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ишлғал етмиш

КУБА (Cuba)-Вест-Һинддә, Бөјүк Ан- тылары: кобалт, никел, мис, манган, Једдииллик мүһарибә (1756—63)
тил а-ры групунда ән бөјүк ада. Уз. хромит, дәмир филизи, Дашдуз, нефт дөврүндә Һавананы
1250 км, ени 31—191 км, саh. 105 мин вә с. Иглими тропик, пассатдыр. Ор- (1762—63) инқилисләрин азад тиҹарэт
км (Куба Республикасы әразисинин та темп-р јанварда 22,5°С, августда режими тәтбиг етмәси К. игтисадијja
9/10-дан чох һиссасини ташкил едир). 27,8°С-дир. Иллик јағынты дүзәнлик- тынын хејли инкишафына сәбәб олду.

дә 1000—1200 мм, дағларда 2000 мм-э Парис сүлһүнә (1763) көрә Һавананы
гәдәрдир. Тез-тез гасырғалар олур. кери алан Испанија к.-нын хариҹи
Чајлары гыса вә азсулудур. Ән бөјүк тиҹарәт саһәсиндәки hүгугларыны ке
чајы Каутодур (уз. 370 км). Әcacән, нишләндирмәјә мәҹбур олду. Испани
гырмызы вә түнд-гонур торпаглар ја- јанын Америкадасы мустәмләкәлә
jылмышдыр. Әрaзинин тәгр. 10% -и ринин истиглалијjәт уғрунда мүһа
тропик вә шам мешәләри илә өртүлү- рибәси (1810—26) дөврүндә К.-да
дүр. Саванналар вә һәмишəјашыл кол- азадлыг уғрунда халг һәрәкаты кениш
луглар вар. Һејванлар аләми ендемик ланди. 1812 илдә көлә зәнҹиләрин үс
нөвлəринин чохлуғу илә сечилир. Ку- јаны башлады. 1866 илдә һавананын
ба јарыгдиши, колибри, тутугушу, түтүн ф-киндә илк фәһлә тә'тили баш
хырда кәркәс, кәртәнкәлә, тысбаға, верди. 1868 ил октјабрын 10-да вәтән -
тимсаһ, чохлу japaca вә с. вар. пәрвәрләрин к.м. де Сеспедесин рәһ -
әһали. Әһалинин 95% -дән чоху бəрлији илә башлајан үсјаны милли

КЎ БА (Cuba), Куба Республи- кубалылардыр; чинлиләр, јапонлар, азадлыг мүһарибәсин» (1868—78) чев
касы (Republica de Cuba). Һайтилиләр дә jашајыр. Дөвләт дили рилди. 1878 ил февралын 10 да үсјан
Үмуми ма'лумат. Латын Америка- испан дилидир. Диндарлары христиан- ны ордунун мүһафизәкар рәһбәрлија

сында дөвләт. К.-ja Куба а., Хувентуд дыр (католик). Килсә дөвлатдән аjpыл- нин ишғалчыларла имзaлaдығы кү:
a. Bə Бөјүк Антила-ры групундан мышдыр. Әһалинин иллик орта артымы зәштли пакта әсacән, үсјанчылар си
олан 1600-дән чох кичик aдa дахилдир. 1,5% -дир (1975). Ишләјән әһалинин лаһлы мүбаризани дајандырмаг, иш
Шм.-дан Атлантик океаны вә Мекси- (2,3 млн. нәфәр) 29,8% -и к.т.-нда, ғал органлары исә К.-нын инзибати
ка көрфәзи, ҹ.-дан Кариб дәнизи илә 20,2% -и сәнаједә, 7,9% -и тикинтидә, системиндә дәјишиклик етмәк, мүба
әһатә олунур. Флорида боғазы К.-ны 8,1% -и нәгл. вә рабитәдә, 26,1% -и ти- ризә иштиракчыларыны" тә’гиб етмә
АБШ-дан, Јукатан боғазы Мексика- чарәтлә, 7,9%-и хидмәт вә c. caһәләр- мәк, үсјанчын кылаләрә азадлыг вермәк
дан, Колон боғазы Јамајкадан, Күләк- дә чалышыр. Орта сыхлыг 1 км2-дә барәдә тәәһһүд : көтүрдүләр. Көлә
тутан боғаз һайтидән ауырыр. Саh. тәгр. 87,5 нәфәрдир (1981). Шәһәр әһа- лијиң гәти уәкви (1886) капитализмин
110992 км. Әһ. 9,7 млн. (1981). к. лиси 64,9%-дир (1978). Əсас шәһәрлә- инкишафына мејдан ачды: фәһлат син
инзибати ҹәһәтлән 14 əјаләтә бөлүнүр. ри: Һавана—тәгр. 2 млн. (1979), Сант- финин сајы артды вә сијаси штуру
Пајтахты Һавана Ш.-дир. јаго-де-Куба, Камагуеј, Гуантанамо. jүксəлди. 1895 илдә ингилабчы демок
Девләт гурулушу. к. респ. сосиа- Тарихи очерк. К. — ССРИ архео- ратлар х. Марти, А. Масео, М. Го

лист дөвлатидир. 1976 ил Конституси- ложи експедисијасынын газынтылары мес ва б.-нын рәһбәрлији алтында си
јасы гүввәдәдир. Али дөвләт һакимиј- заманы К.-да е.ә. 5—4 асрләрә аид иб- лаһлы үсјан баш верди. 1898 илин со
јəти органы Милли халг Һакимијjәти тидаи инсан мәскәнләри ашкар олун- нуна јахын аданын бөјүк бир кисми
Мәҹлисидир. Милли Мәҹлис өз депу- мушдур (1979). К. Бразисинин Х. Ко- ишғалчылардан азад едилди вә респ.
татлары арасындан Дөвләт Шурасыны лумб тәрәфиндән кәшфинәдәк (1492) e'лан олунду. К.-нын милли мәнафе
сечир; Дөвләт Шурасы Милли Мәҹли- бурада мухталиф һинди тајфалары jинә хәјанəт едән ири латифундијачы
син даими органыдыр вә сессијалар- мəскунлашмышды. 16 әсрин әввәллә- ларын вә капиталистләрин көмəјилә
арасы дөврдә ону тәмсил едир. Дөвлат риндән испанлар к. әразисинин иш- 1899 илин јанварында АБш гошунла
шурасынын сəдри дөвләт вә һөкүмәт ғалына башладылар. Һиндиләрин 20 pы аданы ишғал етди. Ишғал орган
башчысыдыр. Ганунвериҹилик органы иллик инадлы мүгавимəтинә бахмаја- ларынын тәэјиги алтында 1901 илдә кон
Милли халг Һакимијjәти Мәҹлисидир; раг, ишғалчылар силаһ күҹүнә к. әра- ститусијаја әлaвә едилән маддәләр респ. -
ону бәләдијjә мәҹлислари 5 ил мүддә- зисиндә һөкмранлыгларыны гура бил- нын суверенлијини мәһдудлашдырды,тинә сечир. Али иҹра Һакимијjәти ор- диләр. Һиндиләрә мәхсус торпаглар АБШ Гуантанамода һәрби дәниз база -
ганы Назирләр шурасыдыр; о, Милли Испанија кралынын мүлкиjjәти е'лан сы japaтмаг һүгугу газанды (бах
халг Һакимијjәти Мәҹлисинә табедир олунуб гасбкарлар арасында бөлүш- Платт дүзәлиши» (1901)]. Биринҹивә она bесaбaт верир.

дүрүлдү. Дөзүлмәз истибдад јерли әһа- дүнја мүһарибәси дөврүндә К.-нын
Тәбиәт. Өлкә әразисинин 94% -индән динин тəдриҹән мәhвинә сәбәб олду АБ-дан сијаси вә игтисади асылылычохуну Куба а. тәшкил eдир. Онун са- (16 әсрин орталарында К.-да тәгр. 5 ғы даhа да артды.

Һили боjунда хырда адалар (ән бөјүү мин Бинди галмышды). Мүстәмләкә- Бөјүк Октјабр сосиалист ингила
Хувентуд а.-дыр) јерләшир. Куба ар- чиләр мә'дәнләрдә, шəкəр гамышы вә бынын тә'сири алтында к. халгынынхипелагы шм.-дан вә ч.-дан рифләрлә түтүн плантасијаларында
әһатәләнмишдир. Куба а.-нын вә ди- үчүн Африкадан зәнчи гуллар кəтир- мәрһәләси башлады. 1925 илдә Кубаишләмәк антиимпериалист мүбаризасинин јени

кәр адаларын сәтһи, əсасəн, дүзәнлик- мәјә башладылар. Мүстәмләкәчиләр- Коммунист Партијасынын (ккп) əса
дир. Куба а.-нын ч.-ш.-индә һүнд. лә тәшәккүл тапмагда олан К. халгы сы гоjулду. Ингилаби антиимпериалист
2000 м-ә гәдәр олaн дaғлар (Cјерра- арасындакы зиддијjәтләр. үсјанлара һәрәкат Мачадо диктатурасынын сүгу -Маестра) јерләшир. Фајдалы газын- сәбәб олду (1717, 1721, 1723). ту (1933) илә jүксәк нөгтәјә чaтды. Ин
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гилаби гүввәләрин сə'јләри нәтиҹәсин- вә идарә органлары japaдылды. Аграр Асија, Африка вә Латын Америкасы
дә АБ-ын јени мүдахилә ҹәһди боша ислаһаты Һагтындакы гануна (1959) халкларынын антиимпериалист, милли
чыхды. Р. Грау Сан-Мартинин баш- әcacән, ири торпаг саһиблији ләғв олун- азадлыг мүбаризасини гәтијjәтлә мү"
чылығы илә милли буржуазија вә шә- ду, торпаг кəнд әмәкчиларинә верилди, дафиə eдир.
Һәрлиләрин орта тәбәгәсинин сијаси әһ- к.т.-нда дөвләт бөлмәсинин əсасы го- 1979 ил сентјабрын 3—9-да Һавана
вал-руһијjәсини əкс етдирән вә зәһмәт- јулду. 1959 илин јанварында ССРИ да блоклара гошулмајан өлкәләрин
кешләрин мүдафиә етдији һөкүмәт тәш- К.-нын ингилаби һөкумəтини таныды; дөвләт вә һөкумәт башчыларынын 6-ҹы
кил олунду (1933, сентјабр—1934, јан- 1960 ил мајын 1-дә Совет-К. диплома- конфрансы олмушдур. Ф. Кастро нев
вар).Өлкәдә бир сыра ислаhат кечи- тик мунасибәтләри бәрпа олунду. к. бəти конфрансадәкблоклара гошулма
рилди. Лакин јени һөкумәт фәалијjә- ингилабыны боғмаг үчүн АБШ 1961 јан өлкәләрин Әлагәләндирмә бүросу
тиндә ардыҹыл дејилди. Онун сағ чи- илин аввалиндә К. илә дипломатик мү- нун сəдри сечилмишдир.
наһы ингилабын дәринләшмәсини истә- насибәтләри позараг, ону игтисади бло- кКП-нин 2-ҹи гурултајы (1980,
мирди. Бунунла белә сол ҹинаһын гәз- кадаја алды. АБШ Һаким даирәләри 17—20 декабр) 1976—80 илләрдә пар
јиги илә һөкүмәт демократик мəзмунлу кубалы əксингилабчылардан истифадә тијанын дахили вә хариҹи сијасәт са
ислаһатлар кечирди. Платт дүзәли- едәрәк 1961 илин апрелиндә Плајја- Һәсиндә фәалијjәтинә jекун вурду,
шинин ләғви (1934) ингилабын мүһүм Хирон р-нунда К. әразисинә силаһлы «1981—1985 илләрдә Кубанын истисади
нәтиҹәси олду. Демократик дəјишик: басгына ҹәһд көстəрдиләр, лакин үда- вә сосиал инкишафынын Әcac истига
ликләрдән горхуја дүшән иртиҹа 1934 хиләчиләр гыса мүддәтлә дармадағын мәтләри»ни, партија низамнамəсинә вә
илдә Ф. Батиста башда олмагла өлкәдә олунду. Бејнәлмиләл Һәмрә”јлик әлaгә- програм платформасына дүзәлишлари
террор режими јаратды. К.-нын АБШ- ләри вә сосиалист өлкәләринин көмəји бәјәнди; истеһсалын јүксәлдилмаси ва
дан истисади асылылығы jенидән күч- сајәсиндә к. ингилабы сосиалист инги- өлкәнин мүдафиә габилијjәтинин мөһ
ланди. 1940 илдәки сахта сечкиләрдән лабына чеврилмәјә башлады. Һәјата кәмләндирилмаси јени бешиллијин баш
сонра Батиста президент e'лан олунду. кечирилмиш сосиал-игтисади дəјишик- лыча вазифәләри қими ирәли сүрүлдү.

Иқинчи дүнја мүһарибәси дөврүн- ликләр К.-да сосиалист ҹәмијjәти гур- 70-ҹи илләрдә К.-нын ССРИ илә
дә К.-да, фашист тәҹавүзүнә мә’руз маг үчүн әлверишли замин јаратды, сијаси, елми-техники вә тичарәт әла

совет халгы илә һәмрә”јлик 1961 илин апрелиндә Ф. Кастро Рус гәләри дaha кенишләнмишдир.
вә демократик һәрәкат женишләнди. к. ингилабыны сосиалист ингилабы А. Н. Косыкинин (1971, октјабр), Л. И.
1944 ил сечкиләриндә Батиста мәғлу- e'лан етди. К.-нын сосиалист инкишаф Брежневин (1974, 28 јанвар — з феврал),
бијjәтә уғрады. Президент вәзифаси- јолу көтүрмәсини Америка империа- М. А. Сусловун (1975, декабр) К.-ja,
нә кечән Р. Грау Сан-Мартин сечки- лизми душмәнчиликлә гаршылады. Ф. Кастро Русун (1972, 26 иjун—5
габағы вә'дләринә дөнүк чыхыб де- АБШ-ын тәэјиги илә 1962 илин февра- иjул; 1976, феврал-март; 1977, апрел;
мократик гуввәләрә гаршы чәза кам- лында К. Америка Дөвләтләри Тәшки- 1978 сентфабр, 1981 феврал-март);
панијасына башлады, лакин јүксәлмәк- латындан чыхарылды. Америка гитә- Р. Кастро Русун (1971, ијул, ноjабр;
дә олан ингилаби-демократик мүбари- синдә илк сосиалист ингилабыны боғ• 1978, феврал; 1981, сентјабр) СЃРИ:
зәнин гаршысыныала билмәди. 1952 маға ҹәһд көстәрән АБШ Һаким даирә jә сәфәрләри ики өлкә арасында дост
илин мартында Ф. Батиста АБШ-ын лəри фитнәкарлыглара әл атараг, 1962 луғу, даhа да мөһкәмләндирмишдир.
көмəји илә jенидән дөвлат чеврилиши илдә дүнјаны нүвә мүһарибәсинә сүрүк- К.-нын Азәрб.ССР-дә мәдәни, ел:
етди; өлкәдә диктатура режими ја- ләмәк хәтти көтүрдүләр (бах Кариб ми-техники әмәкдашлығы да кенишлә
ранды, демократик азадлыглар ләға бөһраны (1962)). Лакин К. халгынын нир. 1967 илдә к.-да Азәрб. мәдәниj
олунду, террор кампанијасы башлады. мәрдлик вә бирлији, Совет Иттифагы- jәти декадасы кечирилмишдир. Р.
Һәмкарлар иттифагларынын фәалиј- нын гəти тадбирлари нәтиҹәсиндә бөһ- Кастро Рус башда олмагла К. Һөкумә
јəти һөкумəтин нәзарәти алтына кеч- ран арадан галдырылды. к. халгы со- ти немајәндә hej'әти 1970 илдә Азәрб.
ди, демократик партијалар гадаған сиализм гуручулуғу ишини давам ет. ССР-дә олмушдур.
едилди. 1952 илин апрелиндә ССРИ дирмәк имканы газанды. 1963 илин Сијаси партијалар, һәмкарлар ит
млә дипломатик мүнасибәтләрпозулду октјабрында кечирилмиш 2-чи аграр тифаглары вә дикәр ичтиман тәшки
(1942 илдә japaдылмышды). Белә бир ислаһаты нәтиҹәсиндә кәнддә истисма- латлар. Куба Коммунист Партијасы

рын игтисади əсасына сон гоjулду. Тәк- (ККП); Кэнч коммунистләр
тəcəppҮфатчы кәндлиләр тəдриҹлә дөв- Итти фагы — 1962 илдә japaдыл
ләт тәсәрруфат системинә кечмәјә баш- мышдыр, 422 мин үзвү вар (1980).

илин «ингилаби jүрү• Куба зә мәтке шларинин
шү» нәтиҹәсиндә өлкәдәки бүтүн хү: həмкарлар итти фаглары
суси муассисәләр миллиләшдирилди. мәркәзи—1939 илдә japaдылмыш
К.-да сосиализм гуруҹулуғу Совет Ит- дыр, 2,4 млн.-дан артыг үзва вар (1980,
тифагы вә дикәр сосиалист өлкәләри декабр). Ингилаби мүда фиә

әлагәләрин мөһкәмләндирилмаси комитәләри-әксингилабла мүба
шәраитиндә апарылыр. ССРИ сәнаје- ризә мәгсəдилә, 1960 илдә japaдылмыш
нин бәрпасы вә инкишафы, милли кадр- дыр; ән күтләви ичтимаи тәшкилaтдыр,
ларын һазырланмасы саһәсиндә К. ја 5,3 млн. үзвү вар. Куба Гадын
бөјүк көмәк көстәрир. Сосиализм гу- лары Федераси јасы — 1960
руҹулуғундакы мүвәффәгијjәтләри, со илдә japaдылмышдыр, 2,4 млн. үзвү
сиализм бирлијинин диҝәр өлкәләри вар. Хырда торпаг саһ иб
илә әлагәләрин кенишләндирилмаси, лəринин милли ҹәмијjә
гијШ-ә дахил олмасы (1972) К.-нын ти—1961 илдә japaдылмышдыр. Ку:
бејнәлхалг аләмдә нуфузуну артырды. ба—Совет достлуғу ҹәмиј•
к: 1945 илдән БМТ-нин үзвүдүр, 119 jәти—1969 илдә japaдылмышдыр.
дөвлат илә дипломатик вә консул əла- Игтисади-чографи очерк. Халг ин
гаси сахлајыр (1980). гилабынын гәләбәсинәдәк к. шәкәр

ККП-нин 1-ҹи гурултајы (1975, xаммалы ихраҹы үзрә ихтисаслашмыш
декабр) өлкә һəјатында мүһүм һадисә аграр өлкә иди. Игтисадијатына ха -

Сантјаго-де-Куба шәһәриндоки Монкада олду. 1976 илин февралында гүввәјә риҹи капитал (әсacән, АБШ) нәзарәт
минмиш јени конститусија к. дөвлә- едирди. Халг haкимијjәти илләриндә

сосиалист характерини ганун- К.-да көклү сосиал-игтисади дəјишик -

шәраитдә Ф. Кастро Русун вә онун вериҹилик jолу илә тәсбит етди. 1976 ликләр баш вермишдир. Аграр ислаһат
силаһдашларынын рәһбәрлији илә өл- илин декабрында Ф. Кастро Рус Ку- кечирилмиш, сәнаје, банк вә тичарәт
кәдә антиимпериалист вә азадлыг мү- ба респ. Дөвләт Шурасынын сəдри се- мүəссисəлəри миллиләшдирилмишдир.
баризаси башланды. 1959 ил јанва- чилмишдир. ССРИ вә дикәр сосиалист өлкәләринин
рын 1-дә Батистанын диктатура ре- 1977 илдә мәркәзи дөвләт апараты- көмəји илә өлкән ин истисади керилији

сон гоjулду, ингилаб гәләбә нын јенидән тәшкили баша чатмышдыр. арадан галдырылыр вә тәсәрруфаты
чалды (бах Куба ингилабы (1959)). Јени инзибати əрази бөлкүсүнә кечил- jенидән гурулур. ССРИ-нин техники -
Өлкәдә дәрин сосиал-игтисади вә сијаси мәси (1976) илә әлагодар јерли парти- игтисади јардымы илә К.-да тәгр. 200
дәјишикликларин həjata кечирилма ја тәшки атлары да јенидән тәшкил сәнаје мүəссисаси вә дикәр објектләр
синә башланды. Көһнә дөвләт апараты олунмуш, кка нин јени əјаләт вә бәлә- тикилмиш вә jенидән гурулмушдур
ләғв олунду, јени ингилаби һөкүмәт дијjә комитәләри japaдылмышдыр. к. (1979). Мүасир к. аграр-сәнаје" өлкә

ладылар. 1963

илә

казармасы.
тинин

жиминә
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дир.

сидир. Игтисадијјатында сосиалист һһм гошунлары, ҺҺг вә һДГ-дән еклектик-философу В. Кузен тә'лими.
бөлмәси эсас јер тутур. к. ГИЈШ-ин ибаратдир. Али баш командан Дөвләт нин тә'сири артмышды. Х. де ла Лус
(1972) вә Латын Америкасы Игтисади Шурасынын сəдридир. Гуру гошунла- и-Кабалјеро вә Х. М. Местре материа
Системинин (1975) үзвүдүр. 1980 илин ры низами вә әрaзи гошунларындан лист вә сенсуалист идејалары инкишаф
ахырынадәк 30048 кәндлини бирләш- ибаратдир. Истифадәсиндә ракетләр, етдирдиләр. Хосе Марти К.-нын иҹти
дирән вә 218,2 мин һа торпағы олан танклар, өзүјеријəн артиллерија гур- маи фикриндә ингилаби демократик
1053 к.т. кооп.-и japaдылмышдыр. Өлкә ғулары, зирәһли транспортјорлар вә с. ҹәрәјанын баниси иди. 19 әсрин сону
әразисиндә к.т.-на јарарлы тәгр. 7,6 вар. ҺҺм вә һһГ гошунлары мүасир — 20 әсрин әввәлләриндә к.-нын та
млн. ha cahəнин 800 мин һа-ын дан чоху гырыҹы-тутуҹу, гырыҹы-бомбардман- нынмыш философу позитивизм тәрәф
суварылыр. Әсас к.т. биткиси олан чы вә нәгл. тəjjapəлəри, вертолјотлар дары олан Е. X. Варона иди. 20 әс
шəкəр гамышы (әкин саһәсинин тәгр. вә зенит-ракет комплекслари илә, һдг рин 1-ҹи јарысында к. фәлсәфәсинә
1/2-ини тутур) өлкәнин ш.-индә кениш фрегатлар, кешикчи кәмиләри, ракет, екзистенсиализм, прагматизм вә нео
jajылмышдыр. Түтүн, ситрус мејвәлә- торпеда катерләри вә с. илә тәҹһиэ тсмизмин тә'сири олмушдур. 19 әсрин
ри, чәлтик, гәһвә, тәрәвәз вә с. jетиш- едилмишдир. Дөвләт тәһлүкәсизлиjи сонундан К.-ja нүфуз едән марксизм
дирилир. 83,9 млн. т шəкəр гамы- гошунлары, сәрһәд гошунлары, халг идејалары 20 әсрин әввәлләриндә ја
шы (1978/79), 380 мин т чәлтик (1978), милиси дә вар. Силаһлы гүввәләр jылмаға башлади К. Валинјо, Х. А.
400 мин т ситрус мејвәләри (1980) умуми әскәри мүкәлләфијjәт һаггында Мелја, Блас Рока вә б.-нын әсәрләри
вә с. jығылмышдыр. Һејвaндaрлыг к.т. гaнун əсасында комплектләшдирилир. марксизм идеологијасынын Инкиша
мәһсулларынын 1/3 ини верир. Гушчу. Һәгиги həрби хидмәт мүддәти зилдир. фына көмәк етмишди. К. ингилабынын
луг вә балыгчылыг сүр'әтлә инкишаф Сәһи]ја. 1977 илдә к.-да әһалинин гәләбәсиндән сонра марксист-ленинчи
етдирилир. Һәр мин нәфәринә дүшән доғум сајы фәлсәфә вә сосиолокија саһәсиндә тәд
Үмуми милли мәһсулун 1/-ә гәдә- 17,6, өлүм сајы 5,8; һәр мин нәфәр ди- гигатлар кенишләнмишдир. 1978 илдә

рини сәнаје верир; әcac cahəси шəкəр ри доғулана көрә ушаг өлүмү 24,6 В. И. Ленинин әсәрләринин 12 ҹилд
сәнајесидир. 150 шəкəр з-ду. (ән бөјүк- олмушдур. Орта өмүр 70 илдир. Үрәк- лији испан дилиндә бурахылмышдыр.
ләри Орјенте вә Камагуеј əјаләтләрин- дамар патолокијасы, јаман шишләр, Тарих елми. К.-да тарих елминин
дəдир) вар. 1978/79 илдә 8 млн. т шә- травма, инфексиої хәстәликләрдән ви- əсасы 18 әсрин сонунда гоjулмушдур.
кəр хаммалы истеһсал олунмушдур. рус һепатити, гызылҹа, вәрәм јајыл- 19 әсрин аввәлләриндә ислаһатлар ке
Өлкәнин əсас енержи мәнбәји ССРЙ. мышдыр. Тибби јардым пулсуздур. чирилмасини, к. әһалисинин милли
дән идхал eдилән нефтдир. Һавана вә К.-да 51 мин чарпаjылыг (әһалинин Һүгугларынын кенишләндирилмасини
Матансас әјаләтләринин саһил золагла- həр 10 мин нәфәрина 53 чарпајы) 251 тәләб едән әсәрләр јазылды. к. халгы
рында аз мигдарда нефт чыхарылыр. хәстәхана, 349 поликлиника, 10 мин һә- нын 1868—78' илләр азадлыг мүбари
Азәрб.ССР мүтəxəссисләри нефт јатаг- ким (әһалинин һәр 10 мин нәфәринə засини əкс етдирән мемуар характер
лары ахтарышында вә нефт e'малы са- 13 həким), 31 мин орта тибб ишчиси ли әсәрләр јаранды. АБШ-ын өлкәни
Һәсиндә кубалылара көмәк етмишләр. вар (1977). Һәким кадрлары ун-тин ишғал етмәси илә әлагодар к. тарих
1979 илдә електрик ст.-ларынын күчү тибб факүлтәсиндә һазырланыр. шүнacлығында бир-биринә зиддики
2 млн. квт, електрик енержиси истеh- Халг маарифи. Һәлә 1901 ил кон- истигамәт (өлкәнин АБШ-а бирләш
салы 7,7 млрд. квт.саат олмушдур. ститусијасына көрә 6—14 јашлы ушаг- дирилмаси әлејһдарлары вә тәрәфдар
Ири електрик ст.-лары Маријел, Сант- ларын тәһсили иҹбари е'лан eдилсә лары) мејдана кәлди. 20 әсрин 30-ҹу
јаго-де-Куба вә Нуевитас ш.-ләриндә- дә, Куба ингилабынадәк онлaрын шә- илләриндә тарихшунаслыгда марк

Металлуркија, машынгајырма һәрләрдә 44,4% -и, кәндләрдә исә 72% -и сист, либерал-мүтәрәгги вә, мүһафизә
(к.т. машынлары, балыкчылыг кәми- мәктәбдән кәнарда галмышды. Мүасир кар-клерикал истигамәтләр башлыҹа
ләри, телевизорлар, радиогәбуледиҹи- к. Латын Америкасында савадсыз- јер тутду. Марксист тарихшүнacлы
ләр истеһсалы вә с.), кимја (әсacән, лығын ләғв едилдији илк өлкәдир. ғын көркəмли нүмajәндәси Х. А. Мел
минерал күбрәләр) вә тикинти матери- 1979 илдә 650 мәктәбәгәдәр мүəссисәдә ја К.-да сосиализм ин гәләбәсинин ла
аллары сәнајеси инкишаф етдирилир. 54 мин ушаг тəрбијə oлyнурду. 1962 бүдлүбүнү көстəрди. Либерал-мүтәрәг
hавана вә Сантјаго-де-Кубада нефт илдән бүтүн тәһсил нөвлəри пулсуз- ги истигамəтин нүмajәндәләри дә
e'малы з-длары вар. 1980 илдә 70 сәна- дур. 9 иллик тəhcил иҹбаридир. Й6- АБШ-ын К.-ja гаршы сијасəтинә тән
је објекти, о чүмләдән тохуҹулуг ком- тидаи вә орта мәктәбләр 6 илликдир. гиди јанашыр, Испанија мүстәмләкә
бинаты, оксикен вә газ з-длары, су- 1978/79 дәрс илиндә ибтидаи мәктәб- режимини, фашизми вә иргчилији пис
варма системлəри үчүн аваданлыглар ләрдә 2 млн.-дәк, орта, педагожи вә ләзир, ССРИ-jә достлуг мүнасибәти
истеһсал едән комбинат вә с. истифа- техники пешә мәктәбләриндә 1 млн.-дан бәсләўирдиләр. 1940 илдә өлкән ин бү
дәјә верилмишдир. Лас-Камариокас чох шакирд, 28 али мәктәбдә 145 мин- түн вәтәнпәрвәр тарихчиларини бир
ш.-ндә никел з-ду (CCРИ-нин вә дикәр дән чох тәләбә oxyјурду. Ун-тләр: hа- ләшдирән Куба тарихи вә бејнәлхалг
сосиалист өлкәләринин көмəји илә), вана ун-ти (1728), Сантјаго-де-Куба тэдгигатлар ҹәмијjәти јаранды. 1959
Маријел ш-ндә семент 3-ду тиқилир ун-ти (1947), Санта-Клара ун-ти (1948), ил ингилабы к. тарихинин марксист -
(1979). 1979 илдә 300 мин т полад, Камагуеј ун-ти (1974) вә с. 1980/81 ленинчи мөвгедән өjpәнилмаси үчүн
293 мин т прокат (1978), 300 шәкәр дәрс илиндә Азәрб.ССР-ин али мәктәб- кениш" имканлар ачды. Ф. Кастро Ру
гамышы jыған комбајн истеһсал едил- ләриндә 385 кубалы тәләбә тәһсил сун вә ккП-нин дикәр рәһбәрләринин
мишдир. Јејинти сәнајесинин әт, тү- алырды. АДУ илә К.-нын Сјенфуегос әсәрләри тарих елминин инкишафын
түн, консерв вә c. cahəлəри, һәмчинин ун-ти арасында достлуг вә ишкүзар да мүһүм рол оjнады.
jүнкүл сәнаје инкишаф етмишдир. әлагәләр japaдылмышдыр (1979). Бө- Тарих саһәсиндә әсас тэдгигатларын

Д.j.-ларынын уз. тәгр. 14 мин км- jүк китабханалары: Һаванада Хосе вә тарихи сәнәлләрин тoплaндығы мәр
дир (1980). 1977 илдә итисүр'әтли Һа- Марти ад. Милли китабхана (1901; кәзләр к. EA Тарих ин-ту (1962) вә
вана—Санта-Клара д.ј. xəтти (уз. 281 532 мин китаб), Һавана ун-тинин ки- Милли дөвлат архивидир (1840). Ин
км) истифадәјә верилмишдир. Јүкда- табханасы (203 мин китаб), Елмләр гилаби силаһлы гүввәләрин Сијаси
шынманын тәгр. 70% -и автомобил нәгл. Академијасынын китабханасы (20 мин- Идарәси вә куп мк јанында тарих
иләдир. Автомобил јолларынын уз. дән чох китаб). Һаванада Ингилаб му- комиссијасы да сәмәрәли иш апарыр.
27 мин км-дир (1980). Дәниз тиҹарәти зеји, Милли музеј, Хосе Марти музеји игтисадијјат елми. К.-да истисадиj
донанмасынын умуми тоннажы 812,3 вә с. фәалијjәт көстәрир. јат елми 18 әсрин әввәлиндә japaнмыш
мин т дeдвејтдир (1980). Ири портла Елм ва елми идарәләр дыр. Онун формалашмасында «Өлкә
ры: Һавана, Сантјаго-де-Куба. Һава- Фәлсәфә. 18 әсрәдәк К.-нын фәл- достларынын игтисади ҹәмијjәти»нин
нада бејнәлхалг аеропорт (Хосе Марти) сәфи фикриндә схоластика һөкмран (1793) бөјүк ролу олмушдур. 19 әсрин
вар. Әcacән, шәкәр хаммалы, минерал- иди. 18 әсрин сонунда маарифчилик 1-ҹи јарысында А. Бакилјер-и-Моралес
лар, түтүн ихрач олунур; әрзаг, ма- идејалары jajылмаға башлады. Х. А. көләлији тəнгид вә капиталист инки
шын вә аваданлыг, нәгл. Васитәләри, Кабалјеро (18 әсрин сону—19 әсрин шаф jолуну таблиғ етмишдир. 20 морин
нефт вә нефт мәһсуллары идхал еди- әрвәли) илк дәфә олараг схоластика- 1-ҹи јарысында игтисадијјат елмини
лир. Тиҹарәт дөвријjәсинин 83% -и со- дан кәнара чыкмыш, Декартын вә ин- сијаси вә иктисади тарихин үмуми мә
сиалист өлкәләри (о чүмләдән 79% -и килис материалистләринин расионализ- сәләләри илә мәшғул олан алимлар
гишөлкәләри) иләдир. Хариҹи ту- мини јајмышдыр. Онун ардыҹылы Ф. инкишаф етдирмишләр. 40-ҹы илләрдә
ризм инкишаф етмишдир. Валрена-и-Моралесин фәлсәфә тәдри- К.-да иҹтимай-игтисади формасијала

Пул ваhиди к. песосудур. синдә апардығы ислаhат схоластиканын рын бир-бирини әвәзетмәсини илк дәфә
Силаһлы гүввәләр. К.-нын ингила- Бөкмранлығына сон гојду. 19 əсрдә марксист-ленинчи мөвгедән изләјән

би силаһлы гүввәләри гуру гошунлары, католик неосхоластикасы вә франсыз тəдгигатлар мејдана кәлди. Куба инги
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А.

лабынын гәләбәсиндән (1959) сонра рактер алмышдыр. м. де Се кејра-и
мүнтәзәм иктисади тəдгигатлара баш• Аранго вә м. х. де Рувалкаванын вә
ланды. Игтисадијјатын инкишафынын тәнпәрвәр поезијасы, Ф. Варела-и-Мо
принсипиал мәсәләләри Ф. Кастро, че ралесин маарифчи публиcистикасы
Кевара, К. Р. Родрикс вә б. ингилаб милли шүурун ојанмасында мүһүм
рәһбәрләринин әсәрләриндә тәһлил рол оjнамышдыр. Мүстәмләкәчилија
олунмушдур. Өлкәнин ингилаби исти- гаршы вә зәнҹиләрин азадлығы уғрун
сади инкишафыны, ингилабдан әрвәл- да мүбаризә х. м. Ередиа, Д. Дел
ки к.-да АБЦ инһисарларынын һөкм. монте-и-Апонте, г. Пласидо, х. Ф.
ранлығы, сосиализмин əсасларынын Мансано, Х. Х. Миланес вә б.-нын
гурулмасынын игтисади проблемлəри романтик поезијасында əксини тап
вә перспективларини марксист мөвге- мышдыр. м. Теурбе Толон, Х. К. Се
дән ишләјән әсәрләр јазылыр. Игтиса- неа вә б. ингилаби ше'рләр јазмышлар.
дијјат мәсәләләри ун-тләрин нәздиндәки Романтик нәсрдә мәмшәт мөвзуларына
игтисадијјат ин-тларында өjpәнилир. мејл сәҹијjәви иди (Х. А. Ечеверриа,

Елми идарәләр. К.-да илк елми с. Вилјаверде вә б.-нын романлары).
идарәләр (әсacән ичтимаи елмләр са- Р. Меса вә н. Ередианын романла
һәсиндә) 18 Әсрдә japaдылмышдыр. рында реалист мотивләр күҹлүдүр. х.
1871 илдә һавана Тибб, Физика вә Мартинин јарадыҹылығында ингила
Тәбијјат EA, 1951 илдә Куба Дил вә би романтизм ән'әнәләри хәлгилик ва
Әдәбијјат Академијасы тәшкил олун- реализмлә үзви вәһдәтлә иди. Милли Тринидад шәһә

азадлыг мүһарибәсинин (1868 — 78) рин дә гүллә.
нәтиҹәләриндән доған мә'jуслуг әдә
бијјатда модернист ҹәрәјанларын ин
кишафына зәмин јаратды. 20 әсрин
20-ҹи илләриндә синфи мүбаризанин
кəскинләшмәси шәраитиндә мүтәрәгги көстәрирди. 1940—50-ҹи илләрдә абс
әдәби кәнчлик АБШ мүдахиләсинә вә траксионизм јајылмышды.
диктатор режиминә гаршы чыкды. А. 1959 ил ингилабынын гәләбәсиндән
Акоста, Р. Педросо, М. Наварро Лу- сонра күтләви планлы иншаат ишлари
на, коммунист Р. Мартинес Вилјена, кенишләйди. Тәнәкә евләрин јериндә
марксист тэнгидчи вә иҹтимаи хадим 1—12 мәртәбәли абад евләрдән ибарәт
х. Маринелјо поезијада вәтәндашлыг микрорајонлар салынмыш, мәктәбләр,
вә вәтәнпәрвәрлик ән'әнәләрини давам уртаг бағчалары, тиҹарәт вә идман мәр
етдирдиләр. Е. Серпа, Л. Ф. Родрикес, кәзләри, hовузлар тикилмишдир. Һа
П. де ла Торрјенте Брау, Н. Килјен ванада һавана-дел-Есте јашајыш мас
зәһмәткәшләрин həјат вә мүбаризасин- сиви, Санта-Клара, Сантјаго-де-Ку

Һавана јахынлығында Елмлар Акаде дән бәһс едән әсәрләр јаздылар. 1959 вә Камагрејдә jaшajыш р-нлары са
ми јасынын елми-тəдгигат мәркәзи. ил ингилабының гәләбәси әсл халг лынмышдыр. 60 — 70-ҹи илләрин ме'

әдәбијјатынын инкишафына кениш им. марлығында шәһәр иншаатынын сәна
мушдур. 1959 ил ингилабындан сонра канлар ачды. Н. Килјен, М. Наварро jеләшдирилмаси вә типләшдирилмаси
елми тәдгигат ишлари сүр'әтлә инки- Луна, х. Маринелјо, А. Карпентјерлә күҹләнир (ме'марлар Р. М. Франко,
шаф етдирилир; 1962 илдә елми-тəд- јанашы, шаирләрдән Ф. Хамис, Р. Ф. Салинас, Р. Порро). К.-да ингила
гигат ин-тларыны бирләшдирән Куба Фернандес Ретамар, Х. А. Фернандес би трафика сəнəти инкишаф едир (к.
EA japaдылмышдыр. Мүстәгил саһә де Кастро, насирләрдән X. Пуиг Солер, Гонсалес, Р. Кинтана, А. Поссе, Мар
елми-тəдгигат ин-тлары (шəкəр гамы- Р. Гонсалес де Каскорро, Е. Десноес јано, Портокарреронун плакат вә ес
шы мәһсулларынын тәдгиги ин-ту, мә'- вә б. әсәрләриндә халгын ингилаби мү- тамплары). Pəнккарлардан с. Кабре
дән сәнг јеси вә металлургија ин-ту, баризасини, јени həјат гуручулуғунун ра Морена, О. Јанес, А. Бенитес дә
технологи тэдгигатлар ин-ту, онколо- наилијjәтләрини экс етдирирләр. к. ингилаби мөвзуда әсәрләр japaтмыш
кија вә рг дисбиологија ин-ту, бејнəл- шаир вә јазычыларынын бә'зи әсәрлә- лар. К.-да 1961 илдән Јазычылар ва
халг сијасəт ин-ту вә с.) да вар. 1977 ри Азәрб. дилинә тәрҹүмә олунмуш- Рәссамлар Иттифагы фәалијjәт көстә
илдән һавана да А. С. Пушкин ад. дур. рир.
Москва Рус Дили Ин-тунун филиалы Ме'марлыг ва тасвири сəнəт. Годим Мусиги. К.-нын Јерли əhaлиcи олан
фәалијjәт көстәрир. Елми тәдгигатла- Һинди сəнəти мағара дивар рәсмлари, һин диләрин мусигиси дөврүмүзәдәк
рын тәшкили вә апарылмасында, милли керамик габлар, ағам вә дашдан дү- қәлиб чатмамышдыр. К. халг мусигиси
кадрлар һазырланмасында ССРИ (һәм-зәлдилмиш бүт фигурлары илә тәмсил испан вә Африка мусиги ән'әнәләри
чинин нефтчи кадрларын һазырланма- олунур. 16 əсрдә мөһкәм истеһкамлы, əсасында формалашмыш, бурада Аф
сында Азәрб. ССР) вә диҡәр сосиалист күчәләри дүзбуҹаг шәбәкә планлы, рика—Куба јени мусиги мәдәнијjәти ја
өлкәләри К.-ја бөјүккөмәк көстәрирләр. мәркәзи мејданларында килсә вә ра- ранмышдыр; сон, гуарача, конга, дан

Мәтбуат, радио, телевизија. 1980 туша тикилмиш Һавана, Сантјаго-де- сон, румба популјар маһны рәгсләрдир.
илдә к.-да 50 гәзәт вә журнал (умуми Куба, Тринидад вә с. ш.-ләр салын- к.-да һәмчинин креол (пунто, гуахи
тиражы 2 млн. нүсхәдән чох), о ҹүмлә- мышдыр. 18 әсрин сону—19 әсрин эв- pa, криолја) вә зәнҹи мусигиси кениш
дән 10 күндəлик газет (умуми тиражы вәлләриндә Һавана вә Тринидадын баш јајылмышдыр. Профессионал мусиги
1 млн. нүсхәдән чох) чыхмышдыр. мејданларында көзәл ме'марлыг ан- килсә илә әлагодар јаранмышдыр. м.
Мүһүмлари: «Гранма» (1965), «Хувен- самбллары japaдылмышдыр. 18—19 Саумел-и-Робредо, й. Сервантес Ка
туд ребелде» (1965), «Аделанте» (1959) эсрләрин ајрычында гравтра сəнəти вә ванаг (19 эср) милли бәстәкарлыг мәк -
газетләри, Боhемиа» (1908), Верде бојакарлыг формалашмышдыр. 19 әс- тәбинин јарадыҹыларыдыр. 1898 илдә
оливо» (1959), «Куба» (1962; 1964 ил- рин 2-ҹи јарысында мәнзәрә жанры милли сүжeтли илк опера «Јумури» (Е.
дән Москвада да рус дилиндә нәшр (Ф. Сиснерос, В. Санс Карта) вә та- Санчес де Фуентес) тамашаја гоjул
олунур) журналлары вә с. Милли Мә'- рихи бојакарлыгда (М. Мелеро) ака- мушдур. 19 әсрин сону—20 әсрин әв
лумат Акентлији 1974 илдә japaдыл- демик вә романтик ән'әнәләр үстүн јер вәлләриндә мухталиф мусиги ҹәмијjәт
мышдыр. 1959 илдән һаванада Пренса тутурду. 20 әсрин әввәлләриндә һава - ләри, консерваторија, симфоник орк.
Латина (Латын Америкасы Мә'лумат нада еклектик руһда вә модерн» үс- ләр тәшкил eдилмишдир. Ингилабын
Акентлији) фәалијjәт көстәрир. Радио лубунда, 1920—30-ҹу илләрдә мүасир гәләбәсиндән (1959) сонра милли муси
(1914) вә телевизија (1950) Куба Ра - Авропа вә Америка мемарлығы үслу- гијə,хүсусилә демократик мусиги жанр
дио Верилишлари вә Телевизија Ин-ту- бунда, 1940—50-ҹи илләрдә исә функ- ларына (күтләви маһны вә с.) бөјүк
нун (1962) табелијиндадир. сионализм руһунда чохмәртәбәлиев- диггат верилир. Мусиги хадимлари:

Әдәбијјат. к. әдәбијјаты испан ләр тикилмәјә башланды. Өлкә Испа- дирижорлар с: Феррер, д. Кусан, г.
дилиндә инкишаф едир. Мүстәмләкә нија ағалығындан азад олундугдан сон - Ромеу, пианочу с. Тjелес, с. Манфу
дөврүндә испан әдәбијјатынын тә'си- ра вәтәнпәрвәр руһлу тарихи вә батал гас, с. Карденас, мүғәнни Р. Калса
ри алтында олмуш, милли азадлыг һә- жанрлары (А. Менокал) инкишаф етди. дилја, И. Буркет, д. Каррал, китара
рәкатынын (18 эсрин сону— 20 әсрин Бу дөврдә бојакарлыгда фовизм, нео- чы X. Ортега вә б. Өлкәдә милли опера
Әввәли) башланмасы ила мүстәгил ха- классисизм, примитивизм дә өзүнү вә балет театры, симфоник орк.-ләр
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вә

илә

с'лан едилмиш, 1938 илин сентјабрына- рак етмишләр. 1868—98 илләр милли КУБАНго, Окаванго (Cubango,
дәк кизли фәалијjәт көстəрмишдир. азадлыг мүһарибәси, 1933 ил ингилабы, Okavango)—Ҹəнуби Африкада чај
Ингилаби иттифаг илә биркә мүəссис- 1959 ил халг ингилабы К. -ын ваһид Ангола, Намибија вә Ботсвана əрази
ләр мәҹлисинә сечкиләрдә (1939) 6 де- милләт кими тәшәккүлүндә мүһүм мәр- ләриндадир. Уз. 1600 км, һөвзасинин
путат јери алмышды. 1940 илдә куп һәләләр олмушдур. к. сосиалист мил- саh. тәгр. 800 мин км2. Анголада Бије
вә Ингилаби иттифаг Ингилаби Ком- лəти кими формалашыр. Әксəријjәти јајласындан башланыр, Калаһари сəh
мунист Иттифагы партијасында бир- к.т., һәмчинин сәнаједә ишләфир. К.-ын расында батаглыг делта әмәлә ҝәтирә
ләшдиләр. х. Маринелјо партијанын мүасир мәдәнијjәтиндә (хүсусилә му. рэк гуртаpыр. Делтанын ҹ. году Нга
сәдри, Блас Рока Баш катиби сечилди сиги вә рәгсләрдә) Испанија вә Афри - ми көлүнә, шм. Голу исә Квандо ча
ләр. 1944 илин јанварындан партија ка халглары мәдәнијjәтләринин еле- jына төкүлүр. Голу Ботлетле Макари
Куба Халг Сосиалист Партијасы ментләри вар. кари чөкəклијинин батаглыгларыны ги
(RхСП) адланмаға башлады. 1940—
52 илләрдә кхСП конгресдә вә бир сы Әд.: Народы Америки, т. 2, М., 1959; јағышлары заманы дашгынлар олур.

даландырыр. Әсас голу Квитодур. Јај
Мохначев М. И., Становление со

ра јерли Макимијjәт органларында циалистической нации на Кубе, в сб.: На КУБАНйт (исп. cubano-Куба; Ку
тәмсил олунмушду. 1952 ил дөвлат чев- ции Латинской Америки, М., 1964; Алек- ба а. -ндакы атағын адындан) мине
рилишиндән сонра кXCп бүтүн мүха- сандренков Е. Г., Этнические ас- рал, дәмир вә мис сулфиди. CuFe,S3.
лифәт гүввәләринин бирлији уғрунда пекты формирования и развития кубинской Ромбик сингонијада кристаллашыр.
гәтијәтлә мүбаризә апармыш, күтләлә- нации, в сб.: Расы и народы, в. 8, М., 1978. Адәтән, халкопиритдә назик лөвһәјә бән
ри өлкәдә бәргәрар олмуш мүртәҹе зәр микроскопик агрегатлар әмәлә кә
диктатура режиминә гаршы мүбаризә- КУБАН –РСФСР Ставропол вә Крас- тирир. Pəнки тунҹу сары. Метал парыл
jә сәфәрбәр егмәкдә мүһүм рол ојна- нодар өлкәләриндә чај. Елбрусун јамаҹ- тылыдыр. Сәртлији 3,5—4, сыхлығы
мышдыр. 1953 илин нoјабрында пар- ларындан, Уллукам бузлағындан баш- 4160 кг/ж. Сулфидли мис-никел јатаг
тијанын фәвлијjәти гадаған едилди. ланан Уллукам вә Учкулан чајлары- ларында пирротин халкопиритлә
Ф. Кастро Русун башчылығы нын бирләшмәсиндән әмәлә кәлир. бирликдә, бә'зән дамар полиметал ја
Батиста режиминә гаршы кенишләнән Азов дәнизинин Темрјук көрфәзинә тагларда раст кәлир. Надир һалларда
силаһлы мүбаризә кедишиндә кXCп төкүлүр. Уз. 870 км, һөвзәсинин саh. тапылыр. Бөјүк jығымлар әмәлә ҝә

партијанын бир чох үзвү партизан дәс- даланыр. Бә'зи илләр гышда донмур. КУБАСов Валери Николајевич (д.
тәләринә дахил олду. Куба ингилабы- Мүһүм голлары: Теберда, Бөјүк вә 7.1.1935, Владимир вил., Bјазники шт.)
нын (1959) гәләбәсиндән сонра өлкәдә Кичик Зеленчук, Уруп, Лаба, Белаја, —ССРИ тəjjapəчи
ваһид ингилаби партија јарадылмасы Пшиш. Үстүндә Тшик, Краснодар, космонавты, ики дә
үчүн әлверишли замин јаранды, кxcП Шапсуг су анбарлары japaдылмышдыр. фә Совет Иттифагы

Батиста режиминә гаршы мүбаризә ке- Сујунун бир һиссәси Невинномысск су Гәһрәманы (1969;
дишиндә формалашмыш «26 ијул һә- варма каналы васитәсилә Јегорлык ча 1975). Мач. XP

рәкаты» ва «Тәләбәләрин 13 март ады- jына (Дон һөвзаси) ахыдылыр. Балыг Гәһрәманы (1980).
на ингилаби директораты илә бирлик- овланыр. Краснодардан мәнсәбинәдәк Техника елмлари
дә 1951 илин орталарында Бирләшмиш кәмичилијə јарарлыдыр. Гарачајевск, намизә ди (1968).
ингилаби тәшкилатлар japaтдылар; бу Черкесск, Невинномысск, Кропоткин, 1968 илдән Сов.
тәшкилотлар 1962 — 63 илләрдә Куба Уст-Лабинск, Краснодар, Темрјук ш. икп үзвү. С. Ор
Ваһид Cocиалист Ингилабы Партија- ләри к. чa jы саһилиндәдир. ҹоникидзе ад.Моск
сына чеврилди (1965 илин октјабрын- КУБАН сӧВЕТ РЕСПУБЛИКАСЫ ва Авиасија Ин-ту
дан ккПадланыр). 1-ҹи гурултај (1975, — 1918 ил апрелин 9—13-дә Кубан вил. ну битирмишдир
декабр) партијанын програм платфор- Советләринин 2-ҹи гурултајынын гә (1958). 1966 илдән
масыны вә партија низамнамəси гәбул рары илә japaдылмышды. 1918 ил ма- космонавтлар дәстәсиндадир. 1969 бил
етди, болкән ин фени конститусијасынын зын 30-да КубанГара Дәниз Совет октјабрын — 16-да Сојуз-6» космик

едилмишди.

тасади вә сосиал инкишафын дирек. КУБАН АЗовJAHы оВАЛыг, Ку- са учмуш (к.с. Шонинлә бирликдə),
тив планынын лајиһәси тәсдиг олунду. банјаны овалыг— Гәрби Өн «Сојуз-6», «Сојуз-7» ва «Сојуз-8» кәми
кКП-нин 2-чи гурултајы (1980, 17—20 Гафгазда дүзэнлик. Г.-дән Азов дәни- лəринин групла учушунда иштирак ет
декабр) 1976—80 илләрдә партијанын зи, шм.-дан Дон вә Маныч чајларынын мишдир. Дүнјада илк дәфә космосда гај

хариҹи сијасәт саһәсиндә ашағы ахынлары, Ш.-дән Ставропол наг ишләри апармышдыр. «Сојуз» —
фәалијjәтинә jeкун вурду, 1981 — 1985 jүксəклији илә һүдудланыр. Һүнд. «Аполлон» учушунун (1975) иштиракчы
илләрдә Кубанын игтисади сосиал 100—150 м-ә гәдәрдир. Ләссәбәнзәр кил- сыдыр (бах ЕПАС). 1980 ил мајын 26
инкишафынын Әcac истигамәтләри»ни, ҹә вә ҝиллә өртүлмүш мезо-Кајнозој дан иjунун 3-дәк «Сојуз-36» космик
партија низамнамесинә програм јашлы сұхурлардан тәшкил олунмуш- кәмисинин командири кими учурда
платформасына дүзәлишлари бәјәнди. дур. Шм.-г.-индә газ фатаглары вар. олмуш (Б. Фаркашла бирликдə), «Сал
куп нүмajәндә hej'әти коммунист Иглими мулајим континенталдыр. Ил- јут в»—«Сојуз -35»—«Сојуз-36» орбитал
вә фәһлә партијаларынын Бејнәлхалт лик јағынты 400—600 мм. Гаратор- комплексин дә кениш Тәдгигат програ
мүшавирәсиндә (Москва, 1969) мүша- паглы чөлләрин чох һиссәси шумланыр. Мыны јеринә jетирмишдир. з дәфә
һидәчи сифәти илә тәмсил олунмушду. К.-А.о. Шимали Гафгазын мүһүм та- Ленин ордени, ССРИ EA К. Е. Сиол
куп нүмajәндә hej'әти Латын Амери- хылчылыг р-нудур. ковски ад. гызыл медалы, Југослави
касы вә Кариб һөвзаси өлкәләри ком- КУБАНЕГАРА дәниз соВЕТ РЕС. јанын «Халг техникасы» гызыл меда
мунист вә фәһлә партијаларынын Һа- ПУБЛИКАСЫ — 1918 ма јын 30- лы, Бејнәлхалг Авиасија Федерасија
вана мүшавирәсинин (1975) тәшәббүс- дан иjулун 6 дәк фәалијjәт көстәр- сынын Ј. А. Гагарин ад. гызыл ме
чүләриндән олмуш вә онун сәнәдлә- мишдир. Хариҹи һәрби мүдахиләчи- далы илә тәлтиф олунмушдур.
рини бәјәнмишдир. кка демократик ләрә вә ағгвардијачылара гаршы мү- Әд.: Рукопожатие в космосе, М., 1975;
мәркәзијjәт принсипи əсасында гурул- баризәдә гүввәләри бирләшдирмәк мәг- Ребров М. Ф., Гильберт Л. А.,
мушдур. Али органы гурултајдыр. 450 cəди илә Кубан вә Гара дәниз Совет «Союз»—«Аполлон», 2 изд., м., 1976.
миндән артыг үзвү вар (1980). куп респ.-ларындан japaдылмышды. Ку- КУБАЧИ-Дағ.МССР-ин Даһада јев
МК-нын биринчи катиби Ф. Кастро бан вә Гара дәниз Советләринин 3-чү р-нунда шәһәр типли гас. Дағыстанын
Русдур (1965 илин октјабрындан). Фөвгәл'адә гурултајы (Јекатеринодар, ән бөјүк бәдии сəнəткарлыг мəркәзи.
Мәркәзи органы «Гранма» гәзетидир. 1918 ил, 27—30 мај) бу респ.-лары Еркән орта асрләрдән дәмир кєјим ва
КУБАЛЫЛАР (өзләрини кубано РСФСР тәркибиндә ваһид респ. да силаһ истеһсалы илә мәшһурдур. 11
адландырырлар)—Куба Респ.-сынын бирләшдирмәк һаггында гарар гәбул 17 əсрләрдә К.-дә даш үзәриндә oјма
əсас әһалиси, милләт. Үмуми сајлары етди, мик сечди; хKC тәшкил олун- (hејван, инсан тәсвирләри, күләшмә вә
тәгр. 10 млн. нәфәрдир (1978). Испан ду. Деникинин һүҹуму шәраитиндә oв cәһнәләри олaн дaш плитәләр вә с.)
дилиндә данышырлар. Диндарларынын чағырылмыш Шимали Гафгаз Совет- вә тунҹдан төкмә сәнəти (газан вә ти
әксәријjәти католикдир. к. Испанија- лəринин 1-чи гурултајы (Јекатерино- јанлар) инкишаф етмишди. 18—19
дан көчүб кәлмәләрлә Африкадан кә- дар, 1918 ил, 5—7 иjул) Кубан-Гара әсрләрдә бәдии металишләмә (күмүш
тирилмиш (16—19 асрләрдә, зәнчи гул- дәниз, Терек вә Ставропол Совет респ.- үзәриндә гарасавад үсулу, метал, сү
ларын гајнајыб-гарышмасы нәтиҹәсиндә ларыны РСФСР тәркибиндә ваһид мүк вә бујнуза гызыл вә күмүшдән на
формалашмышлар. Бу просесин илк Шимали Гафгаз Совет Республикасын- xыш вурмаг, шәбәкәли зəркәрлик мә' -
мәрһәләсиндә јерли һиндиләр дә ишти. да бирләшдирмәји гарара алды, мулаты вә с.), силаһ, даш вә ағам үзә
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К. Испанијанын мүстәмләкәсинә чев- ба: Путь к победе революци, а чев Б., илин февралындан ингилаби һөкүмәтә
М., 1975; РеспублУба-остров
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хор коллективлари (o ҹүмләдән Милли рис), «Илк нүмajәндә» (1975, реж. Һәрәкаты») мејдана кәлди. Марксист
полифонија хору), милли фолклор с. Алварес) вә с. мәшһурдур. ССРИ ленинчи Куба Халг Сосиалист Парти
ансамблы вә с. коллективләр фәалиј- илә биркә филмләр истеһсал олунур јасынын (кхСП; 1925 илдә japaдыл
jәт көстәрир, мусиги фестиваллары «Мән Кубајам», реж. М. Калатозов). мышды) қүтләләр арасында фәалијjәти
кечирилир. К. инҹәсәнәт усталары Мултипликасија филмлари чәкилир. күҹләнди. 1956 илин декабрында дик
ССРИ-нин бир чох шәһәриндә, еләҹә Бир сыра к. филмлари бејнәлхалк татуpаjа гаршы силаһлы мүбаризани
дә Бакыда чыxыш етмишләр. Азәрб. кинофестивалларда мүкафата лајиг давам етдирмәк мәгсəдилә Мексикада
бәстәкары Р. Һаҹыјев К. мусиги фолк- көрүлмүшдүр. р. Ревуелта, с. Корје- hазырлыг кечмиш бир груп ингилабчы
лору əсасында «Куба мәһәббәтим мə- ри, и. Андеус, м. Бенавидес вә б. Кубаја чыхарылды. г. Кастронун
ним» (1963) опереттасыны јазмышдыр. мәшһур кино актјорларыдыр. башчылығы илә бу груп Сјерра-Маес

Јапышдырма шәкил, бах сəh. 16—17. тра д.-нда партизан һәрәкаты базасы
Әд.: Леонид Илия Брежневин Куба japaтды; партизан дәстәси тәдриҹән

Республикасына сәфәри, Б., 1974; мәм- үсјанчы ордуја чевриләрәк һөкумəт по
медов ҹ. А., Куба сосиализм гуручулу- шунларына ағыр зәрбәләр ендирмәјә
гу илләриндә, Б., 1973; Бу торпаг би- башлады. Үсјанчы орду этрафында өл

ше'рлари,
Б., 1980; Кастроф., Октябрьскаяре- риалист гүввәләрини бирләшдирән ҹәб

кәнин милли, демократик, антиимпе

волюция и Кубинская революция. Речи
. с испанско Һә јаранды. 1958 илин 2-ҹи јарысы

онун, Марксизм-ле- Кубада азадлыг һәрәкатынын јени мәр

мы мира социализма», 1979, 1; јанчы ордунун зәрбәләри алтында Ба
туондо Х. А., Исторический очерк ку: тиста ордусу эслиндә мүгавимəти да
пентьер А., Музыка со јандырды. 1959 ил јанварын 1-дә Сант -
панского), Филиповскаяя јаго ш.-ндәки сонунҹу Батиста гарни

Сјенфуегос шәһәриндә тәсвири сәнәт М., 1965; Джалагония
Архитектура

мәктәбинин бинасы.
революционной Кубы, зону тəслим олду. Үсјанчы орду шә

ери- həри тутду; либерал буржуазија нү
мов А., НаНа меридиане Декада мајәндәләриндән йбарәт мүвәгтəти һө

Театр. Годим заманлардан К. әра
Мамонтовс. п.,

зисиндә сәһнәләшдирилмиш һинди та
ба; кумәт japaдылды. Лақин ингилаби дәИспаноязычная ли

тература Латинской Америки јишикликләр етмәкдән бојун гачыран
машалары (ареито века, М., 1972; ГГриневич Э. А., Ку- бу Һөкүмәт аз сонра халгын тәэјиги

М., 1975; илә исте'фа вермәјә мәчбур олду. 1959
рилдикдән сонра "hаванада
евләрдә испан мүәллифларинин әсәр- Т.Ткаченко

ләри оjнанылмыш, католик бајрамла- М., 1976; Конституция Республики Куба,
куба. Справданих; Ф. Кастро рәһбәрлик етди. Көһнә дөвләт апараты ләғв едилди, јени ингила

ры илә әлaгәдар тамашалар тәшкил М: 1977; Bөндтрек курлик Великий би һакимијат органлары japaдылды.
едилмишдир. 1776 илдә һаванада «Ко- октябрь, Советский Союз и куба, аком. Аграр ислаһаты кечирилди, АБШ шир
лисео» (1803 илдән «Принсипал») театр мунист», 1978, а, Героическая эпопея. кәтләринин вә јерли буржуазијанын
бинасы тикилмиш, 1838 илдә «Такон» от Монкады до Плайя-Хирон, м., 1978; мүлкиjjәти миллиләшдирилди. Бу дә
театры, сонралар Сантјаго-де Куба, Оче 1978; Пашук јишикликләр ингилабын милли азад

Камагуеј вә с. шәһәрләрда меатрлар. Америке.
М., 1979; Советско-кубинские отношения.

1979; Культура Кубы. Co., лыг мәрһәләсиндән сосиалист мәрһәлә
Коваррубјас (19 әсрин әввәли) милли 1917—1977, м.,
театрын барадыҹысыдыр. Милли театр костин в.,В., Куба: 20 лет новой1980; владидена, апрелин 16-да Ф. Кастро к.и.-нын со

сиалист мәрһәләсинин башландығыны
сəнəти 1910 илдән формалашмышдыр. внешней политики, 1959—1979 1., билдирди. К.и.-ның гәләбәсини дүш
К. милли балети 1930-ҹу илләрдә тә- 1980; Америка, Общий обзор. Северная мәнҹәсинә гаршылајан АБШ 1961 илин

, илдә
Алонсолар «Алисија Алонсо балети, народы ); Дарусенков О. Т. Pec
(1954 илдән Куба Милли Балети) труп- 1981.

публика Куба. Справочник, 2 изд., м., сибәтләри позараг она гаршы игтисади
блокада е'лан етди; Кубаја гаршы

japaтмышлар. Демократик həрби фитнәкарлыглар күчләнди [бах
милли театр сəнəти ингилабын гәләбә- КЎ БА ВАҺид CocИАЛист инги- (Кариб бөһраны (1962)]. Лакин ССРИ
синдән (1959) сонра инкишаф етмиш- ЛАБЫ ПАРТИЈАСЫ — бах Куба башда олмагла сосиалист өлкәләринин
дир. 1961 илдән мүхталиф театр фес- Коммунист Партијасы. Һәртәрәфли јардымы вә Совет дөвлә
тиваллары кечирилир. Театр хадим- КУБА ингиЛАБЫ (1959)—1959 ил тинин əмəли дипломатик сә'јләри нә
ләри: В. Ревуелта, р. Ревуелта, м. јанварын 1-дә галиб кәлмиш вә сонра - тиҹәсиндә империалист ҹәһдлари боша
Асеведо, Р. Бланко, А. Алонсо, Р. дан сосиалист ингилабына чеврилмиш чылды. Кубада ингилабық инкишафы
Керра ва б. антиимпериалист вә латифундија әлеј- кедишиндә дә өлкәнин ингилаби гүввә
Кино. К.-да 1897 илдән хроника һинә халг ингилабы. Һәрәкәтвериҹи лəри вә тәшкилaтлaры марксист-ленин
сәнәДли филмлар чәкилмишдир. гүввәләри сәнаје вә к.т. фәһләләри, чи платформа əсасында Куба Ваһид

Өлкәдә мүнтәзәм кино истеһсалына јохсул вә ортабаб кәндлиләр, зиjалы- Сосиалист Ингилабы Партијасында
1910— 20-чи илләрдә башланылмыш- лар, шәһәр хырда буржуазијасынын бирләшди [1965 илин октјабрындан
дыр. «Куба киносунун атасы» адланан радикал тәбәгәләри иди. Илк вахт- Куба Коммунист Партијасы (ккп)
реж. Р. Пеонун фәалијЈәти милли кине- лар мүбаризә кортәбии ҝедирди. Ком- адланыр). ККП-нин 1-чи гурултары
матографијанын тәшәккүлүнә бөјүк тә”- мунистләрин мүстагил сурәтлә инги- (1975) Кубаны сосиалист дөвлəти е'лан
сир кестəрмишдир. 1930—40-ҹы ил- лаба башчылыг етмәк үчүн һәләлик етди. 1976 ил февралын 26-да Куба
ләрдә К.-да, әсәсән Америка филмлә- кифajәт гадәр гүввәси јох иди. Бу шә да сосиалист Игтисадијјаты вә мәдә
ри нүмајиш етдирилирди. К.-нын мил- раитдә Ф. Кастро Русун башчылығы нијjәти саһәсиндә газанылмыш мүвәф
ли кино сəнəти 1959 ил ингилабындан илә бир груп ҝәнҹ 1953 ил иjулун 26- фәгијjәтләри тәсбит едән Конституси
сонра чогун инкишафа башламыш- да силаһ әлә кечириб халга пајламаг, ја гәбул eдилди.
дыр. к. кинематографијасында сәнәд- кениш азадлыг һәрәкатына башламаг

ли кино режиссорларынын барадымы- мәгсадилә Сантјаго-де-Куба ш. јахын- революция, М., 1977; Героическая эпопея.
Әд.: Великий Октябрь и Кубинская

лығы мүһүм эһәмијjәт кәсб едир. Бә- лығындакы Монкада һәрби казарма- от Монкады до Плайя-Хирон, М., 1978;
дии филмләрдән Ингилаб һагтында сына һүҹум етди. Лакин бүҹум мүвәф- Дарусенков О. т., Кубинская рево
heкajәләр», «Сағ галанлар» (1961, 1979, фәгијjәтсизликлә нәтиҹәләнди, бир чох люция: марксизм-ленинизм действии,
реж. Т. Г. Алеа), «Ҝәнҹ үсјанчы» (1962, ингилабчы һәлак олду, сағ галанлары, Рабочий класс и современный мир», 1979.
реж. х. Г. Еспинос), «Лүсија» (1970, оҹүмләдән Ф. Кастро Һәбсханаја са № 1; З уйков г. Н., Социально-эконо
реж. У. Солас), «Су күнлари» (1971, лынды (1954 илдә азад олунмуш, 1955 мические предпосылки Кубинской рево
реж. С. Алварес), «Өзҝә Франсиско» илдә Мексикаjа мүһаҹирәт етмишди).

люции, М., 1980.

(1975, реж. С. Хирал), «Сизин сөзү- Буна бахмајараг вәтәнпәрвәрләрин си- КЎ БА коммунист ПАРТИЈАсы
нүз...» (1976, реж. М. О. Гомес), «Рио лаһлы чыxышы истибдад режиминә (ККП)—1925 илин августунда Һава
Негро» (1977, реж. М. Перес), «Сәр- гаршы мүбаризанин башланғычыны нада коммунист дәрнәкләри вә Куба
Һәдчиләр» (1981, реж. А. Кортасар), гојду. Өлкәдә Батиста диктатурасыны Фәһлә Сосиалист Партијасы сол ҹи
сәнэдли филмләрдән «Көзләмәјә ихти- девирмәји гаршыја мәгсәд гојмуш јени наһынын бирләшмәси нәтиҹәсиндә ја
јарымыз јоxдур(1972, реж. Р. Па- мүтәшәккил сифаси һәрәкат 26 йјул ранмышдыр. 1926 илдә ганунданкәнар
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бом, л., 1976; Шефов А., Народные мида, силиндр, шар вә с. шәклиндә анбарынын үстүндә јерләшән көjәртәјә
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кир сөзләмиш, К. В. Плеханов вә А. В
Луначарски К.-и тəнгид етмишләр.

әд: Малахов Н., Кубизм и фу
туризм, в кн.: Омодернизме..., М., 1975;
Модернизм. Анализ и критика основных
направлений, М., 1980.

КУБИК сингониЈАнали категори
јалы кристаллографик сингонија. Бир
биринәперпендикулјар вә ејни өлчү ва
һидинә малик үч кристаллографик ox
ла сәҹијjәләнир (а===90°, a=b=
=C). К.с. кристалларында мәҹһул Һән
дәси сабит joxдур. К.с. кристаллары
нын фәза шәбәкәсиндә елементар взәк
кубдур. 5 синфи вар. Бунларын һәр
бириндә 4 үчлүк симметрија охунун

Кубачи сəнəткарлары- (4L) иштирaкы зәруридир.
нын ишлариндән нүму- К.с. кристаллары електрик вә исти

нәләр. ликкечирмәләринә, һәмчинин оптик

хассәләринә көрә изотропдур.
КЎ Боќ, идманда—1) Олимпија
системи үзрә (удузан јарышдан чыхыр)

риндә ојма сəнəт лəри (нәбати нахыш- həcp eдилмиш инҹәсәнәт мүсабигәсиндә кечирилән идман јарышларынын ады.
К. јарышлары мүхталиф миг јасдалы гәбирүстү дашлар, ағаҹдан мәмшәт к.-нин јаздығы «Идман шәрәфинә мәд

әшјалары), чичәкләнмә дөврүнә
мышды.

чат- hujjә» гызыл медала ла jиг көрүлмүш- кечирилир (дүнја, гитә, өлкә вә с.).
Һәндәси орнаментли јахуд дүр. К. Лозаннада (үрәји исә, арзусу- верилән мүкафат; адәтән кечиҹи олур.hејван тәсвирли мис мәчмәји вә нимчә- на көрә, гадим Олимпија оjунларынын КУБРИК" (Kubrick)Стенли (д. 26.7.ләр һазырланырды. «Мархарај» (пөһ- пајтахты —Олимпијада) дәфн едил

рәлик), «Тутта» (будаг), «тамга» (хон- мишдир. 1928, Hју-Јорк)-Америка кино режис
ча) адланан нəбати орнаментләр jajыл copy. к. филмлариндә мүасир, тари

мышдыр. Һазырда К.-дә «Сәнəткар» щая эстафета, М., 1979.Әд.: Новоскольцев В., Пылаю- хи вә фантастик мөвзулара мүрамиәт
комбинаты фәалијjәт көстәрир. К. уста едир, мүһарибә вә милитаризм әлеј

ларынын күмүшдән һазырладыглары КУБИзм (фр. cubisme, cube-куб)— Һинә чыxыр: «Шөһрәт jолу» (1957),
декоратив вазалар, мәҹмәјиләр, сəhəнк- 20 әсрин 1-ҹи рүбүндә тәсвири сəнəтдә, «Спартак» (1961), «Лолита» (1962),
ләр, сервизләр, еләҹә дә зәркәрлик мә”- хүсусилə pəнккарлыгда јаранмыш мо- «Доктор Стрејнҹлав, јахуд мән һәј
мулатлары кениш шөһрәт газанмышдыр. дернист ҹәрәјан. Һәјат керчәклијинин чанланмамағы вә атом бомбасыны сев

Әд.: Шиллинг Е. М., Кубачин сүн'и, бәсит, Һәндәси сәтләр, ҹисим мəји неҹә өjpəндим» (1963), «2001-ҹи
Космик Одиссеjа» (1969), «Мехацы и их культура, М.—Л., 1949; Народы вә фигурлар васитәсилә тәсвирини ве

ская э. В., Декоративное искусство аула сәҹијjә дашымылдыр. к. үслубунда hej'әтиүчүн үмуми јашајыш отағы. 18
Кильчев - рән к. маһијjәт е'тибарилә формалист ники портағал» (1972) вә с.

Кубачи, М., 1962; Алиханов Р. А., ишләјән рәссамлар тәсвири, әшјаны,
Дагестана, Альбомл.,

КУБАЧиләр (өзләрини урбуган ад- ин əсас принсипләри 1907—14 илләрҺәндәсиләшдирмәјә чалышырдылар. К. дә к. дејилирди. Муасир кәмиләрдә
К.-и ајры-ајры кајутлар әвәз едир.

ландырырлар)-даркинлəрин етногра- арасында Парисдә фәалијjәт көстәрән КУБУиќИГАТ БөJYTмә—һәҹми
фик групу. Дағ.McCP-ин Кубачи гәc.- рәссамлардан П. Пикассо, ж. Брак, верилмиш кубун һәчминдән 2 дәфә
ндә jашајырлар. Дар ин дилинин ку- испанијалы х. Грис, јазычылардан ж. бөјүк олан кубун гурулмасы. Бә'зән
бачи (арбук) диалектиндә данышыр- Аполлинер, ҝ. Стајн ва б.-нын јарады. Делос мәсәләси дә адланыр. Рәвајәтә
лар. Диндарлары мүсәлмандыр. Адла- ҹылығында ифадәсини тапмыш дыр. к. көрә Делос а.-нда епидемијадан гур9

(фар. «зиреһ гајыран»), 16 əсрдән исә структив гурулушу вә һәҹми тәрт, сан. банкаһы ики дәфә бөјүтмәји (форма
кубачи (түркҹә «зиреһ га јыран») кими кирәндәләнмиш мүстави вә сәтһ кәсыны дәјишмәдән) тәләб етмишдир.
нәкилир, һәлә гадимдән бәдии металиш- cишмәләри кими үзә чыxыр. І. Пи- 19 əсрдә исбат едилмишдир ки, пәркар

Әд.: бах Кубами мәгаләсинин әдәбија- исте" дадына бахмајараг к. тәнәззүлә мәз. Мәсәлә тәгр. (2 парчасынын
кассо вә ж. Брак кими сəнəткарларын вә хәткешлә бу мәсәлә һәлл едилә бил

КУБЕНА уғраса да, сонралар футуризм, абст
көл Ү—РСФСР Вологда ракт сәнәт кими ҹәрәјанларын јаран гурулмасына кəтирилир.

КУБУЛАР-Суматра а-нынвил.-ндә көл. Һөвзаси 648 км2 (Индо
олан масы үчүн мүəjjән зәмин олмушдур. незија) ҹ.-ш.-индә jашајан халг (2 минсу анбарына чевритмишдир. (1917). В. И. Ленин к. Һаггында мәнфи фи- нәфәрдән чох). Индонезијанын гəдимДәринлији 3,5 м-ә гәдәрдир. Она Ку

бена, Уфтјуга вә с. чајлар төкүлүр. әһалисинин нәсилларидир. Диллари Ин
Көлдән Сухона чајы ахыр. Җәмичилија донезија дилинә јахындыр. Диндарла
јарарлыдыр. Балыг овланыр. ры мүсәлмандыр, гадим анимизм е'ти
КУБЕРТЕН (Coubertin) Пјер де (1. гады да галыр. Тәдриҹән отураг həја
1.1863, Парис-2.9.1937, та кечән К. Экинчиликлә мәшғул олурМеневра)н
барон, Франса ичтимаи хадими, пе: лар.
дагог, Әд.: Зарубежная Азия. Юго-Восточтарихчи, әдәбијјатчы;
Олимпија ная Азия, М., 1979 (серия «Страны и наоjунларынын Үмумдүнја роды).идман јарышлары кими бәрпа едилмә
синин тәшәббүсчүсү. Бејнәлхалг ид КУВАНДЫК-РСФСР Оренбург вил.
ман һәрәкатынын инкишафы joлyндa ндә шәһәр. Кувандык р-нунун мəркә
фәалијjәт көстəрмишдир. К. 1894 — зи. Сакмара чајынын сол саһилиндә

96 илләрдә Бејнәлхалг Олимпија Коми дир. д.ј. ст. Криолит, механики пресс,

тәсинин баш катиби, 1896—1925 илләр јағ 3-длары, д.ј. нәгл. мүəссисәләри;

дә президенти, 1925—37 илләрдә фәхри шәһәр техники пешә мәктәби, өлкәшү
президенти олмушдур. к. Олимпија наслыг музеји вә с. вар.

оjунлары кечирилмасинин əсас гајдала КУВАСА) — Өзб.ССР Фəрганә вил.
рыны ишләјиб Һазыpламыш, олимпи ндә шәһәр. Фəрганә ш.-ндән 22 км

јачы идманҷыларын андынын мәтнини 4.-ш.-дəдир. Д.ј. ст. Семент комбинаты,

јазмышдыр. Идман вә бәдән тәрбијəси кәрпиҹ, шүшә габлар з длары, ДРЕС

үзрә бир сыра әсәрин мүәллифидир. П. Пикассо. «Авинјонлу гызлар». вә с. вар.

1912 илдә 5-ҹи Олимпија оjунларына 1907. Муасир Инҹәсәнәт Музеји. КУвшиново РСФСР Калинин
Москва, вил.-ндә шәһәр. Кувшиново р-нунун

ил:

тына.

гадим



1) КУГУЛтинов

калмык совет шай

учаған

Әд.: Гаврилова А. А., Mo- КУЗәлигыр-гадим Харәзм jauraмәркәзи. Осуга чајы саһилиндәдир. Д.ј.
ст. Селлүлоз кағыз, тахта-шалбан ком- гильник Кудыргэ как источник по ис• jыш јери. Индики Түр.ССР-ин Ташауз
бинатлары, мешә җәнајеси муассисаси; тории алтайских племён, М.—Л., вил. әразисиндә 1939 илдә ашкар едил
селлулоз қағыз техникуму вар. КЎДУ (Strepsiceгos)-бошбујнузлулар мишдир. Е.ә. 6-5 әсрләрә аид гала
КУГУЛтинов Давид Никитич (д. 13. фәсиләсиндән ҹүтдырнаглы Кејван ҹин- харабалығы олан К. Харәзмин еркән
3.1922, Гахан-Авганара, индики Кал- си. Еркәкләрин бујнузу узун, әридир; антик дөврә аид ән бөјүк абидәсидир.
мык мССР, Горо дишиләри бујнузсуздур. знөвү вар. Чиј кәрпичдән тикилмиш гaлa jарым
довиковск р-ну)— Бөјүк К. (S. strepsiceros)-сүјсүнү даирә бүрә вә дүз диварла әhaтәлән

нүн һүнд. 132 см-дәк, бәдәнинин уз. Мишдир. Бөјүк ме'марлыг комплексири, Калмык МССР 245 см-дәк олур; Африкада (Замбези тəдгиг eдилмишдир (1978). Әһалиси
халг шаири (1969). чајындан ч.-а гэдәр) јајылмышдыр. малдарлыг вә суварма экинчилији илә
ССРИ Дөвлат мү Кичик к. (S. imbеrbis)Есүсүнүнүн мәшғул олмушдур. Дулус чархындакафаты лауреаты Һүнд. 100 см-дәк ол ур; Сомалидә вә һазырланмыш саxсы габ, тундан(1976). 1943 илдән Шəрги Африканын башга р-нларында «скиф» типли ох уҹлуғу, әмәк аләтләриСов.Икп үзвү. Со jajылмышдыр. К.-нун дишиләр и еркәк- вә бәзәк шејләри, композисијалы дөрд
вет вәтәнпәрвәрли ләриндән кичикдир. Pəнки күрән-боздан күнч мөһүр əкси вә с. талылмышдыр.
ји, халглар достлу көјүмтүл-боза гадәр дәјишир; јанларын Әд.: Толстөв С. П., По древнимғу вә бејнәлмиләл да ағ 3олаглар олур. От вә јарлаг дельтам Окса и Яксарта, М., 1962; Виш
чилијин, сүлһүн jejир. невская О. А., Раскопки городища
тәрәннүмү јарады КУДУ —бах Габаг. Кюзели-гыр, в кн.: Археологические отк
ҹылығынын эсас мөвзуларыдыр [«Мә- КУДУГУ (Koudougou) —Јухары Вол рытия 1977 года, М., 1978.

Һәббәт вә һәрб» (1957), «Моабит мəh- тада шәһәр. Мәркәз-Тәрб департамен- КУЗИНА (фр. соuѕine)-әми, дајы, би
бусу» (1958), «Ҝөзәл гушун нәғмәси» тинин инэ.м. Д.). ст. ӘҺ. 36 мин" (1975), би, хала гызы.
(1961), «Вјетнам хатирәләри» (1966), К.т. р-нунун (тахыл, памбыг, јерфын КУЗИНИЈА (Cousinia)-мүрәккәбчи
«Заманын Какими» (1967), «Ағлын_үсја- дығы) тиҹарәт мәркәзи. Памбыгтəмиз- чәклиләр, фәсиләсиндән битки чинси.
ны» (1965—71) вә с. поемалары; «Бүтүн ләмә з-ду, похуҹулуг комбинаты вар. Бир вә ја икииллик, әксәри чохиллик,
илләр боју» (1939—67), «həјат вә дү- КУЁНКА (Cuenka) — Еквадорда шәһәр. тиканлы, монокарп, ксерофит от вә ја
шүнҹәләр» (1963—67) ше'р силсиләләри, Асуај эјалəтинин инз. м. Тәгр. 2600 м Јарымколлардыр. Јарпаглaры нөвбәли,
«Мән сәнин јашыдынам» (1966), «Ап- бүксəкликдә, Панамерика автомобил јо- тамкәнарлы олуб чоху көк боғазында
рел чағырышы» (1975) вә с. ше'р ки- лу үстүндəдир. ӘҺ. 105 мин (1974). То- розет әмәлә ҝәтирир. Чичәкләри бору.
таблары). Ленин ордени, Гырмызы хучулуг, јејинти сəна јеси мүəссисәләри; варыдыр. Хырда тохумлары
Әмәк Бајрағы ордени вә медалларла ун-т вар. Ихрачатүчүн кустар усулла дыр. Дүнјада 500, ССРИ дә 270, о
тәлтиф олунмушдур. шлјапа истеһсал олунур. 1557 илдә са- ҹүмләдән Азәрб.ССР-дә 16 нөвү мә”

әсәрләри: Ажлын ұстаны, Б., 1979; КУЗЕН (фр. соuѕin)-әми, дајы, биби, гіх), и рибаш К. (С. macrocephala),лумдур. Бистрикс К. (С. hyst

Әд.: Леонов Б., Поэзия судьбы хала Оғлу.

народной. Очерк творчества Давида Ку- КУЗЕН НИКАҺы — никаһ формала- декоративдир. Чоху jем әһәмијjәтлидир.гультинова, Элиста, 1970.
рындан бири. Гәбилә гурулушу дөв- КУЗминскис Јонас Миколо год.

КУДАРО—Ҹəнуби Осетија МВ-ндә, рундә дуал тәшкилaтлa əлагодар иди. 14.12.1906, Бетигала, индики Лит. ССР:
Чочори чајынын орта ахарынын сағ K.н.-нын ики эсас формасы: әмиоғлу ин Расејн р-ну)—Литва совет графи
саһилиндә, Часавалихох д.-нда 5 карст илә эмигызы, халағлу илә халагы- ки. ССРИ халг рәссамы (1965). ССРИ
мағарасы. І вә ІІІ мaғaрaнын ашағы зы арасындакы никаһ ортокузен, да- Рәссамлыг Академијасынын һәгиги үз
мәдәни гатларында Ашөл— Мустједөв- jыоғлу илә бибигызы, бибиоғлу илә ву (1975). 1951 илдән Сов. Икі үздү.
рүнүн гэдим Палеолит овчуларына дарыгызы арасындакы никаһ исә кросс- Каунас Рәссамлыг Мәктәбиндә охумуш
мәхсус мәскәнләрин галыглары тапыл- кузен никаһ адланыр: К.н. галыг һа- дур (1927—33). Лит. ССР Рәссамлар

сәдри
чаг, итиуҹлу, эл чапаҹағы вә с.), hej- (o wүмләдән азəрб.-лар) вә б. ара- (1958 илдән). Jарадычылығында Вила
ван, гуш вә балыг сүмүкләринин гы- сында талмыш дыр. К.н. ирсијjәт вә нүсүн мәнгәрәләри, меѓмарлыг абидә

рыглары әлдә едилмишдир. Ашөл гат. КУЗәәcacән, су бәзән дә шәраб) реализми вә хәлгилији илә фәртләнирләри мүһүм јер тутур. Әсәрләри дәрин

тәбәгәләри "(Мустје, Мезолит, Тунч, дашымаг вә сахламаг үчүн бардаг тип- («Каунас CEC-и», 1959, «Онлар тез
орта асрләр) вар. Азәрб.-да белә дү ли саxсы таб. Тунҹ дөврүндән мә'лум- ликлә азад олаҹаглар», 1961, «Вилнүс.
шәркә Даш Салаһлы мағарасында өj- дур. Боғазы дар, көвдәси кен, гулилу Лаздинај», 1972, «Вилнүс. 1323—19735,
рәнилмишдир. олур. Јахын вә Орта Шәрг өлкәләрин- 1972, «Литва халг маһныларынын мо

дә, Орта Асијада, Загафгазијада, о чүм. тивлари үзрә» ағає үзәриндә гравтраӘд.: Лю бин в. п., Мустьерские ләдән Азәрб.-да кениш ја jылмышды. силсиләси, 1960 илдән). Педагожи фəaкультуры Кавказа, л., 1977; Туша. Чиндә вә с. өлкәләрдә һазырланан нә- лиjjәт көстәрир (1957 илдән проф.).бра мишвилид. м. Изучение пе
щер Колхиды, Тбилиси, 1978. фис чини К.-ләр чох мәшһур иди. Ҝү- Ленин ордени, Октјабр Ингилабы ор

мүш, бә'зән гызылдан дүзәлдилмиш вә дени, 2 башга орденлә, һәмчинин ме.
КУДЫМКАР РСФСР Перм вил.- гијмәтли дaшлaрлa бәзәдилмиш намунә- далларла тәлтиф олунмушдур.ндә шәһәр. Коми-Пермјак Мухтар Ма- ләринә дә раст кәлинир. КУЗНЕТСК—РСФСР Кемерово вил. -һалынын мәркәзи. Инва чајы (Кама һөв

ндә Новокузнетск ш.-нин кечмиш ады.заси) саһилиндәдир. Автомобил јолла
КУЗНЕТСК—РСФСР Пенза вил.-ндәры говшағы. Тахта-шалбан, әт, мејвә
шәһәр. Кузнетск р-нунун мəркәзи. Тру:тәрәвәз комбинатлары, механики-тә'мир,
јев чајы саһилиндәдир. Д.ј. ст. ӘҺ. 94чугунтөкмә, кəтан е'малы, јағ-пендир
мин (1981). Ҹиһазгајырма, машынга3-длары, мебел ф-ки; мешә тәсәрруфа
јырма, дәри, полимер машынгајырмавә к.т. техникумлары, педагожи
сы з-длары, аjаггабы, тикиш ф-кләри,вә тибб мәктәблари, драм театры, өл мебел, әт вә хәз-дəри комбинатлары,кәүнаслыг музеји вар.
електрон ҹиһазлары; сәнаје-игтисад,КУДЫРКЕ-Алтајда Чулышман
зообајтарлыг техникумлары, тибб, пеjы вадисиндә Алтај түркләринин 6—8
дагожи мәктәбләр, өлкәшүнаслыг муәсрләрә аид гәбиристанынын јери. Ат
зеји вә с. вар. «Шәрәф нишаны» орделары илә биркә дәфн едилмиш дөјүш
ни илә тәлтиф едилмишдир (1980).чү гәбирлари талылмышдыр. Тапынты
КУЗНЕТcК АЛАТАУСУ — РСФСРлардан јəhəр гашынын ов сәһнәси һәкк Ҝөj Ширли Кемерово вил. вә Краснојарск өлкәедилмиш сүмүк өртүү, һәмчинин јер- дүјмәләрлә
синдә дағ силсиләси. Том вә Чулымли мифоложи сүжет тәсвир олунмуш бәзә дилмиш
чајларынын (Об һөвзаси) cyajырыҹывалун парчасы даhа мараглыдыр. Аш

кар едилмиш 13—14 əсрләр дөјүшчүсү XII-XIV сыдыр. Уз. тәгр. 300 км, ени 150 км.
Макс. Һүнд. 2178 м-дир (Верхни Зубнүн тәбриндән Чин күчкүсү, ипəк пар әсерләр.

Бәрдә. д.). Фајдалы газынтылары: дәмир вача гырыглары, јəhəр ләвазиматы та
манган филизлари, гызыл, хромит, бокдылмышдыр.
сит вә с. Јамаҹларында мешәләр вар.

ты
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КУЗНЕТСК көMYP һөвзаси мүавини (1940—43), икп үзвү. н. J.
(к узбас) — ССРИ-дә вә дүнјада Мәркәз гара Жуковски ад. Һәр
ән ири көмүр һөвзәләриндән бири; До таллуркија фәһләлә би-haвa Mahəндис
нетск көмүр һөвзәсиндән сонра сİРИ ри һәмкарлар итти ләри Академијасы -
нин икинҹи көмүр базасы, һөвзанин фаглары мк сынын битирмишдир
чох һиссаси Кемерово вил.-ндә, аз һис сәдри (1943—44), (1938). 1956 илдән
сәси исә Новосибирск вил. вә Алтај ҮИҺИМ сәдри авиасија мүһәррик
өлкәсиндәдир. Һөвзә Кузнетск чөкәк (1944—53), ССРИ ләри саһәсиндә баш
лијиндә јерләшир. Чөкəклијин cah. нин чXP-дә фөв конструктордур. К.
тәгр. 70 мин км-дир; бунун 26,7 мин гәл'адә вә сәлаһиj ун рәһбәрлији илә
км2-и көмүрлү чөкүнтүләрдир. Илк jәтли сәфири ва Ту-114, Ту-144, Ту
көмүрлү лајлары 1721 илдә тәһкимли ССРИ хариҹи иш 154, Ан-22, Ил-62,
филизахтаран м. Волков Кәшф ет ләр назиринин мүа Ил-86 во с. тəjjaрә
Мишдир. Һөвзәнин систематик тəдгиги вини (1953—55), би ләри үчүн мүһәр
нә 1924 илдән башланмышдыр. Ҝео- ринҹи мүавини (1955—77) олмушдур. рикләр һазырланмышдыр. РСФСР

ложи гурулушунда Палеозој, Мезозој 1977 илин иjунундан ССРИ Али Совети Али Советинин (6—8-ҹи чағырыш) де
Кајнозој чөкүнтүләри иштирак Pəјасәт һеј әти сəдринин биринҹи мүа- путаты олмушдур. 4 дәфә Ленин ор

едир. Көмүрлү гат, әcacән, Алт Кар- вини, Сов.ика мк Сијаси Бүросу дени, 4 башга орден вә медалларла
бон — Јура чөкүнтүләрини әһатә едир; үзвлүjүнә намизәддир. Партијанын тәлтиф едилмишдир.
тәгр. 260 көмүр лајындан ибаратдир. 19—26 -ҹы гурултајларынын нүмajәндә- Әд.: Пономарев А. Н., Советские
Лајларын чохунун галынлығы 1,3— си, Сов. Икт мк Рәјасəт hej'әтинин авиационные конструкторы, 2 изд., м.,
3,5 м-дир. Галынлығы 9—15 м, һәтта үзвү, (1952—53) олмушдур. 1952 илдән 1980.
20 м, көпдүрмә јерләриндә 30 м-дәк Сов. Икп мк үзвүдүр. ССРИ Али КУЗНЕТсов (партизан тәхәллүсү
олан лајлар да вар. Петрографик тəр- Советинин (2—10 ҹу чакырыш) депу- Грачов) Николај Иванович (27.7.
кибинә көрә һумуслу көмүр, даш татыдыр. 1979 илдә Бакыда олмушдур. 1911, индики Сверд
көмүр вә гонурдан даш көмүрә кечид 6 дәфә Ленин ордени, Октјабр Ингила ловск вил. Талитса
көмүрләрдән ибаратдир. Ашағы һори- бы ордени, збашга орден, медаллар, р нунун Зырјанка
зонтлардакы көмүрүн тәркибиндә 4— һәмчинин хариҹи орденлә тәлтиф едил к.—9.3.1944, Лвов
16% күл, 5—15% рүтубәт, 0,12% -дәк мишдир. вил, Броды р нуфосфор, 4 — 42% учуҹу малдәләр, КУЗНЕТсов Виктор Иванович (д. 27. нун Боратин к.)
0,4-0,6% күкүрд вар. Јанаркән 7000— 4. 1913, Москва) -тәтбиги механика вә совет кәшфијјатчы8600 ккал/кг истилик верир. Һөвзәннн Идарәет сы, Совет Иттифа
көмүрүндән кокс вә кимја сәнајесиндә, мә саһэсиндә совет гы Гәһрәманы (1944,
һәмчинин енержи хаммалы кими исти алими. ССРИ EA өлүмүндән сонра).
фадә олунур. Үмуми кеoлoжи eһтијаты акад. (1968; м. үзвү 1942 Илдән Сов.
725 млрд. т-дур. Һасил едилән көмү 1958). Ики дәфә Co ик үзвү. Сверд
рүн 42 — 45% -и кокслашдырылыр; сиалист Әмәји Гəh ловск сәнаје ин-туну
чох һиссаси Гәрби Сибирә, тәгр. 20% -и рәманы (1956, 1961). битирмишдир(1938).
Урала, галаны ССРИ-нин Авропа һис мүкафаты 1942 илдә Украјнада фәалијjәт көстә•
сәсинә, Газах ССР-ә вә с. јерләрә көн лауреаты (1957), рән д. Н. Медведевин партизан дәс
дəрилир. heызәдә көмүр сәнајеси илә СЃРИ Дөвләт мү көндәрилмиш, алман-фашист
бәрабəр, металлуркија (Кузнетск ме кафаты лауреаты ишғалчылары илә мүбаризәдә мүстас
таллургија комбинаты, Белово синк (1943, 1946, 1967). на икидлик көстəрмишдир. Алман ди
зду, Новокузнетскдә Гәрби Сибир з-ду, 1942 илдән Сов. ИКП лини мүкәммәл билән К. Ровно ш.-ндә
Новокузнетск алуминиум з-ду), кимја үзвү. Ленинград Сә- совет вәтәнпәрвәрләри вә партизанлар
(Кемерово) вә машынгајырма сәнаје- наје (индики Политехник) Ин-туну би ла әлaгә сахлајараг гијмәтли кәшфиj
си дә инкишаф етмишдир. тирм ишдир (1938). Нәзәријjә ишлэјиб јат мә'луматлары топламыш, бир сыра
КУЗНЕТСК чөбәклијИ-РСФСР һазырлaмыш вә бир сыра надир ҹиһаз јүксәк рүтбəли һитлерчилари мəhв ет
Кемерово вил. -ндә дaғaрaсы чөкəклик; вә системләр japaтмышлыр. 2 дәфә мишди; К.-ун башчылығы илә
Кузнетск Алатаусу, Салаир тирәси Ленин ордени, Октјабр Ингилабы ор- груп партизан Украјнада ҹәза гошун

бир

вә Дағлыг Шоријанын массивлари ара- дeни, 2 Гырмызы Әмәк Бајрағы орде- ларынын команданы кенерал Илкени
сындадыр. Саh. 70 мин км2. Уз. 400 ни вә медалдарла тәлтиф олунмушдур. гачырмышды. К. Украјна буржуа мил
м, ени 100—120 км, орта һүнд. 200 КУЗНЕТсов Владимир Дмитрије- ләтчилари илә дөјүшдә һәлак олмуш
км-дән 400—500 м-ә гәдәрдир. Сәтһи вич (12.5.1887, индики Челјабинск вил., дур. 2 дәфә Ленин ордени илә тәлтиф
чај дәрәләри илә кəскин парчаланмыш Миасс — 13.10.1963, Томск) — совет фи - едилмишдир. Лвовда дәфн олунмуш,
далғалы дүзэнликдир. К.ч.-нин мəр- зики. ССРИ EA акад. (1958; м. үзвү орада, Ровнода вә вәтән индә она аби
кәзи һиссәсиндә һүнд. 600—740 м ә 1946). Сосиалист Әмәји Гәһрәманы дә гоjулмуш, һаггында филм чәкил
чатан дағ тирәләри вар. Əсас чајлары: (1957). РСФСР әмәкдар елм хадими мишдир.
Том, Ијна вә с. Иглими континентал- (1934). ССРИ Дөвләт мүкафаты лау Әд.: Медведев Д. Н., Ровно от
дыр. Орта темп-р јанварда тәгр. —18°С, реаты (1942). 1945 илдән Сов.Икп рафында, Б., 1950; Брюханова Л.ијулда 18—20°С. Иллик јағынты 350— үзвү. Өз тәшәббүсү илә japaдылмыш и., Кузнецов В. И., Разведчик Ни
500 мм. Гарашам, тозағамы мешә-чөл- Сибир Физика Техника Ин тунун ди- колай Кузнецов, 4 изд., Свердловск, 1976;
ләри үстүнлүк тәшкил eдир. Гара вә ректору олмушдур (1929—63). Тәдги- Закалюк К. П., Грачев — «Центру»,
чимли-подзол торпаглар jajылмышдыр. гатлары бəрк ҹисмин хассəлəри, тех - М., 1977; Тюфяков и. н., н.и.
Чөл саһәләр шумланыр вә әкилир. Куз- наложи е'мал заманы онларда баш ве Кузнецов, Свердловск, 1981.

нетск көмүр һөвзаси К.ч.-ндәдир. рән һадисәләр, сәтһ енержиси, бəрк- КУЗНЕТсов Николај Керасимович
КУЗНЕТсов Васили Василјевич (д. лик, дахили өзлүлүк, метал монокрис- (24.7.1902, индики Арханкелск вил.
13.2.1901, Кострома губ.-нын Софилов- талларын вә поликристалларын плас- Котлас р-нунун Медведки к. —6.12.
ка к.)-совет дөвләт вә ичтимаи хади- тиклијинин вә мөһкәмлијинин тəдги- 1974, Москва)-совет həрби хадими,
ми, дипломат. Ики дәфә Сосиалист Әмә- ги, кристаллашма вә рекристаллашма витсе адмирал (1956). Совет Иттифагы
ји Гәһрәманы (1971, 1981). ССРИ Дөв- механизми, метал вә әринтиләрин ха- Гәһрәманы (1945). 1925 илдән Сов.ЙКП
ләт мүкафаты лауреаты (1941). 1927 риҹи сүртүнмәси вә c. cahəдəдир. З дә- үзвү. 1919 илдән һДД-да хидмәт ет
Илдән Сов. Икп үзвү. Кәндли аилә- фә Ленин ордени вә медалларла тэл- мишдир. Фрунзе ад. Һәрби-Дәниз Мәк -
синдә доғулмушдур. Әмәк фәалиј- тиф едилмишдир. тәбини (19 26) вә һәрби-Дәниз Акаде
јəтина 15 јашындан башламышдыр. КУЗНЕТсов Николај Дмитријевич мијасыны (1932) битирмишдир. 1934
1926 илдә Ленинград Политехник Ин- (д. 23.6.1911, Актубинск) -совет али- илдән Гара Дәниз Донанмасында кре j
туну битирмишдир. 1927—31 вә 1933— ми, реактив авиасија мүһәррикләри сер командири, 1936 илдән Испанија да
37 илләрдә металлургија з-дларында саһәсиндә мүтəxəссис, кенерал-лејте- həрби-дәниз атташеси вә баш һәрби дә
ишләмиш, 1931—33 илләрдә хариҹдә нант-мүһəндис (1968). ССРИ EA акад. низ мүшaвири олмуш, испан халгынын
металлуркија истеһсалатыны өjpəнмиш- (1974; м. үзвү 1968). Сосиалист Әмэји азадлыг мүһарибәсиндә көнүллү совет
дир. ССРИ X алг Гара Металлурҝија Гәһрәманы (1957). Ленин мүкафаты дәнизчиләринә рәһбәрлик етмишдир.
Комиссарлығында ишләмиш (1937 — 40), лауреаты (1956), ССРИ Дөвләт мүка- 1937 илдән Сакит Океан Донанмасы
ССРИ Девләт План Комитаси сəдринин фаты лауреаты (1965). 1939 илдән Сов, команданынын биринҹи муавини, сон.
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ра команданы, 1939—46 илләрдә ССРИ jи, Ленинград). К.-нин «Волга» табло- кабрында Бакыда олмуш, мнК-Фəh
Һдд халг комиссары вә һДД-нын баш су Азәрб. Инҹәсәнәт Музејиндә сахла- лә-Кәндли Мүфаттишлијинин (Фкм)
команданы иди. Јалта вә Потсдам кылыр. иши, нефт сəна јесинин вәзијjәти илә маконфрансларында иштирак етмишдир.
Мүһарибәдән сонра бир сыра мәс'ул Әд.: Манин В., Куинджи, М., 1976. рагланмышдыр. к. 1922—23 илләрдә

РК(б)П мк катиби, 1923—26 илләрдә
Һәрби вәзифәләрдә, 1951—53 илләрдә КУЈАВИЈА, Кујабија, Куја- халг ФКМ комиссары, хKC вә Әмәк
Һәрби-дәниз назири, 1953—56 илләрдә ба—9—10 әср әрәб, фарс вә Орта Аси- вә Мудафиә Шурасы сəдринин мүави
СЃРИ мүдафиә назиринин биринчи ја чоғрафијашүнacларынын мә'лума- ни, 1926 илдән АхтШ-нин, 1930 илдән
мүавини, hДГ-нин баш команданы тына көрә 9 асрдә Гәдим Рус торпагла- ССРИ Дөвләт План Комитасинин,
(1955 илдән Совет Иттифагынын До- рынын үч мәркәзиндән (К., Артани- 1934 илдән Совет Нәзарәти Комисси
нанма Адмиралы рүтбəси алмышды) ја, Славија) бири. Совет тәдгигатчы- јасынын сəдри иди. Партијанын 7—8,
олмушдур. 1956 илдән исте'фада иди. ларынын чоху К.-ны Днеприн орта 12—17-ҹи гурултајларынын нүмajән
Сов.ик мк үзвү (1939—55), ССРИ ахарында шәрг славјанларынын мәр- дәси олмуш, 10-ҹу гурултајда мк үзв
Али Советинин (1, 2 вә 4-чү чағырыш) кәзи Кујаба (Кијев) олан еркән феодал лүбүнә намизəд, 11-ҹи гурултајда үзв,
депутаты олмушдур. 4 дәфә Ленин гуруму hecal eдир. 12-ҹи гурултајда мнк үзвү (1923—
ордени, 6 диҝәр орден, медаллар, һәм- КУЈАВИЈА (Kujaw yЕПолшада та- 26 илләрдә cәдри иди), 15—17-ҹи гу
чинин хариҹи орденләрлә тәлтиф едил- рихи вил. Гэдимдә гәрби славјан тај- рултајларда Үйк(б)П мк үзвү сечил
мишдир. фасы кујaвлaр тәрәфиндән мәскунлаш- мишдир. 1927 илдән үИК(б)П мк

Әсәрләри: Накануне, М., 1966; мышды. 1130 илдән хүсуси удел, 1231 Сијаси Буросунун үзвү иди. Гызыл
На далеком меридиане, 2 изд., М., 1971; илдән војевoдaлыг, 1247 илдән удел мејданда Кремл дивары јанында дәфн
Курсом к победе, М., 1975.

Әд.: Королев в. т., Герой Вели- Быдгош војевoдaлығынын ҹ.-уну вә Поз- ләр вар.
кнјазлығы иди. Индики Полшанын едилмишдир. Азәрб.ССР-дә К. ад. кәнд

океана, Владивосток, 1972.
нан војевoдaлығынын она битишик

КУЗов, бан—автомобилин сәрни- һиссәсини әһатә едирди. Әсәрләри: Избр. произв., М.,
1958; Эпизоды из моей жизни, 3 изд., Алма

шин, јүк вә ја хүсуси аваданлыг јер- КУЈАлник лиМАНЫ — Гара дә- Ата, 1972.
ләшдирилән һиссәси. Јүк автомобиллә- низдә, Одесса көрфазинин шм.-г.-ин- Әд.: Валериан Владимирович Куй
ри вә гошгулар К.-ун типинә көрә дә лиман. Уз. 28 км. Дәниздән eни з бышев, М., 1966; дубинский—Му
умуми тә'јинатлы (К.-у јүк платфор- км-дәк олан гум тәпаси васитәсилә хадзе и. М., Куйбышев (1888—1935).
масы шәклиндә) вә ихтисаслашдырыл- ајрылыр. К.л.-на Бөјүк Кујалник чач М., 1971; Колесников М. с., сот
мыш (jүкүнү өзүбoшалдан, фургон, jы төкүлүр. Су јун темп-ру 28—30°С крытым забралом, М., 1977; ВалерианВла.
систерн вә с.) олур. Сәрнишин авто- jә, дузлулуғу, 74,3°/oo-әгәдәрдир; мүа

димирович Куйбышев, Алма-Ата, 1978.

мобилләринин к.-у Јуксахлајан вә кар- лиҹә әһәмијjәтлидир. Саһилиндә Ку- КЎ БЫШЕВ (1935 иләдәк Самара)
каслы бурахылыр. Миник автомобил- jалник палчыг курорту вар. —РСФСР-дә шәһәр. Кујбышев вил.
ләри үчүн гапалы (седан, лимузин вә КУЈАлник мәртәбәсй (әсРИ) нин мəркәзи. Самара чајында порт.
купе) вә ачыг (кабриолет, фајтон) (Одесса ш. јахынлығындакы Кујалник Нәгл. говшағы. Аеропорт. ӘҺ. 1226 мин
К.-лар кениш јајылмышдыр. лиманынын адындан)-Гара дәниз һөв- (1980). Əсасы 1586 илдә гала кими го
КУЗУнгышлАЃ— Азәрб.CCP Гусар зәсиндә Үст Плиосенин ашағы һиссәси. јулмуш, 1688 илдә шәһәрә чeвpилмиш
р-нунда кәнд. к. советлијинин мəркә- 1909 илдә рус хеологу г. П. Михајлов- дир. Шәһәр јохсуллары с. Разин вә
зи. Р-н мәркәзиндән 20 км шм.-ш.-дә, ски мүəjjән етмишдир. Азәрб.-да Ак- Ј. Пугачовун башчылығы илә кәндли
Самур-Абшерон каналынын кәнарын- чагыл мәртәбәсинә мувафигдир. К.м.: мүһарибәләриндә фәал иштирак етмиш
да, дүзәнликдəдир. ӘҺ. 1591 (1981); бағ- нин чөкүнтүләри УССР-ин Крым, Одес- ләр. 19 эсрин 70-ҹи илләриндә халгчы
чылыг, hејвaндaрлыг, тәрәвәзчилик вә са вил.-ләриндә, РСФСР Краснодар лығын мәркәзләриндән иди. В. И.
арычылыгла мәшғулдур. Сәккизиллик өлкәсиндә, Гафгазда Гара дәниз саһи- Ленин 1889 илин октјабрындан 1893
мәктәб, китабхана, тибб мәктәгәси, ра- линдә jajылмышдыр. Гум, кил вә габыг илин августунадәк Самарада jашамыш,
битә шө'бәси вар. əhəнкдашыдан ибаратдир. Характер даирә мәһкәмәсиндә мүдафиәчи ишлә
КУЙН (Quinn) Антони (д. 21.4.1916, фаунасы: Pachydacna kujalnicensis And- миш вә Самара марксистләринин илк
Мексика, Чиyaya ш.) — Америка кино rus., Didacnomya vulgaris Sinz., Lim- дəрнəјини тәшкил етмишди. 1902 илин
актјору. 1936 илдән кинода чәкилир. pocardium вә с. августунда РСДРП Самара Комитаси
«Јол» (1954, реж. Ф. Феллини) фил- КУЈБЫШЕВ Валериан Владимирович јаранды. 1917 илдән шәһәр партија ко
миндәки Дзампано ролу она дүнја шөһ- (6.6.1888, Омск — 25.1:1935, Москва)— митәсинә В. В. Кујбышев рәһбәрлик
рәти газандырмышдыр. Дикәр ролла совет дөвләт вә пар- едирди. Һәмин ил октјабрын 26-дан

Сапата!», тија xадими. 1904 27-нә (нојабрын 8-дән 9-на) кечән кечә
1952), Ѓокен («Һәјат ешги», 1955), Ква илдән Сов. ИКП үз- Самарада Совет Һакимијjәти гурулду.
зимодо («Парис Нотрдам килсәси», вү. Ингилаби фәа- 1918 ил иjунун 8-дә ағ чехләр шәһәри
1956), Зорба («Јунан Зорба», 1964) ва лијjәтә 1903 ил- тутду [бах Чехословак корпусунун ги
c. к. «Наваронун тoплaры» (1960), дән башламышдыр. јамы (1918)] вә әксингилаби Муассис
«Әрәбистанлы Лоуренс» (1961), «Санче 1905—07 илләр рус ләр мәҹлиси комитаси үзвлəри «he
син ушаглары» (1978) филмләриндә дә ингилабынын ишти- кумəти» japaдылды. Октјабрын 7-дә
јадда галан образлар japaтмышдыр. ракчысы иди. 1906— Гызыл Орду шәһәри азад етди.
КУИНСИ (Quincy) — АБ-да Масса 15 илләрдә Сибир- К. ири сəна је, нәгл. вә мәдәнијjәт
чусетс штатында шәһәр. Бостон ун ҹ. дә, Петербургда вә мәркәзидир. Машынгајырма (нефт,
шәһәрәтрафы. Атлантик Океанынын с. јерләрдә ингилаби кимја, јејинти вә jүнкүл сəна је үчүн
Массачусетс көрфәзиндә порт. Әһ. 80,9 апармышдыр. аваданлыг, дəзкаһлар вә с.), нефт e'ма
мин (1972). Кәмигајырма мәркәзләрин Дәфәләрлә һәбс вә лы, кимја, јејинти (унүjүтмә, гәннады,
дәндир. Метал е'малы, кимја, резин сүркүндә олмушдур. 1914—15 илләрдә түтүн ф-кләри вә с.) вә jүнкүл (тикиш
сәнајеси вар. Петербург комитасинин үзвү олмуш, трикотаж, аjаггабы мүəссисәләри) сәна
КУйнҹи Архип Иванович (јанвар, 1916—17 илләрдә Самара болшевик јеси инкишаф етмишдир. ДРЕС вар.
1841, Мариупол, индики Жданов—24. тәшкилaтына, Самара ингилаб комитә- Тикинти материаллары истеһсал олу
7.1910, Петербург)-рус мәнгәрә рәс- синә вә губ. партија комитәсинә баш- нур. В. В. Кујбышевин шәрәфинә ад
самы. Бојакарлығы, әсacән мүстәгил чылыг етмишдир. Вәтәндаш мүһариба- ландырылмышдыр.
сурәтлә вә Петербург Рәссамлыг Ака- синдә Гызыл Орду да си јаси комиссар, 19 асрин сону—20 әсрин әввәллә
демијасында өjpəнмишдир (1868; 1892 орду вә ҹәбһә һиШ-нин үзвү олмуш- риндә кг-дә, әсәсән еклектик биналар
илдән проф., 1893 илдән акад., 1897 дур. 1919 илин октјабрында YPMйк, тикилмишдир («Олимп» театры, банк,
ил дә тәләбә иғтишашларыны мүдафиә РСФСР хкс вә РК(б)П МК-нын драм театры). Совет дөврүндә шәһәрдә
етдији үчүн академијадан чыхарыл- Түркүстан ишлари үзрә комиссијасы кениш тикинти ишлари апарылмыш,
мышдыр). Тәбиәтин мүхталиф анлары сəдринин мүавини ишләмиш, , рәһбәр Ботаника бағы р-нунда јени мәркәз
тәсвир олунан, бәдии умумиләшдир- həмкарлар иттифагы вә тәсәрруфат иш- салынмышдыр. Ири ичтимаи тикили
мәјә малик поетик мәнгәрәләрин мүәл- ләриндә чалышмыш, ГОЕЛРО планы- ләрдән Совет Ордусу еви (1932), Мә
лифидир («Унудулмуш кәнд», 1874, нын һәјата кечирилмәсинә рәһбәрлик дәнијjәт сарајы (1936—38), «Динамо»
«Украјна кеҹәси», 1876, «Ағҹагајын ме- етмишдир. стадиону (1948), сирк (1969), Иттифаг
шәси», 1879, «Туфандан сонра», 1879— К. 26 Бакы комиссарынын ҹәназа- лар еви (1971), меһманхана (1976) вә с.
Һамысы Третјаков галерејасындадыр; лəринин ахтарышынын тәшкилиндә фәргәәнир. К.-дә В. И. Ленинә (тунч,
«Днепрдә ајлы кеҹә», 1880, Рус музе- иштирак етмишдир. к. 1924 илин де- гранит, 1925, hејкәлтәраш М. Н. Ма

иш



ҚУК ДАҒЫ ar

ш,

низер), В. В. Кујбыше вә (тунҹ, гра- дә сəна је истеһсалынын һәчми 1100 Маликов вә А. Куттубајев), Толгонај
нит, 1938, hејкәлтәраш м. һ. Мани- дәфәдән чох артмышдыр. Машынгајыр- («Ана тарла», ч. Аутматов), Панова
зер) абидә гоjулмуш, Вәтән мүһарибә- ма, нефтчыхарма, нефт e'малы, кимја («Лjубов ' Japoвa ja», к. Трен јов), Ме
си гәһрәманларына Әбәди Шөһрәт аби- вә нефт-ким ја, енергетика, јејинти сə- ланја («Јегор Булычов вә башгалары»,
дәси (1971) уҹалдылмышдыр. Шәһәрдә на јеси, тикинти материаллары истеhca- м. Горки), Гонерилја («Крал Лир»,
10 али мәктәб, 5 музеј, 4 театр, филар- лы вә с. инкишаф етмишдир. К.в. в. Шекспир) вә с. Кинода чәкилир.
монија, Дөвләт Волга халг хору вә с. ССРИ -нин муһүм енергетика мәркәзи Гырмызы Әмәк Бајрағы вә Халглар
фәалијjәт көстәрир (1980). «Волжска ја дир. Бурада ири ИЕС-ләр (Кујбышев, достлуғу орденлари илә, һәмчинин ме
зарја» шәһәр гәзети чыxыр. Новокујбышевск, Толјатти, Сызран), далларла тәлтиф едилмишдир.
К.-дә 66 хәстәхана мүəccиcəси . вар. Волга CEC-и тикилмишдир. Сәнајенин КУЈУНИ (Cuyuni)-Венесуела вә Га

к. јахынлығында 11 ушаг санаторија- габагҹыл cahach машынгајырмадыр. јанада чај. Уз. тәгр. 600 км, һөвзасн
сы, бөјүкләр үчүн 2 санаторија вә 5 Миник автомобиллари, металкәсән дәз- нин саh. тәгр. 80 000 км?. Гвиана јај
истираһәт еви фәалијjәт көстәрир. Тибб каһлар, мухталиф к.т. аваданлығы, ласының мәркәзи һиссасинин шм.-ш.
кадрлары Д. И. Улјанов ад. Тибб ин-тун- електрик апаратлары вә с. истеһсал индән башланыр. Чохлу астаналар ва
да вә тибб мәктәбиндә һазырланыр. олунур. К.в. Волга-Урал нефтли-газлы шәлаләләр әмәлә кəтирир. Ессекибо

КУЈБЫШЕВ (1935 иләдәк Каинск)- саһәсинин нефтчыхарма р-нларындан чајынын естуарисинә төкүлүр. Чох

РСФСР Новосибирск Вил.-ндә шә- биридир. Бөјүк Вәтән мүһарибәси ил- сулудур. Гыш-јазда дашгынлар олур.
Һәр. Кујбышев р-нунун мəркәзи. Ом ләриндә К.в.-нин дахил олдуғу «Икин. Орта су сәрфи Венесуела илә Гајана
чајы (Иртышын голу) саһилиндәдир. ҹи Бакы» нефт р-нунун japaдылма- сәрһәдиндә 1050 м/сан.
Д.ј. ст. (Каинск-Барабинск). Автомо- сында Бакы нефтчилари иштирак ет- КУК (Cook)Ҹејмс (27.10.1728, Мартон,
бил һиссәләри з-ду, јејинти сəна јеси, мишдир; бураја Бакыдан нефт техни- Јоркшир графлығы—14.2.1779, Һаваји
бәдии мә'мулат ф-ки, Барабинск касы вә аваданлығы көндәрилмишди. а.)-инкилис дәниз
ДРЕС-и; политехник, к.т. техникумла- Азәрб. мүтəxəссислари о заман ССРИ- сəjjаhы. Үч дөвр
ры, тибб вә педагожи мәктәбләр, В. В. дә ән узун (Бугуруслан—Кујбышев) аләм експедисијасы
Кујбышевин ев-музеји вә с. вар. В. В. газ кəмəрини чәкмишләр. Нефт (Куј- нын рәһбәри олмуш
Кујбышевин шәрәфинә адландырыл- бышев, Новокујбышевск, Сызран) вә дур. Биринҹи екс
мышдыр. газ е'малы (Отрадны, Нефтегорск) з-д- педисија заманы
КУЈБЫШЕВ (1781 – 1926 илләрдә лары вар. Кимја вә нефт-кимја мүəсси- (1768—71) Јени Зе
Спасск, 1926 — 35 илләрдә Спас- сəлəри Новокујбышевск, Толјатти, Сыз- ландијанын Шимал
ск-Татарски) Тат. МССР-дә шә- ран, Чапајевск вә Кујбышевдəдир. К.в. вә Ҹəнуб а-ры ара
һәр. Кујбышев р-нунун мəркәзи. Куј- тикинти материаллары истеһсалынын сындагы боғазы,
бышев су анбарынын саһилиндәдир. Је- ири р-нларындандыр. Јејинти сəна јеси- Австралијанын
јинти сəна јеси мүəссисəлəри вар. 1781 ни унүjүтмә, әт, сүд вә јағ истеһсалы саһилини вә Бөјүк
илдә салынмышдыр. В. В. Кујбышевин тәмсил едир. Сәдд Рифини кашф
шәрәфинә адландырылмышдыр. К.в. мүһүм тахылчылыг (әсacән, буғ• етмишдир. Икинҹи
КУЈБЫШЕВ — Азәрб.ССР "Ағҹабәди да) р-нудур. Үмуми әкин саh. 3 млн. експедисијасында (1772—75) Məнуб ја
р-нунда кәнд. к. советлијинин мəркә- hа-дыр. 1,1 млн. гарамал, 0,7 млн. до- рымкүрәсинин мүлајим енликлариндә
зи. Р-н мәркәзиндән 20 км ҹ.-да, Мил нуз, 1,1 млн. давар вар (1978). Д.j.- бөјүк гуру саһәсинин олмадығыны сү
дүзүндəдир. ӘҺ. 1233 (1981). Əсас тә- ларынын уз. 1300 км-дир (1978). Əсас бута јетирмиш вә Сакит океанда бир
сәрруфаты үзүмчүлүкдүр. Шәраб з-ду, су јолу Волга чајыдыр. Автомобил, һа- сыра аданы өjpəнмишдир. к. 1773 ил
үзүмчүлүк C-зу, орта мәктәб, кино- ва вә бору кəмəри нагл. инкишаф ет- дә тарихдә илк дәфә ҹәнуб гүтб дай
гурғу, хәстәхана, рабитә шө'бәси вар. мишдир. рәсини кечмиш (40° ш.у.-нда), 66°36"
КУЈБЫШЕВ — Азәрб.CCP Имишли К.в. 2 дәфә (1958, 1970) Ленин ор- ҹ.е.-нә чатмышдыр. Һәмин илин јајын
рнунда кәнд. к. советлијинин мəркә- дени илә тәлтиф едилмишдир. да Ҹəнуб материкини тапмаға даһа ики
зи. Р-н мәркәзиндән 12 км ҹ.-Ш.-дә, Мәдәни гуручулуг вә сәһијја. Вил,- дәфә ҹәһд етмиш, 71°10” ч.е.-нә чат
Араз чa jындан 5 км аралы, Саатлы— дә 12 али мәктәб, 7 музеј, 6 театр вә с. мышдыр. Үчүнҹү експе дисијасында
Бир Мај автомобил јолу кәнарында, вар. «Волжскаја коммуна» (1907) вә (1776—79) Һавај а-рыны кәшф етмиш,
Муған дүзүндəдир. ӘҺ. 391 (1981); «Волжски КомсомолетС» (1920) вил. Американын шм.-г. саһилларини өjpəн
памбыгчылыг, тахылчылыг вә һејван- газетләри чыxыр. Радио ва телевизија мишдир. 1779 илдә һавајлылар тәрәфин
дарлыгла мәшғулдур. Сәккизиллик мәк- верилишлари Москвадан ретранслјасија дән өлдүрүлмүшдүр. 20-дән чох ҹоғ
тәб, китабхана, хәстәхана вар. олунур. Серноводскда балнеоложи вә рафи објектә К.-ун ады верилмишдир.
КУЈБЫШЕВ ВИЛАЈәти— РСФСР. палчыгла мүалиҹә курорту вар (1981).
дә вил. 1928 ил мајын 14 дә тәшкил КЎ ЈБЫШЕВ СУ АНБАРЫ — Волга Әд.: Свет я, М., Джеймс Кук, М.,

1979.едилмишдир. Саh. 53,6 мин км2. ӘҺ. чa jында су анбары. РСФСР Кујбышев
3136 мин (1981, 1 јанвар). 25 р-ну, вә Улјановск вил.-ләри, Тат.МССР, КУК АДАЛАРЫ (Cook Islands)–Ca
10 шәһәри, 20 шәһәр типли гӘс.
Мәркәзи Кујбышев Ш.-дир.

вар. Мари МССР, Чув.МССР əразиләрин- кит океанда, Полинезијада архипелаг
дəдир. В. И. Ленин ад. Волга CEC-ин Инзибати ҹәһәтлән Јени Зеландија

Тәбиәт. К.в. Орта Волгабоjундадыр. бәнди - илә japaдылмышдыр. Саh. 6450 нын табелијиндадир. Ики адалар тру
Сағ саһил вэ сол саһил һиссәләринә бө- км, Һәҹми 58 км2, орта дәринлији пундан (Шимал вә Ҹəнуб) ибаратдир.
лүнүр. Сағ саһил һиссә Волгaбоју јүк- 9м дир. Енеркетика, су нәгл., ирри- Cah. 234 км”. Əh. 24 мин (1978); əса
сәклијинә (һүнд. 375 м-дәк) дахилдир. гасија вә су тәҹhизаты мәгсәлләринә сән, полинезијалылардан ибаратдир.
Сол саһил һиссә исә тәпәли дүзәнлик- хидмәт едир. Балыг овланыр. Казан, Инз.м. Аваруа ш.-дир (Раротонга а.
дир (һүнд. 300 м-дән артыг). Фајдалы Улјановск, Чебоксары, Толјатти ш. лә- нда). ҹәнуб а-ры, әсacән, вулкан, Ши
газынтылары: нефт, јанар шист, кү- ри К.с.а. саһилләриндадир. мал а-ры мәрҹан мәншәлидир. Игли
күрд, кипс вә с. Иглими гуру конти- КУЈБЫШЕВкәнд-Азәрб.CCP Дәвә- ми тропик пассатдыр. Балыг овланыр.
ненталдыр. Орта темп-р јанварда — 13- чи р-нунда кәнд. К. советлијининмəр- Һиндгозу, банан, портағал, ананас је.

кәзи. Рн мәркәзиндән 6 км шм.-г.-дә, тишдирилир. К.а.-ны 1773—74 илләр
Иллик јағынты 300 — 450 мм. Əсас ча- Самур— Абшерон каналынын вә Дәвә- дә ҹ. Кук, Суворов атоллуну 1814
jы Волгадыр. Кујбышев вә Саратов су чи — Губа автомобил јолунун кәнарын- илдә м. П. Лазарев кәшф етмишдир.
анбарларынын бир һиссәси К.в. -ндәдир. да, Самур Дәвәчи овалығындадыр. ӘҺ. КУК БОҒАЗЫ (Cook Strait) — Јени
асасəн, гара торпаглар jajылмышдыр. 958 (1981); тәрәвәзчилик, тахылчылыг, Зеландијанын Шимал вә ҹәнуб а-ры
Вил. мешә чөл вә чөл зоналарындадыр. үзүмчүлүк вә һејвaндaрлыгла мәшғул- арасындадыр. Тасманија дәнизи илә
Мешәләр әрaзинин 12% -ини тутур. дур. Орта мәктәб, клуб, китабхана, Сакит океаны бирләшдирир. Уз. 205
Манавар, түлкү, сығын, ҹүjүр, тетра ушат бағчасы, тибб мәнтәгәси, рабитә км, ени 25 — 150 км, дәринлији 365 м-ә
гушу, боз кəклик вә с. вар. шө'бәси вар. гәдәрдир. Боғазы 1769 илдә кәшф ет

Әһали. Әcacән, руслардыр. Орта КУЈУ КОВА Даркүл (д. 15.5.1919, ин- миш ҹ. Кукун шәрәфинә адландырыл
сыхлыг 1 км2-дә 58,5 нәфәрдир (1981), дики Фрунзе ш. јахынлығындакы То- мышдыр. Јени Зеландијанын пајтах
Шәһәр əh. 2476 мин. Ири шәһәрләри: колдаш к.)—гырғыз совет актрисасы, ты Уеллингтон (Веллингтон) ш. к.б.
Кујбышев, Толјатти, Сызран, Ново- ССРИ халк артисти (1967). 1944 илдән нын саһилиндәдир.
кујбышевск вә с. Сов.ИкП үзвү. 1941 илдән Гырғызыстан КУК ДАҒы (Cook Mount), Аоран

Təcəрруфат. К.в. инкишаф етмиш Драм Театрынын (Фрунзе) актрисасы- ки— Јени Зеландијанын ҹәнуб а.-нда
сəна је вә механиклашдирилмиш к.т. дыр. Роллары: Акчаим («Сарынҹы», зирвә. Һүнд. 3764 м (өлкәдә ән һүндүр).
р-нудур. Совет haкимијjәти илләрин- г. Ешмамбетов), Ҹаныл («аныл»; К. Кристаллик сүхурлардан тәшкил олун
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мушдур. Бузлаглар вар. ҹ. Кукун К.т.-нын гəдим дөврләрдән ән'әнәви,
шәрәфинә адландырылмышдыр. милли формалары бар. Классик һинд
КУК КӨРФәзи (Cook Inlet), Кенај театрынын комик гәһрәманы Видуша
көрфәзи— Алјасканын ҹ. саһилин- канын (түрк Гаракөзү она бәнгәзир)
дә Сакит океанын көрфәзи. Уз. 370 Пулчинелла, Петрушка вә б. персонаж -
км, ени 18—111 км, дәринлији 22- ларын әҹдады олмасы eһтимал едилир.
78 м-дир. Саһиллари ҹ.-да кəскин пар- 19 әсрәдәк Авропа К.т.-нда ән'әнәви,
чаланмышдыр. Јарымкүнлүк габар- чох вахт сатирик пјес-тамашалар көс
малар (һүнд. 12 м) олур. Анкориҹ пор- тəрилирди. 20 әсрдә ушаглар вә бөјүк
ту К.к. саһилиндәдир. 1778 илдә ч. ләр үчүн профессионал К.т. jаран
Кук тəдгиг етмишдир. мышдыр. Рус профессионал К.т. Бө
КУКИ-Чинләр — Һиндистанын шм.- jүк Октјабр сосиалист ингилабындан
ш.-индә, Бирманын г.-индә вә Бангла- сонра формалашмыш, С. В. Образ
дешдә jaшa јан гоһум халг вә тајфа тсовун рәһбәрлији илә 1931 илдә Мос
груплары. 2 млн.-а јахындырлар (1975). квада Мәркәзи Кукла Театры japaдыл
Әксəријjәти анимизмə e'тигад едир, бир мышдыр. ССРИ-дә 100-дән артыг К.т.
һиссәси христиан вә буддистдир. Әкин- фәалијjәт көстәрир. Азәрб.-да профес
чилик овчулугла мәшғулдурлар. сионал К.т. 1931 илдә japaдылмышдыр (1947). ССРИ халг рәссамлары (1958).
КУКЛА ТЕАТРЫ-куклаларын иш- (бах Азәрбајҹан Кукла Театры). Сосиалист Әмәји Гәһрәманлары (Кры
тиракы илә театр тамашасы нөвү. Кук

лалар куклачы "акторлар тәрәфиндән бајан хадгӘд.: Аллаhвердијев М., Азәр- лов—1972, Купријанов вә Соколов —

Һәрәкәтә ҝәтирилир вә идарә едилир. Смирнова Н., Советский театр кукол (1965), ССРИ Дөвләт мүкафаты лауре
театры тарихи, Б., 1978; 1973). Ленин мүкафаты лауреатлары

Актјорлар чох вахт тамашачылардан 1918—1932, м., 1963; Образцов С., aтлaры (1942, 1947, 1949, 1950, 1951,
кизли јердә, пәрдә јахуд ширма ара- Моя профессия, М., 1981:

1975). 1924 илдән биркә фәалијjәт көс
сында дајанырлар. Куклаларын мүхтә КУ-КЛУКС-КЛАН
лифлијинә вә идарәедилмә системинә (инк. Ku-Klux- тәрирләр. 1925 илдән гәзәт вә журнал
көрә К.т. тамашаларынын бир чох Klan)—АБШ-да зәнҹиләри вә oнлaрa ларда («Правда», «Крокодил») актуал
формалары japaнмышдыр: марионетка, бәрaбәр һүгуглар верилмаси уғрунда мөвзуларда jени типли карикатуралар
әл јахуд кичик ағаҹларла идарә едилән мүбаризә апаран ағлары, сондөврдә japaтмышлар («Нәглијјать серијасы,
кукла, механики кукла вә с. Бә'зән һәмчинин, мүтәрәгги тәшкилатлары тə - 1933—34). К.-ин Бөјүк Вәтән мүһарикуклалар шəрти характерли эшјалар- гиб едән кизли иргчи террорчу тәшки- бәси (1941—45) илләриндә чәк дикләри
ла (кубик, күрәҹик, кичик чубуг вә с.) лат. 1865 илдә Пјуласки ш.-ндә (Теннеси плакат вә карикатуралар совет адам
әвәз олунур. Куклаларын өлчүсү бир штаты), japaдылмышдыр. Мүтәрәгги иҹ- ларынын вәтәнпәрвәрлик руһунда тәр
нечә см-дән ики адамбоју узунлуғу- тимаијjәтин тəзјиги илә АБш һөкумә бирә едилмәсиндә мүһүм рол оjнамыш
надәк олур. ти 19 әсрин 70-ҹи илләринин аввалиндә лар [«Дүшмәни амансызчасына мәhв
К.т.-нын мәншәји бүтпəpəстлик тәшкилaтын фәалијjәтини гадаған етди- едәк 15, 1941; «Мән үзүjүмү итирми -

ајинлари, тәбиәтин дәркедилмәз гүв- зиндән, К.-к.-к. кизли фәалијjәті кеч- шәм... (үзүкдә исә 22 дивизијаны)»,
анҹагвәләрини тәҹәссүм етдирән аллаһларын мишдир, сон вахтлар әслиндә 1943, Третјаков галерејасы, Москва).

символик шәкилдә маддиләшдирилмә- ачыг фәалијjәт көстәрир. К.-к.-к. «Линч К.-ин карикатураларында мүһарибә гы
си илә әлaгәдар кечирилән оjунларла мәһкәмәси» усулларындан кениш исти- зышдырыҹылары, сүлһүн вә сосиализ
бағлыдыр. Бир гајда олараг К.т. Ән фадə eдир. 20 әсрин 60—70-ҹи иллә мин душманлари ифша едилир. к. ки
әнәви сүжeтлари, ифа усуллары, са риндә АБШ-ын бир сыра көркəмли таб иллүстраси јасы саһәсиндә дә фәа
бит гәһрәманлары (персонажлары) илә ичтимаи хадими К.-к.-к.-ын гурбаны лиjjәт көстəрмиш, бәдии әсәрләрә ил

лүстрасијалар чәкмишләр. К.-ин дəзкаһ
фәртләнмишдир. К.т. тамашалары бир олмушдур. бојакарлығы саһәсиндә japaтдыгларыөлкәләрдә дини-мистерија тама- Әд.: Иванов Р. Ф., Лиснев -
шаларындан јаранмышдыр (Годим ский Э. В., Ку-клукс-клан, М., 1981. әсәрләр тарихи һадисәләрә («Көһнә са
Мисирдә Осирис вә Исида һагтында КУКРыниксләр Һибкарлар» серијасы, 1936—37, Третја

рәвајәтләр, е.ә. 16 əср, Гадим Һиндис- 1-чи heҹаларындан дүзәлдилмиш тә- [«Фашистләрин Новгороддан гачмасы»,
(фамилијаларын ков галерејасы), фашизмин ифшасына

тан вә Чиндә дини көрүшләр). 11 әср- хәллүс) — совет график вә рәнккарла- 1944—46, Рус музеји, Ленинград; «Аги
дән килсә вә монастырларда верилән рындан ибарәт јарадыҹы коллектив: бәт», 1947 — 48, «Иттиһам (həрби ҹани
тамашаларда куклалардан дини сүжет- Купријанов Михаил Василје- ләр вә oнлaрын мүдафиәчилари Нүрн
ләри сәһнәләшдирмәк мәгсәди илә ис- вич (д. 21.10, 1903, Тетјуши, индики берг мүһакимəсиндә)», 1967; һәр ики
тифадә едилмишдир. 16 әсрин сонун- Тат.МССР-дəдир), Крылов Пор- әсәр Третјаков галерејасындадыр) ва
да Италијада халг сатирик К.т. тама- фири Никитич (д. 22.8.1902, Шелку- совет
милә формалашмыш (баш гәһрәманы Ново адамларынын гәһрәманлығына

Пулчинелла), 17 əсрдән Франсада (баш Соколов Николај Александрович сы) һәсролунмушдур. Ленин ордени
к., индики Тула вил.-ндәдир), («Танја», 1942—47, Третјаков галереја

гәһрәманы Полишинел), Инкилтәрәдә (д. 21.7.1903, Москва). ССРИ Рәссам- вә 1-ҹи дәрәҹәли Bэтән мүһарибәси ор
(Панч), Алманијада (Һансвурст, сон- лыг Академијасынын һәгиги үзвлəри дени илә, еләчә дә медалларла тәлтиф
ралар Кашперле), Һолландијада (Пи
келкеринг), Белчикада (Волтје), Пол
шада (Копленјак), Румынијада (Ва
силаке), Чехословакијада (Кашпарек),
Русијада (Петрушка) jajылмышдыр.

Русијада К.т. тамашалары һагтын
да илк јазылы мә'лумат 17 әсрә аид
дир. Тәдим рус К.т. скоморохларын
фәалијjәти илә сых бағлы олмушдур.
7 әсрин аввәлләриндә ермәниләр ара
сында јарымдүнјави характерли кук
ла тамашалары мөвҹуд олмуш, орта
әсрләрдә күрҹү халг К.т.-нда мүхтә
лиф куклалардан (марионетка, әлҹәк
вә с.) истифадә едилмишдир. Азәрб.
да кукла тамашалары һагтында мә'
лумата Низаминин, алман сəjjаhы А.
Олеаринин әсәрләриндә тәсaдүф еди
лир. Мејдан тамашаларынын тәрки
биндә ифа олунан «Килимарасы» гә- Кукрыникслор.
дим К.т. нүмунәләриндандир. Азәрб.- Агибәт». 1947—48.
да «Шаһ Сәлим», «Кечәл пәһләвань, Трет јаков галереја
«Ше'лә оjуну», «һаҹы кәлди» вә с. сы, Москва,
К.т. тамашалары мөвчуд олмушдур.
Асијада вә Јахын Шәрг өлкәләриндә

чох
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Куба. 1. Ел-Тесоро ҝөлүндә Гуама гәсәбәси. 2. Орјенте əјалəтиндә дaғлар. 3. Һавана—Матансас автомобил јолунда
виадук. 4. Һавана шәһәриндән көрүнүш. 5. Сантјаго-де-Куба шәһәриндә күчэ. 6. Пинос адасындан көрүнүш. 7. Ел
Морро галасы. 1589—1630. мајак—1845. 8. Һавананын Ведадо рајону. 9. Нинја-Бонита əјалəтинин Бен-Тре кəнди.
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Куба. 1. Қамагуеј əјаләтин дә семент заводу. 2. Олкин шәһәри јахынлығында гамышјығма комба јны Һазырлa јан
завод. 3. Хосе Марти адына шəкəр заводу. 4. «Викторија Хирон» ҳәми тəрсанәсиндә. 5. Пинар-дел-Рио эјалəтиндә түтүн
плантасијасы. 6. Һавана əјаләтин дә «Валје-де-Пикадура, дөвләт һејвандарлыг тəcəppүфатынын гарамал сүрүсү. 7. Һавана
шәһәри. Ингилаб музеји. 8. В. И. Ленин адына мәктәб-интернат. 9. Хосе Мартијә аби дә. 10. Матансасда «Азадлыг»
Бејкәлтәрашлыг композиси јасы. 11. Сантјаго-де-Кубада карнавал, 12. Лүси ја филминдән кадр. Реж. У. Солас. 1970.
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едилмишләр. «Кукрыниксләр» елми- катиби, 1971 илин апрелиндән Сов.
күтләви филми japaдылмышдыр (1979). Икп мк Сијаси Бүросунун үзвү иди. тәлтиф олунмушдур.

ордени, 7 башга орден вә медалларла

Әсәри: Об искусстве. Шаржи, кари- Партијанын 19, 22 — 25-ҹи гурултајла
рынын нүмajәндәси олмуш, 22—25-ҹи 2 изд., м., 1961" (Материалы к биобиблио

Әд.: Виктор Сергеевич Кулебакин,

80: Соколова н. и., Кукрыник- гурултајларда мк үзвү сечилмишди. графии ученых СССР. Серия технических
сы, 2 изд., М., 1975; Осмоловский Бакыда олмушдур (1974). З дәфә Ленин наук. Энергетика, в. 4).
Ю., Кукрыниксы, М., 1976; Листно- ордени, Гырмызы Әмәк Бајрағы орде- КУЛЕШов Аркади
ва А., Един осущная троица, М., 1978. ни вә медалларла тәлтиф едилмишдир. (6.2.1914, Самотевичи к., индики Мо

Александрович

КЎ КсҺАФЕН (Cuxhafen) — АФР-дә Гызыл мејданда Кремл дивары јанын- килев вил., Костјуковичи рну—4.2.
Ашағы Саксонија әразисиндә шәһәр. да дәфн олунмушдур. 1978, Минск) — белорус совет шаири.
Елба за јынын мәнсәбиндә дәниз порту. Әсәри: Избр. речи и статьи, М., 1978. ССРИ Дөвләт мүкафаты лауреаты
Һамбургун аванпорту. Әһ. 43,5 мин КУЛАчиков Серафим Романович (1946, 1949). 1941 илдән Сов.Икп үз
(1975). Кәмигајырма, машынгајырма (тәхәллүсү Еллјај; 29.11.1904, ин- вү. 1926 илдән дәрҹ олунур. «Торпаг
мүəссисəлəри, балыг консерви сәнаје- дики Јак.MCCP, Алексејевка р ну— күл ачыр» (1930), «Нәғмә сорағында,
си, дәнизчилик мәктәби вар. Өлкәнин 14.12.1976, Јакутск)– јакут совет шай- күнәш сорағында» (1932), «Коммунист
2-ҹи бөјүк балыгчылыг портудур. ри, Јак.МССР халг шаири 64). ләр» (1949), «Јени китаб» (1964), «Шам
КУКУНОР, Синхај — Мәркәзи 1946 илдән Сов.Икп үзвү. «Гызыл вә ағчагајын» (1970), «Сүр'әт» (1976)
Асијада ән бөјүк ахарсыз дағ көлү. нәғмәләр» (1925), «Хошбахт həјать вә с. ше'р китабларынын, «Амонал»
Саh. тәгр. 4200 км*, дәринлији 38 м ә (1938), Јол аловлары» (1941), «Се- (1933), «Гозбел» (1935), «Јашыл палыд
гәдәрдир. Нојабрдан мартадәк донмуш винҹ» (1946), «Japaдыҹы әмәјә ешг ол- лыгда» (1939), «Сонунҹу мүһарибәнин
олур. Балыгла зəнкиндир. К.-yaвропа- сун» (1959), «Сөнмәз атәш» (1969), кәнҹләри» (1942), «Бригаданын бајра
лылардан илк дәфә 1872 илдә н. м. «Дост үрәји» (1973) вә с. ше'р китабла- гы» (1943), 24 Ко-ли ев» (1945), «Лени
Пржевалски тəдгиг етмишдир. рынын мүәллифидир. Јакутија Јазы- мәҹра» (1948), «Анҹаг ирәли» (1950),
КУКУНОР ДҮзәнлијИ — Чиндә, чылар Иттифагынын сәдри олмуш- «Ваһимәли ҹәнҡәллик» (1956), «Океан
Наншан дағ системи әразисиндә, Син- дур (1939—42; 1945—48). Октјабр Ин- дан узагларда» (1970—71) вә с. поемала
шилин вә Кукунор силсиләләри арасын- гилабы ордени, 2 башга орден вә ме- - pын мүәллифидир. Бә'зи ше'рлари,
да дүзәнлик. Һүнд. 3200—3400 м. Мәр- далларла тәлтиф едилмишдир. <Јени мәҹра» ва «Анҹаг ирәли» поема
кәзиһиссасини Кукунор көлү тутур. Әсәрләр и: Стихотворения и поэ- лары Азәрб. дилинә тәрҹүмә олунмуш
КУКУТА (Cucuta) — Колумбијанын мы, м., 1972; Светлая судьба. Стихи и поз- дур. 2 дәфә Ленин ордени, 2 башга
шм.-ш.-индә шәһәр. Венесуела илә мы, Якутск, 1979. орден вә медалларла тәлтиф едилмиш
сәрһәд јахынлығында, Богота-Кара- КУЛБАБА (Leontodon)-мүрәккәбчи- дир. БССР-дә к. ад. мүкафат тә'сис
кас автомобил јолу үстүндəдир. Ши- чәклиләр фәсиләсиндән вә олунмушдур (1979).
мали Сантандер департаментинин инз. бириллик от ҹинси. Јарпаглары там- Әсәрләри: Избр. произв., т. 1-2,
м. Əh. 175,4 мин (1975). Д.ј. ону Ен- кәнарлы вә ја ләләквары бөлүммүдүр; М., 1968; Скорость, Минск, 1978.
контрадос порту (Венесуела) илә әлaгә- көк этрафында розет әмәлә кəтирир. КУЛЕШов Лев Владимирович (13.1.
ләндирир. Тәһвә вә түтүн истеһсалы Сары вә нарынҹы чичәкләри сәбәт чи- 1899, Тамбов — 29.3.1970, Москва)
р-нунун мəркәзидир. Төхучулуг малла групунда јерләшир. Тохумҹасы совет кино режиссору, кино нәзәријjә
рыйcтehсал едилир. К.-дан шм.-да ләләквары, түкҹүклү, кәкиллидир. Ши- чиси. РСФСР халг артисти (1969). Сә
нефт чыхарылыр. мал јарымкүрәсинин мүлајим иглим- нәтшунаслыг доктору (1946). 1945 ил
КУКУТЕНи (Cucuteni) — Јассы ш.- ли вил.-ләриндә 50-дән чох, ССРИ-дә дән Сов.Икп үзвү. Совет кинемато
нин (Румынија) 12 км-лијиндә Енеолит 14, оҹүмләдән Азәрб.ССР-дә з нөвү— графијасынын пионерләриндән олан к.
дөврүнә аид jaшajыш мәскәни. Мəдə- түклү к. (L. hispidus), пырпыз кино сəнəтинин спесифик хүсусијjәтлә
ни тәбәгә 2 м-ә чатыр вә 2 тәбәгәдән иба- к: (L. asper imus) вә Талыш К.-сы ринин тəдгигиндә, кино дилинин, мон
рэтдир. Ашағы тәбәгә е.ә. 4 ҹү минил- (L. talyschensis) мә'лумдур; ашағы дағ таж, кино уәкилиши техноложијасынын
лијин орталарына, јухары тәбәгә е.ә. гуршағындан алп дағ гуршағына сəдəр инкишафында мүһүм рол оjнамышдыр.
4-ҹү миниллијин сону—3-ҹү минилли- олaн сaһәләрдә раст кәлир. Талыш К.: Филмлари: «Мистер Вестин болиевик
јин аввалинә аиддир. Ашағы тәбәгә үчүн сы балверән биткидир. ләр өлкәсендә гејри-ади маҹәрала
үчрэнкли спиралвары шәкилләрлә өр- KЎЛДИГА (кечмиш Голдинкен)— ры» (1924), «Ганун үзрә» (1926), «Бөјүк
түлмүш керамика, нахышлы габлар, Лат. ССР-дә шәһәр. Кулдига р-нунун тәсәлли верән» (1933) вә с. Педагожи
чахмагдашы, сүмүк, бујнуз вә мисдән мәркәзи. Вента чајы саһилиндәдир. фәалијjәт көстəрмишдир (1939 илдән
аләтләр, кил гадын һејкәлҹиклари, Ағаҹ e'малы комбинаты, мешә тәсәррү: проф.). Мәшһур совет кино реж.-ла
јухары тәбәгә үчүн исә фону нарын- фаты мүəccиcəси, тохуҹулуг ф-ки, торф рындан В. Пудовкин, Б. Барнст вә б.
ҹы-сары олан нахышлы гара керамика вә дәмир бетон конструксијалары з-д- К.-ун тәләбәләри олмушлар. Ленин ор
характерикдир. К. Триполи мәдәнијjә- лары; өлкәшүнаслыг вә бәдии музеј- дени, Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени
тинә охшар абидадир. ләр вар. вә медалларла тәлтиф едилмишдир.
КУЛАКОВ Фјодор Давыдович (4. КӯЛЕБАКИ — РСФСР Горки вил.-ндә КУЛи (тамил дилиндә музд)-Чиндә
2.1918, индики Курск вил. Лгов р-ну- шәһәр. Кулебаки р-нунун мəркәзи. Му- (1949 илә гәдәр), Һиндистанда вә б.
нун Фитиж К. —17.7.1978, Москва)- ром— Арзамас автомобил јолу кәнарын- Шəрги, Ҹəнуб-Шəрги Асија өлкәләриндә
совет дөвләт вә партија xадими, Со- дадыр. д.ј. ст. Металлуркија, метал азмаашлы ихтисассыз фәһләләрин ады.
сиалист Әмәји Гәһрәманы (1978). 1940 конструксијалар, асфалт, кәрпиҹ, тах- Америка, ҹәнуби Африка вә Австра
илдән Сов.Икп үзвү. Кәндли аиләсин- та-шалбан, сүд з-длары, тикиш ф ки; лијанын плантасија вә мә'дәнләриндә
дә доғулмушдур. Рылск к.т. техни- металлуржи ја техникуму, халг театры мүгавилə əсасында ишә көтүрүлән их
кумуну (1938), Үмумиттифаг гијаби вә с. вар. тисассыз фәһләләр дә (чинлиләр, һинд
к.т. ин-туну (1957) битирмишдир. Әмәк КУЛЕБАкин Виктор Серкејевич (30. лиләр, малајјалылар, зәнҹиләр) к.
фәалијjәтинә 1938 илдән башламышдыр. 10.1891, Москва—11.2.1970, Москва)- адланырдылар.
1941 илдә Yилкҝи Земетчино р-н ко- електротехника, автоматика вә телеме- КУЛигәБИРИСТАНЫ-Даг. McCP
митасинин биринҹи катиби, сонра р-н ханика саһәсиндә совет алими. Мүһəн- Кули р-нунун мəркәзи Вачинин шм.
торпаг шөбәсинин мүдири, 1943—44 дис-техники хидмәт кен.-мајору (1942). г.-индә, Укaлaрaт чајы саһилиндә 13—
илләрдә Николо-Пестрaвск р-н иҹраијjә ССРИ EA акад. (1939; м. үзвү 1933). 14 əсрләрә аид археоложи абидә. Тәд
комитасинин сəдри, р-н партија коми- ССРИ Дөвләт мүкафаты лауреаты гиг eдилмиш даш гуту вә торпаг гәбир
тәсинин биринҹи катиби ишләмишдир. (1950). Ќ. ССРИ EA Автоматика вә ләрдә өлүләр архасы үстә узадылмыш
1944—47 илләрдә Yик(6)П Пенза вил. Телемеханика Ин-тунун тәшкилатчысы вәзијjәтдә дәфн едилмишдир. Гәбирләр
комитәсиндә шөбә мүдири, вил. к.т. вә илк директору (1939—42) олмуш, дән кил габлар, бәзәк шејләри (шүшә
идарәсинин рәиси олмушдур. 1950 ил- гOEXPO планынын ишланилиб ha- вә тунҹ мәфтилдән ешмә биләрзикләр,
дән Пенза вил. иҹраијjә комитасинин зырланмасында фәал иштирак етмиш- мөһүр үзүк, тогга бәзәкләри, мухталиф
сәдри, 1955 илдән РСФСР к.т. на- дир. Əсас тэдгигатлары електрик ма- мунҹуглар вә с.), ширли кил вә шүшә
зиринин мүавини, 1959—60 илләрдә шын вә апаратлары нәзәријjәсинә вә габлар вә с. ашкар олунмушдур.
РСФСР тахыл мəhсуллары назири, heсaблaн мaсы методларына, автома- КУЛЙ Бин Иван Петрович (21.4.1735,
1960—64 илләрдә Сов.ЙКП Ставропол тик тəнзимләмә нәзәријjәсинә, тәнзим- Нижни Новгород, индики Горки —
өлкә комитасинин биринҹи катиби вә- ләјиҹиләрин һесабланмасына вә с.-jә 11.8.1818, орада)-рус ихтирачы меха
зифәләриндә чалышмышдыр. 1964 илин һәср едилмишдир. ССРИ EA-ның ники, Кичик јапіларындан мухталиф
нојабрындан Сов.Икп МК-да шө'бә п. н. Јаблочков ад. мүкафатына ла- механики гурғулар һазырламаға ма
мүдири, 1965 илин сентјабрындан мк jиг көрүлмүшдүр (1962). 2 дәфә Ленин раг көстəрмишдир. к. орижинал саат
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лар (мас., саат, дəгигә вә ја санијәдән нун баш команданы, 1971 илдә ССРИ лисли, кулисли-голлу, кулисли-сүрүн
башга аjлары, һәфтәләри, илин фәсил- Силаһлы Гүввәләри Баш Гәраркаһынын кәҹли вә икикулисли. Чархголлу-кулис
ләрини вә ajын сәфhəлəрини көстә- рәиси —ССРИ Мүдафиә Назиринин ли механизм фырланан, јырғаланан вә
рән, үзүкдә јерләшән ва с. саатлар) биринҹи мүавини тә' jин едилмишди. ја ирәли-кери һәрәкәт едән кулисли ола
дүзәлтмиш, мухталиф оптик ҹиһаз шү- 1977 илдән Варшава мүгавиләсинә да- биләр (бах Чархголу-сүркүгoлу меха
шәләринин јени ҹилаланма усуллары- хил олaн дөвләтләрин Бирләшмици низми). Кулисли-голлу механизмләр
ны ишләјиб һазырлaмышдыр. 18 әсрин Силаһлы Гүввәләринин баш команда- чархголунун дөнмә бу ҹағы мәһдудлаш
70-ҹи илләриндә к. бир нечә биртағлы ны-ССРИ мүдафиә назиринин бирин- дырылмагла јырғаланан (шәк. 1, а) ва
көрпү лајићәсини вермишдир. К. фә- ҹи мүавинидир. 1971 илдән Сов.Йип ирәли-кери һәрәкәт едән (шәк. 1, б)
нәр-прожектор (1779), педалла һәрәкә- мк үзвүдүр. ССРИ Али Советинин олур. Машынларда иқикулисли меха
тә кəтирилән араба вә «механики ajar» (7—10-ҹу чакырыш) депутатыдыр. 2 низмләрдән истифадә едилир (шәк. 2);
протези (1791) конструксијаларыны һа- дәфә Ленин ордени, з Гырмызы Бајраг
зыpламыш, винт механизмлари васитә- ордени, 2 дәфә 1-ҹи дәрәҹәли Вәтән
силә кабинәси галхан лифт (1793), шәр- мүһарибәси ордени, Гырмызы Улдуз
ти сигналлары мəсафәјә өтүрмәк үчүн ордени, 3-ҹү дәрәҹәли «ССРИ Силаh
оптик телеграф (1794) вә с. дүзәлт- лы Гүввәләриндә Вәтәнә хидмəтинә кө
мишдир. рә» ордени, медаллар, һәмчинин хари
КУЛИК Григори Иванович (9.11.1890, ҹи орденләрлә тәлтиф олунмушдур.
индики Полтава вил.-нин Дудниково КУЛиково ВУРУШМАСЫ (138б)—

хутору — 24.8.1950, Дмитри Иванович Донскојун рәһбәр- Шәк. 1. Кулисли-голлу Шәк. 2. Ики
Кујбышев) — Совет лији алтында рус гошуну илә монгол- механизм; a-jырғала- кулисли
Иттифагы Марша- татар гошуну арасында вурушма. Сен- нан кулисли механизм;
лы (1940), Совет Ит- тјабрын 8-дә Куликово чөлүндә (инди

6-ирәликери һәрәкәт

тифагы Тәһрәманы ки Тула вил.-нин Куркино р-ну) баш едән кулисли механизм.
(1940). 1917 илдән вермишдир. 1380 илин јајында "Мама- бунларда кулисләр арасындагы буҹаг
Сов.Икп үзвү. Со јын башчылыг етдији тәгр. 100—150 лар сабит, буҹаг сүр'әтләри исә бәрaбәр
вет Ордусунда 1918 минлик монгол-татар гошуну pус тор- олур. Бу хүсусијjәтлән, мәс., муфта
илдән хидмәт етмиш- пагларына jүрүшә башлады. Моск- ларда истифадә едирләр ки, муфтала
дир. М. В. Фрун- ва кнјазы фәал һүҹум әмәлијатлары рын бирләшдији валларын охлары je
зе ад. Һәрби Ака- илә Мама ја мүттәфиги Jагајло илә бир- рини дәбишә билсин.
демијаны битирмиш- ләшмәјә имкан вермәмәк, онлaры рус КУЛиҹАнов Лев Александрович
дир (1932). Бирин- торпағына чатынҹа дармадағын етмәк (д. 19.3.1924, Тбилиси)-совет кино
ҹи дүнја мүһарибә- үмидиндә иди. Сентјабрын 8-дә рус режиссору. ССРИ халк артисти (1976).

синин иштиракчысы олмуш, Вәтәндаш гошунлары (100—150" мин) Дону кечиб 1962 илдән Сов.Икп үзвү. 1965 илдән
мүһарибәсиндә ағгвардијачылара гар- Куликово чөлүнә чылдылар. Донун ССРИ Кинематографчылар иттифа

вурушмушдур. Фәһлə Kəндли кечилмәси литвалыларын һүҹуму тəh- гы Идарә hej'этинин биринҹи катиби.
Гызыл Ордусу АртиллеријаИдарәси- лүкәсини арадан галдырды. К.в.-нда Филмлари: «Бу белә башланмыш

нин рәиси (1926—30; 1937—39), ССРИ руслар монголларын һүҹумуну дәф дыр...», «Jaшaдығым ев» (1956, 1957,
Халг Мүдафиә Комиссарынын мүави- едәрәк онлaры дармадағын етдиләр. Һәр икиси J. Секел илә биржə), «Ата

Баш Артиллерија Идарәсинин һәр ики тәрәфдән тәләфат чох бөјүк еви» (1959), «Ағаҹлар бөјүк Оланда»
рәиси (1939 илдән) иди. Бөјүк Вәтән иди (өлән вә japaлaнaнларла биркə (1962), «Шөз дәфтәр» (1964), «Минаjәт
мүһатибәсиндә орду команданы (1941, тәгр. 200 мин нәфәр). К.в. рус халгынын вә ҹәза» (1970, Ф. Достојевскинин ро
1943) вә с. Һәрби вәзифәләрдә, мүһа- монгол-татар әcapəтинә гаршы мүбари- маны үзрә) вә с. К. Маркс hагтында
рибәдән сонра Приволж je həрби гошун- зәсиндә дөнүш нөгтəси олду. К.в. рус «Карл Маркс. Ҝәнҹлик илләри» адлы
лары команданынын мүавини олмуш- вә диҝәр Шәрги Авропа халгларынын једди серијалы бәдии телевизија фил
дур. 1946 илдән исте'фа ја чыхмышды. Монгол-татар зүлмүндән хилaсы jолун- минин реж.-дур (1980; ССРИ вә АДР
ССРИ Али Советинин (1-ҹи чағырыш) да бөјүк тарихи әһәмијjәтә малик иди. 'кинематографчыларынын бирҝә иши).
депутаты иди. 4 дәфә Ленин ордени, 4 К.в.-нда гәләбә монгол татар əсарәти- Сов. ИКП-нин 23-24-ҹү гурултајларын
Гырмызы Бајраг ордени вә медаллар- ни ләғв етмәсә дә Гызыл Орда ја сарсы- да мтK үзвү, 25—26-ҹы гурултајла
ла тәлтиф едилмишдир. дыҹы зәрбә вурду, онун дағылмасы- рында мк үзвлүjүнә намизəд сечил
КУЛиков Виктор Ҝеоркијевич (д. ны сүр'әтләндирди. мишдир. ССРИ Али Советинин (7—10
5.7.1921, индики Opjол вил., Новоде- 1848 илдә Красны Холмда (Мама- ҹу чакырыш) депутатыдыр. Ленин ор
ревенково р-нунун jын гәраркаһынын јерләшдији јердә) дени, Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени
Верхнја ја Лjубов абидә гоjулмушдур. К.в.-нын 600 илли- вә медалларла тәлтиф едилмишдир.
ша к.)—совет һәр ји илә әлагодар монастыр, музеј вә ди- КУЛЈАБЕТаҹ.ССР-дә шәһәр. Кулјаб
би хадими, Совет кәр ме'марлыг комплексларинин абад- вил.-нин мəркәзи. Јахсу чајынын (Пәна
Иттифагы Марша лашдырылмасы үзрә тəдбирләр һәјата һөвзаси) вадисиндәдир. к. илә Дүшән
лы (1977), Совет Ит кечирилмишдир. 1980 илдә cCPЙ-дә бә ш. арасында дар д.ј. xəтти вар. Әһ.
тифагы Гәһрәманы К.в.-нын 600 иллији гејд едилмишдир. 59 мин (1981). Памбыгтəмизләмә, јағ
(1981). 1942 илдән Әд.: Куликовская битва и подъем на• вә сүд з-длары, әт вә дәфирман комби
Сов.ЙКП үзвү. Со ционального сознания, Л., 1979; Ашур- натлары, метал е'малы мүəccиcəси; пе
вет Ордусунда 1939 ков в. н., на поле Куликовом, 4 изд., дагожи ин-т, педагожи вә тибб мәктәб
Илдән хидмәт едир. Тула, 1980; каргалов В. В., Кули- ләри, мусигили драм театры вар. Ти
Гродно һәрби мәк ковская битва, м., 1980; На поле Кули- кинти материаллары истеһсал едилир.
тәбини (1941), Али Рассказы русских летописей и КУЛЈАБ ВИЛАЈәти — Таҹ.ССР-дә
забит зиреһли танк воинские повести xiii-XV веков, пер. с вилајəт. 1973 ил декабрын 29-нда тәш
мәктәбини (1947), М. В. Фрунзе ад.

древнерусского, М., 1980. кил eдилмишдир (илк дәфә 1939 илдә
həрби Академијаны (1953) вә Баш КУЛис (фр. соulisse—јарыг, чухур)— japaдылмыш вә 1955 илдә ләғв олун
Гәрaркah həрби Академијасыны (1959) кулис механизминин бәнди; тәрпәнмәз мушду). Респ.-нын ҹ.-ундадыр. Ҹ.-да
битирмиш дир. К. Бөјүк Вәтән мүһари- ox әтрафында фырланыр вә дикәр мү- Әфганыcтанла һәмсәрһәддир. Саh. 12
бәсиндә иштирак етмиш, рота команди- тәһәррик бәндлә биркә ирәли-кери hə- мин км2. Әһ. 467 мин (1981). 7 р-ну,
ри, танк баталјону вә танк бригадасы- рәкәт едән кинематик ҹүт тәшкил eдир. 1 шәһәри (Кулјаб), 6 шәһәр типли гас.
нын гәраркаһ рәиси кими ҹәнуб-Гәрб, к. јарығында һәрәкәт едән сүрүнҝәҹ вар. Мәркәзи Кулјаб ш.-дир.
Калинин, 1-ҹи Прибалтика вә 2-ҹи Бе- кулис дашы да адланыр. Јырғала- Тәбиәт. Әрaзинин шм. вә ш. һиссә
лорусија ҹәбһәләриндә вурушмушдур. нан, фырланан вә дүзхәтли һәрәкәт едән сини Вахш (3141 м) вә һәзрәтишох

каһ рәиси ва командир муавини, полк КУЛис МЕХАНИзми —јырғаланма силәләр а.а Доеручалчалараг тирә вә
командири, дивизијанын гәраркаһ рәи- вә ја фырланма һәрәкәтини ирәли-кери тәпәләрлә әвәз олунур. Вил.-ин ҹ.-г.
си вә командири, орду команданынын һәрәкәтә, јахуд əксинә чевирэн линкли һиссаси нисбәтән һамардыр. Фајдалы
биринчи муавини вә команданы Чох ишләнән јасты дөрд- газынтылары: хөрәк дузу, асбест, кө
мушдур. 1967 илдә Кијев һәрби даирәси бәндли К.м., үчүнҹү мүтəhəррик бән- мүр, газ, нефт, јанар шистләр, поли
гошунларынын команданы, 1969 илдә дин тилиндән асылы олараг, ашағыда- метал филизләр вә с. Иглими конти
Алманијада совет гошунлары групу- кы груплара бөлүнүр: чархголлу-ку- ненталдыр. Орта темп-р јанварда дү

ковом.

Ол- механизм.
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зән саһәләрдә 0—2°С, дағәтәји саһәләр- рис, франсыз физики. Парис EA үзвү ҹәрилән торпағын чеврилмәдән јум
Дә—2 - дән -4°C-jәләк, ијулда мева- (1781). Техники механикаја (гурғу ста шалдылмасы. к. нәтиҹәсиндә торпа -
фиг олараг 28—30°С вә 20—24°С дир. тикасы, күләк дәўирманы вә с.) дайр ғын су вә һава режими јахшылашыр,
иллик јағынты ҹ.-г. дә 200—400 мм, ишләрин мүәллифидир. Түкүн, ипəк торпаг микроорганизмларинин фәалиj
галан јерләрдә 600—800 мм. Əсас чај- вә метал сапларын бурулмасыны тәд- jәти күҹләнир, экилмиш битки тохуму
лары Пәнҹ вә онун сағ голлары Сүр- гиг етиш, бурулма ганунларыны, нун ҹүҹәрмәси вә инкишафы үчүн әл
хоб вә Оби Ниовдур. Муниабад вә електрик јүкләринин гаршылыклы тә' - веришли шәрайт јараныр. к. ишләк
Себур су анбарлары вар. Әcacән, боз, сир ганунуну (Кулон гануну) вермиш, органлары мүхталиф олай асылан, ја
дағ тәһвәји, дал чәмән вә с торпаглар «магнит моменти, вә «jүкләрин полјар- худ гошулан култиваторла ҹәркә
jajылмышдыр. Вил. ин ҹ. г. һиссәсиндә, лашмасы» анлајышыны елмә дахил арасы (кенҹәркәли, лентвары, квад
40—1800 м һүнд.-дә чөл биткилији етмиш, бурулма тәрәзисинин ихтира- рат-јува вә с. усулларла беҹәрмәк мәг
үстүндүр. Јүксәк дағдыгда чәмән-чөл чысыдыр. Електрик јүкүнүн ваhиди сəди илә) вә башдан баша (heрик
битки туршаглары берләшир. Ауы, бәбир, кулон онун шәрәфинә адландырыл- вә дондурма шумунда торпағын сәтһини
ҹанавар, гаја кечиси, кəклик, тырговул мышдыр. Һамарламаг, торпагда рутубəти сахла
вә с. вар. КУЛон—1) Бејнәлхалг ваhидләр сис- маг вә с. мәгсәди илә) апарылыр.

әһали. Әcacән, таҹикләрдир. Орта теминдә електрик јүкү ваhиди; шид- КУЛТИВАТОР — торпағын үст
сыхлыг 1 км? - дә 39 нәфәрдир (1981). дәти 1 a oлaн сaбит ҹәрәјанлы нaгилин ны jумшалдан, алаг едән вә торпаға
Шәһәр əh. 124 миндир. ен кәсијиндән 1 сан дә кечән јүкдүр. минерал күбрә верән к.т. аләти. К.-ун
Təcəppүфат. К.т.-нда памбыгчы- к вә ја К илә ишарә олунур. 1 к=3. 109 торпағы башдан баша беҹәрән (heрик

лыг, тахылчылыг вә һејвaндaрлыг əсас сгCE јүк ваhиди; 1к=0,1 СГСМ јүк К.-у), ҹәркәләрарасы беҹәрән (торпағы
јер тутур. Сәнајеси, әcacән, к.т. мəh- ваhиди; 2) електрик индуксијасы сели- ҹәркәләрарасынјумшалдан вә алаг едән),
сулларыны е'мал едир. К. т. на јарар- нин ваhиди; 1 к сәрбəст јүкү олан га- универсал (башдан баша беҹәрмә вә тор
лы торпаглар 760 мин һа (81 мин һаны палы сәтһдән кечән електрик индук- пағы ҹәркәләрарасы беҹәрмә үчүн) ва
суварылыр), ҹүмләдән шум јери 172 сијасы селидир. ш. Кулонун шәрәфи- биткигидаландыран (ҹәркәләр арасыны
Мин һа-дыр (1978). Дәнли (бужда, чәл- нə адландырылмышдыр. беҹәрмәклә јанашы торпаға минерал
тик вә с.), техники биткиләр (әсacән, Кулон ТАНУНУ — електростати- күбрә верир) нөвлари вар. К.-лар го
памбыг), картоф вә тәрәвәз бостан бит- канын эсас ганунларындан бири; ва- шулан вә асма олур. Əсас ишләк орган
киләри, јем биткиләри әкилир. 1978 ил- куумда ики нөгтәви јүкүн гаршылыг- лары пәнҹә, дибдолдуран, гидаланды
дә дөвләтә 174,2 мин т памбыг сатыл- лы тә'сир гүввәси (F) јүкләрин һаси- рыҹы бычаг, иінәли диск вә күбрәве
мышдыр. Мејвә jетишдирилир. Һејван- ли (ен ег) илә дуз, oнлaрын арасында- рән апаратдыр (биткигидаландыран К.
дарлыг (гарамал, давар, донуз), әсacән, кы мəсафәнин (1) квадраты илә тәрс да). К.-ун пәнҹәләри алаглары кәсмәк,
әт сүд истеһсалы саһәсиндә ихтисаслаш- мүтəнасиб олуб, нөгтəлəри бирләш- биткиләри сејрәкләшдирмәк вә торпағы
мышдыр. Гаракүл гоjунчулуғу с зла- дирән дүз хәтт бојунҹа јөнәлмишдир: jумшалтмаг, дибдолдуран исә сувары
Былдар арамазыләмыкула, Пар: F=k °, (бурада к—мүтəнасиблик хан тарланда ашырыби тамарикади:
хар, Москва р-ну), јағ, суд вә дуз әмсалыдыр). Ш. Кулон вермишдир рини долдурмаг, алаглары кәсиб үстүнү
з длары, дәўирман вә әт комбинатлары (1785). Бирҹинс диелектрик мүһитдә торпагла өртмәк үчүндүр. Биткигидавар. Метал е'малы сәнајеси инкишаф ландыран К.-ун бычағында шырымын
етдирилир. Тикинти материаллары ис- F = k. (€— диелектрик нүфузлуғу- дибинә минерал күбрә верән бору олур.er2теһсал олунур. Автомобил јолларынын Ијнәли диск торпағын гајсағыны да
уз. 2,6 мин км, дар д.ј. xəттинин (Кур- дур). Ики магнит гүтбүнүн гаршылыг• ғыдараг ону јумшалдыр. ССРИ-дә ис
ган Тәпә— Кулјаб) уз. 125 км-дир. Һава лы тә’сир гүввәсини мүəjjән едән гану- теһсал олунан мүхталиф тә”јинатлы К.
нәгл. (Дүшәнбә—Кулјаб) вар. ларын көтүрүмү 1-дән 5,6 м-дәк, бети т.

Мәдәни гуручулуг. Вил.-дә педаго- на да К.г. дејилир. F=f m (f-мү- ҹәрмә дәринлији 5 дән 25 см-дәк, мəh
жи ин т (Кулјаб ш.-ндә), 2 халқ театры, сулдарлығы саатда 5,67 ha-дәк олур.
мусигили-драм театры, халг јарады- тəнасиблик әмсалы, ті вә т-магнит КУЛТУРФитоСЕНоз (лат. cultu

еви, өлкәшүнаслыг музеји јүкләри, р-мүһитин магнит нуфузлу- га—беҹәрмә+фитос еноз) — беҹәрилән
вә с. фәалијjәт көстәрир. Ме'марлыг ғудур). биткиләр групу. Гысамүддәтли (тарла
абидәләриндән Әмир Сәид һәмәдани КУЛоноМЕТРИА- електрокимјәви лар, бостанлар, 1—3 иллик чичәклик
түрбәси (15—16 əсрләр) вар. «Рохи анализ усулларындан бири; електроли- ләр), узунмүддәтли (тохум сəпилмиш
Ленин» («Ленин jолу», таҹик дилиндә) тик оксидләшмәјә вә ја редуксијаја 8—10 иллик чәмәнләр) вә даими (меј
вә «Кулјабскаја правда» вил. гәзетлә- сөрф олунан електрик мигдарынын өл- вә бағлары, шәһәр парклары, тарла
ри чыxыр. Дүшәнбәдән телевизија ве- чүлмәсинә әсасланыр. горујуҹу мешә 3олаглары, онларҹа вә
рилишлари ретранслјасија олунур. КУЛСУРӘ, Курсурә, курса: jүзләрлә ил əрзиндә мөвҹуд олaн мешә
КЎЛМАН-пантограф, системли черт- pa, Кусере, Күлсәра— Азәрб.- массивлари) к.-лар олур. Даими К.
jож ләвазиматы; чертож тахтасындан да орта әсрләрә аид тала-шәһәр. Әр- лар бир сыра әламәтләринә көрә тәбии
(столундан) вә пантографдан ибарәт- дәбил — Мараға јолу үстүндә, Мараға- фитосенозлара јахындыр.
дир. Ады ләвази маты илк дәфә ис- дан 10 фәрсәх мəсафәдә иди. К. вә онун КУЛУАР (фр. couloir— дәһлиз)—пар
тебсал едән алман фирмасынын адын- базарлары һагтында 9—10 әср әрәб ламент дикәр һөкумәт идарәләри
дан ҝөтүрүлмүшдүр. К.-да рејсшина, ҹоғрафијашүнас-сәјјаһларындан Ибн биналарында, театрларда, консерт саүчбуҹаглы хәткеш, транспортир вә миг- Хордадбеh, Ибн әл-Фәгић, Гүдaмa лoнлaрында иҹласлар ва фасиләләр
јаслы . хәткешдән истифадəетмәдән ибн Ҹәфәр, Истахри, Ибн Һавгәл, Мү- арасы истираһәт, гејри рәсми көрүш
чертjож чәкилир. Гәддәси вә б. мә'лумат вермишләр. К.- ләр, фикир мүбадиләси вә журналист
КУЛМИНАСИЈА [лат. culmen, cul- нин әзәмәтли галасы, бөјүк гәсри вә ләрин ишләмәси үчүн нәзәрдә тутул
minis—зирвә]— Һәр һансы бир инки- абад қәндлари олмушдур. Мүəjjән муш отаглар. «Кулуарларда»
шафын ән јүксәк кәркинлик нөгтəси. вахтда (һәр ajын әрвәлиндә) ачылан ифадәси һәмчинин капиталист ганунӘдәби јјат инҹәсәнәт- к. базарларына Шәрг өлкәләриндән вериҹилик мәҹлисләриндә депутатлара

бәдии” әсәрин композисијасынын чохлу тачирләр кәлирди. Бурада мүх- вә jүксәк вәзифә саһибләринә јахын
тәркиб һиссәси; сүжeт хәттинин инки- тәлиф парчалар, бәзәк шејләри, ат, га- олан һаким даирә нүмajәндәләринин
шафынын ән кәркин аны, зирвэси. К.- тыр, мал гара, гоjун вә c. сатылырды. хәл вәти сөвдәләшмәсинә ишарадир.
да конфликт һәлледиҹи дөнүш нөгтə- Тәдгигатчыларын әксәријjәти К.-ни Ма- КУЛУНДА КӨЛҮ— РСФСР Алтај
синә чатыр ва ачылыш мәрһәләсинә рағанын 53 км ш.-индә јерләшән Күл- өлкәсиндә, Кулунда чөлү әразисиндә
дахил олур. к. әсәрдә гоjулан пробле- тәпә илә ејниләшдирир. аҹы-шор көл. Саh. 728 км? (Кучук кө
ми кəскинләшдирир, гәһрәманын ха- КУЛТ, ситајиш (лат. cultus — гул- лү илә 800 км?). 98 м јүксəклик дəдир.
рактеринин ачылмасында һәлледиҹи рол луг, пəpəстиш)-1) динин əсас үнсүр- Дәринлаји 4 м-ә гәдәрдир. Саһиллари
ојнајыр. С. Вурғунун «Вагиф» драмын- ләриндән бири; фөвгәлтәбии гүввәләрә, алчагдыр. ш. һиссәсиндә чохлу ада
да Вагифлә Тамарын үз үзә кәлдији бүтләрә (мәс., аллаһлара, әҹдадлара вар. Гар сулары илә гидаланыр. Тыш
сәһнә әсәрин К.-сыдыр. вә с.-jә) ситајиш, пəpəстиш илә бағлы да донмур. Она Кулунда ва Суретка
КУЛМИНАСИЈА (астрономи- дини һәрәкәтләр мәҹмусу. Мә'бәлләрдә чајлары төкүлүр. Кучуг көлүнә ахары
јада)—бах ҝөj ҹисминин кулмина- иҹра едилир. 2) Шәхсијjәтә вә ја нәјә вар. Мирабилит еһтијатына маликдир.
сијасы. исә hәддән артыг пəpəсти КУЛУНДА ЧӨЛҮ, Кулунда дүКУЛон (Coulomb) Шарл Окүстен КУЛТИВАсиЈА (сон лат. cultivo— занлији— РСФСР Алтай өлкәси ва
(14.6.1736, Ангулем— 23.8.1806, Па- беҹәрирәм)налаглары кәсмәклә, бе- Газах.CCP Павлодар вил. -ндә, Об ва
2°, 1.6
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Иртыш чајлары арасында дүзәнлик. мәнбәләриндә адлары половесләр кими авиасија бензинларинә гарышдырылыр,
Саh. тәгр. 100 км”, һүнд. 100 — 250 м- чәкилир. Монголларын Шимали Гаф- фенол" вә асетон алынмасына сəрф

дир. Əсас чајлары: Кучук, Кулунда, газа һүҹумлары заманы бир һиссаси олунур.
Бурла вә с. Шөлләриндә сода, мираби- Азәрб.-а кәлмишди. Команлы (Ҹәлила- КЎМРАДА КАДА-Дағ. McCP-ин Аку
лит вә хөрәк дузу eһтијатлары вар. бад р-ну) вә ҝүман (Лерик р-ну) кәнд- ша р-нунун Усиша вә ҝинта к. -ләри
Иглими континенталдыр. Орта темп-р лəринин адларынын К.-ла əлагəдар арасында Алт Палеолит (Мустје) дөв
јанварда —17-дән —19°С-jә гәдәр, ијул- олмасы eһтимал едилир. рүнә аид дүшәркәнин излари олaн мa
да 19—22°С-дир. Иллик јағынты 250— КУМАРИН — тәзә бичилмиш от иjи ғара. к. к.-дан 100-дән чох нуклеус,
350 мм. Чөл ландшафты үстүндүр. верән рәнксиз кристал маддә; 70°C-дә итиуҹлу вә чахмагдашыдан гәлләләр
К.ч. Гәрби Сибирин мүһүм к.т. р-нудур. тапылмышдыр. Аләтләрин үзəриндәки
КУЛА, Инин — Чинин шм.-г.-ин изләр онлардан узун мүддәт истифадә
дә Синтсэјан-Ујгур мухтар р-нунда олундуғуну көстәрир.

шәһәр. Шәми дајанаҹағы. Əh. 85 мин CO КЎМРАН ТАПЫнтыЛАРЫ бах
(1975). Или чајы дәрәсиндә мүһүм иг Өлү дәниз әлјазмалары.

тисади мәркəздир. Јејинти, дəри, тоху КУМУЛЈАсиЈА (сон лат. cumulatio
ҹулуг сәнајеси мүəссисəлəри вар. Хал- әриjир. 291°C-дә гајнајыр, спирт вә топланма), кумулјатив еффект
ча истеһсал олунур. ефирдә јахшы, суда пис Һәлл олур. Бит- — партлајыш тәсиринин мүəjjән исти
КУМА—РСФСР-дә, ПІимали Гаф- киләрдән бир чохунда глүкозид шәклин- гамәтлә күҹләндирилмаси. к. јаратмаг
газда чај. Уз. 802 км, Һөвзасинин саћ. дә тапылыр. Сәнаједә сaлиcил алдәһиди үчүн партлајыҹы малдәдә hәдәфә тәрәф
33,5 мин км?-дир. Гајалы д-рын шм. вә асетат анһидридиндән (CH,CO),0 jөнәлдилмиш конусвары чухур (кумул
јамаҹларындан башланыр. Хәзәр дә- алыныр. Түтүн мәһсуллары истећсалын- јатив ојуг) дүзәлдилир вә онун дахили
низинә чатмадан Хәзәрјаны овалыгда да вә әтријјат сәнајесиндә әтирли маддә сәтһинә назик метал гат (үзлүк) чәки
итир. Нојабрдан мартадәк донмуш кими ишләдилир. лир. Партлајыҹы маддәнин партлама

олур. Гар вә јағыш сулары илә гида- КУМАcи (Kumasi)-Ганада шәһәр. сындан japaнaн детонасија далғасы ку
ланыр. Әсас голлары: Подкумок, Мок- Ашанти вил.-нин инэ. м. Д.ј. вә авто- мулјатив ојуғун метал үзлүjүнә тәзјиг
ры Карамык. Сувармада истифадә олу- мобил јоллары говшағы. ӘҺ. 230,5 мин (To* кгг/см?) көстәрәрәк ону маје һалы
нур. Терек—Кума вә Кума—Маныч (1975). К.т. вә мешә сәнајеси р-нунун на кəтирир. Метал күтләси ојуғун ағ
каналлары чәкилмишдир. Минералныје тиҹарәт (əcacән, какао) мәркәзидир. зына доғру мүəjjән буҹаг алтында да
Воды, Зеленокумск, Прикумск ш.-ләри Какао e'мал едилир. Тикинти материал- paлaн ахын шәклиндә һәрәкәт едир вә
к, саһилиндадир. лары истеһсал олунур. Ағаҹдограма вә чох назик маје метал шырнағына чев
КУМА СУ АН БАРЫ — Карел.MCCP. ағач е'малы сәнајеси, аjагтабы ф-ки; рилиб сан-дә 12—16 км сүр'әтлә һәдә
ин шм. һиссәсиндә, Кума чајында (Ков- дəгиг вә тәбиәт елмлари ун-ти вар. Ја- фә тә'сир көстәрир. Белә шырнаг кону
да һөвзаси) су анбары. Саh. 1910 км”, хынлығында гызыл вә боксит чыхары- сун һүндүрлүбүндән тәгр. 4 дәфә галын
һәҹми 13,3 км. Кума CEC-ин бәнди лыр. 17—19 асрләрдә Ашанти дөвлати олaн металы дешә билир. К.-дан маддә
васитәсилә Топозеро, Пјаозеро вә Кун башчысынын игамәткаһы олмушдур. хассəлəринин тəдгигиндә (jүксәк тәзјиг
дозеро көлләриндә су сәвијjәсинин гал- КУМБУЛТА— Шимали Осетија МССР дә), иншаатда, мәдән-филиз сәнајесин
дырылмасы нәтиҹәсиндә japaдылмыш- Дигора р-нунда кәнд. Әтрафында мүх- дә вә һәрби ишләрдә истифадә едилир.
дыр. Нојабрдан иjунадәк донмуш олур. тәлиф дөврләрә аид археоложи абидə- həрби ишдә зиреһ. и Һәдәфләрә (танк,
Енеркетикада, ағач ахыдылмасында вә ләр, әсacән, орта Тунч дөврүнә (е.ә. зиреһли транспортјор вә с.) гаршы ку
су тәҹhизатында истифадә едилир. Ба- 2-ҹи миниллик), Кобан мәдәнијjәтиңә мулјатив еффектли мәрмиләр ишлә
лыг овланыр. (е.ә. 1-чи миниллик) вә алан тајфала- дилир.
КУМА-МАЙН чөкəклијИ-Өн рына аид гадим гәбиристан (5—11 әср- Әд.: Забабахин Е. И., Явления
Гафгазы Шәрги Авропа дүзәнлијинин ләр) вар. К.-да осетин тајфаларына неограниченной кумуляции, в кн.:Механика
ҹ: -ундакы стен вә јарымсәһралардан мәхсус гүллә (16—18 әсрләр) вә мә'- в СССР за 50 лет, т. 2, м., 1970; Лату
ауыран, һәмчинин Кубан-Азовјаны вә бәд сахланмышдыр. 1938—40 илләрдә хин А. Н., Противотанковое вооружение,
Хәзәрјаны овалыглары бирләшдирән нов Ј.И. Крупнов тəдгиг етмишдир.

М., 1974; Физика взрыва, 2 изд., М., 1975.

шәкилли тектоник чөкəклик. Ени 20— КУМЕРТАУ — Башг. МССР-дә шәһәр. КУН (Kun) Бела (20.2.1886, Силадчех
30 км (мәрқəздә 1—2 км). К.-М.ч.- Кумертау р-нунун мəркәзи. д.ј. ст. Гәс., индики Трансилванија—30.11.
ндә көлләр (Маныч-Гудило вә с.) ӘБ. 55 мин (1981). Брикег ф-ки, 1939) — Маҹарыстан

су анбарлары (Веселовскоје) сис- шынгајырма, кәрпич, суд з-длары, чө вә бејнәлхалг фәһ
теми вар. Шəрги Маныч чајынын јата- рәк комбинаты, Стерлитамак мебел ком лә һәрәкаты хади

ғында Кума — Маныч каналы чәкил- бинатынын сехи, ЙЕС; мәдән-механи ми. 1902 илдә Маҹа

мишдир. "Адәтән К.-М.ч.-ндән Авропа ка техникуму, иншаат техникумунун рыстан С.-д. Пар
вә Асијанын шәрти сəphəди кечирилир. филиалы, педагожи мәктәб вә с. вар. тијасына дахил ол
КУМАмото- Јапонијада, Күсү а.-н- К., әтрафында көмүр вә газ чыхарылыр. мушдур. Биринҹи
да шәһәр. Сиракава чајы саһилиндә- КУМЖА, гызыл балыг-тајмен дүнја мүһарибәси

дир. Кумамото префектурасынын инэ. (Salmo trutta-гызылбалыглар фәсилә нин башланғычын

м. Нэгл. говшағы. ӘҺ, 407,1 мин (1975). синин бир нөвү. Бәдәни Хырда гара да ордуја чағырыл

Өлкәнин мүһүм чәлтикчилик р-нунун халлыдыр. Уз. 1 м-дәк, чәкиси 13 кг мыш, 1916 илдә рус
тиҹарәт бөлүшдүрүҹү мәркәзи. Тоху- дәк олур. Авропа саһилләриндәки р-н лара әсир дүш

чулуг, електрик машынгајырмасы вә лaрдa jajылмышдыр. Октјабр-декабр мүштү. Томскда

јејинти сәнајеси, к.т. аләтләри, резин аjларында чохалмаг үчүн чајлара кечир; РСДФ(6)П-нин јер

мә'мулаты, күбрә, дәфтәрхана машын- көрпəлəри 2—7 ил чајдa гaлдыгдан ли тәшкилaты илә әлaгә japaтмыш, инги
лары истеһсалы здлары; али тибб сонра дәнизә гајыдыр. Ширин суда ја- лаби руһлу забитләрдән ибарәт һәрби
мәктәби, унт, сәнаје ин-ту вар. шајан формалары да (көл вә чај гы- әсирләр групуна башчылыг етмишди.
КУМАН Банкəси ПАЛЧыг ВУЛ- зылхаллы балығы) вар. ССРИ-нин ҹ. 1917 илдә" болшевикләр партијасына
КАНЫ-Хәзәр дәнизиндә, Бакы ар- дәнизләриндә Гара дәниз гызылбалығы, дахил одмушдур. Дәфәләрлә В. И.
хипелагында, Бәлдован бурнундан 26 Хәзәр гызылбалығы вә Арал гызылба- Ленинлә көрүшмүшду. к. 1918 илин
км ҹ. ш. дəдир. Вахташыры пүскүрән лығы jарымнөвлари jашајыр. Әти дад-мартында PR6) Маҹар групуну ја
суалты палчыг вулканынын конусу- лыдыр. Гијмәтли вәтәкә балығыдыр. ратмыш, РК(б)П-нин әҹнәби груплары
дур. Ҝүҹлү пүскүрмәләр заманы бан- КУмол, изопропилбензол, нын Мәркәзи федерасијасынын (1918
кә бә'зән адаја чеврилир, сонрадан дал- CH,CH(CH). — хош иіли, рəнксиз ма- илин мајында japaдылмышды) сәдри
ға вә ахынлaрлa jујулараг аввәлки вә- je; — 96,03°C-дә донур, 152,39°C-дә гај- вә Гызыл Ордунун бејнәлмиләл дәстә
зијjәтини алыр. 1861 илдә күҹлү пүс- најыр; сыхлығы 0,8618 г/см-дир, узви лəринин рәһбәрләриндән олмушдур.
күрмәдән сонра һүнд. 3,6 молан ада һәлледиҹиләрдә јахшы, суда гис Һәлл 1918 илин нoјабрында кизли јолла вә
јаранмышды (һәмин аданы кәшф етмиш олур; бухарлары һава илә партлајыҹы тәнә гарытмыш, Мачарыстан Комму
«Түркмән» кәмисинин капитаны лејте- гарыппыг әмәлә ҝәтирир; организмә да- нист Партијасынын (МКП) japaдылма
нант Куманинин шәрәфинә адланды- хил олдугда ганјарадан органларын сында мүһүм рол оjнамыш вә онун
рылмышдыр). Сонунҹу пүскүрмә (1959) кəскин вә хроник зәдәләнмәсинә сәбәб сəдри сечилмишди. 1919 илин февра
заманы әмәлә кәлмиш ада (уз. 200 м, олур. К. бензолу бухар вә ја маје фа- лында һәбсолунмушду. Мамарыстан
ени 170 м) 1962 иләдәк галмышды. зада пропиленлә алкилләшдирмәклә Совет Республикасы (1919; MCP) e'лан
КУМАНЛАР, команлар—гыпчаг- алыныр. к. Һәлледиҹи маддә кими иш- олунандан сонра азад едилмиш, MCP
ларын јунан мәнбәләриндә 'ады. Рус ләдилир, jүксəкоктанлы олдуғундан иң хариҹи ишләр, һәмчинин һәрби иш
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ләр үзрә халг комиссары вәзифәләрин- КУНАШИР (ајну дилиндә—гара ада) Әсәрләр и: Португалия: револю
дә олмушду. MCP-ин мәғлубијjәтиндән — РСФСР Сахалин вил.-ндә, Курил ция на марше. Речи и выступления, т. 1
сонра, аввәлҹә Австријаја мүһаҹирәт а-ры групунун ҹ.-г. кәнарында ада. 2, М., 1978; Пятая годовщина Апрель
етмиш, сонрадан Совет Русијасына кәл- Cah. тәгр. 1550 км?, уз. 123 км, ени ской революции, «Проблемы мира и социа

миш, бир сыра мәс'ул вәзифәләрдә ча- 4—30 км. Макс. Һүнд. 1819 м-дир. Вул- люция отражает атаки реакции, јенә орализма», 1979, № 4; Португальская рево

лышмыш, Коминтернин ишиндә гызғы каник вә кристаллик сүхурлардан тәш
фәалијjәт көстəрмиш (1921 илдән онун кил олунмушдур. Пүскүрән вулкан- КУНЖЕ АЛАТАУСУ – Tјаншанда
Йҹраијjә Комитасинин үзвү иди), Шәрг лар (Tјатја, Руруј вә с.), чохлу гајнар дағ силсиләси. Чох һиссәси Гырғ.ССР,
халгларынын Бакыда кечирилмиш 1-ҹи булаглар вар. Иглими муссондур. Əса- шм. јамаҹынын ш. һиссаси Газах.ССР.
гурултајында (1920, 1-7 сентјабр) сән, күкнар, ағ шам мешәләри илә өр- дəдир. Шм.-дан Иссыккул көлүнү
Шәргдә Совет гуруҹулуғу hаггында» түлүдүр. Балыг сана јеси инкишаф ет- әһатә едир. Уз. тәгр. 280 км, макс. hүнд.
мә'рузаси илә чыxыш етмишди. 1928 мишдир. Јужно-Курилск гәс, јахын- 4771 м-дир (Чоктал д.). Гранит, шист
илин апрелиндә Bјанада һәбс олунмуш, лығында порт вар. вә гумдашылардан ташкил олунмушлакин мүтәрәгги дүнја иҹтимаијjәти- КУНГУР—РСФСР Перм вил.-ндә шә- дур. Мүасир бузлашма cahəлəри (үму
нин тәләби илә азад едилмишди. ССРИ. Һәр. Кунгур р-нунун мəркәзи. Ирен вә ми саh. 237 км?) вар. Дағ-чәмән, чәмән
jә гајытдыгдан сонра сијаси фәалијjәти- Шаква чајларынын Сылваја төкүлдүү чөл ландшафты үстүнлүк тәшкил eдир.

давам етдирмишдир. Гырмызы јердадир. д.). ст. ӘҺ. 80 мин (1981).
Бајраг ордени тәлтиф : RePapaya, Медəлер верун — Асијада
мушдур. натлары, машынгајырма з ду; автомо- дағ системи. Чин Бразисиндә, Тибет

Әд.: Ленин в. и., Әсәрләри (бах бил нәгл., мешә сәнајеси, дəри аjагга - јајласындан шм.-дадыр. Уз тәгр. 2700
Мә'лумат ҹилди, б. 2, cəh. 228); Куни., бы сәнајеси, 2 к.т. техникуму, педагожи км. Ән јүксәк нөгтаси Улугмузтаг д.
Бела Кун. Воспоминания, пер. с венгер- мәктәб, өлкәшүнаслыг музеји вар. Кун- дыр (7723 м). Әcacән, Палеозоjун мета
ского, 2 изд., М., 1968; Гранчак гур мағарасы К. јахынлығындадыр. морфик сүхур вә гранитләриндән тәш
и. М., Леб ович М. Ф., Бела Кун— Гијмәтли дашлардан бәзәк шејләри вә кил олунмушдур. Тектоник чөкəклик
выдающийся деятель венгерского и меж - керамика мә'мулаты, бајан истеһсал ләрлә бир-бириндән аjpылмыш парадународного революционного движения, олунур. К. р-нунда нефт чыхарылыр.М., 1975.

КЎНГУР МАҒАРАСЫ-Орта Урал- би К.-а Карангутаг, Музтаг вә с. сил
лел силсиләләрдән ибаратдир. Гәр

КУНА-14 әсрин сону—15 эсрин әв- да, Кунгур ш. јахынлығында карст силәләр дахилдир. Шм. јамаҹлары ҹ.
вәлләриндә Гәдим Рус дөвлəтиндә пул мағарасы. Сылва чајынын сағ саһи- јамаҹларына нисбәтән дикдир вә дaha
ваhиди. «К.» термини 10—11 әсрләрдә линдадир (РСФСР Перм вил.). Щипс дəрин парчаланмышдыр. Канјонвары
мүбадилә дәјәри кими ишләдилән дәлә вә анһидрит гатларының суда һәлл дәрәләр үстүндүр. Јағынтыларын миг(кунитса) хәзинин адындан көтүрүл- олмасы нәтиҹәсиндә кәлмиш- дары г.-дән (1000 мм) ш.-ə (400 мм)мүшдү. дир. Тәгр. 60 заға вә 30 көл, чохлу буз азалыр. Бузлаглар, күкнар вә арды
КУНАЈЕВ Динмүһәммәд Әммәд оғлу кристалы, сталагмит, сталактит вә с. мешәләри, јовшанлы шоран сәһралар
(д. 12.1.1912, Алма-Ата)-совет дөвлат вар. Мағара електрикләшдирилмиш- вар. Шəрги К.-а Аркатаг, Кукуши
вә партија xадими. дир вә күтләви турист објектидир. ли, Бокалыктар силсиләләри вә с. да
Үч дәфә Сосиалист КУНДА — Ест.ССР-дә, Раквере р-нунда хилдир. Ҝүнбәзвары зирвәләр харакӘмәји Гәһрәманы шәһәр. Фин көрфәзи саһилиндә (Кунда тердир. Јамаҹлары азмејллидир, зәйф(1972, 1974, 1982),

чајы мәнсәбиндә), Раквере д.ј. ст.-нын парчаланмышдыр вә гырынтылы матеГазах.CCP EA акад.
26 км-лијиндадир. «Пунане Кунда» се- риалларла өртүлмүшдүр. Иллик ја

(1952), техника е.д. мент 3-ду (Русијада илк з-длардан би- ғынты 100—200 мм. Бузлаглар, гыса
(1969). 1939 илдән ри, 1871 илдән истифадәјә верилмиш• вә азсулу чајлар, кичик вә ахарсыз көлСов.ЙКП үзвү. Гул дир) вар. к. 13 әсрдән мә'лумдур. ләр, jүкск дағ сәһралары вар. Ҹəнуб
лугчу аиләсиндә до КУНЕНЕ (Сunene; kunene-Ҹән уби Шəрги К. чох вахт Сино-Тибет дры адғулмушдур. Москва Африкада, Анголада чај. Ашағы һис- ланан хүсуси дағ системинә аид едилир.Әлван Металлар ва сәси Намибија илә cәрһәддән ахыр. КУНМИЙ-Чиндә шәһәр. Јуннан əјаГызыл Ин-туну би Уз. 945 км, һөвзасинин саh. 100 мин лəтинин инэ.м. Мүһүм нәгл. говшағы.тирмиш (1936), Га км?-дән чохдур. Бије јајласындан баш- Əh. 1100 мин (1970). Әлван металлур
захстанын

ланыр. Атлантик океанына төкүлүр. кија, машынгајырма, тоҳуҹулуг, дəри,
металлуркија мүəссисәләриндә ишлә- Јухары вә ашағы ахынында бир сы- јејинти сәнајеси; унт, политехник ин
мишдир (1936—42). Газах. ССР Назир- ра астана вә шәлалә әмәлә кəтирир. ту, ботаника бағы, ме'марлыг аби
ләр Совети сəдринин мүавини (1942— КУНЈАЛ (Cunhal) Алвару (д. 10.11. дəлəри, иглим курортлары вә с. вар.
52), Газах.CCP EA президенти (1952— 1913, Коимбра) Португалија вә беј- Електрик енержиси (ИЕМ вә СЕС),
55), Газах.ССР Назирләр Советинин нəлхалг_фәһлә һәрәкаты хадими. 1931 кустар үсулла халча вә кечә мә’мулаты
сәдри (1955—60 вә 1962—64), Газахы- илдән Португалија Коммунист Парти- истеһсал олунур. К. јахынлығында
стан Кп МК-нын катиби (1960—62) јасынын (пkП) үзвү. 1935—40 илләр- көмүр, дәмир филизи, апатит чыха
олмушдур. 1964 илин декабрындан Га- дә Португалија Коммунист Ҝәнҹләр рылыр.
захыстан кпп МК-нын биринчи катиби- Иттифагынын баш катиби иди. Комин- КУННИНГАМИЈА (Cunninghamia)
дир. Партијанын 20—26-ҹы гурултај- тернин 7-ҹи конгресинин (1935) нүма- таксодиләр фәсиләсиндән һәмишəјашыл
ларында Сов. ИКП мк үзвү сечилмиш- jәндәси олмушдур. 1935 илдән пкп иінəјарпаглы ағаҹ ҹинси. Чəтири енсиз
дир. 1966 илдән Сов.ИЌп мк Сијаси мк үзвүдүр. 1936—37 илләрдә Испан пирамидашәкилли, јарпаглары хәтва
Бүросу үзвлүбүнә намизəд олмуш, 1971 Халгынын Милли Азадлыг Мүһари- ры-лансетвары, ити, аз вә ја чох ораг
илин апрелиндән үзвүдүр. ССРИ Али бәсиндә (1936—39) иштирак етмиш- шәкилли әјилмиш, парлагдыр. Јумру
Советинин (3—10-ҹу чағырыш) депута- дир. 1937—38, 1940 вә 1949—60 илләр- јумуртавары гозаларынын уз. 3—4 см
тыдыр. 8 дәфә Ленин ордени, Гырмы- дә һәбсдә олмуш, ишкәнҹәләрә мә'руз олур. 2 нөвү мә'лумдур; jүнкүл, јум
зы Әмәк Бајрағы ордени, һәмчинин галмышдыр. 1960 илин јанварында шаг, кеҹ чүрүјəн одунҹағындан тикин
медалларла тәлтиф едилмишдир. Елми ПКП-нин бир сыра рәһбәр хадими илә тидә, дүлкәрликдә истифадә едилир.
әсәрләри фајдалы газынты jатаглары- биркə həбсханадан гачмышдыр. 1961 Гафгазын Гара дәниз саһилләриндә лан
нын ачыг үсулла ишләнилмасинин нә- илдән пкП-нин Баш катибидир. к. сетвары к. декоратив битки кими бе
зәријjә вә практикасына аиддир. Газа- партијанын 1965 илдә гәбул eдилмиш ҹәрилир.
хыстан мә'дәнләриндә филизин чыха. Јени програмынын ишланиб һазырлан• КУНош (Kunos) Игнатс (1862—1945)
рылмасынын сәмәрәли усулларыны өj- масында мүһүм рол орнамышдыр. Ап- — маҹар филологу. Маҹарыстан ЕА
рәнмиш вә тәтбиг етмишдир. рел ингилабындан (1974) сонра japa- үзвү. Түркдилли халкларын фолк

Әсәрләри: Развитие открытых гор- дылмыш илк һөкүмәтләрин тәркибинә лору, етнографијасы вә дилләринә,
ных работ в Казахстане, Алма-Ата, 1964; дахил олмушдур; парламентин үзвүдүр. еләчә дә маҹар дилиндәки түрк үнсүрИсторический опыт КПСС в борьбеза ук- К. коммунист партијаларынын Сов. ләринә даир тэдгигaтлaрын мүәллифи
репление мира и дружбы между народами, икп илә достлуг, әмәкдашлыг вә һәм- дир. Кичик Асијаја, Мисирә вә Балкан
Избр. речи и статьи, М., 1978; Бесценные рә'јлијинин мөһкәмләндирилмасини де- өлкәләринә елми експедисијаларда иш
Уроки целины», в сб.: Продолжение под мократија, сүль, милли истиглалијjәт тирак етмишдир. Əсас әсәрләри Кичик
вига, м., 1979; Ленинская национальная вә сосиализм уғрунда мүбаризәдә беј- Асија түрк диалектләринә һәср олун
политика КПСС в действии, М., 1981. нәлхалг коммунист һәрәкатынын, бүтүн мушдур. Түрк дили дәрсликлари вар.

Әд.: Динмухамед Ахмедович Кунаев, мүтәрәгги гүввәләрин сых бирлијинин КУНСАН — Чəнуби Корејада, "Чолла
Алма-Ата, 1978. мүһүм амили heсaб едир. Пукто эјалəтиндә шәһәр. Сары дәни

әлван
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төкмә

вә

зин Кунсанман көрфәзиндә порт. Әһ- сир етмәмәсинә, гурғушун вә башга кәзи. Чаны көлүндэн ҹ.-дадыр. д.ј.
74,4 мин (1975). Жәми тəрсайәси вар. гејри нәҹиб металлары исә оксидләш- ст. Јејинти сәнајеси мүəссисəлəри (сүд
К.т. вә балыг мəhсуллары е'мал вә их- дирмасинә әсасланыр. Әjaр aнaлизиндә консерви, әт комбинатлары, балыг з-ду
раҹедилир. к. гызыл вә күмүш шејләрин əјарыны вә с.), механики з-д вә с. вар 1886 ил
КУПАЖ (фр. coupage, couper-кәсмәк) мүəjjән етмәк үчүн тәтбиг eдилир. Ана- дә салынмышдыр.
— лазыми тәркибли шәраблар һазырла- лиз едиләҹәк маддә oдaдaвaмлы мә- КУПЈАНСК — УССР Харков вил. -ндә
маг, онлaрын кејфијjәтини јахшылаш- самәли материалдан һазырланмыш пи- шәһәр. Купјанск р-нунун мəркәзи. Ос
дырмаг вә с. мәгсәлләрлә мухталиф јаләдә (капелдә) 850—900°С-дә әриди- кол чајы саһилиндәдир. Д.ј. вә автомо
шәрабларын мүəjjән нисбәтлә бир-бири лир. Әридилмиш оксидләр капелә һо- бил јоллары говшағы. Машынгајырма,
илә гарышдырылмасы. «К.» термини пур, гызыл вә ја күмүш исә онун ди- дәмир бетон конструксијалар,
јејинти сәнајесинин диҝәр саһәләрин- биндә галыр.

дә (мас., чајын мүхталиф сортлары- КУПЕР (Cooper) Гари (әсл ады Френк) ри, тикиш фки; автомобил нәгл. тех
здлары, јејинти сәнајеси мүəссисәлә

нын к.-ы, мејвә ширәләринин К.-ы вә (7.5.1901, Монтана, hелена — 13.5.1961, никуму, тибб мәктәби вә с. вар. Тикин
с.) дә ишләдилир. Калифорнија, Лос-Анҹелес) Америка ти материаллары вә мебел истөһсал
КУПАЛА Јанка (тәхәллүсү; әсл ады кино актјору. Бир чох филмдә чәтин- едилир.

фамилијасы: Иван Доминикович ликдән горҳмајан никоин əhвали ру- КУПЛЕТ (фр. couplet) 1) маһнынын
Лутсевич) (7. Һијjәли хејирхаһ америкалы образыны бир һиссәси, бəнди. Маһнынын һәр
7.1882, Bјазынка, јаратмышдыр. Роллары: Һенри («Әлви- к. индә поетик мәтндән фәргли олараг
индики Минск вил., да, силаһ!», 1932, Е. Һемингуејин ро- мелодија ејни илә тәкpар олунур. к.
Молодечненск р-ну маны үзрә), Мистер Дидс («Мистер чох заман нәгәрaтлa тамамланыр. К. :
— 28.6.1942, Мос- Дидс шәһәрә көчүр», 1936), сержант формасы дүнјанын бир чох халглары
ква) — белорус со- Јорк («Сержант Јорк», 1941, E. Һе- нын маһныларынын, еләҹә дә маһны
вет шаири. Белорус мингуејин «Зәнк сәсләри кимин өлүмү- жанрында јазылмыш профессионал му
совет әдәбијјатынын нү хәбәр верир» әсәри үзрә), шериф сиги намунəлəринин əсасыны тәшкил
баниләриндән бири, «Күнoрта чағы», 1952) вә с. едир. 2) Ҝүнүн актуал мәсәләләри мөв
Белорусијанын халг КЎ ПЕР (Cooper) ҹејмс Фенимор (15. зусунда водевил, Оперетта, һәмчинин
шаири (1925). БССР 9.1789, Hју-Мерси, Бөрлингтон — 14.9. естрадада охунан сатирик ва комик
вә УССР EA акад. 1851, Куперстаун) маћны.
(1928, 1929). ССРИ — американ јазы КУПон (фр. coupon — кәсилән талон,
Дөвлат мү кафаты чысы. Америка әдә couper — кәсмәк) — гијмәтли кағызла

лауреаты (1941). Кәндли аиләсиндә биjјатында роман рын бир һиссаси; саһибинә фаиз, ја
доғулмушдур. Илк ше'ри («Му- тизмин көркəмли дивиденд формасында кәлир көтүрмэк
жик») 1905 илдә дәрч едилмишдир. нүмajәндәләриндән hүгугу верир.
Идеја вә japaдыҹылыг инкишафына дир. Американын КУПОРОС, зағ—бә'зи ағыр метал
М. Горкинин бөјүк тә'сири олмушдур. милли истиглалиj сулфатларынын кристалһидратлары
«Түтәк» (1903), «Гуслјар» (1910), «Һә- jәт уғрунда мүбари нын техники ады. Сәнаједә, к.т.-нда
јат јолларында» (1913) ше'р китабла- зәсиндән бәһс едән вә тибдә ҝениш мигјасда ишләдилән
рында, «Әзәл нәғмә» (1908), «Курган», «Ҹасус» (1821), «Пи К. нөвлари бунлардыр: мис К.-y CuSO,
«Курганда jуху» (һәр икиси 1910), рат» (1822), «Лос •5H,0, дәмир К.-y FeSO,7Н,0, синк
«Аслан гәбри» (1913) поемаларында, ман» (1823), «Лао К. y ZnSO4.7н,о, кобалт К. у СоЅО,
«Дағылан тифаг» (1913) пјеси вә с. нел Линколн» (1825) 7Н,0 вә никел К.-у NiSO,7Н,0. Бун
әсәрләриндә Ингилаби азадлыг һәрә- тарихи романларының мүәллифидир. лардан мис К.-у көj кристал маддә
қатыны тәрәннүм етмишдир. «Ирс» «Һинди силсиласи» романларында дир; сыхлығы 2,290 г/см3-дир, суда
(1922), «Адсыз» (1925), «Оресса чајы («Пионерләр», . 1823; «Сонунҹу моки- јахшы һәлл олур, минерал боја истеh
үзәриндә» (1933), «Гуруҹулуг нəғ- кан», 1826; Прерија», 1827; «Ләпирчи», салында, битки хәстәликләринә вә зә
мәси» (1936), «Орденли Белорусија» 1840; «Вәһши hејван овчусу», 1841) ка- pəрвериҹиләрә гаршы мүбаризәдә, дә
(1937), «Сәмими гәлбдән» (1940) ше'p питалист «сивилизацијасыны тəнгид ет- нин сəпиндән әрвәл дәрманланмасын
китабларында жәнҹ Белорусија ресі.- миш, Һиндиләрин вәһшиҹәсинә гырыл- да ишләдилир (бах һәмчинин Дәмир
сыны вәсф етмиш, јени ҹәмијjәт гуру- масы әлејһинә чыкмышдыр. «Америка- купоросу).
чулугу просесини көстəрмишдир. Бөјүк лы демократ» (1838) публиcистик трак- КУПРЕВич Васили Феофилович (24.
Вәтән мүһарибәси илләриндә публиcис- татында, «Моникинләр» (1835) сатира- 1.1897, Калники к., индики Минск
тик мәгаләләр, вәтәнпәрвәр руһлу, ше'р- сында, «Евә» (1838), «Евдә» (1838) ро вил., Смолевич р-ну—17.3.1969, Мос
ләр јазмышдыр. «Игор полку даста- манларында Америка демократијасыны ква, Минскдә дәфн едилмишдир)-со
ны»ны, рус классикләринин бә°зи әсәр- гәтијjәтлә нисләмишдир. вет ботаники. ССРИ EA м. үзвү (1953),
ларини тәрҹүма етмишдир. Әсәрләри әсәрләри: Сонунчу мохикан, Б., БССР EA акад. вә президенти (1952
ССРИ халклары дилләринә, о ҹүмлә- 1958; Ләпирчи, Б., 1959; Избр. соч., т. — 6, илдән). Сосиалист Әмәји Гәһрәманы
дән Азәрб. дилинә вә хариҹи дилләрә М., 1961-63; Зверобой, или Первая тро- (1969). Сов. ИКП үзвү (1945). 1917 илин
тәрҹүмә олунмушдур. Ленин ордени на войны, Кишинев, 1980; Прерия, м., октјабрында Петроградда Гыш сарајы
илә тәлтиф едилмишдир. Минскдә му

1980

зеји јарадылмыш (1945), абидәси го
Әд.: Јелизарова М. Ј. вә башга- на һүҹумун иштиракчысы. ССРИ EA

лары, XIX əср
јулмушдур (1949). харихи әдәбијат тарихи, Ботаника ин-тунун директору (1949—

Б., 1964; Уильямс с. т., Джеймс Фе. 52), «Ботаническиј журнал» (1959—66)
Әсәрләр: Ушаг вә тәjjapəчи, Б., нимор Купер, в кн.: Литературная исто- вә «Миколокија и фитопатологија

1962; Избр. произв., т.. 1—2, М., 1953; Из- рия Соединенных Штатов Америки, т. 1, (1967 илдән) журналынын баш редак
бранное, М., 1973; Стихотворения и поэмы, М., 1977.
Минск, 1979.

тору олмушдур. Əсас тəдгигаты ми
КЎ ПЕРС-КРИК (Cooper's Creek), Том- колокија вә хәстә биткиләрин физиолоӘд.: Хәлилов П., ССРИ халгла

ры әдәбијјаты, һ. 1, нәшр 2, Б., 1975; Мо- сон чајы илә бирләшәнәдәк Барку кијасы саһәсиндәдир. Торпаг ензимо
золько в Е., Янка Купала. Жизнь и (Barcoo)— Австралијанын мәркәзи "һис- ложијасынын əсасыны гојмушдур. 1952
творчество, 5 изд., М., 1961; Березкин сəсиндә чај. Уз. тәгр. 1400 км, һөвзә- илдән БССР кп мк үзвү, ССРИ Али
Г. С., Мир Купалы, М., 1973. синин саh. 285 мин км2. Бөјүк Cyajы- Советинин (4—7-ҹи чакырыш) депута
КУПЕ (фр. Coupé, couper-кәсиб ајыр- рыҹы силсиләнин г. јамаҹларындан ты олмушдур. 2 дәфә Ленин ордени,
маг)—1) д.ј. вагонунда сәрнишинләр башланыр. Јағыш вә грунт сулары илә 2 башга орден вә медалларла тәлтиф
үчүн ајрыҹа гапысы олан бөлмә, отаг. гидаланыр. Даими ахары joxдур. Күҹ- едилмишдир.
2) Ики гапысы вә бир (jaxуд ики) ҹәр- лү јај јағышлары заманы ахарсыз Ёjp Әсәрләри: Физиология больного
кә отураҹаг јерләри олaн миник авто- көлүнә чатыр.
мобилинин гапалы кузову. Купидон (лат. Cupido—күчлү eһти- растения в связи с общими вопросами па
КУПЕЛЈАсиЈА, купелләмә (фр. рас)-Гәдим Рома мифолокијасында мә- зимология, Минск, 1966 (совм, ст. А. Щер
coupelle-ajырыҹы соба, һәрфи мә Һәббәт аллаһы, мәһәббәт eһтирасы мү- баковой).
насы-пијалә)-нәҹиб металларын (ты- ҹәссәмәси. Амур вә Еротун ёјни. Ел- Әд.: Гончарик м. н., Василий
зыл, күмүш) гурғушунла әринтисиндән линизм дөврүндән башлајараг инҹәсә- Феофилович Купревич, «Микология и фи
кызылы (күмүшү) саф һалда чыхар- нәтдә шылтаг оғлан шәклиндә тәсвир топатология», 1969, т. 3, № 5 (библ.).
маг үчүн əринтинин оксидлашдирмәклә едилирди. КУПРИЈАнов Михаил Василјевич
әридилмаси. к. јүксәк темп-рда һава- КЎ Пино — РСФСР Новосибирск (д. 1903)-совет рəнккары вә графики,
дакы оксиҝенин нәҹиб металлара тә'- вил. -ндә шәһәр. Купино р-нунун мəр- бах Кукрыниксләр.
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чат

зычысы.

сил

КУПРИЈАнов Пјотр Андрејевич (8. Алмаз парылтылыдыр, Сәртлији 3,5– биәтин манлы вә реал тәсвирини вермә
2.1893, Петербург—13.3.1963, Ленин- 4; сыхлығы 5850—6200 кг/м. Илкин јә сә”ј ҝөстəрмишдир. Мәшһур «Дашјо
град - совет ҹәрраһы. ССРИ Тибб EA мис сулфидлари вә төрәмә халкозин нанлар» (1849, Дрезден Шәкил Гале
акад. (1944) вә витсе-президенти (1944— heсaбына әмәлә кәлән типик һиперкен рејасында сахланмыш, 2-ҹи дүнја мү
50). РСФСР әмәкдар елм ҳадими минералдыр. Малахит, мис вә с. төрә- hарибәси заманы мəhв олмушдур) таб
(1942). Сосиалист Әмәји гәһрәманы мә минералларла бирликдә мис јaтar- лосунда әмәк адамдарынын лəјагəти,
(1963). Ленин мүкафаты лауреаты ларынын оксидләшмә зоналарында әмәјин дəрин иҹтимай мә'насы ифадә
(1960). Тибб хидмәти кен.-лејтенанты, раст ҝәлир. Татаглары ССРИ дә Урал- олунмушду. Рәсми сəнəтин сүн'ирә
1930249 илләрдә т Ленинград Тибб да вә Газах.ССР-дә, хариҹдә Франса, гондарма тəлəбларини инкар едән «Ор
Ин тунун оператив ҹәрраһијjә кафед- Чили, Перу, вә АБШ-да мә'лумдур. нанда дәфн марасими» (1849, Лувр,
расынын мүдири, ејни заманда С. М. КЎПФЕР ҺҮЕЈ РәләРИ-ретик у- Парис) монументал таблосу "к. реа
Киров ад. Һәрби-тибб академијасы- лоендотели системи һүҹејрәләри; суда
нын факүлтә ҹәррафијjә кафедрасы - гуруда jашајанларын, сүрүнәнләрин,
нын рәиси (1944 илдән) ишләмишдир. гушларын, мәмәлиләрин вә инсанын га
Тәдгигаты, әсacән, оператив, хүсуси раҹијəриндә капиллјара бәнзәр дамар
вә һәрби сәһра ҹәрраһлығына Һәср ларын дахили сәтһиндә јерләшир. 1878
олунмушдур. ССРИ-дә илк дәфә үрәк илдә алман алими К. Купфер дәГиг
бошлуғунда ҹәрраһијjә әмәлијјаты сурәтлә өjpəнмишдир (ады да бурадан
апармыш, ҹәрраһлар мәктәбинин јара- дыр). К.К.-нин чыхынтылары бә'зән
дыҹысы, Үмумиттифаг Мәрраһлар Ҹә- синусоидин дәлијиндән кечәрәк пери
мијjәтинин сəдри олмушдур (1952). З синусоидал фәзаја дахил олур. Бөјүк
дәфә Ленин ордени, 5 башга орден вә лүjүнә, коллоид вә мүхталиф бəрк һис
медалларла тәлтиф олунмушдур. сәҹиклари тутмаг габилијjәтинә көрә
КУПРИН Александр Иванович (7.9. гејри-диференсиал ендотели һүҹејрә
1870, индики Пенза вил.-нин Наров- ләрдән фәргәәнир.

Ш.-25.8.1938, КУРАНТ (фр. courant — ахан, гачан)
Ленинград)-рус ја- мусиги механизмли гүллә сааты, јахуд

Тəнгиди бөјүк ев саатларынын тәдим ады; к.
реализмин көркәм-зәнк чалыр, јахуд кичик мусиги пјес
ли нүмajәндәси.Мә'- ләри ифа едир.
мур аиләсиндә до- «КУРАНТы» (алм. соurаnten—кәзән г. Курбе. «Далға». 1870. Лувр.
ғулмушдур. 10 ил газет, хәбәр; фр. courant— ахан, гачан) Парис.
гапалы һәрби тəh. —17 əсрдә чыкмыш илк рус әлјаэма

мүəccиcәсиндә гәзети. Енсиз, узун вәрәкләрдә, 1—3 лизминин эн камил нүмунәләриндән
охумуш, 4 ил По- нүсхәдә јазылырды. Сахлаңылмыш ән дир. «Чимəн гадынлар», «Салам, ҹәнаб
долск губ.-нын пи- гэдим нусхаси 1621 илә аиддир. «К.- Курбеl »(1853, 1854; һәр ики әсәр Фабр
јада алајында хид- да хариҹи вә дахили Һадисәләр һаг- музејиндадир, Монпелје), «Рәссамын
мәт етмишдир. Әдән гында хәбәрләр верилирди. 1702 илин e'малатханасы» (1855, Лувр, Парис)
би фәалијjәтә 1894 сонундан «Ќ.»-нын әвәзинә рус мәтбу- әсәрләриндә К.-нин мүтәрәгги-демок

илдән башламыш, әсәрләри 1889 илдән атында илк чап газети сајылан «Ведо- ратик дүшүнҹә тәрзи ајдын көрүнүр.
нәшр олунмушдур. 1905 илдә «Знамја» мости» чыкмышдыр. «Гыш мәнгәрәси» (1867, Лувр), «Дағ
журналында өзүнүн ән јахшы әсәри- КУРAPE—Strychnos, Chondrodendron ларда комая (тәгр. 1874, А. С. Пушкин
ни— «Тәкбәтәк» романыны чап етдир- вә б. ҹинсләрдән олан биткиләрин га- ад. Тәсвири Сəнəт Музеји, Москва)
мишдир. 1905—07 илләр ингилабынын тылашдырылмыш екстрактларынын вә с. мәнгәрәләри үчүн пластика, мо
мәғлубијjәтиндән сонракы иртиҹа дөв- гарышығы. к. гана дүндүкдә һәрәки нументаллыг вә рәнк мүнасибәтләри
рүндә к. јарадыҹылығы мүəjjән тәнәз- синирләрдән скелет әзәләләринә вери- нин аhəнкдарлығы сәҹијjәвидир. 1871
зүлә уғрады. 1919 илин пајызындан лән синир импулсларынын гаршысы- ил Парис Коммунасынын фәал ишти.
17 ил мүһаҹиратдә олмуш (әсacән, ны алыр, әзәләләрин заифләмәсинә— ракчыларындан олан К. Вандом сү,
Парисдə), мадди мәһрумијjәт ичәри- релаксасијасына сәбәб олур. Тәркибин- тунунун учурулмасына тәшәббүс көс
синдә јагшамышдыр. 1937 илдә ағыр дә кураринләр групундан олан бир сы- тəрдији үчүн мүртәҹе һөкүмәт даирә
хәстәләнәрәк вәтәнә гарытмышдыр. Реа- ра алкалоид вар. Әсрләр боју Ҹəнуби лəри тәрәфиндән тә'тиб олунмуш, 1873
лист роман вә повестләриндә («Молох», Американын јерли әһалиси ох уҹлары- илдә Исвечрәјә мүһаҹирәт етмишдир.
1896; «Олесја», 1898; «Чиркаб», h. 1, ны зәһәрләмәк үчүн К.-дән истифадә Әд.: Тихомиров А., Гюстав. Кур
1909, т. 2, 1914—15), heкajәләриндә етмишләр. Мүалиҹә мәгсәди илә К.-jә бе, м., 1965; Гюстав Курбе. Письма, до
(«Сиркдә», «Батаглыг», һәр икиси охшар дəрмаңлар тәтбиг олунур. кументы, воспоминания современников,
1902; «Гамбриниус», «Зумруд», һәр КУРАсики — Јапонијада һонсү а.-н- М., 1970; Шури м., Здравствуйте, гос
икиси 1907; «Гранат дашлы голбаг», да шәһәр. Окајама префектурасын подин Курбе І, пер. с франц., М., 1977.

1911 вә с.) буржуа ҹәмијjәти вә әхлагы дадыр. Д.ј. говшағы. Әһ. 144,5 мин КУРБЕВРА (Courbеvоie)-Франса
кəскин тэнгид едилир. Мүһаҹирәт ил- (1975). Ири тохуҹулуғ, кимја вә авиа- шм.-ында 0-де-Сен департамен
ләриндә «Јункерләр» (1928—32)
«Жанета» (1932—33)

вә сија сәнајеси мәркәзидир. Гара метал- тиндә шәһәр. Сена чајы саһилиндәдир.
повестларини, лурқија, електрик

бир сырә очерк рә һекајəлəрини јаз- вә полиграфија сәнајеси мүəссисәлә- метал е'малы, тохуҹулуг, кимја вә je
машынгајырмасы ӘҺ. 58,2 мин (1975). Машынгајырма,

мышдыр. Бир чох әoәри сәһнәләшди- ри; музеј, астрономија рәсәдханасы, бинти сәнајеси вар.
pилмиші, екранландырылмыш вә мүх- јахынлығында елми-тəдгигат к.т. ин- КУРВИМЕТР (лат. curvus—əјри +...
тәлиф дилләрә, оҹүмләдән Азәрб. ди- ту вар. метр)— план вә хәритәләрдә әјри хәт
линә тәрҹүмә олунмушдур. 1981 илдә КУРАТОР (лат. curator —һами, гәјјум) ләрин уз.-ну өлчән ҹиһаз. Өлчмәк
Наровчатда әдәби-хатирә музеји ачыл- — мүəjjән ишин (јахуд ишларин) кеди- үчүн к-ин тəкəрҷијини һәмин хәтт
мышдыр. пини изләјән, иҹрасына нәзарәт едән үзрә һәрәкәт етдирирләр. Тәкәрҹијин

Әсәрләр и: Торпаг һәрәкәти дишли өтүрүҹү васитәсилә
риндә, Б., 1931; Сечилмиш әсәрләри, Б., ҚУРБЕ (Courbet) Жан Дезире Густав хәттин ахтарылан уз.-ну көстәрән һе
1962; Собр. соч., т. 1—9, М., 1970—74; (10.6.1819, Орнан, Франш-Конте — сaблajыҹы механизмә верилир. Уз.

"әә.: Лилин В., Александр Ивано- 31.12.1877, Тур-де Пејлтс, Исвечрә)— 50 см дән аз олмајан дүз хәтт пар
вич Куприн, л., 1975; Кудрина К. А., франсыз рәссамы. Варлы фермер часыны өлчәргән тәһриф 0,25 см
Куприн — мой отец, 2 изд., М., 1979; вол- оғлу олан К. ардыҹыл рәссамлыг тəh- дән чоҳ олмур. К.-ләр ССРИ-дә стан
ков А., Творчество А. И. Куприна, 2 сили алмамышды. 1839 илдән Парисдә дартлашдырылмышлар.
изд., М., 1981. јашамышды. 17 əср испан вә һолланд КЎРГАН (түрк мәншәли сөз) — торпаг,
КУПРИт (лат. cuprum— мис)-мине- рәнҗкарлыг эн'әнәләриндән истифадә ағаҹ вә ја дашдан дүзәлдилмиш, адә
рал, кимјави тәркиби Cu,0. Тәркибин- етмишдир. 1848 илин ингилаби һади- тән јарымкүрә формалы гәдим гәбир
дә 88,8% мис, 11,2% оксикен вар. Ку- сəлəри К. јарадыҹылығынын демокра- үстү абидә, сүн’и тәпә. К.-лар соң
бик сингонијада кристаллашыр. Ок- тик истигамəтини мүəjjәнләшдирмиш- Неолит вә Енеолит дөврүнә аиддир.
таедр формалы кристаллар, сых дə- дир. к. романтизм, классисизм прин- Coн орта әсрләрә гәдәр Австралија
нали, бә'зән торпагвары агрегатлар сипләринә гаршы чыкмыш, објектив дан башга, бүтүн титәләрдә jajыл
әмәлә ҝәтиpиp. Pəнки гырмызы олур. Барлығын, ади həјат сәһнәләринин, тә- мышды. к. мухталиф бөјүклүкдә вә

ның

дәринликлән шәхс.
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чинси.
формада дүзәлдилирди. Гәбирләр сәр- КУРГАН ГАРАМАЛЫ — сүдлүк-әтлик Чəлтик, үзүм jетишдирил ир. Гијмәт
даба, катакомба, даш, јахуд тахта тарамал РСФСР-ин Курган ли əтиршаһ јағы истеһсал олунур. Әт
гуту вә с. формаларда олурду. Гәбир- вил.-ндә japaдылмышдыр. Ҹинс 1949 лик-сүдлүк-јунлуг Пејвандарлыг ин
ләрә габ-гаҹаг, jeмәк, силаһ, бәзәк илдә тәсдиг eдилмишдир. Рәнқи, əса- кишаф етмишдир. 100, 2 мин гарамал
шејләри вә с. rоjулурду. Бә'зи К.-лар- сән гырмызы, тырмызы ала олур. Бә- (26,5 мини инәк), 39,5 мин донуз, 358,2
да өлү илә бәрабəр, онун аты, арвады дән гурулушуна вә мәһсулдарлығына мин давар, 7,4 мин ат вар”(1978). Сәна
ва гуллары да басдырылырды. Һеч көрә ики — сүдлүк-әтлик вә әтлик-сүд- je сүр'әтлә инкишаф едир (респ. сәна
бир әшја гоjулмајан К.-лар да вар. лүк типи вар. Буғаларын дири чәки- је мәһсулунун тәгр. 15%-ини верир).
К.-лара ССРИ-нин Авропа һиссәсин- си 850—900, инәкләринки 450—550 кг Памбыгтəмизләмә, јејинти сәнајеси мү
дә, Загафгазијада, оҹүмләдән Агәрб.- олур. Сүд сағымы 3000—3200 кг (јағ- ассисəлəри, азот-тук, трансформатор
да вә с. јерләрдә раст кәлинир. лылығы 3,9—4,0% ), әт чыxымы 55— 3-длары, з'CEC вә с. фәалијjәт көстә
КУРГАН — РСФСР-дә шәһәр. Курган 65%-дир. Курган, Челјабинск, Түмен рир. Електромеханика вә јерли нефт
вил.-нин мəркәзи. Тобол чајынын сол вил.-ләриндә вә Башг. МССР-дә jетиш- eһтијатлары əсасында ишләјәҹәк нефт
саһилиндэдар. д.ј. говшағы. Əh. 322 дирилир. битум з-длары тикилир (1978). Вил.-ин
мин (1981). К. машынгајырма вә ким- КЎРГАН мәдәниәти—4—6 әср- әразисиндән Дүшәнбә— Курган-Тәпә—
ја сәнајесинин мүһүм мәркәзидир. Је- ләрдә Јапонијаді ҝениш јајылмыш ер- Кулјаб д.ј. кечир. Автомобил вә һава
јинти вә jүнкүл сәнaje cahəлəри дә ин- кән дәмир, дөврүнә аид археоложи мә- нәгл.-ндан истифадә олунур: • к. в.
кишаф етмишдир. Машынгајырма, к.т. дәнијјот. К.м. Тунҹ дөврүнүн «гылынҹ- Ленин ордени илә тәлтиф олунмуш
вә педагожи ин-тлар, машынгајырма, лар мәдәнијjәти», «зынгровлар мәдә- дур (1981).
иншаат вә к.т. техникумлары, тибб, нијjәти» кими јерли мәдәнијjәтләри Мәдәни гуручулуг. Вил.-дә Дү
мусиги мәктәблари, драм вә кукла әвәз етмиш вә oнлaрын әнәнәсини сах- шәнбә педагожи ин-тунун филиалы, з
театрлары, өлкәшүнаслыг музеји вар. ламышдыр. К.м. үчүн гәбилә ә'јанла- елми идарә, вил. театры, өлкәшүнас
КУРГАН виЛАjәти РСФСР-дә рынын башмаға бәрзәр бөјүк курган- лыг музеји вә с. фәалијjәт көстәрир
вил. 1943 ил февралын 6-да тәшкил ларда, даш камера ва саркофагларда (1981).
едилмишдир. Саh. 71 мин км2. ӘҺ. 1085 дәфн едилмэси характерикдир. Бу КУРДИАни Арчил Григорјевич (д.
мин (1981, 1 јанвар). 23 р-ну, 9 шәһә- дөвр jашајыш мәскәнләриндә «гылынҹ- 26.3.1903, Тифлис)-күрҹү совет ме'
ри, 6 што вар. Мәркәзи Курган ш.-дир. лар мәдәнијjәти»нә (керамика, дәмир мары. ҝүрҹ.CCP әмәкдар инҹәсәнәт
Тәбиәт. Əразиси Гәрби Сибир дү- силаһлар, күзҝү вә с.) вә «зынгровлар хадими (1961). ССРИ халг ме'мары

зәнлијинин ҹ.-г.-индадир. Сәтһи јасты мәдәнијjәти»нә (кил таблар, ох уҹла(1970). ССРИ Дөвләт мүкафаты лау
дүгәнликдир (һүнд. 120. — 200 м). Иг- ры, әкинчилик аләтләри вә с.) аид әш- реаты (1941). 1942 илдән Сов.ЙКП үзвү.
лими каскин континенталдыр. Орта jaлaр тaпылмышдыр. Ҝүрҹүстан Политехник Ин-тунда оху
темп-р, јанварда —18°С, ијулда 19°С. Әд.: Воробьев М. В., Древняя мушдур (1922—29). Тбилисинин баш
дир. Иллик јағынты тәгр. 400 мм. Əсас Япония, М., 1958. ме'мары (1936—44), Ҝүрҹ. ССР Ма'
чајлары: Тобол, Исет вә с. Тәгр. 2000 КУРГАн-тәПӘ — Таҹ.ССР-дә шәһәр. марлар Иттифагы Идарә hej'әтинин
көл вар. Бунларын 70—75% -и ширин Курган-Тәлә вил.-нин мәрқәзи. Вахш Сәдри (1959—62) олмушдур. Əсас иш
сулу, Галаны минераллашмышдыр. чајы вадисиндәдир. Трансформатор, ләри: Москвада Үмумиттифаг к.т. сәр
Әcacән, тара торпаглар jajылмышдыр. азот-тук, јағ екстрактлары з-длары, кисиндә ҝүрҹ.ССР павилјону (1939),
Əразинин тәгр. 22%-и мешәдир (1/2-и jүнкүл вә јејинти сәнајеси мүəссисә • Тбилисидә «Динамо» стадиону (1933—
ијнəјарпаглы). Сығын, ҹүүр, синҹаб, ләри; совхоз-техникум, енергетика тех- 37), телевизија мәркәзи (1957), Горидә
ағ кəклик, тетра гушу вә с. вар. никуму, педагожи вә тибб мәктаблари, И. В. Сталинин ев-музеји (1955) ва

әһали. Әcacән, руслардыр. Орта халқ театры вә с. вар. меһманхана (1956). Педагожи фәалиj
сыхлыг 1 км2-дә 15,3 нәфәрдир (1981). КУРГАН тәпә ВИЛАЈәти — Таҹ. jәт көстәрир (1960 илдән проф.). Ленин
Шәһәр əh. 562 мин. Мүһүм шәһәрлә- ССР-дә вил. 1977 ил апрелин 7-дә тәш- ордени, Гырмызы Әмәк Бајрағы орде
ри: Курган, Шадринск, Далматово, кил eдилмишдир (илк дәфә 1944 илдә ни вә медалларла тәлтиф олунмушдур.
Катајск вә с. japaдылмыш вә 1947 илдә ләғволун. КУРЕ-Јапонијада шәһәр порт.

Təcəppүфат. Сәнајенин, əсасэн, ма- мушдур). Респ.-нын ҹ.-г.-индә, Вахш Һонсү а.-нынҹ.-г.-индәдир. ӘҺ. 225миншынгајырма (к.т. вә кимја машынга- вадисиндадир. 4.-да Әфганыcтанла (1975). Өлкәнин ири қәмигајырма док
јырмасы, автобус, jол ва полиграфија һәмсәрһәддир. Cab. 12,6 миң км2. ӘҺ. лары К.-дəдир. Металлургија, нефт
аваданлыглары истеһсалы вә с.), jүн- 799 мин (1981, 1 јанвар). 10 р-ну, з кимја, јејинти вә кагыз сәнајеси, һәр
күл вә јејинти саһәләри инкишаф ет- шәһәри, 13 што вар. Мәркәзи Курган- би-дәниз базасы, нефт вә көмүр анбар
мишдир. Шадринск автомобил агре- Тәпə ш.-дир. лары вар. Силаһ вә дөјүш сурсаты ис
гатлары, Курган кимја машынгајыр- Тәбиәт. Əразиси дағ силсиләләри тељсал олунур,
масы, автобус, тәкәрли једәкләр, тибб (Бабадағ, Тујунтау, Гаратау, Терикли- КУРЕЈКА, Ліума, Нума—РСФСР.
препаратлары, «Курганселмаш» з-д- тау) вә дaғaрaсы чөкəкликләрдән иба- Краснојарск өлкәсиндә чај. Јенисеј
лары вә с. вар. Јејинти сәнајесиндә рэтдир. Фајдалы газынты тары: тәбии чајынын сағ голу. Уз. 888 км, һөвзә
јерли хаммал әсасында ишләјән әт газ, нефт, дашдуз, тикинти материал- синин саh. 44,7 миң км2. Путорана
e'малы, унүүтмә, һәмчинин јағ-пендир лары, кимјави хаммал, əhəнкдашы, до- платосунун ҹ. јамаҹларындан башла
вә сүд мүəссисəлəри əсас јер тутур. Јүн- ломит. Иглими гуру субтропикдир. Ор- ныр. Әcacәк, гар сулары илә гидаланыр.
күл сәнаједә тикиш ф-кләри, трико- та темп-р јанварда — 4-дән 2°С-jә гә- Октјабрдан мајадәк донмуш олур.
таж, дәри-аjагтабы вә халча истөһсал дәр, ијулда 28—32°С-дир. Иллик ја- Мәнсәбиндән 130 км мəсафәдә кәми
едән мүəссисәләр үстүндүр. Мешә вә ғынты 100—200 мм. Ландшафты ја- чилијə јарарлыдыр.
ағам е'малы, тикинти материаллары рымсәһра вә сәһра типлидир. КЎ РЕССААРЕ — Ест.ССР-дә Кинки
мүəссисəлəри вар. Енергетика кəтирмә әһали. Әcacән, таҹиклардир. Өзбәк- сепп ш.-нин 1952 иләдәк ады.
көмүрә вә дуру јанаҹаға əсасланыр. ләр, руслар, алманлар вә б. да јаша- ҚЎРИА [лат. curia, co(cum)—бир јер
Ән ири електрик ст. Курган ИЕМ. јыр. Орта сыхлыг 1 км2-дә 63,4 нә- дә + vir— әр]—1) Годим Ромада бир не
дир. К.т.-нда һејвaндaрлыг ва таҳыл- фәрдир (1981). Шәһәр əh. 146 миндир. чә патриси нәслинин бирлији. Әнвәл
чылыг əсас јер тутур. К.т.-на јарарлы шәһәрләри: Курган-Тәпә, Калинин- ләр гәбилә тәшкилaты үнсүрү иди; eh
4,5 млн. hа торпағын 2,7 млн. ha-ы абад, пәнҹ. тимал ки, киши иттифаглары шәклин
әкин саһәсидир. Әcacән, дәнли битки- Təcəppүфат. Вил.-ин јерләшдији дә мөвҹуд олмушдур. Дөвлəтин јаран
ләр (1,9 млн. ha), картоф, тәрәвәз вә Вахш вадиси Совет Һакимијjәти ил- масы дөврүндә к. Рома ҹәмијjәтинин
јем биткилари экилир. 1144,9 мин га- ләридә инкишаф етмиш аграр-сәнаје мүһүм һәрби-сијаси өзәзинә чеврилди.
рамал 561 мин донуз, 758 мин давар р-нуна чевритмишдир. К.1.-нын əсас Респ. дөврүндә бүтүн К.-лара бөјүк
вар (1978). д.ј.-ларынын уз. 748 км, cahəлəри дамбын чылыг, бағчылыг, сит- курион рәһбәрлик едирди. К. комис
автомобил јолларынын уз. 12,3 мин рус мејвәчилији, тәрәвәзчилик вә hej- сијаларына плебејләр дә бурахылыр
км-дир (1977). Ќ.в. Ленин ордени илә вандарлыгдыр. Суварма әкинчилији ды. Империја дөврүндә шәһәр шура
тәлтиф олунмушдур (1959). инкишаф етмишдир (Вахш макистрал лары К. адланырды. 2) Феодал К.-сы

Мәдәни гуручулуг. Елми-Тәдгигат каналы, бир нечә насос ст. вә су анба- орта әсрләрдә сенјорун (вассаллары
Експериментал вә Клиник Ортопедија ры тикилмишдир). 165,1 мин һа тор- илә биркә) шурасы иди. Кралын би
вә Травматолокија Ин-ту, 4 али мәк- баг cahəси суварылыр; бунун 121,3 лаваситә вассалларындан ибарәт к.
тәб, 3 музеј, з театр вә с. фәалијjәт мин һа-ында памбыг әкилир (респ.• крал К.-сы адланырды. 3) Рома К.-сы
көстәрир (1981), «Советскоје Заурале» да әкилән памбығын 40,3% -и): К.в. — Рома папасына табе олан мүəccиcə
(1977) вә «Молодој леңинетс» (1957) респ.-да лимон истеһсалынын əсас ба- ләрин мәҹмусу. 4) Буржуа өлкәләриндә
вил. газетләри чыxыр. засыдыр (1977 илдә 10 млн. әдәд). вә ингилабагəдəрқи Русијада әмлак

ва
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милли вә с. әламәтләринә ҝөрә сечи- вет експедисијалары тəдгиг етмишдир. 1892 илдә мүһаҹирәтә кетмиш, Сүрих
миләрин бөлүндүзү хүсуси дәрәҹәләр. КУРЙдск (1946 иләдәк сјана)— дә « Әмәк азадлығы групу энун ишиндә
КЎРИЈА-МУРИЈА, Куриа - My- РСФСР Сахалин вил.-ндә шәһәр. Ку: иштирак етмишдир. 1897 илдә Русија
риа—Әрәбистан j-a нын ҹ. саһилләри рилско р-нунун мəркәзи. Итуруп а.-н- ја гарыдаркән сәрһәддә тутулуб Сиби
јахынлығында гајалы 5 ада. Јәмән да, Охот дәнизи саһилиндәдир. Ба- рә сүркүн олунмушдур. Орада В. И.
Халг Демократик Респ.-сынын әрази - лыг сәнајеси вар. Ленинлә көрүшмүшдүр. 1900 илдән
сидир. Саh. 76 км“. Макс. Һүнд. 502 КУРИтЙБА(Curitiba) — Бразилијанын Тифлисдә партија иши апармылдыр.
м-дир (Халланија а.-нда). Əhəнкдашы ҹ.-ш.-индә шәһәр. Парана штатынын 1903—05 илләрдә Јакутијада сүркүндә
вә гнејсләрдән тәшкил олунмушдур. инэ.м. Д.ј. вә автомобил јоллары гов- олмуш, сонра "Читаја Рачараг 1905—07
Гуано әлдә едилир. Балыг овланыр. шағы, аеропорт. Әһ. 573 мин (1975). илләр ингилабында иштирак етмиш
КУРЙЛ АДАЛАРЫ-Камчатка ј-а илә Мүһүм тиҹарәт мәркәзидир. Ағам е'ма- дир. 1906 илдә һәбс едилиб өлүм ҹә
hоккаjдо а. арасында адалар групу. лы, мебел, селлулоз-кағыз, кимја, засына мәһкум олунмушдур (сонра
Охот дәнизини Сакит океандан ары- тохуҹулуг, јејинти сәнајеси; ун-т вар. өмүрлүк каторга илә әвәз едилмишди).
рыр. РСФСР Сахалин вил.-нин тəр- 1654 илдә салынмышдыр. 1906 илдә Јапонијаја, орадан Австра
кибинә дахилдир. 30-дан чох бөјүк КУРКИ)-гадим Бәрдәдә «Баб әл-Әк- лиjаjа вә 1910 илдә ағыр хәстә вәзиj
(Итуруп, Уруп, Кунашир, Параму- рад» («Күрдләр дарвазасы») дарваза- jәтиндә Парисә кетмиш, орада да өл

лардан ибарәтдир. Уз. тәгр. 1200 км, лән һәфтә базары. Орта әср әрәб мүәл- КУРСвско ЈЕ — РСФСР Москва вил.
саћ. тәгр. 15,6 мин км2. Адалар вулкан лифләриндән Истахри, Ибн Һавгәл, нин Орехово-Зујево р-нунда шәһәр.
мәншәлидир; вулканик ва метамор- Мүгәддәси вә б.-нын мә'луматына кө- Heрcкaja чajы саһилиндә, Москва ш.-н
фик сүхурлардан тәшкил олунмушдур. pə eни вә узуну 1 фәрсәx oлан К.-дә дән 87 км ҹ.-ш.-дəдир. д.ј. говшағы.
Тез-тез зәлзәләләр олур. Чохлу вул- ипəк парча, Һазыр палтар, халча, өр- Меланж комбинаты вар.
кан (о ҹүмләдән тәгр. 40-дан чох пүс- түкләр, һәмчинин «гырмыз» адлы бо- КУРОРТЛАР (алм. kurort, kur —мүа
күрән) вар. Фајдалы газынтылары: јаг, зоғал, әнҹир, шабалыд вә с. меј- лиҹә, ort—јер)-тәбии сағламлашдыры
күкүрд, мис, гызыл, галај. Сәтһи дағ- вәләр, «кәсбувија», «тиррих» балыг- ҹы амилләрлә (мә'дән сулары; мүали
лыгдыр. Макс. Һүнд. 2339 м-дир (Ала- лары вә c. сатылырды. Бә'зи тəдгигат- ҹә палчығы, әлверишли иглим, чимәр
ид д.). Иглими мүлајим сојуг, муссон- чыларын фикринҹә к. јунанҹа «ku- лик вә с.) зəнкин блан вә бу амилләрин
дур. Орта темп-р августда 10—17°С, raikos» («мүгәддәс») сөзүнүн әрәб тран- мүалиҹә-профилактика мәгсәди илә тәт
февралда — 6 дан—7°С-jә, иллик ја- скрипсијасы илә јазылышыдыр. Еһти- биг eдилмәси үчүн мүвафиг шәраитли
ғынты 600 мм дән (шм.-да) 1000 мм-ә мал ки, Гафгаз Албанијасынын хрис- јер. Тәбиәтин сағламлашдырыҹы васи
(ҹ. да) гәдәрдир. Чохлу көл, чај вә тиан əhaлиси базар күнүнү к. адлан- тәләриндән (су, күнәш, һава, палчыг
исти булаг вар. Әcacән, чимли, чәмән дырмышдыр. вә с.) инсанлар чох гадим заманлар
вә аллүвиал торпаглар jajылмышдыр. Әд.: Вәлиханлы н. м., IX—XII дан (хүсусилә Гәдим Јунаныстанда ва
Биткилији тундра типлидир. ҹ. ада- эср әрәб ҹоғрафијашүнас-сәјјаһлары Азәр- Ромада) истифадә едирдиләр. Русијада
ларда мешәләр (күкнар, ағ шам вә с.) бајҹан һагтында, Б., 1974. илк курорт 18 әсрин әввәлләриндә
кениш јер тутур. Дәниз hејванлары КУРЛАНДИЈА ҺЕРСогЛУГУ, 1 Пјотрун әмри илә Петрозаводск ја
(сивуч, нерпа вә с.) вә балыгла (кета, Курландија вә Земгалија хынлығындакы дәмирли Марсиал мə'
треска вә с.) зəнкиндир. Әһ. балыкчы- персоглуғу-Латвијада феодал дән сулары мәнбәјиндә japaдылмыш
лыг вә мәшә тәсәрруфаты илә мәш- дөвлати. Полша-Литва дөвлатинин ды. Бөјүк Октјабр сосиалист ингила
гулдур. Балыг сəна јеси вар (тəcəppү- вассалы иди. Ливонија орденинин сү- бынын тәләбәсинә гәдәр Русијада ку

бах Сахалин вилajәти).
фаты һаггында кениш мә'лу: іт үчүн гуту (1561) нәтиҹәсиндә japaнмышды. рорт вә санаторијалардан јалныз арис

Мәркәзи Митава (Јелгава) ш. иди. тократ аиләләри истифадә едирди.
К.a. harгында илк мә'луматы рус 1795 илдә Русиjаjа бирләшдирилмиш 1919 илдә В. И. Ленин бүтүн К.-ын вә

сəjjаhы В. В. Атласов вермишдир. 18 вә Курландија губ.-на чеврилмишди. мүалиҹә әһәмијjәтли јерләрин милли
эср — 19 әсрин әрвәлләриндә бураны КУРНАКов Николај Семјонович (6. ләшдирилиб зәһмәткешләрин истифа
башга рус сəјјаһлары тəдгиг етмиш- 12.1860, Нолинск, индики Киров вил. — дәсинә верилмаси һаггында декрет им
ләр. Русија — Јапонија мүгавиләсинә 19.3.1941, Барвиха, залады. Декретдән сонра ССРИ-дә
(1855) əсасəн Итируп а.-ндан Шм.-дакы Москва вил.)-со- санаторија-курорт ишларинин инкиша
бүтүн адалар Русијанын мүлкү e'лан вет кимјачысы (фи- фында əсаслы дөнүш јаранды. Бүтүн
олунду. 1875 ил мүгавиласи илә К.а.-н зики кимја). Акад. мүттәфиг респ.-ларда курорт јерләри
дан 18-и Јапонијаја верилди, әвәзиндә (1913). РСФСР нин, мәдән суларынын, мүалиҹә пал
Јапонија Сахалинин тамамилә Руси әмәкдар елм хади - чыгларынын вә c. күтләви сағламлаш
јаја кечмәсини таныды. 1875—1945 ил ми (1940). ССРИ дырымы васитәләрин өjpәнилмасинә
ләрдә к.а. -ны Јапонија идарә етмиш Дөвлат мүкафаты аид елми-тəдгигат вә тәшкилатчылыг
дир. Крым конфрансынын (1945) гара лауреаты (1941). К. ишлари апарылды. К. кенишләндирил
ры илә к.а. Совет Иттифатына верил Русијанын Тәбии ди, белә ки, 1914 илдә бүтүн Русијада
ди. Курил десант әмәлијјаты (1945) нә Мәһсулдар Гүввә- 3000 јерли 60 кичик санаторија олдуғу
тиҹәсиндә Совет Орлусу К.а. ны Јапс ләрини Өјрәнмә Ко- haлдa, 1979 илдә ССРИ-дә 523 000-дән
нија гошун:тарындан тәмизлади. Сан миссијасынын тәш- чох јери олан 2329 ихтисаслашмыш са
Франсиско сүлһ мүгавиләсинә (1951) килатчыларындан наторија фәалијjәт көстәрирди.
əсасəн Јапонија к.а. -на олан һүгуг вә бири вә cәдр мүавини олмуш (1915—26), Əсас тәбии муалиҹә амилләринин
иддиaлaрындан эл чәкди. Лакин Јапо- ССРИ ЕА нын бир нечә елми тәдгигат (иглим амилләри вә мә" дән сулары) зән
нијанын милләтчи даирәләри К.а.-нын ин туна башчылыг етмиш (1918—34), кинлијинә көрә Азәрб.ССР-и К. өлкаси
кери Гайтарылмасы барәдә йддиaлaрын- Умуми вә Гери үзви Кимја Ин-тунун алландырмаг олар: дүнјала јеканә мүа

КУРИЛ АХыны, ојасио-Сакит олмушдур (1934 илдән). К.-ун тəдги- чимəрликләрлә эəнкин Абшерон, мүла
океанын шм. ш.-индә сојуг ахын. Шм.- гаты ССРИ-дә бир сыра јени истеһсал јим иглими, тәмиз дағ һавасы, гијмәт
дан ҹ. а Курил а-рынын ш. саһили вә саһәсинин (платин фәсиләси металла- ли мә'дән сулары олан Шуша-Туршсу
Һоккаjдо а. боју давам едир. Орта рынын аффинажы, алуминиум вә мае- зонасы, Истису курорту, зəнкин кү

февралда 0—2°С, августда незиум истеһсалы, калиум сәнајеси, күрдлү мә'дән сулары дәниз-дағ иглим.
40° шм.е.-ндә Куросио минерал күбрә истеһсалы вә с.) јаран- ли Ләнкәран - Астара зонасы, тәбиәтдә

ахыны илә гарышыр вә аралыг Шима- масы вә мөһкәмләнмәсинә көмәк етмиш- надир тапылан мә'дән сују, әлверишли
ли Сакит океан ахынынын башлан- дир. Д. И. Менделејев ад. бөјүк мү- иглим шараити олан Галаалты курорту,
ғыҹыны тәшкил eдир.
КУРИЛ-КАМЧАТКА

кафат (1924), В. И. Ленин ад. мүкафат Кировабад— Һаҹыкәнд-Көj-Ҝөл, Губа
ноВУ — Сакит (1928) алмышдыр. Гырмызы Әмәк Бај — Хачмаз — Набран, Загатала — Шәки

океанда, Курил арынын суалты ш. са- рағы ордени илә тәлтиф едилмишдир. зоналары, мүхталиф тәркибли бол ма'.
һилләриндә, Камчатка јасынын ҹ. Әсәрн: Избр. труды, т. 1–3, м., дән сулары блан Нах.МССР вә с.

океан чөкəклији. Уз. 1960—63." Табии мүалиҹә амилләрина ҝөрә
тәгр. 2000 км, ени 20—60 км, макс. КУРНАТАвски Виктор Константи- к. ашағыдакы таснифата бөлүнүр:
дәринлији 9717 м-дир. Јамаҹларынын нович (10.7.1868, Рига —2.10.1912, Па- балнеоложи, палчыг мүалиҹәси вә иг
орта мејллији тәгр. 7°-дир. Чохлу чы- рис)—Русијада ингилаби һәрәкат ха- лим К.-ы. Балнеоложи к.-да
хынты, террас, һәмчинин дәрә" вар. Дими, болшевик. 1888 илдә марксист əсас мүалиҹә васитаси мә'дән сулары -
Әcacән, 20 әсрин 50-ҹи илләриндә со- дәрнәкләринә рәһбәрлик етмишдир. дыр. Бура Кисловодск, Арзни, Чартак

төп ру

8—13°C-дир.

һиссәсиндә дар
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тә

мәг

палчыг иглим

планлашды

Кемери, Чимион, Аршан, Боржоми, ји Гәһрәманы (1969). 1952 илдән ССРИ
Дарасун, Истису, Арчман, Пјатигорск, EA К. А. Тимирјазев ад. Битки Физио
Сочи, Сураханы, Талги, Белокуриха, локијасы Ин-тунун директору, 1954
Схалтубо, Баден-Баден, Висбаден, Ви илдән əсасыны гојдуку «Физиолокија
ши, Карлови Вари вә с. аиддир. К. растениј» журналынын Баш редакто
да мүхталиф тәркибли вә консентра рудур. Чај вә башга биткиләрдә ашы
сијалы jүзләрлә ичмэли, чиммәли (ван маддəлəрини тәдгиг етмиш (А. И. Опа
на үчүн) мә'дән су мәнбәләри вардыр. ринлә бирликдə), чај катехинларинин
Мәс., Боржоми, Јесентуки, Ҹермук, ган капиллјарларынын диварыны мөһ
Истиоу, Друскининкај, Пјатигорск, камләтдијини кашф етмишдир (М. н.
Трускавете, Галаалты, Шуша-Турш Запрометовлa бирликдə). Бир сыра
су вә б. Палчыг мүалиҹәси хариҹи өлкә академијалары вә ҹәмиj
К.-ына Бердјанск, Јевпаторија, Одес jәтләринин үзвүдүр. 3 дәфә Ленин ор
са лиманлары, Саки, Масазыр вә с. дени, 2 башга орден, хариҹи өлкә орде
аиддир. Иглим К.-ында (Анапа, <PacӨмонфилминдән кa др. Реж. ни вә медалларла тәлтиф олунмушдур.
Абаотумани, Варна, Лејзен) әсас мүа А. Куросава, Әсәри: Транспорт в растениях ор

васитəси амилләридир. Һәр
бир илимин спесифик хусусијəти од луг фаалијjәтинә башламышдыр. «Ра- современной биологии», 1966, т. 62, 2(5).
дугундан мүхтәлиф хасталикләр мүəjjән сөмона (1950, филми ән көркəмли иши- КУРСи руФ, Квинт (Quintus Cur

лә мүалиҹә олунур. Мүалиҹәјә көндә. Ф. Достојевскинин әсәри үзра), Јашаtius Rufus) —Годим Рома тарихчиси ва
риләнләрин әксәријjәти мүəjjән күзәшт- маг» (1952), «Једди самурају (1954), ритору (1 эср). 40-ҹы иллэрин әрвәләрлә вә ја пулсуз путјовкаларла тә «Фитнә-фәсад гәсри» (1937, В. Шекс линдән Македонијалы Искәндәрин та
мин олунурлар. пирин «Макбет» фаҹиәси үзрә), hə- рихини (10 китаб, латын дилиндә) јаз
Әд. Бəдəлов һ.. Дал иглим шә- пјеси үзрә), Тырмызы саглал», Трам мүзәдәк чатмамышдыр. 3—10-му ки

јатын дибиндә» (1957, м. Горкинин мышдыр. 1 вә 2-чи китаблар дөврү

лиҹәси, Б., 1975; Курорты Азербайджана, вај тәкәрләринин тагылтысы алтында»
М., 1964; Здравницы профсоюзов СССР. (1965, 1970), «Какемуша» (1980) вә с. өлүмүнәдәк баш верән һадисәләр әha
Курорты, санатории, пансионаты, дома к. «Мосфилм» киностудијасында «Дер едилмиш, онун фәалијjәти мәнфи

отдыха, 5 изд., М., 1979. су Узала» (1975, В. Арсенјевин рома гијмәтләндирилмишдир.

КУРОРТолокиЈА (курортлар + ...
Әсәри: История Александра Макены үзрә) филмини чәкмишдир. Филм

донского, М., 1963.
локија) — тиббин бир бөлмәси: тәбии дәриндә һуманизм идејаларыны тәсдир. КУРСИв (алм. Kursiy, сон лат. curs1
амилләрин мүалиҹә хусусијjәтләрини, лик әлејһийә чымыр. "Јарадыҹылығы vus—гачан) — 1) чап шрифту форма
механизмини,

єjpәнир, онлары социал-кикијена шә- јапон вә дүнја киносунун инкишафын- ларындан бири; мәтнин мүəjjән һиссә
райтиндә мүаличә-профилактика да мүһүм мәрһәлә тәшкил eдир. Бир сини фәргландирмәк мәгсәди илә һәрф
сәди илә санаторија-курорт системли чоx филми бејнәлхалг кино фестивал- ләрин саға мејлли, әлјазмасына бән
мүəссисәләрдә тәтбиг eдир. к.-jа бал- ларында јүксәк мүкафатлара лајиг кө- зәр шәкилдә jығылмасы. Сөзүн к.-ләjығылмасы үчүн әлјазмасында онун ал
неолохија, балнеотерапија, балнео- рүлмүшдүр. тындан далғалы хәтт чәкилир; 2) Латын

Әд.: Фильмы Акиры Куросавы, м., вә гадим јунан јазысында сүр'әтли јазытехника, мүалиҹәси,

муалиҹәри, курортларын
1972; Акира Куросава. Сб., М., 1977.

хәтти. Бу мәгсәллә гәләмин учу кагыз
рылмасы вә тикилмәсини ташкил едән КУРОСИо, Куро-Сиво, Јапон дан ҝөтүрүлмәдији үчүн bəрфләр бити
мәсәләләр аиддир. к. физиотерапија, ахыны— Сакит океанда, Јапонија- шик јазылыр. Ән гəдим антик К. јазы •
физиолокија вә кикијенанын бир сы- нын ч. вә ш. саһиллари јахынлығын- сы 1—2 әсрләрә аиддир; Бизанс-јунан
ра клиник фанлари илә сых әлaгадар- да исти ахын. Шəрги Чин дәнизинин јазысында 9 əсрдән јајылмышдыр. Бу
дыр. к. ССРИ-дә бир өлм кими Бө- шм. һиссаси илә океанын она битишик мәгаләдә «шрифт» ва «сүр'әтли јазы»
jүк Октјабр сосиалист иңгилабындан һиссәСиндәки су сәвијjәләринин фәрги сөзләри К.-лә jығылмышдыр.
сонра мејдана чыкмышдыр. 1926 ил- нәтиҹәсиндә әмәлә кәлир. Бә'зи алимлә- КЎРСК — РСФСР-дә шәһәр. Курск
дә Н. А. Семашконун тәшәббүсү илә рин фикрин ҹә к. Шимали Пассат ахы- вил.-нин мəркәзи. Сејм вә онун голу
Москвада Мәркәзи Курортологија нынын давамыдыр. 36° шм.е. вә 150° Тускар чајларынын саһилләриндадир.
Ин-ту тәшкил олунмушдур. Азәрб. ш.у.-нда К. Шимали Сакит океан ахы- д.ј. говшағы. Əh. 390 мин (1981). Ма
ССР-дә Курортолокија ва Физики нына кечир. Голлары 40° шм.е. -нәдәк шынгајырма вә ҹиһазгајырма (акку
Үсулларла Муалиҹә Ин-ту фәалиј- вә даhа шм.-а кадир вә сојуг Курил мулјатор, електрик апаратлары, he
jәт көстәрир. К. мәсәләләри илә ССРИ (Oјасио) ахыны илә гарышыр. Сујун сaблaмa машынлары, трактор үчүн
EA ин-т вә лабораторијалары, һабелә сәтһдә темп-ру августда 28°С-дән (ҹ.- eһтијат һиссәләри), кимја (киимјви
ССРИ Тиб6 EA, тибб ин-тларынын ка- да) 25°С-jәдәк (шм.-да), февралда мева- лиф, техники резин мә'мулатлары,
федралары вә с. мәшғул олур. К. проб- фиг олараг 18 вә 12°С-дир. Ахынын сүр” әҹзачылыг з-длары), jүнкүл (трикотаж
лeмлари «Курортноје дело», «Вопросы әти шм.-да 1—2, ҹ.-да 6 км/саатдыр. комбинаты, дәри-аjаггабы, тикиш) ва
курортологии, физиотерапии и лечеб- КУРС (лат. cursus, currere-гачмаг, јејинти сәнајеси мүəссисәләри; Үмумит
ној физическој културы» журналла- сүр'әтлә һәрәкәт етмәк) — 1) Гыса мүд- тифаг елми-тəдгигат торпаглары еро
рында, оҹүмләдән Азәрб. Тибб жур- дәтлә мүхталиф ихтисаслар үзрә кадр- зијадан мүһафизә ин ту, политехник,
налында ишыгландырылыр. лар һазырламаг вә ја ихтисасы тәк- тибб, педагожи вә к.т. ин-тлары, драм
КУРОРТолоки)А вә 'ФизиоТЕ- милләшдирмәк формаларындан бири. вә кукла театрлары, өлкәшүнаслыг
РАПИ ЈА инстиТУТУ, С. М. Ки- 2) Али вә орта ихтисас мәктәбләриндә музеји вә Курск вурушмасы музеји,
ров ад. Курортолокија вә тәдрис дөврү. 3) һәр һансы елми шәкил галер ејасы вар. Курск АЕС-и
физики усулларла муа- фәннин, билик саһәсинин мүəjjән һү- истифадәјә верилмишдир (1980). Ти
лиҹә институту — Азәрб.CCP дуд дахилиндә биткин шәрһи. кинти материаллары истеһсал едилир.
Сәһијја Назирлијинин елми-тəдгигат, КУРС иши —али мәктәбләрдә 11 асрдән мә'лумдур. 1-ҹи дәрәҹәли
мүалиҹә мүəссисаси. Бакыдадыр. 1936 тисас мүәллимлəринин рәһбәрлији Вәтән мүһарибәси ордени илә тәлтиф
илдә тәшкил олунмушдур. Ин-тун 14 алтында тәләбәләрин тәдрис планына ол унмушдур (1980).
ше'бәси вә лабораторијасы бар. Әсаа ујғун көрдүкләри мүстәгил елми-ме- КУРСК ВИЛАЈәти — РСФСР-дә вил.
тəдгигат проблемлəри респ.-да курорт тодик иш. К.и. тәләбәләрә мүстәгил ја- 1934 ил иjунун 13-дә тәшкил едилмити
сәрвәтларини өjpәнмәк, онлaрын орга- радычылык фәалијjәти вәрдиши ашы- дир. Саh. 29,8 миң км2. Әһ. 1375 мин
низмә тә’сирини ајдынлашдырмаг, ку- лајыр, онлара муасир елми-тəдгигат (1981, 1 јанвар). 28 р-ну, 9 шәһәри, 22
рорт санаторија мүəссисаларинин ти- методларыны вә һәр һансы мәсәләни што вар. Мәркази Курск ш.-дир.
килмәсини əсасландырмаг вә О.-дир. даhа дәриндән арашдырыб тәһлил ет- Тәбиәт. К.в. Шәрти Авропа дүзән
1936 илдән ин-т Кировун адыны дашы- мәји өjpəдир. к.и. ашағы курсларда лијинин мəркази һиссәсиндә, Орта
јыр. Һәр ил ин-тун елми әсәрләр мәҹ- реферат, јухары курсларда исә елми- Русија јүксəклијинин ҹ.-г. јамаҹла
муаси дәрҹ едилир. тэдгигат характерли ишләрә јаҳындыр. рындадыр. Макс. Һүнд. 275 м. Дәрә
КУРОСАВА Акира (д. 23.3.1910, To- КУРСАНОВ ндреј Лвович (8.11. гобу-јарған релјефи характерикдир.
кио)—јапон кино режиссору. Токио- 1902, Москва)-совет битки физио- Фајдалы газынтылары: дәмир филизи

Инҹәсәнт Академијасында оху- логу вә биокимјачысы. ССРИ EA акад. (Курск магнит аномалијасы), фосфо
мушдур (1928—35). 1943 илдән реж.- (1953, м. үзвү, 1946). Сосиалист Әмә- рит, торф вә с. Иглими мулајим конти

ИХ

да



Более

ATOp.
до
те

с јошлша лабо
Более

Cmapo
Жуковка

12Tof
Азге тос

к р

блыкино

35 он

николској 48 Ор.

Naim4
480 Трос 947 см

Поңыри
Гузелка Сос

Сеоск 65 0р.

Фате? Додао је 9
Свобода -52

1 троск-о

КУРСК ВУРУШМАСЫ 27

ненталдыр. Орта темп-р јанварда тәгр. КУРСК ВУРУШМАСЫ. СОВЕТ ГОШУНЛАРЫнын əкс-ҺҮМУМУ. 1943 ил, 12 и јул - 23 август
— 9°С, ијулда 19—20°С-дир. Иллик ја
ғынты 480 — 600 мм. Əсас чајлары:
Сејм, Пcjол вә с. К.в. мешә-чөл зона
сындадыр. Әcacән, гара торпаглар jajыл гәР Б ҹәБh с и

мышдыр. Табии битки өртүү јалныз 1h Op.
40р. 56 ммгорунан саһәләрдә (Мәркәзи Гараторпаг Киров

горуғу) галмышдыр. Әрaзинин 8%-и 4. 50 Op. Шекино

мешәдир. Сығын, Уссурија јеноту, ҹү Думинии
?

jүр, түлкү, дәлә, сүнбүлгыран вә с. вар. Крапивна е
Лүдимир 1гв. Op.

Әһали. Әcacән, руслардыр. Орта 55 он
55 оксыхлыг 1 км2-дә 46,1 нәфәрдир (1981). И вото Жиздра Моро,

Шәһәр əh. 690 миндир. Ири шәһәрлә
јано

500р. Горбачјеро
ри: Курск, Лгов, Шигры, Рымск, Будогови иши

11 Op, гор,

Обојан.
61 Op.

| 23 ore бPJ Анск ҹәБhе си,
Təcəppүфат. К.в. сәнаје-аграр р-ну

Peccem 15 h Op.
9 Op.Сәнајесиндә машынгајырма вадур.

метал е'малы, кимја, дәмир филизи K46 мм

Брјан
|Телчје

11
Mмсенск

haсилаты вә сафлашдырылмасы, јејин 53 он. ге. 3 Op.

ти саһәләри инкишаф етмишдир. Енер Выгони чи Кара чре

кетикасы ҝәтирмә јанаҹаға (көмүр, 4T Op, Xominen

тәбии газ) эсасланыр. АЕС тикилир E
Почеп,

OPIO

(ики блоку истифадәјә верилмишдир,
Новосил

30р.

1979). Курск магнит аномалијасынын Навлјефаол 60р.

бир сыра дәмир филизи jатаглары мәРКәз" ОРДУ ГРУПИ 639р. Верховје

К.в. ндәдир. Филиэсафлашдырма ком 13 90р.
6hД

E' малбинаты (Михајловскоје) вар. Нts кор
Торе

едиҹи сәнаје мүхталиф аваданлыглар Трубчевск Клокот. 700 23 он.
(Курск, Шигры, Лгов, К. Либкнехт

одросково
Лианы

ад. гәс), диjирҹәкли јaтaг истеһсалы, E
Малоарханқелск

-

електротехника (Курск, Коренјово гас., 13 0р.
20 он

Свобода), ҹиһазгајырма, к.т. машынга 70 0р.

јырмасы, трикотаж (Курск), кәндир Колпны
Дмитријев-Лговски

(Поныры, Курск, Фатеж вә с.), маһуд 2T Op. Золотухино

(Глушково), дəри аjагтабы (Курок) мү
әссисәләриндән ибаратдир. Јејинти сә
најесиндә шәкәр истеһсалы мүһүм јер мәРНәз ҹәБhә си Черемисиново

тутур. 2 Ор. 16 h Op.
Шигры

К.в. ндә, әсacән, дәнли биткиләр
(буғда, човдар, арпа вә с.), техники Глухово Лао

13ок

биткиләр (шәкәр чулундуру), jем битки Рымск,

ләри вә картоф әкилир. Бағчылыгла
мәшғул олунур. Вил.-да 427 мин инәк,

с.P

990 мин дон уз, 510 мин давар вар (1977). о Солатсева
Путивл

Гушчулуг инкишаф етмишдир. Балыг,
Коренево Бол Солдатскоје Стары Осколы

су гушлары jетишдирән тәсәрруфат ВОРОНЕЖ, әБhəcИ
лар вә хәзлик hејван фермалары бар.

Обојан
icona 2h Op./

д.ј.-ларынын уз. 1106 км, автомобил Белополу 5 гв.Орх 5 гв.TOpdcкoрoднoје
jолларынын уэ. 10,9 мин км-дир (1977). 38 Ор. Προπoρoφκα

1тор.
Һава нәгл. Hдан да истифадә едилир. „ҹәнУБ" ОРДУ ГРУПУ в г.Ор,
Вил. 2 дәфә (1957, 1968) Ленин ордени 4 hД Сума

илә тәлтиф олунмушдур. AQ Op. 270р. 3) 69 бр.Р
Новы Оскол

Мәдәни гурумулу. 4 али мәктәб, 70 3800 ОмарокШавзор. сәлрд ҹәБ та си
5 музеј (о ҹүмладән Курск вурушмасы -5 h Op
Һәрби тарих музеји), драмтеатры, 70р

этоод

кукла театры, филармонија, сирк фәа A
Волоконовка

52ок Spocm janeing páfo RON
лијjәт көстәрир (1981), «Курскаја прав шебекино

да» (1917), «Молодаја гвардија» (1934) 4ге.Орх КемпфS

вил. гәзетлари чыxыр. тор. 530р М.
Ахтырка Волчанск

КЎРСК ВУРУШМАСЫ (1943)—һәр 1тор,
24mm 48m

би -сијаси нәтиҹәләринә
гв.Ор!

вә иштирак 27онакого 42ом

едән гүввәләрин сајына көрә Икинчи Котелеа o" lевор.6 георг ХАРКов

дүнја мүһарибәсинин əн бөјүк вуруш- soe Миргороде
NəНУ Б-гӘРБ

ДОпош н ја о/маларындан бири; Курак чыxынтысы
чӘБҺӘ СИ

17h Op.о.
(гөвсү) р-нунда баш вермишдир. Ики кое јаких 11он
мәрһәләјә бөлүнүр: мүдафиә (5—23

542он
Вел Бога ука Мерефа

ијул) вә һүҹум (12 иjул—23 август) Зми је
3 тн

Куп јанск P

дөвру. Сталинград әтрафында мәғлу H 8 Op.,

бијjәтдән сонра совет—алман ҹәбһәсин А С

дә бөјүк јај Һүҹуму кечирмәји, стра Изулун 12-нә ҹәбһә хәтти (Воронеж Совет гошунларынын зәрба истига

тежи тәшәббүсү әлә алмағы вә мүһа чәбһәсиндә иjулун 15-на) матлари

рибәнин кедишини өз хејринә дәјиш Душманин экс-зәрбалари

дирмәји тәрара алан дүшмән шм.-дан Һәр ики тәрәф гошунларынын мевгеји (күнүн
вә ҹ.-дан мувафигистигамәтли зəрбә сонуна) Тәрәфләрин авиасија зәрбәләри

ләрлә Мәркәз вә Воронеж ҹәбһәләри 11 август Душманин мүдафиә һудудлары вә

гортунларыны мүһасирәјә алыб мəhв
даjаг мәнтәгәлари

2 август 18 август
етмәји, ҹән уб-Гарб ҹәбһәсинә архадан Совет гошунларынын ирәлиләјиши

зәрбә ендирмәји гәрара алмышды. Бу 5 август 23 август
Дүш мән гошунларынын груп

әмәлијјаты һәјата кечирмәк үчүн Һит лашмасы

лер команданлығы совет—алман ҹәбһә
синдәки танк дивизијаларынын тәгр. 30 30 60 90

70%-ни, дөјүш тәjjapəлəринин 65%-дән
чохуну ҹәлб етмишди. Душмән, нијjәти

Kшен
КУРСК

4 
г
.
О
р
.

60 Opf Сејм

“
5
3 
O
p
. 
б
е

КОскоеФ

KAESEN

Ticjon

47 0р.47ppy 4 в.ор. Кс33р-Короча
Низке, х

(ге.9ь?
Лебедно,

40 0p
11 ON

Гадку еге 8-дәк,
47 Ор, августун

69 г.

георова
57 0р.

4тор.

Мерла JoTOP
4phy

57'Оругујев

августун 8-дәнс

11 и јул
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са

ва

ни həјата кечирмәк үчүн јени дөјүші дир; умуми eһтијаты 100 млрд. т.-дан стан вә Изолда», Артур һаггында келт
техникасыны («пәләнк», «бәбир» танк чох (бүтүн Јер күрәси eһтијатынын әфсанәләри вә с.)]. Јахын Шәргда ҹән
лары, «Фердинанд» һүҹум топлары, јарыдан чоху) јүксәк кејфијjәтли дәмир қаварлик әдәбијјаты Авропадакындан
һәмчинин јени гырыҹы вә һүҹум тəјја- филизи вар. кмА һөвзәсиндә дөрд дə- фәргләнмиш,етосла даћа сых бағлы
рәләри) кениш тәтбиг eдирди. мир филизи р-ну ајрылмышдыр: Бел- олмушдур (Низами Ҝәнҹәви, Фәхрәд

Совет Кәшфијјаты мүəjjәнләшдир- город, Стары Оскол, Новы Оскол, дин Ҝүркани вә 6.-нын поемалары).
мишди ки, алман гошунларынын һү- Курск-Opjол. КМА jатагларынын сә- «Кендзи моногатари» (Јапонија) романы
чуму иjулун 5-дә саат 3-ә тә'јин олун- наје мəнимсәнилмаси 1952 илдә Короб- К.ә.-нын орижинал намунәләриндәндир.
мушдур. Дүшмәнин зәрбә груплашма- ков јатағындакы Губкин ад. сынаг мә”
сынын ҹәмләшдији р-нлара артилле- дәнинин

Әд.: Декс П., Семь веков романа,
истисмары илә башланмы- пер. с франц., М., 1962; Михайлов А.

рија экс-һазырлығы нәтиҹәсиндә алман- дыр. кмА jатагларынын филизи Ли- д., Роман и повесть высокого средневе
фашист гошунлары тәләфат верди вә петск, Тула, һәмчинин Дон һөвээсинин ковья, в кн.: Средневековый роман и по
ијулун 5-дә, 2,5-3 саат жеҹикмәклә металлургија з-дларына верилир. КМА весть, м., 1974.
һүҹума кечди. Мүдафиә вурушма- əсасында әрази-истеһсал комплекси ја- КУРУМДЫ — Заалај силсиләсиндә
сында дүшмән тагатдән салынды. Иjy paдылыр (1981).
лун 12-дә совет гошунларынын һүҹуму КУРСОГРАФ (курс +...граф) —ҝәми- диндә, Чинлә cәрһәд јахынлығында

зирвә. Гырғ. ССР илә Таҹ. ССР сәрһә

башланды; августун 5-дә Opjол вә Бел нин курсуну (меридиан мүстависи илә дыр. Һүнд. 6610 м. Бузлаглар вар:
город ш.-лари азад едилди. К, внда каминин диаметрал мүстависи арасын- Курумды(уз. 17,2 км, саh. 60,6 км)душманин 30 сечмә дивизијасы дарма- дакы бучагы) замандан асылы олараг вә Гызылсу (уз. 13,7 км, саh. 69,4 км?).
дағын өдилди, вермахт 500 миндән кағыз лент үзәринə автоматик rејд едән КУpУМЕ Јапонијада шәһәр. Күсү
вох әскәр вә забит, 1,5 мин танк, 3,7 навигасија чиһазы. к. хирокомпас. ва а.-нын шм. Г.-индә, Фукуока префек
миндән чох тəjjapə, 3 мин топ итирди, ја магнит компасы əсасында ишләфир. турасында, Тикуго чајы саһилиндәдир.
дүшмәнин Opjол вә Белгород-Харков КУРТАД (Courtade) Пјер (3.1.1915, əh. 159 мин (1975). Кустар дамбыг
даjаr мәнтәгәләри ләғв едилди. Курск Јухары Пиренер департаменти, Бандер- парча
əтрафында гәләбә бөјүк һәрби си јаси де Бигор — 14.5.1963, Парис) — франсыз риндән - биридир. Електрик машынга

истеһсалынын тәдим марказла

әһәмијjәтә малик иди. ҹәбһәдә түввә- журналисти, јазычы. 1954 илдән Фран- jырмасы, јејинти, радиотехника, кимјаләр нисбәти дəјишди, стратежи үстүн Коммунист Партијасынын үзвү. вә шин сәнајеси муассисəлəри вар.
лүк гати олараг совет команданлығы- Мүгавимәт һәрәкатынын иштиракчы- КУРУмчи мәдәниәти-6-10
нын әлинә кечди, Совет Ордусунун үму сыдыр. «Антикоммунизм Һаггында әсрләрдә Шәрги Сибирдә (Прибајкалје
ми стратежи һүҹуму, үчүн әлверишли гејдләр» (1946), «Афинада гэтл» (1952; дә, Лена вә Ангара чајларынын јуха
шәрайт јаранды. Курск этрафында к: Руа илә биркә) вә с. публиcистик ры ахарында) jajылмыш археоложи
гәләбә вә совет гошунларынын Днепрә китабларын, американ империализми мәдәнијjәт. Дүшәркәләр, jaшajыш јер
чыкмасы илә мүһарибән ин кедишиндә влејһинә јөнәлдилмиш имми» (1951), ләри, гәбиpиcтaнлар, гајаүстү тасвир
асаслы дөнүш баша чaтды. Алманија Гара чај, (1953), автобиографик «Гы- ләр, јазылар вә с. ашкар едилмишдир.

онун мүттафиглари Икинҹи дунја зыл мејдан» (1961) романларынын мү- Курумчиләр Орхон Јенисеј јазы сис
мүһарибәсинин бүтүн ҹәбһәләриндә әллифидир. 1960 илдән «Һуманите» гә- теми илә таныш идиләр. Ёһтимал ки,
мүдафиәјә кечмәјә мәҹбур олдулар зетинин Москва мүхбири олмушдур. јарыотураг малдар вә әкинчиләр олан
(бу, мүҺарибәнин кәләҹәк кедишинә Әсәрләри: Джимми, М., 1953; курумчиләр метал е'мал етмәји дә бабөјүк тә'сир көстəрди). Совет—алман ҹарырдылар. Онларда тајфа иттифагыҹәбҺасиндә вермахтын хејли гүввәси- Красная площадь, М., 1963.
нин дармадағын адилмәси нәтиҹәсиндә КУРТиләР — Иран јајласында вә Ер- рын мәдәнијjәтинә тә'сир көстəрмиш,

Мөвҹуд иди. К.м. јакут вә бурјатла

Италијаја Инкилтәрә-Америка гошун- мәнистанын гоншу әразисиндәjашамыш курумчиләр исә oнлaрын әҹдадларын
ларынын чыхарылмасы үчүн әлвериш гэдим тајфа. К. Һаггында антик мүәл- дан олмушлар.

лабəлəринин тә'сири алтында һитлер- зидә jашамаларыны вә адларындакы кинские писаницы,
Әд.: Окладников А. П., Шиш

чиларини ишғал етдији өлкәләрдә Му- оҳшарлығы нәзәрә алан бә'зи тəдгигат- на онун, Петроглифы Ангары, М.—Л.,
Иркутск, 1959; je

гавимәт һәрәкаты даhа да фаоллаш- чылар К.-и муасир күрдләрлә ејниләш- 1966; jенә онун, Писаницы бассейна
ды. Антиһитлөр коалисијасынын апа- дирирләр. реки Алдан, Новосибирск, 1979 (совм, с

рычы гүввәси кими Совет Иттифагынын Әд.: Фазили А., Азәрбајҹанын А. И. Мазиным); jенә онун, Петро

нүфузу артды вә мөһкәмләнди. К.в. гэдим" тарихи муасир иран тарихшунасы глифы Центральной Азии, л., 1980.
совет һәрб сəнəтинин һитлер Алмани- ғында. Б., 1970; Страбон, География, КУРУСЛАР (маҹар дилиндә —ku
јасы һәрб сəнəтиндән үстүнлүүнү көс- Л., 1964. rucok, сон лат. cruciati— сәлибчиләр)—
тəрди. КУРТРЕ, Кортрејк (фр. Court- 16 əсрдә Маҹарыстан краллығында
К.В.-нда совет гошунлары сыра- rai, фламандҹа Kortrijk)—Белчика- антифеодал үсјанларында иштирак

сында азəрб. дөјүшчүләр дә мәрдлик- да, Гәрби Фландрија əјалотиндә шәһәр. едән кәндлиләр. 17 əср—18 әсрин эв
лә вурушмушлар. и. в. илјасов, д. лис чајы саһилиндәдир. Əh. 45,2 мин вәлиндә һабсбурглар әлејһинә азадлыг
Гулијев, Б. Әждəров вә б. јүксәк рә- (1975). Ири кəтан ф-кләри вар. һәрәкатларынын иштиракчыларыны

гәһрәманлыг нүмунəлəри КЎРТcИУС (Curtius) Ҝеорг (10.4. (һәм кәндлиләри, һәм задəканлары)
көстəрмишләр. 1820, Лjубек—12.8.1885, Һермсдорф, да к. адландырырдылар.

Әд.: Битва на Курской дуге, М., 1975; Вармбрунн јахынлығында)-алман КУРФҮРСтләр (алм. Kurfürsten,
История второй мировой войны. 1939—1945, дилчиси. Берлин (1849—51), Прага һәрдән —сечиҹи кнјазлар, Kur-cеч
т. 7, м., 1976. (1849 илдән), Кил (1854—61) вә Лејп- ки, сечилмә вә Fürst-кнјаз)«Мүгәд
КУРСК МАГнит АНОМАЛИЈАСы сиг (1861 илдән) ун-тләринин проф. дәс Рома империјасында 13 эсрдән
(КМА)-CCРИ-дә ән бөјүк магнит Классик филоложија вә мүгајисəли-та- крал (император) сечмәк һүгугу газан
аномалијасы. РСФСР-ин Курск, Бел- рихи дилчилик мүтəxəссиси иди. Һинд- мыш кнјазлар. К.-ин һүгуглары вә
город вә Оріол вил.-ләри аразисиндә- Авропа дилчилијинин инкишафында хүсуси имтијазлары IV Карлын Гызыл
дир. Јајылма саh. тәгр. 120 мин км2- мүһүм хидмати олмушдур. «Јунан вә булласы (1356) (бах Булла) илә мүəj
дир. Магнит аномалијасы илк дәфә 18 латын грамматикаларына даир тэдгиг- jән олунмушду. Рејхстагда К. коллеки
әсрин ахырында рус алими П. Б. яәр» (ч. 1—10, 1868—78) серијасыны јасы биринҹи курианы тәшкил едирди.
Иноходтсев тәрәфиндән ашкар едил- нәшр., втдирмишдир. Империјанын ләPви (1806) илә К. кол
мишдир. В. И. Ленинин көстәриши КУРТУАз әдәБИЛАТЫ (фр. cour- лежијасы фәалијjәтини дајандырды (К.
илә 1919 илдә кМА-нын систематик tois—нәзакәтли)—12—14 əсрләрдә Ав- титулу 1866 иләдәк формал сахлан
өjpәнилмаси тәшкил eдилмишди. 1920 ропада (Провансда, Шимали Франса- мышды).
илдә И. М. Губкинин башчылығы илә да, Алманијада, сонралар Инкилтәрә- КУРЧАтов Игор Василјевич (12.1.
КМА-ны тəдгиг едән хүсуси комиссија дә, Испанијада, Италијада) әдәби ҹә- 1903, Челјабинск вил.-нин индики
ишә башламышды. КМА Шəрги Авро- pəјан, сарај ҹәнкаварлик әдәбијјаты. Ашинск р-нунун Сим ш. — 7.2.1960,
па платформасынын Воронеж антекли- К.ә.-нын башлыҹа гајəси, идеалы епос - Москва) — совет физики. ССРИ EA

дахилдир. Аномалијанын алт лардан фәргли олараг насл, јахуд өлкә акад. (1943), ССРИ EA Pəјасəт hej'.
структур мәртәбәси платформанын дејил, шәхси шөһрәт вә ләjaгaт нaминә әтинин үзвү, (1946—60). Үч дәфә Co
Кембридән әввәлки бүнөврәсиндә, үст көстəрилән рәшадәтин, мә'нави камил- сиалист Әмәји Гәһрәманы (1949, 1951,
мәртәбәси исә чөкмә гатларындан иба- лијин тәрәннүмүдүр [Прованс әдәбиј- 1954). Ленин мүкафаты лауреаты
рәт платформа өртүүндә јерләшир. Дә- јаты, труверләр, миннезинкер поези- (1957), ССРИ Дөвләт мүкафаты лау
мир филизләри кристаллик бүнөйрәдә- јасы, ҹәнкаварлик романлары («Три- реаты (1942, 1949, 1951, 1954). 1948

шадәт вә

зина
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масыны

илдән Сов. Икп үз- КУС— орта асрләрдә Азәрбајҹанда ке- мишдир. 1951 илдә тасдит едилмишдир.
вү. ССРИ EA Атом ниш јајылмыш зәрб мусиги аләти. Pəнки, əсасән, күрән вә кәһәрдир. Аj
Енержиси Ин-тунун К.-ун адына «Китаби-Дәдә Горгуд» дас- ғырларын сүјсүнүнүн һүнд. 157,5, дөш
(1943) əсасыны гој- танында, Низами, Фүзули вә б.-нын гуҹуму 184, әлдара Рынын чевраси 20,3
мушдур (1960 илдән әсәрләриндә раст кәлинир. Көвдәск ири см, мадјанларынкы мүнафиг олараг:
ин-т онун адыны газан шәклиндә олуб мисдән вә ја тунҹ- 154,3; 185; 19,4 см дир. Кустанаj ajғыр
дашыўыр). 1924—25 дан һазырланырды. Үз тәрәфинә әк- лары илә Газаxыстан мадјанларынын
илләрдә Азәрб. По- сәр һалларда ҹанавар дәриси чәқилир- чарпазлашдырылмасындан алынмыш
литехник Ин-тунун ди. Ики ағам тохмаг, јахуд дəри гам- ири мəлəзләр миник вә jүкдашымада
фибика кафедра- ны илә вуруларкән күҹлү сәс алыныр- истифадә олунур. Кустанај вә Крас
сында ассистент ол- ды. Адәтән, һәрби jүрүшләрдә истифа- нодон атчылыг з дларында артырылыр.мушдур. Тәдгигат- дә олунурду. к. Јахын Шәрг халг- КУСТАНА) виЛАjәти —Газах.ССР.
лары сегнетоелек- лары арасында да кениш јајылмышды, дә вил. 1936 ил иjулун 29-да тәшкил
трикләр вә нүвә фи- Азәрб.-ын бә'зи р-нларында ири өлчү- едилмишдир. Саh. 114,5 мин км2. ӘҺ.

зикасы саһәсиндәдир. Нүвә реаксијала- лү нағаралар квә ја кос адланыр. 962 мин (1981, 1. јанвар). 13 р-ну, 4
рынын шахәләнмәсини кашф етмиш КУСА — РСФСР Челјабинск вил.-ндә шәһәри, 13 што вар. Мәркәзи Кустанај
(1934) вә бир сыра елементинсүн'и ра- шәһәр. Кусар нунун мəркәзи. Куса ча- ш.-дир.
диоактивлијинин тəдгиги илә мәшғул ол- jынын Ај (Уфа чајынын голу) чајына Тәбиәт. Вил.-ин əразиси, әcacән,
мушдур. Сүн”и радиоактив изотоплaрын төкүлдүјY јердадир. д.). ст. Машынга- Тургај вә Зауралје платоларындадыр.
нүвә изомеријасыны ашкара чыхармыш јырма, дəгиг техники дашлар з длары, Шм. -ы мешә-чөл, мәркәзи вә ҹ.-у чөл
(1935), нејтpoнлaрын резонанс удул- бәдии чугунтөкмә истеһсалы, ағам тә- зонасына дахилдир. Фајдалы газын

вә һидрокенлә гаршылыглы дарүкү вә e'малы сәнајеси; ахшам ма- тылары: дәмир филизи, боксит, никел,
тә'сирини өjpəнмиш, уранын спонтан шынгајырма техникуму вә с. вар. к. титан, асбест, гонур көмүр вә с. Игли
бөлүнмәсини кашф етмишдир (1940). р-нунда дәмир филизи вә мәрмәр чыха- ми кəскин континенталдыр. Орта темперОнун рәһбәрлији илә Москвада илк рылыр. јанварда—17-дән — 19°C -jә гәдәр, ијул
сиклотрон (1944) вә Авропада илк атом КЎ Ско (Cusco: Cuzco)—Перунун ҹ. ун- да 18—22°С-дир. Иллик ја Рынты 240—
реактору (1946) гурулмуш, илк совет да шәһәр. Куско департаментинин инз. 350 мм. Чај шәбәкәси сеjpəкдир. Əсасатом бомбасы (1949) вә дүнјада илк м. 3400 м јүксəкликдә Уатанај чајынын чајы Тоболдур. Чохлу көл вар. Шм.-да
термонүвә бомбасы (1953) japaдылмыш, (Амазон һөвзәст) дәрәсиндәдир. Д.ј. гара торпаглар, мәркәзи һиссәдә шаба
дүнјада илк АЕС (1954), идарәолунан ст. Əh. 78,3 мин (1975). Әкинчилик мал- лыды, ҹ. -да тонур торпаглар jajылмыш
термонтүвә реаксијаларыны алмаг вә дарлыг р-нунун при тичарат маркази- дыр. Хам торпаглaрын мəнимсәнил
тəдгиг етмәк үчүн нəhəнк гурғу гураш- дир. Кағыз вә јун парча, дəри мэ’му- мəси илә әлaгaдaр гара вә шабалыды
дырылмышдыр (1958). Белојарск АЕС, латы, ејни заманда шәкәр, пива, шо- торпаглaрын демәк олар ки, hамысы
Курск вил.-ндә гәсәбә, елементләрин колад вә б. јејинти мәһсуллары истеһ- шумлаңыр. Мешәләр (тозағаҹы, ағҹа
дөври системинин 104 ҹү елементи (Кур- сал олунур. Кустар сәнәткарлыг инки- говаг) вар. hејванлары: ҹүүр, порсуг,
чатовиум) К. ун шәрәфинә адланды- шаф етмишдир. Унт (1692), 2 музеј довшан; гушлардан тетра гушу, торарылмышдыр. ССРИ EA нүвә физикасы вар. Туризм мәркәзидир. ғај, кəклик вә с.

саһәсиндәки мүһүм ишләр үчүн к. ад. КУСкоквим (Kuskokwim) — Алјас- Әһали. Газахлар, руслар, украјна
медал тә’сис етмишдир. 5 дәфә Ленин канын (АБШ) г.-индә чај. Уз. 1300 лылар вә б. јащајыр. Орта сыхлыг 1
ордени, 2 башга орден вә медалларла км, һөвзэсинин саh. 130 мин км?. Уз.- км?-дә 8,4 нәфәрдир (1981). Шәһәр əh.
тәлтиф олунмушдур. Гызыл мејданда на көрә Алјаскада икинҹи (Јукондан 466 миндир. Шәһәрләри: Кустанај, Руд
Кремл дивары јанында дәфн өдил- сонра) чајдыр. Шимали Кускоквим вә ны, Ҹетыгара, Лисаковск.
Мишдир. ән уби Кускоквим чајларынын бирләш- Təcəppүфат. К.в. Газах.ССР-ин

Әсәрләри: Сегнетоэлектрики, Л. — мәсиндән әмәлә кәлир. Беринг дәнизи- ири тахылчылыг-hejвандарлыг базасы
М., 1933; Расщепленне атомного ядра, М. — нин Кускоквим көрфәзинә төкүлүр. вә мүһүм мә'дән сәнајеси р-нудур.
Л., 1935; Некоторые вопросы развития атом- Әcacән, гар сулары илә гидаланыр. Енеркетикасы кəтирилмә көмүр, маной энергетики в СССР, «Атомная энер- Јарым ил бузла өртүлү олур. Мәнсә- зут вә тәбии газа əсасланыр. Сәнаје
гия», 1956, № 3; Ядерную энергию — на благо биндән 800 км мəсафәдә кәмичилијә синдә филизчыхарма вә филизсафлаш

Әд.: Асташенков п. Т., Акаде- КУСКУСЛАР (Phalanger)–дырманан һасилаты (Ҹетыгара) мүһүм јер тутур.
јарарлыдыр. дырма (Рудны, Лисаковск), асбест

онун, Подвиг академика Курчатова, м., кисәлиләр фәсиләсиндән мәмәли hej- Метал е'малы, кимја, тикинти1979.
ван чинси. Бәдәнинин уз. 30—65 см, риаллары, jүнкүл (тохуҹулуг, аjаrгабы,

КУРЧАТОВИУМ (лат. Kurchatovium), ва" боздан гырмызы-гонура вэ гараја јағ) сәнајеси инкишаф етмишдир. Сәгујруғу 25—60 см-дир. Pəнки ағдан тикиш) вә јејинти (унүjүтмә, пивә, әт,

Ku-сүн'и алынмыш радиоактив ким- гадәр дәјишир. 7 нөвү вар. Австрали- наје мүəссисəлəри, эсасəн, Кустанај,jәви елемент; елементләрин дөври сис- јада (Кејп-Јорк), Јени Гвинејада вә она Рудны, Ҹетыгара, Лисаковскда вә р-н
дүр, јалныз 4 радиоактив изотопу ма- захын алдарда дарылмышдыр. Ағаҹда мәркәзләриндадир.

Вил.-дә 187 с-з, 8 к-з вар (1978).
(Т12 мүнафиг олараг 0,1; 4,5; 4,5 вә 65 едир; кеҹә һәјаты кечирир; күндүзләр Əкин саh. 5942 мин һа-дыр. Дәнли бит

сых будаглары арасында киләр (әсacән, буғда), техники биткисан). К. Дубнадакы Бирләшмиш Нү- вә коғушларда jашајыр. 1—2 бала до- ләр (әсacән, кəтан), jем биткиләри, карвә Тәдгигaтлaры Ин тунда 24гри изо- тур. Мејвә вә јарпаглaрлa, һәм чинин тоф, тәрәвәз әкилир. 838,4 мин гарамал,
топуну сүр'әтли 22Ne иoнлaры илә һәшәрат, гуш вә онун јумурталары илә 579 мин гоjун, 124 миң донуз, 30,3 минсиклотронда бомбардман едәркән нү- гидаланыр.

ат вар. Гушчулуг инкишаф етишдир.вәләрин бирләшмәси нәтиҹәсиндә алын- КУСТАНА (1893—95 илләрдә Ни - Балыкчылыгла мәшғул олунур. д.і.мыш (1964) вә И. В. Курчатовун шә- колајевск)-Газах.ССР-дә шә
рәфинә к. адландырылмышдыр. ларыңын уз. 866 км, автомобил јолла

К. Һәр. Кустанај вил.-нин мəркәзи. Тобол рынын уэ. 7 мин км-дир (1977). К.в.илк «трансактиноид» елементдир. Ким, чајынын сол саһилиндадир. д.ј. гов- 2 дәфә (1966, 1970) Ленин ордени илә
јави хассәлариңә көрә һафниума ох- шағы. ӘҺ. 174 мин (1981). Әт, унүjүт- тәлтиф олунмушдур.
шадығындан онунла ејни јарымгруп- мә, маһуд камвол комбинатлары, ким- Мәдәни гуруҹулуг. Вил.-дә педа
дадыр. к. бә'зи өлкәләрдә резерфор- јави лиф, шин тә'мири, дәмир-бетон гожи ин-т, Газаxыстан политехник валиум (Rf) адландырылыр. конструксијалар, тикиш, аjаггабы вә Селиноград к.т. ин-тларынын филиалКЎРШи КӨРФәзи, Курск көр- гәннады ф кләри, метал е'малы мүәс- лары, драм театры, филармонија, өлфази (гадим Балтик гәбиләси кур- сисәлэри: педагожи ин-т, Селиноград кәшүнаслыг музеји вә с. фәалијjәт көс
шиларин адындан)-Балтик дәнизинин к.т. Ин тунун филиалы, иншаат, сәна- тәрир (1981). Газах дилиндә «Комму4.-ш. саһилиндә, Лит.ССР вә РСФСР jе, педагожи, автомобил нәгл., к.т. вә низм таңы» («Коммунизм шәфәги»,Калининград вил. -ндә лагун. Дәниз- кооп. техникумлары, педагожи вә ти66 1923), рус дилиндә «Ленински пут»
дән Курши дили илә ајрылыр. Саh. мәктәблари, драм театры, өлкәшүнас- (1918) вил. газетләри чыхыр. Радио
1610 км2, макс. дәринлији 7 м-дир. лыг музеји, филармонија во с. вар. верилишлари газах вә рус дилләриндонур. Мүһүм балыкчылыг 1883 илдә салынмышдыр. дəдир.

р-нудур. ш. саһилиндә биоложи ст. КУСТАНА) АТЫ-миник аты чинси. КУСТАР (алм. Künstler -уста, рас -
вар. Клајпеда, Неринга ш.-ләри К.к. Газах. ССР-ин Кустанај вә РСФСР-ин "сам)—базар үчүн ишләјән сәнаје мә'саһилиндәдир. Челјабинск вил. -ләриндә jетишдирил- мулаты истеһсалчысы (истеһлакчы
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нын сифариши илә ишләјән сəнəткар- jаларда бирләшмишләр. К.и. бүтүн
дан фәреләнир). Капитализмдә К.-лар капиталист өлкәләриндә мевҹуддур.
игтисади ҹәһәтдән тиҹарәт капита- КУсто (Countean) 'Жак Ив (д. 1910)
лындан асылы олан хырда буржуа тә- — франсыз океанографы. Суалты тәд
бәгәсидир. Истеһсалын вә капиталын гигaтлaрын вә кинофилмләр чәкилиши
тәмәркүзләшмәси К. сəнəтинин сыxыш- нин əсасыны гојмушдур. 1952 илдән
дырылыб арадан чыкмасына вә К.- «Калипсо» кәмисиндә апарылан тəдги
ларын тәбәгәләшмәсинә сәбәб олмуш- гатлара рәһбәрлик едир. Монакода
дур. ССРИ-дә вә дикәр сосиалист өл- Океанографија музејинин директору
кәләриндә К.-лар ва сəнəткарлар сә- дур (1957 илдән). Аквалангы ичад едән
нәт кооперасијасында бирләшмишләр ләрдән биридир. Суалты аләмдән бәһе
(бах һәмчинин Кустар истеһсалы). едән бир сыра мәшһур китабын (о чүм
КУСТАР ИСТЕҺСАЛЫ —-сәнаједә ка- ләдән 12 ҹилдлик «Дәниз планети» ен
питализмин инкишафынын башланғыҹ, сиклопедијасынын илк 6 ҹилдинин) ва

Кут газыманынеркән мәрһәләси вә ибтидаи формасы; филмлəрин мүәллифидир.
башлыҹа олараг ев шәрантин дә базар Әсәрі: Очерки об обитателях по
үчүн Хырда әмгәә истеһсалы, јахуд водного мира, пер. с англ., М., 1980 ryјутар маили газылыр. К.г., əсасан дә
пајлама мануфактурасы. К.и. истеһсал (совм, с Ф. Диоле). Низдә, батаглыг вэ дағдыг јерләрдә
васитәләри үзәриндә хүсуси мулкиjjәтә КУстоди JEB Борис Михајлович тәтбиг олунур. Бу усул тикинти
ва ишчининшәхси эмәзинә әсасланыр. (1.3.1878, "һәштәрхан — 26.5.1924, le. риалларына, вышкагурандырма Ишлә

сы олан сəнəт дән фәртләнир. Белә ки, 1896—1903 илләрдә Петербург Рәссам: мати асанлашдырмаға имкан јарадыр.нинград) — совет бојакары вә графики. рын истисмары заманы
сәнәт истеһсалында мә'мулат истеһлак- лыс Академијасында охумушдур (1909 Бакыда К.г. илк дәфә 1949 иллә тәтчынын сифариши илә һазырланыр вә

сəнəткарын əмəјинин мəhсулу һәлә эм- лиринин үзву олмушҳур (1911 илдән). рында бир кутдан 32 тују газылмышилдән акад.). «Мир искусства» бир- биг eдилмишдир. Хәзәрдә Нефт дашла
тәə дејил. К.и. исә базар
үчүн мүхталиф мә'мулат һазырлајыр. дыр. Калифорнија көрфәзиндә төкмә
В. И. Ленин илк дәфә К.И.-нын со адада 150-160 гују газылмасы мә'лум
сиал-игтисади тәбиәтини ачыш вә хал дур. Азәрб.ССР дә К.г. заманы гују
чыларын иддиа етдиклари киин онун ибəринин шаги истигамәтдан макс.
«халг истеһсалынын» хүсуси формасы инһираф мəсафәсн 2000 м-дән артыг
дејил, сәнаједә капитализміцн инкиша Дыр. Гујуларын манли
фынын башланғыҹ, ибтидаи формасы руријjәти илә әлaгәҳар материал сарфи
олдуғуну сүбут етмишдир. Русијада нин чох олмасы, лај тәзјнги јүксак
К.и. 1861 илдә тәһкимчилик һүгугунун олан јатагларда ејни заманда газыма,
ләгвиндән сонра сур'әтлә инкишафа истисмар вә jeралты тә'мир ишларини
башламышды. «...Кәндли буржуазија тәшкил етәклә әлегәлар чәтинликләр
сынын вә кəнд пролетариатынын әмәлә К.г. нын нөгсан чәһәтләридир. Бах Һәм
кәлмәси Хырда кәндли пешәләри мәһсул чинин Газыма.

ларына олан тәләби артырырды, ејни КУТА - РСФСР Иркутск вил. ндә чај.
заманда бош ғалан ишләк әлләри ва бош Пена чајынын сол голу. Уз. 408 км,
пул вәсаитини бу пешәләрин ихтијары һөвзасинин саh. 12,5 мин к.м?. Әcacән,
на верирди. (Ленин В. И., Әсәр. гар сулары илә ги даланыр. Нојабрдан
там күллијјаты, ҹ. 3, cəh. 363). Руси мајадәк донмуш олур. Ән бөјүк голу
јада кустарчылыг, əсасән, учуз ишчи Купа чајыдыр. Уст Кут ш. К.-нын мән
гүввәси р-нларында вә машынлы сәнаје сәбиндадир. Һөвзәсиндә минерал бу
малларынын дашынмасы сон дәрәҹә лаглар вар.
чәтин олдуғу јерләрдә, мәс., кечмиш КУТАИСИ — Күрч.CCP -ин Г.-индә шә
Нижни Новгород (Горки вил.), Твер Б. М. Кустодиев. Тапр арва ды һәр. Риони чајынын һәр ики саһилин -
(Калинин вил.), Москва вә Владимир чај ичәркән». 1918.

Ленинград. дә, Колхида овалығында дыр. д.). ст.
губ.-лары, Русијанын Авропа һиссәси ӘҺ. 200 мин (1981).
нин шм. рн ларында, Орта Асија, Гаф- Јарадычылығында мәнгәрәләр, вә шә- К. Күрчүстанын гадим шәһәрлә
газ вә с.-дә инкишаф етмишди. Азәрб.. Һәр һәјатындан сәһнәләр («Чај дәст - риндәндир. 8 эсрдән Колхида чарлығы
да к.и.-на, әсacән, халчачылыг, кәлаға каһы», 1913, «Көзәл гадын», 1915— нын мәркәзи, 10 — 13 әсрләрдә күрчү
jы, ев вә тәсәрруфат әшјалары истеh. Һәр ики әсәр Третјаков галерејасын - чарларынын "нгамәткаһы, 15 әсрдәнсалы вә с. дахин иди. Кн. нын сүрәт- дадыр, Москва; «Тачир арвады», 1915, Имерети чарлығынын мәркәзи олмуш
ли инкишафы «...ичтимаи әмәк бөлкү :Тачир арвады чај ичәркән», 1918— дур. 1810 илдә Русиjаjа бирләшдирил
сүнүн артмасы демакдир, ичтимаи әмәк һәр ики әсәр Рус музејиндадир, Ленин мишдир. 19 әсрин орталарындан Ќүр
бөлкүсү исә әмтәә тәсәррүфатынын вә град), еләҹә дә портрет жанры (авто- ҹүстанын ичтимаи сифаси ва мәдәни
капитализмин умуми əсасыдыр» (јенә портрет, 1912. Уффитси галерејасы, həјатынын мәркәзләриндән иди. 1903
орада, ч. 2, cəh. 370). К.и.-нын инки- Флоренсија: «Ф. И. Шалјапин», 1922, илдә РСДРП Гафгаз Иттифагынын
шафы, јени сәнәт саhəлəринин јаран- Рус музеји) əсас јер тутур. Биринчи ленинчи искрачы истигамәтли Имере
масы, көһнәләринин кенишләндирил- рус пнгилабы дөврүндә чаризми пффша ти Мингрели Комитаси јарадылмыш
маси «...капитализм просесинин баш- едән карикатуралар чәкмишдир. Со ды. 1921 ил мартын 10 да К.-дә Совет

вет Какимијjәти илләрин дә ингилаби Бакимијjәти гурулмушдур.демакдир, при мүəссисәлә
рин хырда мүəссисəлəри удмасы исә, мөвзуда плакат на таблолар japaтмыш К. ири сәнаје мәркәзидир. Машын
капитализмин ирәлиләмәси демакдир дыр («Болшевик», 1920, Третјаков гајырма, кимја, jүнкүл вә јејинти сәвә бу ирәлиләмә онун јүксәк форма - галерејасы; «Коминтернин 2 ҹи кон најеси инкишаф етмишдир. Автомобил,
ларынын гәләбәсинә доғру апарыр» греси шәрәфинә Уритски мејланында електромеханика, трактор, техники ре
(јенә орада). Кустар пешәләриндә ча- бајрам»; 1921, Рус музеји). Китаблара зин мə"мулатлары, ипəк парча, дәри

еләчәлышанларын вәзијjәти сон дәрәҹә ағыр иллүстрасијалар чәкмиш, дә аjаггабы комбинатлары, шүшә габлар
иди. Кустар пешәләри «...капиталист театр рассамлығы саһәсиндә фәалиј истеһсал едән з длар, маһуд, мебелистисмарынын ән пис нөвү...» иди (је. јат көстəрмишдир. фкләрн, СЕС -ләр каскады (Риони
нә орада, ҹ. 3, cəh. 9). Бөјүк Октјабр Әд.: Лебедева В. Е., Б. М. Ку- чајында), јејинти сəна јеси муассисәлә
сосиалист ингилабы милјонларла кус- стодиев, М., 1966; Борис Михайлович Кус- ри вә с. вар. Тикинти материаллары

1878—1927. Каталогтар вә сәнәткары ағыр истисмардан выставки истеһсал едилир. Педагожи ин-т, Күрк 100-летию со дня рождения, л., 1978.азад етди. ССРИ -дә капитализмдән со чүстан политехник ин тунун факүлтә
сиализмә кечид дөврүндә, Лвнинин коо- КУТ ГАЗЫМА-бир нечә гуjунун бир си, автомеханика, мә'дән, политехник,
ператив планына ујғун олараr, кустар- мејданчада (кутда) умуми əсасдан га- кооп. техникумлары, тибб, мусиги, мә
лар вә сәнәткарлар сәнәт кооперасија- зылмасы (шәк.). Гујуларын ағзы арасы дәни маариф мәктәблари, тарих етно
сында бирләшдиләр. Дикәр сосиалист мəсафə 2—10 мә гәдәр олур. Лајиһә графија музеји, драм, опера, кукла
өлкәләриндә, демәк олар ки, бүтүн дәринлијиндә гујуларын диблари ара- театрлары вә с., к. јахынлығында
кустарлар вә сәнәткарлар коопераси- сында лазыми мәсафа" әлдә етмәк үчүн Схалтубо курорту, Сатапли горуғу вар.
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КУТАЙСи АВТОМОБИЛ ЗАВОДУ, кечирмиш, 79 һава дөјүшүндә иштирак КУТТJAPO Јапонијада, Һоккајдо
к. к. "Орчоникидзе ад. (КАЗ етмиш, дүшмәнин шәхсән 14 тəjjapəси- а.-нын ш.-индә көл. 121 м јүксəкликдә
истеһсал бирлији)–CCРИ автомобил ни, груп тәркибиндә исә 28 тәjjapәсини бөјүк калдерада јерләшир. Саh. 76,2
сәнајеси мүəccиcəси. Күрҹ.ССР-ин вурмушдур. Мүһарибәдән сонра авиа- км”, дәринлији 125 м-ә гәдәрдир. К.-да
Кутаиси ш. -ндәдир. КАЗ-608B авто- сија бирләшмә вә бирликларинә ко- калдеранын мәркәзи конусу олан То
дартыҹысындан ибарәт автогатар вә манданлыг етмишдир. 1967 илдән һһГ мосире a. јерләрнир. Саһилләриндә
КА3-717 јарымгошгусу (jүкҝөтүр- баш команданынын мүавини, 1969 ил- термал булаглар, мешәләр вар. Кусиро
мә габилијjәтләри 11,5 т), алтысилин- дән баш команданы вә ССРИ мүдафиә чајы васитәсилә Сакит океана ахары
дрли автомобил мүһәррикләри, авто- назиринин мүавинидир. hһГ-нин вә вар. Акан милли паркына дахилдир.
Мобил eһтијат һиссәләри, һәмчинин совет космонавтикасынын инкишафын КЎТЎ Зов, Голени шшев - Ку
халг истеһлакы маллары бурахыр. Ти- да бөјүк хидмәтләри вар. Сов.йкп тузов Михаил Илларионович (16.
кинтисинә 1945 илдә башланмыш, илк мк үзвү (1971 илдән) вә ССРИ Али 9.1745, Петербург —
дүк автомобили 1951 илдә бурахылмыш- Советинин (8—10-ҹу чакырыш, Азәрб. 28.4.1813, Бунтс
дыр. Комплекс з ддур. Бүтүн истеһ- ССР-ин Товуз даирәсиндән) депутаты- лау, индики Болес

нөвлари (тəдарүк, механики jығ-дыр. 2 дәфә Ленин ордени, Октјабр лавете, пXP)-рус
ма, јығма гајнаг, pəнкләмә вә с.) вар. Ингилабы ордени, 8 диҝәр орден, ме- сәркардӘси, кенерал
Мәһсуллар ахын үсулу илә конвејердә даллар, һәмчинин хариҹи орденләр вә фелдмаршал (1812).
jығылыр, автомат хәтт, агрегат вә их- медалларла тәлтиф едилмишдир. 1759 илдә мүһəндис
тисаслашдырылмыш дəзкаһлар тәтбиг КУТИКУЛА (лат. cuticula — назик дə- артиллерија мәктә
вдилир. 1980 илдә умуми мәһсул нcтeh- ри, назик габы)—1) hејванларда епи- бини битирмиш ва
салы 1970 илдәкинә нисбәтән 65% -дәк тели тохумасы һүҹејрәләринин сәтһин- дәрс демәк үчүн ора
артмышдыр. Гырмызы Әмәк Бајрағы дә бәрк төрәмә. Онурғасызларда бир- да сахланмышды.
ордени илә тәлтиф едилмишдир. гатлы өртүк епителиси һүҹејрәләринин 1761 илдә прапор
КУТАТЕЛАДЗЕ Аполлон Карамано- төрəмəси. Онурғалы hејванларда мү: шик pүтбәсиндә

(6.1.1900, Хони, индики Ҝүрҹ. hафизә функсијасы дашыјан вә чоxгат- Һәштәрхан пијада
ССР-ин Сулукидзе ш. — 25.6.1972, Тби- лы өртүк епителиси олaн к. әсacән, полкуна рота командири көндәрилмиш
лиси)— күрҹү совет бојакары. ССРИ дахили органлары өртән епители һү: ди. 18-ҹи әсрин 2-ҹи јарысындакы Ру
халг рәссамы (1970). ССРИ Рәссамлыг чеjpəлəринин сәтһиндә јерләшир; 2) сија — Түркијә мүһарибәләриндә П. А.
Академијасынын м. үзвү (1967), проф. биткиләрдә кутин маддәсиндән ибарат Румјантсев вә А. Суворовун рәһбәр
(1946). Тифлис Рәссамлыг Академија- шәффаф назик пәрдә олан к. јарпат яији алтында алдығы дөјүш тәҹрүбә

битирмишдир (1926). -Тарихи вә көндә епидермисини хариҹдән өртүб си вә өзүнүн һәрби билијини дурма
(«Серго Орҹоникидзе дағдылары Гроз- мүһафизә функсијасы дашытыр. Көл- дан артырмасы онун көркəмли сәр
ны шәһәринин мүдафиәсинә чағырыр», кәдә вә рүтубәтли торпагларда битән кәрдә кими формалашмасында мүһүм
1938, «Чарича Тамара jүрүшдә», 1967, биткиләрдә зәйф, транспирасијанын рол оjнамышдыр. к. гәтијjәтлилик,
«Чарича Тамара овда», 1970) вә мәмшәт гаршысынын алынмасына eһтијаҹы олан чeвиклик, фәаллыг, дөјүшдә маневр
(«Бол мәһсул», 1953) мөвзуларында биткиләрдә јахшы инкишаф етмишдир. ләрдән мениш истифадә етмәк кими
таблоларын, мәнгәрә вә портретләрин КУТОРЛАР (Neomys) —һәшәратјејəн- тактики принсипләри јүксәк тијмәтлән -
мүәллифидир. 2 орденлә вә медаллар- ләр дәстәсинин јерешәнләр фәсиләсин- дирмиш, һәрб сəнəтинә ҹәсарәтли, ја
ла тәлтиф олунмушдур. дән мәмәлиләр ҹинси. Бәдәнинин уэ. радыҹы мүнасибəти илә фәртләнмиш
КУТАТЕЛи (Александр Николајевич 65—95 мм, гуруғу 45—75 мм олур. здир. к. өзүнү һәм дә исте'дадлы дип
Кутaтeлaдзенин тәхәллүгү) нөвү вар; Авропа вә Сибирдә ади к. ломат ва дөвләт хадими кими көстәр
(д. 6.9.1897, Кутаиси)-күрчү совет (N. fodiens), Авропа вә Кичик Асијада мишдир. 1792 илдә Түркиjәјә, сонра
јазычысы. «Үз-үзә» (китаб 1—4, 1933— кичик К. (N. anomalus), Загафгази- лар Пруссијаја дипломатик ишә квы
52) романы күрҹү халгынын əксинги- јада, оҹүмләдән Азәрб. ССР-дә Шел- дəрилмишди. Литванын (1799—1801)
лабчы меншевик һөкумəтинин деврил- ковников К.-ы(N. Schelkownikow ii) ја- вә Петербургун (1801 — 1802) həрби гу
мәси, сосиалист ингилабынын гәләбәси jылмышдыр. к. ширин су һөвзәләри- бернатору олмушдур. К.-ун сәркәр
вә сосиализм гуруҹулуғу уғрунда мү- нин саһилләриндә jашајыр. Онурғасыз- дәләк исте'дады 1812 ил Вәтән мүһари
баризасиндән, «Бурадан бүтүн дүнја лар, гурбағалар вә хырда балыгларла бәсиндә (о, рус ордусунун Али Баш
көрүнүр» (1971) романы 30-ҹу илләр гидаланыр. Илдә 2—3 дәфә чохалыр. Команданы тә'јин ёдилмишди) хүсуси
күрҹү зиjалыларынын һәјатындан бəhc 3—8 бала верир. Ади к. балыг корпə- лә ашкара чыкмышдыр. Бу мүһарибә
едир. Ше'p («Ше'рләр», 1937, 1941) вә ләрини тырмагла көлмәчә тәсәрруфа- дә онун сәркәрдәлик мəһаратинин көр
hекајə («Дөјүшчүләр», 1942) китаблары тына зәрәр верир. кәмли намунаси олан јахшы һазырлан
вар. Бә'зи шерләри Азәрб. дилинә тәр- КУТРИГУРЛАР —һун тајфасы; мән- мыш мүвәффәт иjјатли акс-һүҹум рус
ҹүмә олунмушдур. 2 орден вә медал- шәҹә түркдилли гəдим булгар тајфа- Һәрб сəнəтинин Гәрби Авропа һәрб сә
дарла тәлтиф едилмишдир. ларына јахын олмушлар. Тарихи мән- нәтиндән үстүнлүүнү бир даhа тәc

Әсәрләри: Годы и люди. Расска- бәләрдә К.-ын ады илк дәфә 4 әсрин диг етди. к. көркəмли һәрб нәзәријja
зы и повести, Тбилиси, 1962; Лицом к ли- сон рүбүндә Ҹəнуби Русија чөллә- чиси иди. Бөјүк Вәтән мүһарибәсицу, кн. 1—4, М., 1969. ринә кәлмәләри илә әлaгәдар чәкилир. дөврүндә ССРИ-дә Кутузов ордени
КУТАхов Павел Степанович (д. 16. имал ки, 4 әсрин 70 ҹи илләриндә (бах Орден) тә'сис олунмушдур.
8.1914, индики Ростов вил. Матвејев- hун тајфа иттифагына дахил олан К. Москвада (1973) вәСмоленскдә рус орду

Курган р-нунун Ма- Аттилаңын өлүмүндән (453) сонра Га- сунун Наполеон ун ишғалчы ордусу
локирсановка к.) – ра дәнизин шм. саһилләринә сыxыш- үзәриндә гәләбәси шәрәфинә К. а аби
совет həрби хадими, дырылмыш вә Азов дәнизиндән г.-дә дә уҹалдылмышдыр К. Петер
Баш авиасија мар- мəскунлашмышлар. 6 әсрин 40-ҹы или бургда Казан килсәсиндә дәфн олун
шалы (1972), Совет ләринә кими адлары мәнбәләрдә чә- мушдур.
Иттифагы Гәһрәма- килмәјән к. сонралар Гара дәнизин Әд.: Полководец Кутузов. Сб. статей,

(1943), ССРИ шм. саһилләриндә jашајан көчәрилар м., 1955; Брагинм. Г., Кутузов, 4 изд.,
әмәкдар һəрби тәј- арасында Баким мевге тутмуш, Би- М., 1975; Жилин П. А., Михаил Илла
japəчиси (1966). 1942 занс әразисинә jүрүшләр етмиш, гон- рионович Кутузов. Жизнь и полководчес
илдән Сов. Иѓп үз- шу тајфаларла (хүсусилә утиргурлар- кая деятельность, м., 1979.
вү. 1935 илдән Со- ла) мүбаризә апармышлар. 6 асрин КУТУ) Адел (Аделша Нурмүһәммә
вет Ордусунда хид- 60-ҹы илләриндә аварлар тәрәфиндән дович кутујевин тәхәллүсү) (28.
мәтләдир. Сталин- мәғлуб едилән К. сонралар булгарларла 11.1903, Татар Канадеји к., инди Пен
град həрби тәjjapə- гајнајыб гарышдыяар. за вил. -нин Кузнєтск, рнундадыр

чилик мәктәбини (1938), Али забит Әд.: Артамонов м. и., История . 16.6.1945, Полша, həрби сәһра госпи
ұчуш-тактики курсларыны (1949), Баш хазар, л., 1962; Гадло В. А., Этничес- талы)-татар совет јазычысы. 1943 ил
Гәрaркah həрби "Академијасыны"(1957) кая история Северного Кавказа IV—X вв., дән Сов. Икп үзвү. «Күнлəрин гачы
битирмишдир. Совет Ордусунун Гәрби Л., 1979.

шында» (1925) ше'р китабынын, «Ҹа

Украјна вә "Гәрби Белорусијаjа азад- КУТТЕР (инк. cutter, cut – кәсмәк)- ваб» (1929) вә с. пјесләрин, «Көндәрил
лыг јурүшүндә (1939) вә Совет — Фин- 1) колбаса истеһсалында дөјүлмүш әти мәмиш мәктублар» (1936) повестинин,
ландија мүһарибәсиндә (1939—40) иш- даhа да хырдалајан вә башга ќомпонент- hекајəлəрин мүзллифидир. Бөјүк Вә
тирак етмишдир. Бөјүк Вәтән мүһари- ләрлә гарышдыран машын; 2) чәпjел- тән мүһарибәси илләриндә ҹәбһә мәт
бәсиндә (1941 — 45) 367 дөјүш учушу кәнли бирдорлу ҝәми. буатында очерк вә публиcистик мәга

ны



32 ҚУТУРГА

شل ديدحت صب بتاك لوايلا روسل وا دلق
Фсдийн газар (19яю — оз) вә мәрк» | L. sugges, L.2

دان یدان د ولق هليطوقس فدحدب و
دیاروكيدوك هلد وصق هطقن ديواك

совет

дәләр дарч етдиришдир. 2 ор ден вә акад. (1958). Соста (тәгр. 7 əср) eһтимал едилир; эсасән,
медалларла тәлтиф олунмушдур. лист Әмәји Гәһрәма. дүз вә сыныг чизкиләрдән ибаратдир.

Әсәрләрн: Неотосланные письма, ны (1961). 1904 ил 10 әсрәдәк һәм епиграфикада, һәм дә
Казань, 1978; Рассказы и повести, М., 1978. дән Сов. ИКПІ үзвү палеографијада кениш тәтбиг eдилир

1905 илдә һелсинг ди. 11 әсрдән сонра тәтбиг саһәси мәh
ҚУТУРГА Иван Василјевич (д. 4.5. форс ун тини би
1924, Газах.CCP, Павлодар вил. -нин тирмишдир.

дудлашмыш, әсaсән ме'марлыг аби
1904

Карниловка к.) Илдән Финландија
Совет ИттифагыГəh С.Д. Партијасынын
рәманы (19. 5. 1945), (ФСДП) сол чина
подполковник. 1944 һына башчылыг ет
илдән Сов. ИКП үз мишдир. 1905—07
вү. 1942 илдә Совет илләр ингилабын
Ордусуна чағырыл да иштирак етмиш,
мышдыр. Бөјүк Вә
тән мүһарибәсинде эн (1907—16) органдарынын редактору
Opjол, Курск, Рига олмушдур. Федп Иҹраијjә комитә 2.уғрунда кедән ву синин сəдри (1911—17), Финландија
рушмаларда Ішті сејминин депутаты (1908—17) иди. 2-чи
рак етмиш вә Кө Інтернaсионалын Копенһаҗен (1910) ва
нигсберг (индики Базел (1912) конгресләринин ишиндә
Калининград) Ш.-нан алынмасында иштирак етмишдир. В. И. Лениндә Куфи хәттиндән нүМунә.
гәһрәманлыг көстармишдир. Берли- көрүшмүшдүр. 1918 илдә Финланди
нәдәк дөјүш јолу кечән к. мүһа- јадакы фәһлә ингилабынын рәһбәрлә- дəлəринин китабəriəриндә вә гуранын
рибәдән сонра мухталиф һәрби һис- риндән иди. Финландија Коммунист әлјазма" нусхәләриндә истифадә олун
сәләрдә хидмәт етмишдир. 1952 илдә Партијасынын japaдылмасында (1918) мушдур. К. хәтти орта әсрләрдә Азәрб.
Биринҹи Али Автомобил мүһəндис- иштирак етмишдир. Коминтернин 1,3— да да кениш јајылмышды.
техники мәктәбини битирдикдән сонра і ҹи конгресләринин нүмajәндәси ол- КУФиләР (Bоthrops)—зынгыровлу
Бакыда һһм гошунларында гуллуг мушг, Иҹраијjә комитасинә үзв сечил- иланлар фәсиләсиндән зәһәрли сүрү
етмишдир. 1964 илдә ордудан бурахыл- мишдир. В. И. Ленин К.-ин Коминтерн- нәнләр ҹинси. Бәдәнинин уз. 60 см
мышдыр. Һазырда Бакыдакы 138 нөм- дəки фәалијjәтини јүксәк гијмәтлән- дән 2,5 м дәк олур. К.-дә «зынгыров»
рәли орта мәктәбдә ишләфир. 3-ҹү дәрә- дирмишдир. "1921 — 39 " илләрдә Комин- joxдур. 60-дәк нөвү вар. Америкада
чәли Шөһрәт, 1-ҹи дәрәҹәли Вәтән мү- тернин Иҹраијә комитасинин катиби, јајылмышдыр. к. ҹинсинә бә'зән Асија
hарибәси орденлари ва медалларла тəл- Карел-Фин ССР Али Совети Pəјасəт низәбаш иланлары да аид едилир (чох
тиф олунмушдур. К.-нын ад. Газах. hej 'әти сәдринин мүавини (1940— вахт Trimeresyrus чинсинә аид еди:
ССР нин Павлодар вил. -нда мәктәб вә 58) олмушдур. Партијанын 12—17- лән 32 нөвү вар). К. јумуртадиридо
күчә вар. ҹи, 19—22 ҹи гурултајларынын нүма- ғaндыр. К.-ин "бә'зи нөвлари ағачлар
КЎ Узик Тијт (Дитрих Јанович) (д. jәндәси иди. 1941 илдән Сов. Икп мк да вә коллугларда, 1 нөвү һәм суда,
11.9.1911, Пјарну) — естон мү- үзвү, 1952—53 илләрдә вә 1957 илдән һәм дә гуруда jашајыр. Ән чох лаба
Жәнниси (баритон). ССРИ халг ар- Сов. Икп мк Рәјасəт hej'әтинин үзвү рија нөвүнә (B. atrox) раст кәлмәк
тисти (1954). ССРИ Дөвлат мүкафаты вә Сов. Икп мк катиби олмушдур. олур; бу эсасəн сејрәк мәшәләрдә, план
лауреаты (1950, 1952). 1944 илдән Ес- ССРИ Али Советинин (1-6 ҹы чағы тасијаларда раст ҝәлир; кәртәнкәлә,
тонија Опера вә Балет Театрынын рыш) депутаты иди. Финландија ин- көмириҹи вә гушларла гидаланыр.
солисти. Партијалары: Онекин («Јев- гилаби һәрәкат тарихинә, бејнәлхалг КУФРА-Ливијанын ҹ.-ш.-индә, Бен
кени Онегин», п. Чајковски), Борис коммунист вә фәһлә һәрәкаты мәсә- гази мүһафазансыда ва һәләр вә jаша
Годунов («Борис Годунов», М. Мусорг- ләләринә даир әсәрләри вар. 5 дәфә jыш мәнтәгәләри групу. Ливија сәһра
ски), Риголетто («Риголетто», М. Вер- Ленин ордени вә медалларла тәлтиф сынын мәркәзи һиссәсиндәдир. ӘҺ.
ди), Рајх вә Рамбо («Азадлыг нағмака- едилмишдир. Гызыл мејданда Кремл тәгр. 4 мин. Чад вә Судандан Ливија
ры», «Интигам алову», Е. Капп) вә б. дивары јанында дәфнолунмушдур. нын шм.-ына кедән карван јолларында
Педагожи фәалијjәт көстәрир (1947 ил- Петрозаводск ун-ти к. алынадыр. тичарәт-транзит мәркәзидир. Хурма,
дән проф.). Ленин ордени, 3 башга ор Әсәри: Избр. произв. (1918—1964), тахыл вә тәрәвәз беҹәрилир. Əсас ја
ден вә медалларла тәлтиф е,илишдир. М., 1966. шајыш мәнтәгәләри: Әл-Ҹоф, Әт-Тач,
КУУСБЕРГ Паул (л. 30.4.1916, Тал- Әд.: Викстрем У. к., Отто Вил- Буемә, Әт-Тулејлиб. Сән усиләрин мү
лин)--естојн совет јазычысы, Ест.ССР ле Куусинен, Петрозаводск, 1974. һүм дини мәркәзидир.
хаяг јазычысы (1972). 1940 илдән Сов. КУФтин Борис Алексејевич (2.2.1892,
пкп үзвү. Иншаатчы фәһлә олмуш КУФИ (1), Әбу Јуси ф. Јә'. Самара, индики Кујбышев-2.8.1953,
дур. «Диварлар» (1956) алы илк ра- губ ибн Ибраһим әл - Куфи Ленинград)-совет археологу,
маны фәһләләрин həјатындан, 1940 (тәгр. 731, Куфә— 798, Бағдад) — әрәб
илии ингилаби һадисәләрин,дән бәһс мүсәлман гануншүнасы.

граф. Ќүрҹ.CCP EA нын акад. (1946).

Әбу Јусиф ССРИ Дөвләт мүкафаты лауреатыады илә мәшһурдур. Хәлифә Һадиедир. «Ен Калманын икинҹи «мән »И»
(1960), «Андрес Тапетeусун башына ҝә унин [785 — 786] вә һару әр Рәшидин (1942). Москва, ун тиндә мүәллимлик
1əнләр» (1963), «Jajын гызмар 1786 — 809] haкимијjәтій дөврүндә Бар. етмиш (1919—33), Ҝүрҹүстан Дөвләт

музејиндә ишләмишдир (1933—53). Илк
да» (1966), «Бир кеҹә» (1972), «Јағыш далда газылыг етмиш, Хилафәтин ер УССРәсәрләри РСФСР вә халг

дамлалары» (1976) романлары естонла кән дөврүнүн ичтимай, игтисади та

рихиндән бәһс едән «Китаб әл-хәраҹ» сына аиддир. 1933 илдән Күрҹүстан
ларынын етнографија вә археологија

рын Бејүк Вәтән мүһарибәсиндә иш

тиракына, мә'нәви тәкамүл проблемдә («Хәрач һаггында китаб») археоложи абидəлəрини (Триалети
ринә һәср олунмушдур. Естонија Јазы (Һарун əр Рәшидин көстәриши илә)чылар иттифагынын сэдри, ССРИ Ja- јазмышдыр. Әсәрдә Хилафәт тәркиби вә с.) ашкар едиб өjpəнмишдир. К. ар
зычылар иттифагы Идарә һеј 'әтинин на дахил олaн өлкәләрин, оҹүмләдән килдә өjpәнәрәк е.ә. 3-ҹү минилликдә
катибидир (1976 илдән). Бә зиһекајə. Азәрб. ын эрәбләр тәрәфиндән ишға- Загафгазијада Күр— Араз мәдәнијjәти
ләри Азәрб. дилинә тәрҹүмә едилмиш- лы, јерли әһалидән топланылан хәра варлығыны сүбут етмишдир. К.
дир. ССРИ Али Советинин (10 ҹу ча ҹын мигдары, веркиләри өдәјә билмә ингилабдан аввал

jәнләрин амансызҹасына Азәрб.-да ашкар
ғырыш) депутатыдыр. Ленин ордени, ҹәзаланды

олунмуш археоложи материаллары тəд
збашга орден вә медалларла тәлтифрылмасы вә с. hаггында да мә'лумат- тиг едиб, бнларын дөврүнү (мас., зəj
олунмушдур. лик

синфин мөвгејиндән шәрһ етмәсинә бах- тапынтыларын бир гисминин е.ә. 3-ҹү
вә Јалојлутәләдән әлдә едилән

Әсәрләри: Избранное, М., 1978; мајараг К. хәлифәјә әһали илә мүлајим миниллијә аид олдугуну) әсасландырВ разгаре лета. Одна ночь. Капли дождя, рәфтар етмәји мәсләһәт көрүрдү.
М., 1978. мышдыр. К. Гызылванкдә ачылмыш (19

Әд.: Хрестоматия по истории хали- әсрин сонлары) гәбир материаллары
КУУСИНЕН Отто Вилһелмович (4. фата (составил и перевел Л. И. Надирадзе), нын дөврларини мүəjjәнләшдирмишдир.
10.1881, Финландија, Лаука к. —17.5. м., 1968. Икиҹилдлик «Колхида археолокијасына
1964, Москва) — Коммунист партијасы КУФИ (әр. –әрәб элифбасы даир материаллар» (1949—50) әсәри
вә Совет дөвлəти, бејнәлхалг коммунист илә јазылан бәдии хәтт нөвләриндән Гәрби Ҝүрҹүстан абидəлəринин өjpə
вә фәһлә һәрәкаты хадими. ССРИ EA бири. Ирагын Куфә ш.-ндә japaндығы нилмәсиндән бәһс едир. Бир сыра Орта
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JYKcəклик ШКАЛАСЫ, МЕТРЛә
1980 илин апрелиндә БЮки-нин „Картографија“
ИХБ-дә тәртиб едилмишдир
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Шм.-г.

Асија абидəлəринин тəдгигиндә ишти- К.р.-нда катализатор олараг, адәтән,
рак етмишдир. икивалентли ҹива дузлары көтүрүлүр.

Әд.: Памяти Б. А. Куфтина, «Вест. Сәнаједә асетилендән асеталдеһид алын
ник древней истории», 1954, № 2 (cписок масы К.р.-на асасланыр. Ону м. г.
трудов к.). Кучеров Кәшф етмишдир. (1881).
КУНИСТАНЦИранда тәбии вила jәт. КУЧИЈАк Павел Василевич (17.3.
Дәшт-и Кәвир вә Дәшт-и Лүт сәһра- 1897, Алтај, Кујум вадиси —2.7.1943)
лары арасындадыр. Сәтһи жениш чө- — Алтај совет јазычысы, драматург,
кəкликләрлә парчаланмыш бир сыра Алтај совет әдәбијатынын баниси. "Ал
меридионал силсиләләрдән ибаратдир. тај әдәбијјатында илк пjеоин («Мүба
Силсиләләрин һүнд. 1500— 2000 м., ризә», 1932), heкajән ин «Дәмир ат»,
бә'зи зирвәләрин һүнд. 2500 м-дән чох- 1933), поеманын («Арабачы», 1933)
дур (Муркум д. 2839 м). Кəскин кон- мүәллифидир. «Алтајдa дaн сөкүлдү»
тинентал сәһра иглими вар. Јајы исти, д. Јудаковла сиркə, 1934) поемасы
гуру, гышы дир. Иллик” јағын- В. И. Ленинә, Алтај халкынын јени,
ты 200 мм-дән аздыр. Дашлы, гумлу хошбәхт həјатына һəор олунмушдур.
вә шоран сәһра ландшафтларына ма- Алтајда Вәтэндаш мүһарибәсиндән
ликдир. Отлаг hејвaндaрлығы инки- бәһа едән «Чејнеш» (1938) вә о. пjео
шаф етмишдир. Дағәтәји һиссәдә ки- лари, мөвзусу коллективләшiмә дөв- Јунан-Бәлх

Деметриси.чик ваhəлəр вар. рүндән алынмыш «Аза Јалан» (1940)

КУҺИСТАНЛЫЛАР Пакистанын повести вар. Пјесләри Алтај театры- музеји. Па
Тунҹ. Жиме

Шм.-ында, бир кисми Һиндистанда нын тәшәккүлүндә мүһүм рол оjнамыш- рис
јашајан тајфаларын үмуми ады. Үмуми дыр. Алтај фолклоруну топламышдыр.
сајы 130 минә јахындыр. Дард диллә- әсәрләри: в горах Алтая. Избр. jырды) кенишләнмшди. Канишка
ринә мәнсуб кулистани дилинин мүх- произв., М., 1957; Ак-Чичек—Белый две- нын пуллары үзәриндә Һинд, Иран вә
тәлиф шивәләриндә ток. Алтайские сказки, Новосибирск, 1967. eллин пантеонларыданышырлар. илә барлы аллаһ

Диндарлары мүсәлмандыр. к. ара КЎЧинг (Kuching) —ІШəрги Малај- тәсвирлари ва адларынын гејд олунма
сында гәбилә-тајфа сы һәмин әлaгәләрәмүнасибәтләри зијада, Калимантан а.-нын сүбутдур. Кијев
галмагдадыр. индә шәһәр. Саравак штатынын инз. јахынлығында, Уелс, Ефиопија, Скан
КУЧАК Наhапет (? —тәгр. 1592)– м. Кучинг чајынын Ҹән уби Чин дәни- динавија, Рома империјасы шәһәрлә
ермәни шаири. Тәрҹүмеји-һалы Һаг- зинә төкүлдүју јердә порт, Əh. 54,7 риндә, Кама вә Урал" боjунда әлдә
гында дәтиг ма'лумат јоxдур. Ефтима- мин (1975). Тиҹарәт мәркәзидир. Кау- едилмиш археоложи тапынтыларда
ла көрә Ван көлү јахынлығында, Ха- чук, истиот, копрa e'мал олунур. Кәми К.п.-на, К.п. әразисиндә исә Ромаја
рагонис к.-ндә доғулмушдур. Рүбаи тарсанәси, доклар вар. айд пул вә сәнəтқарлы мә'мулатла
жанрында (hajpeнјазмышдыр. Әдәби КУЧЎМ (? — тәгр. 1598)-Сибир хан- рынын ашкар олунмасы бу өлкәләр
ирсиндә әсас јер тутан ашигaнә ше'рлә- лығынын сонунҹу ханы. Шејбанилә- арасында кен иш әлaгәләри ҝөстәрир.
риндә реал, азад ма тәрәннүм рин «адамы». 1563 илдә Сибир ханлары Археоложи газынтылар (1978—
олунур. Ше'рләриндә орта әсp eһкам- Једикер вә Бекбулаты Һакимијjәтдән 79; совет—афган биркә експедисијасы)
ларына, сосиал әдaләтсизлик әлејһинә салмыш, IV Ивана хәраҹ вермәји да заманы Әфганистанын шм.-ында Јә
чыхмыш, халгын изтирaблaрыны (егә- јандырмышды. Јермакын казак дру- миштə əразисиндә (Шибəркән ш. ја
риблик» hајренләри) үрәк ағрысы илә жинасына гаршы мүбаризә. апармыш, хынлығында), Тәләтәпәдә (Гызылтә
тәсвир етмишдир. 1582 илдә Иртыш чајы саһилиндәки пә) Кушан һөкмдарлары сәрдабасын

Әсәрләри: Стихотворения, Ере» вурушмада мәғлуб олмушду. 1585 дан (7 сәрдаба ашкар олунуб) тәгр.
ван, 1941; Лирика, М., 1972. илдә Јермакын башчылыг етдији казак 20 мин гызыл, күмүш, шүшә, керамика,
КУЧАН-мәшһәд ВАДИси – Иран дәстәләриндан бирини мәғлуб етмиш, зәркәрлик мә'мулатындан (скиф кур
да тектоник чөкəклик. Копетдағы Түрк 1598 иләдак рус дәстәләринә мүгави- ганы тапынтыларына охшар) ибарат
мән-Хорасан д-рынын мәркәзи силси мәт көстəрмишди. 1598 илдә мәғлуб надир коллексија (Кабил Милли Му
ләләриндән ауырыр. Уз. 275 км, ени олуб Ногај Ордасына гачмыш, орада зејиндә сакланылыр), сиккәләр, гызыл
15—30 км-дир. Кəскин сејсмик р-н өлдүрүлмүшдүр. ишләмәли кејим, в.ə. 2—1-ҹи минил
дур. Вадидән Атрек вә Кәшәфрүд (Ҝә КУШАН ПАДШАҺлығы —Годим ликләрә аид сарај ва мә'бəд галыгла
рирүд чајынын голу) чајлары ахыр. дүнја дөвлати (тәр. 1 әсрин әввәли — ры ашкар олунмушдур. Кушанлар
Дибиндә чохлу ваһә вар. К.-М.в. “Ира4 әсрин әввәли). Дүнја мәдәнијjәти дөврүндә Пакистан, Өзб.ССР вә Тач.
нын шм.-ш.-индә суварылан əкинчилик тарихиндә бөјүк рол оjнамышдыр. ССР əразилариндә бөјүк тикинти иш
р-нунун мəркәзидир. Памбыг, тирәк Ерамызын башланғыҹында К.п.-нын лəри апарылмыш, шәһәрләр, сүн’и су
хашхашы, тәрәвәз, дәнли биткиләр, сәрһәлләри шм.-да Харәзмдән башла- варма системи, сәнәтҡарлыг вә с. хеј
үзүм jетишдирилир. Мәшһәд, Кучан, ныб, ҹ.-да Һинд чајы мәнсәбинәдәк ли инкишаф етмишди. К.п.-нда буд
Ширван ш.-лари К.-М.в.-ндәдир. узанырды. К.п. өзүнүн чичәкләнмә дизм кениш јајылмышды. Буддизмлә
КУЧЕРОВ Михаил Григорјевич (3. дөврүндә (1 сорин сону—3 әср) инди- јанашы, јерли дини етигадлар да
6.1850, Полтава губ. — 26.6.1911, Пе- ки Орта Асија, Әфганыстан, Пакиста- лырды. К.п. тәгр. 3 әсрин орталарында
тербург)-рус кимјачысы (үзви кимја). нын г.-и, Һиндистанын шм.-ы, Иранын тәнәззүл етмишдир.
Əсас тэдгигаты дојмамыш карбоһид- ш.-и вә eһтимал ки, Синтсэјан әрази- К.п.-нда шәһәрләр сүр'әтлә инки
рокенләрин өjpәнилмаси саһәсиндәдир. синин хејли һиссәсини бирләшдирирди. шаф едир, бурада ичгалалар вә мөһтә
Мивә дузларынын иштирaкы илә ace К.п. Јунан-Бәлх падшаһлығыны кө- тәм мүдафиә диварлары (Далверзин
тилен сырасы бирләшмәләринин һид чәриләр дайытдыгдан 100 ил сонра ку- тәпә, Термез, Бэлх, Сирсукх вэ
ратасијасы үсулунун кәшфинә (1881) шан тајфа бирләшмәләри əсасында ја- јерләрдә) тикилирди. Јашајыш евләри
көрә к. Рус Физика-кимја ҹәмијја- ранмышды (бах Кушанлар). К.п.-нын вә сарајлар, тәмтараглы мә'бəдләр,
тинин мүкафатына лајнг көрүлмүш- əсас маркази Бəлх иди. Кушан падшаһ- Будда монастырлары вә ступалар үчүн
дүр (1885). Һәмин ҹәмијjәт кимја са- ларынын јај игамәткаһы Бекрам ш. јөрләшкә вә дәһлизләрлә әhaтәләнән
һәсинда көркəмли ишләр үчүн кады- олмушдур. Кушанларын əсас ишғал- мәркәзи зал вә сүтунлу ејван компо
на, мүкафат тә’сис етмишдир (1915), лары падшаһ Гуҹула Кадфиз (100— зисијасы характерик иди. Инҹәсәнәтдә
КЎЧЁРОВ РЕАКСИ ЈАСы—асети: 160] вә онун оғлу Вима Кадфизин (іш мә'марлыг, "hејкәлтәралыг вә боја
лен сырасы бирләшмәләринин һидра- Кадфиз) [160—200) aды илә бағлыдыр. карлығын синтези мүһүм рол ојнајыр
тасијасы үсулу. Бу реаксијада карбо- 3 әсрин 1-чи јарысында Канишканын ды. Һејкәлтәрашлыгда (кил, Кипс,

Кушан падшаһларыныннил бирләшмәләри әмәлә ҝәлир. Асе- деврүндә К.п.-нын әразиси хејли бө- даш), әсaсән
тиленин һидратасијасында асеталде- jүмүш, иктисадијјаты, ҹүмләдән, образлары, мифоложи сүжeтләр, Буд
Бид, hомологларынын һидратасија- тиҹарәт (Бөјүк ипəк jолу васитəси илә да иконалары, бојакарлыгда (гуру су

исә, әсacән, кетон алыныр: Чин вә Рома илә тиҹарәт, Һәмчинин дз- ваг үзәриндә темпера) мифоложи вә

CH=CH(CH=CH(OH)]-- тиҹарәти), мәдәнијjәг хүсусилә мәмшәт сәһнәләри башлыҹа јер тутур
инкишаф етмиш, дипломатик әлага- ду. Декоратив сəнəтин мүхталиф нөв

-СН3СНО, ләр (К.п. сәфирлији Трајанын зәфәр ләри (металдан бәдии мә'мулат, зәркәр

Сан,-C= CH HOrсан,сон)=cн, jүрүшүнә һәсролунмуш мәрасимдә лик, бәдии парча, терракота, hејкәл
иштирак етмишди; К.п. Чин, Парфија чикләр вә с.) инкишаф етмишди. Ку

- С6Н,-CO-CHз. вә Рома илә дипломатик әлaгә сахла- шаң сәләткарларынын зәркорлик ма'му

АСЕ-3, ч. 6

га

с.

о

сында

низ



75; . та Ленкова Г. А. и др., даль

34 ҚУШАНЛАР

латларында зооморф сүжeтләра (hејван- ты к, јахынлығындадыр. ССРИ-нин Шм.-да вә г.-дә Ираг, ҹ.-Г.дә Сәудијjә
ларын тәсвири) хүсуси диггат верилир- ән ч, нөгтəси К. р-нундадыр. Әрәбистаны илә һәмсәрһәддир. Ш.-дән
ди. Зәркәрлик намуналари ичәрисиндә КҮ гыздыРМАСЫ, ориккет- Иран көрфәзи илә әhaтәләнир. Саh.
жәнҹәр үчүн кызыл гынлар мүстəсна си озу, Австралија хәстә- 17,8 миң км2. Әһ. 1,356 млн. (1981).
бәдии дәјәрә маликдир. Падшаһ сәрда- лији, Орта Аси ја г,ыздыр- Пајтахты Күвејт ш.-дир. Инзибати ҹә
баларындан сызыл таҹлар тапылмыш- масы — риккетсиозлар групундан кәс- bəтдән з губернаторлуға бөлүнүр.
дыр (бунлардан бири бүтөв гызыл лөв- кин инфексион хәстәлик. Әcacән, ағҹи- Девләт гурулушу. К. конститусија
һәдән косилмиш вә стилизә едилмиш јəрин зәдәләнмәси вә гыздырма илә ха- лы ирси монархијадыр. 1962 ил Кон
ағам шәклиндә олан беш ләчәклән иба- рактеризә олунур. Төрадиҹиси Бөрнөт ститусијасынын гүввәси дајандырыл
рәтдир; тач бүтүнлүклә мирвари вә (тәсвир едән алимин ады илә адланыр) мышдыр (1976, август). Дөвләт башчы
фирузә илә инкрустасија едилмишдир). риккетсијасыдыр. Һејванларын (кәми- сы әмирдир. Ганунвериҹи Һакимијjәт
К. п.-нын инҹәсәнәти Орта Аси ја, Әф- риҹи, ит, гарамал вә с.) сидији, нәҹиои амирә вә әһалинин 4 ил мүддәтина
ғаныстан вә Һиндистанын бадии мәдә вә сүдү илә ифраз олунур. Хәстәлији сечдији бирпалаталы Милли маҹлисə
нијjәтинин сонракы инкишафына мү- бир чох ҝәнә нөвлари јајыр. Хәстә hej- мәхсусдур (1976 илдә бурахылмыш
һүм тә'сир көстəрмишдир. ванлара гуллуг едән шәхсләр дә К. г. - дыр). Иҹра Һакимијjәтини әмир вә На

Мүхталиф мәдәни, дини əн'әнәләр на тутула биләр. Инкубасија дөврү 2—5 зирләр Шурасы həјата кечирир.
вә кениш бејнәлхалт әлaгәләрә малик күндүр; кəскин темп-рла, башағрысы, Табиәт. Сәтһи чох јердә г.•дән ш.-ә
К...-нда мүхталиф дилләр (Шәреи Иран умуми зәифлик, jухусузлуг, азәлә ал- алчалан плато, Иран көрфәзи саһи
диллари, јунан дили вә с.) јајылмыш- рысы илә башлајыр. Хәстә 12—15 күн- линдә ғисмән овалыгдыр. Әсас тәбии
ды; јунан, арами вә һинд (Браһми) дән сонра сағалыр. Бә'зән ресидив ве- сәрвәтләри; нефт ва газ (умуми eһти
јазы системлəри әсaсындa japaнмыш рир. Муалиҹәси: антибиотикләр. јаты мүнафиг олараг тәгр. 11 млрд. т
«Кушан јазысы» Орта вә Мәркәзи профилактикасы: хәстә һејван- вә 2 трилјон м-дән чохдур). Иглими
Асијанын мәдәнијјат тарихиндә мүһүм лары тез ашкар етмәк, шәхси кикијена гуру тропикдир. Орта темп-р јанварда
рол оjнамышдыр. гајдаларына әмәл етмәк, ваксинасија. 11°С, ијулда 34°C (макс. 50°C-дән чох).

Кабил ш.-ндә Кушан тəдгигатлары һејванларда к. г.-ва гарамал, Иллик јағынты 100—150 мм; әcacән,
илә әлагодар Бејнәлхалг Мәсләһәт Ко- ит, ат, дәвә, донуз вә вәһши Дејванлар гышда дүшүр. Чајлары joxдур. Чохлу
митаси јарадылмыш ва ЈУНЕСКО тутулур. Әксәрән симптомоуз кечир. вади вар. Шм.-да чынгыллы, мәркәзи
хәтти илә Кушан проблеминә һәср олун
муш бејнәлхалг конгрес (Дүшәнчә,

Әд.: Бургасов п. н. и Безде- вә ҹ. р-нларында гумлу сәһралар ја
нежных и. С., Научные основы орга- jылмышдыр. Һејванлары: кафтар,

1968; Азәрб. алимгәри дә иштирак ет- низации профилактики инфекционных бо- чагнал, түлкү, гумлуг ҹејраны вә с.
мишләр) ва симпозиумлар кечирил- лезней, М., 1977. Саһил сулары балытла зəнкиндир.
мишдир. Кушан проблеми илә дүнја әһали. Әһалинин 90%-и әрәкләр
нын бир чох өлкәсинин алимлари мәш (тәгр. јарысы Иорданија, Ираг, Ли
ғул олурлар. ван, Оман, Сәудијja Əрабистаны вә с.

Әд.; Дьяконов М. М., Очерк әрәб өлкәләриндән көчәнләр, һәмчи
истории древнего Ирана, М., 1961; Цент нин 250 мин Фәләстин гачгыны), га
ральная Азия в Кушанскую эпоху (Труды ланлары Иран, Пакистан, Һиндистан
Международной конференции по истории, вә Шәрги Африка өлкәләриндән кәл
археологии и культуре Центральной Азии
в Кушанскую эпоху), т. 1—2. М., 1974— мәләрдир. Дөвләт дини ислам дини

кий Б. Я., Кушанская Бакт
дир. Рәсми дил əpəб дилидир. Әһали

истории и культуры, м., көчүп кәлмәләрин һесабына сүр'әтлә
артыр (1957—77 илләрдә тәгр. 5 дәфә).

верзинтепе — кушанский город Иллик орта арым 5,6%-дир (1970
бекистана, 1978; jенә он ун, 75). Әһалинин орта сыхлығы 1 км.
Искусство Бактрии эпохи Кушан, М., 1979;
Давидович Е. А., Клады древних и

дә тәгр. 80 нәфәрдир (1981). Ишләјән

средневековых монет Таджикистана, М., KYBEJT, Күвејт Дөвлати әһалинин чоху хидмәт саһәсиндә вә сә
1979; Знание — сила», 1979, № 8. наједә (хүсусилә нефтчыхарма), чалы

КУШАНЛАР-Кушан падшаһлыРЫ
Үмуми ма'лумат. Јахын Шәргдә шыр. Иран көрфәзинин саћил боjунда

нын əсас әһалиси. Е.ә. 1 əсрдән Орта Биссаси, һәмчинин Иран көрфазин- дир, (1975). Ири "шәһәрләри: Кувејт
дөвләт. К.-ə Əрәбистан j-a-нын шм.-ш. әһали сылдыр. Шәһәр әһалиси 58% -

Асијада jашамышлар. 1-3 эсрләрдә дәки Бубијан, Гару, Умм әл-Мәрадим, 1120 мин нәфәр; әтрафы илә бирлик
гудратли дөвләт јаратмышдылар. К.- Фејләкә, Варвә вә с. адалар дахилдир. дә (1980), Мина әл-ӘҺмәди.
ын мәншәји дəгиг ма'лум дејилдир. Тарихи мәлумат. Феј•

2 Онлар Орта Асијада jашамыш иран А ләкә а.-нда (һазырда ар
дилли Тохарларла ејниләшдирилир. КУмм-Гаср хеоложи горугдур) апарыл
К.-ын түркдилли олмалары да еһти мыш археоложи газынты
мал едилир.

КУШВА—РСФСР Свердловск вил.
лар К. әразисинин е.ә. тәгр.

Реврате на 3-ҹү минилликдә мәскун
ндә шәһәр. Орта Уралын ш. јамаҹын Бубujjән лашдығыны көстәрир. к..
да, Благодат д. јахынлығындадыр. t:Мәдириб
Д.ј. ст. Металлуркија, ағаҹ e'мал едән

ин гəдим тарихи Бабилис
тан, Ассурија (Ашшур), Гә

дəзка з-длары, мешә тәдарүкү мүәс Гэср әc-СәбијjәЯ дим Иран вә Әрәбистан j-a
сисəлəри вә с. вар. Дәмир филизи чы да ерфә, Фејләнага нын шM.-ш.-индә Мөвҹуд
харылыр (Благодат д.-нда).
КЎшит дилләРИ-Шм.-Шəрги ва Мутлаа олмуш илк әрәб дөвлати

Харакенин (Харатсен), е.ә.
Шарги Африкада јајылмыш сами-ha әш-шувеј һәвәлли(həВАЛли) 3—2 әсрләрдә исә Селев
ми диллари групу. К.д.-ндә 15,1 млн.

167адам дайышыр (1975). К.д.-нә агау,
киләр дөвлатинин тарихи

Мина әл-Әлмади илә бағлыдыр. к. Шәртлә
бедаyје (беҹа), сахо, афар (данакил), Гәрб арасында транзит
Сомали, галла, сидамо, кимирра, оме Әл-Бургаңа Мина Абдулла тиҹарәти марказләриндән
то, каффа, консо, арборе, еләҹә дә аз
өjpәнилмиш могогода, думе,

иди. 7 əсрдә к. Әрәб хи
дахало Əc-Cybe jhujjel лафәтинин тәркибинә га

(сане) вә с. дилләр дахилдир. тылмышды. 13—15 әср
Әд.: Долгопольский А. Б., ләрдә түркләрин вә иран

Сравнительно-историческая фонетика ку лыларын баскынларына
шитских языков, М., 1973.

Вафра и мә'руз галмыш, 16 əсрдә
КЎ ШКА-Түр.ССР Мары вил.-ндә Османлы империјасынын
шәһәр. Кушка р-нунун мəркәзи. Куш- Кувејт тәркибинә дахил өдилмиш

ка чајы саһилиндә, Мары—Гәндәһар Сәфанија, ди. 18 әсрин аввәлләрин

(Әфганистан) автомобил јолу кәнарын
КҮВЕЈТ дән мүстәгил шејхлик ол

дадыр. д.ј. ст. Мусиги мәктәби вар. о муш, 1756 илдә ҝ. әмир

Бадхыз горутунун маркази биссаси ва лиjи japaдылмышды. 1899
2-Нејтрал зона

пүстә ағаҹлары битан мешә тәсәрруфа илдә Б. Британија К.-ла
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Күве јт. 1 Кувејт шәһәринин мəркәзи һиссәси. 2. Күвејт шәһәриндән көрүнүш. 3. Риггаһу шәһә
ри. 4. Мина әл-әмә ди дә нефт порту. 5. Дәниз су јуну ширинләшдирән гурғулар. 6. Базарда.

Кизли мугавилә имзаламагла бурада Сијаси партијалар, һәмкарлар ит- маси тамамила миллиләшдирилмишдир
өзүнүн хүсуси һүгугларынын танын- тифаглары. Сијаси партијалар гада- (1979, иjун). 1980 илдә 85.5 млн. т
масына наил олду вә әслиндә өлкә үзә- ған едилмишдир. Бир сыра сијаси тәш- нефт чыхарылмышдыр. Нефтин бир
риндә там нәзарәти алә кечирди. 1914 килатлар јарымлегал фәалијjәт көстә- һиссаси (20,2 млн. т; 1980) К.-дә e'мал
илдә «Британија протекторатлығы ал- pир. Күвејт һәмкарлар Ит- едилир. Ири нефт мәдәнләри: Әл-Бур
1ында мүстагил дөвләт» e'лан едилди. інфаглары Федераси јасы ган, Әл-Мәгва, Әл Әһмәди. Дәниздән
Икинчи дүнја мүһарибәсиндән сонра — 1967 илдә japaдылмышiдыр. Үмум- нефт чыхарылыр. Ән бөјүк нефт e'ма
өлкәдә күҹләнән милли азадлыг һәрәка- дүнја һәмкарлар Иттифаглары Феде лы з-ду Мина әл Әһмәдидадир (күҹү
ты нәтиҹәсиндә 1899 ил мүгавиласи ләFв раси јасына дахилдир. 1,5 млн. т-дан чох). Кимја комбинаты,

едилди (1961, 19 иjун) вә к. мүстагил Игтисади-ҹоғрафи очерк. к. игти- маје газ, каустик сода, шүшә, дәниз су
дөвләт е'лан олунду. К. 1961 илдән садијјатынын əсасыны тәшкил едән јуну ширинләшдирән з длар вә с. вар.
Әрәб Дөвләтләри ҹәмијjәтинин, 1963 нефтчыхарма сәнајеси Икинҹи дунја 1980 илдә 8,6 млрд. квт-саат елек
илдән БМТ нин үзвүдүр. 1963 илдә мүһарибәсиндән сонра инкишафа баш- трик енержиси истеһсал олунмушдур.
ССРИ илә К. арасында дипломатик мү- ламышдыр. Нефтин чыхарылмасы, К.т. зәйф инкишаф етмишдир.

насибәтләр japaдылды; игтисади вә тех- нәгледилмаси вә сатылмасы сон за- Әcac cahəси ваһә әкинчилији вә көчәри
ники (1965), мәдәни әмәкдашлыг (1967) манларадак АБШвә Инҝилтәрә капи- малдарлыгдыр. Дәнли биткиләр (бур
harгында сазиш, мәдәни вә елми әмәк талынын нәзарәтиндә олан «Күвејт да, арпа вә с.), тәрәвәз фетишдирилир.
дашлыг (1975) һаггында протокол им - ојл компани ширкатини әлиндә иди. Хурма палмасы битир. Тәгр. 195 мин
заланды. 1974 илин аввалиндә һәмин ширкәтин мал гара вар (1979). Иран көрфәзиндә

1966 Илдә демократик һәрәкатын капиталынын 60% -и, 1975 илин со- балыг вә кревет овланыр, мирвари чы
тә'сири илә иктисади вә мәдәни саһәдә нунда исә һамысы миллиләшдирилмиш- харылыр. д.і. joxдур. Автомобил јол
бир сыра ислаһатлар кечирилмишдир. дир. 1960 илдән Күвејт милли нефт ларынын уз. 2 мин км-дир (1980). Əсас
К. һөкүмәти блоклара гошулмамаг си- ширкати фәалијjәт көстәрир. К. hвку- дәниз портлары: Мина әл Әммәди, Кү
јасəти јеридир, динҹ јанашы jашамаг мəтинин гәрары илә нефтин нәрл едил- вејт. Бејнәлхалт аеропорт (Күвејтдә)
идејасына тәрәфдар чыxыр, Исраилин вар. Нефт, кимјави күбрәләр, маје газ,

тәҹавүзүндән зәрәр чәкмиш әрәб дөвлат асбест вә семент борулар, кревет вә с.

ләренә вә инкишаф едән өлкәләрә ма ихраҹ олунур. Машын вә аваданлыг,

лијjə јардымы (1977 илдә 1 млрд. дол нәгл. Васитәләри, тикинти материалла

лардан артыг) көстәрир. к. Мисирлә ры, әрзаг, метал вә метал мә'мулаты

Исраил арасында имзаланмыш сепарат
вә с. идхал eдилир. Тиҹарати, əсасан,

сөвдәләшмәни (1979, 26 март) пислә
Јапонија, АБШ, Б. Британија, АФР

миш, Әрәб өлкәләринин јүксәк сәвиj
иләдир. ССРИ вә дикәр сосиалист өл

jәдә кечирилмиш Бағдад мүшавирәлә кәләри илә тиҹарәт әлaгәләри инкишаф

риндә (1978, 1979) иштирак етмиш ва етдирилир. Пул ваhиди к. динарыдыр.

Онларын тәрарларыны бәјәнмишдир.
Силаһлы гүврәләр. К.-ин силаһлы

1981 ил апрелин 23—25-дә К.-ин гүввәләри гуру гошунлары, ҺҺг вэ
баш назири вә хариҹи ишлар вазири

hДГ-дән ибаратдир. Умуми сајы тәгр.

шејx Cабаһ әл ӘҺмәд әл-абир әc Ca
10 мин нәфәрдир (1976). Баш коман

баһын ССРИ-jә рәсми сәфәри заманы дан әмирдир. Гуру гошунларында 8,5
Совет— К. мүнасибәтләринин даhа да мин нәфәр, һһГ-дә (1000 нәфәр) 33

инкишаф етдирилмаси мәсәләләри мү
дөјүш тәjjapəси, hДГ-дә (200" нәфәр)

закирә олунмушдур. Хурма плантаси јасы. 28 кешикчи катери вә здесант қәмиси

3*, м. 6
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вар. Силаһлар хариҹдән алыныр. Ни- дүр биналар тикилир. Халг сəнəти илдән Күвејт Макимларинин игамәт
зами хошунлардан əлавә жандармерија үчүн күмүш нахышлы ағам вә зәркәр- каһы олмушдур. 1871 илдә Түркија
вә милли һиссәләр (1,5 мин нәфрә) вар. лик мә’мулатлары (финҹан вә с.) ha- нин Һакимијjәти алтына, 1899 илдә

СәһијЈә. 1975 илдә к.-дә әһалинин зырланмасы характерикдир. исә Инкилтәрәнин протекторатлығы
һәр мин нәфәрина дүшән доғум сајы мусиги. К.-ин мусиги ән'әнәләри на кечмишди. 1961 илдә Күвејт истиг
43,3, өлүм сајы 4,8; һәр мин дири до- әрәб мусигиси илә сых бағлыдыр. Мәк- лалијjәт газандыгдан сонра онун паj
Рулана көрә ушаг өлүмү 34,3 олмуш- тәрләрдә мусиги дәрслари кечилир, тахтыдыр. 1957 илдән К.-дә лајиһә илә
дур. Орта өмүр кишиләрдә 66,1, га- өзфәалијjәт дәрнәкләри тәшкил еди- муасир типли биналар тикилир, әтра
дынларда 71,8 илдир (1970). Өлүм һал- лир. 1970-ҹи иллəрин аввәлләрин дә фында микрорајонлар, сәнаје, тәдрис
лары әсacән бәдбәхт һадисәләрдән, милли профессионал оркестрләр japa вә сағламлыг зоналары салыныр.
инфексион вә паразитар хасталиклар- дылмышдыр. Бир чох театр тамаша- KYBET (фр. Cuvette — тас, ләјән)
дән, јаман шишләрдән вә үрәк-дамар ларында мүасир к. бәстәкарларынын автомобил јолу вә д.ј.-нун кәнарлары
патолокијасындандыр. Тибби хидмәт (ӘҺмәд Бакир вә б.) мусигисиндән ис- бојун ҷа чәкилән хәндәк; сәтһ суларыны
пулсуздур. К.-дә 4 мин чарпаjылыг тифадә олунур. ахытмаг үчүндүр.
(әһалинин һәр мин нәфәринә 5 чарпа- "Театр. к. театры формалашма мәр- KYBJE (Cuvier) Жорж (23.8.1769,
jы) 34 хәстәхана, 15 поликлиника шө' - hәләсиндәдир. 1957 илдә халг театры, Монбелјар, Елзас—13.5.1832, Парис)
бәси, 10 поликлиника, 7 тибб мәнтәгә- 1963 вә 1967 илләрдә К. театр труппала- франсыз зоологу; мүгајиоәли анато
си, 1089 həким (әһалинин һәр 910 нә- ры japaдылмышдыр; 1959 илдән әрәб мија, палеонтологија вә һејван систе
фәринә 1 həким), 109 диш һәкими, 364 театры фәалијjәт көстәрир. Театрларда матикасынын реформаторларындан
әҹзачы, 5 минә јахын орта тибб ишчиси Мисир вә јерли (Сакар әр Рәшид ва б.) бири. Тәбијјат елмлари үзрә илк тарих
вар (1975). 1976 илдән К. Ун-тиндә тибб мүәллифләрин пјесләри тамашаја гоjу- чиләрдәндир. Парис ЕА-нын үзвү (1795)
факүлтәси фәалијjәт көстәрир. Совет лур. Бүтүн к. театрлары хүсуси олса вә даими катиби (1803), Франса ака
Һәкимлари (o ҹүмләдән Азәрб.ССР-дән да, дөвлатдән мадди јардым алырлар. демијасынын үзвү (1818), барон (1820),
дә) К.-дә әһалијә тибби јардым көстәр- Кино. 60-ҹы илләрин әввәлләриндан 1831 илдән Франсанын пери олмушдур.
мишләр. к. кино реж. вә операторлары, әсәсән, Синир системинин хүсусијjәтләри

Маариф. 1976 илдә бағчаларда телевизија үчүн гысаметражды хроника нə əсасəн к. 1812 илдә һејванларын 4
14,4 мин ушаг тəрбијə oлyнурду. 6— вә сәнәдли хроника филмлари чәкир- «типи» һагтында дүрүст тә'лим верди.
14 јашлы ушагларын тәһсили иҹбари- ләр. 1971 илдә «Амансыз дәниз» (реж. к. hејванлары «онурғалылар», «бу
дир. Умумтәһсил мәктәбләриндә тәһ- Халид Садыг) бәдии филми japaдыл- ғумлулар», «бумшагбәдәниләр»
сил пулсуздур. Хүсуси мәктәбләр дә мышдыр. Екранларда, әсacән, Амери- шүалылар»а ајырырды; лакин К.
вар. 1975/76 дәрс илиндә умумтәһсил ка, Инкилтәрә, әрәб вә һинд филмлари бунларын арасында һеч бир элагә вә
мәктәбләриндә 181,9 мин, техники пе- нүмајиш етдирилир. кечид көрмүрдү. Онурғалылар типи да
шә мәктәбләриндә тәгр. 1 мин, педаго
жи мәктәбләрдә тәгр. 1600 шакирд оху- лийская политика и международные

Әд.: Бондаревский Г. А., Анг- хилиндә к. 4 синиф азырмышды. Мә
от- мәлиләр, гушлар, суда гуруда jаша

јурду. Дөвлат ун-тиндә 7 мин тәләбә ношения в бассейне Персидского залива, јанлар (сүрүнәнләрлә бирликдә) ва
тәһсил алырды (1976/77). Мүһүм ел- 1968; Новейшая история арабских балыглар. к. бир чох газынты форма
ми-тəдгигат Идарәләри?“ Орта Шәрг стран, М., 1968; Зверева Л. С., Кувейт, лары да тәсвир етмиш, организмлә
инту, Милли ин - вам иланганлы Ва менный Кувейт. Справочни, м., 87, рин газынты галыгларына əсасын кешPaтлaрын јашыны мүəjjәнләш

ук, китабханалары: ун-т китабханасы ников В., Три года в Кувейте (Совет- дирмишдир. к. мугајисали анатомија
Тәбијјат тарихи вә тәбијјат елмлари 1975; Современная Азия. Справочник, м., етмишдир. Лакин к. "коррелјасијала
музеји.

Мәтбуат, радио ва телевизија. 1979 Юго-Западная Азия, М., 1979 серия Стра- ра статик характер верәрәк, бунларыорганларын сабитлијини тасдиш едән
илдә к.-дә 8 күндəлик газет вә тәгр. ны и народы»).

далил bеcаб едирди; бу да К.-нин чох20 башга дөври мәтбуат нәшр олун- KYBEJT, Әл-Кувејт (с11 )

пајтахты. Күвејт көрфә- олурду. Нөвлəрин japaнмасына вә дәмушдур. Мүһүм күндалик - газетләри: Күвејтин
вахт сəhв нәтиҹәләрә кәлмәсинә сәбәб

«Ал Габар» (1972), «Әхбар-әл-Күвејт» јишилмәзлијинә, мүхталиф организм
(1961), «Әр-Рај әл-Амм» (1961), «Әс типләри арасында көчид формалары:
Сијасə» (1965), «Әл-Ватан» (1964) ва нын мевҹудлуғуна даир дини анлајыш
с. Күвејт Мә'лумат Акентлији 1976 лары мүдафиә әдән к. кеoлoжи гат
илдә japaдылмышдыр. Радио вә теле ларда фауна вә флоранын бир-бири
визија верилишлари дөвлəтин ихтија етмасини ајдынлашдырмаг
рындадыр. үчүн фәлакәтләр нәзәријjәсини (катаст

Ме'марлыг ва тасвири сəнəт. Феј рофизм) ирәли сүрдү. Тамамилә Ж.
ләкә а.-ндан хәдим мә'бәдин хараба Ламарк вә Е. Жоффруа Сент-Илерин
лыглары, тунҹ hејкәлҹикләр вә даирә тәкамүл анлајышларына гаршы чых
ви мөһүрләр (е.ә. 3-ҹү миниллик), масына бахмајараг К.-нин тoплaдығы
јунан иҫтеһкамларынын галыглары фактики материал чанлы тәбиәтин тә
(е.ә. 4 аср), керамика мә'мулаты (е.ә. қамүлү үчүн əсас олду.
З əср) вә с. ашкар едилмишдир. Күвејт Әсәрләри: Le régne animal distri
ш.-нин көһнә евләри 1—2 мәртәбәли buě dcapres son organisation.... t. 1—4,
биналардан ибаратдир; бурада 1950— Paris, 1817; Recherches sur les ossements fos
60-ҹы илләрдән јенидәнгурма ишлари Күвејт. Фəhəд Салим күчәси. siles des quadrupèdes, t. 1–5, Paris, 1821–
апарылыр, дәмир-бетон вә шүшәдән һүн- зинин ҹ. саһилиндә порт. Бејнәлхалг 24; Histoire des sciences naturеlеѕ, dерція

аеропорт. Әһ. 1120 мин (1980, эт- pеuрlеs connus, E. 1—5, Paris, 1841—45; в
рафы илә). Иглими гуру тропикдир. рус. пер.: Рассуждение о переворотах на
Орта темп-р јанварда 11°С, ијулда 34°С- поверхности земного шара, М.—Л., 1937.
дир. Иллик јағынты 100 мм. К. өлкә- Әд: канаев И. И., Жорж Кювье,
нин мүһүм тиҹарәт-нәгл. марказидир. 1769—1832, л., 1976.
Јејинти сәнајəси, дәниз оујуну ширин. КҮЙ Сезар Антонович (18.1.1835, Вил
ләшдирән з-д, автомобилјығма, соју- нүс— 26.3.1918, Петроград)-рус бәс
дучујығма, телевизорјығма вә с. мүәс- тәкары, мусиги тəнгидчиси, «Гүдрәтли
сисәләр; ун-т, милли китабхана, 2 му- дәстәэнин үзвү, һәрби мүһандис, ҝе
зеј вар. Тикинти материаллары истеһ- нерал (1904). Петербург Мүһəндисләр
сал олунур. К. р-нунда гадим jaшajыш Академијасыны битирмишдир (1857).
мәскәнләри һәлә е.ә. Мөвчуд иди. К.- К.-нин мусигичи кими формалашма -
ин јахынлыгында Македонијалы Ис- сында А. Даргомыжски, М. Балакирев
кәндәрин шәрг експедисијасы (е.ә. 334) вә В. Стасовун ролу олмушдур. 1864
заманы тикилмиш јунан мә'бəдларинин илдән мусиги тəнгидриси кими фәалиj
галыглары ашкара чыхарылмышдыр. jәтә башламышдыр. «Гүдрәтли дәстә»
Мүасир шәһәрин эсасынын тoјулма- бәстәкарларынын әсәрләринин ва

Күвејт. Орта мәктәб бинасы сы 18 әсрин аввалинә аид едилир. 1756 ларын естетик мүддәаларынын тәб
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лиғчиси олан К. мусиги сəнəтиндә иде- аввал невротик реаксија, астенија, мали Америкада 40-дәк, ССРИ-дә 8, о
јалылыг, реализм, хәлгилик принсип- веќетатив синир системинин функсио- ҹүмләдән Азәрб. ССР-дә 1 нөвү jajыл
ларини мудафиә етмишдир. К. 14 oпе- нал позғунлуглары формасында меј- мышдыр. СЃРИ-нин Авропа һиссә
ранын [«Вилјам Ратклиф» (1869), «Ан- дана чыxыр. к. көрмә вә вестибулјар синдә мешәләрин шм. сәрһәдиндән гара
чело» (1876), «Саратсин» (1899), «Ка- анализаторлара пис тә'сир eдир, һи- торпаг зонанын шм. сәрһәдинә кими
питан гызы» (1909) вә с.), романс вә пертонија" хәстәлијинин төрəмəсинә jajылмышдыр. Һүнд. 20—50 м, диа
маһныларын, фп., скрипка үчүн пјес- сәбәб ола биләр. К.-үн зәрәрли тә'си- метри 1 м-дәк олур. Гозасынын уз. 10—
ләрин, оркестр, әсәрләринин мүәлли- риндән һәрәкәтләрин дəгиг координа- 15 см, пулҹуғунун кәнары далғавары
фидир. Фортификасија саһәсиндә дә- сијасы позулур, әмәк мәһсулдарлығы дыр. Адик. вә ја Авропа К.-ынын
jәрли елми әсәрләри вар. Бир сыра ашағы дүшүр. Акустик К.-үн организ- (P. abies вә ja P. excelsa) ағ, jумшаг вэ
Һәрби академијаларда дәрс дейишдир мə зəрəрли тә'сирини дәф етмәк үчүн jүнкүл одунҹағындан тикинтидә, ка
(1878 илдән проф.). бир сыра тәшкилати, техники вә тибби ғыз-селлулоз сәнајесиндә, мусиги аләт

КҮ)-физики тәбиәти мухталиф олан тадбирләр көрүлүб: К.-ү јарадан сәбә- ләри вә с. Һазырламаг, еләҹә дә скипи
низамсыз рәгсләр; заман вә спектрал би јериндәҹә азалтмаг, јахуд арадан дар, канифол, ашы малдәләри вә с. ал
гурулушунун мүрәккәблији илә фәрг- галдырмаг, аеродинамик К.-ү азал- маг үчүн истифадә едилир. ССРИ-нин
ләнир. Мәмшәтдә к. дедикдә, нитг вә маг. Әcacән, к. шәрайтиндә ишләјән- Авропа һиссасинин шм.-ші.-индә, Урал
мусиги динләјән заман ешидилән хо- ләрин əмəјини истираһәтлә сәмәрәли вә Сибирдә Сибир К.-ы Шимали Ка
шакәлмәз акустик манеәләр, һәмчинин әвәз етмәк (систематик олараг онлaрын релијада Фин К.-ы, Гафгазда Шәрг
ишә вә истираһәтә мане олан һәр һансы сәғламлығыны jохламаг) вә с. Зәрәр- К.-ы, Ҹунгарија Алатаусу вә Tјаншан
сәс баша дүшүлүр. к. елм вә техника- ли К.-ләрлә јанашы хош тә'сирли, са- да Шренк К.-ы, Узаг Шәргдә Ко
нын бир чох саһәсиндә (акустика, ра- китләшдириҹи К.-ләр дә мә'лумдур. реја К.-ы вә ајан К.-ы битир.
диотехника, радиолокасија, радиоаст- Məc., ләпәдөjәнин сәси, хы- KYKY — Азәрб.ССР (Нах.МССР-ин
рономија, информасија нәзәријjәси, Һе- шылтысы Шаһбуз р-ну) илә Ерм.ССР (Әзизбəјов
саблама техникасы, оптика, тәбабат 1968 илдә Азәрб.ССР Назирләр р-ну) сәрһәдиндә дағ. Дәрәләјәз сил
вә с.) мүһүм рол ојнајыр. Техни - Совети јанында К. илә мүбаризә үчүн силәсинин əн бүксәк зирвэси. Һүнд.
када К.-үн əсас мәнбәји мухталиф хусуси комиссија japaдылмышдыр. 3120 м. Неокенин вулканокен сүxyp
мүһәррик вә механизмлардир. Машын 1973 илдә ССРИ Назирләр Совети «Сә- ларындан тәшкил олунмушдур. Дағ
вә механизмләрдә артыг сәc-күј чох наје мүəссисәләриндә, шәһәрләрдә вә чөлләриндән субалп чәмәнләринә ке
вахт онлaрдa нaсaзлығын баш верди- башга jашајыш мәнтәгәләриндә К.-үчид тәшкил едән битки өртују кениш
јини вә ја конструксијаларынын сә- азалтмаг тадбирлари һагтында» гәрар саһә тутур. Јај отлағыдыр. Күкү чајы
мәрәсиз олдуғуну көстәрир. Деталла- гәбул етмишдир. (Нахчыван чајынын сағ голу) бурадан
рын дəгиг Һазырланмасы, Һәрәкат едән Әд.: Вәлијев м. и., Акустиканын башланыр. Ерм.ССР-дә Гоки адланыр.
һиссәләрин динамик мувазинəтдә ол- мө'єүзәләри, Б., 1975; Гореликт. с., КҮКҮ—Азәрб.CCP Шаһбуз (Нах.
масы онларда К.-ү заифләдир. Радио- Колебания и волны, 2 изд., м., 1959; Ки- McCP) р-нунда кәнд. к. советлијинин
електроника гурғуларында к. ҹәрәјан риллов Н. Е., Помехоустойчивая переда- мәркәзи. Р-н мәркәзиндән 20 км шм.
вә кәркинликләрин тəсадүфи рәгеләри на сообщений по линейным каналам со случ да, дәрәләјәз силсиләсинин ҹ.-г. јама

чайно

рир: електровакуум чиһазларындаелек: Акустика океана, под ред. А. м. Брехов медіачиликлә мәшғулдур.Орта вә кәнд
1971; Шум и шумовая болезнь, л., 1972; ҹындадыр. ӘҺ. 1378 (1981); hejвандар

нагилләрдә ҹәрәјан дашырыҹыларынын ницкий А. М., Импульсный шум и его ли кәнчләр мәктәби, мәдәнијјат еви,
истилик һәрәкәти; Јер, Јер атмосфе- влияние на организм человека, Л., 1975; китабхана, киногурғу, хәстәхана, ра
ри, планетләр, күнәш, улдузлар вә с.- Тейлор Р., Шум, пер. с англМ., 1978; битә шө" бәси вар.
нин истилик шүаланмасы вәРck. Mунин А.Е., Кузнецов В. М., Ле: KYKY—јемәк нөвү. Јумуртаны доғрадиогәбуладиҹи апаратларын һәссас- онтьев Е. А., Аэродинамические источ
лығыны азалдыр.

ранмыш көjәрти (кешниш, шүүд, којники шума, М., 1981.
соған) илә гарышдырыб јағда гызар

Акустикада к. периодик ол- KYJөлчән – сәсин (күjүн) уҹалығы- дырлар. Азәрб.-ын бә'зи р-нларында
мајан низамсыз сәc рәгсләридир. Кү- ны објектив өлчә билән ҹиһаз; истига- гурудулмуш балыг (балыг күкүсү), гоз
чәдәки нәгл.-ын, истеһаалатдакы ме- мәтләнмәмиш өлчү микрофону, күч- (гоз күкүсү) элавә едиб биширирләр.
тал ҹинкилтисинин, ишләјән машын вә ләндиричи, танзимедиҹи акустик сүз- Пловун јанында да верилир. Башга
механизмларин С.-нин низамсыз кәҹләр, детектор вә индикатордан иба- халклар арасында да јајылмышдыр.
сәсләри К.-үн јаранмасына сәбәб олур. рэтдир. К.-ин умуми схеми елә сечи- КҮКҮРД (лат. Sulfur), S—кимјави
К. мусигини дүркүн гаврамаға, ис- лир ки, онун параметрлари инсан гу- елемент; елементләрин дөври систе
тираһәт етмәјә, ишләмәјә мане олур. лағынынкына јахын олур. минин VI групундадыр: ат.н.16, ат.к.
Мусиги сасләриндән фәргли олараг К.- КҮЛҮНҮК-Ирагда, Мосулдан ш.- 32,06-дыр. Тәбии к. 4 сабит изотопдан
дә бүтөв спектрə yјғун бүтүн» тезлик- дә, Дәҹлә чајынын сол саһилиндә jаша- ибаратдир: за s (95,02% ), зэѕ 0,75%),
ләр вар. Одур ки, К.-үн илк нөвбәдә jыш јери, Ассуријанын мәркәзи Нејнә з's (4,21%) вә sis (0,02% ). К.-үн
спектрал тәркиби өjpәнилир. Ҝүчү ва ш.-нин харабалығы. 19 әсрин орта- сүн'и радиоактив изотоплары да алын
мүнтәзәм пајланан (ағ к.), мүнтәзәм ларындан 20 асрин 30-ҹу илләринәдәк мышдыр: з's (T=2,4 сая.), 33S (T. =
ләр вар. ҹәнлы аләмә, хүсусилә ин- сарај вә мә бәдин, һабелә чарАшшур 87,1 күн) вә is (T, E5,04 дәг.).
санын бејнинә, әсәб систәминә, интен- банипалын китабханасынын вә с. га- К. тəдимдән мә'лумдур. Тәбиәтдә
сивлији 80—90 десибел вә даhа чох лыглары ашкар едилмишдир. һәм сәрбəст һалда тапылыр, һәм дә
олан узунмүддәтли к. исә бүтүн ор- KYKəл — Азәрб.ССР Ағдаш р-нунда мүхталиф сулфид, полисулфид вә сул
ганизмә зəрəрли тә’сир көстəрдијин- кәнд. к. советлијинин мəркәзи. Р-н фат бирләшмәләри шәклиндә jajыл
дән К.-ә гаршы чидди мүбаризә апа- мәркәзиндән 15 км шм.-ш.-дә, Јухары мышдыр. К.-лү минералларын сары
рылыр. Лакин бә'зи һалларда, мәс., Ширван каналынын кәнарында, "Шир- 200-дән артыгдыр. Биосфердә к. дөв
сасудан материалларын характеристи- ван дүзүндəдир. ӘҺ. 919" (1981); пам- раны давам едир.
каларынын тә'јининдә, биналарын бырчылыг, тахылчылыг, hејвандарлыг К. сары рәнҗдә бәрк кристал мад
акустик характеристикасынын өjpə- ва барамачылыгла мәшғулдур. Орта дəдир; ики аллотропик модификасија
нилмәсендә, һәрби дәниз техникасын- мәктәб, клуб; китабхана, киногурғу, сы вар: ромбик а—Ѕ лимонаохшар са
да, радиоастрономијада вә с.-дә сүн'и тибб мәнтәгәси; јахынлығында 18 әсрә ры рəнкдəдир, сыхлығы 2,07 г/см-дир,
japaдылан К.-дән истифадә олунур. аид Сурхај галасынын галыглары вар. 112,8°С-дә әриjир, 95,6°С-дән ашағы
Тибдә. К.-үн инсан организминә KYKHAP (Picea)-шам фесиләсиндән темп-рда давамлыдыр, моноклин B-S

зарарли тә'сири ешитмә органынын иінəјарпаглы, һәмишəјашыл битки исә балаохшар сары рəнкдəдир, сых
спесифик, һабелә башга орган ва сис- ҹинси. Ҝөвдәси дүз, чəтири сых, ко- лығы 1,6 гсм3-дир, 119,3°С-дә әри
темин гејри-спесифик зәдәләнмәси илә нусварыдыр. Уҹу сиври йјнəјарпагла- фир вә 95,6° илә әримә темп ру арасын
тəзаһүр eдир. Интенсив К.-үн узун ры 4 тиллӣ олур. Көк системи торпа- да давамлыдыр. к. истилији вә елек
мүддәт тә'сириндән мәркази синир ғың үст гатында jajылыр; көлкәјә вә трик чәрәјаныны пис кечирир, суда
системи, дамар тонусу вә мә'дә-ба- гышадавамлыдыр. Еркән јаз вә кечик- демәк олар ки, һалл олмур, сусуз ам
ғырсаг системи функсијасында, ен- миш пајыз сојуглары, һабелә һис, з-д монјакда, карбон-дисулфиддә, үзви
докрин системинин фәалијjәтиндә поз- газлары вә һава гураглығы К.-а зәрәр- hәлледиҹиләрдән фенол, анилин, бен
ғунлуглар төрәнир. Гери-спесифик ли тә'сир көстәрир. 250—300, бә'зән зол, дихлоретан вә с.-дә јахшы һәлл
зәдәләнмә ешитмә позғунлугларындан 500 ил jашајыр. Авропа, Асија вә Ши" олур, ѕ атомунун хариҹи електрон
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конфигурасијасы 3s23p1-дүр. к. атом- дарына əсасəн мүəjjән едилир. Јана- сири нәтиҹәсиндә океан вә дәнизларин
лары зәнҹир шәклиндә бирләшә би- ҹагда к. олмасы онун јанычы һиссәлә- сәтһ суларында japaнaн ахынлар. Ќ.а.
лир. Бирләшмәләриндә – 2, +4 ва +6 ринин нисби мигдарыны азалдыр. Јан- сүртүнмә гүввәси, тəзриг градијенти,
оксидләшмә дәрәҹәси көстәрир. ма заманы әмәлә кәлән истилијин бир турбулент өзлүлүјY, Јерин фырланма

к. кимјави ҹәһәтлән актив елемент- һиссаси күлә cәрф олунур. Бухар га- гүввәси мејли вә с. амилләрин бирҝә
дир, азҹа гыздырылдыгда N2, J., Au, занларынын одлуғунда әријән К. екран тә'сириндән инкишаф едир. К.а. 100—
Ft вә тә'сирсиз газлардан башга демәк боруларына, ширмалара вә башга һис- 200 м галынлыгда су гатыны бүрүjүр.
олар ки, бүтүн елементләрлә асан бир- сәләрә шлак әринтиси шәклиндә јапы- Онлары japaдaн күләк давамијjәтли
ләшир. Һавада 30°C-дән јухары темп-р- шараг онлaры jejир, гыздырыҹы сәтһ- олдугда дреј фахынлары _ад
да оксикенлә ЅО, сулфит анһидри- ләрә кечән К. истилик мүбадиләсинә ланыр (Шимали Пассат вә Ҹəнуби Пас
ди вә ЅОз сулфат анһидриди әмәлә (су вә бухарын гызмасына) мaне олур сат ахынлары вә с.).
кəтирир, онлардан да мувафиг туршу- вә газанын аеродинамик мүганимəтини КҮЛәк ЕНЕРКЕТИКАСЫ – күләк
лар, сулфитләр ва сулфатлар алыныр. артырыр. Түстү газлары илә jухарыја енержисини механики, електрик
Гыздырылдыгда к. металларла реак- талхан К. түстү jоллары вә түстү бору- истилик енержисинә чевирмәк вә кү
сијаја кириб мувафиг сулфидлар ве- сунун диварларыны ашындырыр, Һа- ләк енержисиндән х.т.-нда мәгсәдәујғун
рир. 800—900°С темп рда К. бухарла- ваjа jajылдыгда исә әтраф мүћити кор- истифадә үчүн нәзәри əсаслар, метод
ры карбонла бирләшиб карбон-дисул- лајыр. Күлүн һаваjа jajылмасына јол лар ва васитәләр. Һазырлајан елм ва
фидә Сѕ, чeвpилир. вермәмәк үчүн түстү jолларын да күлү техника саһәси. К.е. ики əсас һиссә
Елементар S күлчә һалындагы К.- тутан скруббер, електрик сүзгәҹи вә дән ибаратдир: техники васитәләрин

лән, һидрокен-сулфидин оксидлашди- ја башга апарат гоjулур. (агрегат вә гурғуларын) нәзәри əсас
рилмәсиндә вә сулфит анһидридинин Күлдән тикинти материаллары сә- ларыны вә лајићәләндирилмасинин
редуксијасындан алыныр. Дүнјада һәр најесиндә хүсуси бетон нөвлəри ha- әмәли усулларыны ишләјиб һазырла
ил он милјонларла тон К. истеһсал еди- зырланыр. Бә'зи jанаҹаг нөвлəринин јан күләк техникасы вә күләк
лир вә асасəн сулфат турш усу алмаг күлүндән тәбиәтлә сәләләнмиш һалда енержисиндән оптимал истифадә проб
үчүн ишладилир. Ондан кағыз сәнаје- олан надир елементләр, мәс., керма лeмлəринин нәзәри вә практики мəcə
синдә (сулфитселлулоз алынмасында), ниум вә галлиум истеһсал едилир. к. ләләрини, гурғуларын истисмары
к.1.-нда (үзүм, памбыг вә с. битки хәс- т.-нда күлдән калиум кубрәси кими Онларын техники-игтисади көстәриҹи
тәликларинә гаршы мүбаризәдә), ре- кениш истифадә олунур. Күлдә битки- ләриндән сәмәрәли истифадәни, гурғу
зин сәнајесиндә (вулканлашдырма про- ләрә лазым олaн бaшга минерал мад- ларын х.т.-нда тәтбиги тәҹрүбәсинин
сесиндә), боја малдәләри, тара барыт, дәләр-фосфор, калсиум, магнезиум, умумиләшдирилмасини әһатә едән кү
кибрит вә с. истеһсалында истифадә күкүрд, бор, манган, мухталиф макро ләклән исти фадә. К.е. аеро
едилир. Тибдә ондан готурлуғун мүа- вә микроелементләр дә вар. Шист ва ложи тəдгигат нәтиҹәләринә дә әсасла
лиҹәсиндә ишләдилән Вилкинсон ма- торф күлүндә калсиум-карбонат чох ныр. 1918 илдә В. И. Ленин «Елми-тех
зы вә мухталиф күкүрдлү препарат- олдуғундан, торпаға верилдикдә унно ники ишлар планынын илк гејдләриндә»
лар һазырланыр. к. мүһүм биокен туршулуғуну азалдыр. к. истәнилән алимлəрин диггатини сәнаје, нәгл. вә
елементдир. О, ҹанлы тәбиәтдә кениш торпаг вә битки үчүн фајдалыдыр, ла- әкинчилијих електрикләшдирилмаси
jajылмыш аминтуршуларын (метионин, кин түтүнә, картофа, кəтана, пахла- үчүн су вә күләк енержисиндән кениш
систеин), беләликлә дә зүлал вә пеп- лы биткиләрә вә мејвә ағаҹларына фај- истифадәјә ҹәлб едирди. А. П. Сереб
тидларин тәркибинә дахилдир. к. дасы хүсусилә бөјүкдүр. Биткинин ровскијә көндәрдији мәктубунда (1921)
Һүҹејрәләрдә кедән оксидләшмә-редук- новундән асылы олараг һәр һектара исә Бакы р-нунда суварма вә к.т.-нын
сија реаксијаларында да фәал иштирок 3—5 c (мејвә бағларында 4—15 с) к. инкишафында күләк енержисиндән ис
едир. верилир. Ону үзви күбрә, аммониум тифадә мәсәләсини гаршыја гоjурду.
КҮКҮРД ГАЗЫ, ЅО,— сулфит ан- күбрәси, суперфосфат вә суда һәлл Күләк енержиси су вә күнәш енерһидридинин башга ады. олан дикәр фосфор, күбрәләри илә га- жиси кими түкәнмәз, бәрпа олунан
КҮКҮРДЛҮ БОЈАЛАР -тәркибин- рышдырмаг Олмаз. енержи нөвүдүр. Совет Иттифагында
дә һетеросикл маддә (тиазол, азин, КҮЛАҺән'әнәви баш кејим нөвү, күләк енержисинин потенсиал eһтија
тиазин), SH груплары вә Ѕп (бурада эсасəн, галын парчадан тикилир вә на- ты 10,7 Гвт мүəjjән олунмушдур. Бу
п> 2) олан иримолекуллу бирләшмә- xышлaрлa бәзәдилирди; hүндүр үчбу- исә илдә 18.101 квт/саат енержи ha
ләрдән ибарәт үзви бојалар. Суда ва ҹаг формалы, даирәви изликли олур- сил етмәјә имкан верир. Күләјин сүр'ә
үзви һәлледиҹиләрин чохунла һәлл ду. Бир сыра Јахын Шәрг өлкәсиндә, ти вә ондан алынан енержи дəјишкән
олмаjан аморф маддәләрдир. Натри- һәмчинин Азәрб.-да кениш јајылмыш олур. Күләк енержисиндән фасиләли
ум-сулфидлə Na ,S тә'сир етдикдә су- К.-ы адәтән, дәрвиш вә сејидләр гоjур- просесләрдә (су чәкмәк, суварма, дән
да һәлл олан лејкобирләшмәләр әмәлә - дулар. К.-ын нөвләриндән олан шәбкү- Yjүтмәк, аккумулаторлары долдурмаг
кəтирир. Онлар бојанмыш парча үзә- лаһ (кеҹә К.-ы) pəнкли ипəк сaплaрлa вә с.) истифадә әлверишлидир. Күләк
риндә һава оксикени илә оксидләшә- тәкәлдуз тикмә үсулу илә бәзәдилир- енержисинин потенсиалы күләк мүһәр
рәк, јөнә дә суда һәлл олмајан илкин ди. Шәбкүлаһ варлы әсилзадəлəpə (хан- риклари васитәсилә алына билән енер
боја һалына гајыдыр. к.б. адәтән пар- лара, ағалара) мәхсус баш кејими сајы- жи илә гијмәтләндирилир. Күләјин ор
лаг олмур. Сәнаје үчүн ән мүһүмлари лырды. та иллик сүр'әти 5 м/сан олан јерләр
гара, көj, гәһвәји вә jашыл ранклиләр- Күләк — атм.-дә һаванын, адәтән, Јер дә ил əрзиндә һәр 1 км?-дән 1Гвт-саат
дир, сары вә нарынҹы рәнҝлиләри сә- сәтһинә паралел һәрәкәти. Тәзјигин енержи алмаг мүмкүндүр. Азәрб.ССР.
наједә нисбәтән аз ишләлилир, гырмы- Yфуги истигамәтлә гејри бəрабəр пај- дә Абшерон ја вә дәниз саһили бо
зы к.б. ма'лум дејилдир. Уҹуз олан ланмасындан әмәлә кәлир. к. јүксәк јунҹа күләјин орта иллик сүр'әти
бу боја маддәләриндән иплик парча- тәзјиг саһәсиндән алчаг тəзјиг саһәсинә 4 м/сан-дән ашағы дүшмүр вә гәрбдән
ларын бојанмасында кениш истифадә әсир. К., сүр'әти вә истигамәти илә сә шәргә кетдикҹә артараг 9 м/сан-jә ча
едилир. Тохуҹулуг сəна јесиндә даhа чијjәләнир. к. Јер сәтһинә јахын тә-тыр. Әкәр һәмин енержинин jүздә бир
парлаг вә мөһкәм рәнк алынмасы үчүн бәгәдә стансија ҹиһазлары (анемометр, һиссәсиндән истифадә олунсајды Азәрб.
к.б. куб бојалары вә реактив бојалар- флүкер вә с.), сәрбəст атм.-дә исә ССР əразисиндә бир илдә тәхминан 450
ла гисмән әвәз олунур. күрә пилотлaрлa мүшаһидә едилир. мин т маjе jанаҹағын вердији гәдәр
КҮЛ—јанаҹаг тамам јандыгда ондакы Сүр'әти, əсасән, м/сан, км/саатла ифа- енержи алмаг оларды.
минерал катышыглардан әмәлә кәлән, дә олунур. Јер сәтһиндәки ҹисимләрә Күләк ахынынын күчү онун сүр”
јаныҹы олмајан галыг. Кимјави тәр- вә дәнизин дaлғaланмасына олан тә'- әтинин кубу илә мүтəнасибдир. Она
кибинә көрə SiO2, А1,03, CaO, MgO, сиринә керә күҹү Бофорт шкаласы көрә дә сүр'этин аз дəјишмәси күләк
Fe,0, вә с. оксидләрдән ибаратдир. То- илә мүəjjән едилир. Истигамәти 16 мүһәррикинин күҹүнүн хејли дəјиш
нур вә даш көмүрдә тәгр. 1-дән 45% -ә үфүг румбу (шм., шм.-шм.-ш., шм.- мәсинә сәбәб олур. Күләјин сүр'әти
гәдәp, jанаҹаг торфунда 2-дән 30%-ә гә- ш., Шм.-шм.-г. вә с.) илә көстəрилир. 40—50 м/сан олдугда мүһәррикин
дәр, гуру одунда адәтән 1%-дән аз, Сүр'әти Јер сәтһиндә 0-дан (шәләкәт) конструксијасы вә фырланма тезлији
от биткиләриндә 3-дән 5%-ә гәдәр, ма- 50 м/сан-jәдәк, jүксәк тәбәгәләрдә та- нин е'тибарлы тәнзимләнмәси мүһәрри
зутда 0,15%-ә гәдәр (бә'зән бир гадәр сырға заманы 100 м/сан-jәдәк олур. кин максимал күчүнүн Номинал күҹә
артыг) к. олур. Һәр һансы jанар фај- Үмуми атм. дөвраны (пассатлар, мус- көрә 15—20%-дән чох артмасына
далы газынтыдан јанаҹаг кими исти- Онлар), јерли һава дөвраны (дағ-дә- кан вермир. Бә'зи һалларда күч дә
фадә етмәјин техники вә игтисади ҹә- рә күләкләри, бризләр вә с.), јерли јишмәләрини танзимләмәк вә ишлади
Һәтлән әлверишлилији мәсәләси ондакы күләкләр вә c. күләкләр мә'лумдур. ҹиләри күләксиз вә ја зәйф күләкли
минерал катышыгларын максимал миг- КҮЛәк АхынЛАРЫ – күләјин тә'- вахтларда енержи илә тә'мин етмәк

им
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Күләк-енеркетикаүчүн күләк енержиси аккумулјасија (8-дән чох)ишләјән олур. к. м. мүхтә гурғусунунтәнзимләмә системлә
блок

едилир. Гыса тарихи мә'лумат үчүн лиф автоматик схеми: 1-күләк мү•бах јел дәўирманы мәгаләсинә. ринә маликдир. ССРИ-дә д-12, Д-18, Һәррики; 2— ишләк

Әд.: Әлизaдә А. ә., Јесман К. м. јајылмышдыр. К.м.-ндән күләк
Д-20, тв-8, «Буран», «Сокол» вә с. машын; 3-аккумул

В. И., Сәфәров к. Х., Күләк мүһәр
Hшлади - јаси ја гурғусу; 4 —

мүһәррик;риклари вә oнлaрын кəнд тəcəppүфатын- електрик стансијасында, күләк-енерке 5— иш режимини авда тәтбиги, Б., 1962; Вопросы ветроэнерге- тика гурғусунда истифадә олунур.тики. Сб. статей, М., 1959; Ализаде Күләк ЕЛЕКТРИК СТАНcИ ЈАСы томатик идарәедән вә тәнзимләјән систем.Күләк агрегатыны Тәшкил едән говшаг
А. А., Есъман в. и., Ветроэнергети- (КЕС)-күләјин кинетик енержисини
ческие ресурсы Азербайджана, Б., 1966; електрик енержисинә чевирән гурғу.

лар пунктирлә көстəрилмишдир.

шефтеря. и., Ветроэнергетические KEC күләк мүһәррикиндән, електрик олараг), К.-e.г.-нун əсас елементларинин
агрегаты, М., 1972. кенераторундан, мүһәррик вә кенера- ишинә нәзарәт вә с. үчүндүр. К.-e.г.
КҮЛәк ҜҮЛҮ, күләктаҹы, кү- торун ишини идарә едән автомат гур- ајры ајры (су чыхармаг, дән үjүтмәк
ләк шахәс иәразидә мухталиф ғудан вә һәмин гурғуларын гурашды- вә с), комплекс (күләк мүһәррики ки
истигамәтли күләкләрин тәкрарлан- рылмасы вә хидмәти үчүн тикилиләр- ми ишләјән, һәм дә күләк енержисини
масы режим көстәрән график. Адә- дән ибаратдир. Мөвҹуд KEC-ләри үч електрик енержисинә чевирән) просес
тән, орта чохиллик мә'лумат əсасында трупа ајырмаг олар: кичик, орта вә ләрдә тәтбиг олунур. К.-e.г.-нун күчү
ај, фәсил, ил үчүн тәртиб едилир. Даи- бөјүк күҹлү КЕС-ләр. КЕС гурулан 100 вт-дан 1000 квт-а гəдəрдир.
рә (jaxуд нөгтə) вә ондан үфүгүн əсас әразиләрдә күләјин орта иллик сүр'әти КҮләкТУТАН АДАЛАР, Кариб
румолары истигамəтиндә шахәләнән 5 м/сан, бөјүк күҹлү КЕС-ләр үчүн адалары— Вест-Һинддә вулканик

шүалардан ибаратдир. Һәр бир шүа- исә даhа чох олмалыдыр. КЕС мәр- адалар групу; Кичик Антил а-рынын
нын узунлуғу верилмиш истигамәтләки кəзләшдирилмиш електрик тәҹhизаты ш. һиссәси. Кариб дәнизини ш.-дән әha
күләјин тəкрарланмасына мүтəнасиб- шәбәкәләриндән узагда јерләшән әрази- тə eдир. Саh. тәгр. 6 мин км2. Әһ. 1,1
дир. К.к., адәтән, 8 румблу вә '16 румб- ләр үчүн даhа әлверишлидир. КЕС-дә млн.-дан чохдур (1972). Ән бөјүк ада
лу олур. еһтијат истилик мүһәррики (күләксиз лары: Гваделупа, Мартиника, Анти
Күләk MYһәРРИки-күләјин ки- мүддәтләр үчүн) олур. Бөјүк күчлү гуа вә с. Бөјүк адаларын релјефи, əса
нетик енержисиндән истифадә едәрәк KEC-ләрин башга нөв електрик ст. илә сән, дағлыгдыр (һүнд. 1585 м-дәк; До
механики енержи Һасил едән гурғу. паралел ишләмәси даһа сәмәрәлидир. миника а.-нда Дјаблотен вулканы).
К.м.-ндә күләк ахынынын тәэјигини KEC-ләрин чохунда ҹәлд фырланан Иглими тропик пассат, рутубәтлидир.
гәбул едән вә ону валын фырланма- күләк чархы 2—3 пилләли јүксəлдиҹи Тәбии битки өртүү, әсacән, гырылмыш

редуктор васитәсилә кенератора бир- ды». Шəкəр гамыцы, сигуус биткилә
ләшдирилир. Бүтүн əсас механизмлар ри, какао, банан јетишдирилир. Мү
башлыгда јерләшдирилир; енержи исә һүм шәһәрләри: Фор-де-Франс (Марти
ишләдиҹиләрә кабеллә верилир. ника а.-нда), Пуент-а-Питр вә Бас

Дүнјада илк KEC (əталәт акку- Тер (Гваделупа а.-нда).
мулјатору олан 8 квт күҹүндә) 1929— КүләкТУТМАЈАН АДАЛАР, ҹә
30 илләрдә ССРИ-дә (Курск ш.) гу- нуби Антил адалары (hoл
рашдырылмышдыр. СЃРИ-дә кичик ландҹа .Eilandеn оndеr dе wind, иҫп,
агрегатлардан башламыш күчү 1000 Islas Sotavento)-Кариб дәнизиндә ада
квт-дәк мухталиф типли КЕС-ләр лар групу; Кичик Антила-рынын ҹ.
japaдылмышдыр. 7500—10000 квт күҹ- һиссәси. Аруба, Күрасао, Бонајре (Ни
лү КЕС-ләрин лајиһәләри тәртиб олун- дерландын), Авес, Лос-Рокес, Орчи
мушдур. ССРИ, Б. Британија, Фран- ла, Бланкнлја вә Лос-Ерманос (Вене
са, АФР, Канада вә б. өлкәләрдә даһа суеланын) а-рындан ибаратдир. Саh.

тәгр. 200 км2. ӘҺ. 230 мин (1972). Иг

лими субекваториалдыр. Иллик ја
ғынты 500—60) мм. Мешәләр вә кол
луглар, jajылмышдыр. Калыш, батат,
банан јетишдирилир. Давар сахланыр.
Нефт ë'малы з-длары вар. Мирвари
чыхарылыр. Ән бөјүк шәһәри Виллем
стад портудур.
Күләҹә— гадын үст кејими; бичим

Күләк мүһәрриклари: е'тибары илә гадын архалығынын бир
а—д-18 типли мүһәр- нөвү. Нахчыван, Ҝәнҹә, Шуша, гис
рик (1—јел чархы; 2
јухары редуктор; 3

виндроз; 4—шагули вал;
5—ашағы редуктор; 6 —
ишләк машын); б-пнев

Насоса матик интигаллы мүһәр
рик (1 — jел чархы:

б компрессор).

ісланики енержисинә чевирән мүасир вә әлверишли KEC-ләрин ја
ишләк һиссә кими ротор, күрәкли ба- радылмасы саһәсиндә тәдгигат ишлари
рабан, јел чархы вә с. олур. Роторлу апарылыр.
(каруселли), барабанлы вә ганадлы КҮЛӘК ЕНЕРКЕТИКА ГУРҒУСУ
К.м.-ләри вар. Ѓанадлы К.м.-ләри даһа күләк ахынынын кинетик енержисини
кениш јајылмышдыр. Бу нөв К.м.- башла нов енержијə чевирән техники
ләриндә јел чархынын оху ахын исти- гурғулар комплекси. К.-e.г. күләк аг
гамəтинә нәзәрән үфүги вә паралел регатындан, аккумулјасија вә ja eһти
јерләшир. Күләк енержисиндән исти- јат гурғусундан, иш режимини автома
фадә әмсалы бүтүн дикәр нөв К.м.-лә- тик идарәедән вә тэнзимләјән системдән
ринә нисбәтән јүксəкдир, истифадәси ибаратдир. Аккумулјасија гурғусу кими
е'тибарлыдыр. "Јел чархы олан К.м. чох вахт су илә долдурулан тутумдан
əсасəн ашағыдакы һиссәләрдән ибарәт- вә ја електрокимјави аккумулјаторлар
дир: үч вә дaha чох ганадлы чарх; батарејаларындан истифадә олунур. Eh
фырланма һәрәкәтини шагули вала тијат мүһәррики (адәтән дахилијанма
өтүрән башлыг һиссә; jел чархларыны мүһәррики) күләксиз вә ја күләјин
күләк истигамəтинә јөнәлдән шагули сүр'әти аз олан һалларда гошулур. Ав
мүстәви (гујруг); гүллә вә ашағы ре- томатик идарә едән вә тәнзимләјән сис
дуктор. к.м. күләк чархынын ганадла- тем күләк мүһәррикинин гошулмасы вә
рынын (күрәкләринин) сајына көрә ҹәлд дајандырылмасы (күләјин вә енержи
(4-дән аз ганад), орта (4—8) вә јаваш тәләб едән јүкүн режиминдән асылы Күләҹә. Нахчыван. 19 əср.
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мән дә Шәкидә кениш јајылмышдыр; ҹи нәшр., 55 ҹилд) бу бахымдан надир ры (орта әсрләр үчүн характерик олан
Абшеронда дон дефилир. Баһалы галын нәшрдир. Сов.Икп мк вә Алманија бина бәзәкләри вә бишмиш кәрпиҹләр)
парчадан (мәхмәртирмә шал, ха- Ваһид Cocиалист Партијасы мк јанын вә с. танылмышдыр.
ра, зəрхара вә с.) тикилән К.-jə cəтин Марксизм-ленинизм Интлары Күлтәпә— Азәрб.ССР Фүзули р-ну
вә ја читдән астар чәкилирди. К.-нин К. Маркс вә Ф. Енкелсин бирқа Әсәр-нун Бала Бәһмәнли к. јахынлырын
јахасы, бел ҹалағы, әтәји вә биләкағзы лəринин там күллијјатынын академик да чохтәбәгәли гəдим jашајьгіш јери.
чох вахт күләбэтин, мунчуг, пиләк вә с. нәшринә (100 ҹилддә, орижиналын ди- Археоложи ахтарышлар (1965) заманы
тикмә илә бәзәдилирди. Шәқи зонасын- линдә) башламышлар. ССРИ-дә к. к.-дән Енеолит — сон орта асрләр дөв -
да әтрафларына енсиз хәз көбә ту- Марксын, Ф. Енкелсин, В. И. Лени
тулдугундан к. «хәз күләҹә», јахуд нин, дүнја вә ССРИ халқлары әдәби
«ешмәк» адланырды. јатынын ән көркəмли нүмajәндәләри
Күләш — тахыл пахлалы-дəнли нин, алимләрин, мәдәнијjәт хадимлари
биткиләрин дөјүмдән сонра галан гу- нин әсәрләри (мәс. В. Ҝөтенин 10, ч.
ру, көвдәләри; кəтан, чәтәнә, кәнаф вә Диккенсин 30, Ж. Вернин 12, P. Ролла
бә'зи башга биткиләрин јарлагдан, чи- нын 14, Л. Н. Толстојун 90, И. С. Тур
чәк групундан вә тохумдан тәмизлән- кеневин 30, А. П. Чеховун 30 милдлик
миш гуру көндәләринә дә к. дејилир. ләри) к. шәклиндә нәшр олунмушдур.
К. силиндрик шәкилдәдир, адәтән, Адәтән, мүәллифин əсас әсәрләриндән,
ичибо олур, јарпагларын көвдәјә киришдән вә шәрләрлән ибарат күт
битишмә јерләри (буғумлар) бир гадәр ләви нәшр кен иш охуҹу күтласи
шишкиндир. Биткинин нөвүндән асы- үчүн нәзәрдә тутулур.
лы олараг буғда, арпа, човдар, дары, Азәрб.ССР-дә В. И. Ленинин Әсәр
чәлтик вә c. к. нөвлари ајырд едилир. лəринин там К.-ы Азәрб. дилиндә нәшр
Дәнли биткиләрин К.-индән әсacән, олунур. Фузулинин 5, М. Ф. Ахун
мал-гаранын јемләндирилмәсиндә ис- дов, М. ә. Сабир, Ҹ. Мәммәдгулу.
тифадә едилир. Мал-гаранын һәвәслә задә вә Ҹ. Ҹаббарлынын 3, Сәмәд Вур
јемəси үчүн К.-и күләшдокрајан ма- ғунун 6, М. Ибраһимовун 10, h. Meb
шынларда 3,0—3,5 см (ата вердикдә динин 8 ҹилдлик вә б. јазычыларын К.
исә ән чоху 2,5 см) бөјүклүкдә доғра- лары бурахылмышдыр.
јыр, дузлу суда исладыр, она жмых, КҮЛмә (Rutilus rutilus caspicus p.
чугундур, јеркөкү, үзүм чеҹәси га- kurensis)-чәкикимиләр фәсиләсиндә
рышдырмагла дадыны jaxшыландырыр, балыг. Уз. 30 см-ә (адәтән 17—20 см), чә
исти суја салмагла вә ja jeмпортән ма- киси 80 2-а (адәтән 150— 200 г) rəдəр 11

шында jумшалдырлар. К.-дән кағыз дир. Хәзәр дән изиндә jaunajыр. Шима
вә картон истећсалында, бә'зи тәсәр- ли Хәзәр, Күр вэ Түркманисган сүрү
рүфаг тикилиләриндә (чиј кәрпиҹ кәс- ләри эмәлә ҝәтирир. Чохалмаг үчүн
мәк, суваг ишлари вә с.) изолјасија чајлара кечир. Апрел —-мај ајларында
таваларынын һазырланмасында, ha 33 минәдәк күрү төкүр. Молјуск, хи
сир вә шлјапа тохунмасында, бә'зи рoномид сүрфәләри вә биткиләрлә ги
һалларда дөшәк дүзәлдилмәсиндә вә с. даланыр. Гијмәтли вәтәқә балык ыдыр.
саһәләрдә истифадә едилир. Хәзәрин сəријjәсинин енмаси К.:нти Күлтәnә тапынтылары: 1-5-кил таб

Азәрбајҹанын бә'зи зоналарында еһтијатыны азалтмышдыр. гырыглары; 6-дашдан һәвәнк дәстәси;

тахылын дөјүлмәси заманы алынан КУЛОБА, ҝүлоба—Керч ш.-нлән 7— топпу з гырығы: 8, 9-ора дні

алафа (ота) да К. дејилир. Әкинчили- 6 км г. - дә е.ә. 4 әсрә аид скиф тајфа ләрiн; 10-ох улуғу; 11-бүлөн дашы.

јин мејдана кәлдији Неолит дөврүндән башчысына мәхсус курган. Өлү, пал- рүнә анд мадди мәдәнијjәт нүмүнәлә
(е.ә. 8—7-ҹи миниллик; Азәрб.-да исә тары гызыл ниләкләрлә бәзәдилмиш ри (салдә вә ширли габ нүмүнәләри,
е.ә. 5—4-ҹү миниллик) мә'лумдур. Һалда, тахта саркофагд. дәфн өдилмиш- ох улутлары, ораг тишләп, əі даш
КҮлләмә көбәләкләPй (Ery- дир, Скелетин бојну да гызыл болары) тойланыштыр. Тапиынтызар
siphales), унлу шеһ көбэләк- јунбағы, голунда исә гызыл голбаr вар вә тәдгигатлар К. и Елеолит вә Тунҹ
ләри, периспорилиләр (Pe- дыр. Бојунбағынын уҹларында ики дөврләриндә отураг әкинчи иҹмаларын
risporiales)-кисәли көбәләкләр синфин- атлы скиф фигуру тәсвир eдилишдир. бөјүк jашајыш јери, орта жүрләрдә
дəң паразит көбәләкләр сырасы. Мисе- Башга саркофагда өләнә гурбан ве нсә гала олдугуіtу көстәрир.
лиләри чохһүҹејрәлидир; мисели үзә- рилмиш арвады вә ја кәнизи дәфн олун Күлтәпә— Ерм. ССР дә EYM2,131111
риндә инкишафедән һаусториләр ва- мушдур. . Гадынын мәрасим кејими јахынлыгында тәнә (диаметрі 200 мə
ситәсилә гидаланыр. 20 ҹинси, 100-дәк тызыл Пиләкләрлә бәзәдилмишдир. гәдәр, һүнд. 15 м дәні чох); еркәпі әкин
нөвү вар. Миселиләри бир чох јабаны Башына диадема гејулмушдур. Бура- чилик мәскәнини галыглары (е.ә. 3 чү
вә мәдәни биткиләрин јашыл һиссәси дан һәмчинин електрaдaн дүзәлдилмиш миниллик). Газынтылар (1927; 1945)
үзәриндә ағ әрп әмәлә ҝәтирәрәк унлу ваза, үзәриндә һејван 1əсвирлари олан заманы чиј кәріпиҹәнi jaшa jыш евини
шеб хәстәлији төрəдир. Палыд, үзүм, гызыл дәстәкли күзку тәпылмышдыр. Галыгы вә күл көмүр зәбәгән ашкар
алма вә с.-дә хәстәлик төрәдән нөвлә- Сәрдабанын ҹ. дивары jахынлынында олунмушдур. Метал изтəри ташылмыш
ри кениш јајылыб. Конидиләрлә чоха- хидмәтчи вә ја гул дәфн олунмушдур. ыр. Алт тәбәт ә гара, үст тәсәгә гыр

КҮллиJJAT— бир мүәллифин бүтүн, зәркәрлијинин көзәл намунаси Касаб тур." да аләтләрдән "обсидиан зөвha -
јахуд əсас әсәрләринин ејнитипяи ҹилд- едилир. Мәбәрәдә амфоралар, тунҹ ҹиклари, ох учлуглары вә с. үстүнлүк
ләрдә топланмыш вә әдәби, бәдин, пуб- вә ҝүмүш габлар вә с. гоjулмушдур. тәшкил eдир. к. лән чахмат дашындан
лисистик ирс кими гәбул eдилмиш нәшр К.-нын ачылмасы (1830) Русијанын лишлији олан араг вә лән дашы, Ер.
нөвү. К.-а мүәллифин әсәрләри илә ҹ. унда курган тəбирларинин елми мәніктан, Иран, Өн Асијанын Енеолит
јанашы, елми-мә'лумат мәгаләләри, тəдгиги үчүн башлангыч олмушдур. Дөврү абидәләринә охшар олан жил hej
шәрһләр, көстәриҹиләр вә с. Дахилдир. Әд.: Баршинский И., Сокро- кәл нүмүнәләрн дә танылмышдыр.
К.-ын нөвләри: әсәрләрин там К.-ы, вища скифских царей, М., 1967; Федо- Әд.: Пиотровский Б. Б., Ар
әсәрләрин кг-ы вә сечилмиш әсәрләр. ров-Давыдов Г. А., на окраинах ан- хеология Закавказья с древнейших времен
К.-ларын нәшри елми вә күтләви блур. тичного мира, м., 1975; Авдусин д. до 1 тысячелетия до н.э., Л., 1949; jенә
Мүтәхәссисләр үчүн нәзәрдә тутулан А., Археология СССР, М., 1977. онун, Поселения медного века в Армении,

елми нәшрдә мәтнләр там слур КҮЛтәпә— Азәрб.ССР Жданов р нун в сб.: Советская археология, т. 11, М.—Л.,

вә oнлaрын Һәртәрәфли өгранилмаси- да орта асрләрә аид jашајьш јери.
1949.

ни тә'мин едән елми мә'луматлар ве- Араз чајынын тәдим јатағынын сол КҮЛтәпә— Кајсери дән (Түркиjә) 35
рилир. Мүәллифин бүтүн әсәрләри саһилиндәки Чардахлы абидәләренә км Шм. да, Күлтәнә к. јахынлығында
нин гараламалары, редактә вариант- (е.ә. 3 ҹү миниллик — срамызын 9—13 - Тәшә. 1880 иллә илк ләфә Аккад лилин
лары, һәмчинин күндəликләри, мәк- әрләри) дахилдир. Һүнд. 3—3,5 м, дә Каппадокија лөвһәҹиклари адлан
тублары вә с.-ни әһатә едән академик саh. тәгр. 1,5 hia дыр. Ахтарышлар дырылан јазылар танылмыш дыр. Гә
нәшрләр адәтән аз тиражла чыxыр. заманы мүхталиф саxсы каб намунэ дим Канеш ш. јерләшә әссас тәнәдә
В. И. Ленинин күтләви тиражла бура лəри (бәсит вә ширли), әмәк аләтләри, еркән Тунҹ дөврүнә аид үч тәбәгә мүəj
хылан Әсәрләринин там күллијјаты (5- бәҙәк әшјалары, тикинти материалла- jәнләшдирилмиш, чохлу сарај мeri -
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рон,

пылмыш

чик

тәnә К.

мин

зəнкин гәбирләр, мухталиф ке- эмәкаләтләри, тунҹ бәзәк шејләри, Б., 1977; jeнэ онун, Годим Нахчыван,
рамика, hејкәлҹикләр вә с. ашкар ёдил- боз, гара, гырмызы, сары рəнкли садә, Б., 1979.
мишдир. Тапынтылар е.ә. 3-ҹү минил- тара ва гырмызы pəнкләрлә hәндәси
ликдә Мәркәзи Анадолунун тарихини, вә гуш рәсмлари илә бәзәдилмиш бо КҮЛтикин АБИДәси — дөврүмү:
онун Ассурија, Троја вә Сурија илә jалы габлар вә с. тапылмышдыр. К.- зәдәк кәлиб чатмыш гэдим Орхон — Je
әлагəлəрини изләмәјә имкан верир. дә е.ə. 2-ҹи мин илликдә ибтидаи иҹма нисеј абидəлəринин əн бөјүү. к.а.-ни
Тунч дөврүнүн орталарына јахын шә- гурулушу заифләмиш, мүлки "бәрабəр- 1889 илдә рус тэдгигатчысы Н.М. Јад
Һәрлә јанашы, Ассурија колонијасы сизлик баранмышды. Галынлығы 1 м ринтсев Тола чарынын Орхон чарына
Карум тәшәккүл тапды. Карумдан та- олан 4-ҹү тәбәгәнин е.ә. 1ҹи минилли- төкүлдүју јердә (Монголустан) тап

е.ə. 2-ҹи миниллијә вә е.ә. jин эввәлләринә аид мәдәни тәбәгәсин- мышдыр. Абидә Илтəриа хаганын ки
18 әсрә аид лөвһәҹикләр Ассуријанын дән базалт вә туфдан дән дашлары, оғлу, Билкә хаганын тардашы,
вә онун Кичик Асијадакы колонијала- сүрткәҹ, тырмызы вә боз ранкли бо- мәшһур түрк сәркәрдәси шаһзада Күл
рынын сосиал-игтисади həјатынын өj jалы габлар, һејван сүмүкләри ашкар тикинин (685—731) шәрәфина тојул
рәнилмасинда мүһүм әһәмиј јәтә ма- едилмишдир. к. Заrафгазијанын Ене- мушдур. Даш стела формасында олан
ликдир. Канешдә һәјат hетт дөврүнә- oлит вэ Тунҹ дөврү абидəлеринин стра- абилән ин 2 өнли вә 1 дар үзү гэдим
дәк (е.ә. 12 әсрин әввәлинәдәк) давам тиграфија вә хронолокијасынын ар- түрк дилиндә (Орхон — Јенисеј јазы
етмишдир. дычыллыгла өjpәнилмәсиндә бөјүк сы илә), 1 енли вә 1 дар үзү исә Чин

дилиндә (bероглифләрлә) јазылмышәд.: Шилейко в. к., Документы әһәмијjәтә маликдир.
из Гюль-тепе, Известия Российской Акаде- Әд.: һәбибуллаев дыр. Абидәдә түрк гәбилә вә тајфала.

1, Петроград, 1921; Ozggs T., Türk ta- әлијев В. А., Годим Нахчыван, Б., зикинин һәрбиjүрүш вә шүҹаәтләри
мии истории материальной культуры, т. Күлтәләдә археоложи газынтылар, Б., 1959; рыны бирләшдирмиш хаганын, Күл
rih kurumu tarafindan yapilan Kultepe ka. 1979. мәдһ едилир. Илк дәфә 1893 илдә в.
гisi raporu. 1948, Ankara, 1958. КҮЛтәпƏ II — Азәрб.ССР-ин Нахчы- Томсен абидәнин алифбасыны, 1894
КҮЛтәлә — Азәрб.ССР-ин Нахчыван ван ш.-ндән 12 км шм.-да, ҹәһри чајы илдә иса В. В. Радлов мәтнини охумуш
ш.-ндән 8 км шм.-ш.-дә, индики Күл- илә Нахчыван чајынын бирләшдији ва салман дилинә тәрҹүмә етмишдир.

әразисиндә Енеолит — еркән јердә е.ә. 3- ҹү миниллик —e.ә. 1-ҹи 1897 илдә П. М. Мелиорански ону һә
Дәмир дөврүнә аид (е.ә. 4-ҹү минил- миниллијин әввәлләринә аид jaшajыш тәрҹүмәдән рус дилинә чевир
лик-е.ә. 1-ҹи миниллијин әввәли) јери. Саh. Зha дaн чох, мәдәни тәбә мишдир.

јашајыш јери. Газынтылар (1951—64) гән ин талынлығы 12 м-дир. Күр-Араз Әд.: бах Орхон-Јенисеј абидалари
заманы 22 м галынлығында 4 мәдәни мәдәнијjәтинә аид олaн алт тәбәrәдән мәгаләсинин әдәбијјатына,
тәбәгә өjpәнилмишдир. Галынлығы 9 м (галынлығы 6 м) мүдафиә дивары, ја
олан алт тәбәгәдән е.ә. 4-ҹү минилли- шарыш евләри, тəcəрруфат тикилилә- КҮЛТУТАН-түстү газларыны күл
jә аид даирәви планлы, бүнөврэси чај ри, оҹаг јерләринин галыглары ашкар дэн тәмизләјән апарат "Механики,
дашлары вә кил мəһлулу, диварлары едилмии, тунч, сүмүк вә дашдан әмәк електрик тә'сирли вә комбинәли К.
мөһрәтталчыгла һөрүлмүш јашајыш аләтлари (белә аләтлар к. II илә һәм- лар вар. Механики К.-да күл газларын
биналары, тәсәрруфат тикилиләри, девр олан дуз ма'дәнләриндә дә ашка- һәрәкәт истигамəтин ин дəјишмәси "нә -
очаг вә күрәләрин галыглары, торпаг pа чыхарылмышдыр), боз, гара, чәһрајы тиҹәсиндә ајрылыр; електрик К.-ында
гәбирләр ашкар едилмишдир. Өлүләр рәнкли кил таблар, көмүрләшмиші та- (електросүзжәчләрдә) мәнфи јүкләнмиш
тэк, гоша вә коллектив дафн олунмуш- хыл галығы, һејван сүмүкләри вә c. күл зәррәҹикларини мусбәт јүкләнмиш
дур. Гәбирә мәмшәт аваданлығы, әмәк тапылмышдыр. 2-ҹи тебәгалән (талын- електродлара електростатик ҹазибә гүв
аләтләри вә бәзәк әшјалары тојулмуш- лығы 4 м) орта Тунҹ дөврүнә (е.ə. 20— Вәси чәкир, комбинәли К.-да исә ар
дур. Обсидиан вә чахмагдашыдан нук. 19 асрләрә) айд нарынгаланын гала дыҹыл гурашдырылмыш батарејалы
леуслар, бычаг, ораг дишлари, тоха, диварлары (ени 3 м), jaшajыш бина- сиклонлар вә електросүзқәҹләр түстү
Һәвәнкдәстә, күрз, биз, садә вә бојалы лары, дулусчулуг e'малатханалары, газларындакы күлү (99% -дәк) тут
саxсы габлар, мис мә'мулаты вә с., тәсәрруфат тикилиләри, мә'бəд галыг- маға имкан верир.
Һабелә Јахын Шәр өлкәләриндән кә- лары вә с. ашкар олунмушдур. Гала КҮЛҮHк-мә'дән-газыма вә даш-тор
тирилмиш бојалы гaблaр тaпылмыш- диварлары дөрдкүн бүрчләрлә мөһ- паг ишләриндә сүхуру, јахуд дашы
дыр. Галынлығы 9 м олан 2-ҹи тәбә- кәмләндирилмишдир. Газынты заманы гопармаг үчүн ишләдилән, уҹлары
тәдән е.ә. 3-ҹү миниллијә аид jaшajыш даш hвјкәл, әмәк аләтләри (вәл, дән узадылмыш чәкиҹ шәклиндә әл аләти.
биналары вә тәсәрруфат тикилилари, дашлары, бычаг, күрз, балта, искәна, Бир вә ја һәр ики уҹу ити ола биләр.
кил собалар, мангаллар вә дашдан ту- биз вә с.), тунч эшјалар, бәзәк шејлә. КҮЛҮc— Азәрб.CCP Шаһбуз (Нах.
рулмуш даирәви оҹаг јери ашкар олун- ри, тахыл галыглары, мухталиф һејван мССР) р-нунда кәнд. к. советлијинин
муш, әмәкаләтләри, тунҹ әш)алар, сүмүкләри, хил габлар вә с. ашкар мәркәзи. Р-н мәркәзиндән 13 км ҹ.-ш. -
јапма нахышлы вә ҹызма бәзәкли ҹи- едилмишдир. Гырмызы вә сары фанлу дә, орта дағлыг гуршагдадыр. ӘҺ. 988
лалы боз вә гара саxсы таблар, килдән бојалы габлар инсан, гуш, hејван ва с. (1981); hejвандарлыг, әкинчилик BO
өкүз, гоjун, кечи фигурлары, көмүр- рәсмләрлә бәзәдилмишдир. Бу мәрһа- бағчылыгла мәшғулдур. Орта мәктәб,
ләшмиш арпа, буғда, дары галығы ләдә к. п бөјүк тајфа бирлијинин иг- мәдәнијjәт еви, китабхана, тибб вә ра
әлдә едилмишдир. Галынлығы 3 м олaн тисади, дини мәркәзинә, шәһар типли битә мәнтәгәси вар. к. јахынлығында,
3-чү тәбәгәдән е.ə. 2-чи миниллијә аид jaшajыш јеринә чeвpилмишдир. 3-ҹү Күлүс чајынын сол саһилиндә е.ə. 2

(сон Тунҹ дөврү) вә 4-ҹү (илк Дамир 1-ҹи миниллијин әрвәлләринә аид га
дөврү) тәбәгәләрдән гала диварлары ла диварлары илә әhaтәләнмиш jаша
ва јайајыш евләринин галыглары, оҹаг- jыш јери вә к. галасынын шм.-г.-индә
лар, дән дашлары, даш күрзләр, боз, некропол вар. Јашајыш јериндән дөрд
тырмызы pəнкли садә вә полихром бо- күнч планлы ири бина галыглары, дән
јалы килгаблар, һејван сүмүкләри дашлары, боз, гара вә гырмызы pəнкли
вә с. Тапылмышдыр. 4 ҹү тәбәгәнин кил габ гырыглары әлдә едилмишдир.
монохром бојалы таблары садә гыр- Некрополда даш гуту гәбир абидәлә
мызы ранкли рәсмләрлә нахышланмыш- ри ашкар олунмушдур. Гәбирләрдән
дыр. Әкинчилик, малдарлыг, дулус- тунҹ xəнҹәр, низә уҹу, биләрзик, сыр
чулуг, тохуҹулуг вә с. илә мәшғул ол- ға, үзүк, , дисквары асмалар, күлә,
муш, к. і əhaлиси арасында әмлак каса, гәдәһ вә парч формалы кил габ
бәрабəрсизлиjи japaнмыш, илк синиф- лар (ҹызма, чәртмә нахышлaрлa бәзә
ли ҹемијjәтә мәхсус патриархал гул- дилмиш) тапылмышдыр.
дарлыг рүшејмлари мејдана кәлмиш- КҮлчә-сәпинтиләрдә металын баш
ди. К. ІІ абидəлəри вә онунла билава- га һиссәҹикләриндән фәргләнән ири
ситə əлагдар олан гадим дуз мә'дәни тәбии метал (сызыл, күмүш, платин
Азәрб.-да Тунҹ дөврүндә илк шәһәр- вә с.) парчасы. Надир һалларда раст
ләрин јарандығыны көстәрир вә Азәрб.- кәлир. Чәкиси, адәтән, 1 г-дан чох олур.

Күлтәпә тапынтылары: 1-кил челмәк; ын Јахын Шәрг өлкәләри илк игтиса- Ән бөјүк гызыл К.-ләри «Плита Холтер

2, 3— Һејван фигурлары; 4- даш топпуз; ди, мәдәни әләгәләр сахлады Рыны сү: мана» (чәкиси кварсла бирликдә 285
5— даш балта; 6—даш тоха; 7- дән дайы; бут eдир. кг, халис сызылынкы 83,3 кг), «Желан

8-кил күп; 9-бојалы жил габ; 10— обси- Әд.: Әлијев В. Н., Азәрба јҹанда ны незнакометс» (чәкиси кварсла бир
диан лев һә; 11-сүмүк биз. тунч дөврүнүн бојалы габлар мәдәнијjәти, ликдә 70,9 кг, халис гызылынкы 69,6
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кг) Австралијада тапылмышдыр. ССРи дарваза (сағ вә сол тәрәфләриндә квад- дә, хүсусән дә Африка, Мадагаскар,
Алмаз фондунда «Болшој треуголник» рат формалы бүрҹләр јерләшир) јери Һинд-Малајјада Сокотра а.-да вә Ши
(36,2 кг), «Верблјуд» (9, 29 кг) вә с. вар. Археоложи ахтарышлар заманы мали Австралијада 12—15 ҹинси, 55
К.-ләр сакланыр. ҹам, күп, тава, ваза вә c. саxсы габ дәк нөвү вар. ССРИ-дә исә (Узаг Шәрг
КҮлчә (металлурки јадан нүмунəлəри ашкар едилмишдир. Eһти- дә) 1 нөвү jajылмышдыр. Ән әһәмиj
төкмә металдан пəcтah; чох вахт кəсик мал ки, Сасаниләр дөврүндә Хәзәр рәтлиси күнчүддүр.
пирамида, јахуд призма, силиндр вә ја хаганлығындан мүдафиә мәгсәди илә КҮП-әрзаг сахламаг үчүн истифадә
конус шәклиндә олур. к. сонракы тикилмишдир. 11 әсрин аввәлләриндә олунан саxсы габ. Һәлә Тунч дөврүн
e'мал (әсacән, јајма үсулу илә) үчүн Ширваншаһлар, дөвлəтинин Гәбәлә вә дән мә'лум иди. Ҝөвдәси јумуртавары,
јарымфабрикатдыр. Тәзјиглə e'мал еди- Шәки феодал Һакимликлари илә апар- боғазы көдәк, ағзы кен, диби дар ва
ләҹәк к.-ләрин күтләси бир нечә кг- дығы мүһарибәләр нәтиҹәсиндә дағыл- јасты олур. Ири тəcəppүфат К.-ләри әк
дан 250 т-дәк, чох ишләдилән полад дығы күман едилир. сәр һалларда jерә басдырылыр. К.-лә
К.-нин күтләси 05, т-дан 20 т-дәк, чу- Әд.: Годиров Ф. В., Күнкүт га- рин кичик формасына күнә дејилир.
гун вә бә'зи әлван метал К.-ләрин күт- ласы вә онун археоложи ҹәһәтлән өjpәнил- Күпләрдән пендир, јағ, дошаб (бәк
ләси исә 30—40 кг олур. Металын бәр- мәси Һагтында, Азәрб.CCP EA Хәбәрләри мәз), говурма, јарма вә с. сахламаг
кимә просесиндә кристаллашма шәраи- (тарих, фәлсәфә вә һүгуг серијасы), 1969, үчүн истифадә едилир. Ағарты күпә
тинин дəјишмәси илә әлагодар олараг ләри бә'зән ширәләнирди. Һәчминдән ва
К.-нин гурулушу вә кимјави тәркиби КҮНКҮТЛӘР, кинкитләр-түрк- формасындан асылы олараг Азәрб.-да
бирҹинсли олмур (бах Ликвасија). дилли тајфа. Азәрб. әразисинә 13 әср- күләләрин «бәрни», «допу» вә с. нөвү
КҮлчә-кәтәјә охшар ширин чөрәк. дә монголларын тәркибиндә кәлмиш- jajылмышды.
Ун вә јағдан ич һазырланыр, ширин ләр. Азәрб.-да кечмиш Күнкүт (Ҹа- КҮП гӘБИР —Мисирдә (е.ә. 4-3
хәмирин ичинә долдуpуб биширилир. вад гәзасы), Дашалты Күнкүт (Ҹаван- чү минилликләр), Аралыг дәнизи са
Азәрб.-да (Талыш, Губа, Шәки, Ширван шир гәзасы), индики Ашағы Күнкүт, һилләриндә, Кичик Асијада (е.ә. 3—
вә с. зоналарда), һәмчинин башга халг- Баш Күнкүт (Шәки р-ну) к.-дəринин, 2-ҹи минилликләр), ССРИ əразисиндә,
лар арасында кен иш jajылмышдыр. һәмчинин Күнкүт чајынын адлары әсaсән Гафгазда, оҹүмләдән Дағыстан
КҮМЕТР, кејфијjәтөлчән, eһтимал ки, К.-лә әлaгәлардыр. да (е.ə. 2-ҹи миниллијин 2-ҹи јарысы),
Q-метр-универсал радиоөлчү ҹиһа- КҮНҹдишлиләр (Hynobiidae) Абхазијада (е.ә. 1-чи миниллијин әв
зы; индуктивлик сарғаҹлары, конденса- гујруглу амфибијалар фәсиләси. Бә- вәлләри), Азәрб., Ҝүрҹүстан вә Ермә
торлар вә рәгс контурларынын кејфиј- дәнинин уз. 25 см-дәк олур. 5 чинси, нистанда (е.ә. 1-ҹи миниллијин орта
јəтини, hабелә индуктивлији, електрик 30 нөвү, оҹүмләдән ССРИ-дә 3 нөвү лары) јајылмыш гәбир формаларын
тутумдарыны, индуктивлик сарғач вар. Шимали вә Шәрги Асијада, Ши- дан бири. Күпдә дәфнетмә адәти Азәрб,

мал-Шəрги Авропада вә Гәрби Асија- да 7—8 әсрләрә кими давам етмишдир.
да јајылмышдыр. Дағ (4 мин м-дәк
Һүнд.-дә), дүзәнлик вә мешәләрдә, бә”
зилари суда, эсасəн дағ чајларында раст
кәлир; судан надир һалда чыxыр, ди

Cx Lx
кəри исә jалныз чохалма вахты суја ки

0,1 02 1 1 0 5 рир. Мајаланма хариҹдә ҝедир. Еркәк
ләри суја сперматофорлар, дишиләри
ичәрисиндә 7-дән 60-дәк күрү олан ки
сәҹикләр төкүр. Хырда онурғасызлар
ла гидаланыр.

Кејфијjәтөлчән блок-схем: 1-кенератор: КҮНҮД, сезам (Sesamum)-күн2— резистор; 3-контур системи; 4 – нуму- ҹүд фәсиләсиндән бир вә чохиллик отнәви конденсатор (Co); 5- електрон волт
ҹинси. Вәтәни Африкадыр. Тропик
вә субтропикләрдә 35 нөнү битир. к.

ларында омик иткини, конденсатор- гадимдән Ефиопија, Мисир, Јунаныс
ларын итки буҹагларынын танкенси- тан, Иран, Һиндистан, ССРИ-дә исә Ичәрисиндә яки өлү бас дырылмыш күпни тә'јин етмәк үчүн ишләдилир. Кон- Түр.ССР, Өзб.ССР, Азәрб.ССР гәбирин дахили көрүнүшү (Минкәче
турун кејфијjәти резонанс һалындагы Краснодар өлкәсиндә әкилир. Әcacән вир).

U, кәркинлијинин Uі кәркинлијинә нис, ики јарымнөвү олан һиндистан ҹәнуби Америкада (һиндиләрдә) сонбəти илә өлчүлүр. Ҹиһазын шкаласы К.-ү (S. indicum) беҹәрилир. Дикдуран заманлара гэдәр мөвчуд олмушдур.кејфијjәт гијмәтләринә көрә дәрәҹәлә- көвдәсинин һүнд. 1—2 м, јарпаглaры Бә'зи һалларда күп сындырылмыш,нир. Индуктивлији өлчмәк үчүн нүму- лансетвары вә ја узунуна бөлүмдү
нәви сарғаҹы Lх сыхаҹларына кошуб, дүр. Чәһрајы, бəнөвшəји вә ја ағ чичәк- сонра исә өлү онун ичәрисинә гоjул
CL, контуруну кенератор тезликли лəри ири, мејвәси гутуҹугдур. Тоху- хил гапar, jaхуд саxсы сыныглары иләмунун тәркибиндә 50—65% -дәк јағ
резонанса көкләзирләр. Индуктивликгијмәти Томпсон дүcтуруна көрәһе. олур јејинти, гәннады, консерв вә мар- өртүлүрдү (бах Күп гәбирләрй мәдә

гарин сәнајесиндә, еләҹә дә тибб ва нијjәти).
сабланыр:

техникада истифадә едилир. Жмыхы Әд.: бах Күп гәбирлари мәдәнијjәти
гијмәтли јемдир. мәгаләсинин әдәбијјатына,
КҮНЧҮД JAFы,* 4л?-f"с, сезам јағы— КҮП гәБИРЛАРИ мәдәниәти
Sesamum indicum биткисинин тохумла- Күр вә Араз чајлары һөвзасиндә,

бурада L — өлчүлән индуктивлик; fo рындан алынан битки јағы; демәк олар һәмчинин Ҝүрҹүстан вә Ермәнистан
ки, ијсиздир, хош тәми вар. Тәркибин- әразисиндә jajылмыш археоложи мә

кенераторун тезлији; С-нумунәви кон- дә 4—6% стеарин, 7—8% палмитин, дәнијjәт (е.ə. 2 аср— ерамызын әввәл
денсаторун тутумудур: Ҹиһазын өлчмә тәгр. 0,1% миристин, 1,0%-ә гәләр ара- ләри). К.г.м. үчүн, əсасән, тырмызы
Һәдди 5—1200 (50 кс-дән 250 мһс-ә гә- хин, 35—48% олеин, 37 — 48% линол, вә ја боз ранкли ири күпләрдә (һүнд.
дəр тезликдə), өлчү xəтасы 5—10%-дир. 0,5% -ә гәдәр һексадесен туршусу олур. 1,5—2 м) дәфн адәти характерикдир.
КҮНКҮТ— Азәрб.ССР-ин Шəки р-нун- Донма темп-ру —3 илә -7°C арасында• Азәрб.-да К.г.м.-нә аид гәбиристанлар
да чај. Әјричајын (Ганых һөвзаси) сағ дыр. Гијмәтли јејинти мәһсулудур, ла- Минкәчевир, Мил-Гарабағ, Ширван,
голу. "Уз. " 52 км, һөвзәсинин саh. 365 кин онда А витамини јоxдур, Е вита- Нахчыван вә с. әразиләрдә ашкар едил
ҡм?-дир. Баш Гафгаз силсиләсинин ҹ. мини исә аз мигдардадыр. к.ј.-ндан мишдир. Өлүләр бүкүлү вәзијjәтдә
јамаҹындан (3190 м јүксəкликдән) баш- гәннады, консерв вә с. сәнаје саһәлә- сағ вә ја сол бөjpү үстдә, әсacән, үфү.ланыр. Әcacән, гар јералты су- риндә истифадә олунур. ги шәкилдә дәфн олунмушдур. Гәбирларла гидаланыр. Сувармада истифадә КҮНҸҮД Фәсиләси (Pedaliaceae), ләрдән мухталиф саxсы габлар, бәолунур.

сезам фәсиләсин иқиләпәлиләр зәк шејләри, силаһлар, әмәкаләтләриКҮНКҮТ ГАЛАСЫ — Азәрб.CCP Шә- синфиндән от, бә'зән кол биткиләри. вә с. ашкар едилмишдир. Тапынты
ки р-ну Баш Күнкүт к.-ндә еркән Бүтөв вә ја дилимли јарпаглары гар- лар Гафгаз Албанијасынын Јалојлутә
орта әсрләрә аид гала. Кирәҹ мәһлу- шы-гаршыја, јахуд нөвбәли дүзүлүр. пә мәдәнијjәти үчүн дә сәҹијjәви олуб
лу илә чај дашындан тикилмишдир. 5 үзвлү, гејри-мүнтәзәм чичәкләри ики- форма вә тәркиб ҹәһәтлән ејнијjәт тәш
Уз. 120 м, ени 42 м-дир. Галанын чох ҹинсијjәтлидир; мејваси ачылмајан Кил едир. К.г.м. Азәрб.-ын дүзән вэ
һиссаси дағылмышдыр. Галада ики гутуҹугдур. Тропик вә субтропикләр- дағәтәји р-нлары үчүн характерикдир.
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чанын чајлары, көлләри вә су анбарлаа. Овалығындан
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К.г.м.-нә мәнсуб әһали әкинчилик, рамлы, Салјан (Азәрб. ССР) ш.-ләри зи далғаларындан горујур. Чох һис
малдарлыг, Овчулуг, балыкчылыг, сә- к. саһилиндәдир. сәси Гызылағаҹ горуғуна дахилдир.
нәткарлыг вә тиҹарәтлә мәшғул ол- К. harгында бир чох антик вә орта Балыкчылыг тəcəрруфатлары вар.
мушдур. Сон дөврләрә аид гәбирләр- эср мүәллифләринин әсәрләриндә мә'- КҮРКҮМҮШҹәси (Aiburnus fi.
дән Аршаки, Рома, Сасани пуллары, лумат верилмишдир. Годим јунан, liррii K.)-чәкикимиләр фәсиләсинин
шүшә габлар, гызыл вә күмүшдән бә- латын, әрәб, фарс, түрк, ермәни, күр- бир нөвү. Уз. 17 см-ә, чәкиси 44 г-а
зәкләр вә с. тапылмышдыр. ҹү мәнбәләриндә Кор, Кур, Кир, әл- гәдәрдир. Ширин су балығыдыр. ин

Әд.: Газыбев с. м., Минкәчевир Курр, Мткуари вә c. кими ады чәки- си jеткинлијə 2 јашында чатыр. Күр
күп гәбирлари албому, Б., 1960; Ваһи- лир. Тэдгигатчыларын фикринҹә «су», чајынын ашағы вә орта һиссәләриндә,
дов Р. М., Азәрбајҹанда күп гәбирлари «чај» мә'насы верән «k.» сөзү ибер- Араз чајы һөвзәсиндә, Ләйкәранын вэ
мәдәнијəтинин бә'зи мәсәләләринә дайр, Гафгаз мәншәли олуб јерли албан (Гаф- Нах. МССР-ин тәбии суларында кеАзәрбајҹан мадди мәдәнијjәти, ҹ. 6. Б., газ) тајфаларынын биринин дилиндән ниш јајылмышдыр. Мајнијул ајла"һүс ер но в м. М., Исмайы көтүрүлмүшдүр. Азәрб. ССР-дә jаша- рында һиссә-һиссә 1000-дан 10 000-әлов г. С.,

археоложиабидəлəри (гэдим јан грыз вә будуг дилләриндә инди дә гәдәр күрү төкүр. Әcacән, су һәшәрат
Ал е дөврү-орта әсрләр), Б., 1981; «кур» сөзү «су», «чај» мә'насында иш- ларынын сүрфәләри илә гидаланыр.
лекперов А. К., Культура кувшин- ләдилир. КҮр чөкəклији — Загафгазијаданых погребений Азербайджана, Исследо

Әд.: Ахундов А. А. Күр сөзү- дaғaрaсы тектоник чөкəклик. Бөјүквания по археологии и этнографии Азер
байджана, Б., 1960; Голубкина Т. И., нүн етимолоки јасы hаггында, АДУ-нун Ел- Гафгазын ҹ. јамаҹы илә Кичик Гафгаз

байджане, Труды Музея истории Азер- ры чајлары вә онла: Сурами (Лих) силсиләси илә Колхидарынбайджана, т. 6, 1961. ha хүсусијjәтләри, Б., 1960;
ајрылыр. Ш.-дә Хәзәрәсәнов М.

дәнизи илә һудудланыр. М.-ш. гуртаКҮПЧАЛ— Азәрб.CCP Губа р-нунда Б., 1973; Алиев К.Т., О названии ре- рачағында Ләнкәрaн oвaлығынакәнд. к. советлијинин мəркәзи. Р-н ки Куры: ДАН Азерб.ССР, 1959, No 4; Рус- вушур. К.ч., əсасəн, Азәрб.ССР, гисмәркәзиндән 12 км г.-дә, Гудјал чајы- тамов С.Г. и кашкай Р. М., Водный мән Күрч.ССР (Күрчүстан номенкланын сол саһилиндә, Гызылгаја јајла : баланс Азербайджанской ССР, Б., 1978. турасында Иверија чөкəклифи адланыр)сынын шм. -ш. этəјиндадир. Əh. 482 КҮp— Азәрб.CCP Шамхор р-нунда шә- әразисиндәдир. Уз. 600 км-ә гәдәрдир.(1981); бағчылыг вә һәрвандарлыгла һəр типли гәсәбә. к. гос. советлијинин Релјефи чох јердә дүзәнлик вә ja jүк
мәшғулдур. Сәккизиллик мәктәб, клуб, мәркәзи. Р-н мәркәзиндән 27 км, Шам- сәкликләр, бә'зи јерләрдә алчаг дағкитабхана вар.

хор д.ј. ст.-ндан 9 км аралыдыр. Шам- лыгдан ибаратдир. Чохлу палчыг вул.KYP Загафгазијада (Wүрҹ.ССР, хор CEC-ин тикилмәси илә әлагодар каны вар. Əсас орографик ваhиди (чөАзәрб.CCP) вә Түркирәдә чај. Гафга- салынмышдыр. Асфалт 3-ду, арматур кəклијин эн алчаг саһәси) Күр-Араз
зын ән бөјүк чајы. Уз. 1364 км (бә'зи вә оксикен сәхләри, чынгыл кархана- овалығыдыр, К.ч.-нә һәмчинин Дахили
мәлуматлара көрә 1515 км), Һөвзә- сы, орта вә кəнд техники-пешә. мәк- Картли дүзәнлији, Ашағы Картли дү.синин саh. 188 мин км2. К.-үн чох һис- тәлләри, мәдәнијjәт еви, 2 китабхана, занлији, Тарајазы дүзү, кәнҹә—Газах
сәси (тәгр. 900 км-и) Азәрб.CCP әра- кинотеатр, киногурғу, хәстәхана, до- дүзәнлији, Иори јајласы, Ҹејранчөл,
зиси илә ахыр. Түркиjәдә Гарс јај- ғум еви, амбулаторија, ушаг бағчасы Ачыноһур өн дағлығы, Алазан-Һәфтәласындан башланыр. Хәзәр дәнизинә вар.

ран вадиси, Ләнкәбиз силсиләси, әләттөкүлүр. Тбилиси ш.-нәдәк дар дәрә- «КҮР БАЛЫГ cəНАЈЕСИ, ШИРКә. тирәси вә с. дахилдир. К.ч. Палео
ләрлә (Боржоми дәрәси вә с.) ахыр. ти—1906 илдә капиталистләрдән м. кендә формалашмаға башламышдыр.
Тбилиси ш.-ндән ашағыда чајын дәрә- Нағыјев, Г. Сәфәрәлибајов вә Б. Рүс- Сәтһи Неокен вә Антропоген чөкүнтүси кенишләнир. Габырры (Иори), Га- тәмбәјонун тә'сис етдиклари ширкәт. ләри (кил, гум, конгломерат, чагылных (Алазан) вә ҝәнҹә чајларынын мән- Илкин капиталы—120 мин манат. Күр вә с.) илә өртүлүдүр. Әсас фајдалы га
сәб һиссәләриндә Минкәчевир су ан- чајы боjундакы Happых, Ҹавад, Јуха- зынтысы нефтдир. Иглими чох јердә
бары japaдылмышдыр. Су анбарындан ры вә Ашағы Агуша балыг вәтәкәләри гуру субтропикдир. Орта темп-р әраашағыда К. Кур-Араз овалығына чы- ширкэтин ихтијарында иди. Балыг сə- зинин чох јериндә јанварда 0°С-дән, бә'хыр. Бу һиссәдә чај чохлу меандр әмә- најесиндә һ. з. Тағыјевин Мөвгејини зи јерләрдә исә 2—3° С-дән, ијулда
лә кəтирир. Мәнсәбиндән 236 км мә- зәйфләтмәк мәгсəдилә 1909 илдә japa- мәркәзи вә ш. һиссәдә 26°С-дән чох,
сафәдә (Сабирабад ш. јахынлығында) дылмышдыр. «Загафгазија балыг сана- кәнар һиссәләрдә 22—26°С-дир. Иллик
К. ән бөјүк голу олан Аразла бирләшир. jеси» ширкатинин пајчыларындан бири јағынты Күр-Араз овалығында 200Хәзәр дәнизинә төкүлдүју јердә делта дә к.б.с. ш. иди. Азәрб.-да Совет Ка- 400 мм, бә'зи јерләрдә 200 мм-дән аз,
(cah. 100 км?) әмәлә ҝәтирир. Əсас гол- кимијjәтинин гәләбәсиндән сонра «K.6. Алазан-һәфтәран вадисиндә 900 мм əлары: сағдан Паравани, Храми, Ақста- с. ш. миллиләшдирилмишдир. гэдәрдир. Əсас чајы Күр вә онун сағфа, ІШамхор, Тәртәр, солдан Бөјүк Күр гызылБАлығы — чохaлмacы голу Араздыр (ашағы ахыны). КичикЛиа хви, Арагви, Габырры, Ганых, Түр- Күр чајы илә бағлы олан Хәзәр гы- көлләр (haчыгабул, Ачыноһур вә с.)
јан вә с. Гарышыг мәнбәдән гидала- рылбалығынын (Salmo fario morpha вaр. Су анбарлары (ән бөјүју Минкә
ныр. Ахымынын 36 %-ини гар сулары, caspius) сүрүсү. К.г. Авропа гызылба- чевир су анбарыдыр), суварма канал30% -ини јералты сулар, тәгр. 20%-ини лыгларынын ән ирисидир. Уз. 1 м-дәк, лары шәбәкәси јарадылмышдыр. К.ч. -јағыш сулары, 14%-ини бузлаг сулары чәкиси 14-16 кг (бә'зән 40—50 кг) ндә торпагларын мелиорасија вәзијjә
тәшкил eдир. Орта иллик су сәрфи олур.Кечиҹи балыгдыр. Чохалмаг үчүн тини јахшылашдырмаг үчүн коллекторТүркијә илә cәрһәддә тәгр. 30 м/сан, нoјабр— декабр аjларында Күр чајына лар чәкилмишдир. Јарымсәһра вә гуру
Тбилисидә 205 м/сан, Минкәчевирдә кечир; 16—45 мин күрү төкүр, сонра чөл ландшафты əсас јер тутур. Тала
402 м/сан, мәнсәбиндә 575 м/сан-дир. өлүр. Күрүдән чыхан көрпәләр 2 илә лар шәклиндә дүзән мешәләри, Күр
Су режими кедишинә көрә к. Јазда гәдәр чајдa гaлдыгдан сонра Хәзәрә чајы вә онун бә'зи голларынын (Араз,
дашгын әмәлә кəтирән чајлар групуна гајыдырлар. Әcacән, килкә, сиjәнәк вә Ганых вә с.) саһилләриндә тугај мешә
дахилдир. Минкәчевир су анбары ти- атeрин балыглары илә гидаланыр. Күр, ләри, Ачыноһур өн дағлығында сејрәк
килдикдән сонра К.-үн сују тәнзим Араз чајлары үзәриндә бәндлəрин ти- арид мешәләр вар. Горуг (Ширван,
едилмиш, дашгынларын гаршысы, əса- килмаси К.г.-нын тәбии чохалмасы. Түрјанчај, Вашлован вә с.) вә јасаг
сән, алынмышдыр. Чајын сәвијjәси нын гаршысыны алмышдыр. Еһтија- лыглар (Бәндован, Ақкөл вә с.) japa
гышда сабит олур. Сују лиллидир. Ор- ты з-д үсулу илә бәрпа едилир. Илдә дылмышдыр. Гышлаглар вар. Памбыгта heсaблa һәр ил Хәзәр дәнизинә 100—120 с тутулур. Әти јүксәк кејфије чылыг, үзүмчүлүк, таҳылчылыг, меј18,5 млн. т лил кəтирир. Сувармада јəтлидир.

вәчилик, барамачылыг, hејвандарлыгкениш истифадә едилир. Үстүндә Чи- КҮР ДАШЫ — Хәзәр дәнизиндә, Ба- (әсacән, гоjунчулуг) инкишафтахеви, Загафгазија, Ортачала, Мин- кы архипелагынын ч.-унда ада. Күр мишдир. І
кәчевир, Варвара СЕС-лари japaдыл- дилиндән тәгр. 11 км ш.-дəдир. Саh.

Әд.: Гвоздецкий Н. А., Физичес•мышдыр. Шамхор СЕС-и тикилир. 1 км-ә гәдәрдир. Уз. 308 м, ени кая география Кавказа, в. 2—Предкавказье,Балыгла (узунбурун, бөлкә, нәрә, 252 м. Сәтһи гумлу вә дашлыдыр. Пал- Закавказье, М., 1958; Щиринов Н. Ш.,иланбалыг, суф вә с.) зэнкиндир. Күр- чыг вулканы вар. Геоморфологическое строение Кура-Арак.
Араз Товалығы һиссәсиндә кәмичилијə КҮр дили — Азәрб.ССР-дә j-a, Xə- синской депрессии, Б., 1973; jенә онун,
зарарлыдыр. Әрдәһан (Түркија), Бор- зәр дәнизи илә Киров көрфәзи арасын- Новейшая тектоника и развитие рельефа
жоми, Гори, Мсхета, Тбилиси, Рус- дадыр. Уз. 30 км, саh. 50 км”-дән чох- му се ибов М. А., Геоморфология итави (Күрҹ.ССР), Минкәчевир, Јев- дур. Сәтһи һамар вэ гумлугур. К.д. новейшая тектоника среднекуринскойлах, Зәрдаб, Сабирабад, Әли Бај- Киров көрфәзини ш.-дән Хәзәр дәни- впадины, Б., 1975; бах һәм чинин

ет
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нитына.

автомо

масы

Күр-Араз овалығы мәгаләсинин өдәбијja- ди р-нлары арасында Абшерон игтиса 1

ди рајонундан сонра икинҹи јердадир.
тәгр. - ини верир. Барамачылыг ке»

KYPAFзы нәРӘЈЕТишдишмә Респ. -да истеһсал олунан нефтин тәгр. ниш јајылмышдыр (респ. да, истеһсал 1

ЗАВОДУ — Күр чајынын мәнсәбиндә, 16% -ини, електрик енержисинин 57% - олунан бараманын 68% и 1981). К. А.
Банкә балыг комбинатынын 18 км-лизин- ини, тәбии газын 17% ини, електро- и.р. инкишаф етмиш нэгл. шәбәкәсинә
дəдир. з дун төрадичилари сахлајан, техника сəнајеси мәһсулунун 31% ини, маликдир. Азәрб.ССР ин əсас д.). хәт
инкубасија, сүрфә jетишдирән да ирә- памбыг маһлыҹынын 75% ини, илкин лəри (Бакы — Тбилиси, Бакы— јереван,
ви Ковузлары, балыг көрпəлəри jетиш- јун емалынын 100% ини, битки јағы- Бакы — Астара) вә макистрал
дирән көлләр, чанлы jем jетишдирән нын 34% -ини, овланан балығын 28% - бил јоллары" (Бакы Газах, Бакы—
селәри ва бир неча көмәкчи саһәси вар. ини, јығма дәмир бетон конструксија- Астара вә с.) pнун əразисиндән кечир.
Балыгјетишдирмә ишлари ардыҹыл ларын 26% -ини бу р-н верир (1980). Чај (Күр) вә һава нәгл. ндан истифа
дыгла апарылыр. Күрүдән чыхан сүр- Ранун мәдәнләринда («Ширваннефт», дә олунур.фәләр 150— 200 мг-а чатанадәк јетиш- «Салјаннефт», «Нефтчaлaнефт» нефт Әд.: Надиров А.. Нәбијев
дирилир вә диби торпаг көлләрә кө- вә газчыхарма идарәләри вә с.) чыха Н. Нуријев Ә., Муасир дөврдә исти
чүрүлүр. Балыг көрпəлəри з-ддан су- рылан нефт респ. нын куруда чыхары сади рајонларда сәнајенин инкиштаф проб
ја "бурахыларкән сабылыр. 3-дда илдә лан нефтинин төгр. 40% -ини ташкил мемлəри, Б., 1973; Надиров А., Азәр
орта чәкиси 1,5—2,0 г олaн 6 млн.-дан eдир. Респ. -нын ән ири истилик елек- бајҹанда сәнајенин сəмəpəли јерләшдирил
чох балыг көрпəси jетишдирилир вә трик ст. -сы (Әли Бајрамлы ДРЕСи) мәсинин пгтисади проблемләри. Б., 1976;
Хәзәр дәнизинә бурахылыр. вә ән ири су електрик ст. (Минкәчевир География хозяйства республик Закавказья,
КҮР.АРАЗ— Азәрб.ССР-дә физики- СЕСи) бу р-ндадыр. Кимја сәнајесини м., 1966; Гаджи - за де А., Азербайдпромышленный комплекс, Б.,

чоғрафи вилајəт. Әcacән, күр -Араз јод бром (Нефтчала), пластик күтлә Таковалығындан ибаратдир. Бөјүк афгаз, (Салдан), шүшә лиф вә техники резин мәдәниәти — е.ә.Кичик Гафгаз вә Талыш дағ системлəри мә"мулатлары з длары (Минкәчевир) КҮР-АРАЗарасындадыр. Ш.-дә Хәзәр дәнизи илә тәмсил едир. Машынгајырма вә метал 3-чү минилликдә Загафгазија вә Кичикәһатәләнир. Бә'зи әдәбијфатларда бу е'малы сәнајеси електротехника (Мин- Асија әразисиндә jajылмыш археоложи
вил. Күр чөкəклији вә бәзән дә мәр кәчевир «Азәркабель вә «Електроизо- мәдәнијjәт. Елми әдәбијјатда илк дәкәзи Аран физики-чоғрафи вил, ады лит» з длары, Салјан електрик гајнаг фә Б. А. Куфтин Күр— Араз енеолити
илә дә верилир.

анаданлығы з ду), jол машынгајыр
(Минкәчевир јол

«КҮР-АРАЗ
машынлары

Бллыг санАЈЕСи» з ду), дəзкаһгајырма (Ағдам дəзкаһ ава
ШИРКәти—1906 илдә 350 мин манат данлығы з ду), машын вә аваданлыг
капиталла јерли капиталистләр тә'сис тә'мири (Ағҹабәди, Ҝөjчај, ҹәлилабад
етмишди. Күр вә Араз боjунда вәтәкә- автомобил тә'мири з-длары, бүтүн ин
ләри вар иди. 1909 илдә japaдылмыш зибати р-нларда к.т. техникасы тә'
«Загафгазија балыг сəна јеси» ширкә- мири мүəссисəлəри вә с.) саһәләриндән
тинин рәгабəтинә мә'руз галмышды, ибаратдир. Р-нун умуми сәнаје мəhcy
1913 илдән башлајараг ширкәтин вә- лунун төгр. 76% -ини jүнкүл вә јејинти
тәкәләри јени јарадылмыш «Ағчала сәнa jecи cahəлəри верир (1980). Jүнкүл
балыг сана јеси» ширкатинин ихтија- сәнајенин əсас саһәләри памбыгтəмиз
рына кечмишди. Азәрб.-да Совет һа- ләмә (Јевлах, Бәрдә, Ләки, Уҹар, Әли
кимијjәтинин гәләбәсиндән сонра мил- Бајрамлы, һорадиз, Сабирабад, Сал
лиләшдирилмишдир. јан памбыгтəмизләмә здлары), памбыг
КҮР-АРАЗ ИгтисАДИ РАЈОНУ — парча тохуҹулуғу (Минкәчевир тоху
Азәрб.ССР-дә игтисади-ҹоғрафи р-н. ҹулуг комбинаты), (Көjчај,
Әcacән, Күр-Араз овалығында, Бөјүк Бәрдә тикиш ф-кләри), јун е'малы
Гафгаз, Кичик Гафгаз вә Талыш дағ (Јевлах илкин јун е'малы фабрики) вә
системлари арасындадыр. Ш.-дә Хәзәр халча истеһсалыдыр (Ағдам, Газымəм
дәнизи илә әhaтәләнир. Тәркибинә Ағ- мәд, ҹәбразыл). Әли Бајрамлыда сүн'и
дам, Ағдаш, Ағcy, Ағҹабәди, Бәрдә, дәри, Ағдамда метиз-фурнитур з-длары
Жданов, Зәнкилан, Зәрдаб, Јевлах, вар. Јејинти сәнајесинин әт (Ағдам,
Имишли, Күрдәмир, Көjчај, Мир- Минкәчевир, Имишли), сүд вә јағ
бәшир, Нефтчала, Пушкин, Саатлы, пендир (Бәрдә, Ағчабәди вә с.), балыг Күр-Араз мәдәнијjәти: 1-ох учлары;
Сабирабад, Салјан, Ўҹар, Фүзули, (Банкә балыг комбинаты, Минкәче- 2- санҹаг; 3- хәнҹәр; 4- низә; 5—јасты
ҹәбpаjыл вә Җәлилабад р-нлары, Мин- вир вә Газымәммәд балыг з-длары), шә- баһна; 6 – көрүк уҹлуғу: 7-килдән hej.
кәчевир вә Әли Бајрамлы ш.-ләри да- раб (Ағдам, Күрдәмир, ҹәлилабад, ван фигуру; 8-үч-а јаг (кил саҹајаг);
хилдир. Əразисинә көрә респ.-нын ән көjчај вә с. р-нлар), консерв (Учар, 9—габ гапаглары; 10 –саxсы габлар.

бөјүк игтисади р-нудур. Саh. 27,5 мин Ҝөjчај, Ағдам), түтүн (Јевлах түтүн- кими ишләтмишдир. Сон археоложи
км (респ. әразисинин 32% -и). К.-А. ферментләшдирмә з-ду) вә c. cahəлəри тəдгигатлар К.-А.М.-нин еркән Тунч
и.р.-нунда 26 шәһәр, шәһәр типли инкишаф етмишдир. Тикинти материал- дөврүнә аид олдуғуну сүбут eдир.
Гәс., з фәһлә гәс, вар. лары истеһсал олунур. К.-А.М. -нә аид илк археоложи ма

Сәтһи чох јердә овалыгдыр (күр- К.-А.и.р. Азәрб.ССР-ин мүхталиф териаллар 1869 илдә индики Дашкәсән
Араз овалығы). Әрaзинин кәнар һис- к.т. мәһсуллары истеһсал едән мүһүм р-нунун "Зәјлик к. әразисиндә тапыл
сəлəри Бөјүк Гафгаз, Кичик Гафгаз мәрказләриндәндир. Суварма бөјүк мышдыр. К.-А.м. Шəрги Анадолу, За
вә Талыш д-рынын алчаг дағлыг вә әһәмијjәтә маликдир. Совет haкимијjә- гафгазија (Күрч.ССР-ин г. р-нлары
гисмән орта дағлыг зоналарына да- ти илләриндә бурада Минкәчевир су истисна олмагла), Ҹəнуби Азәрб. -ын
хилдир. анбары japaдылмыш, бир чох суварма Урмија көлүндән Араза гәдәрки һис

К.-А.и.р. инкишаф етмиш чоxcahə- каналы (Баш Муған, Јухары Гарабағ, сәси (ҜӨјтәпә, Јаныгтәпә вә с.), Дағ,
ли тəcəрруфата маликдир. Сәнајесиндә Јухары Ширван вә с.) чәкилмишдир. McCP (Tajaкәнд, Вәликәнд, Мамај.
нефт вә газчыхарма, кимја, jүнкүл вә Р-нун к.т., əсасəн, памбыгчылыг, та- кутан), Чечен Ингуш МССР (Сержен
јејинти, машынгајырма вә метал е'ма- хылчылыг, үзүмчүлүк, субтропик меј- jурт, Лугово), гисмән Кабарда -Балкар
лы сәнајеси саһәләри, електрик енер- вәчилик, һабелә һејвандарлыг мəhсул- McCP вә Шимали Осетија МССР
жиси вә тикинти материаллары истеһ- лары истеһсалы үзрә ихтисаслашмыш- әразиләриндә jajылмышдыр. К.-А.м.
салы əсас јер тутур. К.т.-нын əсас саһәси дыр. Азәрб.ССР-дә истеһсал олунан үчүн, эсасəн, даш, мөһрәпалчыг вә чиј
памбыгчылыг, Һејвaндaрлыг, үзүмчү- памбығын 90% -индән чохуну К. А.и.р. кәрпиҹдән тикилми даирәви бүнөв
лүк, таҳылчылыг, барамачылыгдыр. верир, (1981). Əсас памбыг әкилән рн- рәли евләр, јарымгазмалар, килдән
р-нун сәлајеси, әcacән, Совет haкимиј- лар Муған, Салјан, Мил, Гарабағ вә Һазырланмыш очаг јерләри вә налшә
јəти илләриндә japaдылмыш, 75 ири Ширван зоналарыдыр. Үзүмчүлүк килли саҹајағылар, шүрәләнмиш га
дөвләт сәнаје мүəccиcəси, чохлу орта (респ. -да истеһсал олунан үзүмүн тәгр. pa, боз вә гырмызы pəнкли саxсы габ
вә кичик һәҹмли ф-к вә з-д тикилмиш- 18% -и, 1981) инкишаф егдирилир. К.- лар, килдән 'hејван фигурлары, дән
дир. К.-А.и.р. респ. сәнаје мәһсулу ис- А.и.р. респ.-нын ири hејвaндaрлыг дашлары, сүрткәчләр, ох уҹлуглары,
теһсалынын 14% -индән чохуну верир р-нларындандыр. Азәрб.ССР ин к-з, с-з тунч әмәк аләтләри, силаһлар, даш ва
(1980). Сәнаје мәһсуллары истеһсалы- вә тәсәрруфатларарасы бирликлари үз- килгәлибләр, кызыл вә күмүш бәзәк
нын һәҹминә көрә респ.-нын истиса- рә һасил едилән әтин, сүдүн вә јунун шејләри характерикдир. Азәрб.-да К.
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јатаглары, Гарасу чөкəји, чалалар, Күр алхахијасы, Б., 1974; Советский Азер
чајы боjунда саһил бәндлари, алчаг ти“ ресурсы Кура-ародные условия и
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А.м. дөврүнә аид металәридилән кү: дүзәнликләрдә аллүвиал-пролувиал, риалдыр. Иллик јағынты 500 мм. Ксе
рәләр (Бабадәрвиш) ашкар олунмуш- кичик саһәдә делувиал чөк"нтүләр ја- рофит кол биткиләри јајылмышдыр.
дур. Дәмирчи көрүкләриндә ишләдилән jылмышдыр. Антиклинал тирәләрдә Ири нефт e'малы з-ду вар. Нефт мəh
кил лүләләр (һава үфүрмәк үчүн) јал- Yст Плиосен чөкүнтүләри јер сәтһи- суллары ихрам едилиp. 1499 илдә Ис
ныз Азәрб. абиләләриндән (Мишарчај, нә чыxыр. Кајназој чөкүнтүләриндә панија дәниз сəjjаhы А. Охеда кәшфБабадәрвиш, ҜӨјтәпә) мә'лумдур. Әкин- зəнкин нефт јатаглары бар. Чох јердә етмишдир.
чилик аләтләри, тахыл галыглары, га- јајы гураг кечән мүлајим исти јарым- КҮРГАРАГАШлы — Азәрб.CCP Сал
рамал вә давар сүмүкләри, кил неһрә- сәһра вә гуру чөл иглими мөвҹуддур. јан р-нунда кәнд. к. советлијинин мәрләр әкинчилик вә малдарлығын инки- Орта темп рјанварда 1,3—3,6°С, ијул- кәзи. Рн мәркәзиндән 4 км ҹ.-да, Күршаф сәвијjәсини көстәрир. Гафгазда да 25—28°С дир. Иллик јағынты ш.- чајынын сағ саһилиндә, Салјан— Нефт
hејванлардан Гошту гүввәси кими ис- дә тәгр. 200 мм, шм.-да вг г.-дә 400 мм. чала автомобил јолу жәнарында, Салјан
тифадә олунмасы, тохуҹулуғун инки- Чајлары, әсәсән, Күр (Әлиҹан, Түрјан, дүзүндəдир. Əh: 2078 (1981); памбыгчышафы, јағ e'малы К.-А.м. дөврүндән Ҝөjчај, Ҝирдиман, Ағcy, Инҹәчај, лыг, тахылчылыг ва hејвaндaрлыгла
башлајыр. Әкинчилик, малдарлыг вә Тәртәр, Хачын, Гаргар) вә гисмән Араз мәшғулдур. Орта мәктәб, мәдәнијjәт
метал е'малынын инкишафы К. А.м. (Көндәләнчај) һөвзәсинә аиддир. Су- еви, китабхана, хәстәхана, тибб мәнтәтајфаларынын иҹтимаи həјатында ҹид- вармада кениш истифадә олундугундан гәси вар.
ди дəјишикликләрә сәбәб олду, әмлак бә'зи чајларын сују јајда мәнсәбә чат- КҮРД— Азәрб.CCP Гутгашен р-нун
бәрабəрсизлијинә, патриархатын ҹәмиј- мыр. Овалыгда кениш суварма канал- да кәнд. к. советлијинин мəркәзи. Р-н
jәтдә һаким мөнге тутмасына вә тајфа лары (Јухары Ширван, Јухары Гара- мәркәзиндән 25 км ҹ.-г.-дә, Әрәш дү
башчыларынын имтијазларынын артма- бағ, Баш Муған вә с.) шәбәкәси јара- зүндəдир. Əh. 1017 (1981); түтүнчүлүк,
сына шәрайт јаратды. К.-А.м.-нә аид дылмышдыр. Грунт сулары шордур. тахылчылыг, hејвaндaрлыг зә барама
чохтәбәгәли абидәләр Азәрб. әразисин- Дренаж каналлары — коллекторлар чылыгла мәшғулдур. Орта мәктәб,
дә (Күлтәпә, Көјтәпә, Мишарчај, Га- (Баш Ширван коллектору, Мил-Га- клуб, китабхана, тибб мәнтәгәси, авто
ракөпәктәпә, Мејнәтәпә вә с.) ашкар рaбaғ коллектору, Муған Салјан кол- мат телефон ст. вар.
едилмишдир. Дүзән р-нларда отураг лектору вә с.) чәкилмишдир. Көлләр КҮРД дили— күрдлəрин дили. Иран
həјат кечирән әһалијә мәнсуб олмуш вар (haҹыгабул, Ақкөл вә с.). Овалыг диллəринин гәрб групуна дахи дир. Бу
бу абидәләр К. А.м.-нин тәшәккүлүн- да, әсacән, боз торпаглар (хүсусилә боз- дилдә ССРИ -дә 96 минә јахын (1979),
дә Азәрб.-ын мүһүм рол оjнадығыны чәмән) jajылмышдыр. Шабалыды вә хариҹдә исә тәгр. 10 млн. адам данышыркөстәрир. ачыг-шабалыды, карбонатлы аллүвиал- (1978). Шм.-г. — Курманчи (Ермәнис

Әд.: Нариманов и., ҝәнчәчај чәмән, чәмән - батаглыг, шоран вә шо- тан), ҹ.-ш. — Мукри (Иран) вә Сүлејма
pa jонунун археоложи абидəлəри, Б., 1958; ранвары, боз гонур вә с. торпаглар вар. нијjә (Ираг) диалектлари, гурани, лу
Куфтин Б. А., Урартский «колумба- Битки өртүүндә јарымсәһра битки- ри, заза вэ с. шивәләри вар. Сәс сисрий» у подошвы Арарата и Кур-аракский лəри (јовшан, гараған, дәвәтиканы, темиэнеолит, Вестник Государственного музея буғдары от, гыртыҹ вә с.), кәнар зəнкиндир (9 сант, 30 самит).

Грузии, т. 13—в, 1944; Мунчав Р. М., әтәји һиссәләриндә гуру чөл биткиләри Иран вә Ирагда әрәб әлифбасындан,дағ• һалланма заиф инкишаф етмишдир.

Кавказа, М., 1961; jенә онун, үстүнлүк тәшкил eдир. Күр вә гисмән Түркиjәдә вә Суријада латын әлифба
на заре бронзового века, м., 1975; ис» Араз чајлары саһилләриндә кичик ту- сындан, ССРИ-дә исә 1921 илдән ермә

говаг, ни, 1929 илдән латын, 1946 илдән русдование древнего поселения Баба-Дервиш, сөјүд, издә, јулғун, чајтиканы вә с.), Әлифбасындан истифадә олунур.Б., 1977.

Гарабағ дүзүндә аран мешәләри (саг- Әд: Бакаев ч. X., Язык курдов
КҮР-АРАЗ ОВАЛЫҒЫ, Мәркәзи гызағаҹы, аран палыды вә с.) вар. ccCP. м., 1973; Оранский И. М.,
Аран — Загафгазијанын ш.-индә, һејванлары: боз довшан, түлкү, ҹана- Иранские языки в историческом осве ще
Азәрб.ССР-дә овалыг. Күр вә Араз чај. вар, чөлдонузу, ҹејран, сафсар, порсуг, нии, М., 1979.
ларынын ашағы ахынлары боjундадыр. гумсичаны, торағај, ағаҹдәлән, тураҹ, КҮРД əли, Mәhәммәт Фәрид ор)
Шм.-да Ачыноһур өн дағлығы (Боз- тырговул, Гафгаз кәләзи, кәртәнкәлә, (1876, Дәмәшr — 4.2.1953)-Сурија маа
дағ силсиласи), шм.-ш.-дә Ләнкәбиз корамал, јатаған илан вә с. су гушлары рифчи алими, ичтимаи хадим. Франса
силсиләси, г.-дә Кичик Гафгаз д-рынын (бәзҝәк, довдаг, газ, өрдәк вә с.) гыш- миссионер мәктәбини битирмиш (1892),
әтәкләри, ҹ.-ш.-дә Талыш д-ры вә Лән- лаглары вар. Ширван горуғу (ҹејран, Дәмәшгдә «Әл-Мүктәбас» журналынын
кәрaн oвaлығы арасындадыр. Ш.-дә су вә чөл гушлары вә с.), Ағкөл, Бəн- нәшринә башламыш, Дәмәшгдә ӘрәбХәзәр дәнизи илә әhaтәләнир. Саh. Дован, Бәрдә јасаглыглары japaдыл- EA нын japaдылмасынын тәшәббүс
тәгр. 22 мин км? (респ. әразисинин мышдыр. Әрaзидә дәниз вә аллүвиал чүсү вә илк президенти (1919) олмyut
1/4-и), уз. 250 км (Минкәчевир су ан- овалыгларын јарымсәһра, майли ал- дур. Әрәб өлкәләринин тарихи, фәлсә
барындан Хәзәр дәнизинәдәк), ән ке- лувиал пролувиал дүзәнлиқләрин гу- фәси вә әдәбијјатына даир бир сыра
ниш јердә әни 150 км-дир. Күр вә Араз ру чөл ландшафты үстүнлүк тәшкил әсәрләрин [«Суријанын тарихи»
чајлары васитәсилә 5 бөјүк һиссәјә едир. Јарымсәһра ландшафты фонунда 1—6, 1925—28), «Әрәб әдәбијатында
Ширван, Гарабағ, Мил, Муған вә Сал- талалар шәклиндә интрaзoнaл ланд: јенилик вә көмнәлик» (1925), «Хатирә
јан дүзләринә бөлүнүр. Овалығын ш. шафт типлари (тугај мешәләри, арид ләр» (ч. 1—4, 1948—51), «Вәһһабили
вә мәркәзи һиссәләри океан сәвијjәсин- мешәләр, чәмән, чәмән чала вә с.) вар. jин көкләри» (1956) вә с.] вә Мәгалә
дән алчагда (Хәзәр дәнизи саһиллә- Овалығын чох һиссәсиндә тәбии ланд- ләрин мүәллифидир.
риндә тәгр. 28 м-дәк) јерләшир. Дағә- шафтлар мәдәни ландшафтла әвәз едил- КҮРДгоБУ — Азәрб.CCP Аксу вә Күр
тəји майли дүзәнликләрдә һүнд. 200 м мишдир. Тәсәрруфат үчүн бах-Күр- дәмир pнлары әразисиндә чај. Ҝирди.
(шм.-да), бә'зи јерләрдә 300-400 м-ә Араз игтисади рајону. ман чајындан арылан гол. Уз. 42 к.ч.
(Гарабағ дүзүнүн дағэтəјинә говушан Әд.: Азәрбајчан ССР-ин физики чоғ- дир. Сувармада истифадә олунур.һиссәсиндә) чатыр. Сәтһи һамардыр рафијасы, Б., 1959; Азәрбајҹан ССР ат- КҮРДәмЙР — Азәрб.ССР-дә məhəp
(хүсусилә мәркәзи һиссәдә). Релјефи, ласы, Б. — М., 1963; Мүсеј ибов М. А., (1935 38 илләрдә шәһәр типли гəс.).асасəн, Күр вә Араз чајларынын бәдим Гулијев Р. Ј., Азәрбајҹан ССР-ин кeo

Б., ;
низменности,рәләр нә с. микрорелјеф формаларын- Б., 1965; . М., 1971 (серия

дан ибаратдир. Ширван дүзүнүн шм. Советский Союз»); ширинов н. ш.,
һиссәсиндә Гарамəpjәм тирси, ҹәнуб- Геоморфологическое строение Кура-Арак
Шəрги Ширван дүзәнлијиндә алчаг синской депрессии, Б., 1973; Новейшая тек
антиклинал тирәләр, палчыг вулкан- тоника и развитие - рельефа Кура-Арак
лары вар. Гарабағ вә Мил дүзләриндә синской депрессии, Б., 1975.

обу вә jaрғaнлар чохдур. Дағлыг са- KYPACKo (Curaçao)—ҹәнуби Амери
һәләрдән овалыға чыхан чајлар (Түр- канын шм. саһилләри јахынлығында,
јан, Ҝөjчај, Ҝирдиман, Гаргар вә с.) Күләктутан адалар групунда ада. Ни
кəтирмә конуслары japaтмышдыр. Мән- дерланда мәхсусдур. Саh. 462 км?.
шәјинә көрә к.-А.о. интенсив тектоник Əh. 149,1 мин (1971). Əсас шәһәри Вил
чөкмә саһәсиндә japaнмыш аккумул- лемстаддыр. Сәтһи тәпәлик вә алчаг
јатив дүзәнликдир. Сәтһиндә ш.- дә дағлыгдыр (һүнд. 372 м-дәк). Саһил
дәниз чөкүнтүләри, Күр вә Араз чај- ләри г. вә ч.-да мәрҹан рифлари илә.
лары боjунда аллувиал дағәтәји маили әһатәләнмишдир. Иглими субеквато Күрдәмир. Бир Мај күчәси.
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Курдәмир р-нунун мəркәзи. Бакы— томобил јолу р-нун əразисиндән кечир. лар. Тәгр. 10,28 млн. нәфәрдирләр
Тбилиси д.ј.-нда ст. Автомобил јоллары Мәдәни гуруҹулуг вә сәһијjә. 'з (1978). Күрд дилиндә данышырлар.
говшағы. Бакыдан 203 км аралы, Шир- мәктәбәгәләр мүəссисәдә 255 ушаг тəр- Диндарлары мүсәлмандыр, әксәријjәти
ван дүзүндəдир. Илкин шәраб е'малы бијə oлyнур (1981). 7 ибтидаи, 21 сәк- језиди тəригəтинә мәнсубдур. 14--18
мүəccиcəси, асфалт вә чөрәк з длары, кизиллик, 5 орта мәктәбдә 17617, тех- әсрләрдә күрд тајфа иттифаглары вә
електрик шәбәкәси, сәнаје комбинаты, ники пешә мәктәбиндә 490 шакирд тəh- феодал haкимликлари Иран вә Осман
мәмшәт хидмати комбинатынын аjагга- сил алыр (1981/82). 7 мәдәнијjәт еви, лы империјаларынын номинал асылы
бы сехи, Респ. Дөвләт К.Т. Истеһсал- 20 клуб, 48 китабхана, 25 киногурғу лығында олмушдур. Һәмин дөвләт
Техники Тә'минат Комитасинин р-н фәалијjәт көстәрир (1981). ләрин Һаким даирәләринин (хүсусилә
шө'бәси; техники -пешә вә умумтәһсил АКП Күрдәмир Р-н Комитаси вә 1918 илдә Османлы империјасынын
мәктәблəри, з китабхана, мәдәнијjәт Р-н Халқ депутатлары Советинин ор- дағылмасындан сонра) К.-и ассими
еви, кинотеатр, клуб, мәркәзи р-н хәc- ганы «Ирәли» гәзети 1932 илдән чы- лјасија етмәк сә'јләри үсјанлaрлa нә
тәханасы, ушаг хәстәханасы, дәри-зөһ- хыр (1932—37 илләрдә «Күрдәмир тиҹәләнди. Икинчи дүнја мүһарибә
рәви хәстәликләр диспансери, санита- колхозчусу», 1937—62' илләрдә Гали- синдән сонра К.-ин Милли азадлыг
рија -епидемиоложи ст., д.ј. амбулато- биjjәт jолу» ады илә). Јерли радио ве- мүбаризасидаһа да күҹләнди. 1970
ријасы, поликлиника вә с. вар. рилишлари редаксијасы 1962 илдән илдә" Ирагда күрд мухтар р-ну japa
КҮРДәмИР РАЈОНУ — Азәрб.ССР. фәалијjәт көстәрир. Р-нда телевизи- дылды. Феодал мүнасибәтләринин
дә инзибати р-н. 1930 илдә тәшкил eдил- ја верилишләринә бахылыр. дағылмасы вә капиталист мүнасибәт
мишдир. Ширван дүзүндəдир. Cah. Р-нда 455 чарпаjылыг 9 хәстәхана, лəринин мөһкәмләнмәси просеси давам
1632 км2. Əh. 68,2 мин (1981). Р-нда 1 22 фелдшер-мама мәнтәгәси, дəри-зөһ- едир. Фәһлә синфи вә милли буржуа
шәһәр, 61 кəнд вә гәс, вар (1981). Məр- рәви хәстәликлари диспансери, сани- зија јараныр, гәбилә-иҹма мүнасибәт
кәзи Күрдәмир ш.-дир. тарија-епидемиоложи ст., 84 Һәким, лəринин галыглары да сахланылмыш

Тәбиәт. Релјефи дүзәнликдир. Əра- 350 орта тибб ишчиси вар (1980). дыр. к. әсaсән әкинчилик (тахылчы
зинин чох һиссаси океан сәвијjәсиндән КҮРДәХАНЫ — Азәрб.ССР Ленин лыг, бағчылыг, түтүнчүлүк) вә јарым
алчагдадыр. Антропокенин аллувиал, р-нунда (Бакы шәһәр советлији) шә- көчәри малдарлыгла мәшғул олурлар
пролувиал ва гисмән көл-батаглыг чө- həр типли гәсәбә. к. гәс, советлијинин Сəнəткарлыг инкишаф етмишдир.
күнтүләри јајылмышдыр. Јајы гураг маркәзи. Р-н мәркәзиндән (Сабунчу) Ираг Күрдүстанында феодализм га
кечән мүлајим-исти јарымсәһра вә гу- 14 км шм.-г.-дә, Бакы — Пиршағы лыгларынын ләкви вә милли мәдәниj
ру чөл иглими вар. Орта темп-р јан- автомобил јолу кәнарында, Абшерон јəтин инкишафы үчүн бир сыра исти
варда 1,4°С, ијулда 27,3°С-дир. Ил- j-a-ндадыр. Орта мәктәб, клуб, китаб- сади вә сосиал тəдбир һәјата кечирил
лик јағынты 360 мм. Чај шәбәкәси сеј- хана, амбулаторија, ушаг бағчасы вар. мишдир. 1976 илдә феодал торпагла
рәкдир. Чајлары (Ҝирдиман вә Ағcy Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә һәлак ол- рынын кәндлиләр арасында пајлан
чајларынын ашағы ахыны) р-нун ҹ. муш һәм јерлиләрин шәрәфинә абидә масы, әсacән, баша чатмышдыр. Иран
сәрһәдиндән кечән Күр чајы һөвзәси- гоjулмушдур. да јащајан К. 1946 илдә милли мухта
нә аиддир. Әcacән, боз-чәмән, боз вә КҮРДләр (өзләрини курманҹ ријjәт әлдә етмишдиләр. Лакин һәмин
чәмән-боз, гисмән чәмән-батаглыг тор- да адландырырлар-Өн Асијанын гә- илин декабрында Иран иртиҹачылары
паглары jajылмышдыр. Торпаглaрын дим халкларындан бири. Иран, Ираг, К.-ин милли мухтаријjәтинә сон гоj
мелиорасија вәзијjәтинин јахшылаш- Туркијə, Сурија вә СЃРИ-дә jашајыр- дулар (бах Күрдүстан Милли Һөку
дырылмасында р-нун əразисиндән ке
чән Баш Ширван коллекторунун бе
Jүк әһәмијjәти вар. Битки өртүүндә
јовшанлы вә jовшанлы-шоранотлу ја
рымсәһра вә чәмән-батаглыг биткилә
ри үстүнлүк тәшкил eдир. Ксерофит
коллуглар вә тугај мешәләри вар. Ме
шәләрин умуми саh. 0,8 мин һа-дыр.
hејванлары: чөлдонузу, ҹанавар, түл
кү, кәмириҹиләр, күргә, тураҹ, кəклик
вә с. Бәзкəк, довдаг гышлајыр.

Әһали. Орта сыхлыг 1 км?-дә 42
нәфәрдир (1981). Ири jaшajыш мәнтә
гәләри Күрдәмир ш., Атакишили, Хыр
дапај, Каррар, Моллакәнд вә Јеникәнд
кәндларидир.

Təcəppүфат. Әcacән, к.т. р-нудур.
Памбыгчылыг, тахылчылыг, hејван
дарлыг, һәмчинин үзүмчүлүк, бостан
чылыг вә барамачылыг мүһүм јер ту
тур. 20 к-3, 4 с-з вар (1981). К.т.-на ја

2рарлы торпаглар 70 мин һа-дыр (1980).
Бунун 42 мин һа-ы шум јери, 3 мин
ha-ы чохиллик биткиләр, 1 мин һа-ы
динҹә гоjулмуш торпаглар, 24 мин һа-ы
отлаглардыр. 49 мин һа торпаг су
варылыр. 39 мин һа әкин саһәсинин
45% -индә дәнли дәнли-пахлалы
биткиләр (әсacән, буғда, арпа), 28% - 344

индә техники биткиләр (памбыг), 1% -
индә тәрәвәз-бостан биткиләри (әсacән,
говун), 26% -индә jем биткиләри əки
лир. Үзүмлүкләр 1,8 мин һа-дыр. 1981
илдә 25,8 мин т памбыг, 6,6 мин т
үзүм јығылмышдыр. Һејвандарлыг ин
кишаф етдирилир. Көкәлтмә бирлији
japaдылмышдыр. 14,4 мин гарамал (с
ҹүмләдән 3,7 мин инәк вә ҹамыш), 25,5
Мин давар вар (1980). Гушчулуг вә до
нузчулугла мәшғул олунур. Р-нда шә
раб вә асфалт з-длары, Респ. Дөвлат
К.т. Истеһсал-Техники Тә'минат Коми 3 4

тәсинин шө’бәси, електрик шәбәкәси, Күрдәмир рајону. 1. Памбыг тəдарүкү мәнтәгәсиндә. 2. Күрдәмир шәраб заводунмәмшәт хидмәти комбинаты вә с. вар. да, З. Күрдәмир мәдәнијjәт сарајы. Өн план да өзфәалијjәт коллективи. 4. Күрдәмир.Бакы— Тбилиси д.ј., Бакы—Газах ар Бөјүк Вәтәң мұһарибәсиндә һәлак олмуш һәмјерлиләрә абидә,

ва
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мəти). 1979 илдән Иран К.-и јенидән ләриндәки К. үчүн газма вә јарымгаз- КҮРДҮ-голсуз үст гадын кејими.
милли мухтаријjәт уғрунда силаһлы ма мәнзилләр характерикдир. Әкин- Јахасы ачыг, jан тәрәфләри кəсик олур
мүбариза апарырлар. чиликлә мәшғул олан, еләҹә дә шәһәр- ду. Әcacән, тирмә вә мәхмәрдән тикилән
Шүлүстан (1813), Түркмəнчаі мү- ләрдә jашајан К. ин ёвлари (1—2 мәр- К. сојуг вахтларда кејилирди. Јахасы,

гавиләләринин (1828) вә Берлин кон- тәбәли) килмөһрә, даш вә чиј кәрпиҹ- әтәји вә гол јери хәзлә көбәләнирди.
гресинин (1878) шәртләринә эсасəн К.- дән тикилмишдир. Бир сыра дини аби- Исти олмаг үчүн К.-нүн астары бә'зән
ин бир һиссәси Русијанын тәбәәлијинә дәләри галмышдыр: Мосул (Ираг) ја
кечди. ССРИ-дә к. әсacән, Загафга- хынлығындакы Лалеш к.-ндә мә'бəд

зијада, гисмән Орта Асија вә Газаxыс- (12 әср), күрд шејхлəринин күнбəзли
танда jашајырлар (116 миндән чох, сәрдабалары вә с. К.-ин jaшaдығы бү
1979). Азәрб.ССР-ин əсасән Кәлбәҹәр, түн јерләрдә ат, гоjун, шир вә с. hејван
Лачын, Зәнҡилан, Губадлы вә Нах. фигурларындан ибарәт брижинал гә
МССР-ин Илич р-нларында jашајан бирүстү абидәләрә раст ҝәлинир. Ира
К.-ин әксәријjәти азəрб.-ларла гајна- нын Бан р-нунда гəдим галаларын (Пи
jыб-гарышмышдыр. Совет Һакимиј- руз, Шива) харабалары талмышдыр.
јəти илләриндә милли мәдәнијjәтлә- Совет Иттифагындагы К. шәһәр тип
рини Һәртәрәфли инкишаф етдирмәк ли евләрдән ибарәт, мәктәб вә хәстә
үчүн кениш имкан газанмыш к. ССРИ ханалара малик абад кəндләрдә ја
халклары илә бирликдә коммунизм шајыр. к. арасында халчачылыг, ду
гуручулуғунда фәал иштирак едирләр. лусчулуг вә зәркәрлик, мис габ-гаҹаг

ССРИ-дә күрд дилиндә мүхталиф үзәриндә hәккаклыг, ағаҹ вә даш үзә
әдәбијјат, Ерм.ССР-дә гәзет («Рија риндә ојма сәнәтләри инкишаф етмиш
тезе», 1930 илдән) нәшр едимир, радио дир. К.-ин парлаг pəнкли һәндәси ва
верилишлари апарылыр. К.-ин тари- нəбати орнаментли халчалары даhа
хини вә мәдәнијjәтини өjpәнән елми мәшһурдур. Золаглы палазлар, Һәндәси
мәркәзләр вар. К.-ин мусиги ансамбл- орнаментли кечәләр, нахышлы һөрмә
лары japaдылмышдыр. ҹораблар, тохунма јун мә'мулат (га

Әдәбијјат. Жанрҹa pəнкарəнк пое- дын кəмəри, чанта) да кениш јајыл
күрд фолклору зəнкиндир. Лирик мышдыр. Иран, Түркијə, Ираг вә с. Күрдү. Шуша, 19 əср.

ше'рләр диванынын мүәллифи Әли јерләрдә jашајан К. мис габ, гызылдан гузу дәрисиндән дүзәлдилирди. Азәрб.
Һәрири вә Әли Тәрмуки (10—11 әср- бәзәк вурулмуш силаһ, күмүшдән га- да әсacән, Гарабағ үчүн характерик
ләр), күрд әдәбијјатынын баниләри дын бәзәкләри, ағаҹдан гәлјан, папирос олaн к. кејим типи дикәр зоналарда
heсaб олунурлар. 14—15 əсрләрдә Фә- габы, ширли вә ширсиз керамика мә'- «гузу күркү», «ичлик», «ҹанлыг», «зы

Тəјран, Молла Ҹизири, 17 əсрдә мулаты һазырлајырлар. выны», «голсуз» вә с. адлaрлa jajыл
Əhməд Хани вә б. күрд әдәбијјатыны Әд.: Алышанов һ., Муасир күрд мышдыр.
даһа да инкишаф етдирдиләр. 17 әсрин шаири Абдулла Горанын поезијасы, : әд: Азәрбајчан милли кејимлари,

М., 1972.
би мәркәз (Шејx Әһмәд Тәхти, Муста- риндә поема жанры, Б., 1978; Народы Пе
фа Бәсәрани вә б.) јаранды. 18 әсрин редней Азии, М., 1957; Аристова т. «КҮРДҮ»— ашыг һавасы. Лирик ха

Некоторые сюжетные мотивы орнамента рактерлидир. Поетиксонун 19 әсрин әввәлиндә әдәбијјат со мәтни ајаглы
сообщения Интәнәззүлә уғрады, әдәби мәркәз шима курдских ковров, Краткие гошма олан «К.» јарыречитатив шәкил

ли Ирага көчдү. 19 әсрин 2-ҹи јарысын- м", 1959; jенә онун, Курды
да маарифчи демократик әдәби мәктәб 0-этнографический очерк), М., мәгамындадыр; сазда гарачы көкүндә
јаранды. Вәтәнпәрвәрлик вә милли 1966; Вильчевский О., Курды (Вве- ифа олунур.

муғaмлaазадлыг идејаларынын тәрәннүмү, маа- дение в этническую историю курдского на- КҮРДҮ— Шур вә Шаһназ
риф вә мәдәнијjәтә чакырыш бу дөвр 1961; Курдские эпические рында Дилкешдән сонра ифа олунан

песни-сказы, м.

чы гадир који, нали, кўрдим. 6.). Курдоведению: Да 1963 Hнв. КҮРДҮBAH— Азәрб. ССР Исмајыл
20 әсрин 20 ҹи илләриндә ән јени күрд ревм. С. Курдистан и "курдская проб- лы р-нунун Басгал советлијиндә кәнд.
әдәбијјаты формалашды, империализмә лема годы XIX века—1917 г.), м. Кәндин ҹ.-ш.-индә нама'лум шәһәр

гаршы мүбаризә мотивлари күҹланди -1917), М., 1972; Джалиле Дж
1964; денә онун, Курдский вопрос (189ї харабалығы вар. Ҝен иш саћәни тутан

(Әммәд Мухтар бəј, Таһир бəј, Әммәд Курды "Османской империи в первой поло- дән тикилмиш мухталиф бина, күрә
лил, харабалыгда даш вә бишмиш кәрпиҹ

бәр һәмди вә б.). Мүасир мүтәрәгти вине XIX века, М., 1973; м гои ш. Х., хана вә с. галыглары дурур. Бурадан
күрд әдәбијјаты А. Горан, ш. Ҹијəр- Проблема национальной автономии курд- мүхталиф саxсы
хун, ә. Һәжар вә м. парчалары, кашы,

илә бағлыдыр. 40—60-ҹы илләрдә ре- 1970 гг.), Ереван, 1977; Курдский фольк- сeлeдон вә шүшә габ, биләрзик гырыг
алист нәср тәшәккүл талмышдыр (Иб- лор, кн. 1—2, М., 1978. лары вә с. Тапылмышдыр. Харабалыг

раһим Әммәд, Mәhәммәд Әмин вә б.). КҮРДләр Азәрб.ССР Ағҹабәди дан бир гадәр аралы гала диварлары,
ССРИ-дә күрд әдәбијјаты Бөјүк р-нунда кәнд. к. советлијинин мəркә hабелә сон орта әсрләрә аид мухталиф

Октјабр сосиалист ингилабындан сон- зи. Р-н мәркәзиндән 36 км г.-дә, Гар ичтимаи биналарын галыглары гал

мәркәзи гар чајынын саһилиндә, Гарабағ дү- Басгал чајынын јумасы нәтиҹәсиндә
мышдыр.

pa japaнмышдыр. Онун əсас
Харабалығын

Ерм.ССР-дəдир. 30-ҹу илләрдә күрд зүндəдир. Əh. 518 (1981); памбыгчы- әмәләкәлмиш јарғанда 3—4 м галын
фолклору вә әдәбијјаты топлулары нәшр лыг, hејвaндaрлыг, тахылчылыг
ёдилди. Бу ишдә Ермәнистан Јазычы- барамачылыгла мәшғулдур. Орта мәк- бәгә вә тәбир абидəлəри ашкар едилмишлығында антик дөврә аид мәдәни тә

лар Иттифагынын күрд бөлмәси мүһүм тәб, клуб, китабхана, киногурғу, хәc- дир. Орадан тырмызы рәнҗли күпләр,
рол оjнады. Күрд јазычы (Әрәбе Шамо, тәхана, рабитә шө'бәси вар.

вә шаирлари (Амине Авдал, Гачаг Му- р-нунда кәнд. К. советлијинин мəркәзи, да 1 асрдән сон орта әсрләрә гәдәp ja
Мәлил Ҹасме, Микаеле Рәшид ва б.) КҮРДләр — Азәрб. ССР ҹәлилабад жил су габы, долча, шүшә мунчуг вә

рад, Вәзире Надри, Әли Әбдүррәһман Рн мәркәзиндән 10 км г.-дә, Буровар
вә б.) јени həјаты, вәтәнпәрвәрлик вә силсиләсинин шм.-ш. әтәјиндадир. ӘҺ. шајыш олдуғуну көстәрир.

бејнәлмиләлчилији, hабелә хариҹдә- 404 (1981). Əсас тәсәрруфаты үзүмчү Әд.: Османов Ф. Л., Античное

ки күрдлэрин милли азадлыг мүбари- лүкдүр. Сәккизиллик мәктәб, китабха- поселение у деревни Кюрдван, в сб.: Архео
зәсини тәрәннүм едән әсәрләр јазмыш- на, тибб мәнтәгәси, рабитә шө' бәси вар. ния в Азербайджане (1976 г.), Б., 1979.
лар. Әһмәд Ханинин «Мәм вә Зин» КҮРДМАШЫ--- Азәрб.CCP Исмајыл
епик поемасы, Шамо Əрәбенин «Күрд лы р-нунда кәнд. к. советлијинин мəр- КҮРДҮСТАН —Гәрби Асијада, əса•
чобаны» повести, дикәр күрд шаир вә кәзи. Р-н мәркәзиндән 18 км ҹ.-г.-дә, сән, күрдләрлә мәскунлашмыш дағлыг
јазычыларынын бә'зи әсәрләри Азәрб. Исмајыллы— Мүсүслү автомобил јолу вил. Күрдлəрин әксәр һиссаси Ермә
дилинә тәрҹүмә олунмушдур. кәнарында, Бурновулдағ силсиләсинин нистан вә Иран јајласында јерләшмиш

Ме' марлыг декоратив-тәтбиги ҹ. этəјиндадир. ӘҺ. 1774 (1981); тахыл- дир. Мүəjjән олунмуш сәрһәди олмады
сәнәт. Көчәри К.-ин јајлаг евләри шү: чылыг, hејвaндaрлыг, барамачылыг, ғындан К.-ын ады етнографик мә'на
вүлләрдән гурулан вә үзәринә јун пар- үзүмчүлүклә мәшғулдур. Шәраб з-ду, да ишләнир. к. Һаггында илк тарихи

чәкилән хезмәләрдән ибарәтдир. о та мәктәб, китабхана, тибб мәнтәгә- мә'луматлар 12 әсрә аид едилир. Орта
Түркијə, Иран вә Ирагын дағлыг јер- си, рабитә шө"бәси вар. әсерләрдә К.-да јарыммүстәгил феодал

4.-Г.-индә
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падшаһлыг мөвчуд олмуш, 16 əсрдә нында милли азал.тыг һәрәкатынын гә гөвсүнү кәсмәјән диаметр (II нөв к.с.,
Османлы империјасы вә Иран арасын- ләбоси нәтичәсиндә 1946 илин јанва: шәк. б) әтрафында фырланмасын дан
да бөлүшдүрүлмүшлү (бах Сәфәви Ос. рынлa japaдылмышды. Һөкүмәтə Mə атынан һәндәси чисм. һәчми V=
манлы мүһарибәләри); күрд тајфалары һәммәд Гази башчылыг етмишдир. к. — 27R?h 3, сәтһи S = л(2h + а) ва ја
үзәриндә һөкмранлыг номинал харак- М.h. бир сыра мүһүм иҹтимаи исла - S = дR(2h +a -- b) дүстурлары илә he
тер дашымышдыр. Биринчи дүнја мү- hатлар кечирмишди (күрт Н.Ниндә
hарибәсиндә Османлы империјасынын тәһсил, халг гошунунун japaдылмасы,
мәғлубијjәтиндән сонра К. ын ҹ. ви- феодал вә мүлкәдарларын торпагла
лајәтләри Ираг вә Суријанын тәрки- рынын мүсaдирә едилиб кән,1.11.1əpə by

бинә гатылды; Шм.-г. һиссәси Түркијə- пајланмасы, гадын азадлыгы вә с.).
дә, шм.-ш. һиссаси исә Иранда галды. 1946 илин декабрында Иран иртича

Әд.: Лазарев м. С., Курдистан чыларынын Күрдүcтаны ишгал етмаси
и курдская проблема (20-е годы XIX в. – илә К.М.h. нин фәалијjәтинә сон го сабланыр (R -- секторун радиусу, h
1917 г.), М., 1964; іенә онун, Курдский јулду. онун төвсгүнү кәрән нәтəрин фырланма
вопрос" (1891—1917), М., 1972; "мтои ш. КҮРДҮСТАН силсиласи - Ира- оху үзәринләки пројексијасы, а вә ь
Х.. Проблема национальной автономии нын Түркијә вә Ирагла cәрһәдинә дағ
курдского народа в Иракской Республике силсиләси. Уз. тәгр. 240 км, орта һүнд. мəсафас наир).

исә вәтəрин учтарынын һәмин охдан

(1958—1970 гг.), Ереван, 1977. тәгр. 3000 м дир. Кристаллик, метамор- КҮРӘви боШАЛДЫҹы - бир бирин
КҮРДҮСТАН ДАFЛАРЫ, Күрд фик пистләрдән, мәрмәр вә тумдашы• тән rая аралығы и.тә изолə eлн.лмиш 2
дағдары— Түркијə, Иран вә Ираг- лардан тәшкил олунушдур. Рүтубәт.ли метал күрәдән ибарәт електрик дөврә
да, Ермәнистан вә Иран јајлалары- г. јамаҹларында палыл мешәләри, сини ачыб гапамаг үчүн гурғу. Курәви
нын говушдуғу јердә дaғлар. Һүнд. јамаҹларында гуру дағ чөлләри јајыл - електродтарын диаметринә вә күрәләр
4168 м ә гәдәрдир (Ҹило д.). Шиш вә мышдыр. Зирвэлəри алп чәмән ләри, арасындагы мəсафәјә мүəjjән бошама
Һамар зирвәли силсиләләр үстүнлүк фриганоид биткиләри илә өртүлүдүр. (лешмә) кәркинлији узғун ҡәлир. Иф
тәшкил eдир. Бузлаглар вар. Јамаҹ- КҮРДЛАҸы Азәрб.ССР Тачын рат кәркинликләрдә к.б. електрик апа -
лары Фәрат чајы голларынын дәрә- рнунда кәнд. К. советлијинин мəркәзи. ратлари нын горунмасы үчүн тығызчым
ләрилә парчаланмышдыр. Шист, квар- Pн мәркәзиндән 53 км шм. г. дә, Га аралығы кими ишлади. Тир. К.б. дан

сит, мәрмәр вә меркелләрдән тәшкил рабағ силсиләсинин ҹ. г. јамачында jуксәк ҝәркинликлари (бир нечә в
олунмушдур. Иглими субтропикдир. дыр. Әһ. 386 (1981). Əсас тәсәрруфа дәк) өлчмәк үчүн дә истифадә етмәк
4. јамамларда Аралыг дәнизи типли ты һејвaндaрлыгдыр. Орта мәктәб, олар.
мешәләр, шм. јамамларда дағ чөлләри клуб, китабхана, рабитә шө"бәси вар. Күрәк Азәрб.ССР ин Ханлар, Та
вә ксерофит коллуглар вар. Һамар зир- КЎРД ШАҺНАЗ- Күрдү вә Illahна- сым Исмадылов вә Јевтах рн.тарында
вәләри алп чәмәнләрилә өртүлүдүр. зын бирләшмәсиндән әмәлә кәлмиш чај. Күрүн сағ голу. Уз. 108 км, һөн .
К.д. -нын г. һиссаси чох вахт Ермәнис- кичик мугам. Шаһназ, Дилкеш, Күр- зәсинин саh. 2080 км? дир. Муровлағ
тан (Шәрги). Тавр дры адландырылыр. дү вә зил Шаһназ шө"бәләрин,дән иба- силсилжин,1əн (3100 м јүксэк. тиктэн)
КҮРДҮСТАН ДЕМОКРАТ ПАРТИ- pəтдир. баціланыр. Әсас голлары: Arcy, Буз
ЈАСЫ (КДП), Ирагда—əсасы 1946 КҮРӘ— метал гыздырмаг вә әритмәк, луг, Ҝоран, Корчај. һөв закинлә 1()
илдә гоjулмушдур; Ирагда јашајан керамика тә'мулатыны биширмәк үчүн дан чох көт вар (Кејкөл, Мара, көп
күрдлəрин милли һүгуглары уғрунда соба; шахталы ватер жакет собасы вә с.). Јераты, тар вә јағыі сустары
мүбаризасинә рәһбәрлик етмишдир. нын јанаҹаг јандырылан ашағы һис- 1.1ә ти даланыр. Сувармада во Киров -
Мүстәмләкәчилик һөкмранлығына тар- сәси. Е.ә. тәгр. Зҹү минил.лик,тән мә'. абад ш. Нин су тәҹлизатында кении
шы Ираг халгынын милли азадлыг һә- лумдур. ССРИ əразисиндә, оҹүмләдән истифа:ə отунур. Аксу чајынын мән
рәкатында фәал иштирак етмишдир. Азәрб. да (Минҝәчевир, Орәнгала, Гә. сәби јахынлығында сүнін батыгјетиш -
Ираг ингилабындан (1958) сонра Мил- бәлә, Ҝәнҹә вә с. јерләр;ә) археоло- дирмә кө:1мәчәләри јарады.1мындыр
ли Бирлик ҹәбһәсинә дахил олмуш- жи газынтылар заманы еә. 3 2 чи (Чајкән балыгјетни,дирмә з ду).
дур. КДП нин 6-ҹы гурултајында (1964, миниллијә анд мухталиф к. ләр ашкар КҮРӘк мәк аләти. К тахы.Тын 10
ијул) гәбул олунмуш програмда Ираг eдилмишдир (бах һәмчинин укус кујн:1мә процесиндә чеври.1мки, совуру.1
Респ. дахилиндә күрдләрә мухтариј. рәси). Мүасир К. полалтан болуб јуха масы, jығы.1масында ва с. 1.1.1.1ир.
jәт верилмәси, Ирагда демократик һа- рысы ачыг, ичәриси исә кәрпич.лә һо- «Совурут күрэји», «хырман күрәјн»
кимијjәт japaдылмасы, өлкәнин бир- рүлмүш гуту шәк.тин:Дәсир. к. көмүр, кими дә мә 'лумдур. К. и кечмишдә хар
лијинин мөһкәмләндирилмаси c. кокс, нефт вә ја газ јанaчara ишләзир. рат вә ја дү:1ҝәр. касəн фыстыг аға
нәзәрдә тутулмушду. 1974 илдә күрд- Ф.и.д. адәтән 5°o Дэн артыг олмады ҹынан һазыр.тајырды. к. ин саны
ләрин мухтаријjәти hаггында Ганун. гы үчүн сәнаједә ҝенній тәтбиг си.1мир. 1,5 1,7 м, а зынын һүнд. 35 - 40 см,
e'лан едилдикдән сонра м. Барзани- КҮРӘ– јарымдаирәнин диаметр әтра ени жə 25 30 см отур. Агач к. дән
нин башчылығы илә партија рәһбәрли- фында фырланмасындан алынан һәндә ини дә мәниәтә истифадә едитир.
јинин сағ ҹинаһынын миллин азадлыг си ҹисим: веритмиши нәттә, ән (күрәнин Дүнјанын бир чох халтары, о чүмә
һәрәкатындан узаглашмасы нәтиҹәсин - мәркәзи) отан мәкафәләри Rəлэдни дән азəрб. тар арасында кениши јајыл
дә јени кдi japaдылды (бах һәмчи» (күрәнин радиусу) ашмајан нөгтəлəрин мындыру.
нин Ираг. Тарихи очерк). hәндәси јеридир. Һәҹи р = 4xR3. Күрәк тә тәфсинин архасында
КҮРДҮСТАН ДЕМОКРАТ ПАРТИ сәтһи неə s-47R? хүстуру илә һесаб- 11 VIІІ табыртатар арасында јерлә
ЈАСЫ (КДП; Һизби Демократи Күр- таныр. шән јасты сүмүк. Дал сәтһиндә чәп ис
дистан), Иранда—1945 илин авгус - КҮРӘ ГАТЫ күрә01 ики парале.1 тигамәтлә күрәк тини јерләшир, бу
тунда Иран Күрдүстанынын Мәһабад мустән арасында таман һиссажи. həч. да чијин чыхынтысы илә туртаpыр.
. -ндә japaдылмышдыр. КДП нин 1 ҹи ми у-дh (3°4 3b? Јухары кәнарында дамарларын кеч
гурултајында (1945, октјабр) партија- h?) 6, јан сәтһин (кү мәсинә мәхсус ојма, бајыр буҹағында
нын програм ва низамнамəси гәбул рә турш аты) s Димдијәбәнзәр чыxынты, ондан аша
едилмиди. Програмда Иран дахилин. 2лRh духтуру илә һс ғы базу сүмүју башына мәхсус оjнаг

дә күрдләрә милли мухтаријjәт верил - сабтаныр (R - күрәнин чухуру вардыр.

мәси, еләҹә дә онлaрын мәдәни инки- радиусу. h--отурамат КҮРӘКАЈАГлы ГУРБАҒАЛАР (Po
шафына шәрайт japaдылмасы вә с. де. лар арасын,акы мә Іypedat idae) -ryјpyrсуз амфибијалар

мократик тəлəбләр вар иди. КДП нин сафа, а вә b cə отураҹаттарын радиу- фәсиләси. Осл гурбағалардан бармаг
рәһбәрлији илә 1946 илин јанварында сулуу). ларын ахырынҹы ики фалангасынын
Күрдүcтaн мухтар эјаләти. с'лан едил КҮРӘ ГУРШАҒы бах Купә гаты. арасындакы тығырдагын олмасы илә
миш вә Милли һөкүмәт japaдылмыш- КҮРӘ СЕГМЁнти -- күрәнин мүстә фәртләнирләр. 17 чинси вә 400 нөвү
ды. 1946 илин декабрында шаһ режими ви илә кишминдән вар. Мәркәзи вә Ҹəнуби Африкада,
тәрәфиндән гадаған олунмушду. Иран- алынан hәндәси Мадагаскарда, Асијанын Ҹәнү6-Шәр
да 1979 ил феврал ингилабындан сонра сим. Һәҹми V-- лh?(ЗR тиндә вә Зонд а рында jajылмышдыр.

гыса мүддәт дә ачыг фәалијjәт көстәр. — h)/3; сферик сәтһи Әксаријjәти агачларда januajыр. Әся
миш, аз сонра јенидән ган ундан кәнар S=2 Rh дүcтуру илә К.r. (Polypedates) ҹинсинин 130 нөнү

с'лан едилмишдир. heсaблaныр (R -кура вар, Онлардан Р. nigropalmat us Јава вә
КҮРДҮСТАН милли һөКУмəтинин радиусу, һ исә сегментин һүн.л. дур). Суматра арында jашајыр; 12 м дәк
—Курдустан Демократ Партијасы- КҮРӘ СЕКТОРУ - секторун ра- туллана билир, она көрә ону «учан
нын рәһбәрлији илә Иран Күрдүcта- диусу (1 нөн К.с., шэк. а) вә ја онун рбага» аттандырышлар.
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Гәдим дүнја халкларынын кејимлари: 1—мисирлиләр (е. ә. 16—14 с рләр); 2-јунанлар (е. ә. 6 әср);
3-мидијалылар (е. ә. 5 эср); 4— ромалылар (е. ә. 3—2 әсрләр); 5-әрәбләр (еркән орта әсрләр); 6—Кијев
Рус дөвлəтиндә ки јаз ҝејими (11—13 әсрләр). Авропа вә Асија халкларынын ән'әнәви (16—20 әсрләр) кејимлари:
7— испанлар (16 әсрин орталары); 8-франсызлар (16 әсрин сону); 9-алманлар (16 асрин сону); 10— түркләр
(16 əср); 11-руслар (16 әсрин сону—17 əср); 12-фарслар (18 әср); 13-руслар (18 әср таҹир, кејими);
14-франсызлар (18 әсрин сону); 15— јапон гадыны (19 аср); 16 — франсызлар (19 асрин әввәли); 17 — Авропа
кејими (19 əс рин сону), 18—Авропа кејими (20 әсрин 30-чу илләри); 19-муасир ҝејим (20 әсрии 60—80-ҹи
илләри). ССРИ əразисиндә jашајан халкларын ән'әнәви (19 әсрин сону-20 әсрин әввәли) кеј имлари: 20-рус
лар; 21-24-азәрбајҹанлылар (21—Ширван зонасы, 22-Гарабағ зонасы, 23-Нахчыван зонасы, 24—Талыш
зонасы); 25-күрүүләр.

Кејим мәгалесинә.
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ССРИ əразисиндә Јашајан халқларын әнәнәви (19 әсрин сону-20 әсрин әрвәли) ҝејимлари: 1-ермәниләр.
2-естонлар; 3—латышлар; 4-литвалылар; 5-белоруслар: 6-украјналылар; 7-молдаванлар; 8-таҹикләр;
9-түркмәнләр; 10-өзбәкләр; 11—гырғызлар; 12— газахлар; Мәркәзи вә ҹәнуб-шәрги Авропа халгларынын
ән'әнәви (19 әсрин сону-20 әсрин әввәли) кејимлари: 13 чехләр; 14-болгарлар; 15— полјаклар; 16-маҳар
лар; 17-алманлар; 18-румынлар; 19 — сербләр; 20-кубалылар. Асија. халгларынын ән'әнәви (19 әсрин
сону—20 әср) кејимлари: 21-монголлар; 22—вјетнамлылар; 23-корејалылар; 24-чинлиләр; 25—һин длиләр.

Кејим мәгаләсинә.
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КҮРӘКАЈАГлы молЈУСКЛАР
(Scaphoda)-молјусклар синфи. Бәдә
нинин уз. 3 мм-дән 12 см-дәк олур;
ики јан тәрәфи симметријалыдыр. Фил
дишинә охшајан чанағынын уҹларын
да дәликләр (өн дәлик арха дәликдән
енлидир) вар. К.м. ајрыҹинсијjәтли
дир; мајаланма хариҹдә ҝедир. Јумур
танын инкишафындан трохофорлар
адланан үзән сүрфәләр әмәлә кәлир.
350 нөвү əhaтә едән 2 фәсиләси вар;
дәнизләрдә мүхталиф дәринликләрдә
олур. Торпағы газымагла jашајыр,
адәтән, торпағын сәтһиндә чанағын
јалныз арха уҹу көрүнүр.
КҮРӘКАЈАГлы ХәРЧəнкләр
(Copepoda)-хәрчәнкләр синфиндән
онурғасыз һејван дәстәси. Өлчүсү 0,1—
13 мм-дәк олур. Pəнки әлван вә мүхтә
лифдир. Дәниздә вә ширин суларда
кениш јајылмышдыр; дәниз планкто
нунун 90%-ини тәшкил eдир. Вәтәкә

балыгларынын вә балыг көрпəлəринин
гидасыдыр. Бир кисми инсан организ 2
миндә паразитлик едән вә ришта хәc
тәлијини төрәдән бә'зи гурдларын ара
лыг саһибидир. Дәниздә jашајан нөв
ләрин бә'зиси гурдларын, ассидиләрин,
балыгларын вә балиналарын паразитін
дир. Хәзәрдә 15, Азәрб.ССР-ин ширин
суларында 52 нөвү jajылмышдыр.
КҮРӘКБУРУНЛАР (Polyodontidae)
— нәрәкимиләр дәстәсиндән балыг фә
силәси. Бурну енли, јасты вә узун кү
рәквары, јахуд гылынҹварыдыр. 2
ҹинси вар. 2 Һазырда jашајан вә 2 га
зынты нөвү мә'лумдур. Миссисипи ча
jы вә Ери көлүндә jашајан нөзүнүн уз.
2 м-дәк, чәкиси 75 кг-дыр. Мартдан 5

ијуна гэдәр күрүләфир. Чиндә (Јанс

зы чајында) jашајан нөвүнүн уз. 7 м- Күрәкајаглы хәрчәнкләр: 1-саlосаlаnus pavo: 2—Sapphirina vorax; 3—Phoenna
дәк олур. Jыртыҹыдыр. spinifera; 4-Corycalus obtusus; 5-Oncaea mediterranea.
КҮРӘкли МАШын— маје вә газ
ахынынын кинетик енержисини меха- тидаи мәктәб, рабитә шө'бәси, ATC., чајынын саһилиндә, Пештәсәр силси
ники енержијə (мәс., һидравлик тур- ме'марлыг абидәләриндән гала (?) вар. ләсинин шм.-ш. әтәјиндадир. Әһ. 1119
бин) вә әксинә (мас., вентилјатор) че- КҮРӘКЧАЈ МҮГАВиләси (1805) (1981); hejвандарлыг, әкинчилик
вирән гурғу. К.м.-ын əсас һиссаси вал Русија илә Гарабағ вә Шәки ханлыг- түтүнчүлүклә мәшғулдур. Орта мәк
илә тәрпәнмәз бирләшмиш вә үзәриндә лары арасында бағланмыш мүгавилә. тәб, клуб, китабхана, тибб мәнтәгәси,
чәнбәри боју хүсуси профилли күрәк- Majын 14-дә ҝәнҹә јахынлығындакы телефон ст. вар.
ләр јерләшдирилмиш ишләк чархдан Күрәкчај саһилиндә Ибраһимхәлил КҮРӘҹик СТАНы-метал күрәҹик
ибарәтдир. Вал вә ишләк чарх бирлик- ханлa Загафгазијадакы рус ордусу- ләр алмаг үчүн јајма машыны. к.с.
дә ротор адланыр. Бөјүк кинетик енер- нун баш команданы П. Д. Сисианов нын əсас һиссаси 2 јајыҹы валы олан
жијә малик маје ахыны күрәкләрара- имзаламышлар. К.м.-нә әсacән, Гара- ишләк гәфәсдир. Валлар бир-бирина
сы əјри каналлардан кечдикдә сүр'- бағ ханлығы Русијанын һимајәсинә нәзәрән 2-7° буҹаг алтында бирләшди
этин гијмәт вә истигамәтҹә дәјишмә- кечди. Ибраһимхәлил хан Гарабағда рилир вә ејни истигамәтлә фырлады
синдән japaнaн гүввә ротору, фырла- јерләшдирилән рус гошунларыны эр- лыр. Даирәви ен кәсикли пəстаһ вал
дыр. Су, газ вә бухарла ишләјән К.м.- заг вә с. илә тә'мин етмәји, һәр ил Ру- лар арасындагы ишләк фәзаја вери
лар мувафиг олaрar hидравлик турбин, сиjаjа 8 мин червон баҹ вермәји өһдә- лир; валлар фырландыгда пəстаһ енинә
газ турбини вә бухар турбини ад- синә көтүрдү. Хан Һакимијjәтинин ир- истигамәтлә jajылыр (енинә јајма
ланыр. Күрәкләрарасы əјри каналла- силији император тәрәфиндән тәсдиг просеси) вә нәтиҹәдә күрә формасы
рынын ен кәсији ахын һәрәкәти истига- едилмәк шәрти илә сахланылды. Мәһ- алыр.
мəтиндә сабит олaн турбинләрә актив, кәмә ишлари, верки топламаг вә с. КҮРәҹикли АТАГ — бах Jaтaг.
дәјишкән олан турбинләрә исә реактив ханын ихтијарында галды. Ибраһим- күPЙ (Curie) Пјер (15.5.1859, Парис —
турбин дефилир. Актив турбинләрдә хәлил хана кен.-л.,, оғуллары Мәммәд- 19.4.1906, Парис) —
ротору фырладан гүввә мәркəздәнгач- həcəн вә Мәһдигулу ағаја исә кен.-м. франсыз физики.

гүввәсиндән (күрәкләр арасында рутбаси верилди. Шәки ханы Сәлим- Франса EA үзвү
ахын сүр'әтинин истигамәтҹә дәјишмәси хан да мајын 21-дә К.м.-ни имзaлaды. (1905). Нобел мүка
нәтиҹәсиндә japaнaн), реактив турбин- О, Русијаја һәр ил 7 мин червон ба фаты лауреаты
ләрдә исә мәркəздәнгачма гүввәсиндән вермәли иди. 1819 илдә Шәки, 1822 (1903), проф. (1904).
вә реактив гүввәдән (күрәкләр ара- илдә исә Гарабағ ханлығынын ләғни Әcac тəдгигатлары
сында ахын сүр'әтинин гијмәтҹә арт- илә К.м. гүввәсини итирди. кристаллар физи
масы нәтиҹәсиндә japaнaн) ибаратдир.
Потенсиал енержинин кинетик енержи- Мирзә чамалҹаваншир гара- ваӘд.: Азәрбајҹан тарихи, ч. 2, Б., 1964; касына, магнетизмəрадиоактивли

јə чеврилмаси актив турбинләрдә иш- бағи, Гарабағ тарихи, Б., 1959; Әлмәд- jә аиддир, Пјезо
ләк чарха гадәр (уҹлугларда), реактив бəјҹаваншир, Гарабағ ханлығынын електрик һадисәси
турбинләрдә исә һәм дә ишләк чархын сијаси вәзијjәтинә даир (1747-ми илдән 1805- ни кашф етмиш (гар
күрәкләри арасында јараныр. чи илә гәдәр), Б., 1961; Присоединение дашы Пол Жан Күри
КҮРӘКЧАЈ— Азэрб.ССР Гасым и Азербайджана к России и его прогрессив- илә бирликда), кристалларын симмет
мајылов р-нунун Коранлы советлијин физикадакыда гəс. Бакы— Тбилиси д.).-нда ст. р-н культуры (XIX—нач. XX вв.), Б., 1955. ријасыны (умумијjәтләсимметрија проблемини) өjpəнмиш,
мәркәзиндән 20 км шм.-г.-дә, Ҝәнҹә— КҮРӘкчи – Азәрб.ССР. Јардымлы парамагнит маддəлəрин магнит
Газах дүзәнлијиндәдир. Əh. 75 (1981). р-нунда кәнд. к. советлијинин мəркә- разыҹылығынын мүтлэг темп-рдан
Əсас тәсәррүфаты памбыгчылыгдыр. Иб- зи. Р-н мәркәзиндән 13 км г.-дә, Виләш асылылығыны (бах Күри нөгтəси,
АСЕ-4, ч. 6
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Weiss; 1865—1940) табедир: х=T-д зој чөкүнтүләри перспективлидир; Оли- «Кејмә» к. нисбәтән
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Күри гануну) мүəjjән етмишдир. Скло- Аналожи һадисәләр бә'зи диелектрик- 22 мин һа торпағын шор суларыны топ
довскаја-Кури илә бирликдә радиоак- ләрдә дә (сегнетоелектрик вә антисег- лајараг Муған-Салјан коллекторуна
тивлији өjpəнмиш, полониуму вә ра- нетоелектрикләрдә) мүшаһидә олунур. ахыдыр.
диуму кәшф етмиш, радиумун шүалан- К.н.-нә јахын темп-р областында маддә- КҮРЈАНЫ НЕФТЛИ-ГАЗлы СА.
масынын мүрәккәб тәркибини вә бу ләрин бир чох физики хассәлэри (мәс., һәси — Күр-Араз дүзәнлијинин Ҝөj
шүаланманын тә'сири илә шүшәнин истилик тутуму, магнит нуфузлуғу, чај ш. меридианындан Ш.-дә јерләшән

саxсынын pəнкинин дəјишдијини истидән кенишләнмә әмсалы, сыxыл- ҹ.-ш. һиссасини әһатә едир. Саhəнин
мүəjjәнләшдирмишдир. ма әмсалы вә с.) кəскин дəјишир вә Т= кеoлoжи гурулушунда Мәһсулдар гат,Әсәри: Оeuvres, Paris, 1908; в рус. =0 нөгтәсиндә макс. гијмәт алыр. Абшерон, Акчагыл вә Антропокен чө
пер.: Избр. труды, М.—Л., 1966 (серия Бундан К.н.-нин тә'јини үчүн истифа- күнтүләри өjpәнилмишдир. Тектоник«Классики науки»).

Әд.: Кюри М., Пьер Кюри..., пер. с Күри темп-рлары верилмишдир.дә олунур. Ҹәдвәлдә бә'зи маддəлəрин ҹәһәтлән Күр дaғaрaсы чөкəклијинин

франц., М., 1968; Кюри Е., Мария Кю- КүPЙ — ВЕЈС ГАНУНУ — бах Кури сијасына урғундур. Тектоник гурулуҹ.-ш. һиссасидир вә Ашағы Күр депрес
ри, пер. с франц., 4 изд., М., 1979.

гануну.
КҮРЙ-радиоактив изотоплaрын ра шунда бир чох

диоактивлик ваhиди; күри вә jaci илә КҮРНИОРИ ЧАЈЛАРАРАСЫ НЕФт. нал гырышыг мүəjjән едилмишдир. Бун
ли-ГАЗЛЫ САҺәси — Азәрб.CCP әра- лардан Нефтчала, Күровдағ, Мишовишарә едилир. Бахылан изотоп пре

паратынын бир санијәдә 3,7.100 сајда зисинин Г.-индадир. Шм.-дан вә г.-дән дағ, Галмаз, Гарабағлы вә күрсәнки

олунур. П. Кури вә м. Склодовскаја дән Аҹыноһур нефтли газлы саһәләри- ныр. Саhәдә әсас нефт-газлылыг објек
Күринин шәрәфинә адландырылмыш әһатә олунур. Тектоник ҹәһәтлән ти Məhсулдар гат (нефтин хүс. ч.

Күр мегасинклинориумуна дахилдир. 0,850—0,940) чөкүнтүләридир. Абшерондыр.
КҮРИ ГАНУНУ – бә'зи Ҝеоложи гурулушунда Олигосендән Үст вә Акчагыл мәртәбәләринин чөкүнтүләпарамагнит

Плиосенә гәдәр олан бүтүн чөкүнтү ри дә бә'зи гырышыгларда нефт-газ.маддəлəрин магнит нуфузлуғунун (1)
мүтлэг темп-рдан (T) асылылығыны комплекси (гумлу-килли сүхурлардан лыдыр. Саhəнин нефт-газлылыг перс
көстәрән ганун: х=ст (с верилмий ибаратдир) өjpәнилмишдир. Саhəнин пективлији, əсасəн, Мәһсулдар гат чө

маддә үчүн сабитдир). П. Кури вер- нориуму вә Мејранчөл синклинориуму Миосен вә.тектоник гурулушунда Чатма антикли- күнтүләрилә әлaгәдардыр. Олигосен
Мезозој чөкүнтүләрининмишдир (1895). Газлар (оксикен ор,

азот оксиди NO), гәләви металларын нори умуики бөјүк вә бир аралыг чөкəклијин г. јамаҹларындакы гыры
иштирак едир. Чатма антикли- нефт-газлылығыны өjpәнмәк мәгсəдилә

бухары, надир торпаг елементлари
дузларынын зәйф мәһлуллары вә крис гыса антиклинал зонадан, ҹәјран - шыгларда кәшфијјат гујулары газылыр.
тал һалында синклинори уму исә з КҮРК-киши кејим типи. Дүнјанынолан бә'зи парамагнит
дузлар К.г.-на табедир. антиклинал зонадан ибаратдир. Саhə- бир чох халылары арасында кениш ја

Бә'зи парамагнит маддəлəрин маг. дəки бүтүн гырышыглар асимметрик- jылмышдыр. Ашыланмыш гоjун дәри
нит нуфузлуғунун темп-р асылылығы дир, үстәкәлмәләрлә парчаланмыш вә синдән (адәтән 8—9) тикилирди. Азәрб.
Күри— Вејс ганунуна (Р. ҹ.-а ашырылмышдыр. Бу саhəнин əра- да К.-үн «кавалә вә «кејмә» нөвлари

нефт-газ тəзаһүрләри вар. Мөвҹуд олмушдур. Топуға гадәр уза
Нефт-газлылыг ҹәһәтлән, әсacән, Мезо- нан «кавал, к. чијинә салынырды.

олурду.(бурада С вә дверилмиш маддә үчүн госен—Миосен чөкүнтүләри дә сәнаје Азәрб.-да узунәтәкли Әрдәбил вә Хо
сабитдир). Күри нөгтәсиндән ашағы әһәмијjәтли heсaб едилә биләр. Ҝүрч. расан К.-ләри (әсacән, варлылар ке
темп-рларда ферромагнетикә чeври- ССР-ин. ш.-индә (Азәрб.ССР-ин г. сәр- jирдиләр) кениш јајылмышды. Сары
лән парамагнетикләр, үчүн Дмүсбәтдир һәдинин 35—40 км-лијиндә) нефт ја- рәнкә чанан бу К.-ләрин јахасы вә әтә
вә Күри темп-руна јахын гијмәт алыр. тағынын ачылмасы илә әлагодар бу jинин габаг күнҹләри чох вахт әлван
Амагнит иoнлaрлa кристал гәфәc cahәдә ахтарыш кәшфијјат вә елми-тəд- ипəк сaплaрлa нaxышланырды.арасындагы вә ионларарасы гаршы- гигат

лыглы тә'сири характеризә едир. Не- КҮРИ-СклодовсКАЈАишлари кенишләндирилмишдир. КҮРКəнди — Азәрб.CCP Сабирабад

јел темп-рундан ашағы темп-рларда ан- бах Склодовскаја-Күри Марија.
Марија — р-нунда кәнд. к. советлијинин мəркә

зи. Р-н мәркәзиндән 3 км шм.-да, Сатиферромагнетикә чеврилән парамаг- КҮРИТЕРАПИЈА — бах
нетикләр үчүн Д мәнфидир вә Нејел пија. Радиотера- бирабад-Әли Бајрамлы автомобил јолу

кәнарында, Күр чајынын сағ саһилин

темп-ру тәртибиндә олур. Кури нөгтə- КЎРИУМ (лат. Curium), Cm — сүн'и дә, Муған дүзүндəдир. Әһ. 1194 (1981);синдән јухары темп-рлaрдa сeгнетоелек
алынмыш тахылчылыг,трикләрин диелектрик нуфузлуғунун еле памбыгчылыг, бостанрадиоактив кимјави

чылыг вә һејвaндaрлыгла мәшғулдур.темп-рдан асылылығы да Күри—Вејс мент; актиноидләрдән биридир, ат.н.
В 96-дыр; сабит изотоплары joxдур. Күт- Сәккизиллик мәктәб, китабхана, тибб

гануну илә верилир: є = т— 0 (0— лә әдәлләри 238—250 Голан изотопла- мангаси, вар.
ры мә'лумдур. Онлардан əн чох ја Гурмух-Азәрб.ССР.

сегнетоелектрикләр үчүн Күри темп- шајаны 24Cm-дир (Ті, = 1,64. 107 ил). чарынын сол толу. Уз. 55 км, һөвзәсиин Гах р-нунда чај. Таных (Алазан)
рудур).

KYPй нөгтəси, Күри темпе - 1340°С-дә әриjир, сыхлығык. парлаг күмүшү рәнкли металдыр, нин саh. 562 км?-дир. Күнaхajcy, Бу
ратуру— маддәнин електрик тәхм. 13

ланыгсу вә Ағcy чајларынын бирләш
г/см3-дир, типик оксидләшмә дәрәҹә- мәсиндән әмәлә кәлир. Бөјүк Гафга

ла дəјишмәсинә бикинчи мнөв фаза ке си + 3-дүр (мәс., Cm,O, CmCI), ла- зын ч. замаҹындан (3280 jүксəклик
чиди) ујғун темп-р. П. Куринин шә кин оксидләшмә дәрәҹәси +4 oлaн дa- дән) башланыр. Алазан-Һәфтәран ва
рәфинә адландырылмышдыр. бирләшмәләри дә мә'лумдур дисиндә голлара ајрылыр. Иллик ахым

"Күри темп-рундан (0) ашағы темп-р- 1978 илдә алтывалентли к. олдуғуну гар вә гисмән јағыш сулары илә гида(мас., CO2, CmF). Совет алимлари һәҹми 338 млн м3-дир. Әcacән, јералты,
ларда

нитләнир, TEө олдугда кристалын маг- тәрүбәдә мүəjjән етмишләр. К.-ун ланыр. Сувармада кениш истифадә
нит симметријасы позулур вә ферро- изотоплaры бир нечә ај фасиләсиз ишл- олунур. СЕСвар.
магнетик парамагнетикә чеврилир. Ан- ләјә билән кичикһәҹмли електрик ҹә- КҮРОВДAF НЕФТ-ГАЗ ЈАТАҒЫ —

рәјаны мәнбәләри Һазырламаға имкан Әли Бајрамлы ш. јахынлығында -
ибарәт магнит гурулушуК.А.-ндә (ан- верир. Ку илк дәфә американ алимлә дыр. Ҝеоложи гурулушунда Мәһсул
тиферромагнитләр үчүн бу, Нејел нөг- ри Г. Сиборг, Р. Мејмс вә А. Ҝиорсо дар гат, Акчагыл, Абшерон вә Антро
тәси адланыр) позулур вә антиферро- алмыш (1944), сонра радиоактивлијин покен чөкүнтүләри

əсасыны гојан П. Күри вә м. Склодов- Тектоник ҹәһәтлән Күровдағ-Нефтчаөjpәнилмишдир.
магнетик парамагнетикә чeвpилир.

скаја-Күринин шәрәфинә К. адланды- ла антиклинал зонасынын шм.-г. һисрылмышдыр.

Ферромагнетик Антиферромагнетик КҮРJAHы колЛЕКТОРЛАР — Азәрб. гурулушлусәсиндә јерләшән брахиантиклинала
8° к

асимметрик тырышыгла
ССР-дә, Муған вә Салјан дүзләриндә әлaгaдaрдaр. Гырышығын ҹ.-г. ганады
коллекторлар. 1-ҹи Күрјаны коллектор дик (45—50°), шм.-ш. ганады нисбәтән
вә 2-ҹи Курјаны коллектордан ибарәт- јастыдыр (20—25°). Јатағын саһәсиFe

1043 Mno 122 дир. Уз. мүнафиг олараг 66 км, 24 км, енинә вә узунуна кечән тектоник поNi-Cu (14,1%) 502 Nio
мәнсәб һиссәдә сукечирмә габилијjәти зулмаларла ајры-ајры тектоник блокCu, Mn Al" 723 Fes 613

1954 илләрдә истифадәјә верилмишдир. сәнаје әһәмијjәтли нефт јығымдары,

тыса

ва

вамлы

523
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cacән, тырышығын «.-г. ганадында, вә ја кил күрә дә гоjулурду. К. вә ја зәлдиләрәк балыгларын күрүләмәси
Шм.-ш. вә ҹ.-ш. периклиналларында мангала түстүсү чәкилмиш көз төкдүк- вә К. и. тә'мин едилир. К.и. јазда кү
Мәһсулдар гатын јухары һиссәсиндә- дән сонра дөврәсиндә отурурдулар. pү төкән балыгларда бир нечә күн, па
ки гумлу һоризонтларда (I—IX), гы- Чох вахт к. әтрафында јер салыб ја- jызда вә гышда күрү төкәнләрдә исә
рышығын тағ һиссәсиндә исә VII— тырдылар; 2) евин јерүстүбүнөврә бир нечә ај чәкир. Гызылбалыгларын
ху һоризонтларда ашкар едилмишдир. Һиссаси (бах Күрсүлү евләр); 3) натиг вә нәрә балыгларын күрүсү ПІустер,
Гырышығын шм.-, периклиналында вә ја мүәллимин чыxыш етдији јер; Коста, Вилјамсон, Орава апаратларын
Абшерон вә Акчагыл чөкүнтүләри дә хита бәт күрсүсү вә с. да, Садов—Кохански лотокларында,
нефтлидир. Аз мигдар газ jығымы ҹ.- КҮРСҮЛҮ ЕВләр —јерүстүбүнөв- кичик гызылбалыгларын, дурнабалы
г. ганадын тағ һиссәсиндә Абшерон рә (күрсүлүк) үзәриндә тикилмиш ја- ғынын, чәкикимиләрин күрүсү Вејс,
мәртәбәсиндә вә шм.-ш. ганадын ҹ.- шауыш биналары. Күрсүлүјун (күн- Чеза вә апаратларда инкубасија
унда Мәһсулдар гат (үст һиссәсиндә) дүркəнин), ичәриси торпагла долду- едилир.
чөкүнтүләриндә вар. Јатағын перспек- рулур, бә'зән исә тәсәрруфат мәгсәд- Јапонијада, Чиндә, Малајзијада
тивлији Məhсулдар гатын ашағы һис- ләри үчүн бош сахланылырды. Бүркү күрү тәбии сулардан јығылыб инку
сәсилә әлaгәдардыр. вә ja pүтубәтлән горунмаг үчүн К.е. басија едилир.
КҮРСəнки, Күрсәнкә— Азәрб. ән'әнәви јашајыш биналарынын ән сәр- «КҮР-хәзәр ҹәмиәти», Күр
ССР-дә сөнмүш палчыг вулканы. Сал- фәли типидир. Мухталиф типли к.е. Хәзәр, сәһмдар пароход
јан р-ну әразисиндә, Ҹəнув-Шəрги Шир- дүнјанын бир чох өлкәсиндә, о ҹүмлә чәмијjәти-Русијада Хәзәр дә
ван дүзүндəдир. К. Күр-Араз овалы- дән Азәрб.-да кениш јајылмышдыр. низи васитəси илә нефт дашыјан ән
ғында ән ири палчыг вулканларындан КҮРСҮЛҮК-бина, гурғу, абидә, ири капиталист нәгл. мүəссисәләрин
биридир. Һүнд. 77 м. Јамаҹлары бар- сүтун вә с. тикилиләрин билaвaситә дән бири. Əсасыны 19 әсрин 80-ҹи ил
ранкосларла парчаланмышдыр. Брек. бүнөврә үстүндә јерләшән вә бир гај- ләриндә һ. 3. Тағыјев гојмуш (6 кәми
чија өртүбүнүн саh. 170 ha-дыр. Вул- да олараг гурғунун јухары һиссәсинә си вар иди), 1905 илдә «К.-Х.ҹ.» ады
канын јерләшдији саһәдә нефт-газ ја- нисбәтән кәнара чыхан отураҹағы. К.- илә сәһмдар ҹәмијjәтинә чeвpилмиш
тағы вар. үн үзəриндә чох вахт декоратив шы- ди. Əсас капиталы 2 млн. манат иди.
КҮРСәнқи — Азәрб.CCP Салјан р-ну- рымлар ачылыр. «К.-Х.ҹ.» 45 кəмичилик ширкатини
нун Гарачала гәс, советлијиндә гәсә- КҮРҮ, балыг күрүсү--1) ба- вә Хәзәр дәнизиндә нефт дашыјан до
бә. Р-н мәркәзиндән 35 км шм.-ш.- лыг јумуртасынын ады. Ики ҹур олур: нанманын тутум heсaбы илә 65%-ини
дә, Ҹəнуб-Шəрги Ширван дүзүндəдир. диб к.-сү вә пелакиал К. Диб күрүсү бирләшдирән Ҝәми саһиблари итти
Əh. 2233 (1981); памбыгчылыг, әкин- су дибиндәки субстратын үзəринә, фагы» (1907) синдикатынын тәшәб
чилик, һејвaндaрлыгла мәшғулдур. пелакиал к. су гатына төкүлүр. Диб бүскары вә әсас иштиракчысы олмуш
Орта мәктәб, китабхана, тибб мәнтә- К.-сү јапышмајан вә јапышан олур. ду. 1908 илдә «К.-Х.ҹ.» Бакы лима
гәси, јахынлығында нефт ва газ jата- к. шар формалы, бә'зән јумуртавары нындан 5264 мин пуд јүк дашымыш,
ғы вар. олур. Диаметри 0,6 мм-дән 7 мм-дәк - 1245 мин манат кәлир көтүрмүшдү.

К.-дә орта әсрләр дөврүнә аид ја- дир. Аj-балыг здо млн.-дәк, хырда «Гафгаз вә Меркури»нин вә «Нобел
шајош јери ашкар олунмушдур.- балыклар исә бир нечә jүз к. төкүр. гардашлары» ширкəтинин кəскин рәга
23х23х5 өлчүдә гырмызы вә ачыг-са- 2) Бә'зи балыгларын К.-сүнүн e'ма- бəтинә, һабелә чар һөкумəтинин ајры
ры рəнкли бишмиш кәрпиҹдән тикил- лындан алынан јүксәккејфијjәтли ги сечкилик сијасəтинә мә'руз галан «К.
ми диварларын галыглары кечмиш- да мәһсулу; əсасəн з нөвү вар: нəpə Х.ч.» 1911 илдә бағланмышдыр.
дә К.-нин зирвэсиндә гала олдуғуну сү- К.-сү, гызылбалыг К.-сү вә чәкики- Әд.: Акционерно-паевые
бут eдир. Јашајыш јериндән чохлу ке- миләрин К.-сү. к. јалныз дири ба- тия России, М., 1913; Монополистический
рамика, шүшә биләрзик парчалары вә лыглардан, һәмчинин дәниз кирпи- капитал в нефтяной промышленности Рос
с. тапылмышдыр. Материаллар аби- синдән дә алыныр. Нәрә балығындан сии (1883—1914). Документы и материа

лы, М.—Л., 1961; эфенди заде д.
дәнин 9—13 әсрләрә аад олдуғуну көс- дузлама, бә'зән пастеризә вә ја гуру- М., Формирование монополистического
тәрир. Һазырда К.-дә гәбиристан вә дулма јолу илә дәнәвәр гара К., пасте- капитала в торговом судоходстве на Кас
пир вардыр. ризә олунмуш К., сыxылмыш к., гы- пийском море, Труды Государственного

Әд.: Пахомов Е. А., Остатки древ зылбалыглардан дузлама jолу илә ордена Ленина исторического музея,
ности на горе Кюрсангя, Изв. АзФАН СССР, гырмызы дәнәвәр к., чәкикимиләр 46, 1976.

в. 2, 1938; Квачидзе В. А., китогам дән исә «јастыглы» К., гисмән дәнә- КҮРЧАJлы Әлиаға һәсәнаға оғлу
подводных археологических работ 1969 г. вәр к. алыныр. Дүнјада истеһсал олу- (20.2.1928, Салјан р-нунун Күргaрa

|-нү Хәзәр дәнизи гашлы к.-11.2.1980, Бакы)— Азәрб.
Азербайджана, Труды Музея истории Азер- верир (бах Банкә балыг комбинаты). совет шаири. Азәрб. ССР әмәкдар инбайджана, т. 9, 1973.

Кичик банка К.-сүнә 3—5%, чәлләк ҹәсәнәт хадими (1979). Азәрб.ССР
КҮРСәнқи НЕФТ-ГАЗ JAТAFы — К.-сүнә 7—10% дуз гарышдырылыр. Дөвләт мүкафаты лауреаты (1980, өлү:
Әләт ст.-ндан ҹ.-г.-дəдир. Əразисиндә К.-нү пастеризә етмәк үчүн она 4 мүндән сонра). 1968 илдән Сов. Икі
ејниадлы палчыг вулканы вар. Ҝеоло- 5% дуз əлавә едиб 60°С дәк гыздыр- үзвү. «Арифин баҹысы» (1953), «Ҝө
жи гурулушунда, әсacән, гум вә килләр- маг, сыxылмыш К.-нү Һазырламаг зәллик» (1958), «Ҹавабсыз мәктублар»
дән ибарәт Мәһсулдар гат, Акчагыл, үчүн чох дузлу суда 38—40°С-дә 1,5— (1960), «Дурналар ҹәнуба учур» (1967),
Абшерон вә Антропоќен чөкүнтүләри 2,0 "дәг. сахламаг, јастыглы» к."hа- Јолларда ахтар мәни» (1970), «һә
иштирак едир. Јатаг тектоник ҹәһәтдән зырламаг үчүн 12,5% дуз сарф етмәк јатын долајлары» (1973), «Дүнја ов
шм.-г. истигамәтли аз мејлли брахиан- лазымдыр. Дәниз кирписинин К.-сү ҹумдадыр» (1976), «Бүтөвлүк» (1978)
тиклинал гырышыгла әлагодардыр. деликатесдир (тонусгалдырыҹы хас- вә с. ше'р вә поема китабларынын,
Гырышығын тағ һиссәсиндә јатым бу- сәси вар). К.-нү әвәз едән мүхталиф «Нәнәмин шаһлыг гушу», «Ләләләр»,
мағы 4°-jә, ганадларда 10—15°-jә ча- сүн'и, «кимјави» К.-ләр дә вар. к. «Бошанаг-евләнәрик» мусигили ко
тыр. Гырышыг узунуна вә енинә ке- мәһсуллары 0°С-jə јахын темп-рда сах- медија либреттоларынын, «Горуглар»
чән тектоник позулмaлaрлa мүрәккәб- ланмалыдыр. (1972) пјесинин мүәллифидир. Дан
ләшмишдир. Нефт-газлылыг Мәһсул- КҮРҮНҮН ИНКУБАСИЈАСЫ — тенин «Илаһи комедија»сыны, С. А.
дар гатын үст һиссәсиндә, сон илләрдә мајаланмыш күрүнүн су һөвзәсиндә Јесенинин вә б.-нын бә'зи әсәрләрини
Абшерон чөкүнтүләриндә вә Мәһсул- вә ја инкубасија апаратында сүрфә- Азәрб. дилинә тәрҹүмә етмишдир. Әсәр
дар татын ашағы һоризонтларында ләр чыхана гэдәр сахланмасы. Күрү- ләри ССРИ халглары дилләринә вә бир
(XIII) ашкар едилмишдир. Јатағын нүн сүн'и јолла мајаланмасыны илк сыра хариҹи дилә тәрҹүмә олунмуш
перспективлији Məhсулдар гат чөкүн- дәфә 1758 илдә Алманијада С. Јакоби дур. 1978 илдән «Јазычы» нәшријјаты
түләринин алт шө’бәсилә әлaгәдардыр. Кәшф етмишдир. Русијада бу ишин нын баш редактору иди.
КҮРСҮ—1) кечмишдә бир сыра Шәрг əсасыны 1854 илдә В. Й. Вpaсски гоj- Әсәрләри: Сечилмиш әсәрләри,
өлкәсиндә, һабелә Азәрб.-да гыш ај- мушдур. К. и. тәбии суларда (гејри- Б., 1969; Үлкәр, Б., 1980; Ласточки при
ларында отағы гыздырма васитәси. завод үсулу), јахуд балыгјетишдир- летели, М., 1978; Вернулись чайки, М.,
Еркән орта әсрләрдән мә'лумдур. Ағаҹ- мә з-дларында (завод үсулу) апары- 1979.
дан дөрдкүнҹ шәкилдә гурулмуш К.- лыр. Тәбии суларда јазда күрү төкән күСДҮм, мимоза (Mimosa) —
нү (кəтили) адәтән, отағын дөшәмәсин- балыгларын күрүсү субстрата јапы- күсдүм фәсиләсиндән битки ҹинси.
дә газылмыш дајаз чаланын үстүнә го- шараг инкишаф едир. Бәзән тәбии Чохиллик от, кол (бә'зән сармашан)
Тур, үзәринә бөјүк өлчүлү хүсуси «к, суларда инкубасија апаратларындан вә ја чох вахт тиканлы ағаҹлардыр.
орғаны» салырдылар. Бә'зән отағын (Чаликов апараты) истифадә едилир, Јарпаглaры икигатләләквары бөлүм
ортасына (чох вахт исә чалаја) мангал бә'зән дә сүн'и чохалма јерләри дү- лүдүр. Хырда чичәкләри башҹыг вә

в.
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1.

бош

ЧИ

ја сүнбүлшәкилли чичәк групунда јер- сиб олур: ту:т,=a; : а.. Ҹисмин би- KYTлә СПЕКТРИ— бах Күтлә спек -
ләшир. Мејвәси назикпәрдәли, јахуд ринин К.-си мә'лумдурса, тә'ҹилләри трометријасы.
дәривары пахладыр. 450—500 нөвү өлчәрәк дикəринин К.-сини тә'јин ет- KYTлә СПЕКТРОГРАФЫ бах

мә'лумдур. Әcacән, тропик вә субтро- мәк олар. Hјутонун мазибә ганунуна Күтлә спектрометри.
пик Америкада, гисмән дә Африка көрә т, вә т. к.-ли ҹисимләр арасын- күтлә СПЕКТРОМЕТРИ — ионла
вә Асијада jajылмышдыр. К.-үн бә' тт2 ры күтләсинә көрә ајыран ҹиһаз. Иш
зи нөвлөринин јарпаглары хариҹи тә' - дa F=G r2 гаршылыклы ҹазибә гүв- принсипи електрик вә магнит саһәси
сирләр нәтиҹәсиндә jумулуб ачылыр. Вәси вар. Демəли, ҹисмин К.-си ди нин вакуумда һәрәкәт едән ионлара
Бу һал утанчаг к. (М. pudica) кәр ҹисимлә гравитасија "гаршылыглы тә'сиринə əсасланыр. к.с. ндә ионлар
үчүн характерикдир; тохундугда, га- тәсиринин дә өлчүсүдүр. Буна кө- електрик усулу илә гејдә алыныр. Фо
ранлыг дүшдүкдә Јарпаглaры чүт ҹүт рә дә чисмин" к. синә онун гравитаси- толөвһә, понлашма камерасы, сајғам
јуму.Тараг салланыр. Бә'зән Гарга- jajүкү вә ја ағырлыг К.-сін дә дефилир. вә с. гурғуларла тәчhиз олунмуш К.с.
зын Гара дәниз саһилләриндә беҹәри- Дәгиг тәҹрүбәләр ҹисмин əталәт К.- нә күтлә спектрографы де
тән акасија нөвлəрини, чох вахт исә сонин гијмәтҹәонун гравитасија К.- филаркүмүштү акасијаны да к. адланды- синә бәрабəр олдуғуну көстәрир. Бу, Илк к.с. ни А. Демістер 1918),рырлар.

KYCEJP әMPA, Гусе јp Әмра— умуми нисбилик нәзәријjәсинин əса- күтлә спектрографыны исә Ф. Астон
сыны тәшкил eдир. Hјутон механика- (1919) гурмушдур. Мүасир к.с. -ндә

Иорданијада, Аммандан 94 км ҹ. -ш.дә гәлим гәсрин харабалыглары. Әмә сында системин К. си ону тәшкил едән икигат фокуслама (енержијә вә исти
ви хәлифәси ІВәлид дөврүндә, 8 әс ҹисимлəрин К.-ләри ҹәминә бәрабəр- гамәтә көрә) үсулундан вә чох енсиз

дир вә системин ихтијари дəјишмәсин - (1-31) јарыгдан истифадә едилир. Бу,

каларла (ов, оjун, әмәк сәһнәләри вә синдә исә ҹисмин К.-си онун сүр'әтин- дәр фәртләнән күтлә хәтләрини алма
рин әрвәлләриндә тикилмишдир. Фрес, дә сабит галыр. Нисбилик нәзәријjә- бир бириндән 1/60000 ион күтләси гә
с.) бәзәдилмиш дивар губбәләр, һа ға вә атомларын күтләсини 10—6 атом
мамлар вә сарај (rәбул отағы) дөврү- дән (v) асылыдыр: m=т. күтлә ваhиди дəгиглији илә тә'јин ет
мүзәдәк талмышдыр. Рәсмлəрин үс с? мәјә имкан верир.
лубунда еллин вә Сурија инҹәсәнәти- (т, — сукунат К.-си с-ишығын к.с. (шәк. 1) тəдгиг олунан маддә
нин тә'сири күҹлүдүр. Әрәб бојакар- луѓда сур'әтидир) вә К. илә енержи ара- ни һазырлајан гурғудан (1), ион мән
лығынын көркəмли абидәләриндән сында F=mc? мүнасибəти вар. К. грам, бəјиндән (2), күтлә анализаторундан
олан һәмин фрескалар ҹанлыларын
тәсвиринин һәлә гадаған олунмадыгы
еркән ислам дөврүнә аиддир. 8

КҮСТҮШАМ (Bryonia)-габагкими
7

тәр фәсиләсиндән чохиллик от ҹинси.
Көвдәси дырманан, јарпаглары беш
кушали, бешдилили, јахуд дəрин
бөлүмпүдүр. Сарымтыл јашыл
чәкләри бирҹинсијjәти, мејвәси кү
рәвары киләмејвәдир. Авропанын Ч. Лоунда, Гафгазда, Орта вә өн Асијада, 2 3 5
һәмчинин ІШимали Африкада 10-дәк,
ССРИ-дә 5 (әсacән, Крым, Гафгаз ва
Орта Асијада), оҹүмләдән Азәрб.ССР.

Шәк. 1.1ə 2 (В. dioica вa B. alba) нөнү jajыл
мыныр. Һәр ики нөвүн тәркибиндә (3), ион гәбуледиҹисиндән
брионин вә брионидин гликозиди от (4) ибаратдир. к.с.-нә
дугу үчүн зәһәрлидир. Көкү ха,1r тә күҹләндириҹи (5), гејдә
бабəтиндә ағрыкәсиҹи, танкəсичи, бә1 9 алан гурғу (6), heсaблa

1ғəкəтириҹи вә japaсaғaлдыҹы дәр јан електрон машыны (7),
ки иші.Тәди.тирди. Декоратив 1 електрик мәнбәји1 (8) ва

битки.Дир. вакуум јарадан гурғу да
КҮСҮ, Кит - Сиу, Киу - Ши — (9) əлавә 'олунур. Күтлә
Јапонијанын ч. Унда ада: Јапонија анализаторунун нөвүнә ке
нын јерләшдији 4 бөјүк ададан бири. килограм вә с. илә өлчүлүр. Микросис- рә к.с. статик динамик
Ш. 1əн Сакит океан, шм. ш. дән Да- темлəрин К. си атом күтлә вафиллә- олур. Статик К.с.-ндә ионлары ајырмаг
хили Јапон дәнизи, г. дән шәрги Чин риндә (а.к.в.), елементар зәррәчик- үчүн сабит (практик олараг) електрик
дәнизи илә әhaтәләнир. Саh. тәгр. 42 лəрин к. си исә 1,782-10-27 к. јә вә магнит саһәсиндән истифадә едилир.
Мин км?. Релјефиндә орта вә алчаг еквивалент олан Мев енержи ваhид- Мүхталиф күтләли ионлар мухталиф
тағтыг устунлүк тәшкил eдир. г. вә тəри илә верилир. Мәс., протонун К.- трајекторија үзрә һәрәкәт едәрәк фә
шм. г. и аллувиал дүзәнликләрдир. Ән си 938,3 Мевдир. зада бир-бириндән ајрылыр (шәк. 2).
јуксак нөгтəси Кудзу д. дыр (1788 KYTлә ДЕФЕКти – верилиш изо- Динамик К.с. -11дә ионларын мүəjjән
м). Чоху гајнар булаг вар. Тез-тез тонун атом күтлә ваhидләриндә (а.к.в.) мəсафәни гәтетмэ вахтынын мүхтәлиф
за:13əтәләр, вулкан пускүрмәләри, тај- күтләси (М) илә күтлә әдәдинин (4) лијиндән, периоду ионун учуш мүд
фунлар олур. Иглими субтропик, мус- фəрги: 4=M-A (күтлә әдәл нүвә- детиндән кичик импулслу вә ја радио
сот.ур. Илик јағынты 1600 — 3000 мм. дəки нуклонларын сајына бәрабəрдир).
Чајстары һидроенержи eһтијатлары илә А нын гијмəтидән асылы олараг К.д.
3əнкиндир вә сувармада истифадә еди- мүсбәт (40) вә мәнфи ( 0) гијмәт
пир. Сары вә гырмызы торпаглар ја- ләр алыр. К.д. ндән атом нүвәсинин
jылмышдыр. Тарышыг мешәләр вар. рабитә енержисинин һесабланмасы
Јапонијанын əн бөјүк даш көліур ја- да истифадә олунур. Шәк. 2.
таг,тары бура дадыр. Мүһүм шәһәрлә- KYTлә әдәди — атомун нүвәсиндә
ри: Кумамото, Нагасаки, Китакүсү. Олан нуклонларын (протон вә нејтрон
КҮТ БУМАГ — бах Кор бумаг. ларын) сајы; А илә ңшарә едилир. К.
КҮTлә -ҹисмин əталәт вә гравита- ә. адәтән, елементи ишарасинин ју
сија гарылыклы тә'сиринин өлчүсү. харыдан сол тәрәфин,дә көстəрилир,
Е.1мә ІІ. јутон дахил етмишдир. Әта- мəс., згЅ. Бу, күкүрдүн 1=32 олан
тәт өлчүсү кими к. (əталәт 'к. си) изотопудур. Нүвәдә 2 гадәр про1 он
Hјутонун икинчи танунундан (бах вә А=2 гәләр нејтрон олур. Һәр һан- тезликли електрик саһәсиндән истифа
Hјутонун механика ганунлары) вә һә- сы атомун күтлә ваhид.тəри иә өлчү- дә едилир. Ионлашма усулларына көрә
рәк әт мигдарыны тә'јин едән дүсур лән јуварлагландырылыш күтләси мухталиф К.с. нөвлари вар. К.с. ндән
Сан (р=mz) талылыр. т, вә т. к. ли онун К.ә.-нә бәрабəрдир (бах Атом техниканын мүхталиф cahəлəриндә ҝе
чисимләрә ејни F гүввәси илә тә'сир нүвәси, Атом кутләси). ниш истифадә олупур.
етдикдə, oнлaрын алдығы авә а, тә' - KYTлә мәРКәзи — бах Әталәт Әд.: бах Кутлә спектрометријасы
илләри күтләләрiн илә тәрс мүтəна- мәркәзи.

мәгаләсинин әдәбијјатына.
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Күтлә СПЕКТРОМЕТРИЈАСЫ, КҮтләви ГЫРҒЫН сиЛАҺЛА- ситәсилә «K.м.» ҹәмијjәт үзвлəринин
күтлә спектроскопи јасы РЫНДАН МҮМАФизә— гошунла- бөјүк әксәријjәтини әһатә едир, валид
— ионлашмыш атомларын вә ја мо- ры, әһалини, х.т. објектларини вә с. мода механизми илә инсан jашајышы
лекулларын күтләсинин вә күтлә әдә- күтләви гырғын силаһларынын тә' - нын бүтүн саhəлəрини өзүнә табе едә
динин тә'јини үсулу. Електрик вә маг- сириндән горумаг вә һәмчинин бу тә'- рәк истигамәтләндирир. «К.м.» ин тәб
нит саһәсинин тә’сири илә ионларын сири макс. азалтмаг үчүн тəдбирләр. лиғатчыларынын мүлаһиҙәсинә көрә
күтләсинә көрә ајрылмасы (фәза вә Өлкәнин К.г.с.м. -сини силаһлы гүв- күтләви истеһлак мəhсуллары кими ис
јахуд замана көрә) принсипинə əсас- вәләр вә мүлки мүдафиә (ММ) системи тифадә олунан мадди вә мә'нәви сәр
ланыр. Ионлар күтлә спектрометри тәшкил eдир. Силаһлы гүввәләр дүш- вәтләр ејнијjәт тәшкил eдир. «К.м.»-ин
вә күтлә спектрографы васитәсилә геј- мəнин басгын васитәләрини һавада, вазифаси күтләви штуру инһисарларын
дә алыныр. Мүхталиф күтләли ионлар- дәниздә, Онларын бурахылыш објект- вә дөвлəтин мəнафејинә табе етмәк, күт
дан ибарәт селин ионларын күтләсинә ләриндә мәhв едир, мм системиндә ләләрин е'тиразыны тәһриф етмәк ва
көрә ајрылмыш ион дәстәләри чохлу- исә архада мүһафизә тəдбирлари кө- боғмагдыр. Бу ишдән өтрү јүксәк ихти
ғуна күтлә спектри дејилир. рүлүр. Гошунларын мүһафизаси тәд- саслы тәдгигатчылар, сосиологлар, ҹәлб

бирләринә гошун һиссәләрини, həрби олунурлар. Фасиләсиз олараг дизајн
објектлари вә с.-ни әрaзидә сејрәк јер- күтләви истеһлакчылары ҹәлб едән јени
ләшдирмәк, онларын Мөвгеләрини јени намунәләр јарадыр. «К.м.» ин тәш
вахташыры дәјишмәк, гошунлары әра- килати коммерсија голу олан марке
зинин зәһәрләнмәси һагтында хусуси тинг мә'нәви не'мәтләр сәнајесиндә ка
сигнaллaрла хәбәрдар етмәк, фәрди питалист истеһсалы вә тиҹарəтинин ән
мүһафизә васитәләриндән С.-дән Јени васитәләриндән истифадə eдир.
истифадә етмәк, дүнмән баскынынын Буржуа фәлсәфәсиндә «K.м.» һаггында
нәтиҹәләрини ҹәлд арадан галдырмаг илк тәсәввурләр О. Шпенглерин (Ал
вә с. дахилдир. К.г.с.м.-нин əсас үсул- манија), х. Ортегаи Гасетин (Испани
лары: әһалини сығынаҹагда вә с.-дә ja), Т. Адорнонун (АФР) әсәрләриндә
далдаландырмаг, шәһәрдәнкәнар азтәһ- мејдана кәлмишдир. 20 әсрин 50-ҹи ил
лүкәли зонаја көчүрмәк, фәрди мү- ләриндән башлајараг «K.м.» ән'әнәви

12CD -NDOD: Һафизә васитәләри илә (әлејһгаз, рес- буржуа либерал һуманизми мөвгејиндән
пиратор вә с.) тәҹhиз етмәк вә с. Мү- тəнгиди тәһлил едилир (Е. Фромм, д.
hафизә комплекси, Һәмчинин əһалијə Рисмен, Е. ван ден Хаг, һ. Маркузе —
мүћафизә гајдаларынын өjpəдилмәси, АБШ), Е. Морен (Франса). «K.м. бир
бастын тәһлүкәси вә дүшмән басгыны тәрәфли, шәхсијjәти өзҡәләшдирән ва
Һаггында хәбәрдарлыг, епидемија әлеј- ситә кими гијмәтләндирилир, күтләви
Һинә профилактика, к.т. мәһсулла- коммуникасијанын техники васитәләри
рынын, әрзағын вә су мәнбәләринин нин ролу шиширдиләрәк, онун икили
радиоактив, кимјави вә бактериал зә- тәбиәти нәзәрә алынмыр. Шүбһәсиз, күт

Күтлә спектрометри (а) вә он ун фото Һәрләнмәдән хүсуси усулларла (дегаза- ләви коммуникасија системи илә мил
метрик эјриси (6). сија, дезактивасија, дезинфексија) мү- joнлaрлa адам әдәбијјатын, инҹәсәнәтин

Күтлә спектри хәтти спектрдир. hафизә едилмәси, зәдәләнмә (зәһәрлән- həгиги әсәрләри, елмин наилијjәтләри

Илк күтлә спектрләрини ҹ. ҹ. Том- мә) оҹагларында хиласетмә ишларинин илә таныш олур. Лакин буржуа инҹә
сон (1910) вә Ф. Астон (1919) алмыш- вә тибби јардымын тәшкили тадбирлә- сәнəти илә «к.м.» арасында идеја бир
лар. Бу, стабил изотоплaрын кәшфинә рини дә әһатә едир. лији мөвчуддур. Заһирән мүхталиф

сәбәб олмушдур. к.с. елементләрин Әд.: Буну һамы билмәли вә бачарма- техники естетик васитә вә үсуллардан

изотоп тәркибини +10-2 %, нүвәлә- мүдафиәдән ма'лумат китабы, в., 1977; ларын һәр икиси маһијjәтҹә бир бирини
лыдыр, Б., 1976; Bəкиров Б., Мулки истифадә олунмасына бахмајараг, бун

рин күтләләрини + 10—4% (ағыр нү- козъмин н. д., Тунчиев х. Ю., тамамлајыр. Бу икили тәбиәт мәдәниј.
вәләр) +10—5% (jүнкүл нүвәләр) дә- поражения, 2 изд., Ташкент, 1977.оружия массового jәт мәһсулларынын диференсиасијасына
гигликлә тә'јин етмәјә имкан верир. бәраәт газандырыр вә «К. М. ин күт
Jүксәк дəгиглији вә һәссаслығына кө- KYTләви исTEhСАЛ – истеһсалын ләви истеһлакчынын тəлəбләринә урғун
рә к.с. үсулундан нүвә техникасында, тәшкили типләриндән бири. Чохлу миг- луғу hаггында буржуа консепсијалары
кеoлoкијада, тибдә, кескимјада вә с. дарда һазырланан јекҹинс мәһсулла- нын меўдана кәлмәсинә зәмин јарадыр
саһәләрдә истифадә едилир. рын мәһдуд номенклатуруну характери- (Т. Парсонс — АБШ ва б.). Канада со

әд.: Кравцов В. А. Массы ато- дырылмасынын ән јүксәк формасыдыр. кечмишдә һаким мәдәнијjәтлән ајры
зә едир. К.и. истеһсалын ихтисаслаш- cиoлoгу м. Мак-Лjуенә көрә, К.м.»

мов и энергии связи ядер, М., 1974.
КҮТЛәви гЫРҒЫН СИЛАҺЛАРЫ — К.и. машынгајырма, ҹиһазгајырма, jүн- дүшмүш күтләләрин мә'нәви сәрвәтләрә

күтләви тәләфат ва дағынты төрәтмәк күл сәнаје, јејинти сәнајеси вә сәнаје- jијәләнмәсинә имкан верир, нисбәтән

үчүн силаһлар. Мөвҹуд нөвлари: нү- нин дикәр саһәләри үчүн характерик- jүксәк стандартлы күтләви мәдәнијjәтвә силаһы, кимјәви силаһ, бактериоло- дир. К.и. Һәм ајры-ајры сезләр вә он- мәһсуллары japaдыр. Капиталист өлкә
жи силаһ вә с. К.г.с. ракет, тəjjapə, ларын саһәләри, Һәм дә бүтөвлүкдә дәриндә «K.м.» ин антидемократик ма
артиллерија васитәләри вә с. илә ис- мүəссисә чәрчивәсиндә тәшкил eдилә би- hujjәтинә гаршы мүбариза
тәнилән мәсафəдəки həрби вә мүлки дәр. К.и., бир гајда олараг, мәһсулун демократикгүввәләрин гаршысында ән
објектләрә гаршы тәтбиг eдилә биләр. Һәҹминин хејли артырылмасыны, әмәк мүһүм вәзифәкими дурур. Марксист"jүксәлдилмәсини, философ вә сосиологлар 60-ҹы илләринНүвә силаһынын japaдылмасы силаһ: мәһсулдарлығынын башлајараг «K.м. е-инлы гүввәләрин тәшкили, həрби әмәлиј. маја дәјәринин ашағы салынмасыны вә орталарынданбатларын форма вә үсуллары, ҹәбһәар рентабеллијин јүксәлдилмәсини тә'мин бүтүн тəзаһүр формаларыны кəскин

едир. тәһлил вә тәнгид едирләр.
хасы әрaзинин һава һүҹумундан мүда

КЎTләви мәдәниләт» (инк. Әд.: Гурбанов ә., «Күтләви мә
фиәси мәсәләләринин јенидән гурулма mass culture)—20 әсрин орталарындан дәнијjәтә вә буржуа советолокијасында
сына сәбәб олду. Елм ва техниканынмүасир инкишаф сәвијjәси К.г.с.-нын фәлсәфәдә, сосиолокијада буржуа мә- сосиалист реализми инҹәсәнәтининшә- рифинә даир, Б., 1978; Ашин Г.
даһа мүдһиш нөв вә системлəрини (мәс., дәнијjәтинин вәзијəтини умуми Миф об элите и массовом
нејтрон бомбасы, лазер силаһы, кео килдә ифадә едән анлајыш. Бу анла м.

», «Вопросы фило
силаһы вә с.) јаратмаға имкан верир. миндә баш верән мүəjjән дәјишиклик- софии», 1970, 12кукарек "НА:

вә системлəринин japaдылмасы- ринин инкишафы; стандартлашдырыл. М., 1970; Можнягунс" Е. Ариза
ны гадаған етмәк үзрә бејнәлхалт мү

мыш мә'нәви не'мәтләрин сәнаје-ком- буржуазной «массовой культуры», Киев,
1981.

гавилә бағланмасы тәклифини ирәли мерсија типли истеһсалы вә бөлүшдүрүлмәси, мәдәнијjәтин нисби демокра- KYTләләРИН тә'cИРИ ГАНУНУ
сүрмүшдүр. тикләшдирилмәси, күтләләрин тəhcил — бах Тә’сиредиҹи күтләләр, гануну.

Әд.: Локшин С. Ф., Оружие массового поражения и защита от него, Ка: сәвијjәсинин артмасы, асудә вахтын вә КҮТҮМ, Зијад (Rutilustrisi"Ru:
линин, 1975; Стерлин Р.Н., Емель. орта аиләдә асуда вахта сарф едилән tum)—чәкикимиләр фәсиләсиндән ба
янов в., Зимин В., Химическое ору, бүдҹәнин артмасы әксини тапмышдыр. лыг јарымнөвү. Бәдәнинин уз. 60 см
жие и защита от него, Таллин, 1978. Күтләви коммуникасија системлəри ва- дәк, чәкиси 2 кг-дәк олур. Хәзәр дә
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низиндә, онун ҹ. һиссәсиндә jә көрә Русијанын Шимали Гафгазда 85% -и Кампучијада, 8,7% -и Вјетнам
јашајыр. Јарымкечиҹи балыгдыр. 4 сәрһәди Кубан чајы бојунча мүəjjән да, галанлары Таиландда јашајыр.
башында чинси jеткинлијə чатыр; кү- едилди. Крым ханлығы мүстагил е лан Khмер дилиндә данышырлар. Диндар
рү төкмәк үчүн əсасəн Күр, Араз вә олунду. Түркијə Керч, Јенигала вә лары буддистдир. кһмер халгы eһти
Гумбашы чајларына, мигдарда Кинбурн галаларыны, Гара дәниз са- мал ки, eрамызын әрвәлиндә мәдәни
Терек вә Волгаја да кечир. Әcacән, һилинин хејли Киссасини Русијаја кү- сәвијjәси јүксәк олан гоншу халкларын
молјусклaрлa гидаланыр. Гијмәтли вә- зәштә кетди. К.Г.с.-нә көрә Бөјүк вә тә”сири алтында бир чох кһмер тајфа

балығыдыр. Еһтијаты азалмаг Кичик Кабарда Русијанын тәркибин» сынын бирләшмәси нәтиҹәсинда әмә
үзрәдир. дә галмалы иди. Русијанын тичарәт лә ҝәлмишдир. Дағлы к. бу просесдә
КҮХЕЛБЕКЕР Вилһелм Карлович кәмиләри Гара дәниздә мaнeәсиз үз- иштирак етмәмишләр. Əасс тәсәррү
(21.6.1797, Петербург — 23.8.1846, То- мәк вә боғазлардан кечмәк һүгугу ал- фатлары экинчиликдир (чәлтик, гар
болск)-рус шайри, декабрист. Рус- ды. Молдавија вә Валахиjаjа мухта- ғыдалы); малдарлыг вә балыкчылыг

задэканы аиләсиндән ријjәт верилмаси вә oнлaрын Русија- да инкишаф етмишдир (бах һәмчинин
иди. Сарскоје Село литсејини битир- нын һимајәсинә кечмәси нәзәрдә туту- Кампучија). Пол Пот -ијенг Сари ре
миш, А. С. Пушкин вә А. А. Делвиг- лурду. К.Г.с. Гара дәниздә тиҹарәтин жиминин кеносид си јасəти нәтиҹәсин
лә дocт олмушдур. 1822 илдә Гафгаз- инкишафына, Балкан вә Гафгаз халг- дә 3 млн.-дәк кһмер гырылмышдыр.
да мә'мур ишләмиш (һәмин илдә А. ларынын Османлы зүлмүндөн азад Әд.: Зарубежная Азия. Юго-Восточ
А. Бакыхановлa көрүшдүү eһтимал олунмасына, Русијанын ч.-ундакы ная Азия, М., 1979 (серия «Страны и на
олунур), 1825 илин нoјабрында Декаб- чөлләрдән истифадә үчүн әлверишли роды»); Кхмерские мифы и легенды, М.,

1981.ристләрин шимал ҹәмијjәтинә гәбул шәрайт јаратды.
едилмишдир. Декабристләр үсјанынын КҮМҮ— тохуҹулугда, хүсусилә хал- KhoЛАР, читраллылар— Па
мәғлубијjәтиндәй сонра өлүмә мәһкум ча истеһсалында ишләнән мүһүм тех кистанын шм. -ында кечмиш Читрал
едилмиш, лакин e'дам һөкмү каторга ноложи васитә, к. тохума просесиндә һакимлији әразисиндә jашајан халг.
илә әвәз олунмушдур. Јарадыҹылығы- әришлари нөвбә илә бир-биринә па- 150 мин нәфәрдән чохдурлaр (1978).
нын илк дөврләриндә елекиjалар јаз- ралелләшдирмәк, вә чарпазлашдырмаг Дилләри дард дилләринә дахилдир.
мыш, 20-чи илләрдән сентиментализмә мәгсəдини дашыбыр. к. халчанын һәр Әксəријjәти мүсәлмандыр. Әкинчи
гаршы чыхараг романтизма јахынлаш- чиниси (сырасы) тохунуб гуртaрдыг- лик, малдарлыг вә сәнәткарлыгла,
мышдыр («Ахатесә», «Рејндәки достла- дан сонра арғаҹа кечмәк үчүн эрин хүсусән дәмирчиликлә мәніғулдурлар.
ра» (1821) ше'рләри; истибдад эле һи- ләрин истигамəтини Әд.: Рустамов У. А., Пригинду
нә јөнәлдилмиш «Аркивлиләр» (1822— jә'ни арха əришләрин габаға вэ əкси
25) фаҹиәси вә с.]. Сүркүндә јаздығы нә, габаг эришләрин архаjа кечмәсинә де XIX – начале XX вв., Ташкент, 1956;
ше'рләрдә («Елекиjа», «Јакубовичин имкан јарадыр. Народы Южной Азии, М., 1963.
өлүмүнә») к. вәтәндашлыг идеаллары

садиг галмышдыр. Лакин бу дөвр чачылығы, Б., 1977.
Әд.: Мүчири ҹ., Азәрбајҹан хал- KhЎЛНА-Бангладеш Халг Респ.-сын

да шәһәр. Әһ. 437 мин (1974). Игтисади
јарадыҹылығында бәдбинлик мотивлә ҹәһәтлән өлкәнин 3-ҹү мәркәзидир. Чал
ри дә күчлүдүр (419 октјабр», «Рус кXAH, Hai Kхан (?—1526)—Кам- на дәниз порту

ше'рләри, пучијада (Камбоҹа) халг үсјанынын вә кағыз сәнајеси, балыг консерви з-ду,
илә әлaгәлидир. Чут

Сонунчу Колонна» (1832—42) рома- (1507) башчысы. Крал Среј Соконт чај кәмиләри тәрсанәси вар.
ны). "к. Шәрг, о чүмләдән Азәрб. шаир- хор Батаны (1504—08) девирмиш вә къУнтҺАН, К унта н— Таилан
ләринин јарадычылығына (Низами өзүнү крал е'лан едәрәк (1508) кәнд дын шм.-ында, Пинг вә Ванг чајлары
вә б.) мараг көстəрмишдир. «Сәрин лиләрин хејринә ислаһатлар кечир- нын дәрәләри арасында дағ силсиләси.
меh галхды» поемасында А. С. Грибо- мишди (веркиләри писмән азалтмыш Уз, тәгр. 450 км, макс. Һүнд. 2024 м
jeдoвла А. А. Бакыхановун достлу- вә с.). Дeвpилмиш кралын тәрәфдары (Пате д.). Гранит, әhәнхдашы вә гум
ғундан бәһс олунур. Поемада к. чохлу олан феодалларла (1516 илдә 'Анг Ча дашылардан ташкил олунмушдур.
Азәрб. ишләтмиш, Низаминин ны крал е'лан етмишдиләр) мүһарибә- Галај филизи jатаглары (Сансали вәсөзү
гәһрәманларыны (Мәрзәм, Ширин) тә- дә өлдүрүлмүшдүр.

KhAHдивли— Бомбејрәннүм етмишдир.
с.) вар. Енлијарпаглы вә ирнəјарпаглы

ш. јахынлы- һәмишəјашыл субтропик мешәләрлә
ғында үст Палеолитә аид археоложи өртүлүдүр.Әсәрлөри: Избр. произведения, Дағарасы дәрәләрдә вә

т. 1–2, М., 1967; Путешествия. Дневники: дүшәркә. К.-дә апарылан газынтылар дағәтәкләриндә Гарғыдалы, чәлтик,
Статьи, л., 1979. Һиндистан мадди мәдәнијjәтинин Па- тирјак хашхашы әкилир.

Әд: Садыхов м., Русские писа- леолитдән Неолитә доғру фасиләсиз кШАТРАЛАР (санскритҹә кшатрија;
тели об Азербайджане, Б., 1970; Семен- инкишаф етдијини көстәрир. Невазада
ко и. М., Поэты пушкинской поры, м., апарылмыш тәдгигатлар К.-нин стра- чанлар—Годим Һиндистанда дөрд

кшатра — һөкмранлыг, haкимијjәт), ра
1970; Тынянов Ю. Н., Кюҳля, М.,1981.

тиграфијасыны дэгигләшдирмишдир.
КҮҺҮЛ—гэдим ев типи, сүн'и дүзәл- кКАРАГПУР — Һиндистанда, Гәрби дөвләтләриндә к. Һәрби-тајфа аристок

əсас силкдән (варна) бири. Годим Һинд

Дилмиш јералты рашајыш мәскәни. Бенгалија штатында шәһәр. Касаи ча- ратијасынытәшкил едирдиләр. ОртаКечмишдә fiШирван əразисиндә ҝениш jы саһилиндәдир. Мүһүм нәгл. говпа- асрләрдә к. анлајышы балныз ән'әнә
jajылмышды. Сонралар јапшајыш әһә- ғы. ӘҺ. 153,1 мин (1975). Метал е'ма- ви тәсәввур кими галырды.
мијjәтини итирән К.-дән тәсәрруфат лы, машынгајырма, аjаггабы, чәлтиктә- KШЕНЕК, кршенек, кренек
бинасы кими истифадә едилмишдир. Мизләмә сәнајеси; д.). нәгл. ин-ту вар. (Krenek, Krenek) Ернст (д. 23.8.1900,

Әд: Мустафајев А. Н., Гобу. Мон-ҡһмер диллари групуна дахил- дә модернизмин көркəмли нүмajәндәкһМЕР дили-кһмерләрин дили. Вјана)— Австрија бәстәкары. Мусиги
Азерб.cCP EA Хәбәрләри (тарих, фәлсәфә дир. Бу дилдә тәгр. 4,5 млн. адам да- ләриндәндир.
вә һүгуг серијасы), 1970, № 3—4. нышыр" (1979). Cac тәркиби сайтләрлә декафонија үслубуна əсасланмыш, се

Јарадыҹылығында до

зəнкиндир. Көксөздү дилләрдәндир. рија мусигиси техникасындан истифа
КҮчәкӘНД— Азәрб.ССР Учар р-ну- 2 əсас диалект групу (шм.-г., ҹ. -ш.) дә етмишдир. к. «Көлкә үзәриндән
нун Пиркəнд советлијиндә кәнд. Р-н вар. Әдәби дил Пномпен диалектинә тулланма» (1924), «Орфеј вә Евриди
мәркәзиндән 20 км ш.-дә, Ширван дү. əсасланыр. Лексикасында санскрит, ка» (1926), «Ҹонни чалыр» (1927),
зүндəдир. ӘҺ. 1171 (1981); памбыгчы- пали вә франсыз дилләриндән кечмә V Карл» (1938), «Афина Паллада ағла
лыг, тахылчылыг вә һејвaндaрлыгла сөзләр чохдур. Јазысы пали дилин- jыр» (1955), «Сеһрли күзҝү» (1966)
мәшғулдур. Орта вә сәккизиллик мәк• дән көтүрүлмүшдүр. К.д. -ндә илк ки- вә с. операларын, Гызыл јун» (1964),
тәб, мәдәнијjәт еви, китабхана, кино- табәләр 7 әсрин аввалинә аиддир. «Сардакај јола дүшәркән» (1970) опе
гурғу, хәстәхана, рабитә шө'бәси вар.
КҮЧҮК ГАЈНАРА СҮЛhY (1772) әд.: Горгониев Ю. А., Грамма• peтталарынын, 5 симфонијанын, ка

тика кхмерского языка, М., 1966. мера -инструментал әсәрләрин мүәлли
— Русија — Түркијә мүһарибасини (1768 фидир. К.-ин «12 тонлу контрапункт
—74) баша чaтдырмышдыр. Ијулун 21- кһМЕРЛӘР, кампучијалы- үзрә мүһазирәләр» ва «12 тонлу һармо
дә Дунај саһилиндәки Күчүк Гајнар- лар-Кампучијанын əсас әһалиси, нија үзрә мүһазирәләр» адлы дәрс вэ
ҹа к. -ндә имзаланмышдыр. Мүгавилә милләт. Тәгр. 4,5 млн. нәфәрдир (1979). сайтлари кениш јајылмышдыр,
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K— Азәрб. әлифбасынын 15-ҹи һәр- дəдир. Əh. 266 (1981); hejвандарлыг хунІ века, Б., 1958; jенә онун, Азер
фи, бу һәрфлә ифадә едилән дилорта- вә әкинчиликлә мәшғулдур. Сәккиз- байджан в XVIII веке и взаимоотношения
сы, партлајан, ҹинкилтили самитин иллик мәктәб, клуб, китабхана, тибб его с Россией, Б., 1965.
ишарәси. «W» самити, əсасəн, сөзүн мәнтәгәси, рабитә шө'бәси вар. Бөјүк ҚАВДУШАН дөЈҮШҮ (1774)— бах
әввалиндә кәлир, сөзүн ортасында вә Вәтән мүһарибәсиндә һәлак олмуш шавдушан вурушмасы (1774).
сонунда аз ишләнир. Сөзүн сонунда һәмјерлиләрин шәрәфинә абидә го- КАВДУШАНТәПӘ— Азәрб.ССР
калдикдә өзүндән әрвәл мүтлэг «н» са- јулмушдур. сар, р-нунда археоложи абидә. Ҝ. Гусар
мити тәләб едир (гәшәнк, нəhəнк вә с.). КАВАҺын-ҡотан көвдәсинин ишләк — Худат автомобил јолундан 14 км
КАВАЛЫ (Prunus)-ҝүлчичәклиләр һиссәси; торпаг лајыны кәсиб галдыр- солда, Галаҹыг к.-ндән 1 км ҹ.-ш.-дә
фәсиләсиндән чәјирдәкли мејвә битки маг вә котанын лајдырына јөнәлтмәк дир. Һүнд. 12 м тәnәдән

чинси. Һүнд. 3—12 м олан кол вә ја үчүндүр. к. балташәкилли, дүз тирә- 3-ҹү миниллијин сону—2-ҹи минилли
ағаҹлардыр. Дәфирми, еллипсвары, ја- ли вә ја сиjиртмә балталы вә с. олур. jин орталарына аид әкинчи тајфала
худ лансетвары бәсит јарлаглары нөв- ССРИ-дә истеһсал олунан котанлара, рын јащајыш јери ашкар едилмишдир.
бәли дүзүлүр. Ағ вә ја чәһрајы чичәк- әcacән, балташәкилли Ќ.-лар готулур. Мәдәни тәбәгәнин галынлығы 2 м-дән
ләрн тәк-тәк, јахуд чичәк групунда КАВБАРИ, Гавбари— Азәрб.-да чохдур. Бурадан гара вә боз ранкли
(2—5) јерләшир. Дәўирми, овал вә ја тарихи әрази, чөл. Фазлуллаһ Рәшид мухталиф кил габлар, даш (дән даш
јумуртавары әтли мејвәси чајнрдәк- әд-дин, һәмдуллаһ Гәзвини вә б.-нын лары, бүлөвләр, кәтмәнләр вә с.), сү
лидир: сары, јашыл, қырмызы, ал- әсәрләриндә ады чәкилир. Муғанда мүк аләтләр вә с. гапылмышдыр. к.
тырмызы вә ја мавијəчалан мум өр- Хэзәр дәнизи јахынлығында јерләшир- әһалиси, әcacән, әкинчилик
түклү көјүмтүл-гара мејвәсинин чә- ди. Ов'hејванлары вә гушларла зəнкин дарлыгла мәшғул олмушдур.
киси 6—100 г олур. Авропа, Асија вә олан ҝ. Елхани һөкмдарларынын ов- KABƏРСә—гызыл, күмүш, мелxиор вә
Шимали Америкада 30-дан артыг, лағы иди. Газан хан дөврүндә [1295— с. металлардан дүзәлдилән күрә фор
ССРИ -дә 7, оҹүмләдән Азәрб.ССР-дә 1304] Ҝ.-дә Маһмудабад ш. салын- малы зәркәрлик бәзәји. Зәркәрлик мә”
5 нөвү (2-си беҹәрилир) вар. Ән әһә- мышды. мулатында тәтбиг едилән мүхталиф
мијjәтлиси, вәтәни Гафгаз, Кичик Аси- КАВДУШАН ВУРУШМАСЫ (1714) спирал, јарлаг, бута вә с. елементлә
ја вә Шимали Иран сајылан ади Ҝ.- — Дағыстан феодалларынын бирләш- рин бирләшмә нөгтәләринә јапышды
дыр (Р. domestica). Мејвәсиндә 9— миш гүввәләри илә Губа ханлығы то- рылыр. Мә'мулатын өлчү вә форма
20% шәкәр, 0,4—1,4% үзви туршулар, шуну арасында дөјүш. Ҝ.в. ијул азын- сына узғун олараг бөјүк, орта вә кичик

отур: jejилир, гурудулур, мүрәббә, дүзүндә олмушдур. Губа ханлығынын көрә әшјанын көзәллијини артырыр.
ширә вә с. Казырланыр. Ади Ҝ.-нын күҹләнмәси вә Фәтәли ханын дүрүтдү- КАВУР, ковур (фар. «кәбр», Әв -
2000-дәк сорту мә'лумдур. Ҝ.-нын jү сијасәт Гарабағ, Шәки, Шамахы вәлләр үмумијjәтлә атәшпәрәстләрә
Азәрб.ССР-дә Хатыны, Шафталы Ҝ.- ханлығынын вә Картли-Кахети чар- верилән бу ад сонралар түркләрдә «ка
сы, Сары, Албухара, Хурмајы Вен- лығынын, һәмчинин бир сыра Дағыстан фир»-единсиз» мә'насында ишләдил
керка вә с. сортлары р-нлашдырыл- феодалларынын мәнафејинә узғун кәл- ди)— бир сыра мүсәлман халкларын
мышдыр. ССРИ-дә Уссурија К.- мирди. Губа ханлығынын гүввәтлән- да дикәр динләрә ситајиш едәнләрә
сы (Р. uѕѕuriensis), Чин К.-сы вә ја мәси Дағыстан феодалларынын гарәт (хүсусилә орта әсрләрдә), бид'әтчилә
уччичәкли к. (Р. salicina), ка- мәгсәди илә вахгашыры Азәрб. әрази- рә вә б.-на верилән һәгарәтли ад (бах
нада К. -сы вә ја гараж. (Р. nigra) синә баскынларынын гаршысыны алыр- һәмчинин Кафир). Шәрг өлкәләриндә,
вә с. нөвлəри дә беҹәрилир. Зәрәр- ды. Буна көрә дә Гарагајтаг усмиси оҹүмләдән Орта Асија, Азәрб. вә с.
вериҹиләри: кавалы мејвәjejәни, Әмир Һәмзәнин башчылығы илә Ҹә- әразиләрдә мөвчуд олaн бә'аи топоним
сары вә гара кавалы мишарчысы, је- нуби Дағыстан феодалларынын Губа ләр (Қовурарх, ковургала вә с.) Ҝ.
Мишан кәпәнәји, чанаглы јастыҹа хандығына каршы иттифагы тәшкил ла əлагəдардыр.
вә с. Хәстәликлари: чәўирдәк- едилди. Һәмин иттифага газыгумух- КАЛЫШЛАР, калешләр— Иран
ли биткиләрин боз чүрүмәси, серко- лу Мәһәммәд хан, аварлы Умма хан, да, әсacән, Хәзәр дәнизинин ҹ.-г. саһи
спороз, кавалынын пас хәстәлији вә с. Табасаран газысы Рүстәм вә б. дахил линдә jашајан халг. к. киләкләр вә та
КАВАЛЫКиМиләр, бадамки- иди. Губа ш.-нә доғру ирәлиләјән Да- лышларла "бирликдә Хәзэр дәнизинин
миләр (Prunoideae, Amygdaloideae) ғыстан феодаллары илә ағыр дөјүш- ҹ. саһиллəринин гəдим əhaлиси һесаб
— күлчичәклиләр фәсиләсинин ја- ләрдә мәғлуб олан Фәтәли хан Салјана едилирләр. Әкинчилик (чәлтик, буғ
рымфәсиләси. Бура аи едилән бит- чәкилди. Губа вә Ширванын бә'зи јер- да, арпа), балыкчылыг, малдарлыг,
киләрин чичәји 10—20 (бә'зән даhа чох) ләри ишғал едилди. Фәтәли хан јар- һәмчинин ипəкчиликлә мәшғулдурлар.
еркәкчики олур. Еркәкчикләр әјил- дым үчүн Русиjаjа мүраҹиәт етмәк Фарсларла гајнајыб-гарышырлар. Дин
миш чичәкјатағы әтрафына бирләшир. мәчбуријjәтиндә галды. Хејли тәрәд- дарлары мүсәлмандыр.
Әксəријjәтиндә мејвә јарпаглары тәк дүддән сонра Русија һөкмдары пJe
дир. Мејвәси ширәли этли чәўирдәк - катерина 1775 илдә ҝенерал И. Ф. де әд.: Народы Передней Азии, М.,

1957.
лидир. К. ә әрик, шафталы, албалы, Медемин команданлығы илэ Фәтәли
кавалы, көjәм, алча, бадам, дәфнәки- хана көмәк көндәрди. Фәтәли хан рус КАМЫШ — Азәрб.ССР дә, Муровдал
лас вә с. мејвә биткилари аиддир. гошунларынын јардымы илә һакимиј- силсиләсиндә дағ. Кичик Гафгазын
КАВАҺАН Азәрб.CCP Mlaртуни јəтини јенидән бәрпа едә билди. ән јүксәк зирвэси. Кәлбәҹәр, Ханлар,
( ДГМВ) рнунда кәнд. к. советлијинин Әд.: Азәрбајҹан тарихи, ҹ. 1, Б., 1961; Шаумјан вә Мардакерт (ДГМВ) р-н
мәркәзи. Рн мәркәзинлән 33 км г. - дә, Абдуллаев Б., Из истории "Северо- лары сәрһәдиндәдир. Һүнд. 3724 м.
Гарабаг силсиләсинин шм. -ш. әтәјин- Восточного Азербайджана в 60—80 гг. Јура системинин сүхурларындан тәш
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кил олунмушдур. 4. јамаҹында көл 6. 1928, Аркенти- нүн сонракы инки(Гаракөл), шм. јамаҹында тәдим буз на, Росарио-9.10. шафына Н. Г. Чер
лаг релјефи формалары вә алп чәмән 1967, Боливија, Ике- нышевскинин әсәр
ләри вар. рас јахынлығында) ләри мүһүм тә'сирКАУРОВ Николај (д. 13.9.1929, Be -Латын Америка- көстəрмишди. Вәтә
линград) — болгар мүғәнниси (бас). ингилабчысы, нә гајьтдыгдан сон
БXP халк артисти (1962). БXP Соспа Куба ингилабынын ра фәһлә һәрәкатын
лист Әмәји Гәһрәманы. Димитров мү (1959) рәһбәрләрин- да гызғын. фәалиj
кафаты лауреаты (1959). Москва кон дән бири, мајор. jәтә башламыш, П.
серваторијасыны битиришдир (1955). Ихтисасҹа həким Лафаргла биркә
1956 илдән Софија Халг Операсынын, олмушдур. Перонун марксизмин Фран1960 илдән «Ла Скала» театрынын со haкимијjәти дөВ- сада илк таблиғат
листидир. 1957—58 илләрдә Бөјүк театр рүндә Аркентинадан чысы олмушдур. К.,
да чыхыш етмишдир. Партијалары: мүһамират етмиш əсасыны елми сосиа
Дон Базилио («Севилја бəрбəри», ҹ. (1952), 1955 илдә Мексикада Ф. Каст- лизм идејалары тәшкил едән Франса
Россини), Мефистофел («Фауст», Ш. po Русла таныш олдугдан сонра тале- Фәһлә Партијасынын (ФФП) japaдыл
Гуно), Борис, Пимен вә Варлаам («Бо- jини Куба халгынын азадлыг мүбари- масында фәал иштирак етмишдир. к.
рис Годунов», М. Мусоргски), II Фи- зәси илә бағламышдыр. Кубада ин- ФФП jә башчылыг етдији дөврдә
липп («Дон Карлос», М. Верди), Есками- гилабын гәләбәсиндән сонра 1959-61 (1880—1901) бир сыра мәсәләләрдә бә'
лјо («Кармен», Ж. Бизе) вә б. Ҝ. кениш илләрдә Куба Милли Банкынын пре- зи нәзәри вә тактики сəhвлəpə jол вер
диапазонлу, күчлү көзәл сәсә, парлаг зиденти, 1961 илин февралындан сә- миш, сектантчы мөвге тутмушдур. Им
артистлик исте'дадына маликдир. Дүн- наје назири олмушдур. 1965 илдә Ку- периализм дөврүнүн башланмасы илә
јанын бир чох өлкәсиндә гастролда ол- баны тәрк етмиш, 1966 илин нoјабрында мәркәзчи мөвгеләрә jуварланмыш, Би
мушдур. БМТнин Күмүш Сүлһ меда- партизан һәрәкаты тәшкил етмәк үчүн ринҹи дүнја мүһарибәси башландыгдан
лы илә тәлтиф едилм ишдир (1979). Боливијаја кәлмишди. 1967 илин октаб- сонра исә сосиал-шовинист мөвге тута

Әд.: Тимохин В., Мастера во- рында һөкүмәт гошунлары онун јарат- раг Франса һөкумəтинә дахил олмуш
кального искусства ХХ века, М., 1974. дығы партизан дәстәсини мүһасирәјә ду. ҝ. Бөјүк Октјабр сосиалист ин
ЩЕ Николај Николајевич (27.2.1831, caлaраг мəhв етмиш, јараланмыш ќ. гилабынын үмүмдүнја әһәмијjәтини

исә ӘсирВоронеж — 13.6.1894, Иванов алынараг өлдүрүлмүшдүр. дәрк етмәмишдир.,
индики Чернигов вил. -ндә Т. Г. Шев. К. нын ады гәһрәманлыг рәмзинә чев- Енкелс К.-ин Франса фәһлә һәрәкатын
ченко ад. хутор)-рус бојакары. Пе- рилмишдир. да марксизм идејаларынын таблиғат
тербург Рәссамлыг Академијасында Әсәри: Эпизоды революционной чысы кими ролуну јүксәк гијмәтлән.

войны, М., 1973.охумушдур (1850—57). 1857—69 илләр дирмәклә јанашы, онун сектантчы ва
Әд.: Лаврецкий И. Р., Эрнесто еһкамчы характерли сəhвларини дә көсдә" Италијада jашамышдыр. Јарадыҹы- Че Гевера, 3 изд., М., 1978.

тəрмишләр. В. И. Ленин К.-ин сосиал
КЕВОРКЈАН Зинавор Семјонович (д. шовинист мөвгејини кəскин тəнгид ет
26.2.1920, Әскәран р-нунун Норакүғ мишдир.
к.)—ермәни совет

Әд.: Ленин В. И., Әсәрләрн (бахактјору. Азәрб.ССР Мә'лумат чилди, л. 1, cəh. 319); Белкин
халк артисти (1979). И. Д., Жюль Гед и борьба за рабочую пар1946 Илдән Сов. тию во Франции, М., 1952.
иКП үзвү. 1947 ил КEДимин, Кеди минас (? —
дән М. Горки ад. 1341) Литва бөјүк кнјазы (1316 ил
Степанакерт Дөвлат дән). Алман ҹәнкавәрләринә каршы
Драм Театрынын мүбаризәдә гәләбәләр газанмыш, рус
актјорудур (1976 торпаглары һесабына кнјазлығын сәр
Илдән һәмчинин ди həдини кенишләндирмишди. Псков вә
ректору). Роллары: Новгороду Рус дөвлатиндән азырмагРүстәм, Сагател үчүн Москва кнјазлығынын бирләш
(«Намус», «Шәрәф дирмә сијасəтинә мане олурду. Өзүнүнаминә», А. Шир илк дәфә елитвалыларын вә русларын
ванзадə), Ајдын, Балаш («Ајдын», кралы» адландырмышды. Ҝ. Вилно
«Севил», ҹ. Ҹаббарлы), Серкеј («Ир- (Вилнүс) ш. Унин баниси сајылыр. Ал
кутск əhвалаты», А. Арбузов), Сурен манларын Бајербург галасынын мүһа
(«Бир дамын алтында», Г. Борјан), сирәси заманы өлдүрүлмүшдүр.
Шабанов («Даирәни кенишләндирин», «ЁдчилƏР—19 әсрин сону— 20 әс
И. Гасымов), Фәрәҹ («Адамын адамы», рин әрвәлләриндә Франса фәһлә һәрә
Анар) рә б. «ІШәрәф нишаны» ордени катында ж. Ҝедин башчылыг етдији
ва медалларла тәлтиф едилмишдир. сијаси ҹәрәјанын үзвләри. 1880—90

Н. Н. Ке, «Голгофа». 1893. Третјаков КЕГАМ силсиләси, көjәм чы илләрин Әввалин, марксизмин
галерејасы. Москва. силсиләси, Алмаһан сил- таблиғиндә мүһүм рол оjнамыш, 1901 —

силәси— Ерм.ССР əразисиндә, Ер- 05 илләрдә Франса Сосиалист Парти
лығында дини мөвзулар башлыҹа јер мәнистан јајласында дағ силсиләси. јасынын өзəјини ташкил етмишдиләр.
тутмушдур («Мәхфи ахшам», 1863, Рус Севан көлүндэн г. -дəдир. Макс. hүнд. Биринҹи дүнја мүһарибәси дөврүндә
музеји, Ленинград). Передвижникләр 3597 м (Аждаак д.). Туф вә лавалар- jалныз сол Ҝ. ин кичик бир групу беј
ҹәмијjәтинин јарадыҹыларындандыр. дан тәшкил олунмушдур. Сөнмүш вул- нəлмиләлчи мөнге тутмушду.
Әсәрләри: А. И. Ҝертсенин (1867) вә канлар вар. Јамаҹлары jүксәк дағ чә- KЕЕЗ-бах Ефиоп дили.
Л. Н. Толстојун (1884) портретлари, мәнләри илә өртүлүдүр. к.с. -ндә гадим КЕЗЕнк (алм. Gesenk) билaвaситә
І Пјотр шаһзадә Алексеји Петергофда гаја тәсвирлари ашкар олунмушдур јер сәтһинә чыxышы олмајан шагули вәдиндирир» (1871), «Иса вә Никодим» (1979).

ја майли јералты лағым; әcacән, фај(1880-ҹи илләр), «Һәгигәт нәдир?» («Иса КEД (Guesde) Жүл (әсл ады вә фа- далы газынты, долдуруҹу материал
вә Пилат», 1890), «Голгофа» (1893), Н. милијасы: Матјө Базил; Basile) (11. вә с. -ни бир һоризонтдан дикәринә ән
И. Петрункевичин портрети (1893, ha- 11.1845, Парис — 28.7.1922, Сен Манде) дирмәк (ағырлыг гүввәсинин тә'сири

Третјаков галерејасындадыр, — Франса вә бејнәлхалг фәһлә һәрәка- илә), адамларын һәрәкәти, вентилја
Москва), «Чармыхачәкилмә» (1892, ты хадими, Икинҹи Интернaсионалын сија вә с. үчүндүр.1894) вә с. лидерләриндән бири, публиcист вә на- КЕЗЕР (индики Тәл-Кезер)-Фәләсти

Әд.: Николай Николаевич Ге. Пись- тиг. Сијаси фәалијjәтә буржуа респуб- нин ҹ. -унда Неолит дөврүнә (е.ә. 5-ҹи
ма. Статьи. Критика. Воспоминания сов- ликaчысы кими башламыш, Парис Ком- миниллик) аид jaшajыш мәскәнининременников, М., 1978. - мунасыны (1871) гызғын мүдафиә ет- јериндә е.ә. 3-ҹү минилликдә мејдана
КЕБЕР —әрәб алими Ҹабир ибн Һәј- миш, коммунанын мәғлубијjәтиндән кәлмиш шәһәр. Аралыг дәнизи саһил
јанын бә'зи Авропа дилләриндә ады. сонра бир мүддәт мүһаҹирәтлә Сәрвәл- ләриндән Суриjаjа вә Әрәбистана ке
КЕВАРА, Ҝевара дела Серна ҹә Исвечрәдә, сонра Италијада) jаша- дән әлверишли карван јолу үзәриндә(Guevara de la Serna) Ернесто (Че) (14. маға мәҹбур олмушду. Дүнјакөрүнү- иди. Илк әһалиси Күрриләр вә кәнани

Мысы
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ләр олмушдур. Е.ә. 10 әсрин ортала- дана чыкмышдыр. ҝ. тарихинин илк дении одежды, Советская этнография,
рында мисирлиләр, сонралар исә Ис- мәрһәләләриндән е'тибарән ҝ.-дә етник 1950, № 3; МасловаГ. С., Народная

раил jәһуди һөкмдары 'Сүлејман тут- (тајфа, гәбилә) әламәтләр, сонралар XIX - нач. XX вв., водежда русских, украинцев, белорусов в

мушду. Ерамызын 44 илиндән Романын исә умуммилли хусусијjәтләр өзүнү тә- вянс
Jәһуди əјалəтинин мəркәзләриндән би- заһүр етдирмәјә башламышдыр. К.- 1956;
ри иди. К.-дә 1902 илдә инкилис али- дә мүхталиф синифләр (гул, гулдар, кара кашлык. Т., Женская од

"Нарографический сборник. М.,2, М., 1962;

ми Р. А. С. Макалистер, 1934 илдә феодал, кәндли, капиталист, фәһлә) вә населения Малого Кавказа XIX— нач. XX
исә американ алими А. Роу газынты- зүйрәләр (руhани, каһин, тачир, меш- вв.» Азербайджанский этнографический
лар апармыйдыр. шан вә с.) арасындакы ичтимаи-игтиса: А. А., то народной одежде

Б., 1964; Измайлова

населения юго
excavation of Gezer, v. 1—3, London, 1912. дыр. к. инсанын зөвгүнә табе едилмиш, стия АН Азерб.ССР

Изве.

КЕЗләр (hолландҹa geuzen, фр. gu- һәр бир адамын фәрди хусусијjәтләри- наук), 1964, № 4; Киреева Е. В.,
(серия

eux — диләнчиләр)-Нидерланд буржуа нə yјғунлашдырылмышдыр. Ҝ. Сонра- тория костюма, м., 1970; Мерцад:
ингилабы (16 əср) дөврүндә Испанија лар өзүнү мода шәклиндә тəзаһүр ет. ва м. н., История костюма, М., 1972;
Һөкмранлығына гаршы мүхалифәтдә дирмишдир. 11—14 əсрләрдә Гәрби Ав- ского костюма, М., 1972; костюм в Рос

ә'јанлар Иттифагынын үзвлә- ропада франсыз, сонралар фламанд, сии 18—нач. 20 в. Из собраний Эрмитажа,
ринә, сонрадан һәмчинин испан иш- бургунд вә с., 16 әсрин 2-ҹи јарысында Л., 1974; Земля и человечество. Общий
ғалчыларына вә oнлaрын əлалтыларына испан, 17 әсрин 2-чи јарысындан сонра обзор, М., 1978 (серия Страны и народы»).

гаршы гуруда (мешә К.-и) вә дәниздә jенә франсыз модасы кениш јајылмыш- КЕЈКЕР Һанс — бах Һејкер Һанс.(дәниз К.-и) мүбаризә апаран халг пар- ды. Әмәкчи күтләләрин Ҝ.-и бәсит би
тизанларына верилән ад. чими, ҹүзи бәзәји вә тутгун рəнки илә КЕ-ЛҮССАК (Gay Lussac) Жозеф
КЕЈА (јун. Gaja, gé— јер, торпаг)— сечилирди. 18 әсрин сону—19 әсрин

Луи (6.12.1778, Сен-Леонар—9.5.1850,

гәлим јунан мифолокијасында дағ вә әввәлләриндә ҝ.-дә антик дәбјенидән Парис-франсыз кимјачысы вә физи
дәнизлари, аллаһларын илк нәслини, күҹләнмишди. Гәрби Авропанын мүасир ки. Парис EA үзву (1806), Петербург
киклоплары, кигантлары төрәтмиш је- к. дәби мүхтәлиф" өлкәләрә jajылыр. ЕА Фәхри үзву (1826). ҹ. Далтонданрин тәҹәссүмү. Гәдим Рома мифолоки- Лакин Шәргдә, хүсусилә Чин, Кореја, хәбәрсиз газларын истидән кенишлән
јасында К.-ja Теллус ујғун кәлир. Јапонија, Һиндистан, әрәб өлкәләри мәси ганунуну

КЕЈИМ — мадди мәдәнијjәтин мүһүм вә с. јерләрдә милли ж. формалары кәшф етмиші, Јер магнетизмини вә Јер
елементләриндән бири. Инсан бәдә- галмагдадыр. атм.-ини өjpəнмиш (Ж. Био илә бирка),

нини сүн'и сурәтлә өртән К.-ә кениш І Пјотра гəдəр Русијада милли рус газларын һәҹми нисбәтләр ганунуну

мә'нада аjаггабы, әлҹәк вә баш кејим- к.-ләри (кəтан көjңәк, јун шалвар, вермиш, л. Тeнaрлa биркә калиум вә
ләри дә дахилдир. к. инсаны хариҹи патавалы чарыг, күрк вә с.) Мөвчуд һазыpламыш, саф бор алмыш, хлорун,
верән васитəдир. Бәшәријjәтин əн гә- Гәрби Авропа ҝ. инә кечмишләр. Мил- калиумун ва натриумун табиәтини өj
дим кәшфләриндән олан к. Һәлә сон ли рус k.-и кәндлиләр арасында 20 рәнмишдир. Б. Деви илә ејни вахтда
Палеолит дөврүндән мә'лумдур. Ар- әсрин әввәлләринәдәк талмышды. јодун хлора охшар кимјави елемент
хеоложII газыптылар заманы танылмыш Азәрб.-ын хаммал eһтијаты (јун, олдуғуну исбат етмити вә онун бирләш
даш гајнов вә сүмүк иjнә инсанын дә- көн, дəри, кəтан, памбыг, йпәк вә с.з мəлəрини алмышдыр. Дузларын һәлл
рини е'мал етдијини вә палтар тикмәји илә зəнкин олaн тәбии шәраити, сә олма диаграмларыны гурмуш титр

баҹардығыны көстәрир. Неолит дөв- нәткарлыг ән әнәләри вә с. бурада мүх ләмә үсулларыны тәкмилләшдирмиш,
рүндә инсанлар јабаны биткиләрин ли- тәлиф ҝ. типләринин јаранмасына сә- азот оксидларини топламаг үчүн гүллә
финдән к. Һазыpламышлар. Экинчи- бәб олмушдур. Бичим етибарилә ки- ихтира етмишдир. газларынлик вә малдарлығын мејдана кәлмә- ши вә гадын ҝ.-лари узун мүлдәт ја- KEJ-ЛҮcCAK ТАНУНУ
синдән сонра ундан, һәмчинин кəтан, хын олмушдур. Бу хүсусијjәт 19 әсрин истидән кенишләнмәсини характериза
чәтәнә вә памбыг лифиндән парча то- сонларына гадәр елат К.-ләриндә өзүнү едән ганун. ж. л. Wej-Лүссак кәшф
хумаг кениш jajылды. Дәри бүрүнҹәк- бируза верирди. Ән әнәви гадын Ҝ.-и етмишдир. Верилмиш газ күтләсини
дән сонралар мухталиф халглара хас көрнәк, архалыг, чораб, башмаг, мүх- сабит тәзригдә гыздырдыгда онун һәҹми
олан еһрами, хиргә, јапынчы, көjнәк тәлиф банг өртүү вә с.-дән ибарәт ол- нин нисби дәјишмәси темп-рлар фəрги
вә c. к. типләри јаранмышдыр. мушдур. Шәһәр әһалисинин, хүсуси- илә дүз мүтəнасиб артыр: (0-44)/v=
Гәлим мисирлиләр, јунанлар, ро- лә күбар гадынларынын бајыр палта –ади вә ja = vi(1+ад). Бурада

малылар узун мүддәт бәдәнә сарынан рына чахчур, чадра , вә рүбәнд, евдар и темп-р tолдугда, а исә темп-р ta
парчаданг (хламида, пеплос, тоға) ҝ. гадынларын күндəлик ҝ. комплексинә олдугда газын һәҹми, Дt=t-ti, a
мәгсәди илә истифадә етмишләр. Ин- исә дөшлүк вә өнлүк дә дахил иди. сабит тәэјигдә газларын һәҹми кен иш

санлар Ҝ.-и ҹоғрафи мүһитә ујғунлаш- Азәрб.-ын ән'әнәви киши к. ком ләнмә әмсалы олуб темп-р Селси шка

дырмышлар. Тропик зона (Африка, плекси көрнәк, дизлик, шалвар, арха- ласында өлчүлдукдә бүгүн газлар үчүн
Məнуби Америка вә с.) халкларынын лыг, чуха вә с.-дән ибарәт олмушдур. ејнидир: a=1/273,15. Ҝ.-Л.г. вә Бојл

гэдим Ҝ.-и кəмəрбәстә бағ, өнлүк вә ја Мөвсүми Ҝ. типлари олaн күрк (кавал, -Мариотт ганунуну тәтбиг етмәклә
чијинә салынан өртүкдән ибарәт иди. күрк, кејмә күрк) шәһәр әһалиси, гис-Клапејрон тəнлијини алмаг олур.
Мүлајим сојуг вә Арктика гуршағынын мән дә дағ вә дағәтәји кәндләрдә, ја

һәчми нисбәтләр гану

К.-и бүтүн бәдәни өртүр. Шимал халг- пынҹы исә елат арасында кениш јајыл- нуну да Ҝеј-Лүссак вермишдир:

лары үчүн хәз ва ја хам дəри Ҝ.-ләри мышдыр. Баш (папаг, бөрк, тәсәк, баш- кимјави реаксијаја кирән газларын
характерикдир. Орта, Мәркәзи вә Шәр- лыг, өрпәк, кәлағајы вә с.) вә аjаг Ҝ.. Һәҹмлəри газ һалында алынмыш мәh
ги Асија халклары арасында һәлә гә- ләри (чораб, чарыг, баймаг, чәкмә, сулун һәҹми илә садә нисбәтләр тәшкилдимдән дүјмәсиз, габағы ачыг хәләт патава вә с.), әсacән, кустар үсулла һа- едир. Мәс., һидрокен хлоридин син
үстүнлүк тәшкил сдирди. зырланырды. 19 әсрин 2-ҹи јарысын

(Н,+Cl=2HCI) заманы һәчм

qəнуби Асија гадынлары үчүн спе- дан кəтирилмә вә јерли ф-к мәһсулла- ләрин нисбати 1:1:2 кимидир. Бу ганун
сифик ҝ, формасы олан сари јајыл- ры әһалинин к.-индә мөһкәм јер тут. Авогадро гануну үчүн иснад нөгтəси
мышдыр (ону шәргдә адәтән гыса коф- маға башлады. олмушдур.

та-дошлүк илә кејирдиләр). ҹәнуб- Совет Какимијjәти иллэриндә co Әд.: Кикоин А. К. и Кикоин

Шəрги Асијада, хүсусилә Ҹəнуби Аме- сиал-игтисади тәрәгги әһалинин И. К., Молекулярная физика, 2 изд., М.,
рика Һиндилари арасында пончодан мадди рифаһынын дурмадан јүксəл

1976.

истифадә едирләр. Дағ малдарлығы мəси нәтиҹәсиндә милли ҝ.-ләрдә әсас- KEJнсБОРО (Gainsborough) Томас
шәрайтиндә јапытҹы (Гафгаз халгла- лы дәјишиклик јаранды. Авропаcаjағы (14.5.1727, Садбери, Суффолк — 2.8.
ры арасында) вә гунја (Украјнада) меј- бичимдә һазырланмыш мүасир к. тип- 1788, Лондон) — инкилис рәссамы. Мүн
дана кәлмишдир. ҹәмијjәтин сонракы ләриндән кениш истифадә олунур. Ла- тәзәм рәссамлыг тəhcили алмамышдыр.
инкишафы просесиндә сосиал-игтиса- кин ән'әнәви милли К.-ләр бајрам вә Илк вахтлар мәнгәрә жанры cahəсиндә
ди амилләрии Ҝ. ә тә'сири күчләнмиш, мәрасим К.-и кими инди дә әһәмиј- фәалијjәт көстəрмишдир («Корнард
киши, гадын, гыз вә кәлин либасы бир- jәтини итирмәмишдир. мешәси», 1748, Милли галереја, Лон
бириндән фәреләнмәјә башламыш, күн- Јапышдырма шәкил, бах сəh.48—49. дон). 18 әсрин көркəмли портрет устасы
дәлик, тәнтәнә (тој), матом либасы ja
ранмышдыр.

Әд. Азәрбајҹан милли кејимлари, олан ҝ. таблоларында гадынларын,
Әмәк бөлкүсүнүн артмасы нәтиҹә

М., 1974; Мустафајев А. Н., Шир- кәнүләрин вә ушагларын интим-фәр
ванын мадди мәдәнијjәти. Б., 1977; гор- ди аләмини, инҹә һисс вә һәјәҹанларыны

синдә мүхталиф нөв пешә ҝ.-и меј- бачева н. п., к вопросу о происхож. мəһарәтлә үзә чыхара билм ишдир.

тези

вә
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ракчысы. 1908 илдән Сов. Икп үзвү. дә азəрб. уста Ибраһим ибн Османын
Задәкан аиләсиндә доғулмушдур. Ба- дүзәлтдији ҝәнҹә дарвазасынын бир
кы, Тифлис, Мингрели, Челјабинск, тајы Ҝ.м.-нын ҹәнуб Касарына (IV Да
Ростов-Донда партија иши апармыш- Видин гәбри гаршысындакы дивара)
дыр. Тә'гибләрә мә'руз галмышдыр. бәркидилмишдир (дарвазанын дикәр
Феврал буржуа-демократик ингилабын- тајы монастырын тә'мири заманы дам
дан (1917) сонра Кутаисидә болшевик өртүүндә истифадә едилмишдир).
бүросунун japaдылмасында иштирак ет- әд.: Ениколопов И., Железные
мишдир. Ҝүрчүстан меншевик һөкумəти ворота XI в. в Гелати, Изв. АН Азерб.
әлејһинә үсјанын рәһбәрләриндән бири, ССР, 1948, № 5; Мелиса швили Р.,
1921 — 23 илләрдә Тифлисингилаб ко- Архитектурный ансамбль Гелати, Тбилиси,
митасинин сəдри, халг дахили Ишләр

1966.

комиссары олмушдур. 1924 илдән халг КЕЛДА— Азәрб.-да гэдим шәһәр. Пто
торпаг комиссары, 1922 илдән һәм дә лемејин (2 аср) «Ҹоғрафи тә'лимна
Күрчүстан хKC cәдринин мүавини иди. мә» әсәриндә ады чәкилир. Гафгаз
Партијанын 11-ҹи вә 15-ҹи гурултајла- Албанијасы әразисиндә, Керр чајынын
рынын нүмajәндәси олмушдур. Гырмы- мәнсәбиндә олдуғу көстəрилир. Јери
зы Бајраг ордени илә тәлтиф ёдил- мүəjjәнләшдирилмәмиридир.
мишдир. Әд.: Тревер К. В., Очерки по ис
КЕКЕМКОРИ —Ҝүрч.ССР-дә шәһәр тории и культуре Кавказской Албании,
типли гәсәбә (1956 илдән). Ҝекечкори М.—Л., 1959.
р-нунун мəркәзи. Абаша чајы (Риони КЕЛЗЕНКИРХЕН (Gelsenkirchen)

т. Кејнсборо. «Персожније де Бо- Һөвзаси) саһилиндә, Абаша д.). ст.-н- АФР-дә, Шимали Реја-Вестфалија
форт». 1770-ҹи илләр. Ермитаж, Ле- дан (Сухуми—Самтрeдиа д.і.) 33 км әразисиндә шәһәр. Емшер чајында вә

нинград. шм.-ш.-дəдир. Јејинти сәнајеси мүәc- Рејн— hepнe каналында порт. Мүһүм

Әсәрләри: «Мави оғлан» (Ф. Баттолун А. А. Ҝекечкоринин - шәрәфинә адлан• Рурун мүһүм сәнаје мәркәзләриндән
сисәләри; өлкәшүнаслыг музеји вар. нәгл. Говшағы. Əh. 373,6 мин (1975).

портрети, тәгр. 1770), «Һерсокинја де
дырылмышдыр.

Бофорт» (1770-чи илләр, Ермитаж, Ле- КЕЛ (лат. gеlо-донурам)-дисперси- емалы, металлуркија сәнајеси, машынбиридир. Даш көмүр, кокс-кимја, нефт

нинград), гызлары Мери вә Маргретин ја мүһити маје вә ја газ һалында олуб, гајырма, кимја, електротехника, пушəпортрети (тәгр. 1759), «Сәһәр кәзинти- бәрк «исимлəрин бә'зи хассәләринә мүəссисәләри; АФР мә'дән сәнајесиси» (У. Һеллетин арвады

портрети, 1785, Милли Галереја, Лон- ри (өз формасыны сахлаја билмәси, идарә һеј 'әтләри, кикијенаин-ту вар.
малик дисперс систем. К.-ин хассәлә- идарәси, мүһүм мә'дән ширкәтләринин

дон), актриса Сара Сиддонсун (1784— мөһкәмлији, пластиклији вә с.) онда КЕЛИБОЛУ ЈАРЫМАДАСЫ, Гал
85) портрети вә с. К.-нун таблолары структур шәбәкәси (каркасы) олмасы липолу јарымадасыүчүн бојаларын зәрифлији, ahəнкдар- илә әлагодардыр. Һәлмәшик чөкүнтү- ҹә Gelibolu)—Түркијанин Авропа һис

(түрк

лығы, ишыг вә һава еффектларинин дән (коакелдән) ибарәт типик келзолун сәсиндә ja. Екеј дәнизинин Дарданелтәбиилији сәҹијjәвидир.
коагулјасијасы нәтиҹәсиндә, јахуд иф- боғазы илә Сарос көрфәзи арасындаәә.: (Кузнецова и.] Томас Гейнс. рат "дојмуш мәһлуллардан јени фаза дыр. Уз. 90 км, ени 20 км-ә гәдәрдир.боро, М., 1963.
ајрылдыгда әмәлә кәлир. Дисперсија Палеокенин гумдашы вә килләриндәнKEJтоноГАМИЈА (јун. géitän— гон- мүһити су олан кел—6 идрокел,

шу+ gamos—никаһ-күләк вә ја һә- маје үзви карбоһидрокен оланлар исә дир (һүнд. 420 м-ә гәдәр). Битки өртүү
тәшкил олунмушдур. Релјефи дүзән

шәрат васитәсилә тозҹуғу бир чичәклән — органокел адланыр.
дикәринә апаран чарпаз тозланма. ҝ. КЕЛАти АКАДЕМИЈАсы-феодал дәниз порту вар.

Аралыг дәнизи типлидир. Келиболу

заманы јеркөкү чичәкләјәндә милчәк- Ҝүрчүстанынын елми-мәдәни мәркә- КЕЛләр Албанија (Гафгаз) тајфа
ләр бүтүн чичәк групунун үстүндә кә- зи. 12 эсрдә ҝүрчүстан чары Гуруҹу ларындан бири. Антик мүәллифләрин
зәрәк бир чичәклән тoплaдығы тоз- Давид (1089—1125) тәрәфиндән Ҝелати мә'луматына көрә ҝ. Хәзәр дәнизинин
ҹуғу дикәр чичајин дишиҹијинин ағыз- монастырында japaдылмышды. Күр- .-г. саһилләриндә, һәмчинин Албаниҹығына кечирир. «үстанын көркəмли мүтәфәккирләрин- јанын шм. р-нларында (индики ҸəнуКЕЛТcҺЕД (Gateshead)-Б. Британи- дән Иоһане Петритси (11—12 асрләр), би Дағыстан әразиси), jашамышлар.
јада шәһәр. Тајн чајында порт. Көр- Иоһане Шавтели (12 әср) вә Арсенин Бә'зи мәнбәләрдә ҝ. кадусиләрлә ејни
пүләрлә әлaгәләндији Hјукасл ш. илә (13 әср) јарадычылыг фәалијjәти Ҝ.а. ләшдирилир.бирликдә ири нәгл. Говшағыдыр. ӘҺ. илә сых бағлы олмушдур. Ҝ.а.-нда
103 мин (1975). Шахта, кəми, иррига- hәндәсә, һесаб, астрономија, фәлсәфә, тории и культуре Кавказской Албании,Әд.: Тревер К. В., Очерки по ис

сија аваданлыглары, електротехника грамматика, риторика вә мусиги тəд- М.—Л., 1959; Алиев и грар, Исто
мә'мулаты, кимјави препаратлар вә с. рис едилирди. рия Мидии, Б., 1960.
истећсал олунур. Јејинти, тикиш, по- КЕЛАТИ МОНАСТЫРЫ, ҝелати
лиграфија мүəссисəлəри вар. Јахын — ҝүрчүстанын орта әср монастырлач КЕЛләр, гаепләр, го іделләр
лығында көмүр чыхарылыр. рындан, күрҹү ме'марлығынын көр —e.ә. 4 əсрдә Ирландијаја көчмүш гә
КЕККонЛАР'(Gekkkonidae)-сүрүнән кәмли абидәләриндән бири. Кутаиси ш. дим келт (бах Келтләр) тајфалары

hејван фәсиләси. Әксəријjәтинин уз. нин 11 км-лијиндадир. Асасыны 12 с. групу. Бир кисми 5—6 әсрләрдә Шот
30 см-дәк олур. Башы вә көзләри ири- рин әввәлиндә у Давид појмушдур. ландијајакөчмүш вә шотланд халгынын

Jaлныз күрчү чарындан, дини мәсә формалашмасында иштирак етмиш
дир. Шөз бәбәкләри шагулидир. Гуј- ләләрдә исә католикос-патриархдан ләр. «W.»-ин ады Шимали Шотланди

руғу тез гырылыр вә тез дә бәрпа олу- асылы иди. Ҝ.м. орта әсрләрдә ҝүр- јанындал р-нларында вә һебрид а-рын
дур. Рэнки боз вә гәһвәји-чаларлыдыр; чүстанын габагчыл елм вә мәдәнијjәт да јашајан етник групда талмышдыр.
бәзән әлван ранклиләри дә олур. Ағаҹ, мәркәзи иди бах Ҝелати академија Тәгр. 100 мин нәфәрдир (1970).Келл

гаја вә учурумларын шагули сәтһиндә сы). Һазырда Кутаиси тарих-етногра- Диндарлары пресвитериан вә католиквә инкилис дилләриндә данышырлар.

јашајыр. . Мөвсүм әрзиндә бир нечә фиjа музејинин филиалыдыр.
дәфә jумурта гоjур (1—2 јумурта). Монастырын мегмарлыг комплек- дир. Малдарлыгла мәшғулдурлар.
Тропик, субтропик вә гисмән мүлајим си хач-күнбəзли баш мә'бәд (1106—25), Әд.: Народы зарубежной Европы,

зоналарда 70 ҹинси вә 480-дәк нөвү мүгәддәс Ҝеорки килсәси, икимәртә т. 2, м., 1965.
вар. ССРИ-дә әсacән, Орта Асијада, бәли мүгәддәс Николај килсәси, үч- КЕЛЛ-МАН (Gell Mann) Марри (д.
Газах.ССР-дә 8, о ҹүмләдән Азәрб. japycлу зəнк гүлләси (Һамысы 13 эср) 15.9. 1929, Hју-Јорк)-американ фи
ССР-дә 1 нөвү—Хәзәр кеккону jашајыр. вә академија бинасындан (12 әср) иба- зики. Е. Ферми ад. Нүвә Тәдгигатла
Һәшәрат, һөрүмчәккимиләр вә с. илә рәтдир. Баш мә'бәдин мозаикалары ры Ин тунун проф. (1953). Нобел мү
гидаланыр. (мүгәддәc Məpjәм, көрпəси вә мәләк- кафаты лауреаты (1969). Əсас ишлари
КЕКЕЧКОРИ Алексеј Александро- ләрин тәсвири, 1125-30) орта аср ин- cahəнин квант нәзәријjәси, елементар
вич (партија тәхәллүсү Саша; 5.12. ҹәсәнәтинин көркəмли нүмунәләрин- зәррәҹикләр физикасы вә нүвә физи
1887, индики Ҝүрҹ.ССР Ҝекечкори дәндир. Ҝ.м.-нын мә'бәлләриндә 12- касы саһәсиндәдир.
р-нунун Наогалези к. —7.6.1928, Тиф- 18 әсрләрә аид дивар рәсмлари (тарихи КEЛOВAНи Михаил Ҝеоркијевич (6.
лис)-совет дөвләт вә партија xадими, шәхсијjәтләрин портретлари дахил ол- 1.1893, Кутаиси — 21.12.1956, Москва) —
Гафгазда ингилаби һәрәкатын ишти- магла) мүһафизә олунмушдур. 11 әср- күрчү совет актјору. ССРИ халк артисти
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(1950). ССРИ Дөвләт мүкафаты лауреа- ребровски, Н. П. Дубинин, И. И. Агол КЕНЕЗис (јун. genesis)-мəншә, әмә
ты (1941, 1942, 1947, 1950). Сәһнә фәа- ајры-ајры мәркәзләрдән ибарәт кенлә-ләкәлмә; дaha кeниш мә'нада төрəмəни
лијjәтинә 1913 илдән Батумидә баш- рин мүрәккәб гурулуша малик олдуғу- вә инкишафы мүəjjән вәзијjәтә, һала,
ламыш, сонраларБакы, Кутаиси театр- ну, 1934 илдә н. п. Дубинин, Н. Н. формаја, салан ардыҹыл просесләр.
тан Драм Театрында (Тбилиси) чы- бир һиссасинин ајры-ајры әламәтләрин башлыҹа)—бир чох өлкәләрдә силаh

етмишдир. Роллары: Котсија инқишафыны тә'мин етдијини көстəрди- лы гүввәләрин али рәис hej'тиндә рут
(«Дүнән киләр», Ш. Дадиани), Тариел ләр. Америка кенетики С. Бензер (1957) бә. Илк дәфә 16 əсрдә Франсада тәтбиг
Мклавадзе «Тариел Мклавадзе», Е. Ҝ.-ләрин мүрәккәблијини вә бөлүнмәз олунмушдур. Ингилабагəдəрки рус ор
Ниношвили), Васка Пепел («Һәјатын ваһид олмадығыны ашкар етди. О, дусунда бир сыра Ҝ. pүтбəлəри вар
дибиндә», м. Горки) вә 6. Театрда функсија валидини систpoн, мута- иди. Совет Ордусунда 1940 илдән аша
«Түфәнкли адам», Н. Погодин) вә сија ваhидини мутон вә рекомбина- ғыдакы К. pүтбəлəри мүəjjән олунмуш
кинода («Түфәнкли адам, 1938; «Вы- сија ваhидини рекон адландырды. дур: К.-мајор, Ҝ.-лејтенант, Ҝ.-пол
борг тәрәфи», «Ленин 1918-ҹи илдә» 1953 илдә Америка алими ҹ. Уотсон вә ковник, Орду Ҝ.-ы (үмумгошун ко
— һәр икиси 1939; «Саритсынын мүда- инқилис алими Ф. Крик ДНТ-нин гуру- мандирләри үчүн). Ҝ. pүтбəси ССРИ
фиәси», 1942; «Анд», 1946; «Берлинин лушу моделини ашкар етдиләр. ДНТ- Назирләр Советинин гәрары илә (ор
сүгуту», 1950) И. В. Сталин ролунун нин бир саһәси олaн Ю. зүлалын синте- ду Ҝ.-ы—ССРИ Али Совети Pəјасәт
илк ифачыларындандыр. Дикәр филм- зиндә билaвaситә иштирак етмәјиб, ла- hej'әтинин фәрманы илә) верилир.
ләрдә дә чәкилмишдир. 1927 илдән кин онуң молекул тәркибинин кенетик КЕНЕРАЛ-БАС (алм. Generalbaр, итал.
һәмчинин кино режиссору кими фәа- кодуну дашыдыр; jә'ни онун матрисасы basso generale--үмуми бас)—һармони
лијjәт көстəрмишдир «Кәнчлик га- үзәриндә мә'лумат рибонкулеин тур- јанын садəлəшдирилмиш нот јазысы
либ кәлир», 1929; «Әсл гафгазлы», шусу (м-РНТ) нүвәдә синтез олунур. усулу; бас сәс вә онун алтында јазыл
1934 вә с.). Гырмызы Әмәк Бајрағы м-РНт өз нөвбәсиндә рибосомларда зү- мыш рәгәмләр васитәсилә ишарә ол у
ордени илә тәлтиф едилмишдир. лал синтези үчүн матриса олур. Белә- нур (рәгәмләр үст ҫәсләрә аид һәмсәда
КЕЛФРЕЈх Владимир Ҝеоркијевич ликлә, нүвәдә k.-ин гурулушуна ком- лары билдирир); Ҝ.-6.-а рәгәмли бас
(24.3.1885, Петербург-7.8.1967, Мос- плементар олан ирси информасијалар да дејилир. К.-6.-ын јаранмасы Авро
ква)-совет ме'мары. Сосиалист Әмәји м-РНТ илә зүлал молекулуна кечири- па мусигисиндә һомофонијанын јүк
Гәһрәманы (1965). ССРИ Дөвлат му- лир. Бу гајда илә ҝ. организмин ирси сәлиши илә бағлы олмуш, 1600—1750
кафаты лауреаты (1946, 1949). Проф. әламәт вә хассəлəринин нисби сабит илләрдә кениш јајылмышды. 18 әс
(1918—67). Петербург Рәссамлыг Ака- олара нәсилдән-нәслә кечмәсини тә'мин рин орталарындан мусиги сəнəтинин
демијасында охумушдур (1906—14). К.- eдир. Лакин мухталиф амилләрин тә' - инкишафы илә әлагодар Ҝ.-б. арадан
ин лајиһәләри үзрә Ленинград, Москва сириндән Ҝ.-ләр дәјишиклијə—мутаси- чыкмышдыр. Аккордларын гурулушу
вә Ростовда ири иҹтимаи биналар ти- јаја уғрајыр вә нәтиҹәдә организмин вә бирләшмәси hаrтындагы елм Ж.-6.
килмишдир. Москвада бир сыра көр- әламәт вә хассәләриндә фәрглар мејда- адланмышдыр (бах Һармонија).
пүләрин, метрополитен ст.-ларынын вә на чыxыр. КЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР-1) чар Ру
Һүндүр биналарын (Смоленск мејда- 1961 илдә франсыз алимлари сијасында кенерал-губернаторлyгда јер
нында Хариҹи Ишләр Назирлији) ти- Жакоб вә ж. Моно ҝ.-ләри структур ли идарәчилијә башчылыг едән али мә'
кинтисиндә фәал иштирак етмишдир. вә регулјатор (тәнзимләјичи) олмагла мур. К.-г. вәзифасини 1917 ил Феврал
Смоленск меўданы вә Кутузов проспек- ики група ајырдылар. Структур буржуа демократик ингилабы (Финлан
ти ансамбллары Ҝ.-ин рәһбәрлији илә ҝ.-дəрин вазифаси мүəjjән зүлалын дија Ҝ.-г.-у Бөјүк Октјабр СОсиалист
japaдылмышдыр. 2 дәфә Ленин орде- (ферментләрин) синтезини тә'мин ет- ингилабынадәк Һакимијjәтини сахла
ни, 5 башга орденлә, һәмчинин медал- мәк, регулатор К.-ләрин вәзи- мышды) ләғв етмишдир. 2) Милләтләр
лaрлa тәлтиф олунмушдур. фәси исә структур Ҝ.-ләрин фәалијjә- бирлијинә дахил олaн дөвләтләрдә (кеч
КЕмлик КӨРФәзи (түрк. Gemlik тини тэнзим етмәкдир. миш доминионларда) дөвләт башчысы
korfuzi)-Мәрмәрә дәнизинин ҹ.-ш. са heсaб едилән Инкилтәрә кралынын (краһилиндә көрфәз. Уз. 28 км, ени тәгр. биjјатына.әд.: бах Кенетика мәгаләсинин әдә

личасынын) нүмajәндәси.
17 км, дәрпнлији кириш һиссәдә 66 м-ә, КЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛУГ — Русиорта һиссәдә 105 м-э чатыр. ...КЕН (јун...genes— әсил, мәншә)-на- јада 1775 илдән 1917 иләдәк инзибатиКЕММА-Шимал Тачы бүрчүнүн јинсә мәншәзинә, јаранмасына айдлик әрази” ваhиди; кенерал-губернаторун та
улдузу. 2,2 визуал улдуз өлчүлүдүр. билдирән мүрәккәб сөзләрин тәркиб бечилијиндә олан бир, јахуд бир неча
Күнэртдән 38 дәфә ишыглы вә ондан һиссаси (мас., һидрокен). губернијаны вә вил. бирләшдирирди.
20 пс мəсафəдəдир. КЕНЕАЛОЩИЈА (јун. genealogia — Азәрб.-да 1905—07 илләрдә ики мүвәг
KEMMA (лат. gemma, гијмәтли даш; шәҹәрә, шәҹәрә һаггында елм)-нәсил- гəти Ҝ.-г. Мөвчуд олмушдур.
мирвари дәнәси)-тәсвирли ојма даш. лəрин тарихинин, ајры-ајры шәхслә- КЕНЕРАЛиссиМУС (лат. genera
һәлә гадимдән мөһүр, дамға, амулет рин мəншəјинин өjpәнилмәси, гоһум- lissimus—əн бөјүк)-бир сыра өлкәлә
(көзмунҹуғу), бәзәк вә с., сон заман- луг әлaгәләринин мүəjjәнләшдирилмәси, рин силаһлы гүввәләриндә ән јүксәк
лар исә, әсacән, санҹаг, кулон, үзүк шәҹәрәләрин тәртиби илә мәшғул олaн рүтбə. Мүһарибә заманы бир нечә op
кими истифадә олунурду. Бах һәмчи- көмәкчи тарих фәнни. Орта әсрләрдә дуја (бир чох һалларда мүттәфиг ор
нин Глиптика. силки имтијазларын формалашмасы илә дулара) команданлыг едән сәркәрдә
әд.: Неверов О. Я., Геммы ан. əлагодар К. мүһүм әһәмијjәт кәсб етмәјә ләрә, бә'зән дә һаким сүлаләләрдән

тичного мира, М., 1980. башлады. 17—18 срләрдән исә көмәкчи олан шәхсләрә вә дөвләт халимларинә
тарих фәнни кими формалашды. фәхри ад кими верилирди. Умумијjәт

КЕН (јун. génos.— ҹинс, мәншә)— еле- КЁНЕАЛОКИЈА, кенетика вә лә, тәгр. 30 нәфәр һəрби вә дөвләт ха
ментар ирсијjәт ваhиди — дезоксирибо- селексијада кенеолоки ја дими Ҝ. pүтбəси алмышдыр (мәс., А.
нуклеин туршусунун (Днт) бир саhə- — битки вә һејванларын мүəjjән фәр- Ришелје, А. Валленштејн, А. Д. Мен
си. Биолокијада ќ. анлајышы тəдри- динин вә ја фәрдләр групунун мəншә- шиков, А. В. Суворов Рә б.). ССРИ-дә
ҹән формалашмындыр. Чех тәбиәтшү- jинә даир мә'лумат мәҹмусу. Өjpəни- Совет Иттифагы Ҝ.-у рүтбəси тә'сис
насы г. Мендел нохудлар үзәриндә лән һејван вә ја биткинин мəһз Кансы едилмиш (1945 ил, 26 иjун) вә И. В.
апардығы тәҹрүбәләрдә (1865) вали- валидендән вә даhа узаг әҹдаддан Сталинә верилмишдир (1945 ил, 27
дејн әламәт вә хассəлəринин ирси ва- әмәлә кәлмәсини сүбут едән мә'лумат иjун).
һидләрфакторлар васитасилә кенетика вә селексија итниндә бөјүк ҜЕНЕРАСИЈА (лат. generatio-AO
нәслә кечдијини көстəрмишди. Биоло- әһәмијjәтә маликдир. hејвaндaрлыг- ғулма, чохалма)— гоһумлуг мүнасибә
кија ја <W.» терминини Данимарка али- да, мәс., нәинки валидејнин, һәтта да- тинә көрә умуми әҹдадындан ејни дә
ми В. Иоһансен дахил етмишдир (1909). hа узаг әҹдадын биоложи вә мәһсул- рәҹәдә узаг олaн популјасијаларда ор
Т. Х. Морган ирсијjәтин хромосом нә- дарлыг кејфијjәтләрини билмәклә һиб- ганизм групу вә ја нәсил. Мəс., инсан
зәријjәсини ирәли сүрмүшдүр (1911). Бу ридлашдирмә үчүн валидејн ҹүтләри- да валидејнләр, ушаглар вә нәвәләр
нәзәријjәјә көрә ирсијjәт валидлари — ни бөјүк инaмлa сечмәк олар. к. ин- Зардыҹыл, Ҝ. cajылыр.
кенләр хромосомларда бир хәтт үзрә сан кенетикасыны өjpәнмәкдә дә бир ҜЕНЕРАТИВ ОРГАНЛАР (лат. ge
јерләшир вә хромосомлар васитәсило усул кими тәтбиг олунур. nero— доғурам, төрəдирəм)-ҹинсијjәт
нәсілдөн-нәслә кечир. ...КЕНЕЗ (јун. génesisмәншә)—мү4 ли чохалма функсијасы илә әлагодар

20 әсрин әввәлләриндә ҝ.•ләр бө- рәккәб сөзләрин мəншә, јаранма, тө- органлар. Биткиләрдә векетатив
лүнмәз ирсијjәт ваhиди heсaб едилир- рәмә билдирән тәркиб һиссаси (антро- халма органлары илә бирликдә репро
ди. 1929 илдә совет алимлари А. С. Се- поценез, филюденез вә с.). дуктив органлара аид едилир. Һејван

чо
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ларда К.о. барәдә бах Ҹинсијjәт ору- K. Hын əсасыны чех тәбиәтшунасы Мендел биринчи нәслин ej
ганлары, Чохал,ма. Г. Менделин (1865) нохуд сортлары нилији вә ја доминантлыг
КЕНЕРАТОР (лат, generator — истеһ- арасында һибридлашдирмә апармагла ганунуну кәф етмишдир. Биринҹи
сал едән һәр һансы мәһсуз (асети- кәшф етдији ирсилик танунлары тәшкил нәслин һибридлəринин өз өзүнү тоз
тен, бухар, газ, буз вә с.) вә ја елек едир. Бу кәшфләрә узун мүддәт әһә- ламасындан икинҹи нәсилдә

трик енержиси һасил едән, јахуі енер- мијjәт верилмәмишдир. Такин 1900 ил- әрвәл кизли галан әламәт (јашыл рəнк)
жини бир нөвлән дикәринә чевирән гур- дә һолландија алими А. де Фриз, ал- hеч бир дəјишиклијə yғрамадан 3:1
ғу, апарат вә ја машын. Мәс., асетилен ман алими К. Корренс вә Австрија нисбәтиндә мејдана чыxыр. Бу нәти
истеһсат едән К.-а асетилен к. у деји- алими E. Чермак һибридлашдирмә тәҹ- ҹәјә әсaсән Мендел әламәтләрин
тир. Електрик енержиси һасил едән рүбәләриндә Менделин алдығы нәтичә- нарчаланмасы ганунуну
К. лара електромашын К.-, бухар тур ләри тәсдиг етмәклә oнлaрын универсал ирәли сүрмүшдүр. Тәҹрүбәни тәһлил
бин К. у. лампалы К., һидротурбин биоложи канунлар олдуғуну көстəрди- етмәк асан олсун дејə Мендел сары но
К. у, импулс К. Гва с., енержини чеви- тәр. Бу дөврдә ирсилик ганунларыны худу AA, јашыл нохуду аа илә ишарә
рән к. тара исә ултрасəск. у вә с. өjpәнән һибридоложи анализ үсулу илә етмишдир. Бу принсипə əсасəн ејни
Дахилдир. ситоложи усулларын бирләшмәси Ҝ.- ирси әламәт дашыјан AA вә аа вали
КЕНЕРАТОР ГАЗы — газ јанaчаг нөв- нын инкишафында мүһүм рол оjнады. дејнләр —hомозигот, биринҹи нә
ләриндән бири: даш көмүрү, торфу, һүчеjpəнин бөлүнмәси (бах Митоз), силдә алынан Аа исә һетерози -
мазуту, коксу вә б. јанамаглары газ чинсијjәт һүҹејрәләринин jетишмәси гот организмлардир. Биринчи нәсилдә
кенераторунда тазалашдырмагла алы- (бах Мејоз), мајаланма вә c. кими ha- алынан һетерозигот сары (Аа) нохуд
ныр. Бу заман бәрк јанаҹағын тәрқи- дисəлəрин өjpәнилмаси ситокенетиканын лары чарпазлашдырдыгда валидејн
биндәки карбонун бир һиссәси јүксәк јаранмасына сәбәб олду. 1909 илдә Да- ләрдән һәр бири саф һалда ики тип
темп. рта оксикси вә ја су бухары плә нимарка алими В. Иоһансен «кен» тер- А вә а ҹинсијjәт һүҹејрәси (гамет) ha
оксидлашиб jанар газ әмәлә ҝәтирир. минини к. ја дахил етди. Америка али- зырлајыр. Мендел гаметләрин саф
Реаксија бу схем үзрә ҝедир: ми т. п. Морган (1911) вә онун әмәк- лығы нәзәријjәсини ирәли сүрәрәк көс
2C+0=2CO + 247 M4 (58860 ккал) дашлары К. Бриҹес, г. Мөллер, А. тəрди ки, hәмин ики тип саф гаметләр
вә ја С+Н,0=co+H,— 119 Mм Стертевант 6. ирсијjәтин арасында кедән мајаланма просесиндән
(28380 ккал). хромосом нәзәријjәсини 1 AA, 2 Аа вә 1 аа амилләрини (кено

К.г. металлургијада, шүшә әритмә japaтдылар. Совет алимлари Г. А. Над- типини) дашыран нәсил мејдана кәлә
собаларында, мәмшәт газ чиһазларын- сон вә г. с. Филипповун (1925) маја биләр. Менделин тәҹрүбәләри заманы
да, дахилијанма мүһәррикләриндә вә с. көбәләкләринә, Америка алими г. Мөл- бир бириндән ики әламәтлә фәртләнән
дә ишләдилир. оһәмчинин һирдокен, лерин (1927) дрозофил милчәкләринә валидејнлəрин чарпазлашмасындан алы
аммонјак, метанол, сүн'н дуру јана- ренткен шүаларынын тә'сири илә сүн'и нан икинҹи нәсилдә һәр гоша әламәт
чаг вә г. алмаг үчүн дә хаммалдыр. мутасијалар алмасы (бах Мутасијалар) (аллелләр) о бириндән асылы олмаja
КЕНЕРАТОР ЛАМПАСЫ — сабит вә радиа си ја кенетикасынын раг" 3:1 нисбәти кими парчаланырлар.
ја дəјишән ҹәрәјан мәнбәрін енержиси- јаранмасына сәбәб олду. К.-нын Бу нәтиҹәјә әсaсән Мендел әламәт
ни електромагнит рәгсләри енержиси- Ч. Дарвинин тәкамүл тә'лиминә тәтбиг лəрин асылы олмадан пар

чевирән е. орон лампасы. К.л. едилмәсиндән сезмәнин кенетик меха чаланмасы танунуну ирәли сүр
лампалы кенераторун зә- низмини өjpәнән тәка мүл кене - мүшкүр.
рури елементидир. К.л. радиовериҹи- тикасы, Мендел тә'лиминин Дарви- Ирсијjәтин хромосом нәзәријjәси
ләрдә, радиоелектрон гурғуларында, нин тәкамүл тә'лими илә бирләшмә- ни ирәли сүрән т: h. Морган кенләрин
өтчү чиһазларында, индуксија јолу илә синдән популјасија кенети- хромосомларда хәтт үзрә јерләшдији
гыздырма гурғуларында ва с. дә тәт- касы japaнды. Бу саһәдә Америка али- ни, Һүҹејрә бөлүнән заман хромосомун
биг елилир. К.л. електродларынын са- ми С. Рајт, инҝилис алимлари ҹ. Һол- репликасија етдијини (икиләшдијини)
jына (триод, тетрод, пентод вә с.), дејн вә Р. Фишер риjази кенетика үсу- вә һәр гыз һүҹејрәләрә һомоложи хро
рәгеләрин тезлик диапазонуна, кене- луну тәтбиг етмәклә сечмәнин кенетик мосомдан бири (өз кенләри илә биркә)
расија олунан күҹә, иши режиминә, ит- механизмини ајдынлашдырдылар. ж. дүндүjүнү, еләҹә дә хромосомда јер -
кијə cəрф олунан күҹә вә с. jә көрә елминин инкишафы селексија үчүн нә-ләшән кенләр групунун јени нәслә
группара ајрылыр. К.л. кенерасија зəри əсас һазырлады. Данимарка али- бирҝә илишикли сурәтлә өтүрүлдүүнү
олунан күҹ вә тезлик диапазонундан ми В. Иоһансенин (1903), Исвеч али- көстəрди. Бурадан кенләрин илишик
асылы олараг мухталиф гурулушлу ми г. Нилсон Еленин (1908) тəдгигатла- лији (јалышмасы) гануну мүəjjән едил
олур. Мәс., 200 кв а гәләр анод кәркин- ры вә совет алими Н. И. Вавиловун ди. Кенин функсијасы онун кенетик
лијиндә ишләјән орта вә бөјүк күҹлү ирси дəјишкәнликдә һомоложи сы- системдә тутдуғу физики вәзијjәтин
К. т. бирбаша гыздырылан катоддан, ралар ган уну вә мәдәни дән (вәзијjәт еффекти), башга кенләр
чәтинəријән металдан (молибден, волф биткиләрин мəншә мәркәз- лә мүнасибəтиндән (кенотипик мү
рам вә с.) һазырланмыш тор вә анод- ләри әсәринин селексијанын инкиша- hитдән) вә хариҹи шәрайтдән асылы
дан ибарәтдир. Мәнбәлән К.л. на ве- фында бөјүк әһәмијəти олмушдур. Бу дыр. Кариҹи вә дахили амилләрин
рилән енержинин бир һиссаси (70%- cahәдә г. д. Карпеченконун, И. В. тә'сири илә кендә бу вә ја башга мута
дәк) рәгеләрин japaнмасына, лиҝәр Мичуринин, М. Ф. Ивановун, п. н. сија "баш вериб, организмин кенетик
һиссаси исә анодyil гызмасына сәрф Кулешовун, А. С. Серебровскинин, информасијасы дәјишә биләр. Организ
олунур (күчлү К.л. нын аноду соју- Б. Н. Васинин вә б. бөјүк хидмәти мин кенетик информасијасынын мадди
улур). вар. Микроорганизм вә вирусларын əсасыны нүвәдә олaн дезоксирибонук
Әд. Пулин в. н., Электронные кенегик објект кими өjpәнилмаси саја- лейн туршусу (Днт) тәшкил едир.

приборы, зизд., М., 1977. синдә микроорганизм Ҝ.-сы, ДНТ-нин икиләшмәси вә һүҹејpəнин
КЕНЕТИК психолоҜИЈА пси- молекулјар кенетиканын əсаслары го- бөлүнмәси нәтиҹәсиндә әмәлә кәлән
холокијанын һејванларын давранышы - јулду. Мүасир Ҝ.-да бир сыра саһәләр, һәр јени һүҹејрәјә Днт зәнҹиринин
нын вә инсан психикасынын инкишаф о ҹүмләдән инсан кенетика - дүшмаси ирси информасијаларын нә
танунларыны жасəн мүгајисəли су- сы вә тибби кенетика jаранды. cилдән нәслә кечмәсини тә'мин едир.
Трәтлә тәдгиг елән саһәси. Ҝ.п. проблем. Сон илләр молекулјар вә һүҹејрә сә- Тәкамүл нәзәријjәсинин шәрһиндә
ләринин диалектик материализм мөрге. вијәсиндә експериментал јолла әввәл- к.-нын чох бөјүк әһәмијjәти вар. Дар
јиндән нәзәрдән кечирилмаси психи ҹәдән нәзәрә алынмы план үзро орга- вин тә'лиминә e'тираз едән инкилис мү
просесләрин (дујry, гаврајыш, тәфәк - низмин кеномуна мүдахилә етмәклә он- həндиси Ф. Щенкин иддиа едирди ки,
күр вә с.) мәтйәјини, инкишаф ганун- дакы ирси информасијалары дәјишдир- тәбии сечмә үчүн материал верән ҹүзи
ларыны ашкар етмәјә имкан верир. мәк мүмкүн олмушдур; бурадан да кен дәјишилмәләр кәләҹәк нәсилләрдә jox
Бах Мугајисəлн психолоҝија. мүһəндислији саһәси јаранмышдыр. ола биләр, демəли, тәбии сечмә үчүн
КЕНЕТИКА (јун. gönesis — мəншә)- К. -нын эсас наилијjәтләриндән би- hеч бир материал галмаз. Кенетик тəд
организмларин ирсијjәт вә дәјишкәнлик- ри ирси амилләрин дискретлијинин гигатлар сүбут етди ки, ресессив әла
ләрини өjpәнән елм. К.-нын əсас вәзи- (бир биринә гарышмамасынын) аш- мәтләр кәләҹәк нәсилләрдә итмир вә
фаси организмин фәрди инкишафыны кара чыхарылмасыдыр. Г. Менделин парчаланма нәтиҹәсиндә jенә мејда
өjpәнмәклә вә инсана лазым блан јени сары вә jашыл нохудлары чарпазлаш- на чыxыр. Хариҹи мүһит амилләринин
организм формалары japaтмаг мәгсәди дырмагла апардығы тəдгигат көстәр - тә'сири ила мејдана чыхан модифи
илә oнлaрын ирсијjәт вә дәјишкәнлији- ди ки, биринҹи нәсилдә, адәтән әла- касија (фенотипик) дәјишкәнликлари
ни идарә етмәк үсулларыны ишләјиб мәтләрдән бири (сары рәнҗ) диҝәринә исә реаксија нормасы даxилиндә баш
һазырламагдан ибаратдир. (јашыл рәнҗә) үстүн кәлир. Бурадан верир вә нәслә кечмир. к. јалныз
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ветика, м.

генетики,

исә сыxылмыш

кенотипдә баш верән дәјишилмәләрин Азәрб.CCP EA-нын Шәки елми база- биг олунмаға башламышдыр. Ҝ.к.
тәкамүл просесиндә мүһүм рол ојна- сында онларын кенофондуну japaтмыш- кинематографијанын инкишафында
дығыны мүəjjән етди. К. елми тәрәфин- лар. Ин-тун «Елми әсәрләри» нәшр екранда тәсвир саһәсинин хејли бөјү
дән нәзәри əсасы japaдылмыш һибрид- олунур. мәси вә кејфијjәтинин јахшылашмасы
ләшдирмә вә сәчмә үсулларынын тәт- КЕНИЧЕСК-УССР Херсон вил.-ндә илә характеризә олунан јени мәрһәлә
биг eдилмәси нәтиҹәсиндә, чохлу миг- шәһәр. Кеническ р-нунун мәркәзи. ачмышдыр. Ҝ.к.-да ени ади лент енин
дарда битки сортлары вә һејван ҹинс- Азов дәнизи саһилиндә порт. Д.ј. ст. дән 2 дәфә артыг олaн кино ленти, сте
ләри japaдылмышдыр (бах һәмчинин Балыг консерви, шәраб, арматур, ти- реофоник 6-каналлы сәс системи тәтбиг
Селексија). ССРИ-дә ҝ. үзрә тәдгигат- кинти материаллары, дәмир-бетон мә'- едилир, даhа мүкәммәл кенишбуҹаглы
лар ССРИ EA Умуми Ҝенетика Ин- мулаты з-длары, чөрәк комбинаты, оптикадан истифадә олунур. Мүасир
тунда, инкишаф биолокијасы ин-тун- тибб, 2 техники пешә мәктәби, өлкә- кинематографијада кениш јајылмыш
да, молекулјар биолокија ин-тунда вә шунаслыг музеји вә с. вар. Дуз чыха- Ҝ.к. системләри ашағыдакылардыр:
с.-дә, о ҹүмләдән Азәрб.CCP EA Ҝе- рылыр. Тодд - АО» (1955, АБШ), «Супер
нетика вә Селексија, Ботаника вә Зоо- kЕНИЧЕСК БОГАЗЫ, Тонки— Панавижн» (1958, АБЦІ), «Ултра-Па
локија ин тларында, АДУ-нун кенети- Азов" дәнизини Сиваш көрфәзи илә навижн» (1962, АБШ), Совет к.к. сис
ка кафедрасында вә с. апарылыр. к. бирләшдирән боғаз. Арабат охунун гур- теми (1961) вә с. Совет Ҝ.к. сис
саһәсиндәки наилијjәтләр Ҝенетика» тараҷағыны материкдән ајырыр. Уз. теминдә позитив вә негатив кино
(1965 илдән), «Ситолокија и кенетика» тәгр. 4 км, ени 80—150 м, дәринлији плјонкаларын енинин (70 мм) ејни ол
(1967 илдән), һәмчинин «Ситологија» 4,6 м-ә гәдәрдир. Ҝеническ порту ҝ.б. масы һәм филм истеһсал едән, һәм дә
(1959 илдән), «Радиобиолокија» (1961 саһилиндәдир. филм нүмајиш етдирән апаратларын
илдән), «МолекулJapнaја биологија» КЕНиш тәKPAP исTEhСАЛ— бах деталларыны унификасија етмәјә им
(1967 илдән) журналларында дәрҹ олу- Тәкpар истеһсал. кан верир. ССРИ-дә илк кенишформат
нур. КЕЙИШЕКРАНлы Кино-нүмаји- лы бәдии филм («Аловлу илләрин по

Әд.: Ахундов М. А., Ҝенетика, шиндә ади екран әвәзинә енли (тәрәф- вести», «Мосфилм» студијасы) 1961
Б., 1967; Вавилов Н. И., Избр. соч., лəринин нисбати 1:1,66—1:2,35) екран- илдә, Азәрб.ССР-дә исә («Аршын мал

шев М. Е., Генетика, 2 изд., л., 1967; өлчүләринин (стереофоник сәсләнмә илә 1965
Генетика и селекция, м, 1966; лоби- дан истифадә едилән кино нөвү. Екран алан», «Азәрбајҹанфилм» студијасы)

медников Б., Дарвинизм в XX векей бирликдә) артмасы кино сəнəтинин илдә екрана бурахылмышдыр.
М., 1975; Дубинин н. п., Общая ге Әд.: Голдовский Е. М., Bве.

тәсвир имканларыны кенишләндирир, дение в кинотехнику, М., 1974; коноп
ческих исследований в СССР. Сб. статей, тамашачыја тә'сири күҹләндирир. Ана лев Б. н., Основы фильмопроизводства,

М., 1976; Гуляев Г. В., Генетика, 2 изд., морфот кадрлы, кашетләнмиш кадр пелль В. Г., Справочник кинооператора,
ке; под ред. Н. П. Бочкова, М., 1978; гер: системлəри мөвчуддур.генети- лы, «Технископ» системли вә c. к.к. М., 1979.
шeнзон с. м., Основы современной Анаморфот

Киев, вә КЕНом (алм. Gеnаn, инк. genom(е)1979; Бердышев кадрлы Ҝ.к. системи-киночәкмә
г. д., Дуброва ю. Е.. Карпене кинопројексија апаратларында ана- hаплоид хромосом јығымы; организ
чук К. Г. Строение, функции и эво- морфот оптикадан (бах Анаморфот мин биргат хромосом јығымында топ
люция генов, Киев, 1980; Успехи совре- тахма) истифадәјә әсасланыр. Һәмин ланмыш кенләрин мәҹмусу. «W.» тер
менной генетики, М., 1980. системин көмəји илә кино чәкилиши за- минини алман алими Г. Винклер (1920)
КЕНЕТИКА ВӘ СЕЛЕКсиЈА ин- маны тәсвир үфүги истигамәтлә, адәтән, тәклиф етмишдир. Диплоид организм
стиТУТУ, Азәрбајҹан ССР 2 дәфә «сыxылыр», кино пројексија- ләрин гаметләриндә вә һаплоид орга
Елмлар Академијасынын ландыгда тәсвирин низмларин һүҹејрәләриндә бир, дип
Кенетика вә Селексија и н- həгиги өлчүләри бәрпа олунур. Бу лоид организмларин соматик һүҹејрә
ституту-елми-тəдгигат мүəccиcə- системдән дүнјада илк дәфә 1953 ил. ләриндә ики ҝ. олур. Организмин К.
си. Бакыдадыр. 1958 илдә Азәрб.ССР дә АБШ-да, 1956 Илдә исә ССРИ- унун артмасы плоидлијин артмасына
EA-нын кенетика вә селексијабөлмәси дә истифадә олунмушдур. Азәрб.CCP. сәбәб олур; ејни Ҝ.-ларын бир нечә дә
әсaсындa japaдылмышдыр. Ин-тун 6 дә илк Ҝ.к. «Короғлу», «Азәрбајҹан- фә тәкpары автополиплоиди
шө"бәси, 8 лабораторијасы, аспиранту- филм» студијасы) 1960 илдә чәкил- да, мүхталиф Ҝ.-ларын топланмасы исә
расы, Абшерон вә Гарабағ елми-тəд- мишдир. Кашетләнмиш кадрлы к.к. аллополиплоидија ја сәбәб
гигат базасы, Ағдаш вә Товуз даjаг системи 35 мм-лик киноплјонкада чәки- олур. Ҝ.-ун гурулуш вә функсијасыны
мәнтәгәси вар. Əсас тэдгигат проблем- лән ади кадрын һүнд.-нүн азалдылма- аjдынлашдырмаг үчүн нүвәдәки нукле
ләри: организмларин ирсијjәт вә дә- сы (тәрәфләринин нисбәти екранын ин туршулары молекулунун гурулушу
јишкәнлијинин нәзәри əсасларыны өj- тәрәфләринин нисбәтинә ујғун ола- нун репликасија механизминин, кенетик
рәнмәк, к.т.-нын тәләбинә надəк) принсипинə əсасланыр. информасијаларын јазылмасы вә өтү
узғун јүксәк мәһсулдар јени битки ССРИ-дә 1974 илдә «универсал рүлмәсинин мүəjjәнләшдирилмаси бөјүк

тәбиәтдә вә тәҹрүбәдә бә'зи к.т. бит- истеһсалы үсулу ишланиб һазырлан- КЕНосид (јун. genos—гәбилә, тајфа,
сортлары вә һејван чинслари јаратмаг; кадр форматы» адланан кинофилм әһәми ijәт кәсб етмишдир.

киләриндә форма вә нөвәмәләкәлмә мышдыр. Бу усул ади оптик систем +лат. caedеrе-өлдүрмәкнајры-ајры
просеси, експериментал полиплоидија, васитәсилә 35 мм-лик киноплјонкада әһали групларынын ирги, милли, јахуд
мутакенез, һетерозис, ситоплазматик чәкилән филмдән тиражчыхарма про- дини мотивә көрә мәhв едилмаси; бәшә
еркәк стериллик, нуклеин мүбадиләси, сесиндә мүасир кинода тәтбиг олунан ријjәтә гаршы ән ағыр ҹинаjәтләрдән
к.т. биткиләринин мүхталиф хәстә- бүтүн форматлар үчүн сурәт алмаға бири. к. ҹинаjәтләри фашизмә, ирги
ликләрә каршы иммунитетини өjpəн- имкан верир. вә милли әдавати, иргларин
мәк, селексија материалы үзәриндә КЕНишләнән СЕМЕНТ –бәрки- «ашағы» иргләр үзәриндә һөкмранлы
ситокенетик, физиоложи, биокимјави дикдә, һәҹми кенишләнән сементләр ғыны вә с.-ни таблиғ едән мүртәҹе
вә техноложи тəдгигатлар вә с. Дән- групунун ады. Ҝенишләнмә чох вахт нәзәријjәләрә» əсасланыр. Икинчи
ли, јем, техники, тут вә тәрәвәз-бос- hидратлашдырыҹы jапышдырыҹы мад- дүнја мүһарибаси илләриндә һитлер
тан биткиләринин кенетика вә селекси- дә мүһитиндә jүксәк əсаслы калсиум- чиләр. ишғал етдиклари өлкәләрдә
јасына хүсуси фикир верилир. Ин-тда һидросулфоалеминатларын јаранмасы әһалијә каршы күтләви мигјасда К.

e.д. (о чүмләдән 3 нәфәр Азәрб. ССР нәтиҹәсиндә баш верир. Сонунҹула- ҹинаjәтләри төрәтмишләр. ҸАР-да Ҝ.
EA-нын акад. — И. К. Абдуллаев, Ә. рын һәҹми, кимјави рабитәли сујун вә апартһејд дөвлат сијасəтинә чев
м. Гулијев, И. Д. Мустафајев), 70 мигдарҹа чох олмасы сәбәбиндән илк рилмишдир. Кампучијада Пол Пог
елмләр намизәди чалышыр. Ин-тда Бол- бәрк компонентләрин һәҹминдән 1,2- Ијенг Сари ҝүруһу өз халқына гаршы
буғда, ҹәфәри, Севинч, Ҝүрҝәнә-1, 2,5 дәфә чох олур. Кенишләнмә 0,2-- ҝ. сијасəти јеритмишдир (1975—78).
Арзу буғда, Паллидум-596 арпа, 2% олур. Ҝ.с.-ин мөһкәмлији 30—50 ж.-ин ҹәзаја лајиглији бејнәлхалr həрби
«Асхи-1» јонҹа, «Ханлaртут», «Закир- Мн/м?-дир. ССРИ-дә кенишләнән трибуналларын (Нүрнберг вә Токио три
тут» сортлары, «Азәрбајҹан-3, гарғы- портланд-семент, кипсли-алуминат- бунaллaрынын) низамнамəсиндә, һәм
далы һибриди, Гафгаз ҹамышы чинси лы вә кәркинләшән К. с. нөвлари кениш чинин «Щеносид ҹинајəтинин гаршысы
japaдылмышдыр. Ин-тун əмəкдашлары jajылмышдыр. нын алынмасы вә ҹәзаландырылмасы

Шэки— Загатала зонасындакы jабаны КЁНишФОРМАТлы Кино-чәки- hагтында» Бејнәлхалг Конвенсијада
биткиләрин (алча, көjәм, зоғал, сумаг, лишиндә вә нүмајиш етдирилмәсиндә (БМТ Баш Мәҹлиси 1948 ил декабрын
зиринч, чајтиканы, jемишан, итбурну 50—70 мм-лик киноплјонкалардан ис- 9-да бәјәнмишдир) мүəjjәнләшдирил
вә с.) вә халг селексијасынын јаратды- тифадә олунан кино нөвү. Практики мишдир. 1965 илдә БМТ ирги ајры
ғы сортларын нүмунəлəрини јығмыш, олараг 20 әсрин 50-ҹи илләриндән тәт- сечкилијин бүтүн формаларынын ләғни

интенсив
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Һаггында конвенсија гәбул етмишдир. тиҹарәт әлaгәләри japaтды. Сәлиб jү- конфрансында (1922) гәбул eдилмиш
Бах һәмчиниң Иргчилик. рүшләриндә ишгиракы Ҝ. -ны гүдрәт- ди. Совет Русијасынын игтисади чәтин
КЕнотип (хен +тип) — организмин ли дәниз дөвлəтинә чевирди. 13—14 ликләриндән истифадә етмәјә чалынан
хромосомларында јерләшән бүтүн кен- әсрләрдә ҝ.-нын Крымда бир чох ко- капиталист дөвләтләри (хүсусилә дә,
ләрин мәҹмусу. Ҝениш мә'нада орга- лонијалары вар иди. 1380 илдә Вене- конфрансын ишиндә фәал рол ојна
низмларин нүвәдә (хеном) вә нүвәдән- сија илә торгушмада бөјүк мәғлубиј- јан Б. Британија, Алманија, Италија
кәнар (ситоплазмада, митохондриләр- jәтә украјан Ѓ. 1396 илдән дәфәләрлә вә Франса) Совет һөкумəти гаршысын
дә, пластидләрдә) мөвчуд олaн ирси каһ Франса, ҝаһ да Миланын Һакимиј- да Русијада капитализмин бəрласына
амилләрин ҹәми. к. илә хариҹи вә да- jәти алтына кечмишди. 1528 илдә к. апаран бир сыра ағыр игтисади вә сифаси
хили амилләрин бүтөвлүкдә гаршылыг- респ. _јенидән бәрпа едилди. 1815 ил- тәләкләр гојдулар. Совет нүмajәндә
лы тә'сири сајәсиндә организмин фе- дән Сардинија краллығына дахил иди. hej'әти В. И. Ленинин көстәриши илә бу
нотипи мејдана кәлир. Бә'зэн Ж.» 19 әсрин 2-ҹи јарысындан ири сәнаје тəлəблəри рəдд едәрәк хариҹи һәрбін
термини дар мә'нада кен групу вә ја шәһәрн вә мүһүм фәһлә һәрәкаты мәр- мүдахилә вә игтисади блокада илә әла
ајрылыгда бир аллел кени нәзәрдә тут- кәзинә чеврилди. 1943 илин сентјабрында гадар Совет дөвлəтинә дәјмиш зәрәрин
маг үчүн ишләдилир. алман фашист гошунларынын ишғал ет- өдәнилмаси барәдә әкс-иддиaлaр. ирә
КЕНОФонд (хен +фонд)-популја- дији Ҝ. партизанлар вә үсјан егмиш ли сүрдү. Бунунла бирликд РСФСР
сијаларда, бу вә ја дикәр нөвдән олан əһали тәрәфиндән азад олунмушдур нүмajәндә hei'әти 1922 ил апрелин 20
организм групларында мүхталиф кен- (1945, апрел). Ҝ. Мүгавимәт һәрәкаты- дә ҝ.к.-нда билдирди ки, Совет дөвлә
ләрин мухталиф формаларынын (аллел- нын кызыл медалы илә тәлтиф едил- тинин рәсмән танынмасы, она малијjә
ләринин) нисби сајы вә кејфијjәт мәҹ- мишдир. јардымы ҝөстəрилмәси, həрби борҹ
мусу. «Ю.» терминини рус алими А. С. Марко Поло Ҝ.-нын һәлә еркән ор- ларын файзларинин ләғВ едилмаси
Серебровски (1928) тәклиф етмишдир. та әсрләрдән Азәрб.-ла тиҹарәт әлaгә- шәрти илә Совет һөкумəти мүһарибәјә
Биоложи нев кенотип ҹәһәтлән иден- ләри олдуғуну хәбәр вериp. 14 əсрдә гәдәрки борҹлары вә кечмиш мүлкиj
тик фәрдләр jығымындан ибарәт ол- к. таҹири Лукино Азәрб.-да олмуш вә jәтчилəрин консессија вә иҹарә һүгугу
мур. Нөвүн вә ја популјасијанын Ҝ.-у бу өлкә һаггында өз гејдларини гәлә- ну (әсacән) танымаға һазырдыр. Совет
спонтан мутасија, рекомбинасија, тәбии мә алмышдыр. Тејмурун сарајындакы нүмajәндә hej'этинин конфрансда ирә
сечмә вә с. амилләр нәтиҹәсиндә дәји- Кастилија сәфири Клавихо ҝ. таҹир- ли сүрдүје умуми тәрксилаһ һаггында
шилир. Һәр бир нөвүн, популјасијанын, ләринин Султан Вејс дөврүндә Тәбриз таклиф дә (1922, 10 апрел) бөјүк әһә
hејван чинси вә битки сортунун Ҝ.-уну јахынлығында мәскән салмаг нијjәтиндә мијjәгә малик иди. Лакин капиталист
өjpәнмәк он ун ирси имканларыны мү- олдугларыны ҝөстәрир. 16 əср Ҝ. та- дөвләтләринин тәгсири үзүндән ҝүндә
әјән етмәк үчүн чох фајдалыдыр. рихчиси Павел Иови мә'луматларында ликдә дуран мәсәләләр һәлл олунма
КЕНТ, Ган (фламандҹа Gent, фр. Тәбриздән бәһс етмишдир. мыш галды. Малијjә-игтисади мәсәлә
Gand)— Белчикада шәһәр. Шəрги Флан- 16—17 əсрләрдән көшклү парклары ләрин мүзакирәси сонралар бејнәлхалг
дрија əјалəтинин инэ.м. Шелда чајы- вә фәвварәләри олан чохлу сарај вә Һаага конфрансында (1922) давам етди
нын Лис чајына төкүлдүү јердадир. виллалар галмышдыр (Палассо Паро- рилди. Ҝ.к. кедишиндэ Совет диплома
Каналлар Ҝ. и IIимал дәнизи илә бир- ди, Палассо Муниципале, јахуд До- тијасы ССРИ -нин дипломатик тәҹриди
ләшдирир. к. ири сәнаје мәркәзи вә риа-Турси вә с.). Ҝ.-да мүасир типли на наил олмаға чалышан империалист
нәгл. говшағыдыр. Әһ. 140 мин (1976). тәмтәраглы бина вә комплексләрлә ја- дөвләтләринин ваһид ҹәбһәсини поза
Өлкәнин 2-ҹи порту вә тохуҹулуг мəр- нашы тәнәкә евләр дә вар. раг Алманија илә Рапалло мугавиләси
кәзидир. Металлуркија, тохуҹулуг вә ҜЕНУЈА колониЈАЛАРЫ, Гара ни (1922) имзaлaды. В. И. Ленин к.
електротехника машынгајырмасы, нефт дәнизин шм. саһилиндә — к.-нда Совет нүмajәндә һеј 'әтинин иши
e'малы, кимја, кағыз, јејинти сәнајеси; 13—15 əсрләрдә ҝенуја тачирләринин нə јүксәк гијмәт верәрәк јазырды ки,
ун-т, археологија вә инҹәсэнəт музеј- мөһкәмләндирилмиш тиҹарәт мәркәз- о«... өз вазифәләрини дүзҝүн јеринә
ләри вар. Гәдимдән кружева истеһсал ләри. 1266 илдә кенујалылар Кәфәнин jетирәрәк РСФСР ин там суверенли
олунур. (индики Феодосија) онлaрын ихтија- jини мүдафиә етмишдир, —əсарәт ал
ҝ. Һаггында илк мә'лумат 7 әсрә рына верилмәсинә наил олдулар. 1357 тына алмаг вә хүсуси мүлкиjjәти бәрпа

аиддир. 11—12 әсрләрдән Авропанын илдә Чембало (Балаклава), 1365 илдә етмәк ҹәһдләринә гаршы мүбаризә ет
мүһүм маһуд истеһсалы мәркәзләрин- исә Солдајја (Судак) әлә кечирилди. мишдир, Алманија илә мүгавилә бағ
дән иди. 12—13 әсрләрдә Фландрија- Сонра Боспоро (индики Керчин јерин- ламыздыр» (Ленин В. И., Әсәрләри,
нын сосиал -сијаси мүбариза оҹагла- дә) вә Тана (Донун мәнсәбиндә) ко- ҹ. 33, cəh. 362).
рындан биринә чeвpилмиш, орта әср- лонијалары мејдана ҝәлди. к.к.-нда Ҝ.к. -нда Совет нүмajән дә hej'әти
ләрдә исә бурада бир сыра үсјанлар Јунанлар, италјанлар, татарлар, рус- нин тәркибиндә Азәрб.ССР-ни Н. Нә
баш вермишди. Нидерланд буржуа ин- лар, ермәниләр вә 6. jашајырды. Ке- риманов тәмсил едирди. Н. Нәриманов
гилабы (16 əср) дөврүндә ҝ. башлыча нуја таҹирләри Јунаныстан, Италија, конфрансда Бакы фәһләләринин тап
ингилаби һәрәкат мәркәзләриндән иди. Русија, Алманија вә с. өлкәләрлә кениш шырығыны шәрәфлә јеринә jетирмиш,
16 эсрдән тәнәззүлә уғрамыш, 19 əср- васитәчи тиҹарәт едирдиләр. Колони- Бакы нефтинә саћиб олмаг үчүн капи
дән иггисади ҹәһәтлән јенидән дирчәл- jалардакы галаларда гарнизонлар сах- талист дөвләтләринин ҝөстəрдиклари
мәјә башламышды. ланырды. Али haкимијjәт формал ола- ҹәһдлари гәтијjәтлә рәдд етмишди. Ҝ.
КЕНУЈА (Genova)-Шимали Италија- par İызыл Орда ханларына мәхсус к.-ндан гајьтдыгдан сонра Н. Нәрима
да шәһәр. Ејниадлы əјаләтин вә Лигу- ди. Колонијалар дахилиндә дәрин иҹ- нон бир сыра мәгалә, мә'рузә вә
рија вил. -нин баш шәһәридир. Лигури- тимаи тәбәгәләшмә ҝедир, милли-ди- ларында совет нүмajәндә hej'әтинин
ја дәнизи (Ҝенуја көрфәзи) саһилин- ни зиддијjәтләр кəскинләширди. Јер- конфрансда тутлуғу. принсипиал вә
дә порт. Нәгл. говшағы. ӘҺ. 800 мин ли әһали дәфәләрлә ҝенујалылара гар- сүлһсевәр мөвгеји јүксәк гијмәтлән
(1976). Сәнаје вә тиҹарәт мәркәзидир. шы үсјан галдырмышды. Бизанс импе- дирмиш вә зәһмәткешләрин бу мөвзуја
Италијанын əн бөјүк кәми тəрсанәләри ријасынын сүгутундан (1453) сонра олaн кeни марағыны нәзәрә алараг
К.-дадыр. Тәјјарә вә ҝәми моторлары, к.к. нын бејнәлхалг мөвгејн писләшди. «Кенуја» адлы хүсуси китаб һазырла
турбин, локомотив, трактор, електрик 1457 илдә Түркијә вә Крым ханлығы мышиды. Бакы Совети, һәмікарлар ит
аваданлығы истеһсал едилир. Һәрби, к.к. ны тутдулар. тифаглары вә диҝэр тәшкилaтлaрын нү
дәгиг механика, металлургија, нефт КЁНУЈА КОН ФРАНсы (1922) — иг- мајәндәлэри илә бирҝә иҹласында (1922,
e'малы, тохуҹулуг, ҹут, кимја, јејинти тисади вә малијjә мәсәләләри үзрә беј- 1 јун) совет нүмajәндә hej'әтивін вә
вә с. сәна је мүəссисəлəри, бир нечә нәлхалг конфранс. 29 дөвлатин нүма- һәмчинин Н. Наримановун Ҝ.к. нда
ИЕМ; ун-т, јахынлыгында курортлар дәндәләринин иштирaкы Ҝенуја кы фәалијjәтини тамамилә бәјәнмишди.
(Лигурија Ривјерасы) вар. Туризм мәр- ш.-ндә (Италија) кечирилмишдир (10 ЖЕНУ ЈА КӨРФәзи (Golfo di Geno
кәзидир. апрел — 19 мај). АБШ конфрансда мү- va) — Лигурија дәнизиндә, Италијанын

к. гoдимдә лигурларын јашајыш шаһидәчи сифәти илә тәмсил олунмуш- шм.-г. саһилләриндә көрфәз. Уз. 30
мәскәни олмушдур. Е.ə. З əсрдә Ро- ду. Совет нүмајондә hej'әтинин сəдри км, ени кирәҹәјиндә 96 км, дəриглји
манын табелијинә кечмишди. Ланго- В. И. Ленин иди. Лакин В. И. Ленин 1000 — 1500 м. Саһилләри дик вә raja
бардлар дөврүндә (641 илдән) heрcог- Ҝенујаја ҝедә билмәдијиндә нүма- лыдыр. Дузлулугу 36,5°loo-дир. Јарым
луг, 9 əсрдән исә маркграфлыг мəркә- jәндә hej'әти сəдринин мүавини г. в. күнлүк габармалар (һүнд. 0,3 м) олур.
зи иди. 11 әсрдә Тиррен дәнизинин Чичерині конфрансда сәдрин бүтүн Ири портлары: Жену ja, Савона.
им. һиссәси әрәбләрдән азад едилдик - hүгугларындан истифадә едирди. Ќ.к.- ҜЕО... (јун. gé— Јер, торпаг)— Јер
дән сонра К. Мəнуби Ита. Сичили- нын чакырылмасы Һаггында гарар Б. елмларинә аид мүрәккәб сөзләрин тəр
ја, Испанија вә Африка илә гызғын Британијанын тәшәббүсу илә Канн киб һиссаси (мәс. хеолохија).
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ҚЕОАНТиклинАл (хео... + анти- ри вә с. Космик објектләр васитәсилә иләринә башчылыг едән Ҹографија
клинал) —кеосинклинал систем дахи- космик кеодезија өjpәнир. Радиохеоде- департаменти japaдылды (1758 илдэн
линдә узун муддәт мүтлэг вә нисби зија мəсафәләри өлчмок үчүн мүасир рәһбәри М. В. Ломоносов олмушдур).
галхан cahə. Ҝ.-ын уз. jүз км-лә, үсулдур. Кеодезик нөгтанин јүксəклији həрби ишләрин тэлэбаты Ҝ. -нын инки
ени он км-ләрлә ол ур. Кеосинклина- Һәндәси, тригонометрик вә барометрик шафына бөјүк тәкан верди. 1816 илдә
лын тамамланма мәрһәләсиндә К. нивелирләмә үсуллары илә тә'јин еди рус һәрби кеодезијачысы К. И. Тенне
гырышыг дағ гурғуларынын нүвәси- лир. Али К. аерофотошәкилчәкмәдә, риш вэ В. Ј. Струвеник башчылығы
ни тәшкил eдир. Муасир Ҝ.-а Курил картографијада, ракет бурахылмасын- илэ Русијанын г. губернијаларында дә
а-ры гөвсүнү, гадим К.-а исә Урал да, Һава һүчумундан мүдафиә васи- рәчә өлчээси апарылмышдыр. 1864 ил
д-рынын ох һиссәсиндәки Уралтау тәләринин һазырланмасында, дән из вә дә к.-нын əсас проблеминин һәлли үчүн
силсиләсини мисал көстәрмәк олар. Һава навигасијасында, гравиметрија- Јерин өлчүлмәси үзрә Авропа комисси
ЩЕОБОТАНИКА (хео... + ботаника да вә с.-дә тәтбиг eдилир. Ади Ҝ. да јасы, сонралар исә Бејнәлхалг комисси
—битки груплашмаларынын (фитосе- Јерин топографик хәритә вә планда jа japaдылды. Бунлар Бејнәлхалг Кео.
нозларынын) мәҹмусу олан Јерин тәсвири үчүн сәтһиндәки өлчмәләрлә дезија вә Кеофизика Иттифагынын
битки өртүjү һаггында елм. К.» тер- бағлы үсуллар, техники вә тәшкилати башлангычы олду. Бөјүк Октјабр со
минини алман битки мографијашүнасы ишләр өjpәнилир (буна көрә бә'зән то- сиалист ингилабындан сонра ҝ. нын
Л. Гризебах таклиф етмишдир (1866). пографија адланыр). Топографик план јени инкишаф дөврү башланды. В. И.
Совет алимлариндән В. В. Алјохин, кеодезик аләтләр, мензулa плaнaлмaсы, Ленинин имзaлaдығы РСФСР хKC
В. Н. Сукачов, А. П. Шенников К.-ны тахеометрик плaнaлмa вә аерофотошә- нин 5 март 1919 ил тарихли декрети плә
фитосeнoлoки јанын сино- килчәкмә васитәсилә тәртибедилир. «Али Кеодезија Идарәси» japaдылды.
ними кими баша дүшмүш, В. Б. Соча- Мүһəндислик мәсәләләри илә бағлы 1928 илдә Мәркээн Елми-Тәдгигат Keo
ва исә бура ботаники чоғрафијаны, бә' - кеодезик ишларин техники вә тәшкила- дезија, Аеропәкилчәкмә вә Картогра
зи хариҹи алимләр исә битки еколоки- тя усулларыны мүһəндислик хеоде- фиja ин ту тә'сис олунду. Совет кeo
јасыны да дахил етмишдир. к. умуми зијасы өjpәнир. дезијачысы Ф. Н. Красовски кеодези -
вә хүсуси һиссәјә ајрылыр. Үмуми К. чох гадимдән јерөлчмә, тәсәррү- ја истинад шәбэкәсинин гурула прог
ж. мүхтәлифjашлы нөв популјасија- фат мәгсәлләри үчүн план вә хәритә рамыны ишлэди. 1932 илдә ССРИ Әмок
ларынын вә ајры-ајры нөвләрдән олaн тәртиби илә әлагодар јаранмыдыр. вә Мүдафиә Советинин гэрары илә
фәрдлəрин əлагали јерләшдији еколо- Е.ә. 7 əсрдә Бабилистан вә Ассурија- өлкәнин умумі гравиметрик планал
жи охшар вә ја фәргли битки груп- да кил лөвһәҹикләр үзәриндә һәм дә масы башланды. Совет алимлари А. А.
ларынын олдуғу, шәраитдә фитосено- игтисади характерли ма'лумат верән Михајлов, М. С. Молоденски вә б.-нын
зун нөв тəркиби, мигдары, нөвләр ҹоғрафи хәритәләр тәртиб олунмушду. гэдгигатлары нәтиҹәсиндә кеодезик
арасындагы мүнасибәтләри шагули E.ә. 6—4 асрләрдэ Јерин күрәшәкилли гравиметрија јарадны. Молоденски
вә үфүги јерләшмә ганунaујғунлуғуну олмасы сөjләнилмиші вэ бунун бир не- кеоид фигурунузі тә'јининдәки чотин
өjpәнир. Хусуси Ҝ. исә конкрет чә сүбуту тапылмышды. Ератосфен ликләрлә әлaгәдар Јерин хариҹи чазін
cahəнин битки өртүүнү, онун фитосе- Јерин радиусунун илк тә’рифини вер- бә саһәсинин нәзәријjосини əсаслан
нозундакы мүхталифлији, онларын миш, Аристотелин әсәрләриндә «W.» дырды. ССРИ-дә вә б. өлкәләрдә апа
фактики көрүнүшү вә ҹоғрафи јерләш- инсан биликларинин астрономија, кар- рылан дәрәҹә өлчмаси эсасында совет
мәсини тәдгиг eдир. К.-нын инкишафтографија вә мографија илә бағлы са- алимлари А. А. Ізотов вә Красовски
тарихи 3 мәрһәләјә бөлүнүр. Бирин- həси адландырылмышдыр. Е.ə. 2 əср- Јер еллипсоидинин һазырда тәтбиг
ҹи мәрһәләдә (18 әсрин сонундан 19 дә астроном вә ријазијјатчылар мəhəл- едилән өлчүләрини тә”јин етдиләр.
әсрин сонуна кими) фитосеноз Һаггын- лин ҹоғрафи енлик вә узунлуғуна даир өлкәнин х.т. вә мүдафиә әһтијачы плә
да умуми фикирләр јаранмыш, онун анлајыш вермиш, илк картографик əлагəдар ССРИ -дә топографик планал
гурулушу, мүхталифлији, мүһитлә пројексијаны һазыpламыш, хәритәјә ма вә картографија иилэри күчлү пн
әлагәләри барәдә мә'лумат топлан- паралелләр вә меридианлар шәбәкәси- кишаф етмишдир. 1925 илдән топогра
мышдыр. и кинчи мәрһәләдә (19 ни дахил етмишләр. 9 əсрдә апарылан фик плaнaлмaja аерофотошәкилчэк
әсрин сону 20 әсрин аввәлләри) фито дәрәҹә өлчмәсиндә Бағдад хәлифәси мә тәтбиг олунур.

рәдә методлар зарадылмыш, oнлaрын диусу дәнигтај еделди. Бируни Јер Б., 18; справочник геодемста, Кеде вв;
мүһит илә гаршылыклы мүнасибәт- чеврәсинин уз. ну дөврүнә көрә даһа краснорылов н. и., Плахов
ләри Һагтында тә'лим һазырланмыш- дəгиг тə'јин етди (41500 км). «Јашајыш Ю. В., Основы космической геодезии, м.,
дыр. Үчүнчү мәрһәләдә (20 әс- мәнтәгәләрн арасындагы мəсафәләри геодезии, М., 1976; маслов А. В.,рин 30-чу илләриндән башламышдыр) jохламаг үчүн јерләрин сон сəphəди- гордеев А. в. "Батраков Ю. Г.,К.-нын нәзәри вә тәҹрүби мәсәләләри нин тә”јини» әсәрини јазды. Геодезия, М., 1980.
инкишаф етдирилмиш, В. Н. Сука- Мүасир к. 17 əсрдән инкишафда
чов (1956) тәрәфиндән биткиләрин дыр. 17 əсрдә бахый борусу вә баро. КЕОДЕЗИЈА истиНАД шәБәкә
бир-биринә. тә'сир формаларынын метр ихтира едилди. Триангулјасија си—мүəjjән гајда илә
илк таснифаты japaдылмышдыр. к. вә теодолитин ихтирасы ҝ. да бөјүк Јер сәтһиндә әсаслы бәркидилмиш нөг
тəдгигaтлaры бичәнәк, мешә, батаглыг аддым олду. Нјутонун мазибә гануну- тәләр системи, јахуд иәбәкәси. Јер
вә аз мәһсулдар торпаглaрын јахшы- нун кәшфи нәтиҹәсиндә Јерин гүтбләр- сәтһиндә апарылан топографик планал
ландырылмасына верир. к. дән басыглығы фикри јаранды. Й. маларын вә кеодезик өлчмәләрин исти
ботаника, торпагшүнаслыг, иглимшү- Hјутон ва Х. Һүј кенс буну сырф нәзә над мәнтәгәләри к.и.н.-нə əсасланыр.
наслыг, хәритəшунаслыг, битки чоғ- ри усулла тә'јин етдиләр. Алынан нәти- Ики нөвдүр: үфүги вә jүксəклик Қ.н.ш.

полиг0рафијасы, еколокија вә с. елмләрлә чәләр Јер фигурунун басыглығы һагда Биринчиси триангуліасија,
сых элагəдардыр. Өлкәмиздә ҝ, тəд- фикирләрин там əксинә олду. Бунунла нометрија вә ја трилатерасија васитә
гигaтлaры Москва, Ленинград, Казан, əлагодар 18 әсрин 1-ҹи јарысында Па- силә japaдылыр. Бунун мәнтәгәләри
Тбилиси ун-тләринин мүнафиг кафед- рис ЕА' дәрәчә өлчмәси апармаг үчүн үчүн кеодезик вә дүзбуҹаглы зонал
раларында, ССРИ EA В. Л. Комаров Перу вэ Лапландијаjа експедисија көн- координатлар тә”јин едилир. Бу мәнтә
ад. Ботаника Ин-тунда вә б. ин-тларда, дәрди. Бу, Јерин хеоид шәклиндә ол- гәләр Јер сәтһиндә апарылан
Азәрб.CCP EA В. Л. Комаров ад. Бо- масыны, үмүмдүнја ҹазибә ганунунун ишлəрини илк координатларла тә'мин
таника Ин-тунда апарылыр. доғрулуғуну тасдиг етди. 18 әсрин едир. Јүксəклик К.и.ш.-нин мәнтәгә
КЕОДЕЗИЈА (јун. geodaisia; хео... + ахырларында метрин узунлуғуну ме ләри репер вә ја марка адланыр. Онлар
daio—бөлүрәм) — Јерин өлчүләрини, ридианын дөрддэ биринин 1:10 Обо000 үчүн дәниз сәвијjәсиндән һесабланан
формасыны, гравитасија саһәсини вә һиссәси кими тəјин етмәк үчүн Дүн- jүксəклик һәндәси нивелирләмә
сәтһиндәки өлчмәләри өjpәнән елм. Али керкдән Барселонајадәк Јер гөвсүнүн тә'јин едилир. К.и.т. мәнтәгәләри Јер
К. вә ади к.-jа ајрылыр. Али ҝ. Јерин уз. өлчүлдү вә Јер еллипсоидинин өл сәтһиндә апарылан өлчмәләри
фигуруну, өлчүләрини,
саһәсини вә хеодезија истинад шәбә дән бири алынды.

гравитасија чүләри hаггында илк дəгиг нәтиҹәләр- jүксəкликлә тә'мин едир. К.и.ш.-нин
х.т.-нда, топографик плaнaлмa, xəритә

кәсинин гурулмасыны өjpәнир. Белә Русијада кеодезијачылар һазырла- тәртиби, Јерин форма вә өлчүләринин
Үфуги шәбәкә мәнтәгәләринин коор- јан илк астрономија рәсәдханасы 1701 тә’јининдә бөјүк әһәмијjәти вар.
динатлары триангулјасија, полигоно- илдә japaдылмыш, илк топографик Әд.: бах Кеодезија мәгаләсинин әдә -
метрија вә трилатерасија усуллары плaнaлмa исә 17—18 әсрдә апарылмыш- биjјатына.
илә тә'јин едилир. Ҝ.-нын елми вә прак- дыр. 1739 илдә Петербург ЕА-да Ру- КЕОДЕЗИЈА ПЕЈКЛӘРИ— пејк кео.
тик мәсәләләрини Јерин сүн'и пејклә сија үзрә кеодезија вә картографија дезијасына дайр мәсәләләри һәлл етмәк
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өлчән

үчүн мүшаһидә објекти кими бурахы- ағырлыг гүввәси тә'ҹилинин саһәсиндән зән даhа чох). Сигналларын јухары
лан Јерин сүн'и пејкләри. Һәр һансы истифадә мәсәләләрини арашдырмаг- сында теодолит үчүн хүсуси мејдан
пејкин истигамəтини, пејкә гәдәрки мə- дыр. Ҝеодезик өлчмә нәтичәләринин ча һазырланыр, үст гуртараҹағына
сафәни тә'јин етмәк, Јер мәнтәгәләри валид координат системинә ҝәтирил- исә визир силиндри бəркидилир. Бу,
арасындакы кеодезик рабитəни мүəј- мәсиндә мүһүм ролу вар. Гравиметрик үфүги буҹағы өлчәркән тушланма нөг
jәнләшдирмәк вә с. үчүн истифадә олу- мә'луматлар исә Јерин сүн'и пејклә- тәси вазифасини көрүр.
нур. Адәтән 4—6 мин км һүнд.-дә һә- ринин бурахылышында нәзәрә алыныр. КЕОДЕЗйк мәРКәз-бетон, дәмир
рәкәт едир. Белә мүшаһидәләр орта Бу пејкләрин һәрәкәтләринин өjpәнил- бетон, даш вә ја металдан Һазырлан
өлчүлү пејк фотокамералары васитәси- мəси Јерин формасынын тә'јининә им- мыш јералты тикили. Məhəллин кеоде
лә апарылдыгда 30— 40 м диаметрли кан верир. Ќеоидин фырланма еллип- зик мәнгәгәсини гејд етмәк үчүндүр.
үфүрүлмә пејк-балонлардан истифадә соидиндән кәнара чыкмасыны ағыр- Hөвләри: тригонометрик, полигономет
едилир. Ејни заманда мүхталиф мөвге- лыг гүрвэсинин аномалијасы васитә- рик вә планаалма шәбәкәси мәнтәгәлә
ләрдән апарылан мүшаһидәләрин дəгиг- силә ҹ. Стокс өjpəнмишдир. К.г.-нын ринин Ҝ.м.-и. Дəрин донма олмајан
лијини артырмаг вә пејкләрә гәдәрки əсас мәсәләси һәјәҹанландырычы по- (1,7 м-дәк) вә олан грунтда, даими дон
мəсафәни өлчмәк үчүн Ҝ.п. хүсуси ава- тенсиалын талылмасы hеcаб едилир: ма шәраитиндә, гајалыг вә гумлyгда да
данлыгла тәҹhиз олунур. Илк американ Т=W-U (W— Јерин ағырлыг гүввә- гурулур (бах Репер).
кеодезија пејки — «АННА-В» 1962 илдә синин, U исә нормал сфероидин потен- ЌЕОДЕзик сигнАЛ-бах Ҝеодезик
бурахылмышдыр. Сонравы илләрдә сиалыдыр). триjази физиканын сәр- ишарәләр.
АБШ-ын «Кеос» серијасындан бир нечә һәд мәсәләләриндән танылыр. Мүасир «ЕОДЕЗик хәтт-сәтһин кафи гәдәр
пејк, «Лакеос» пејки вә Франсанын К.г.-нын инкишафы М. с. Молоден- кичик гөвсүнүн уч нөгтəлəри арасын
«Старлет» пејки бурахылмышдыр. скинин тəдгигатларына əсасланыр, зә- дакы ән тыса хәтт. Мүстәвін үзəриндә
КЕОДЕЗИК АЛәтләр, кеодезик рури олaн өлчмәләрин сыхлығыны вә Ҝ.х. дүз хәгдир, даирәви силиндрдә
чи разлар-- хәтләрин узунлуғуну, дəгиглијини өjpәнир, эсасы исә ҝеои- винт хәтти, сфера үзәриндә исә бе
буҹаглары вә нисби јүксəклији өлч- дин практики тəдгигиндән ибаратдир. jүк даирәдир. к.х.-ин һәр гөвсу ән гы.
мәк үчүн механики, оптик-механики, Јер үзәриндә вә дәниздә тә'јин едилмиш са јол олмаја да биләр. Онун баш нор
електрооптик вә радиоелектрон гурғу- ағырлыг гүввәси тә'ҹилләри вә Јерин маллары мүнафиг сәтһин нормалы
лар. К.а. чөл аләтләринә (полад лент, сүн'и пејкләри орбитләринин өлчүлмә- дыр. к.х. кеодезијанын практик ва
рулет, мэсафәөлчән, буссол, еккер, тео- си көстәрир ки, ССРИ əразисиндә кеоид нәзәри мәсәләләриндә кениш тәтбиг
долит), нивелир, мензула, тахеометр, фырланма еллипсоидиндән јалныз бир eдилир. Јер сәтһинин нөгтəлəри Јер
камерал аләтләрә вә кеодезијада ишлә- нечә он метр кәнара чыкыр вә саһә үз- еллипсоиди сәтһинә ҝ.х. илә пројек
ділән астрономикаләтләрә бөлүнүр. рә мүнтәзәм дәјишир. Јер күрәсинин сијаланыр вә бирләшдирилир.
Мəсафәни өлчән аләтләрдән даhа чох дикэр саһәләриндә узғунсузлуг дaha KЕОид (јун. geoeide— хео... +€idos
уз. 20 м олан полaд өлчү ленти ишлә- бөјүкдүр. көрүнүш)-Дүнја океанындакы вә онун
дилир. Онун дəгиглији 1:1000—1:5000 Әд.: Макаров н. п., Геодезиче- ла бирләшән дәнизләрдәки сујун орта
арасындадыр. 1:200 000—1:1000 000 гә ская гравиметрия, М., 1968. сәвијjәсинин сакит һалдакы сәтһи (сәвиj
дәр хәта илә апарылан өлчәләрдә уз. КЕОДЕЗик иШАРәләр-кеодезија јә сәтһи) илә һудудландығы фигур. К.
24м вә 48 м олан инвар мәфтил игилә- мәнтәгәләринин бəркидилмаси ва "ни ин сәтһи ағырлыг гүввәси потенсиалы
дилир. Узунлуг радиомәсaфәөлчәнлә шанланмасы үчүн хүсуси јералты гур- нын сәвијjә сәтһи кими тәсәввур едилә
дә өлчүлүр. Ән чох ишләдилән буҹаг- ғулар вә јерүстү тикилиләр. Бу тикі- биләр. ж. сәтһини гитәләр алтынa xəја

"алог теодолит тахеометрдир. лиләр трианглу јасија вә полигономет- лән узатмагла Јерин һамарланмыш фи
Нөгтəлəрин нисби јүксəклијини һәндәси рија мәнтәгәләриндә бетон тирләрдән, гуру алыныр. К. сәтһи гапалыдыр, тил
усулла (Yфуги шүа васитәсилә) тә'јин дәмир борулардан вә с.-дән һазырла- ләри вә гатлары joxдур. Јерин дахилин
етдикдә нивелир, тригонометрик ниве- ныр. "Нивелирләмә мәнтәгәләр дә ана- дә күтләнин сыхлығы бәрабəр пајланма
лирләмә (майли шуа васитәсилә илә ложи һазырланыр. Јүксəклији тә'јин дығындан ж. сәтһин ин əјрилији ријази
тә”јин етдикдә исә теодолит-тахеометр вә едилмиш белә нөгтәләрә (мәнтәгәләрә) танунлара табе олмадан дәјишир. Бу,
ја кипрeкeл ишләдилир. Тушланылан репер дефилир. Јерүстү тикилиләр ҝео- бир сыра чәтинлик төрэтдијиндән Јер
нөгтəнин аләтин дурдуку нөгтәјә нәзә- дезик маркәз үзәриндә тикилмиш гур- еллипсоиди Јер фигуру гәбул eдилир,
рән нисби јүксəклији вә мәсaфәнин ғулардыр (пирамида, јахуд кеоде- сәтһин К.-инкиндән чох фәртләнмир (ор
үфүги пројексијасы мүасир теодолит- зиксигнал). Конструксија вә һүн- та heсaблa t50 м; макс. +100 м). Јер
тахеометр вә кипрекәллә автоматик тә”- дүрлүкләри исә релјеф вә мәнтәгәләр сәтһи нөгтəлəринин јүксəклији к. сәт
јин едилир. Саһәҹә кичик әрaзидә аеро- арасындакы мəсафәјә көрә мүхталиф һинә нәзәрән тә'јин едилир.
фотошәхилчәк мә игтисади ҹәһәтлән дир. Мәс., ағаҹдан вә металдан тики Әд.: бах Кеодезија мәгаләсинин одо
мәгсәдәујғун олмадығындан мензула лән пирамиданын һүнд. 6—18 м, бирин- биjјатына.
планалмасы ишладилар. Бу планалма чи вә икинчи синиф триангулјасија ҜЕОкимJA (хео... +-кимја)—Јер кү
мензула вә кипрeкeл васитәсилә апары- мәнтәгәләри үзәриндә тикилән мүрәк. рэсинин кимјави тәркиби, онда еле
лыр (бах Фотограмметрик чиһазлар). кәб сигнал исә 40—50 м дәкдир (бә'- ментләрин jajылмасы миграсија

Әд.: бах Кеодезија мәгаләсинин әдә
бијјатына. Јер габығынын чәки кларкы (декадаларда,

A. J. Ферсмана көрә)
КЕОДЕЗик АСТРОНОМИЈА— прак
тики астрономијанын кеодезија вә кар- Де Еле»

тографија илә бағлы бөлмәси. Əсас мә Чокиси Елементләр ләрин Чәми
сәләләри: мəhəллин фенлик, й узунлуг да- дары т-да К-дә

даирәләринин, јерли улдуз вахтынын, лар дары
Јер ҹисимларинә истигамəтин тә'јини,
мувафиг астрономик ҹиһазларын тәк
милләшдирилмәся вә онлардан истифа 10-дан чох 10-дән |0, Si 2 [75,13

дә үсуллары. Бә'зән сәһра астрономија ІІ 1-10 |1011—10's Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, н 7 23,00
Еы да адланыр. Әсас аләтләри: универ

Iі 10-1—100 |10 10—1017) ті, c, cl, P, S, Mn
сал аләт, сәһра хронометри, сигнал 1,48

ларын гәбулу үчүн радиогәбуледичи. ІV 10-2—10—1 10 15—10 [Fe, Ba, N, Sr, Cr, Zr, v, Ni, Zn, 0,34

Параллактик учбумағын елементлари
B, Cu

арасындакы əлагәләрдән дә истифадә v 10 -3—10 -2 1014—10 15|Rь, Li, Y, Be, Ce, Co, Th, Na, Pь. 0,034
олунур.

Ga, Mo, Br

vil 10-4—10-3|1013—104u, YЬ, Dy, Gd, Sm, Er, La, Sn, Sc,
Әд.: Уралов С. С., Общая тео 0,0118

методов геодезической астрономии,
W, Cs, Cd, As, Pr, Нf, Ar, Ср,
Hg, Th, Но, ть, J, Ge

хов В., Основы космической геодеч v| 10—5—10—4 |1012—1213 |Se, Sь, Nь, тa, Eu, In, ві, т1, Ag 24,6-10-5
сии, М., 1976. yul 10- 6—10 -5 |1011 —10 12 Pd, Pt, Ru, Os, Po, Au, Rh, Ir, 10 37-10-0
КЕОДЕЗик ГРАВИМЕТРИЈА- кeo Te, He

дезијанын бөлмеси; кеодезик мәсәлә 1x 10-1—10 -6 |1010—101 |Ne, Re, Tc (?)
ләрин һәллинә гравиметрик мэ'лумат -дән аз |1010-дан аз қr, x, Ra, Pa, Ac, Rh 6 2,3-10-8...
ларын тәтбиги вә үсулларыны өjpәнир. јахын
Əсас мәгсади кеоиди өjpәнмәк үчүн

вӘ

мент
ка х миг

Миг

І

Чох

6

11

12

23

рия

9

7-10-7
х10 -7. ро



ЩЕОЛОИ ЈАШЊЕСАБЛАМА 65

ва

илә

кео

просесләри hаrтында елм; космоким- синү муми . вә мүһэндиси Нисби ҝ.Ј. Сүхурларын нисби ја
јанын бир һиссәси. К.-нын бир чох бөл- Ҝ. инкишаф етдирилир. шыны тә'јин етмәк үчүн бир неча ме
мәси вар: үмуми к., изотоплар Ҝ.-сы, ССРИ-дә доншүнаслыг мүстәгил тод тəтбиг олунур: стратиграфик, пет
Һидроксокимја, ландшафт ҝ.-сы, био- елм сahəси кими 20 әсрин 20-чи иллә- рографик, тектоник, ҝеофизики
кеокимја, кəокимјави ахтары метод- риндә формалашмышдыр. Онун ин- палеонтоложи. Стратиграфик
лары вә с. К.-нын елм кими əсасыны кишафында совет алими м. и. Сум- метод чөкмә сүхур тәбәгәләринин
В. И. Вернадски гојмушдур. «W.» тер- кинин бөјүк ролу олмушдур. 20 әсрин гаршылыглы мүнасибəтинə əсасланыр.
минини илк дәфә 1838 илдә Исвечрә 50-ҹи илләриндә ССРЙ ЕА В. А. Об- Бу метод нормал кәсилишдә алтда ја
кимјачысы К. Ф. Шөнбејн ишләтмиш- ручев ад. Доншүнаслыг Ин ту «донцү- тан тәбәгәнин үстдәкинә нисбәтән гә
дир. 1889 илдә Ф. У. Кларк Јер габы- наслығы» «W.» адландырмағы тәклиф дим олдуғуну тәсдиг eдир. Петро
ғында елементләрин орта мигдарыны етмишдир. Һазырда һәр ики терминдән график метод сүхурларын тәр
heсaблaмышдыр. Сонралар бу мә’лу- истифадә едилир. Хариҹдә ҝ. cahəсин- кибинин өjpәнилмәсинә əсасланыр.
маты А. J. Ферсман дəгигләшдирмиші дә ән мүһүм ишләр АБІШ вә Канадада Бу методун магматик сүхурларын нис
вә һәмин əдəдләр онун таклифи илә көрүлүр. би јашынын тә'јининдә вә кеоложи
Кларк əдəди адландырылмышдыр.
К.-нын инкишаф етдирилмәсиндә сибирск, 1973,леобщееркералаеведение, ланма шәраитинин бәрпасында бөјүк

әд.: Проблемы геокриологии, Ново- кечмишдә мөвчуд олмуш чөкүнтүтоп
совет алимлариндэн В. И. Вернадски, М., 1978. ролу вар. Тектоник метод тек
A. J. Ферсман вә А. П. Виноградовун, тоник һәрәкәтләрин мухталиф форма
хариҹдә алман алими В. М. Голдш- КЕОложи АХТАРЫШ — фајдалы ларына мә'руз галан ајры-ајры стра
мидт вә б.-нын бөјүк ролу олмуш- газынты jатагларынын ачылмасында- тиграфик комплексләрин ајрылмасы
дур.. кы ишләрин мәҹмусу. К.а.-ын елми на əсасланыр. Бу методу бә'зән струк
ж. кристаллокимја, кеoлoкија, ми- эсасыны тәдгиг eдилән саһәдә фајдалы тур-тектоник метод да адландырырлар.

нералокија, фајдалы газынтылар вә газынтыларын еһтимал јајылма хә- Структур-тектоник метод Јер күрәси
с. елмлəрин тoплaдығы мә'луматдан ритәләри вә ја фајдалы газынтыларын нин бөјүк саһәләриндә тектоник һәрә
кениш истифадə eдир. Ҝ.-нын наилији јерләшмәсинин прогноз хәритәләри тәш- кәтләрин ејни вахтда тəзаһүр етмаси
jәтләри эсасында елементләрин кеб- кил eдир. Ҝ.а. заманы фајдалы газын- фикринə əсасланыр. Бу методдан јал
кимјави таснифаты japaдылмыш, фајда- тынын әмәләкәлмә шәраити вә ја мән- ныя глобал вә рекиoнaл стратиграфик
лы газынты jатагларынын хүсуси ахта- шәји нәзәрә алыныр. схемлəрин тәртиби заманы истифадә
рыш методлары һазырланмышдыр. Јер үстү кеoлoжи - мине едилир. Ҝеофизики метод кә

Респ.-мызда кескимјави тэдгигат- раложи тэдгигатлар гырын- силиш үзрә сүхурларын физики хас
лар Азәрб.CCP EA И. М. Губкин ад. ты-чај, валун бузлаг вә шлихләмә ме- сəлəринин дəјишмәсинә әсасланыр; га
Кеологија Ин-тунда, Азәрб. Дөвләт тодларынын тәтбиги апарылыр. зылан гујуларын кәсилишларинин кор
Елми-Тэдгигат Нефт вә Лајиһә Ин- Ҝсокимјави тəдгигатлар релјасијасында кениш тәтбиг eдилир.
тунда, АДУ-да, Азәрб. Нефт вә Кимја металлометрик, һидрокимјәви, емана- Стратиграфијада нисби кеoлoжи ја
Ин-тунда апарылыр. сија, газ, биокимјәви вә ҝеоботаника шын тә'јининдә електрик каро

Әд.: hачыгасымов А., Ору" планалмаларындан ибаратдир. Ҝ.а.-да тажы (Електрик кәшфијјаты мето
щов В., Нефт ва газ ҝеокимјасынын əсас хәндәк, газынтылары илә јана- ду) вә гамма - каротаж
лары, Б., 1975; Вернадский В. И., шы чох вахт хәритәалма вә структур физики методларындан кениш исти
Очерки геохимии, 4 изд., М.—Л., 1934; гујуларынын мә'луматларындан да
Ферсман А. Е., Геохимия, т. 1—4, л., истифадэ едилир.

Палеонтоложифадә олунур.
Щеофизики

1933—39; jенә онун, Очерки до мине" тэдгигатлар
метод сүхурларда көмүлмүш, даш

(кеофизики тəд

paлогии и геохимии, 2 изд., М., 1977; Ви- гигат методлары) фајдалы газынты күт- јахуд фоcсиллəрин өjpәнилмасинә әсас
лашмыш һејван вә битки галыгларынын,

ноградов А. П., Геохимия редких и ләсинин вә јерләшдириҹи сүхурларын ланыр. Бу метод бир-бириндән узаг әра
М., 1957; Лукашев к. "и, бир сыра физики хассəлəринин (мәс., зиләрин (рајон, өлкә, материк) стра

Введен земной коры, еластиклик, магнитлик, електрик ке тиграфик кәсилишларинин мүгајисә

М., 1975; Перельман А. И., Геохи- фәртләнмәсинә әсасланыр. Бу һалда синә вә oнлaрдa jахын јашлы гатларын
КЕОКРАТик дөВРЛӘР (xeo +јун. пејкләриндән истифадә едидир. Әл- леонтоложи методун үстүнлүју, онунkraftos гүввә, күч), јер тарихин веришли структурларын, карбоһидро- үзви аләмин тәкамулпросесинин тәбии

ахынындан билaвaситә истифадә ет
дә кеократик деврләр-гу- кен газлары нишанәләринин, мәсиндадир. Белә ки, такамүл просеси
py cahəсинин чох бөјүдүју дөврләр; вулканларынын, нефт сызынтыларының нәтиҹәсиндә һәр јени кеoлoжи заман
дәниз сahəлəринин "кенишләнмәсилә вә ја «булагларын» олмасы нефт-газ јени вә әввәлкинә нисбәтән дaha jүксәк
характериза олунан талассократик jатагларынын ахтарышы үчүн инкишаф етмиш hејван вә битки груп
дөврләрә гаршы гоjулур. к.д.-ин иг- амилләрдән һесаб олунур. Апарылан лары илә сәҹијjәләнир. Годим организм
лимлари, əсасəн, гуру (арид) вә сојуг тэдгигат методларына эсасəн вә нәзәри лəрин дашлашмыш галыгларынын Јер
иглим зоналары саhəлəринин кəскин мүлаһиҙәләрә көрә фајдалы газынты габығында пајланмасынын мәһз бу хү
кенишләнмәсилә характеризә олунур. јатағынын дәриндә еһтимад сусијjәти тарихи кеоложијада ҝениш
К.д. үчүн гураг дүзәнликләрин, сәһ- едилән саһәләрдә ахтарыш гујулары истифадә олунур.
раларын, еол, көл вә с. чөкүнтүләрин- газылыр. Нисби јашын тә'јининдә палеонто

дэн ибарәт тырмызы pəнкли гатларын

топланмасы вә с. сәчијjәвидир. к.д.-ә вә газ фатагларынын ахтарышы вә кәшфиз. ләриндә Б. Британијада У. Смит ва
Әд.: Абрамович М. В., Нефт ложи методу илк дәфә 19 әсрин әввәл

Силурун ахыры вә Девонун чох һиссә- јаты, русчадан тәрҗемә, Б., 1955; Баки- Франсада ж. Күвје тәтбиг етмишиләр.
си, Неокен вә Антропокен (муасир епо- ров А. А. и др., Теоретические основы и Лакин бу методун маһијjәтини эсас
ха дахил олмагла) аид едилә биләр. методы поисков и разведки скоплений неф- ландыра билмәмишләр. Ж. Күвје сү
КЕОКРИолокијA (хео...+јун. krўos ти и газа. М., 1976; Каждан А. Б., Раз- хур лајларында раст ҡәлән газынты
— сојуг, шахта +...ложија), доншү- ведка месторождений полезных ископае- комплексләрин фәргини ани кеоложи
наслыг— криосферин бир һиссәси газанын нәтиҹәсиндә организмларин

олан донмуш торпаг вә сүхур зоналары KEОложи дәстә—јерли стратиг- гырылмасы вә сонрадaн oнлaрын јени
Һагтында елм. Мөвсүми донан вә әбә- рафик бөлкүнүн асас ваhиди. Јајыл- комплексларинин мејдана кәлмәси илә

донмуш торпаглары, сүх урлары, дығы саһәдә, әсacән, фасиал-литоложи изаһ етмишдир. ж. Күвјенин ардыҹыл
онларын јајылмасыны, гурулушуну, әламәтләрә көрә ајрылыр. К.д.-нин лары, ҹүмләдән франсыз кеологу
физики-механики хүсусијjәтини, Һәм- там һәҹми, адәтән, кеoлoжи мәртәбәнин вә палеонтологу А. Д'Орбинји һәр гә
чинин Јер габығынын үст һиссасинин чох һиссәсини, бә'зән дә там мәртәбәни, задан сонра Јердә үзви аләмин дəјиш
донмасы вэ әримәсилә әлaгәдар баш ве- Һәтта бир нечә мәртәбәни әһатә едир. мәсинин «аллаһын јарадыҹы ишилә»
рән кеoлoжи, кеоморфоложи вә һидро- Ҝ.д. јарымдәстәләрә бөлүнүр. әлагӘдар олдуғуну фарз етмишләр.

просесләри өjpәнир. Бу просес- КЕОложи ЈАШ КЕСАБЛАМА, кео- ч. Лајелин Јерин симасынын тәдри
ләрин нәзәри эсасларынын ишләнмәси хронолокија (хео... + хронолоки- ҹән тәбии дəјишмаси тә'лими, Ч. Дар
илә јанашы Ҝ. тикинти, нәгл. вә к.т.- jaj— Јер габығыны тәшкил едән сүxyp- винин вә в. о. Ковалевскинин үзви
нын еһти јаҹлары үчүн дон ушлуг про- ларын әмә. кәлмәсин. вә jашынын аләмин тәкамүл инкишафы һагтындакы
сесләринә тәсиретмә васитәләринин һа- хроноложи ардыҹыллығы Һагтында тә', классик әсәрләри палеонтоложи методун
зырланмасы илә дә мәшғул олур. Бу- лим. Нисби ва мүтлэг (jaxуд нүвә) материалист əсасыны едир.

нунла əлагəдар олараг Ҝ.-нын 2 cahə- Ҝ.j.-ја бөлүнүр. Үзви аләмин тәкамүл просесиндә

вах, 2изд.,
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Фанерозој

(төгр.

Криптозој . И. и др.,
—

дир ки, радиоактив парчаланма нәти- шунлa jанашы адл гурғушун гарышы- на перпендикулјар гурулур; кеоложи

66 ҜЕОложи қәсилиш

дәјишмәсинә асасланараг бир неча ЩЕОХРОңоложи ШКАЛА ланыр. 14C радиоактивдир; јарымпар
нәсил кеологлар Јер габығы лајларынын чаланма дөврү 5,7 мин илдән чохдур.
топланмасынын умуми ардыҹыллы Баш Атм.-дә бу изотопун синтези вә парча
ғыны—стратиграфик шкаласыны тәр Давам ланмасы арасында таразлыг јаранмыш
тиб етмишләр. Јер кабыгыны тәшкил мыш- етмиш- дыр. Бунун нәтиҹәсиндә 14Сун һавада
едән сүзур гатлары беш бөјүк група Еон Груп (ера) Систем дыр, дир,

(epaтeмaja)
мигдары сабитдир. Битки вә һејванлар(дөвр)бөлүнмүшдүр: Археозој, млн. млн. һәмишә атм.-дəки карбону мүбадилә

Протерозој (Кембридән әввәлки, јахуд едир, буна көрә дә онларда 14с сабит
Криптозој), Палеозој, Мезозој, Kaj сәвијjәдә галыр. Организм өлдүкдән
нозој (Фанерозој). Һәр бир груп сис Кајнозој Антропо- 1,5*1,5* сонра атм.-лә мүбадилә кәсилир ва
темләрә (бах ҹәдвәл), системләр шө” (67 млн. кен онларда парчаланмыш радиоактив 14С
бәләрә (2 вә ја 3), шө'бәләр мәртәбә |ил да вам неокен 25 23,5 бәрпа олунмур. Јүксәк һәссаслыглы
ләрә, мәртәбәләр исә зоналара бөлү етмиш• Палеокен 67 42 радиометрик апаратларын көмəји илә
нүр. Груп, шө'бә, мәртәбә, зона сүxyp дир)

14С-ун мигдарынын тә'јин едилмаси
ларынын әмәлә кәлмәти үчүн кечэн
кедложи вахт исә мувафиг олараг ера, Мезозој Табашир

үзви галығын јашыны мүəjjән етмәјә

(163 млн. Јура имкан верир. Мәс., Тајмырда мамон
адландырылмышепоха, әср, заман 195 58

ил) Триас 230 35 тун сүмүк вә дәрисинә көрә онун көмүл
дыр. Белəликлә груп, шө’бә, мәртәбә, мә jашы (11000 ил) тә'јин едилмишдир.
она втратиграфик, ера, епоха, эср,

Палеозој Перм Бу метод Авропа вә Шимали Америка285/55заман исә кеохроноложи (хеоложи за (340 млн. Даш кө- 350 75-65 да бузлашма епохаларынын тарихи
ман) ваhиддир. ил) мүр ни, гəдим инсан мәдәнијjәти галыгла -
Стратиграфик вә кеохроноложи ва Девон 4 1060 рынын јашыны вә с. мүəjjән етмәјә кө

Һидлəрин адлары 1881 илдә Болон Силур 440 30 мәк етмишдир.
јада кечирилмиш 2-ҹи Бејнәлхалг кeo Ордовик 500/60

Кембриложи конгресдә тәсдиг eдилмишдир. 570 70 Әд.: Старик И. Е., Ядерная гео
хронология, М.—Л., 1961; Герлинг

Бундан сонра палеонтоложи тəдгигат
Протерозој|үст 160 0 1030 Э. К., Современное состояние аргонового

методларынын тәкмилләшмәси вә jени
орта 19 00 300 метода определения возраста и его приме

мә'луматларын топланмасы сајәсиндә 2000 млн. алт 26 00 700 нение в геологии, М.—Л., 1961; войт
Јерин илк кеохроноложи схеминдә кевич Г. В., Возраст Земли и геологичеил)
бә'зи дəјишикликләр вә дәгигләшдир. ское летоисчисление, М., 1965; Друшиц

В. Л., Верещагин В. В., Геохрономәләр eдилмишдир. Археозој логическая таблица, М., 1974; Мемков
Нисби Ҝ.j.-нә гәдәр мүкәммәл иш (1500— г. Историческая

ләнсә, дә ајры-ајры кеoлoжи дөврлә
геология, м.,

2000 млн. 3500 - 900 1974; Васильев Ю. М. и др., Общая
рин, епохаларын вә әсрләрин вә һәм ил) историческая геология, М., 1977; Ива

нова М. Ф., Общая геология с основамичинин бүтөвлүкдә Јерин кеoлoжи јашы
Һагтында реал тәсәввур вeрмир. Бу исторической геологии, 4 изд., М., 1980.

мәсәлән мүтлэг Ҝ.ј. (мүтлэг јащhe • Бә'зи ма'луматлара көрә мин. КЕОложи кәсилиш-мухталиф
саблама) һәлл eдир. дөн 3,5 млн. иләдәк. јашлы вә тәркибли сүхурларын јатым

Мүтлэг К.ј. 20 әсрин аввалиндә шәрайтинин, кеоложи күтләләрин фор
Франсада П. Күри вә Б. Британија Гурғушун методу уран вә масы вә oнлaрын галынлыгларынын
да Е. Резерфорд сүхурвә минералла, ториум изотоплaрынын сабит гурғу- дəјишмәсинин, позулмаларын харак
рын мүтлэг јашыны Һeсaблaмaг үчүн шун изотоплaрына чеврилмәсинә әсас- теринин вә с. шагули мүстәвидә графи
изотоплaрын радиоактив парчалан-ланыр. Гурғушун методу илә башын тә” - ки тасвири. К.к. -ин тәртибиндә јер
масындан истифадә етмәји таклиф ет: jининдә тәркибиндә и вә ти олaн ми- үстү мүшшаһидәләрдән, һәмчинин гују
митләр. Онларын тәклиф етдији мүт нераллардан (уранинит, моназит, зир - мә'луматларындан вә кеофизики мү
ләг јашын тә”јин едилмәсинин эсасыны кон вә ортитдән) истифадә олунур. шаһидәләрдән истифадә едилир. К.к.,
тәшкил едән бу принсипдән инди дә Бу минералларда радиокен гурғу- адәтән, кеoлoжи структурун узанмасы
истифадә едилир. Мүəjjән едилмиш

ғы да иштирак етдијиндән башы һесаб- хәритә илә ејни вахтда тәртиб едилир.
ҹәсиндә сабит изотоплaр эмәлә кәлир. лајаркән дүзәлиш етмәк лазым кәлир. Мигјасы, адәтән, урғун кеoлoжи хәри

бир тәбии сәбәбдәнштемп-рдан, тəззигин Дүзәлиш, адәтән, ејни сухурунбир нечә тәнин мигјасына бәрабəр олур. Ш.КА
гурғушун изотопунун шагули вә үфүги мигјаслары ејни кө

дәјишмәсиндән, Јерин магнит, мигдарынын мүəjjән "едилмаси јолу түрүлүр. Бир сыра әмәли мәсәләләрин
трик вә б. хассәләриндән асылы олма илә апарылыр. Һәллиндә (д.ј. хәтләри лајиһәләшіди
japar һәмишә өз-өзүнә, тәдриҹән вә Аргон методу калиумлу ми- риләркән вә с.) шагули мигјасын үфү
сабит сүр'әтлә кeдир. Лакин бу сүр'әт нерал вә сүхурларда 4K-ун радиоак- ги мигјасдан он вә һәтта jүз дәфә чох
мухталиф изотопларда мухталифдир. парчаланмасы hеcабына Ar-ун олмасына јот верилир.
Һәр бир радиоактив изотоп үчүн екс топланмасына əсасланыр. Бу методу KЕОложи компAC-сүхур лајла
перимент jолу илә дәгиг јарымпарча- 1949 илдә совет алими E. к. Керлинг рынын јатым елементларини — узана,
ланма дөврү мүəjjән едилмишдир, бу таклиф етмишдир. Һазырда бу метод јатым истигамәтләриан вә јатым бу
мүддәт әрзиндә һәмин радиоактив мад- садә олдyғyндaн дaha кeниш мигјасда ҹағынын гијмэтини тә”јин етмәк үчүн
дәнин истәнилән мигдары тән јары аза- һәм ҹаван вә һәм дә гәдим сүхурларын чиһаз. Узун тәрәфи ім. — ҹ. (N—S)
лараг сабит изотоплaрa кечир (мәС., jашыны тә”јин етмәк үчүн тәтбиг олу- истигамəтинә паралел олан алуминиум,
ториум (эгTh) изотопунун јарымпар- нур. Бу методда аргонун даhа јахшы Јахуд бүрүнч лөнһәдән, она бəркидил
чаланма дөврү 14,1 млрд. ил, уранын- мүһафизә олундуғу амфибол, глауко- миш компасдан вә шагулдан ибаратдир.
кы 4,5 млрд. ил (звU) вә 710 млн. ил нит вә с. минераллардан даhа чох ис- Лимб саат әгрәби һәрәкәтинин экс ис
(25U), карбонунку (14C) 5750 илдир• тифадә едилир. тигамəтиндә 360°-jә бөлүнмүндүр.

Јашы тә'јин етмәк үчүн радиоак Стронсиум методу впRь-ун ҜЕОложи конГРЕС, Бејнәл
тив парчаланманын аluағыдакы нөвлә- радиоактив парчаланмасы нәтиҹәсиндә халг кеoлoжи конгрес-ксо
риндән истифадә едилир: віЅr-a чeврилмасинә әсасланыр. впRЬ- логларын бејнәлхалг елми бирлији.

23U -8 «Не +20°РЬ ун јарымпарчаланма дөврү кеoлoжи Јер елмлари саһәсиндә нәзәри ва əмəли
235U -7 «Не + 207РЬ мә'нада чох узун (50 млрд. ил) олду- тәдгигатлара, елми мә'луматларын мү

232ТЬ - 6 «Не + 20opb ғундан бу методла гəдим (Кембридән бадиләсинә көмәк көстәрир. 1875 илдә
40Ar

40К те
әввәлки), сүхурларын јашыны тә'јин тәшкил олунмушдур. Низамнамәјә көрә

Ҝ.к. -ин 3—4 илдән бир сессијасы кечи
4°Сa + B етмәк даhа әлверишлидир.

60 мин илдән ҹаван олaн кeoлoжирилмәлидир (һәр дәфә мүхталиф өлкә
впRь - 87Sr - B објектләрин јашынын тә'јининдә ра- дә). К.к.-ин 1-ҹи сессијасы 1878 илдә

Парчаланманын мәһсулларындан диокарбон методундан истифадә Парисдә олмушдур. 1981 иләдәк Ҝ.к.
асылы олараг гурғушун, һелиум, ар- едилир. Бу метод Јер атм.-индә бол ин 26 сессијасы (бунлардан 7-ҹи сессија

стронсиум, калсиум, осмиум, нү- азотун һесабына космик шүаларын тә' - 1897 илдә Петербургда вә 17-ҹи 1937
вә к. методларывар. Ән чох гурғу; сири илә кедән n + 4N, - р+ мс., илдә Москвада) кечирилишдир. Ҝ.к.
шун, аргон вә стронсиум методлары
ишләнир. 14C + 4N+в нүвә реаксијасына əсас- həcp eдилмиш 26-ҹы јубилеј сессијасы

елек
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Парисдә олмунидур. Ҝ.к.-ин рәсми дил Ҝ.х.-ләр дә мөвҹуддур. К.х. мигјасына
лори: рус, инкилис, алман, франсыз, көрә ичмал (1:1 000 000 вә даһа кичик),
италјан вә испан. Һәлак олмуш рус кичикмигјаслы (1:1 000 000; 1:50 000),
кеoгу Л. А. Спендиаровун хатирә ортамигјаслы (1:1 000 000; 1:200 000)
синә тә'сис едилмиш мүкафаты вар. вә иримигјаслы (1:50 000 вә даһа бө
Бу мүкафаты хеологларымыздан А. П. jүк) олур. Ичмал Ҝ.х. бөјүк саһәләр,
Карпински (биринҹи мүкафат, 1900), дикәр хәритәләр исә ајры-ајры рекион
Ф. Н. Чернышов вә В. П. Батурин лар вә саһәләр үчүн тәртиб едилир.
алмышлар. 1960 илдә к.к.-ин Копен әд.: Методическое руководство
haкендә чакырылмыш 21-ҹи сессијасын геологической съемке и поискам, М., 1954;

да бејнәлхалгәмәкдаішлыға ва К.К. Основы структурной геологии и геологи

ләрин кечирилмасинә көмәк мәгсадилә ческого картирования, 2 изд., М., 1967;

Бејнәлхалг Ҝеоложи Елмләр иттифагы Справочник геофизика, М., 1980.

тәшкил eдилмишдир. КЕОлдҚИЈА (хео...+...локија) —
КЕоложи ПЛАНAЛМА-кеоложи 32 Јер табығы вэ онун даhа дəрин сфера
хәритә тәртиб етмәк вә фајдалы га лары harгында елмләр комплекси;
зынты:јатагларыны ашкара чыхармаг сөзүн әсл мә'насында Јер габығынын
мәгсәди илә апарылан кеoлoжи тəд тәркиби, гурулушу, һәрәкәтләри, онун
гигaтлaр. Ҝ.п. заманы тәбии вә сүн'и Тырышыглыг структуруну əкс инкишаф тарихи вә фајдалы газынты
сүхур чыxышлары өjpәнилир, сүхур, едән кеoлoжи хәритә: 1— ән чаван лајлар: ларынын јерләшмаси ганунaујғунлуг
минерал, фауна вә флора намунəлəри 7— ән гəдим лајлар; ашағыда АБ хәтти лары һаггында елм. К.-нын арадыр
көтүрүлүр, сүхурларын тәркиби, јашы, үзрә кәсилиш. дығы вә һэлл етдији әмәли вә ја нәзә

мəншəји, јатым формалары тә'јин еди ри мәсәләләрин әксәријjәти Јер табығы
лир вә oнлaрын јазылма сәрһадлəри литоложи, палеочоғрафи, һидроксоло- нын билaвaситә мүшаһидә едилә билән
топографик харитәјә көчүрүлүр. Ҝ.п.- жи, фајдалы газынты, мүһəндиси- (20 км-дәк) үст һиссаси илә әлагодар
да аерометодлардан вә ҝеофизики ме- кеoлoжи, кеокимјави во прогноз кеоло- дыр. Јер табығыны, хүсусилә даhа дә
тодлардан кенин истифада болунур. жи хәритәләри олур. Хусуси Ҝ.х.- риндә jaтaн кeосферләри - тәдгиг етмәк
«... мигјасына көрә кичикмигзаслы ләрин даһа бөјүк әһәмијjәти вар. Бу үчүн ж. башга елмларин һазырлaдығы
(1:1 000 000, 1:500 обо), ортамигзаслы хәритәләрдә сүхурларын јашы, мән- методлардан, хүсусилә ҝеофизики вә
(1:200 000; 1:100 000), йримигзаслы шәји, јатым елементлари вә ајры ајры кескимјәви методлардан долајы исти
(1:50 000; 1:25 000) мүкәммәл комплексләр арасындагы сәphəдлә фадə eдир. Кеоложи тəдгигатлар, əса
(1:10 000” вә даһа бөјүк) олур. Ҝ.п.-нын рин хүсусијjәтләри рəнкләр, штрихләр, сән, үч истигамәтлә апарылыр: Тәc
мәлсәдиндән асылы олараг маршрут вә һәрфләр, рәгәмләр вә б. шəрти ишарә- вари Ҝ. минераллары, сүхурлары
саһә планалмаларына бөлүнүр. Азәрб. тасвир едир, лајларын вә интрузив күт
ССР-ин бүтүн әразисинин 1:200 000; ләләрин тәркибини, формасыны вә
1:100000; 1:50 000 мигјаслы, фајдалы өлчүләрини, јатым шәрайтини, лај
газынты вә нефт-газ jатаглары саһәлә ларын ардыҹыллығыны вә с. хүсу
ринин исә 1:25 000 ва 1:10 000 мигјаслы сијjәтләри өjpәнир. Динамики ќ.
кеoлoжи хәритәләри тәртиб олунмуш кеoлoжи просесләри ва Онларын тә

дур. камүлүнү өjpәнир. Ҝеоложи просес
Әд.: Инструкция по организации и ләр һәм хариҹи, Һәм дә Јерин дахили

производству геолого-съемочных работ в гүввәләринин тә’сириндән баш верир.
масштабе 1:200 000 и 1:100 000, М., 1955; Бу просесләр тәкҹә тәбии шәраитдә
Основные положения организации и произ дејил, һәмчинин експериментал јолла
водства геолого-съемочных работ масшта да өjpəңилир. Тарихи Ҝ. Јерин кeo
бов 1:50 000 (1:25 000), М., 1968.

ложи кечмишини өjpəниб бәрпа етмәк
КЕОложи хәРИтә— Јер сәтһинин лә мәшғулдур; о, лајларын вә б. кeo
Һәр һансы бир саһәсинин кеoлoжи гуру ложи күтләләрин jajылмасы вә арды
лушуну əкс етдирир; кеoлoжи планалма, ҹыллығыны, тектокенез, метаморфизм
һәмчинин жеоложи тəдгигатлар заманы просесләрини, фајдалы газынты jатаг
топ ланмыш материаллар əсасында тәр ларынын әмәлә кәлмәси вә позулмасы,
тиб ед илир. К.х. Јер габығынын кeo X-X фајла кесилмиш гырышыг: дәнизлəрин трансгрессија вә регрессија
ложи гурулушу, инкишафы, фајдалы 1-əн хаван сұхурлар; 5—əн гэдим сү- сыны, бузлашма епохаларынын бузлаг
газынтыларынын јајылма ганунауі- хурлар; ашағыда АБ хәтти үзрә кәсилиш, ларарасы епохаларла әвәз олунмасыны
ғунлуглары һаггында нәтиҹә чыхарма- ләрлә көстэрилир. Іөкмә, . вулканик вә c. кеoлoжи просес вә һадисәләрин
ға имкан верир, ахтарыш вә кәшфијат вә метаморфик схурларын јашы рəнк- баш вердији вахты, онлaрын ардымыл
иштларинин лајиһәләшдирилмасинин,
тикинти ишларинин, мүһəндиси кеоло- бә'зи вулканик сүхурларын тәркиби дырыр. Һәр үч истигамәт бир-бири илә

ләр тәркиби штрихләрлә, интрузив вә лығыны, давамијjәт мүддәтини араш
Əсас әмәли

масынын эсасыны тәшкилeдир. Мәзмун тасвир eдилир. Шәрти ишарәләр язаһа вазифаси фајдалы газынты әһтијатла

К.х.-дәр, Антропоген чөкүнтүләринин, кенда) шәклиндә верилир. Биррәнкли лиф мүһəндиси гурғуларын лајиһәләш -
вә мәгсәдиндән асылы олараг хүсуси ты илә бирликдә хәритәдә ҹәдвәл (ле. Рыны ашкар етмәк вә минерал хаммал

дирилмәсиндә, тикинтидә, к.т.-нда ва
həрби ишдә, һәмчинин материалист

дүнјакөрүштүнүн əсасландырылмасында
бөјүк әһәмијjәти вар. к. елми кеофи
энка, кескимја, палеонтолокија, кеоде
зија, кеоморфоложија, - hидроложија,

Тәдәнин (а) океаноложија, гласиолокија, астроно
Үмуми көрүнүшү вә онун мија, иглимшүнаслыг вә с. елмләрлә
топографик харитәдә (6) сых әлaгәлардыр. к. Јерин тәсвири ва
тәсви ри. Тәпәнин вә ону тəдгиги илә мәшғул олан бир нечә елми
әмәлә кəтирән гумдашы бирләшдирир. Бу елмләр бир-бириләвә әhәнк дашы лајлары
нын умуми көрүнүшү сых әлагӘдар олдуғундан онлары дәгыг
(в), вә онларын топог- груплашдырмаг хејли чәтиндир. Ән чох
рафик хәритәдә тәсви- гәбул eдилмиш кеoлoжи елм груплары:

ри (г). Јер габығы маддәсини вә, гурулушуну
өjpәнән, мүасир кеoлoжи просесләри
тəдгиг едән (динамики .), кеоложи
просесларин тарихи ардыҹыллығыны
ајдынлашдыран (тарихи ж.), тәтбигы

5, оф.
әһәмијjәтли елмләр, саһә вә рајон Ҝ.

400.00Р

400

300
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сы илә мәшғул олaн елмләр (рекиoнaл ләриндә бә'зи минераллар, филизләр гатлар ингилабдан аввәл тәсвири ха
К.). Биринҹи група минералоки- вә с. Һаггында мараглы мә'луматлар ракгер дашымыш, ајры-афры нефт ја
ја (минералларын физики вә кимјави вар. «W.» сөзү мәтбуатда 15 əсрдә меј- тагларынын вә б. фајдалы газынты
хассəлəри јајылмасы, мәншәји вә ис- дана кәлмиш, лакин индикинә нисбәтән тəзаһүрлəринин өjpәнилмәсиндән ибарәт
тифадәси harгында елм), петрогра- башга мә'на кәсб етмишдир. Муасир олмушдур. Азәрб.ССР-дә ҝ. елми Со
фија (сүхурларын минераложи вә мә'нада «W.» терминини илк дәфә 1657 вет "haкимијjәти илләриндә japaнмыт
кимјави тәркиби, мәніцəји, таснифаты, илдә Норвеч тәбиәтiuүнасы М. П. дыр; елмин јаранмасында
истифаҳәси һагтында елм), литоло- Eшолт ишләтмишдир. 18 әсрин 2-ҹи ја- фында рус алимларинин (И. М. Губ
кија (чөкмә сүхурларын тәркиби, рысында капиталист сәнајесинин инки- кин, д. В. Голубјатников, Ф. Ј. Левин
гурулушу, структуру, текстуру вә мән- шафы илә әлагодар минерал хаммала сон-Лессинг, д. с. Белјанкин, В. И.

(хеоложи ҹисимларин јатым форма- тәкинин өjpәнилмәсинә мараг чохал
дәни һаггында елм), структур к. олан тəлəбат артмыш, бунунла Јер Вернадски, А. І. Ферсман, А. П. Вино

градов, В. И. Смирнов, А. В. Пејве

сыны, лајларын јатымында мүшаһи- мыш, кеoлoжи тəдгигатлар кенишлән- вә б.) әсәрләри вә билaвaситә иштирaкы
дә олунан позғунлуглары, гырылмала- миш, ҝ. бир елм кими формалашмаға бөјүк рол оjнамышдыр. Тәдгигат ишлә
ры тəдгиг едән елм), кристалло- башламышдыр. Ҝ.-нын инкишафында ри Азәрб.CCP EA И. М. Губкин ад.
графија (минераложи тэдгигатла- М. В. Ломоносовун, 18 әсрин сонунда феолокија Ин-тунда, Азәрб. Дөвлат
рын бир саһәси кими јаранмыш, сон Русијада тәшкил eдилмиш елми експе- Нефт Сәнајеси Елми-Тәдгигат вә Лаји
заманлар исә кристалларын атом гу- дисијаларын (П. С. Паллас вә б.) мү- hə Ин-тунда, С. М. Киров ад. АДУ-нун
рулушунун өjpәнилмәси илә әлагодар һүм ролу олмушдур. 18 эср вә 19 әc- вә м. Әзизбəјов ад. Нефт вә Кимја Ин
физиканын бир саһәсинә чеврилмәк- рин башланғычында Гәрби Авропада тунун мүнафиг факүлтәләриндә вә с.
дəдир) дахилдир. Һазырда мухталиф бүтүн сүхурларын кристаллашма јолу елми-тəдгигат ин-тларында апарылыр.
минерал вә сүхурларын әмәләкәлмә илә судан әмәлә кәлдијини heсaб едән Тәдгигат ишлари нәтиҹәсиндә Азәрб.
шәрайтини өjpәнән експериментал мине- нептунистләрлә (алман алими А. Г. ССР-ин гэдим вә муасир чөкүнтүлэри
ралоҳија во петрографија cahəлəри ја- Вернер вә б.) сүхурларын әмәлә кәл- нин стратиграфијасы вә палеонтолоки
ранмышдыр. Икинҹи група текто- мәсиндә Јерин дахили гүввәләринә үс- јасы, әсacән, өjpәнилмиш, структурлар
ника (Јер габығы һәрәкәтләрини вә түнлук верән плутонистләр (Ҹ. Ҝеттен тектоник ҹәһәтдән рајонлашдырылмыш,
бу һәрәкәтләр нәтиҹәсиндә әмәлә ҝәлән ва б.) арасында мүбаризә ҝедирди. перспективли филиз вә нефтли-газлы
структурлары өjpәнир; гитәләр вә оке- Инкилис топографы У. Смит вә фран- зоналарын кеoлoжи-тектоник əсаслары
анларын тектоникасы кеотектони- сыз алимлари Ж. Күвје вә А. Бронја- hазырланмыш, гуруда вә дәниздә је.
ка, Неокен-Антропокен тектоникасы рын тәдгигaтлaры илә палеонтолоки- ни фајдалы газынты jатаглары ачыл
исә неотектоника адланыр; тек- јанын башланғыҹы вә хеоложи јашһе- мыш, палчыг вулканлары әтрафлы
тоник просесләри (мас., тырышыгла- сабламанын əсасы гоjулмушдур. Јер өjpәнилмиш, мухталиф кеoлoжи хәри
рын әмәлә кәлмәсини) моделләшдир- габығы чөкүнтүләринин стратиграфик тә вә атласлар тәртиб едилм иш, мо
мә јоту илә експериментал схеми japaдылмышдыр (Р. И. Мурчи- нографијалар japaдылмыш, Азәрб.-ын
тектоника өjpәнир), вулкано- сон, Сеҹвик вә б.). Озаман мүртәҹе бир сыра хәритәләри тәртиб едилмиш
локија (вулканизм просесләрини катастрофизм (фәлакәтләр) нәзәриј- дир вә с. Азәрб.-да кеoлoжи проблем
тэдгиг eдир) вэ cејсмолоки ја јаси кениш јајылмышды. Ҝ.-нын инки- ләрин өjpәнилмәсиндә м. В. Абрамо
(зәлзәләләри мүшајиәт едән кеoлoжи шафында Ч. Дарвинин, Ч. Лајелин вә вич, м.с. Гашгај, І. Ә. Әзизбəјов,
просесләри өjpәнир) дахилдир. Үчүн- рус палеонтологу В. О. Ковалевскинин Г. ә. Әлизадə, ə. ә. Әлизадә, м. М.
ҹү група тарихи ҝ. (Јер габығынын әсәрләринин бөјүк әһәмијjәти олмуш- Әлијен, һ. Ә. Әһмəдов, Ә. Ә. Јагубов,
чөкмә сүхур гатларындакы фауна вә дур. 19 әсрин 2-ҹи јарысында кеосинк- ш. Ф. Меһдијев, Ә. 4. Султанов,
флора талыгларына, әсacән, кеoлoжи линaллaр 'hаггында илк тәсәввурләр в. J. Хайн, ə. h. Әлијев, Б. Г. Баба
тарихи Һадисəлəри вә oнлaрын арды- мејдана кәлмишди. 19 әсрин ахырла- задә, Ф. И. Бағырзадә, һ. Х. әфән
ҹыллығыны бәрпа едир), страти- рында Ҝ.-да тәкамүл идејалары мөһ- дијев, Г. М. Султанов, Ә. Ш. Шыхәли
графија (Јер габығында чөкмә сү- кәм əсасландырылмыш, Јерин вә онун бəјли вә б.-нын бөјүк хидмати ол
хур лајларынын ардыҹыллығыны өjpə- сәтһинин (Е. Зүсс) тарихинин елми мушдур,
нир), палеоҹоғрафија (кео- тәсвири умуми шәкилдә ҹанландырыл
ложи ма'луматлар əсасында гəдим кео- мышдыр. 20 әсрин әввәлләриндә Јер м. С., Умуми хеолокија, Б., 1973; МушӘд.: Әлизaдә ә. Ә., Бабајев

ложи дөврләрин физики -ҹоғрафи шә- габығынын гурулушу вә маддә тәр“ кетов И. В., Мушкетов д. и., Фирайтини бәрпа едир), Дөрдүнчү кибинин өjpәнилмә методлары
девр Ҝ. -сы (Антропокен дөврүнүн милләшмиш, Ҝ.-нын бүтүн саһәләри 1935; Ломоносов М. В., О слоях зем

тәк- зическая геология, 4 изд., т. 1, л.—М.,

хеоложи тарихини вә чөкүнтүләрини инкишаф етмишдир. 1832 илдә Руси- ных идругие работы по геологии, М.—Л.,
тəдгиг eдир), дердүнҹү група фајда- јада Ҝеолокија Комитаси тәшкил eдил- 1949; Тихомиров в. в., Хаин в.

лы газынтыларын Ҝ.-сы (нефт мишдир. Бурада мәшһур хеологлар 1956; шатский Н. С., История и мевә газын . сына, көмүр Ҝ. -сына, ме- дәстәси (А. П. Карпински, Ф. Н. Черны
тодология геологической науки. Избр.

таллокенијаjа ајрылыр), Бидроке - шов, К. И. Богданович, А. П. Павлов, труды, т. 4, м., 1965; Развитие наук Зем
локија (јералты сулар Һаггында Н. И. Андрусов, Ј. С. Фјодоров, в. лев СССР, М., 1967; 50 лет советской гео
елм), мүһэндиси К. (инсанын А, Обручев, И. В. Мушкетов, В. И. логии, М., 1968; Горшков Г. П., Яку:
мүһəндиси фалијjэти илә әлагəдар Вернадски, Ф. Ј. Левинсон-Лесс шова А. Ф., Общая теология, М., 1973;
олараг Јер табығынын үст һоризонт- вә б.) jетишмишдир. ССРИ əразисин- Бондарчук В. Г. Образование и за:
ларынын ҝеоложи шәрайтини вә дина- дә ҝ.-нын бүтүн саһәләри Бөјүк Ок- Академияконы развития земной коры, Киев, 1975;

микасыны өjpәнир), həрби ҝ. (Қ.- тјабр сосиалист ингилабындан сонра 30 лет, Б., 1975; добровольский
наук Азербайджанской ССР.

нын һәрби нидә тәтбиги мәсәләләри кениш инкишаф етмишдир. Сибир, В. В., Якушова
илә мәшғул олур) далилдир. Кеоложи Узаг Шәрг, Орта Асија вә c. cahəлəрин 1979; Иванова М. Ф., Общая геоло
елмлар ичәрисиндә тәдгигат усуллары бир чох р-нлары өjpәнилмиш, кеоло- гия с основами исторической геологии,

вә әһәмијjәтинә көрә дәниз ҝ.-сы жи, тектоник, палеочоғрафи, кеомор- 4 изд. М., 1980; Судом. М., Сов
хүсуси јер тутур. 0, дәниз вә океан- фоложи, Һидрокеоложи, металлокеник ременная геология, М., 1981.
ларын кеoлoяси гурулушуну вә тәбии вә с. xəритәләр тәртиб едилмиш, х.т.- ҜЕОлощиЈА инстиТУТУ, акад.
сәрвәтләрини өjpәнмәклә мәшғулдур. нын инкишафы үчүн күчлү минерал И. М. Губкин ад. — Азәрб.CCP EA
ж. елминин даһа бир сыра саһәләри хаммал базасы japaдылмышдыр. Со- нын елми-тəдгигат ин-ту. Бакыда,
вар: аналитик вә ја риjази ҝ., изотоп- вет кеологлары (А. Д. Арханкелски, ССРИ EA Азәрб. филиалынын кеоло
лар Ҝ.-сы, шахта вә мә'дән К.-сы, И. М. Губкин, В. А. Обручев, А. J. кија бөлмәси əсасында 1938 илдә japa
петрокимја, петрофизика, петротекто- Ферсман, А. М. Заваритски, д. В. дылмышдыр. Ин-тун нефт ва газ, пет
ника, палеомагматизм вә с. Наливкин, Н. М. Страхов, А. П. Ви- ролокија вә металлокенија, филиз ја

Тарихи очерк. К. :ја аид илк би- ноградов, А. Н. Мазарович вә б.) елми тагларынын кескимјасы вә минерало
ликләр Гадим Мисир, Чин вә Һиндис- әсәрләр чап етдирмиш вә бир чох нәзә- кијасы, рекиoнaл кеoлoкија вә текто
танда мејдана кәлмишдир. Даһа сон- ри мүддәалар ирәли сүрмүшләр. Ҝео- ника, литолокија шө’бәләри, палчыг
ралар ајры ајры кеoлoжи мәсәләләрин логлар коллективи чохҹилдлик моно- вулканизми, палеонтологија вә стра
һәлли илә гәдим јунан вә Рома алим- графијалар — «ССРИ -нин кеoлoқија- тиграфија, палеобиолоҡија вә мә'дән
ләри (Пифагор, Аристотел, Страбон, сы», «ССРИ-нин
Плини вә б.) мәшғул олмушлар. Орта «ССРИ нин

стратиграфијасы», ишлари бөлмәләри, hабелә елми най
палеонтолокијасы» ва с. лиjjәтләрин х.т.-нда тәтбиги, елми-тех

әсрләрдә jашамыш Ибн-Синанын, Би- hазыpламышлар. ники информасија, патент-лисензија
рунинин вә Нәсирәддин Тусинин эсәр- Азәрб. әразисиндә кеoлoжи тэдги- вә спектрал-аналитик ишләр шөбә
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ва

вә с.

ләри, h. Зәрдаби ад. Тәбијјат-Тарих КЕОМОРЛАР (јун. geomoroi, ge— фадә едәрәк чоғрафи саһә һагтында
Музеји, кеoлoжи музеји, аспиранту- торпаг, méiromai— пајымы алырам)— империалист бахышлары əсасландыр
расы вар. Ин-тун əсас елми фәалиј- Гәдим Јунаныстанда хырда, орта вә маға ҹәһд көстəрмишдир. Алман чоғ
јəти Јер табығы вә үст мантијанын ири торцаг саһиблари: 1) Афинада әкин- рафијашүнасы Ратсел исә дөвлати
гурулушунун моделләшдирилмаси, фај- чиләр, азад әһалинин үч грулундан <həјат саһәси» уғрунда мубаризә апа
далы газынты jатагларынын јени прог- [евпатридләр ва демиургларла (сә• ран организм heсaб едирди. К.-пын
поз методларынын ишләнмәси, eһтијат- нәткар вә тачирләрлә јанашы) бири. дикәр нүмajәндәләри Х. Маккиндер
ларын кәмијjәтҹә прогноз хәритәләри- 2) Сиракузада вә Самоса.-нда аристо- (Инкилтəрə), адмирал Мехен (АБIU)
Нин тәртиби, респ.-нын перспективли кратлар, ири торпаг мулкиjjәтчилари. вә б. олмушлар. 1923—27 илләрдә Ал
р-нларында мүһүм фајдалы газынты KЕОМОРФолоки JA (хео... +јун. манијада чыхан Ҝеополитика» жур
нөвлəринин ахтарып вә кәшфијјат иш- morphe— форма +...лохија)—Јер сәт- налы әтрафында топланмыш дәрнәк
ләринин мүəjjәнләшдирилмаси, Фанеро- hинин релјефи һагтында елм. Гурунун, Ҝ.-ны сијаси чоғрафијадан фәргли хү•
зоjун стратиграфијасы вә фаунасы, гы- океан вә дәниз дибинин релјефини, суси елм адландырмышды. Һәмин
рышыг вил.-ләрин ва платформаларын хариҹи көрүнүшүнү, мәншәјини (кене- дəрнəјин рәһбәрләри Һаусhофер
хеоложи гурулушу вә инкишафы, чөк- зисини), јашыны, инкишаф тарихини E. Обст Ҝ. васитәсилә ачык-ашкар на
мә вә вулканик-чөкмә формасијалары вә мүасир динамикасыны өjpәнир. ҝ, сист идеоложијасыны əсасландырыр
вә oнлaрын формалашма ганунaујғун- релјеф әмәлә ҝәтирэн просесләри (ек- дылар. Икинҹи дүнја мүһарибәсиндән
луглары, кеoлoкијанын тарихи зокен просесләр, ендокен просесләр) сонра ҝ. проблемлəри АБШ-да нәзәри
проблемлəри өjpəнмокдән ибаратдир. дэ тəдгиг eдир. Ҝ. Јер габығыны, тәдгигатларда (н. Спикмен вә б.), Ка
Ин-тда 31 елмләр доктору, оҹүмләдән атм.-и, һидросфери вә биосфери өjpə- надада (Гринвуд), хүсусилә АФР-дә
Азәрб.CCP Е.Анын 5 академики (Әли- нән елмләрлә сых әлaгәлидир. к. бир (К. Шмитт, г. Гримм, А. Хеттнер, А.
задә Г. ә., Әлизaдә ә. Ә., Меһдијев сыра саһәләрә бөлүнүр: умуми Ҝ. Грабовски вә б.) мүһүм јер тутмуш
ш. Ф., Мәммәдов шI. Н., Султанов Ә. релјефин формалашмасынын үмуми мә• дур. к.-нын ҹәмијjәтин инкишафын
Ҹ.), 2 м. үзвү (Әлизaдә А. А., Шых- сәләләрини арашдырыр; хүсуси К. да чоғрафи мүһитин ролу hаrтында
әлибəјли ә. ІШ.) вә 120 елмләр нами- релјефи бир вә јахуд бир нечә кеомор- елми тәсәввурләрлә һеч бир әлarӘси
зәди ишләфир. Ин-тун əмəкданілары 7 фоложи көстәриҹиләрлә өjpәнир; ре- joxдур. о, иргчилик, малтусчулуг,
ҹилдлик «Азәрбајҹан ССР-ин кеoлoки- киoнaл ҝ. Јер сәтһинин ајры ај дөвләтләрин суверенлијини инкар едән
јасы» монографијасыны, «ССРИ-нин ры cahəлəринин конкрет релјефини идеолокија илә сых бағлыдыр.
хеолокијасы» монографијасынын 47-ҹи тəдгиг eдир; палеокеоморфо- KЕОРГ (George) Инкилтәрәдә:
ҹилдини («Азәрбајҹан ССР», 2 ҹилд- локија кечмиш кеoлoжи епохаларын к. 1: (28.3.1660, һанновер—11.6.1727,
дә) вә с. монографијалар, һәмчинин релјефини өjpәнир. Ҝеоморфоложи Оснабрүк крал [1714—27), Һанно
Азәрб.-ын бир чох хәритәсини (кеоло- тәдгигaтлaрын нәзәри əсасларынын х.т. вер курфүрстү [1698 илдән ), Һанно
жи, тектоник, литоложи, неотектоник мәсәләләринин һәлли үчүн һазырла- вер сүлaләсинин илк нүмajәндәси І
вә с.) Һазыpламышлар. «Азәрб.ССР маг мәсәләләри илә тәтбиги ҝ. мәшғул ҝ.-а Инкилтәрәнин мәдәни вә милли
палчыг вулканларынын атласы» тәртиб олур. Үмуми К.-ja гуру К.-сы, дәниз мәнaфejи jад иди, о, сијасәтлә аз мәш
едилмишдир. К.-сы вә с., хүсуси К.-ја структур к., ғул олурду.
КЕОлоки JA комитәсиРусија- иглим Ҝ.-сы, динамик Ҝ. дахилдир. К. ІІІ (4.6.1738, Лондон — 29.1.1820,
да илк дөвләт хеоло идарәси. Өл- ж. мүстәгил елм кими 19 әсрин сону — Виндзорн-крал [1760 илдән; 1760
кәнин кеoлoжи гурулушуну, минерал 20 әсрин әввәлиндә japaнмышдыр. Ру- 1815 илләрдә курфүрст, сонра Һанно
сәрвәтләрини мүнтәзәм өjpәнмәк, үму- сијада Ҝ.-нын əсасыны П. П. Семјо- вер кралы). Парламентдә Тори груп
ми кеoлoжи хәритәләр тәртиб етмәк нов-Tјанцански, П. А. Кропоткин, лашмасына архaлaнaрaг сијаси рәһбәр
мәгсəдилә 1882 илдә Петербургда ја- В. В. Докучајев, д. н. Анучин, В. А. лији әлә алмаға чалыпырды. Инкил
радылмышдыр. Бөјүк Октјабр сосиа- Обручев вә б. гојмушдур. Совет һа- тәрә мүстәмләкә сијасəтинин илһам

ингилабындан сонра к.к.-нин кимијjәти илләриндә СЃРИ əразисин- чысы, Авропа иртиҹасынын Бөјүк

фәалијjәти хејли кенишләнмишдир. дә кеоморфоложи мә'луматларын әл- Франса ингилабына гаршы мүбаризә
1929—30 илләрдә ҝ.к.-ндән бир нечә дә едилмәси вә нәзәри консепсијасынын синин фәал иштирокчысы иди.
мүстәгил ин-т ајрылмышдыр. К.к.-нин һазырланмасында бөјүк наилијjәтләр К. iy (12.8.1762, Лондон — 26.6.
инзибати вә план вәзифәләри Москва- әлдә едилмишдир. ССРИ-дә кеомор- 1830, Виндзор крал [1820 илдән;
да тәшкил олунмуш Баш Кеоложи Кәш- фологларын ишлари ССРИ EA јанын- ејни заманда һанновер кралы), 1811
фијјат Идарәсинә верилм ишдир. ҝ. да идарәләрарасы кеоморфоложи ко- 20 илләрдә шаһзадə-гәјјум. Мүгәддәс
к.-нин Ленинградда галмыш ин-тла- миссија тәрәфиндән узлашдырылыр. иттифагын фәал тәрәфдары.
ры (нефт ин-тундан башга) 1931 илдә ҝ. мәсәләләри ССРИ "Моғрафија ҹә- К.Ў (3.6. 1865, Лондон — 20.1.1936,
Мәркәзи Елми-Тәдгигат Ҝеоложи Kəіш- мијjәтинин гурултајларында муза- Сандринкемкрал [1910—36], Сак
фијјат Ин-ту ады илә jенидән бирләш- кирә едилир. 1970 илдән «Ҝеоморфо- сен-Кобург-foт (1917 илдән Виндзор)
дирилмишдир (1939 илдән Умумитти- ложија» журналы нәшр олунур (Мос- сүлaләсинин нүмajәндәси. Б. Британи
фаг Елми-Тәдгигат Ҝеоложија Ин-ту). квада). Азәрб.CCP EA Ҹоғрафија Ин- јанын сијаси həјатында мүһүм ролу
Ҝ.к.-нин тәшкили рус алимләрин- тунда к. шв'бәси вар. олмамышдыр.

дән Г. П. Келмерсен, А. П. Карпински, Әд.: Мүсејибов М., Буда. КЕОРКИ ХАчы, «м үгәддәс
Ф. Н. Чернышов, һәмчинин И. B. гов Б., Ширинов Н., Умуми кеомор- əзабкеш вә галиб Ҝеорки»
Мушкетов вә Ф. Б. Шмидтин ады илә фодокија, Б., 1967; Мүсе бибов м., ордени-чар Русијасында дөрд дәрә

лиз ва тери-филизјапарларынын ахта морфологијасы, Б., 1974; Бондарчук рана тепе Ремнидир. Килә әссән
рышы вә кәшфијатында мүһүм ролу и укини", общая геоморфология, генерал во забит һе"Әти, һәмчиненһад:
КЕОМАГНЕТИЗМ —бах Јер магне- к., Рычагов г. и., Общая геоморфо- дән Ҝ.х. адландырылмышдыр. Бир сы
тизми. логия, М., 1979; Торнес Дж., Бруж- ра азəрб. Һәрбчиләр (ә. Шыхлински,
КЕОМАГНИТ ГҮТБләРИ — Јерин ден д., Геоморфология и время, пер. с. Меһмандаров, Ә. Әлибəјов "вә б.)
магнит охунун Јер сәтһи илә кәсишмә с англ., М., 1981. w.x. ордени илә тәлтиф олунмушдур.
нөгтәләри. Илк јахынлашмада Јерин ҜЕОполитиКА-- Игтисади вә физи- KЕОРКИЈЕВСК — РСФСР Ставро
магнит саһәси, магнит оху Јерин фыр- ки ҹоғрафијанын мә'луматларыны пол өлкәсиндә шәһәр. Ҝеоркијевск
ланма оху илә 11,5° буҹаг тәшкил едән тәһриф етмәклә империалист дөвлат- р-нунун мəркәзи. Подкумок чајы са
бирҹинсли магнитләнмиш күрәнин са- ләрин тәҹавүзкар хариҹи сијасəтини билиндәдир. д.ј. говшағы. Әһ. 55 мин
һәси илә тәсвир eдилир вә бу күрә- əсасландыран мүртәҹе буржуа нәзә» (1980). Ири арматур, автомобил тә'
нин гүтблəри К.г.-дир. Онлардан бү• ријjәси. Инсан ҹәмијjәтинин həјатында мири, кәрпич, биокимја, барама то
түн кеомагнит меридианлары кечир. физики-ҹоғрафи шәраитин hәлледиҹи хуму вә дәри з-длары; јејинти сәнајеси
Ҝ.г.-нин вәзијjәти Јерин əсас магнит ролунун вә ирглəрин гејри-бәрабəрли- (јағ чөвһәри, консерв, сүд, унүүтмә,
саһәсинин компонентлари илә тә”јин јинин (бах Иргчилик) тәсдиги ж.-нын шәраб, пива з-длары вә әт комбинаты);
едилир. 1977 илин мә'луматына көрə əсас идејасыдыр. к. биринҹи дүнја к.т.-нын механиклашдирилмәси, сәна
Ҝ.г.-нин координатлары беләдир: Ши- мүһарибәси әрәфәсиндә мејдана кәл- је-педагожи техникумлары вар. 1777
мал кеомагнит гүтбү үчүн U= 78°36' мишдир. Бу анлајышы илк дәфә Ис- илдә гала кими салынмышдыр.
юм. с., X=70°012 г. у., Nəнуб ҳеомагнит веч дөвләтшунасы Р. Челлен ишләт- KЕОРКИЈЕВСК ТРАКТАТЫ (1783)
гүтбү үчүн ф =78°зі ҹ. е., А=109°59' мишдир. о, малтусчулуг вә сосиал. — Русија илә Картли-Кахети чарлығы
ш.у. дарвинизмин мүддәаларындан исти- арасында мүгавилә; иjулун 24-дә Weop

лист
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1

а
screCATMOS

— гары

зарценератор; 4 —6

Камија

TECLATNUD

кијевск галасында (Шимали Гафгаз) КЕОСЕНТРИК КООРДИНАТЛАР Ҝеотермал елек
бағланмышдыр. Иракли Русијанын улдузун вәзијjәтини Јерин мəркәзинә мова трик станси јасы

һимајәсини гәбул етди мүстәгил ха- нәзәрән тә'јин едән көj координатлары. Книја
нын иш схемлари:

риҹи сијасəт јеритмәклән эл чәкди, ла- KEOcИЈАсәт — бах феополитика. а — бирбаша тә'
стрли;кин дахили мухтаријjәтини сахлады. КЕОсинклинАл (хео... + синкли

Русија чарлығын әрази бүтөвлүүнү нал)—1) дәниз һөвзәләрн дибиндә ҝео шыг тə'сирли: —
горумалы, мүһарибә оларса, Ҝүрчүс- синклинал гуршағы саһәсиндә Јер га гу јунун бухар кә

;
таны мүдафиә етмәли вә сүлһ даны- бығынын дәрин, дар, узун (онлaрлa вә
шыглары заманы чарлығын кечмиш jүзләрлә км) чөкəји. Адәтэн, гырылма гүлләли соју ду
торпаглaрынын гајтарылмасыны тәләб лaрлa мәһдудлашмыш галын чөкмә ҹу; 5— вакуум на

етмәли иди. К.т. illəрги Ҝүрҹүстана вә вулканик сүхур гатлары илә долмуш сосу; 6-гарышыг
үчүн конденсатор; 7-су насосу.

Пран вә Түркиjәлән олaн тәһлүкәни олур. Узун сүрән интенсив тектоник
Азалтды. деформасијалар нәтиҹәсиндә мүрәккәб дир»: бухар су гарышыгыны вә ја иф

Әд.: Алексидзе т., Взаимоот- тырышлыг структура чеврилир вэ дағ рат гызмын бухары јер сәтһинә чы
ноцения Грузиш с Россией в хуi-xviii силсиләләрини јарадыр. 2) Јер табы- харан гујулар: газтәми зләмә вә ким
вн.. Труды Тбилисского університета, ғыныш кени, хәтти узапыні, текто јови тэлзлэгә тургулары; електро
1963, № 94. ник мүтəhəррик саһәси; бурада ајры енеркетика тургулары; техники
ЩЕОРИЈЕВск ТРАКТАТЫ (1802) – ајры Ҝ. чөкәкләррин јаранасы, инки тэhизаты системи вә с. ССРИ дә илк
Декабры 26-да Ҝеоркијевск ш. -ндә шафы вә һәмчинин ойларын мүрәккә6 к.с.с. (күчү 5 МВт) 1966 ил » Кам
Русија илә Губа, Талыш ханлaры вә тырышыг дағ гургуларына чеврилмаси ча тканын ҹ. -Унда Плужегка чајы ва
Дағыстанын бә'зи феодаллары ара- баш верир. «W» терминин биринчи дисиндә гурулмушдур. Бурада һәр
сында бағланмышдыр. Сентјабр-декабр мә'нада изаһыны Америка кеoлoгу ҹ. к? нын стилији 200 ккал јә гәләр ола
ајларында Русија һимајәсини гәбул ет- Дена (1873) вермишидир. Ҝ.-ын өjpə- бухар су гарынығы газыма гурулары
мәк һarгында апарылмыш данышыг- нилмәсиндә хариҹи өлкә алимлəрін илә јерин сэтһинә чыхарылыр вә сепа -
ларда Русија тәрәфиндән Гафгаздакы (франсыз F. Or, алман E. Kраус, h. расија гургусунда бухар судан ајры -
рус готунларынын баш команданы, Штилле, американ Ч. ІІyxерт, А. Грелыр. Бухар турбин пәрә дахил олур,
Губа вэ Талыш хандарынын нүмајəн - бо, сонунҹу он илләрдә ч. м. Кеј, к. исті су исэ јаінајыш мәнтэгәләринин
дәләри, һәмчинин Дағыстанын бә'зи обуен вэ б.), совет хеологлары (А. Д. истилик тәҹhизаты үчүн вә с. мәгсэл
феодаллары иштирак едирди. Русија - Арханкелски, М. М. Тетја јев, В. В. ләрлә ишләдилир. ҝе.с. нда ади ИЕС.
нын «али... Нимајоси алтына» гәбул Белоусов, А. В. Пејве, Н. С. Шатски, ләр үчүн зәрури олан газанхана сехи,
олунан Губа вә Талыш ханлары, һәм - М. В. Муратов, В. Г. Хаин вә б.) бөјүк истилик вериҹиләрн, күлтутан вә с.
чинин Дағыстан феодал Һакимлари ишләр көрмүшләр. Көрүлән ишлэрин гургулір јохлур. К.е.с. нда алына

умуми дүнімәнә гаршы Русија илә бир- нәтиҹәсиндә ҝ. Јер габыгынын чөкəји електрик енержиси јерли дизел елек
кә фәалијjәт көстәрмәји, Загафгазија- тәсәввүрүндән тәдриҹән нәзәри кеоло- трик ст. на нисбәтән бир нечә дәфә учуз
да тиҹарәтин вә Хәзәрдә ҝәмичилијин кијанын мүһүм үмумиләшдирмәләрин баша кәлир. К.е.с. термал суларын
инкишафына шәраит japaтмaғы, бир- дән бири олан вә Јер габығы структуру. Јер сәтһинә дaha чox јахын олдугу
биринә һүҹум етмәмәји, даим иттифаг- нун тәкамүлү елминин əсасыны тәпкил јерләрдә тикилдикдә өзүнү догрул
да, достлугда олмағы вә с. өһдәләринә едән к. тә'лиминә чeвpилмилидир. дур. Италија, Јени Зеландија, БЦІ
көтүрдүләр. К.т. Азәрб. вә Дағыстанда Һазырда глобал тектоника тәрәф - вә Јапонијада Ҝ.е.с. -ндан истифадә
Русијанын пуфузунун күҹләнмәсинә дарларынын фикринҹә кениш океан олунур. Рејкјавик рнунда (Исландија)
шәрайт јаратты. һөвзәләринә (Атлантик океаны вә с.) кеотермал сулар истилик тәҹhизи сис

Әд.: Азәрбајҹан тарихи, ч. 2, Б., 1964. к. кими бакылыр. теләриндә ишлатилир,
ЩЕОТЕРМИЈА (као... + јун. therme

ЩЕОРКин-бах Соғанкулу. әд.: І атский Н. С., Гипотеза Ве
истилик), кеотермика— хеофи

ЩЕОРЩИУДЕЖ (Gheorghiu Dej) Кеор- генера и геосинклинали, Изв. АН СССРке (8.11.1901, Бырлад—19.3.1965, Бу- серия геологическая), 1946, 4; ей- зиканын бир бөлмәси. Јерин дахилинпајланмасыны вә Јерин
харест)- Румынија коммунист һәрәка - основные нопросы учения о геосинклинаве А. В., Синицын В. М., Некоторые дә истилијин

истилик тарихини өjpәнир. Күнән пс
ты ха хими. PXP дөвләт хадими. 1930 лях, јенә орада, 1950. № 4; Обуэн ж., тилији Јер габыгынын јалныз үст тә
иллә Румынија Коммунист Партија- Геосинклинали. Проблемы происхождения бөгәләриндә (фәал тәбәгәдә) мүшаһидә
сына (РК) дахил олмушдур. Сијаси и развития, [пер. с англ.), М., 1967; Бело- олунур. Торнагда темп-рун күндəлик
фәалијjәтинә ҝөрә 1933 илдә 12 ил мүд усов В. В., Геотектоника, М., 1976. дәјишмәләри 1,2-1,5 м, иллик дəји
нәтинә каторга ҹәзасына мәһкум олун ҜЕОСФЕРЛӘР (кео... +-сфера)-Јер мəлəри исә 10 — 20 м дәринлијәдәк ја
мушду. 1935 илдә гијаби сурәтлә РКП маддәләриндән әмәлә кәлмиш консен jылыр. Фэал төбәгәдән дәринлијә кет
Miк үзву сечилмишди. Һәрби фашист трик гатлар. ҝ. ә атмосфер, һидрос- дикҹә ҝүнә шүаланмасынын тә'сири
диктатурасына гаршы үсјана һазыр фер, јер габығы, Мантија вә Јерин нү. олмадан да темп рун гантнаургун арг:
лыгла алагəдар PRп онун һәбс лүшәр- васи дахилдир. Бах һәмчинин Јер. масы мүшаһидә олунур. Бу да Јерин
кәсиндән гачышыны тәшкил етмишди КЕОТЕКтоник сикл — кеосинклин дахилиндә истилик мәнбәјинин олмасы
(1944, август), Румынија фашизмдән налын јаранмасындан онун эрaзисиндә ны сүбут eдир. Јер күрәсяни мүхтэ
азад едилдикдән сонра өлкәдә сосиал- гырышыглыг просесләринин вә бу про- лиф нөгтәләриндә апарылап кеотер
игтисади дəјишикликләр угрунда мү: сесләрлә әлагӘдар баш верән дағ эмәлә мик өлчәләр көстәрир кі, дәринлик
баризәјә багцчылыг етмишдир. 1945 кәлмәнин гуртaрмaсынaдәк мүтəhəр- дә темп рун артасы (), (06-дан 0,15
илдән РКП мк Баш катиби (1955—65 рик cahəлэрин ганунаурғун тәкамүнү дәрәҹә/м дэк дәбишир. Истилик ахыны
илләрдә биринчи катибир иди. 1948-- илә характеризә олунан тектоносферин арасы кәсилмәдән Јерин дəринликлә.
52 илләрдә Назирләр Шурасы сəдри- инкишафындағы ҝеоложи Һадисəлəрин риндән сәтһә доғру јөнәлир. Истилик
нин биринҹи мүавини, 1952—55 илләр- мәҹмусу. Үст Протерозој вә Фанеро ахынынын чох һиссасини радиокен с
дә исә Назирләр Шурасынын сəдри зоjун к.с.-ләри (Бајкал, Каледон, Һер. тилик (Јердә олан радиоактив елемент:олмушдур. 1961 илин мартындан PXP син, Мезозој, Алп тырышыглыгы) нис- лэрин парчаланмасы заманы ајрыстан)
Дөвләт Шурасынын сəдри иди. 2 дәфә бәтән јахшы өjpәнилмишдир. Даһа гә- тәшкил eдир. Истинлик ахынынын сых
(1951, 1961) PXP Сосиалист Әмәји Гәһ- димләр (Археозој вә Алт Протерозој) лығы орта heсaблa бүтүн Јер күрәси
рәманы ад. лајиг көрүлмүндүр. үчүн исә там мә'лумат јоxдур. к.с. и үчүн ејнидир (тәгр. (),05 вт м?). Јерда
әсери: Статьи и речи, т. 1–2, м., планетар дөврилиј һәлә дә мүбаһисә

1956. мухталиф дәринликләрдәлидир.

КЕОРКИУ-ДЕЖ (1943 иләдәк е һтималСво- ҜЕОТЕКТОНИКА (кео... +текто олунан темп-р:

бода, 1943—65 илләрдә Лиски)— ника)-хеоложијанын бир бөлмөси. Је Темп-р,
РСФСР Воронеж вил. ндә шәһәр. Дон рин үст борк гатынын структуруу, Дәринлик, км

с

чајы саһилиндә порт. д.). Говшағы. һәрәкәтини, деформасијасыны вә ин
ӘҺ. 53 мин (1981). Јејинти сәнајеси (әт кишафыны өjpэнир. Бах һәмчинин

50 700-800
комбинаты, јағ ҹөвһәри, шәкәр, сүд Тектоника. 100 900-1300
з-длары), метал конструксијалар ис- КЕОТЕРМАЛ ЕЛЕКТРИК СТАНси- 500 1500—2000
теһсал едән вә гурашдырма һиссәләри ЈАСЫ – јердән исти суларын 1000 1700-2500

3-длары, д.ј. нәгл. мүəссисәләри; д.ј. (булагларын) истилијини електрик 2900 (нүвәнин сəphəді) 2000—4700
нәглијјаты техникуму вар. Ҝеорхиу• енержисинә чевирән електрик станси. 6371 (Јерин мəркәзи) 2200—5000
Дежин шәрәфинә адландырылмышдыр, јасы. К.е.с. на ашағыдакылар дахил

Чыхан
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исследования и

өлчмә

темп-ру билaвaситә өлчмәк бир нечэ км ж.-ја даир елмләр дә (кәшфијјат К.-сы, ханика вә оптика елементлари эсасын
дәринлијәдәк мүмкүндүр. Бундан дә- мә'дән ҝ. -сы) «Бәрк» Јерин физика- да ишләјән ән дәгиг ҹиһазлардан, алы
риндә темп-р долајы jолла (вулкан ла- сына дахилдир (бах Ҝеофизики кәш- нан нәтиҹәләрин арашдырылмасында

валарынын темп-ру вә бә'зи кеофизики фиjјат методлары). Һидрофизика Је- исә heсaблajыҹы техникадан истифадә
мә'луматлар əсасында) гијмәтләнди- рин су тәбәгәсиндә ҝедән физики про- олунур.
ридир. сеслори өjpәнир; дәниз физикасы (оке

Јер дәринликлариндән кәлән исти- анолоҡија) ва
Әд.: Соколов К. П., Геофизи

гурунун сулу (чај, көл ческие методы разведки, м., 1966; Фе
лик ахынынын күчү тәгр. 2,5-1019 вт- вә с.) һиссәләринин физикасы (һидро- дынский В. В., Разведочная геофизика,
дыр; бу, дүнјанын бүтүн електрик ст.- локија) бөлмәләринә ајрылыр. Атм. М., 1967; Хмелевской В. К. Крат
ларынын күҹүндэн 30 дәфә чохдур, физикасы атм. -ин гурулушу, тәркиби кий курс разведочной геофизики. М., 1979;
лакин Јерин Күнәдән алдығы исти- вә хассəлəрини, орада баш верэн про- Геофизические методы исследования неф
ликдән 4 мин дәфә аздыр. Буна көрә сесләри тэдгиг eд ир. Ҝ. елмларинин тяных и газовых скважин, под ред. Л. й.Померанца, М., 1981.
дә, Јерин дахилиндән ҡәлән истилик муасир инкишафы инсаны эһатә едән
иглимә тә'сир көстəрмир. Ҝеотермик мүһитин прогноз һалына, хүсусилә ҝЕОФизики ПЕЈК — кеофизики па
тəдгигатлар јералты тикинтиләрин һава вә һидроложи режимә, тәбии сәр- раметрлари (атм. -ин сыхлығыны,
(шахта, тунел, метро) лајиһәләшдирил- вәтләрин монимсэнилмәсинә вә һәмчи кеомагнит cahəни, Јерин радиасија
мәсиндә, фајдалы газынтыларын кәш- нин тәбии просесләрин тəнзимләнмә- сәһәсини вә с.) тəдгиг етмәк үчүн бура
финдә, Јерин дахили истилијиндән синә артан тəлəбатла стимуллашдыры- хылан Јерин сүн'и пејки (ЈСП). Бу
сәнаје вә мәмшәтдә истифадә едилмә- лыр. О, һәмчинин мүəjjән дәрәҹәдә кос- типли илк пејкләрдән бири 1958 илдә
синдә бөјүк әһәмијjәт кәсб едир. мик тəдгигaтлaрлa дa əлагӘдардыр. бурахылмыш 3-ҹү совет ЈСП олмуш

Әд.: Магницкий В. А., Внут
Азәрб. -да Ҝ. cahəсиндә елми тəд- дур. 1964 илдән АБШ-да бурахылан

реннее строение и физика Земли, М., 1965; гигат ишлари Азәрб. CCP EA Ҝеофи- орбитал кеофизики рәсәдхана вә пол
Геотермические исполь- зика Елми Məркәзиндә вә Үмумитти- јар орбитал кеофизики рәсәдханалар
зование тепла Земли (Труды 2-го сове- фаг Елми Тәдгигат Ҝеофизики Кәшфиј да мүхталиф кеофизики өлчмәләр апар

в СССР), М., 1966; Белоусов В. И., мәсиндә вә с. ин тларда апарылыр.
щания по геотермическим исследованиям јат Методлары Ин тунун Азәрб. бөл- мышлар. Бә'зән Ҝ.п.-ин өлчмә ишлари

мүнафиг Јерүстү ст.-лар шәбәкәсинин
Геология геотермальных полей в областях современного вулканизма, М., 1978. Әд.: Гамбурцев г. А., Основы програмы илә әлaгәләндирилир. 1968
КЕОТЕРМИК ГРАДИЈЕнт— Јер га- В. В., Геофизика, М., 1964; стейфи лəринин ионосфер ст. -лары шәбәкәси

сейсморазведки, М., 1959; Федынский илдә бурахылмыш вә сосиалист өлкә

бығында сабит темп р зонасындан һәр Ф., Физика Землі, м., 1972; Электро- нин мүшаһидәләри илә биркә
100 м дәринлијә кетдикҹә темп-рун разведка. Справочник геофизика, буна
артмасы. Ш.г.-ин гијмәти Јер габығында 1980; Знаменский В. В. Геофизи- мисал ола биләр. Оператив мүшаһидә
темп р билаваситә өлчүлә билән дәрин- ческие методы разведки и исследования ләр апаран вә тәтбиги әһәмијjәтли ҝ.
лијәдәк орта һесабла тәгр. 3°С-дир; П. -ләр, мәс., метеороложи 'пејкләр хү

Јер сәтһинин формасындан, сүхурла- КЕОФизики кәШ ФИЛАТ МЕ- суси груп тәшкил eдир. Ҝеофизики
рын истилик кечириҹилијиндән, јерал- тодЛАРЫ — фајдалы газынты jагаг- мүшаһидәләр даһа кениш профилли ор
ты суларын дөвранындан вә Јер габы- лары ахтарышы вә кәрифијјаты мәгсә- битал ст. -ларын (мас., «Салјут») иши
ғында баш верән мүхталиф кимјави дилә Јер габығы гурулушунун физики програмына да дахил ола биләр.
реаксијалардан асылы олараг бир јер- методларла тәдгиги; кеофизиканын ҜЕОФИТЛӘР (кео... вә јун. phyton—
дән башга јерә кечдикдә дәјишир. Дә- тәркиб һиссәси (кәшфијјат кеофизика- битки)—гышламаны, јахуд узунмүл
ринлијин артмасы илә темп-рун јүк- сы). Ҝ.к.м. физики cahəлəрин (гра - дәтли гураглыға давамлығы тә'мин
сәлмәси Јер тәкиндəң сәтһә истилик витасија, магнит, електрик, еластики едән органлары вә бәрпа тумурҹуглары
ахынынын мөвҹуд олдуғуну көстәрир. далғалар, термик вә нүвә шүаланмасы) торпасда кизләнән чохиллик от битки
ЩЕОТЕРМик пиллә—јер габығын- өjpәнилмәсинә әсасланыр. Бу саһәлә - ләри. ҝ. биткиләрин hэјат формала
да сабит темп-р зонасындан дәринлијә рин параметрләринин өлчүлмәси, јер рындан биридир. Әлверишсиз шәрактә
кетдикҹә темп-рун 1°С аргмасы үчүн сәтһиндә, һавада вә јер алтында (гују дөзә биләҹәк Ҝ. торпагла, сојуг гыш
тәләб олунан шагули мəсафә (м лә). вә шахталарда) апарылыр. Алынмын да исә мәhв олмуш јерүстү органлар
Мүхталиф јерләрдә вә дәринликләрдә мә'луматлар фајдалы газынты jатаг- вә гарла мүһафизә олунур. Ҝ.-ә бир
ејни олмајыб, 5 м дән 150 м-дәк дəји- ларынын, јахуд онлaрын јерләшдији чох соғанаглы (занбагкимиләр),
шир. Орта бесабла 30—-40 м ә бәра- кедложи структурларын јеринин, гу- күмсовлу (бир чох тахыллар, ҹил) вә
бəрдир. рулушунун вә әсас физики параметр- көкүјумрулу биткиләр (картоф, ба
КЁОТРОпизм (хео... +јун. tropos— лəринин тә”јининдә истифадә олунур; тат) аиддир.
дөнүш, истигамәт — Јерин ҹазиба гүв- бу, кәшфијјат ишларинин дүзҝүн исти- ҜЕОФон (хео...+...фон)-Јер
вәсинин тә'сири алтында битки орган- гамәтләндирилмәсинә имкан јарадыр. бығынын үст гатларында jajылан сəс
ларынын мүəjjән вәзијjәт алмасы. Ҝ. Ҝ.к.м. Һәм тәбии, һәм дә сүн’и ја- далғаларыны гәбул етмәк үчүн ҹиһаз.
биткинин əсас көкүнүн дүз ашағы (мүс- радылмыш физики саһәләрдән исги- Ики дивары арасында еластик бəрки
бәт ҝ.), əсас көвдәсинин дүз рухары фадə eдир. Истифадә олунан физики дилмиш ағыр күтлә олан гутудан иба
(мәнфи" Ҝ.) истигамәтләнмәсини тә'- cahəлəрин тәбиәтиндән асылы олараг pəтдир. Сәсрәгеләринин тә'сири илә
мин едир. Һәр һансы сәбәбдән өз тәбии Ҝ.к.м. бир нечә нөвә ајрылыр: Јерин гутунун торпагла тәмасда олан дивары
истигамəтини дәјишмиші əсас көвдә к. ағырлыг гүрвэси саһәсини өjpәнән титрәфир, гутунун дахилиндәки диаф
әламәти олараг јенә әрвәлки вәзијjәтинә гравиметрија кәшфија- рагманын һәр ики үзүндә ујғун сых
гајыдыр. ты; Јерин тәбии магнит саһәсини е!- лашма вә сејрәкләшмә баш верир, күт
КЁОФизЙКА (хео...+ физика)- Je- рәнән магнит кашфијјаты; лә исә эталәти бөјүк олдуғундан тəx
рин физики хассəлəрини вә онун бəрк партлајҹы маддəлəрин нартлајыпты, минән сүкунəтдә галыр. Торпағын рәг
һиссәсиндә, һәмчинин маје (һидросфер) јахуд механики зəрбәләр нәтиҹәсиндә си һәрәкәти електрик сигналларына
вә газ (атмосфер) тәбәгәләриндә баш јаранмыш еластики дaлғaлaрын Јер га- чеврилир вә гејдә алыныр (бах Сејс
верән физики просесләри өjpәнән елм- бығында jajылмасыны өjpәнән сејс- мограф). Вибрографын иш принсипинә
ләр комплекси. Ҝ. бир елм кими јал- мик кашфијјат; Јер габығында əсасланан Ҝ.-лар даhа чох татбиг еди
ныз 20 әсрин 40—60-ҹы илләриндә сүн'и вә тәбии japaнaн електрик (елек- лир. К.-дан сүхурларын ахтарылма
формалашмышдыр. Ҝеосферләрин гу- тромагнит) cahəлəрини өjpәнән елек- сында, һәрбидә вә мәдән-хиласетмә иш
рулушу, тәркиби, физики хассəлəри трик кәш фиjјаты; тәбии ра- ләриндә истифадә едилир.
вә с. спесифик хүсусијjәтләринә көрә диоактив шүаланманы, ән чох исә сү- КЁОХРОнoлokИЈА-бах Ҝеоложи
ҝ. «Бәрк» Јерин физикасы, һадро- хурларда вә филизләрдә гамма-шүалан- jаwheсaблaмa.
физика вә атм. физикасына ајрылыр. маны вә oнлaрын елементар һиссәҹик- КЕППЕРТ-МАЈЕР (Goeppert Mayer)

«Бәрк» Јерин физикасы гравимет- ләрлә (нејтрон, протон вә електронлар- Марија (д. 28.6.1906, Полша, Катовит
рија, магнитометрија (Јерин магнит ла) шүаланмаларла гаршылыглы се) — американ физики, Америка Елм
саһәсини өjpәнир), електрометрија (тә- тә’сирини тәдгиг едән нүвәкеофи- вә Инҹәсәнәт Академијасынын үзвү,
бии вә сүн'и japaдылмыш електрик зикасы; сүхурларын истиликкечир- Нобел мүкафаты лауреаты (1963), Е.
саһәсиндә Јерин електрик кечириҹи- мә фәргиндән истифадә едән вә гују- Ферми ад. Нүвә Тәдгигaтлaры Ин
лијини өjpәнир), сејсмолокија, сејс- ларда темп-рун өлчүлмәсинә әсасланан тунун (1946), 1960 илдән исә Калифор
мометрија, радиометрија (Јердә кедән кеотермик кәшфи јјат. нија ун-тинин проф. Əсас ишлари квант
тәбии радиоактив просесләри өjpәнир) Ҝ.к.М. -нын өлчу ишіләриндә елек• механикасына, кристал гәфәс нәзәриj
вә с. бөлмәләрдән ибаратдир. Тәтбиги тротехника, радиотехника, дəгиг ме- jәсинә, статистик механикаjа вә нүвә
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физикасына аиддир. О, нүвәнин тәбә әсәрләри палеочографија, хеоморфо
гәли гурулушту моделинин мүәллі- локија, торпарларын мографијасы, мән
фидир. шәји вә 1əснифаты, релјефин инкиша

Әсәри: Статистическая механика. фы вә тәбиәтин дəјишдирилмәси проб
пер. с англ., М., 1980 (совм. с Длeмләринә аиддир. «Дүнјанын физики

Майер).
ҹографи атласынын (1964) редакси

КЕРА (Gera)-АДР дә маһал. Саh. ja hej 'әтинә рәһбәрлик етмишдир. Со
4 мин км?. Əh. 737 мин (1976). Инз.м. вет мографијашүнacлaры Милли ко
Кера Ш.-дир. Сәтһи шм. да дүзәнлик, митасинин сəдри (1957 илдән), Үмумит
ч. - да дағлыгдыр (Түринкија Мешәси тифаг торпагшүнаслар ҹәмијjәтинин
вэ Франконија Мешәси дрынын әтәк- президенти (1963 илдән), Бејнәлхалт
ләри). Фајлалы газынтылары: дәмир ҹоғрафија иттифагынын витсе презiн
филизи, мәрмәр, кинс вә с. Иглими денти (1960—68). Бејнәлхалг торпar
мүлајимдир. Ијнэјарпаглы вә енлијар- шүнacлaр чәмијjәтинин витсе презit
паглы мешәләр вар: дентилир (1968 иллән). Бир сыра хари

К. rəдим сәнaje pнларындандыр. ҹи өлкә академијаларынын үзвүдүр. «Кәнҹ гвардија» филминдән кадр. Реж,
Тохуҹулуг сәнајеси (јун вә сүн'и ипə ) Димитров ад. мүкафат алмышдыр С. А. Керасимов.

габагчыл јер тутур. Дәгиг механика вә (1963). Ленин ордени, 3 башга орден вә (1938), «Адамлар вә вәһшиләр» (1962),оптика (јенада мәшһур «Карл Сејс» медалларла тәлтиф едилишдир.
вә «Шотт» з-длары), електротехника, «Журналист» (1967), «Шөл саһилиндә»

Әсәрләри: Очерки по физической (1970), «Инсаны севмәк» (1972), «Гызметаллурҝија, кимја, әҹзачылыг (Je- географии зарубежных стран, М., 1959;
нада «Jeнaфарм» з-ду), шүшә керами- Поч вы Центральной Европы и связанные лар аналар» (1974), «Пјотрун кәнҹлији»
ка, селлулоз кағыз сәнајеси муассисә- с ними вопросы физической географии, кинодилокијасы (1981; ССРИ вә АДР
тəри, СЕС (Заале чајы үстүндә) вә с. М.,1960; Новые пути в геоморфологии и кинематографчыларынын биркэ или)

вә с. 1976 илдә Гырмызы вә гара»вар. Буғда, арпа, човдар, вәләмир, палеогеографии. М., 1976.
картоф әкилир Сүдлүк һејвaндaрлыг, КЕРАсимов Михаил Михајлович (Стендалын романы үзрә) чохсеријалы

донузчулуг вә гушчулуг инкишаф ет- (2.9.1907, Петербург — 21.7.1970, Мос телевизија филмини чәкмишдир. 1931
Илдэн педагожи фәалијjәт көстәрирМишдир. ква) — совет

КЕРА (Gera) — АДР дә шәһәр. Вејсе- вә археологу. Тарих е.д. (1956). РСФСР (1946 илдән проф.). ССРИ Али Сове
Елстер чајы саһилиндәдир. Ҝера ма әмәкдар елм хадими(1968). ССРи тинин (3-4 ҹү чакырыш) депутаты ол
һалынын инэ.м. д.ј. вә автомобил јол- Дөвләт мүкафаты лауреаты (1950). мушдур. 3 дәфә Ленин ордени, збаш

лары говшағы. Əh. 109,4 мин (1975). ССРИ EA Етнографија Ин гунун плас га орден вә медалларла тәлтиф едил

Гәдимг тохучулуг сәнајеси мәркәзи. тик бәрпа лабораторијасынын мүдири Мишдир.

Машынгајырма инкишаф етмишдир. олмушдур (1950—70). Кәлләјә мөрә сін- Әсәрлори: Лицо советского кино
Тохучулуг машынлары, компрессор ис- фәт гурулушунун бәрпасы саһәсиндә- актера. М., 1935; Жизнь, фильмы, споры,
теһсал олунур. Мебел, jүнкүл вә јејин ки ишлэри илә мәшһурдур. Ишләјиб ме 1971; Воспитание кинорежиссера, М.,1978.
ти сәнајеси мүəссисəлəри, пианино фки; һазырлaдығы үсул əсасында ән гадим
мәдән ин ту, 13—18 әср ме'марлыг аби (питекантроп, синантроп) вә гәдим адам- режиссуры С. А. Герасимова, М., 1965;Әд.: Волянская Н., На уроках

дәләри вар. 995 илдән мә'лумдур. ларын (200 дән чох), һәмчинин Јарос- парфенов Т., Сергей Герасимов, М.,КЕРАНИ ОЛ, СОН: 0-узви маддә; лав Мудры, Тејмур, Улугбəј, Иван 1975.
гызылкүл иjи верән ачыг сары маје- Грозны, Шиллер, Һаҹымурад ва б. та- КЕРАсимов Серкеј Василјевич (26.дир: 229—230°C дә гајнајыр; сыхлығы рихи шәхсијjәтләрин (25 дән чох) hејкэл
20°С-дә 0,889 г/см' дир; суда һәлл портретларини јаратмышдыр. Јухары 9.1885, Можајск, индики Москва вил.-н
олмур, спиртдә, ефирдә һәлл олур. Палеолитә аид фашајыш мәскәни олган дəдир — 20. 4. 1964,
к. ҡул јағынын вә бә'зи башка ефир Малтаны кэшф етмиш вә өjpəнмиш Москва) — совет боја
јағларынын тәркиб һиссәсидир. Син- дир. Шәрәф нышаны» ордени вә медал- кары. ССР халг
тетик К. страла селектив усулла һид- ларла тәлтиф олунмушдур. рәссамы (1958).

рокен бирләшдирмәклә вә ја линалоол ССРИ Рәссамлыг
Әсәрләрц: Раскопки

асетат антидриди гарышығыны чecкoй стоянки в с. Мальте, в кн.: Палео Академијасынын һә
гыздырыб изомерләшдирмәклә ) алы лит СССР, М.—Л., 1935; Восстановление гиги үзвү (1947).
ныр. к. әтријјат сəна јесиндә вә әл үз лица по черепу, М., 1955; Палеолитическая Ленин мүкафаты

стоянка Мальта (раскопки 1956—1957 гг.), лауреаты (1966). Сә
КЕРАсимов Иван Иванович (1867-.. «Советская этнография», 1958, № 3; Лю- нəтішүнаслыг докто
1920)-рус боганик ситологу. Ситофи ди каменного века, М., 1964. ру (1956). Москва
зиолокија вә ситокенетика саһәсиндә КЕРАсимов Серкеј Аполлинарије. Бојакарлыг, hејкәл
илк тəдгигатчылардан бири блмушдур. вич (д. 3.6.1906, Јекатеринбург, инди- тәрашлыг вә Ме'
Јашыл спирокира јосунунун бөлүнән ки Свердловск) — со марлыг Мәктәбиндә
һүҹејрәләринә сојутмагла вә кејләш- вeт кино режиссо охумушдур (1907—12). Ингилаби-тари

дириҹи маддәләрлә тә'сир едәрәк дүн- ру, кинодраматург хи мөвзуда монументал-епик руһлу әсәр
јада илк дәфә експериментал поли- вә кино нәзәријjә ләр japaтмышдыр («Сибир партизан
плоидлэр алмышдыр. к. приләшмиш чиси. ССРИ халг ларынын анды», 1933, Рус музеји, Ле
нүвәнин көстəрдији тә'сири ашкара артисти (1948). нинград). Сүжгли тематик таблоларын
чыхармыш, протоплазма, хроматофор Сосиалист Әмәји да («Колхоз бајрамы», 1939, Третјаков
вә нүвә күтлэлэринин арасындакы мү Гәһрәманы (1974). галерејасы) вә лирик манзарәләриндә
насибəти мүəjjәнләшдирмишдир. ССРИ Дөвдәт мү («Гыш», 1939, «Буз әриди», 1945, «Мо
ЖЕРАСИМОВ Иннокенти Петрович кафаты лауреаты жајск мәнзәрәләри» серијасы, 1954—
(д. 22.12.1905, Кострома) — совет ҹоғ- (1941, 1949, 1951, hамысы Третјаков галерејасындадыр)
рафијашүнасы, кео 1971). Сәнәтшүнас ишыглы вә никоин бојалар мүһүм эһә
морфолог, торпаг лыг доктору (1967). мијjәт ҡәсб едир. Вәтәнпәрвәрлик руһ
шүнас. ССРИ ЕЛ Совет Сүлһү Мүда лу «Партизанын анасы» (1943) таблосу,
акад. (1953; м. үзвү фиә Комитəси Pəјасəт hej'әтинин үзвү. еләҹә дә «Совстләр һакимијjэти уғрун
1946). Газах.ССР 1943 илдән Сов. Икп үзвү. Ленинград да» (1957; һәр ики әсәр Третјаков га
әмәкдар елі хадими Сәһнә Сәнәти Ин туну (1928) битирмиш- лерејасындадыр) композисијасы ән jax
(1944). 1945 илдән дир. Бөјүк Вәтән мүһарибаси илләрин- шы әсәрләриндэндир. 1958 — 64 илләрдә
Сов.Икп үзвү. 1936 дә «Мәғлубедилмәзләр» (1943, м. Ка ССРИ Рәссамлар иттифагы Идарә
—56 илләрдә В. В. латозов илә биркә) вә «Бөјүк торнаг» hei'этинин биринчи катиби олмушдур.
Докучајев ад. Тор (1944) филмларини чәкмишдир. к. ун 2 Гырмызы Әмәк Бајрағы орденін, һәм
пагшүнаслыг Ин «Кәнҹ гвардија» (1948, А. Фадејевин чинин медалларла тәлтиф едилмиш
тунун чографија вә романы үзрэ) вә «Сакит Дон» (1957–– дир. К. -ун «Колхоз сүрүсү» (1951) әсә
картографија шө” 58, М. ІІолоховун романы үзрә) филм- ри Азәрб. Дөвләт Инҹәсәнәт Музејин
бәсинә рәһбәрлик ет ләри совет киносунун инкишафында дә сахланылыр.
мишдир. 1951 илдән ССРИ EA Ҹоғ. мүһүм һадисəдир. Дикәр филмлари: Әд. Галушкина А. С., С. В.
рафија Ин-тунун директорудур. Əсас «Једди ҹәсур» (1936), «Комсомолск» Герасимов, Л., 1964.

илә палеолити



ҜЕРМАНЛАР 73

B)

илэ гәлә.

КЕРБ (полјакча herb, aлм. Erbe — ирс) тутулур. К.р. һәр пев сэнэлдэн сабит рона дилләриндэн сифәтләрин һаллан -
—-саһибининг тарихи эн'эцсини бил- мэблэгдә (сілдә ҝ.р.), јахуд сәнәдә масы вә фе'л гурулушунун өзүнэмэх -
дирән вә символик әһәмијjәт кб едән көстэрилэн әгдин маблағиндәй асылы суслугу илә сечилир.
емблем; прси фореләпдирмэ пишаны, олараг (пропорсионал Ҝ.р.) өләнилир.
фигур вә әнијаларыii yirунландырыл - Илк эрэ 1624 И.Т.Дэ Нидерландда тәт Әд.: Сравнительная грамматика гер

масы. к. анагы дакы жас труплара бит едилмишидир. Русијатда 1 Пјотр 1699 Жирмунский в. м., общее и германских языкон, т. 1 4, М., 1962-66;

бөлүнүр: дөвлэт К. и, тонах К. и (иә илдээ ганунлашдырмыйдыр. Совет дөв манское языкознание. Избр. труды. Л.,
hop, вил., губернија, əјаләт вә с.), Кор этин дә ҝ.р. 1922 — 30 илләрдә туту- 1976; Проблемы общего и германского язы
поратив к. (орта жр сәхләри), но ли лурду. Мәһкэмә органларына әризә ве- кознання, М., 1978.
ҝ. (дворјан вә буржуа насиллэрини). Рилән заман дөвлэт көрүбү тутулур. ЩЕРМАНИУМ (лат. Germanium), Ge
Спесифик тарихи мәнбә олон Ҝ. и һе. КЕРЗЕ мәдәниәти, Кертсе — кимјави елемент, Елементләрин дөвралдика өjpнир. к. бајраглар, мөһүр мә'дэнијjэти — сүлaләјә гэдәрқи ри системинин IV групундадыр; ат.ін.
ләр, пуллар вэ .. үзәриндә түсвир огту Мисирдә Енеолит мәдәнијjәтин (е.ә. 4-ҹү 32, ат.к. 72,59 дур. Тәбии ҝ. күтлэ
пур, ме'марлыг гургуларып,ал, ен мү- мишиллик). Кер:зе гәбпристанынын алы əдəди 70, 72, 73 вә 74 oлaн 4 сабит
хәлләратын: вэ (б. эпијаларда әкi er- илә аттандырылмыштыр. Амрга мәдә

дирилир. К. и илкин образы hејван ниjiəтинни инкишар етмиш мәрһәләси диоактив изотопун гарышыгындан ибаизотопла күтлә әдәди 76 онан бир ра

ларын, тајфанын вэ нелі һимајздары

нын тотемик тажвири иди. Илк к. ләр ләрдән дә (кәрки, хәлічэр, истифадо ратдир. Сунги јолла чохлу радиоактив
rəдим дүнјанын пуллары, медал тары олунмундур. Экинчилик, сопралар исә лиси 11Gе дир). Јер табығында Ҝ.
лeмләр иди. "Аргыг с., 3 че мотиллик- " үчүн Шүрәләllac грызы ун мигдары 7.10 4 % лир. Кун вар
дә ЦІумер дөвлэтишиш (асланбаилы гарз габлaрлa jанины, үзэриндә инсан, hej
тал), Мисирин (план), Иршын (тар ван, тајыі вә с. токсвирләр олан сары лејев һәлә 1871 илдә хәбәр вериб, ону
тал; сопралар Ромацыі да К. и пи), ангоблу вә тырмызы рэпҝли керамика, «екастлисиум» адландырмышды.
Бизансын (икибанілы гартал) в» кил, дан һејкәлҹик.тэр вә с. характе Ҝ. ҝүмүтү аг рәнҗдә көйрәк метал,
лөвлэтләрин Ҝ. ләри варды. Мүсәплан рикдир. к.м. жасына е... тэгр. 3200 елементар јарымкечириҹидир. Тәрки
өлкәләршин чохунда К. мәгсади:19 на илдә Гәлим Мисир дөвлэти тәккүз биндәки ангарын нөвүндән асылы ола
хышлардан (мас., СэмэргэІІ.дин К. 1) таимылы. раг онун кечиричилик тини дәјишир.
истифада отунуруу: Тејмурун К. и үч ж. ун сыхлығы (25°С дә) 5,327 г/см

үзүк ІІДИ. Arrоjунлулар Әд.: бах 1мга мәдәни ijәти мәгаләси- дир; 937,5°С дә әриjир, 27c0°С-дә гај.Гаран нин эдэбијјатына,
гоjунлуларын бајрагтарындакы тојун на јыр. Гыздырдыгда гаты сулфат ва

тәсвирлари һәмиг сүлаләләрин фәрг- КЕРИЛЈА (жен. guerrill, guerra — мү- нитрат турпуларында, зәрһәлдә, һил
лән дирмә ништаны оІмундур. hарибэ) — Испанијада вә Латын Амери рокен пероксидин нутиракы

Русијанын W. II мәркәзләштирил касы өлкәләриндә партизан мүһарибә - виләрдә һәлл олур. 600°С дән үксәк
Миші дөвлатин јаграммасы дөврүндэ меј синин ады. Испанија ингилабы (1808 темп рларда һава оксижени илә оксид

дана кәлмин во 2 емблемдән: низә илә 14) дөврүндә испані К. сы мәшһурдур. Ләкәрәк Geo вә Geo, эмәлә ҝәтирир.
иланы өлдүрән сүвaридән (14 крин ҜЕРИчәкилмә - бөлмә, һиссә вә Бунларын һәр икиси туригу оксиди -
сонундан) вә икибашлы гарталдан (15 бирләшмәләри дүнимəнин зәрбəен ал- дир, биринҹиси керманит (HGeo,),

әсерин сонундан иборат 0.11MVITY. тынан чыхармаг, мүдариә үчүн мөв- пкинҹиси исә метакерманат (Н,Сео)
РСФСР ин К. инин тивири 19іѕ іn rе тутмаг, әке тәрбәјә һазырлыг, вахт ва ортокерманат (HGeo) әмәлә кә
ијулун 10 да 5 ҹи Умумрусија Совет халкокенләрләга:занг нə c. мərcəдлэ гошунларын тирир. к. Һаложен вә
ләр гурултарында, зСФСР ин к. и јердәjшимси. к. дөјүшдән чыхмаг jолу ясан реаксија ја кирир. ҝ. һаложенил
исә 1922 или декабрында 1 ҹи Загаф дузаохаар аддә,ва ја әһвәлҹәдән һазырланмый ләрн Geh4
тазија Советләр гурулгајлында тәбул план үзрә дөјүшдән габаг həјата кечи- ва дөрдвалентли Ҝ. халкокенидлари
едилмини конститусијада верилишди, рилә биләр. к. әмәлијјаты jүксәк ва исә јарымкечириҹилардир. К. азотла

ССРИ нин илк К. инн ССРИ мик ифәли рәисин әмринə əсасэн, хүсуси СеәN. (гәһвәзи) вэ GeN. (гара), фок
1923 ил пјулун 6 да тасдиг етиш, 1924 ајрылмыш бөлмә вә һиссәләрин көмəји фoрлa GeР “әмәлә кəтирир. Карбоні вә
ил Конститусијасында оту тәсвири илә јеринә jетирилир. силисінум кими Ҝ. да һидроҝенлә кер

вернимишли. ССРИ нин индики дөв. КЕРМАН Александр Петрович (1.11. ман (GenH2n 2) вә керменләр (GeЙ
ләт к. и 1977 ил ССРI Конститусија- 1874, Bјатка, индики Киров — 30.11. GeH.) өмәлә ҝәтирир. К. ун чохлу
сы (м. 169) илә мүəjjән олунмундур. 1953, Ленинград)— мә'дән механикасы интерметал бирләшмә вә әринтиләри

1920 ил апрелин 28 дә Азәрб. да саhсиндә совет алими. ССРИ EA акад. мә'лумдур. Сәнаједә ҝ. Филиз тиллан -
Совет һақимијjәтинин гәләбәсиндән (1939). Мә'дәні механикасынын Позә- тыларындан алыныр. К. дан диод,
сонра илк дөвліт емблемін (сырмызы ри сасларыны ишләјиб һазырласып, транзистор, инфрагырмызы далгалар
ајпара даxилиндә гырмызы бешкушали мә'дән гургуларына, металларын гыз- областында ишләјән линзалар, дози
удуз) гәбул eдилди. Азәрб.ССР ин мар е'малы машынларына даир әсәр- метрләр, радиоактив шүалашманы
1921 ил мајын 19 да гәбул eдилмиш ләр дәрҹ етдирмишдир. Бухар турбин електрик енержисинә чевирән чиһазлар
Конститусијасында респ. -нын илк Ҝ. лəринин ән фајдалы термодинамик иш вә с. Һазырланмасында истифадә еди
инин тәсвири верилмиш, 1931, 1937, шәраитини илк дәфә аналитик мүэjjән лир.
1940 вә 1959 илләрдә мүэjjән дәјтиик- етмиш (1912), турбинли машынларын Әд.: әфәндијев һ. Х. Рүс
ликләр eдилмишди. 1978 ил апрелин нәзәри бастысы үчүн дэгиг тəнлик вер- тәмов п. п., Гарајев З. І., Надир
21 дә Азәрб.ССР Али Советинин 9 чу мишідир вә c. к. мә'дәндә галдырма елементләр ким јасына кириш, Б., 1964;
чакырыш 7 чи сессијасында габул eдил- просесләрини һәртәрәфли
МИШ Азәрб.ССР Конститусијасында тәдгиг етмишдир. Ленин ордени вә змия германия, М., 1967; Исследования
(м. 180) респ. нын индики К. ннн тәс- башга орденлә тәлтиф олунтушдур. физико-химических свойств соединений

вири верилмишдир. 1981 йил мартын 16- КЕРМАН дилләРИ-əсасэн, Гәрби редких элементов, Л., 1978.
да Азәрб. ССР Али Совети Pəјасәт һеј" - Авропaлa jajылмыш гоһум дилләр гру- ҜЕРМАНЛАР — Шимал вә Балтик дә
этинин фәрманы илә Азәрб.ССР Дөв - пу, һинд Авропа дилләринйн бир голу. Низлари илә Рејнин ашағы ахары, Ду
ләт керби һаггында јени Әcacнaмә гә- Муасир инкилис, алман, Нидерланд нај, Висла чајлары арасында вә Скан
бул eдилмишдир (бах Дөвләт ҡерби). (hолланд), фламанд, фриз, идиш дил- динавијанын ҹ. -унда jашамыш годим
КЕРБ НИШАНЛАРЫ — бир сыра ма- ләри К.Д. Унин г., Исвеч, Данимарка, тајфалар групу. Ҝерман дилләриндә
лијjә сәнәлләрини (вексел, чек вә с.) Норвеч, исланд, фарер лилләрн шм., данышырдылар. Ерамызын башлан
тәртиб етмәк үчүн нәзәрдә тутулан хү- јахуд Скандинавија дилләри групуну ғыҹына јахын ш. (готлар, бургундлар,
суси бланклар; һәмчинин инзибати вә тәшкил eдир. Африкаанс да Ҝ. д.-нә вандаллар ва б.), г. (свевләр, англлар,
мәһкәмә органларына әризә вериләр- аиддир. Гәдим Ҝ.д. исә келт, италик, сакслар вә б.) вә шм. (свионлар ва б.)
кән керб русумлары jығмаг үчүн дөвлә- Иллирија вә венет диллари илә биркә ҝ.-ына бөлүнүрдүләр. Е.ә. 1 асрдә
тин сатдығы хүсуси маркалар. гоһум диалектләрин мәҹмусу олуб һинд- иҹма гурулушу шарантиндә jаnаjан
КЕРБ РҮСУМЎ— мүлки hүгуги эгд- Авропа дил бирлијинин г. ареалына да- Ҝ. отураг экинчилијә кечмишдиләр.
ләрә дайр сәнәлләр рәсмиләшдирилән хилдир. Муасир Ҝ.д. кими гəдим Ҝ.д. 1 әсрин сонунда к. арасында иҹтимаи
заман ајры ајры шәхсләрдән вә тәII- дә грамматикасына, сөздүзәлтмә вә лү- тәбәгәләшмә japaнмаға башлады. 4—5
килатлардан тутулан хүсуси дөвлат ғәт тәркибинә көрә охшар ҹәһәтләрә әсрләрдә ҝ., славјанлар вә дикәр тaj
русуму. Кр. керб бланкларынын вә маликдир. Әcacән, аналитик дилләрдир. фалар, һабелә Рома гуллары биркә
маркаларынын сатылмасы jолу илә Грамматик гурулушҹа башга һинд-Ав- баризәдә Рома империјасына сон гој.

ла ик
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дулар. Империјанын г. һиссәсиндә бајҹанда, сон илләрдәки тəдгигатлар кими, «Декабристләр Ҝертсени ојатды
Вестгот, Вандал, Остгот, Бургундија, кенетик факторларын ролуну биоложи лар. Ҝертсен ингилаби тәшвигаты ке
бир гадәрсонралар исә Франк вә Лан- эсаcлaрлa тәсдиг етмишдир. Мүхталиф нишләндирди. (Әсәр. там күллијјаты,
гобард краллыглары japaнды вә тәдри- өлкәләрдә фәалијjәтдә олан Ҝ. ин-тла- ҹ. 21, cəh. 290). Чар һакимијjәти Ҝ. -ни
ҹән феодал мүнасибәтләри инкишаф ет- ры вә елми идарәләрдә апарылан тəд- ики дәфә (1835—40 вә 1841–42) сүр
мәјә башлады. гигaтлaрын нәтиҹәси 12 өлкәдә чап олу- күн етмишди. 1847 илдән о, мүһаҹи
К. 4—6 асрләрдә халаларын бөјүк нан 28 журналда дәрҹ едилир. Вахта- рәтлә jашамыш, 1848—49 илләр Фран

көчү заманы мүһүм рол оjнамыш вә шыры кечирилән конфранс, гурултај са вә Италија ингилабынын шаһиди ол
Рома империјасынын г.-индә бир нечә вә конгресләрдә ҝ.-нын ваҹиб мәсәлә- мушдур. 1852 илдән, әсacән, Инкилтә
барбар кнјазлыглар japaтмышдылар. яәри мүзакирә олунуб аjдынлашдыры- рәдә башамыш, бурада Азад рус мәт
Мүасир алман, Колланд, фламанд, лыр. Ҝ. үч эсас — тәҹрүби, клиник вә бәәсини јаратмыш (1853), 1855 илдә
Данимарка, Исвеч, Норвеч вә б. халг. сосиал истигамәтлә инкишаф едир. «Полјарнаjа звезда» алманахынын нәш
ларын формалашмасында Ҝ. əсас рол Мүасир К.-нын əсас вәзифаси ирә- ринә башламышдыр. Огарјовла бирлик
оjнамышлар. ли сүрүлмүш 300-дән артыг нәзәријjә дә рус дилиндә сензура нәзарәтиндән

әд.: Енкелс Ф., Аиләнин, хүсуси вә фәрзијjәни арашдырмагдыр. азад «Колокол» (1857—67) журналыны
мүлкиjjәтин вә дөвлəтин мəншəји, Б., 1971; әд.: Колосов А. В., Аль тшу- нәшр етмишдир. «Колокол» Русијада
неусыхин.А. и., Проблемы европей- лер Е. А., Наука о долголетии, М., 1974; кениш јајылaрar демократик ва инги
ского феодализма. Избр. труды, М., 1974. Микулин А. А., Активное долголетие лабчы гүввәләрин бирләшмәсинә имкан
КЕРМАШЕвски (Hermaszewski) Ми- М., 1977; Руководство по геронтологии, М., japaтды.
рослав (д. 15.9.1941, Липники к.)— илк 1978. ж. мүрәккәбидеја јолу кечмиш
IIXP космонавты, КЕРонтопсихолокиЈА — керон- дир. Башлыҹa həјат идеалы иҹтимаи
1-ҹи дәрәҹәли һәрби толокија вә jаш психолоҡијасынын фәлсәфи фикрин jүксэк наилијjәтлә
тəjjapəчи, подпол јашлыларын вә гоҹаларын психикасы ринə əсасланараг кәләҹәк сосиал чев
ковник. Совет Итти вә рәфтарындагы хүсусијjәтләри өj- рилиши эсасландыра биләчәк јени,
фагы Гәһрәманы рәнән саһәси. Ҝ.-да умуми психоло- «реалист» елми нәзәријjә japaтмаг ол
(1978). Полша Бир кијанын тәдгигaт васитәләри ва мето- мушдур. Ҝ. 19 әсрин 40-ҹы иллэринин
ләшмиш Фәһлә Пар дикасындан истифадә едилир. Психи әрвәлләриндә франсыз утопик сосиа
тијасынын үзвү хүсусијjәтләрә вэ бунларын гоҹалыг лизми классик фәлсәфәси
(1963). Демблин дөврүндә дәјишмаси проблемләринә идејаларыны тəнгиди өjpəнмиш, өзү
həрби Авиасија Təj марағын һәлә чохдан мөвчуд олмасы- нүн орижинал атеист вә материалист
japəчилəри Мәктә на бахмајараг, Ҝ. анҹаг 20 эсрин 2-ҹи дүнјакөрүшүнү japaтмышдыр; Һекел
бини битирмишдир. јарысында тәшәккүл тапмышдыр. диалектикасыны (к. ону «ингилабын
1969—71 илләрдә Онун мејдана чыкмасы, әсacән, со- ҹәбри» адландырмышдыр) материа
ПXP Баш Гарарка сиал сәбәбләрлә: гоҹа вә узун өмүрлү• листмасинә шәрһ етмәк ҹәһди ж. дүн
һынын академијасында тәһсил алмыш- ләрин чохалмасы, онлaрын һәјат тәр- jaкөрүшүнүн мүһүм ҹәһәтидир. в. и.
дыр. 1978 ил иjунун 27-дә «Интеркос- зи вә иш габилијjәти проблемлəрини Ленинин гејд етдији кими о, «...диа
мос» програмына ујғун олараг «Сојуз- арашдырмагла әлагодардыр. К.-нын лектик материализмә лап јахынлаш
30» кәмиси илә 1. И. Климукла бир- башлыча вазифаси инсанын фәал вә мыщ вә тарихи материализм гаршы
ликдә) космоса учмуш, иjунун 28-дә мәзмунлу һәјаты үчүн јоллар ахтарыб сында дајаныб дурмушду» (Әсәр. там
«Сојуз-30» ҝәмиси «Салјут-6» — «Сојуз- тапмагдан ибаратдир. күллијјаты, ҹ. 21, cəh. 284). Фәлсәфи.
29» орбитал комплекси илә бирләшмиш• Әд.; бах Керонтолоқија мәгаләсинин ахтарышларынын əсас мөвзусу вар
дир. «Сојуз - 29»—«Салјут-30» орбитал әдәбијјатына. лыгла тәфәккүрүн, практика илә нә
комплекси үчүн планлашдырылан тәҹ- КЕРРиот (Garriott) Оуен (д. 22.11. зәријjәнин, ҹәмијjәтлә шәхсијjәтин
рүбә вә тэдгигaтлaрын јеринә jетирил- 1930, Оклаһома штаты, Инид)— АБЦІ вәһдəтини сүбут етмәк олмушдур. Фәл
мәсиндә мүвәффәгијjәтлә иштирак ет- астронавты вә алими. 1953 илдә Окла- сәфәдә иҹтимаи ганун проблемина
дикдән сонра иjулун 5-дә Јерә гајыт• Һома Ун-тини битирмиш, 1957 илдә бөјүк диггат вермиш, буну тарихин
мышдыр. Ленин ордени, пXP-ин 1-ҹи електротехника саһәсиндә елмләр ма- кортәбии келиши (халкларын гејри
дәрәҹәли «Грунвалд хачы» ордени, кистри, Станфорд Ун тинин е.д. (1960) шүурлу һәјаты) илә фәрдлəрин шүур
Полша ЕА-нын Коперник медалы вә вә проф. олмушдур. 1965 илдән АБш луфәалијjәтинин (елми инкишафы)
дикәр медалларла тәлтиф олунмундур. Аеронавтика вә Космик Фәзанын Тәд- узлашмасы кими баша дүшмүшдү. ҝ.
КЕРнси (Guernsey)-Ла-Манш бо- гиги үзрә Милли идарәсинин астронавт - халг күтләләрини маарифләндирмәк
ғазында, Норманд адалары групунда лар групуна гәбул олунмундур. 1973 jолу илә oнлaры сосиалист чеврилиш
ада. Саh. 63 км?. ӘҺ. 51 мин (1971). ил иjулун 28-дән сентјабрын 26-на гә- үчүн һазырламаг үмидиндә иди. Онун
Иглими мулајим, pүтубәтлидир. Тәрә- дәр «Скајлеб» орбитал ст. -нын икинҹи сосиал-фәлсәфи көрүпілəринин фор
вәзчилик, сүдлүк һејвандарлыг ин- hej'әтинин үзвү кими космосда учуш- малашмасында 1848—49 илләр инги
кишаф етмишдир. Балыг овланыр. да олмушдур (А. Бин вә ч. Лусма илә лабынын мүһүм ролу олмушдур. Ин
Əаас шәһәри Сент-Питер-Порт. бирликдə). Учуш заманы 3 дәфә ачыг гилабын мәғлубијjәтиндән сонра пес
КЕРОнтолоки)А (јун. gerontos— космоса чыкмышдыр (13 саат 41 дәг.). симизмә вә скептисизмә гапылан К.
Гоча +елманлы организмларин, о ҜЕРТСАН УССР Черновтсы вил.-ндә Тәрбдә сосиал чеврилишләрин баш ве
мүмлэдән инсанын гоҹалмасы тануна- шәһәр. Новоселитса д.ј. ст.-ндан 8 рәҹәјинә инaмы итирмиш, «рус» кәндли
Ујғунлуғуну өjpәнән тибб-биолокија км аралы, Ҝертсовка чајы (Прутун сосиализми нәзәријjәсини ирәли сүр
елмларинин бир бөлмәси. К.-нын тәр- голу) саһилиндәдир. Тикиш-галанте- мүшдүр. к. кәнлди иҹмаларына ҝәләҹәк
киб һиссәләри гоҹа организмларин хәc- реја ф-ки вә с. вар. сосиализмин рүшејми кими јанашыр
тәликларинин инкишаф хүсусијjәтләри- kЕРТСЕН Александр Иванович (тә- ды. О, М. А. Бакунинин ифрат инги
ни, профилактикасыны вә мүалиҹәси- хәллүсү Искәндәр (6.4.1812, Мос- лабчылығы әлејһинә чыxыр, зүлм вә
ни өjpәнән кериатрија, гоҹа ква — 21.1.1870, Па- террора сасланаҹаг сосиал чеврилиши
јаш групларындан гоҹа (60—74), аһыл рис)-рус ингилаб- тәгдир етмирди. Башлыҹа фәлсәфи
(75—89) вә узун өмүрлү (90-дан чох) Чысы, јазычы, фи- әсәрләри: «Елмдә дилетантизм» (1842
адамларын кикијенасыны өjpәнән ке лософ вә публиcист. 43), «Тәбиәтин өjpәнилмәсинә даир мәк -
рокикијена вә херонтопсихоло Москва ун-тинин тублар» (1845—46), «0 тајдан» (1847—
кијадыр. физика - ријазијјат 50), «Роберт Оуен» (1860), «Рәгибә мәк
Гоҹалма биолокијасынын мәгсади шө'бәсини битир- туб» (1864), «Көһнә jолдаша» (1869).

гоҹалманын əсас механизмларини өjpəн мишидир (1833). Де- К.-ин бәдии јарадыҹылығы фәлсә
мәк, организмин һәјат фәалијjәтиндә кабристләр һәрәка- фи вә сосиал көрүшләри илә сых бағ
онларын əлагӘсини мүəjjән етмәк ва ты вә онун јатырыл- лыдыр. Ҝ. тəнгиди реализм принсип
јаш хусусијjәтләринә көрә организмин масындан сонра ја- ларини мүдафиә едир, әдәбијјат вә ин
әһатә олунан мүһитә ујғунлашмасыны ранмыш шәрайт Ҝ.- ҹәсәнәтә иҹтимаи həјатын ин’икасы,
тəдгиг етмәклән ибаратдир. Совет ке нин бахышларына мүтлэгијjәт вә тәһкимчилијә гаршы мү
ронтологлары гоҹалма просесиндә моле күҹлү тә'сир көстәр- баризә силаһы, ингилаби идејалары
кулјар кенетик позғунлугларын өjpə- мишди. о, Н. П. Огарјовла бирликдә тәблиғ васитаси кими бахырды. О көс
нилмәсинә хүсуси әһәмијjәт верирләр. Воробов дағында өз һәјатыны халгын тәрирди ки, әдәбијјат иҹтимаи азад
Узунөмүрлүләрин сајына көрә дүнјада хошбахтлијинә фәда едәҹәји барәдә анд лыгдан мәһрум олан халгын гәзәбини
биринчи јерләрдән бирини тутан Азәр- ичмишди. В. И. Ленинин гејд етдији вә виҹданынын сәсини ешитмәјә мәҹ



КЕҹә қәПәнәкләРИ 75

ва

ҹаз

К.-ин ва

бур едән јеканә трибунадыр. «Доктор КЕРШАСЫ І, ҝәршасп, Күш - дәки бејнәлхалг həрби трибунал Ҝ.-ну
Крупов» (1847), «Оғру сағсаған» (1848) тәсб, ҝүштасип (?—?) —Шир- ҹинаjәткар тәшкилaт hеcаб етмишдир.
повестләри, «Кимдир мүгәссир?» (1841 — ваншаһ (тәгр. 1204—25), і Фәррухза- КЕТАРА-Гафгаз Албанијасында гә
46) романы мүтлэгијjәт вә тәһкимчилик дын оғлу Ҝ.-ын Һакимијjәти дөврүндә дим шәһәр. Јунан чоғрафијашенасы
әлејһинә иттиһамнамәдир. «Бир кәнҹин Ширван монголларын, гыпчакларын вә Птолемејин (2 әср) «Чоғрафи тә'лим
гејдләри» (1840—41) әсәриндә әјаләт, ҝүрчү феодалларынын һүҹумларына намә» әсәриндә Күр чајындан шм.-да
мүлкәдар, мә'мур һәјат тәрзи ва әхла- мә'руз галмып, өлкәнин истисади һә- олдуғу көстəрилир. Јери мүəjjәнләш
гы кəскин тəнгид олунур. «Олмушлар јаты тәнәззүлә уғрамышды. 1225 илдә дирилмәмишдир.

дүшүнҹәләр» (1852 — 68; илк там оғлу III Фәрибурз ҝ.-ы тахтдан салыб КЕТИНАКС— кағыз вә синтетик гат
нәшри 1919—20) әсәри Ҝ.-ин бәдии ја- Ширвандан говмушду. Ҝүрҹүстана га- ранлардан һазырланан лајлы пластик
радыҹылығынын зирвэсидир. Дүнја әдә- чан Ҝ.-ын жүрчү гошунларынын көмəји күтлә. Тәркибиндә 40—55% гaтрaн вар.
бијјатында автобиографија жанрынын илә jенидән Һакимијjәти әлә кечирмәк Үзүнә бә'зән електролитик гырмызы
камил нүмунәләриндән олан бу әсәр тәшәббүсү мүвәффәгијjәтсизлијə yғра- мис фолга (зәрвәрэг), бә'зән дә иплик,
Русија вә Гәрби Авропа ичтимаи həја- мышды. Мәрдәкандакы даирәви гала шүшә вә ја асбест парча чәкилир, ја
тынын, ингилаби мүбаризә тарихинин Ҝ.-ын дөврүндә тикилмишдир. худ метал тор васитәсилә бәркидилир.

салнамəсидир. К.-ин ичтимай-сијаси, Әд.: Буниятов з. м., Государ- Һансы мәгсәллә ишләдиләҹәјиндән
фәлсәфи, публиcистик вә әдәби ирси ство атабеков Азербайджана, Б., 1978; асылы олараг бир нечә марка алтын
рус ичтиман фикринин инкишафында, Сейфеддини м. А., Монетное дело да бурахылыр. К.-ын механики мөһ
рус ингилабынын һазырланмасында мү- и денежное обращение в Азербайджане кәмлији јүксәк, сыхлығы 1,25 г/см2
һүм рол оjнамышдыр.

XII—XV вв., кн. 1, Б., 1978.

КЕРШвин (Gershwin) Ҹорҹ (26.9. мебел сәнајесиндә ишләдилир. Ондан
дир. оелектроизолјасија ишләриндә,

Әсәрләр и: Кимдир мүгәссир?,

Б., 1962; Оғру сагсаған, Б., 1962; Собр. 1899, Hју-Јорк—11.7.1937, Калифор- панел, гапаг, ојмаг, дишли чарх, шајба
соч., т. 1—30, М., 1954—66; Собр. соч, т. нија, Һолливуд)- вә дикәр деталлар һазырланыр.
1—8, М., 1975. Америка бәстәкары, КЕТИТ (И. В. Ҝөтенин шәрәфинә

әд.: Ленин В. И., Шертсенин хати
рәси, Әсәр. там күллијјаты, ч. 21; jенә пианочу. Естрада вә адландырылмышдыр)-минерал. Ким
онун, Русијада фәһлә мәтбуатынын кеч мусигисинин, јави тәркиби FeOOH. Ромбик сингони
мишиндән, јенә орада, ч. 25; ҹәфәров оперегта вә ревүлә- јада кристаллашыр. Ијнәвары вә сү
м. ҹ., Рус классиклари, Б., 1964; jенә рин мүәллифи кими тунвары кристаллар, ахын формалы
онун, XIX əср рус әдәбијјаты, т. 1, Б., мәшһурдур. Симфо- агрегатлар, һәмчинин тозвары, тор
1970; Смирнова З., Социальная фи
лософия А. И. Герцена, М., 1973; эй ник ҹазын көркәм- пагвары күтләләр әмәлә ҝәтирир. Рән

дельман н., Герцен против самодер ли нүмajәндәси олaн ки гара, түнд-гонур, һәмчинин гырмы
1973: шжавия, тиль марк ГР., јарадыҹы- зымтыл сарымтыл-гонур олур.

Звонкий колокол России, М. 1976; Про лығы үчүн ҹаз сә- Сәртлији 5—5,5; сыхлығы 4140—4280
кофьев В., Герцен, М., 1979; нович нәтинин импровиза- кг/м3. Әcacән, һидротермал јатагларда
И., Молодой Герцен, Искания, идеи, обра сија ән'әнәләри, Аф- раст кәлир. ССРИ-дә вә хариҹдә ке
зы, личность, м., 1980; Шаталов С. Е., риқа-Америка му- ниш јајылмышдыр.
А. И. Герцен, М., 1980. сиги фолклору (блуз, спиричуел вә с.) KETләр (Getae)— даклара гоһум олан
КЕРТСЕН Пјотр Александрович (8.5. вә jүнкүл мусиги жанрлары илә классик шм.-ш. Фракија тајфасы. Е.ә. 1 əсрдә
1871, Флоренсија — 2.1.1947, Москва)— Авропа мусиги формаларынын (опера, Дунајын ашағы ахарынын һәр ики са
совет ҹәрраһы, ССРИ-дә онколокијанын консерт вә с.) һәмahəнклији сәҹијjәви- һилиндә jашамышлар. Е.ә. 1 әсрин 60
баниләриндән бири. ССРИ EA м. үз- дир. «Блүз үслубунда рапсодијасы ҹы илләриндә дакларла бирләшиб
вү (1939), РСФСР эмәкдар елм хади- (1924), фп. илә орк. үчүн консерти һәрби-тајфа иттифагы japaтмышдылар.
ми (1934). А. И. Ҝертсенин нәвәси: (1925), «Америкалы Парисдә» симфо- Е.ә. 1 әсрин 20-ҹи илләриндә Рома
Тиб, тәһсилини Лозаннада (Исвечрә) ник сүйтасы (1928), илк Америка милли .-и мәғлуб етди; шиддатли мүгави
алмышдыр. 1917—34 илләрдә Москва операсы «Порки вә Бесс» (1935), опе- мәтләринә бахмајараг 106 илдә әрази
Ун-тинин тибб факүлтәсинин проф., ретта вә музикллари мәшһурдур. ләри Дакија əјалотинин тәркибинә га
шишлари муалиҹә едән ин-тун (инди Әд.: Григорьев Л., Платек тылды.
П. А. Ҝертсен ад. Мәркәзи Онколо- Я., Джордж Гершвин, М., 1956; Волын
кија Ин-ту) вә 1-ҹи Москва Ти66 Ин- ский э., Джордж Гершвин, Л., 1980. Әд.: Кругликова И. Т., Дакия

тунун 7 ҹәрраһлыг клиникасынын ди- KECEP»— Мәркәзи вә Шәрги Асија
в эпоху римской оккупации, М., 1955.

ректору олмушдур. Илк дәфә опера- да јајылмыш шифаһи вә јазылы епик ҜЕТМАН (полјакҹа hetman, алм.
сија апарараг назик бағырсагдан сүн'и нәғмәләр. 16—17 əсрләрдә там шәкил- Hauptmann — башчы)—1)
гида борусу дүзәлтмиш (1907), бејин дә формалашмышдыр. Тибет, монгол Чехијада таборлуларын гошун баш

вә буд дәбәлијиндә, ағыз сују (түпүр- (мәнсур) вә бурјат _(мәнзум) вариант- чысы. 2) 15—18 әсрләрдә Полшада
ҹәк) фистулунун мүалиҹәси вә с.-дә лары вар. Шм.-ш. Тибетдәки Амдолар вазифә; даими муздлу гошун башчы
јени ҹәрраһи усуллар таклиф етмиш- өлкәсинин ағыллы вә ҹәсур һакими сынын титулу. 1581 илдән Ҝ. вәзифаси
дир. Далаг, веќетатив синир системини Ҝесер ханын шәр гүввәләрә, әдaләт- өмүрлүк верилирди. 3) 16 әсрин 2-ҹи
ҹәрраһи јолла малиҹә едән новатор- сизлијә гаршы мүбаризәсиндән бәһc jарысындан Украјнада рејестр казак
лардандыр. ССРИ-дә илк дәфә ағыр едир. «W.»-дә халгын идеал ҹәмијjәт ларынын башчысы. 1708 илдән чар
формалы үрәк хәстәлијини ҹәрраһи вә һөкмдар Һаггында арзулары əкс һөкүмәти тә”јин едирди (1722—27
jолла мүалиҹә етмиш, уролокија мә- олунмушдур. 1734—50 илләрдә олмамышдыр). 1764
сәләләрини ишләјиб Һазырлaмышдыр. Мәтн: Гэс эр, М., 1973. илдә ҝ. вазифаси ләғв едилмишдир. 4)
ҹәрраһлар мәктәби japaтмышдыр. Әд.: Хомонов М. П., Бурятский 17 əсрдә Молдавијада гошун башчысы.
Бејнәлхалг ҹәрраһлар Мәмијjәтинин героический «Гэсэр», Улан-Удэ, ҜЕТто (итал. ghetto, getto) — орта аср
үзвү, Рус Ҹәрраһлар Ҹәмијjәгинин 1976. Авропа шәһәрләриндә jәһудиләрин
сәдри (1926—28, 1935—36) олмушдур. КЕСТАпо (алм. тысалдылмыш ады мәҹбури јашамасы үчүн мүəjjән олун
2 Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени илә Gestapo, Geheime Staatspolizei)-фа- муш һиссә. «W.» сөзү 16 əсрдә, әһтимал
тәлтиф едилмишдир. шист Алманијасында махфи дөвләт ки, 1516 илдә Венесијада—топ е'малат

Әсәри: Избр. труды, М., 1956. полиси. 1933 илин апрелиндә фашиз- ханасынын (ghetta) јанында салынмыш
Әд.: Кузьмин м. к., Научный мин дүшмәнләрини физики мəhв етмәк jәһуди мəhəллəси илә әлагдар мејдана

подвиг Петра Александровича Герцена,
«Советская медицина», 1971, № 8; Пет

мәГcəди илә japaдылмышды. Ҝ.-нун кәлмишдир. 19 әсрин 1-ҹи јарысында

ровский Б. В., Петр Александрович өлүм дүгшәркәләриндә ва зинданла- (Рома К.-су 1870 илдә) ләғв едилди.
Герцен (к 100-летию со дня рождения), рында jүз минләрлә антифашист истин- Икинҹи дүнја мүһарибәси дөврүндә на
Хирургия, 1974, 5, ковановВ. В., тагсыз мәһкәмәсиз вәһшиҹәсинә систләрин japaтдыглары вә әслиндә ири

Герцен. К 100-летию со дня рождения өлдүрүлмүшдүр. 1936 илдән Ҝ.-нун һәбс дүшәркәләри олан Ҝ.-ларда он
(1871—1971), М., 1972. империја үзрә башчысы һ. Һиммлер минләрлә jәһуди мəhв едилмишди.
КЕРУСИЈА (јун. gerusia, géron— гоҹа, иди. Икинҹи дүнја мүһарибәси зама- Капиталист вә иргчидөВләтләрин
ағcаггал) —Годим Јунаныстанын әcacән ны ҝ. органлары ишғал едилмиш әра- бә'зи шәһәрләринин милли азлыг тәрі
аристократик гурулуцлу шәһәр-дөвләт - зинин динҹ әһалисинә, хариҹи фәһлән кил едиб, ирги ајры-сечкилијә мә'руз
ләриндә ағcaттaллaр шурасы. Мүһүм хәрә вә һәрби әсирләрә диван тутурду- галан əһалисинин jашадыглары рајон
дөвлат ишләринә бахырды. к. үзвлә- лар. к. фашист Алманијаcы дарма- лар да чох заман К. адланыр.
ринин сајы вә сијаси ролу ајры-ајры дағын едилдикдән сонра, 1945 илдә КЕҸӘ кәпәнәкләРИ--кәпәнәкләр
полисләрдә мухталиф иди. дәгв едилмишдир. 1946 илдә Нүрнберг- фәсиләси; бах һәмҷинин Совкалар.

15 əсрдә
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КЕҹә кОРЛУГУ, hемералопи- KENəчичәЈИ, Мирабилис (Мі- ҹә, Газах, Губа, Ширван, Лачын вә
ја (јун. heméra-күн, аlаdѕ— кор +... rabilis)---кеҹәчичәји фәсиләсиндән бит- Губадлы зоналарында кени јајыл
бps1-көз), кеҹә гарову, тојуг ки чинси. Əсасəн чохиллик oтлaрдыр. мышдыр. Вахтилә үч, дөрд вә беш
корлуғу-көрмә позғунлуғу; ке- Бәсит јарлаглары гаршы гаршыја дү- халчадан ибарәт дәст халы-кәбә истеh
ҹә вә ја торанлыгда әшјалары зәйф зүлүр. Чичәкләри чәтиpвары чичәк сал едилмишдир. Бу дәстә бөјүк өлчү
көрмәк, јахуд һеч көрмәмәк. Тор вә групунда јерләшир. Мејвәси фындыг- лү енли халы, xалынын јанларындасы
дамарлы гишанын, һабелә көрмә сини- ҹадыр. Американын орта һиссәсиндән узунсов, енсиз Ҝ.-ләр, еләҹә дә баш ва
ринин бир сыра органик хәстәликлари, Чилијә гәдәр 60, CCРИ-дә, һәмчинин аjаг һиссәләри өртән кичик халчалар
глаукома (симптоматик), умуми ги- Азәрб.ССР-дә 2 нөвү мә'лумдур. Ән дахилдир. Адәтән, орта xалынын ком
да позғунлуглары (организмдә А вита- чох jajыланы кеҹә көзәлидир позисијасы вә рәнклари Ҝ.-дә вә хал
мининин чатышмазлығы), гараҹијəрин (М. jalapa). Декоратив биткидир. Хош- чаларда тәкрар едилир. Губа вә Ширван
мүхталиф хәстәликлари, малјарија, ал- әтирли ала-бәзәк чичәкләри јалныз зонасында Ҝ.-jә «кәнарә» ва «јанлыг»
коголизм вә с. Ҝ.к:-нун төрəмəсинә сә- кеҹәләр (ады да бурадандыр) ачыр. да дејилир. Гарабағдa тoхунмуш Ҝ.
бәб олур. Белә хәстәләрдә күчлү ишыг- КЕШонНЕК (Geschonneck) Ервин ләр, әсәсән «Ләмнә», «Нәлбәкикүл» вә
да көз гамашыр, кечә вә торанлыгда (д. 27.12.1906, Берлин) алман акт- «Балыг» композисијалы олур.
исә көрмә кəскин заифләфир; pəнксечмә jору. АДР милли мүкафаты лауреаты кәБРЛӘР — елми әдәбијјатда 7 әсрин
(көj вә сары рəнки) габилијjәти ашағы (1954, 1960, 1961). 1929 илдән Алма- орталарында əрəблəрин Ираны ишға
дүгшүр. Әcacән, јајын әрвәлләриндә ги- нија Коммунист Партијасынын үзэвү лындан сонра ислам динини гәбул ет
дада А витамини чатышмадыгда олур. 1933 илдә ССРИ-jә, сонра Чехослова- мәмиш зәрдүштилик ардыҹылларынын
мүалиҹә вә профилакти- киjаjа мүһаҹирәт етмишди. 1939—45 ән'әнәви ады. Ҝ.-ин дини олан пар
касы: кејфијjәтли гидалар, балыг ја- илләрдә фашист һәбс дүшәркәсиндә сизм гəдим зәрдүштилик илә христиан
ғы, витаминләр (A, B1, B2, C) вә с, олмушдур. 1949 илдән «Берлинер ан

әд.: Ковалевский Е. И., Глаз- самбл»да чыxыш едир. Роллары: Мат- нин бирләшмәсиндән әмәлә кәлмиш
ные болезни, 2 изд., М., 1980. ти, полк кешиши, гәccаб («ҹәнаб Пун- дир. Ода ситајиш едирләр. Әcacән,

тила вә онун нөкəри Матти», «Кураж Фарс вә Кирманда, чох вахт мүсәлман
КЕҹәвәР (Acorus) — данааjағыкими- ана вә уллаглары», «Ана», Б. Брехт) лардан ајры иҹмаларда jашајырлар.
ләр фәсиләсиндән чохиллик от чинси. вә с. ҝ: «Көлндән кәлмиш капитан», Каһинлəрин (мобед вә атраван) баш
Јарпаглары гылынҹвары узун (1 м- «Беш патрон жилизи», «Виҹдан оја- чылығы илә дини иҹмалар тәшкил едир
дәк) олур. 2 нөвү вар. Асија, Авропа, ныр» (5 серијалы телевизија филми), ләр. Һазырда Иранда бир неча мин
Шимали Америкада, ССРИ-нин Авро- «Гурдлар арасында чылпаг адам», кәбp jашајыр. 7 əсрдә бир һиссаси Һин
па һиссәсиндә (м.-дан башга), Газах. «Кривој Рогун бајрағы», «Ағ зәнҹи» дистана көчмүшдүр; нәсиллəрини парс
ССР, Сибир вә Узаг Шәргдә, оҹүм- вә с. _филмләрдә чәкилмишдир. лар адландырырлар.
ләдән Азәрб.ССР-дә А. calamus нөвү КЕШТАЛТПсихолокиЈА (алм.

Әд.: Jackson A. V. W., Persia postjajылмыдыр. Чај вә көлләрин саһи- Gestalt— кешталт, там форма, сурәт) and present, New York—London, 1906.линдә битир. Көкүмсовундан ефир јағы — 20 әсрин аввәлләриндә Алманијада
алыныр, иштаһакəтириҹи вә тонусгал- japaнмыш идеалист психолоки ҹәрә- кәвән, пахладән, астрагал
дырыҹы дәрман һазырланыр. јан. Мүрәккәб психи һадисəлəрин (гав- (Astragalus) пахлалылар фәсиләсиндән
КЕҹәKYЛY (Hesperis) хаччичәкли- рајыUі, тәфәккүр с.) тәһлилиндә бириллик, јахуд чохиллик от, јарымкол,
ләр фәсиләсиндән битки ҹинси. Икиил- онлaрын бүтөвлүју принсипинә ис- бә'зән колҹуг вә ја кол ҹинси. Јарпаr
лик вә ја чохиллик oтлaрдыр. Чичәк- тинад етмәји зəрури сајырды. Ҝ.-нын лары тәк ләләкварыдыр. Чичәкләри
ләри бән өвпəји, ағ вә ја сарымтыл- баниләри М. Вертһејмер, В. Көлер, башҹыг, сүнбүлвары вә ја чәтиpвa
јашылымтылдыр. Мејваси бујнуз- к. Коффкадыр. к.-нын илк експери- ры чичәк групунда тошланыр. Шимал
ҹугдур. Әcacән, Аралыг дәнизинин ш. ментал тэдгиглəри гаврајыша аид ол- јарымкүрәсиндә 2000-дәк, ССРИ-дә
һиссәсиндә 25—30, 'cCРИ-дә 10, о ҹүм- муш, бу саһәдә тәтбиг eдилән прин- 900-дән чох, оҹүмләдән Азәрб.ССР.
ләдән Азәрб.ССР-дә з нөвү вар. Ән сипләр тәфәккүрүн тәдгигинә көчү- дә 150-дәк нөвү вар. Tragacantha jарым

дир (Н. matronalis). Бән өвшəји чи- манија), Н. Мајер (АБШ) вә б. тәфәк- рын көвдәсиндә олан китрә тохуҹулуг,. . во
чәкләри ахшамлар хошəтирли олур. күр просесләринин гәбиәтән иҹтимаи кағыз вә б. сәнaje cahəлəриндә, бә'зи
Бә'зән Ҝ. əтирли декоратив битки ки- тарихи сәҹијjә дашыдығыны көстәр- башга нөвләриндән һазырланан дәмлә
ми беҹәрилир. мишләр ки, бу да Ҝ.-нын башланғыч мә исә тибдә (үрәк-дамар хәҫтәликлари
КЕҹә-КҮНДҮЗ БӘРАБƏРЛИЈИ- принсипләринин мәһдудлуғуну. сүбут вә нефритә гаршы) ишләдилир. Бир чох
Күнәшин еклиптика боју заһири иллик едирди. Ќ. конкрет психи һадисәлә- нөвү jем биткисидир, бә'зиләри беҹә
јердəјишмаси заманы онун дискинин рин експериментал Тәдгигиндә мү• рилир.
көj екваторуну кәсдији мүддәт. Ики вәффәгијjәт газанмыш олса да, психи kəдӘБӘЈ— Азәрб.ССР-дә шәһәр типли
нөвдүр: jаз Ҝ.-к.б. вә пајыз Ҝ.-к.б. Кү- Һадисәләрә гејри-тарихи јанашмыш, пси- тәс. (1935 илдән). Кәдәбәј р-нунун мәр.
нәти јаз Ҝ.-х.б. нөгтәсинә чатмаға бир хи фәалијjәтдә форманын ролуну ши- кәзи. Бакыдан 447 км, Шамхор д.j
нечә күн галдыгда вә парыз К.-к. б. нөг- ширтмишдир. ст.-ндан 50 км аралыдыр. Мис чајы
тәсини кечәндән бир неча күн сонра кәБӘ— ховлу халча нөвү. Дәст халы
кеҹә күндүзә бәрабəр олур (бах Көj комплексинә дахилдир. Гарабағ, Ҝән
ҹисминин доғмасы вә батмасы). Бу за

ман гүтб рајонлары мүстəсна олмагла
кеҹә күндүзә тәгр. бәрабəр олур. Кү
нәш дискинин мəркәзи Ҹəнуб (Шимал)
јарымкүрәсиндән Шимала (Məнуба) һә
рәкәт заманы көj_ екваторуну кәсдији
нөгтə јаз (пајыз) ҝ.-к.б. нгөтәси адла
ныр. Ю.-к.б. тәгвим күнүнүн башлан
тыҹына нәзәрән һәр ил дəјишир. К.-х.б.
ади илдә әввәлки илдәкинә нисбәтән 5

саат 48 дəг 46 сан кеч, узун илдә исә
18 саат 11 дəг 14 сан тез баш верир.
Бу сәбәбдән Ҝ.-к.б. тәгвимин ики гон
шу күнүнә дүшә биләр. 20 әсрин 2-ҹи
јарысындан Шимал јарымкүрәсиндә Јаз
w.-к.б. 20—21 мартда (астрономик ја

Кәдәбә шәһәриндән көрүнүш.зын башланғычы), парыз ҝ.-к.б. исә 23
сенгјабрда (астрономик пајызын баш нын саһилиндә, дағ әтәјиндадир. Истеh
ланғычы) баш верир. салат комбинаты, Респ. Дөвләт К.Т.
ҚENə-КҮНДҮЗ БӘРАБƏРЛИЈИ Истеһсал-Техники Тә'минат Комитаси
колЈУРУ —көj сферасынын дүнја нин р-н шө'бәси, ағаҹ e'малы мүəсси
нын гүтбүндән, јаз вә пајыз бәрабəр сәси; мусиги, техники пешә вә умумтəh
лији нөгтәләриндән кечән бөјүк дай сил мәктәблари, күтләви китабхана,
рәси. «Балыг». Фрагмент, 19 əср. мәдәнијjәт еви, кинотеатр, мәркәзи р-н
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хәстәханасы, ушаг хәстәханасы, полик. 1981 илдә к-з вә с-зларда 14,8 мин тры илә). Јерли радио верилишлари
линика вә с. вар. Бөјүк Вәтән мүһари- картоф jығылмышдыр. Һејвaндaрлыг редаксијасы 1965 илдән фәалијjәт көс
бәсиндә һәлак олмуш һәмјерлиләрин инкишаф етдирилир. К-з вә с-зларда тәрир. Р-нда телевизија верилишлари
шәрәфинә абидә гоjулмушдур. 14,8 мин гарамал (4 мини нә бахылыр.
кәдәБӘ) ДәФИНәси— Азәрб.ССР ҹамыш), 93 мин давар вар (1981). Һej- Р-нда 325 чарпаjылыг 10 хәстәхана,
Кәдәбәј р-нунун Хархар к.-ндә тапыл- вандарлыг вә көкәлтмә бирликлари ја- 36 фелдшер-мама мәнтәгәси, санита
мыш (1956) дәфинә. Təcəрруфат иш- радылмышдыр. Арычылыг инкишаф ет- рија-епидемиоложи ст., 75 Һәким, 298
ләри заманы ашкар едилмиш күпә- мишдир (колхозларарасы арычылыг орта тибб ишчиси вар (1980).
нин ичәрисиндә 139 күмүш сиккә, га- бирлији вар). Р-нда истеһсалат комби- кәдәБә тә'тилләРИ (1872, 1898,
дын бәзәк шејлари олмушдур. Һәмин наты (кәрпич вә әhәнк истеһсал олу- 1904, 1965, 1907, 1917, 1919—ҝәдәбәј
әразидә үзәриндә битки вә hәндәси на- нур), јағ-пендир вә асфалт з-длары, фәһләләринин сијаси, игтисади тә”.

хышлaрлa бәзәдилмиш ики күмүш Респ. Дөвләт к. т. Истеһсал-Техники тилләри.
нимчә дә тапылмышдыр. Сиккәләр Тә'минат Комитасинин шөбәси, мешә 1872 ил тә'тили Азәрб.-да,
Сәфәни һөкмдары ІШаһ Тәһмасибин тəcəppүфаты вә с. вар. Нэгл. автомобил һәмчинин Загафгазијада илк фәһлә
(1524—76) адындан Ҝәнчә, Шамахы, jоллары иләдир. тә'тилләриндән бири иди. Maj ajында
Тәбриз, Әрҹиш, Ериван, Ван, Кашан Мәдәни гуручулуг ва сәһијjә. алман Сименс гардашлары фирма
вә Ордәбилдә зәрб олунмушдур. Сиккә- 1981 — 82 дәрс илиндә 5 мәктәбәгәдәр сынын Ҝәдәбәј мис мә'дәми вә мисәрит
ләрин чоху ејни типлидир. Азәрбај- мүəссисәдә 196 ушаг тəрбијə oлyнур, 86 мə 3-дунда башланды. Тә'тилчиләр
чан Тарихи Музејиндә сакланылыр. үмумтәһсил мәктәбиндә (16 ибтидаи, 28 мүдиријjәтлән әмәк һаятынын артырыл

Әд.: Рәһимов А. В., ҝәдәбәј пул сәккизиллик, 42 орта) 22189, бир техни- масыны; мәнзил шәрайтинин јахшы
дәфинәси, Азәрбајчан тарихинә даир ма- ки пешә мәктәбиндә 262 шакирд тəһсил лашдырылмасыны вә с. тәләб едирди
териаллар, Азәрбајҹан Тарихи Музеји алырды. Р-нда 13 мәдәнијjәт еви, 26 ләр. Фәһләләрбә'зи тәләкләринин је
нин Әсәрләри, ч. 3, 1960; Аллахвер- клуб, 67 китабхана, 39 киногурғу, р-н ринә jетирилмәсинә наил олдилар.
диев Р. К., Клад XVI в. из Хар-Хар в мәркәзиндә 5 мин тамашачы тутан 1898 ил тә'тили мис мә'дәАзербайджане, «Советская археология,
1958, № 3. стадион вар (1981). ни вә мисәритмә з-дунун бүтүн фәһла

Ме'марлыг абидәләриндән Сөјүд- лəрини әһатә етмишди. Фәләләр иш
кәдәБӘ) РАЈОНУ — Азәрб.ССР-дә лү к.-ндә (IIамхор чајынын үстүндә) ва мәнзил шәраитинин јахшылашды
инзибати р-н. 1930 илдә тәшкил eдил- Гыз галасы («Намəрдгала», 9 әср), рылмасы, әмәк һагынын артырыл
мишдир. Г.-дә вә ҹ.-г.-дә Ерм.ССР-лә көрпү (?), мә'бәд (?), Новосаратовка масы вә с. тəлəбләр ирәли сүрүрдү
һәмсәрһәддир. Саh. 1225 км2. Əh. 76,8 к.-ндә мә'бәд (1535), Галаканд к.-ндә ләр. З-д мүдиријjәти фәһләләрин тә
мин (1981, јанвар). Р-нда 1 шәһәр тип- гала (16 аср), көрпү (?), Бөјүк Гара- лабларини гәбул етмәди. Тә'тилин рәһ

типли Ҝәдәбәј гас.-дир.
ли гэс., 111 кəнд вар. Мәркәзи шәһәр мурад к.-ндә мә"бәд (1634), Сәбәткеч- бәрләриндән бири өлдүрүлдү, 12 нә

мәз к.-ндә 3 көрпү (19 əср) вә с. гал- фэр тәшкилатчысы ишдән чыхарылды,
Тәбиәт. Ҝ.р. Кичик Гафгазын орта мышдыр. онлара Ҝәдәбәјдә jашамаг гадаған едил

вә jүксәк дағлыг гуршагларында јерлә АКІ Ҝәдәбәј Рајон Комитаси вә ди. Тә'тилин мүвәффәгијjәтсизлијə yғ
шир. Əразиси ШІahдағ (Севан) силси- Рајон Халг Депутатлары Советинин рамасына бахмајараг фәһләләрин син
ләсинин гим. јамаҹыны, Башкәнд-Дәстә- органы «Тәрэгти» гәзети 1930 илдән фи шүурунун артмасында мүһүм әһә
фур чөкəклијинин вә Шамхор дағ мас- чыхыр (1965 иләдәк Гызыл Ҝәдәбәј», мијjәтиолду.
сивинин бир һиссасини әһатә едир. Ән «Сосиализм гәләбәси», «Улдуз» адла- 1904 ил тэтили нофабр азын
jүксәк зирвәләри: Гошабулаг (3549 м),
Гоҹадағ (3317 м) вә с. Јура, Табашир,
Палеокен вә Антропокен чөкүнтүләри
jajылмышдыр. Гара вә ағ мәрмәр ја
таглары вар. Јајы гураг кечән мүлајим
исти, гышы гураг кечән сојуг вә дағлыг
тундра иглими үстүндүр. Орта темп-р
јанварда — 2-дән — 10°С-jә гәдәр, ијул
да 10—20°С-дир. Иллик јағынты 600
900 мм. Чај шәбәкәси сыхдыр. Ахынча
вә Зәјәм чајларынын јухары ахыны
Ҝ.р. Бразисиндәдир. Шамхор чајы (ју
хары ахыны) р-нун ҹ.-г. сәрһәдиндән
ахыр. Гонур дағ-мешә, чимли дағ-чәмән
вә с. торпаглар jajылмышдыр. Орта
Дағлыгда коллу вә сејрәк мешәли чә
мәнликләр, енлијарпаглы мешәләр (па
лыд, фыстыг, вәләс), jүксәк дағлыгда
субалп вә алп чәмәнликлари кениш јер
тутур. Мешәләрин умуми саh. 30,5 мин
ha-дыр (1980). hејванлары: гајакечиси, 1 2

ҹүjүр, Гонур ajы, чанавар вә с. Гуш
лардан тетра, улар, гартал вә с. вар.
Әһали. Орта сыхлыг 1 км2-дә 63

нәфәрдир (1981). Ири jaшajыш мәнтә
гәләри: шәһәр типли Ҝәдәбә гәс.
Сөјүдлү, Славјанка, Новосаратовка,
Рүстәм Әлијев, Ағамалы кәндларидир.

Təcəрруфат. Әcacән, к.т. р-нудур.
Игтисадијјатында картофчулуг,
вандарлыг вэ тахылчылыг əсас јер
тутур. Ҝ.р. респ.-нын ән ири картоф
чулуг р-нудур. 18 к-з, 18 с-з вар (1981).
К.т.-на јарарлы торпаглар 77 мин һа
дыр (1980). Бунун 12,5 мин һағы шум
јери, 0,3 мин һа-ы чохиллик биткиләр;
2,2 мин һа-ы динҹә гоjулмуш торпаг
лар, 9,6 мин һа-ы бичәнәкләр, 52,4
мин һа-ы отлаглардыр. 12,3 мин һа
әкин саһәсинин 19% -индә дәнли вә дән
ли-пахлалы биткиләр (буғда, гисмән

3 4
арпа, гaрғыдалы вә с.), 37% -индә кар
тоф вә гисмән тәрәвәз биткиләри, 44% - ҝәдәбәј рајону. 1. Славјанка конди. 2. Маариф көнди. Јағ-пендир заводу.
индә јем биткилари экилир (1981). 3. «Илич jолу» совхозунда картоф jығымы, 4. Гадақанд кандинде гала, 16 аср.
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78 ҝәдәБӘЈ—ГАЛАКəнд мисƏРИтмә ЗАВОДЛАРЫ

да башланды. Һәрәката тә'тил коми- тә'тили иjунун 6-да Бакы пролетариа- Социально-экономические предпосылки
тәси рәһбәрлик едирди. Фәһләләр иг
тисади тəлəбләрлә фанашы һәбедил- тында мүсaвaт һөкумəти вә з-д саһиб- М., 1972.

тынын гəти чыxышларынын тә'сири ал- победы Советской власти в Азербайджане,

миш, ишдән чыхарылмыш јолдашлары- ләринә гаршы баш верди. Фәһләләр кәдәБӘJЙТ-гранатла зəнкин
нын азад олунмасы вә ишә гајтарыл- даhа чидди тәләкләр ирәли сүрдүләр. морфик сүхур. Илк дәфә 1903 илдә
масыны, фәһлә комитасинин japaдыл- Тә'тил комитаси үч нәфәр болшевик Азәрб.-да Ҝәдәбәј мис-колчедан ја
масына иҹазэ верилмасини вә с. ирә- нүмajәндәсини көмәк алмаг үчүн Бакы тағында өjpәнилмишдир. Тәркибинин
ли сүрүрдүләр. Тә'тилчиләр 15 күн Фәһлә Конфрансына көндәрди. Авгус- 46% -ини əсаси плакиоклаз, 25%-ини

етмиш мүтәшәккил вә инадлы тун 5-дә Кәдәбәј фәһләләри нүмajән- моноклин пироксен (аукит) вә 29% -
мүбаризә нәтиҹәсиндә бә'зи тәләрлә- дəлəринин Бакы пролетариатына тәб- ини гранат тәшкил eдир. Ҝ.-ин «дәрин
ринин јеринә jетирилмасинә наил ол- рики вә oнлaрын ағыр иктисади вәзиј- лик», «дамар» ва «еффузив» нөвлари
дулар.
1905 ил јəти hаггындакы мә'рузәләри динләнил- вар. К.-ə Азәрб.ССР-дә ҝәдәбәј

тә'тили 9 Јанвар ди. «Молот» гәзети ќәдәбә фәһләлэри- трузивинин контакт саһәләриндә күтлә
Һадисәләриндән сонра башланды. Пе- нин бу чыхыйыны кен иш шәрһ едәрәк, шәклиндә тәсaдүф едилир. Мәншәји
тербург ва Бакы фәһләләри илә һәм- Онларын инадлы мүбаризасини
рә'jлик әламәти олараг февралын өв- гышлады. Мүсават һөкуматинин — Азәрб.ССР Гусар
вәлиндә кечирилмишдир. Тә'тилә ҝәдә- з-д саһиблəринин шиддәтли ҹәза тəл- р-нунда кәнд. к. советлијинин мəркәзи.
бəј болшевикләри башчылыг eдирди. бирләринә, силаһа әл атмасына бахма- Р-н мәркәзиндән 8 км шм.-да, Гусар
Тә'тилчиләр әмәк һагтының артырыл. јараг "фәһләләр мүбаризлик вә мүтə- майли дүзәнлијиндадир. Әһ. 1753 (1981);
масы, иш, мәнзил шәрайтинин јахшы- шәккиллик көсгәрәрәк һәбсә алынмыш бағчылыг, hејвaндaрлыг, тәрәвәзчилик
лашдырылмасы вә с. Һагтында јазылы joлдaшлaрыны азад етмәјә, тә'тил күн- вә арычылыгла мәшғулдур. Орта мәк
тәләрләр вердиләр. Тә'тилчиләр 3-д ләри үчүн мааш алмаға наил олдилар. тәб, мәдәнијjәт еви, китабхана, тибб мән
саһиблари илә данышыг апармаг үчүн
фәһлә мүвәккили сездиләр. З-д са Әд.: Азәрбајтан тарихи, т. 2, ч. 3 (h. тәгәси, рабитә шөбәси; јахынлығында

Һиблари онларын тəлəбларини өдәмәјә Партијасы тарихинин очерклари, Б., 1964; милтәпә, Вердихантәпә вә Газытәпә) вә
1), Б., 1964—73; Азәрбајчан Коммунист е.ә. 1-чи миниллијə (Маһмудтәпә, Ша

мачбур олдилар. Катибли м. м., ҝәдәбәз болшевик еркән
1907 ил тә'тиллари. Фев орта әсрләрә аид jaшajыш јер

тәшкилaты тарихиндән, Б., 1962; Гулиев ләри вар.
ралын 6-да болшевикләрин рәһбәр- Дж. Б., Борьба коммунистической партии ҝәдик-ики дағ зирвэси вә ja jүксәк
лији алтында Кәдәбәј фәһләләринин за осуществление ленинской националь лик арасында алчаг cahə, чәтин кечи
умуми тә'тили баш верди. Тә'тилчи- ной политики в Азербайджане, Б., 1970. лән дағ ҹығырлары. К. гыш ајларында
ләр бир сыра тəлəбләр ирәли сүрдү• кәдәБӘ)-ГАЛАКәнд мисƏРИт- боран вә човғунда кечилмәз олур. К.
ләр. Тә'тил јерли һөкүмәт органлары- мә ЗАВЖДЛАРЫ — Азәрб.-да ингилаб- ашынма, тектоника вә бузлагларын гар
ны тәшвишә салды, Онлар шиддатли дан әрвәл фәалијjәт көстəрмиш мүəсси- шылыглы тә'сириндән јараныр.
ҹәза тəдбирләринә әл атқылар, тә'тил сәләр. Ҝәдәбәј јахынлығында кәшф кəздӘК-дағларын суајырыҹы вә ја
гошунун көмəјилә jaтырылды. едилмиш (1849) мис филизи эсасында маҹ һиссәләриндә japaнaн һамар, гис

Maj ajында болшевикләрин рәһ- japaдылан (1855—56) Кәдәбәј мисәрит- мән кениш дүзәнлик cahə. Мүхтә
бәрлији илә ҝәдәбәј фәһләләри Бакы мə з-ду јерли саһибкарлара лиф релјефәмәләкәтириҹи просесләрин
пролетариаты илә һәмрә'jлик шүары мәхсус олмуш, сонралар хариҹи капита- (ашынма, бузлаг, ерозија) гаршылыг
алтында умуми тә'тил

Полис вә казак дәстәләри тә'тилин бир һәм ин з дəсасында ири мисәритмә зду, сән, мәһсулдар јај отлагдарыдыр.
кечирдиләр. листләрин əлинә кечмишидир. 1865 илдә лы тә'сириндән јараныр. Ҝ.-ләр, әca

нечә тәшкилатчысыны һәбс етди. ҹә- 1883 илдә исә Галакәнд мисәритмә з ду ҝәзәнки БАЛ, ширә балы-ши
за тəдбирләринә бахмајараг фәһләләр japaдылмышды. Галакәнд з дунда енер- рә балындан вә баллы шәһдән арыла
игтисади вә сијаси тəлəблəрини тә'кид- жи мәнбәји кими су енержисиндән дә рын дүзәлтдији бал. Чох вахт чичәк
лә мүдафнә етдиләр, полис вә казак истифадә олунурду. Електрик енержи- балы илә гарыцыг олур. Чичәк балыдәстәләринә мүгавимәт

Тә'тил гәләбә илә гуртapды. З-д са- гара мисдән тәмиз мис, hабелә тәрки- олур; тәркибиндә зүлали
көстəрдиләр. си билaвaситә електролиз үсулу илә на нисбәтән к.б. аз ширин, чох гаты

маддәләр,

hиблари тә'тилчиләрин тәләблəринин биндә күмүш ва овунту декстринләр, минерал дузлар вә үз

бир һиссасинин јеринә jетирилмәсинә алмаға имкан вермишди. Ҝәдәбәј з дун- ви. туршулар чохлур. Кејфијjәтсиз
вә һәбс едилмиш фәһләләрин азад олун- да тәмиз мислә јанашы мис, чугун вә балдыр. Һејван вә битки мəншәли олур.
масына разылыг верди.
1917 ил тә'тиллари. Апре- ҝәдәбәј мис мә'дәниндә филиз чыха- рудур. Азәрб.ССР-ин

дәмир мә'мулатлар да һазырланырды. Ҝ.б. бактеријаларын күҹлү инһибито
Шәкі-Загата

лин аввәлиндә ҝәдәбәј фәһләләри «Кә- рылышы 1884 илдә 1655,5 мин пуддан ла, Ләнкәран— Астара, Губа — Хачмаз
дәбәј мисәритмә” заводу фәһләләри 1900 илдә 3667 мин пуда, мисәритмә зоналарында олур.
Иҹраијjә Комитаси» адлы МҮАЛиҹә— бах

japaтдылар. Иҹраијjә Комитаси фәһлә- олараг 80,3 мин пуддан 147,7 мин пу: Терренкур..
3-дларында мис исгеһсалы исә мувафиг ҝәзинти илә

ләрин, кәндлиләрин ингилари ва да чaтдырылмышды. 189 илдә 1,66 ҝәзит, кезид (ма ); фарс

јаси фаллығынын артмасында мүһүм кг гызыл, 29,150 кг күмүш, 1898 илдә дилинә арами дилиндән кечмишдир)
рол оjнамышдыр. Фәһләләр з-д саһиб- исә 20,3 кг гызыл, 285,0 кг күмүш әл- бир сыра Јахын шәрг өлкәсиндә, һәм
ләринә тәләбнамә верәрәк онлардан дә едилмишди. К. Г.м.з. Русијанын мис чинин Азәрб.-да мөвҹуд олмуш верки.
зд Иҹраијjә Комитәсини танымағы, сәнајесиндә мүһүм јер тутурду. Белә Сасаниләр дөврүндән мә'лумдур. 20фәһләләрин ишдән чыхарылмасында ки, 1906 илдә Русија империјасынын 50 jашлы кишиләрдән һөкмдарын xej
Онларын разылығынын олмасыны вә бүтүн мис мә'дәнләри вә мисәритмә ринә илдә бир дәфә пулла топланы.
с. тәләб етди. Ики аjа jахын давам едән з-дларында чалышанларын тәгр. 1/4 и лырды. І Хосров Әнуширәванын дөв
кәркин мүбаризә фәһләләрин гәләбәси бу з-дларын парына дүшүрдү. Жәдәбәј- рүндә (531—579] верки верәнләрин ваилә нәтиҹәланди.

Ҝәдәбәј фәһләләринин илк азад 1
Галакәнд з-дларында истеһсал олунан ридатына вә кәлиринә әсacән һәҹми

Мај нүмајиши кечирилди.
мис вә мис мәһсуллары, гызыл вә кү- тәхминән мүəjjәнләшдирилирди. Каһин
мүш Русија базарларына чыхарылыр, ләр, һәрбчиләр вә катибләр Ҝ.-дән азад

1919 ил тә'тилләри. Бакы гисмән исә хариҹә (әсәсән Алманијаја) идиләр. Мүһарибә заманы мәғлуб өл
пролетариатынын

сонра җәдәбәј фәһләләри дә һәмрачје апарылырды. Мис мә'дәнләринин аман- кәнин вердији хәрач да чох вахт к. адсыз истисмары нәтиҹәсиндә мис eһтија- ланырды. Бә'зи тəдгигатчыларын фик

Тә'тилә рәһбәрлик үчүн тә'тил коми- бағланды.
лик әламәти олараг чыxыш етдиләр. ты түкәнди вә 1906 илдә Галакәнд з ду ринҹә ҹизјә термини к. сөзүндэндир.

Әд.: Пигулевская Н. В., к
тәси јарадылды. Ики һәфтәдән артыг К.-Г.м.3.-нда 1903 илдә с.-д. гру- вопросу о податной реформе Хосроя Ану
давамо едән тә'тилин гуввәтләнмәсин пу japaдылмышды. Групун рәһбәрли- шервана, «Вестник древней истории», 1937,
дән горхуја дүшән з-д саһиблəри «ба- jй илә фәһләләрин бир сыра сифаси 1.
рышдырыҹы» комиссија

сыны ирәли сүрдү. Комиссијаја фәһлә mә'тилләри).
japaдылма- тә'тили кечирилмишди (бах ҝәдәбәј «қәзишмә»— мүəjjән мелодик һис

сәнин ифа заманы мухталиф вариант
тәшкилaтынын, з-д мүдиријjәтинин
вә битәрәффәһләләрин нүмajәндәси Әд.: Азәрбаҹјан тарихи, т. 2, Б., 1964; ларда тәкрарланма үсулу; Азәрб. му.сигисиндә, әсacән, мужам ифачылы
дахил олду. Мүтәшәккил сурәтлә кс. Кати бли м. м., Ҝәдәбәз болшевик ғына хасдыр.

чирилән бу тә'тилдә фәһләләрин - бә'- тәшкилaты тарихиндән, Б., 1962; Исмаи
зи истисади талаблари едәнилди.

лов М. А., Капитализм в сельском хозяй- кәЈАН чөлY, Kəјан дүзү –
стве Азербайджана на исходе ХІХ и начале Азәрб.ССР-дә (Ҹәбpаjыл р-ну), Гара

Қәдәбәј фәһләләринин јени умуми ҳX вв., Б., 1964; сумбатзаде А. С., бағ силсиләси илә Араз чајы арасын

кызыл олан

тәшкилат

си
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дадыр. Араз чајына тәрәф мејллидир. рә башладығы үчүн Ж.»-ин сонракы кәми—1) јүк вә сәрнишин дашымаг,
Һүнд. тәгр. 250 м-дән 800 м-ә гәдәр- чапы дајандырылмышдыр. «W.» дә в. тəcəppүфат, елми-тəдгигат, ов, идман,
дир. Антропоген системинин гум, кил- Хулуфлу, Ф. Ағазадə, С. Ағамалыоғ- туризм, фајдалы газынты һасилaты,
чә, чагып дашларындан тәшкил олун- лу, А. Паиг, һ. Зејналлы вә б. иш- hабелә һәрби мәгсәлләр үчүн гурашмушдур. Јарымсәһра вә гуру чөл ланд- птирак етмишләр. дырылмыш үзән гурғу.
шафты вар. Гыш отлағыдыр. Тахыл, кәлин-әревинә көчүрүлмүш ни- Инсанлар лап гадимдан су манеәләүзүм вә с. jетишдирилир. шанлы гыз. Ҝ. адланмасы гадим адәт риндән кечмәк зәрурәти гаршысында
Кәкәли— Азәрб.ССР Ағcy р-нунда вә ән'әнәләрә көрә гызын мəliз әр еви- галмыш, чај, көл вә дәнизләрдән ов
кәнд. к. советлијинин маркази. Р-н нә көчүб кәлмәси илә әлагодардыр. үчүн, һәрәкәт етмәк вә jүк дашымаг
мәрқәзиндән 13 км ҹ.-ш.-дә, Ағcy— Азәрб.-да ҝ. көчүрүлмәси бир сыра мәгсәди илә раhат нәгл. Васитаси кими
Биҹо автомобил јолу кәнарында, Лән- адәт вә мәрасимләрлә (бах Тој) мүша- истифадә етмишләр. Әнвәлләр бу мәгкәбиз силсиласинин ч, тəјиндадир. ӘҺ. jиәт едилир.

сәллә ади ағаҹ көвдəлəрини ишләтмиш,2765 (1981); памбыгчылыг, тахылчы- кәлинҹик (Mustela nivalis)-дәлә- даһа сонралар ағам көндәләрини, ја
лыг, үзүмчүлүк вә һејвaндaрлыгла мәш- ләр фәсиләсиндән јыртыҹы мәмәли худ гамыш вә ја папирусу бир-биринә
гулдур. Орта мәктәб, клуб, китабха- hејван. Ән хырда jыртыҹылардан би- бәнд етмәклә садә саллар дүзәлтмиш
на, киногурғу, тибб мәнтәгәси вар. ридир. Бәдәнинин уз. 13—26 см, гуј- ләр. Шм. өлкәләриндә лап гэдимдән,
КəКИРАН Азәрб.ССР Ләнкәран руғунун 1,4—9 см, чәкиси 30-дан 250 г- Месопотамија овалығында е.ә. 8 асрдән
р-нунда кәнд. к. советлијинин мəркә- дәк олур. Чох ҹәлддир. Шимал р-н- каркас үзәринә чәкилмиш ағаҹ габы
зи. Р-н мәркәзиндән 36 км шм.-г.-дә, ларында jашајан К.-ләр хырда, ҹә- ғы вә һејван дәрисиндән jүнкүл гарыг
Буровар силсиләсинин әтәјиндадир. Әһ. нуб р-нларындакы исә иридир. Хәзи лар һазырланмыш, Бенгалијада би

1018 (1981). Əсас тәсәррүфаты һејван- гыса вә сыхтүклүдүр. Бәдәнин үст һис- ширилмиш килдән даирәви гајыглар
дарлыгдыр Орта мәктәб, китабхана, сәси јајда сарымтыл-Гонур, алт һиссә- дүзәлдилмишди. һәлә е.ә. 10 асрдәтибб мәнтәгәси, рабитә шө'бәси вар. си ағ, гышда тамам ағ олур; ҹ.-да исә финикијалыларын Ҝ.-ләриндә мүасир.
кәләсән-көрәсән ГАЛАСЫ — pəнки ағармыр. Авропада, Асијада, Ж.-ләрин конструктив елементлари (кил,
Азәрб.ССР-дә орта әсрләрә аид гала; Шимали Америкада, ССРИ-дә исә де- шпанһоут вә с.) варды. 7 əсрдә уни
мүдафиə истеһкамы. Шәки ш.-ндән 5- мәк олар ки, Һәр јердә раст кәлир. версал аварлы Ҝ.-ләр меўдана кәлди. -6 км шм.-да, Киш чајынын г. саһилин- Мешә гуршағындан тундраја, сәһра вә 12—13 әсрләрдә Гәрби Авропада океан
дә, Гаратәлә д.-нын зирвэсиндәдир. Ди- д-ра гәдәp jajылмышдыр. Азәрб.ССР. үчүн јарарлы каравелла вә диҝәр јел
варларын (галынлығы тәгр. 2 м 70 см), ин бүтүн тәбии р-нларында вар. Хыр- кәнли к. нөвлəри гурашдырылырды. 17
бүрчләрин (һүнд. 7 м) вә дарвазасы- да кəмириҹиләрлә гидaлaндығы үчүн эсрдән Ҝ. конструксијаларында дәмир,нын харабалыглары галмышдыр. Ах- фајдалыдыр. Ил боју чохалыр; 3—9 19 әсрин 2-ҹи јарысындан полад ишлә
тарышлар заманы (1950) jaшajыш бала доғур. Хәзи аз гијмәтлидир. дилмәјә башланды. 19 әсрин әввәлиндәевләринин галыглары, тәсәрруфат гу- кәлИР ВЕРКиси — физики вә һүгу: Ҝ.-ләрдә авар винти, 20 әсрин эввәл
јулары, hовуз вә с. ашкар едилмишдир. ги шәхсләрин кәлириндән (әмәк һаггы, ләриндә бухар турбини вә дахилијанма
15 әсрин аввәлләриндә тикилдији eh- мәнфәәт вә с.-дән) тутулан бирбаша мүһәррики татбиг олунду. 20 әсрин ор
тимал олунур. 1551 илдә Сәфәни һөкм- веркиләрин Əсас нөвү. Капита - таларында енержи гурғусу нүвә јанаҹа
дары I Тәһмасибин табе олмаг тəкли- лизмдә дөвләт будҹәси кәлиринин Ғы илә ишләјән Ҝ.-ләр мејдана чыxды.
фини рəдд едән Шəки haкими Дəрвиш башлыҹа мәнбәләриндан бири олуб, Тә'јинатына көрә нәгл., oв, сәнаје
Mәhәммәд хан Ҝ.-к.г.-нда мөһкәмлән- милли кәлирин инһжарларын хејринә тәсәррүфат, инзибати, һәрби, елми-тəд
мишди. 1744 илдә Иран һөкмдары На- бөлүндүрүлмәси васитасидир. Соси а- гигат, хидмәт вә с. мәгсадли ҝ. Нөв
дир шаһ отуз минлик гошунла Шәкијә лизмдә дөвләт бүдҹәси кәлиринин лəри вар. Үзмә саһәләринә көрә К.-ләр
басгын едәркән Шэки haкими haҹы мәнбәләриндан биридир, бундан әһа- дәниздә, дахили суларда (чај, көл, дә
Чәләби хан (1743—55] Ҝ.-к.г.-на чә- линин мүхталиф групларынын, кооп. низ көрфәзләри вә с.) вә һәм дәниз,
килмишди. Надир шаһ 4 ајлыг мүһа- мүəссисəлəри ва иҹтимаи тәшкилат- hәм дә дахили суларда үзән Ҝ.-ләрә
сирәдән сонра чохлу тәләфатла кери ларын кәлирини вә jығымыны тәнзим- ајрылыр. Ҝ. өзүһәрәкәтедән (механикичәкилмәјә мәҹбур олмушду. Ҝ.-к.г. ләмәк үчүн истифадә олунур. мүһәррикли, јелкәнли, аварлы) вэ је
халк арасында гызлар галасы ады илә кәлмә— Азәрб.ССР Зәрдаб р-нунда дәкләнән олур. Өзүһәрәкәтедән Ҝ.-ләр
дә мәшһурдур. Галанын адынын куја кәнд. Ҝ. советлијинин мəркәзи. Р-н атом (атомоход), дизел (теплоход), бу
Надир шаһын һәдә-горхусуна шәкили- мәркәзиндән 3 км г.-дә, Гарасу чајы- хар-турбин газ-турбин Ҝ.-ләринә,
ләрин «кәләрсән көрәрсән» сөзләрин- нын саһилиндә, Ширван дүзүндəдир. бухар машынлы (пароход) вә с. нөвлә
дән олмасы мүлаһизаси јанлышдыр. ӘҺ. 1446 (1981); памбыгчылыг, hej- рә ајрылыр. Су алтында (суалты гарыг)
Буну һәлә 15 əср мәнбәләриндә гала- вандарлыг, тахылчылыг, бостанчылыг, вә суда үзэн Ж.-ләр дә вар.

«Кәләсән көрәсән» адланмасы тәрәвәзчилик вә барамачылыгла мәш- К.-нин мүһүм техники истисмар
факты да сүбут eдир. Тарихи абидә ғулдур. Орта мәктәб, китабхана, мәдә- характеристикалары ашағыдакы асас
кими дөвләт тәрәфиндән горунур. нијjәт еви, киногурғу, тибб мәнтәгәси, параметрләрлә мүəjjән олунур: К.

Әд.: Азәрбајҹан тарихи, ч. 1, Б., 1961; paбитә шө’бәси вар. нин эсас өлчүләри (уз., ени, бортунун
Нәсирли м. н., мәммәдов р
А., «ҝәләсән-көрәсәнә. галасы hагтында,
Азәрбајҹан Тарихи Музејинин Әсәрләри,
ч. 6, 1961; Мәм мәдов Р. А., Азәр
бајҹан галалары, «Гобустан», 1974, № 1;
Левиатов В. Н., Оборона крепости
«Гелесен-гересен» против Надир шаха,
Изв.АН Азерб.ССР, 1948, № 6.

ҝәләҹәк»-иҹтимаи, сијаси газет,
«һүммәт» менишевик сосиал-демократ
тәшкилaтынын органы. Тифлисдә
Азәрб. дилиндә нәшр едилмишдир. Илк 38
нөмрәси 1918 ил иjунун 27-дә, сонунҹу: 37
су исә 1919 ил мартын 21-дә (1918 илдә
21, 1919 илдә 12 нөмрә) чыкмышдыр. 36
Гәзетин нашири во редактору С. Ағама 34 33 32 31 30 29

35лыоғлу иди. «W.»-дә ә. Гарајев, И. Əби

лов, Ә. ЦІәриф вә б. һүммәтчиләр чы- Fypy jүкләр дашы јан кәми: 1—јухары көjәртә; 2—фалшборт; 3—јүкгалдыранхыш етмишләр.
гол; 4—вентилјаси ја башлығы; 5—јүк буҹургады; 6—јүкләмә сүтуну; 7— утили«ҝәләҹәк,— иҹтимаи, сифаси жур- заси ја газаны; 8— радиолокатор антенасы; 9-сүкан мәнтәгәси; 10— борт

чәпәри;нал, Азәрб. Јени Әлифба Комитаси- 11—јүкләмә лүкүнүн комингси; 12-лүкү бағлајан гапаглар (лүк ачыгдыр);
дин, нәури. 2 нөмрәси (N—1922, 1клубок Норкнет, диндаlіалх, — два рапандар рахк бағдыдырашвартов

да јандырыҹысыәлифбанын тәтбиги вә Азәрб. дилинин лөвбәр; 21—форник, 22 — көндәлән аракәсмә: 23— икинҹи диб
трүмү; 29сафлығы уғрунда мүбаризә мәгсәди да- машын бөлмәси; 30 — дизел-кенера тор; 31-əсас мүһәррик; 32-сојкәнәк атағы;шыўырды. Јени элифба кениш jajылды- 33—авар вады дәһлизи; 34-өтүрүчү вал; 35— авар винти; 36—сү кан; 37-румғы вә ҝүндəлик «Јени јол» газети нәш пел бөлмөси; 38—сүкан машыны.
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һә- кар

кечи

һүнд. вә с.); Ҝ.-нин там јүккалдырма прессорлары, сепараторлар (јанаҹаг вә фективлик өлчүсү (ирәлиләмә әмсалы)
габилијjәти; су басымы; тутуму; əсас јағлары механики гатышыг вә судан кəминин фајдалы күҹүнүн (дарты гүв
мүһәррикинин нөвү вә күҹү. Өзүһә- тәмизләфир), трүм сулары сепарато- вәси илә кәми һәрәкәти сүр'әтинин ha
рәкәт едән Ҝ. — қөвдә, к. гурғулары ру, вентилаторлар, бучургадлар (шпил, сили) Ҝ.h. -нин сəрф етдији күҹә нис
вә к. системлəри, һәрәкәтвериҹи, енер- брашпил) вә с. дахилдир. К.м. -нин бəти илә өлчүлүр.
кетика гурғулары, навигасија авадан- тәркиб вә характеристикалары кәми- кәмиГАЈА тәсвирләРИ — Азәрб.
лығы вә рабитә васитәләриндән ибарәт- нин тә'јинаты вә өлчүләриндән, əсас ССР Ордубад ш.-ндән нм. -да Кәми
дир. Ҝ. -нин көвдәси полад, jүнкүл мүһәррикинин типи вә күчүндән асы- гаја д. -нда е.ә. 3—1-ҹи минилликләрә
әринти, тахта, дәмир бетон, пластик лы олараг мүəjjән едилир. айд гајаүстү тәсвирләр. 1968 илдә au
күтлә вә с. материаллардан дүзәлди- кәми МҮҺӘРРИКИ — кәмини олунмушдур. Ахтары нәтиҹә
лир. Јүк К.-ләринә контејнер, трејлер рәкәтә кəтирмәк (əсас мүһәррик), ја- синдә (1970—74) инсан вә һејван (ке
Ҝ. -ләри, лихтеровоз вә с. Дахилдир. худ кəми електрик кенераторларыны, чи, марал, өкүз, гуш вә с.) рәсм -
Нефт, маjе jанаҹаг, сүрткү јағы, газ насосларыны вә с. ишә салмаг (кө- ләрн, рәгс сәһнәләри, јај охла
вә c. кими јүкләр танкерләрлә дашы- мәкчи муһәррик) үчүн механики мү- овланмасы сәһнәси, мухталиф ишарә
ныр. Мүасир сәрнишин Ҝ.-ләриндән һәррик. Илк Ҝ.м. бухар машыны ол- ләр вә с. ашкар едилмишдир. Рәсм
башлыҹа олараг турист рејслари (кру- мушдур. Ҝ.м. кими, əсасән, дахили- ләр тәк, Гоша ва композисијалыдыр.
из), кәзинти вә јерли рабитә үчүн исти- јанма мүһәррики, бухар турбини ва К.т. кичик өлчүдəдир, схематик шәкил
фадә олунур. ССРИ дә истеһсал олу- газ турбини, дaha rәнаәтли мүһәррик дә чәкилмишдир. К.т. -нә охшар рәсм
нан бөјүк гуру јүкдашыран дәниз К.- типи кими исә дизел ишләнир. Мүхтә- дәрә Азәрб. -ын (Кәлбәҹәр, Абшерон,
синин (дизел енерҝетика гурғулу) су лиф тә'јинатлы кәмиләрдә дөврләр сары хүсусилә Гобустан), һәмчинин Ер
басымы 62850 т, тутуму 62900 м“, јүк- аз (күчү 2,2—35 МВт, фырланма сүр'- мәнистанын Тунҹ вә илк Дәмир дөврү
галдырма габилијjәти 47240 т; бөјүк эти 103—225 дөвр/дәг), орта (күҹү абидәләриндә дә тәсaдүф олунгушдур.
дәниз танкеринин (бухар-турбинли) су 13,2 МВт-а гәдәр, фырланма сүр'әти Аразын сол саһилиндәки дүзән вә дағ
басымы 181200 т, тутуму 183000 м3, 300—500 дөвр/дәг) вә чох (күҹү 2 мвт-а әтэји әразиләрдә jашамыш, јаз јај
jүккалдырма габилијjәти 143500 т; гәдәр, фырланма сүр'әти 500 дөврдәг- фәслиндә ҝәмигаја әразисинә јајлаға
дәниз сәрнишин К.-синин (дизел) су дән артыг) олан дизелләрдән истифа- көчмүш гэдим малдар тајфалара мәх
басымы 19600 т, тутуму 750 сәрнишин дә олунур. Бухар турбинлари дизелә сусдур. К.т. Азәрб.-ын гəдим тәсви
кајуту, jүккалдырма габилијjәти 1837 нисбәтән аз, башлыҹа олараг, ири тан- ри сəнəтинин Нахчыван мәдәнијjәтинә
т-дур (бах һәмчинин Атом бузгыран кәрләрдә, контејнер кәмиләрдә вә с., аиддир.
ҝәмиси). 2) Чохјерли учуш апаратла- һәмчинин көмәкчи мүһәррик кими нү Әд.: Алиев В. Г., Наскальные изоб
рына (тəjjapə, вертолјот, дирижабл) вә-күҹ гурғусу илә нишләјән кәмиләрдә ражения Гемигая, Краткие сообщения
hава К. си, адамларын космоса (бах Атом бузгыран кәмиси) ишлә- Института археологии СССР, в. 148, 1977.
учушуну тә'мин едән космик учун нир. Газ турбинлари әксәр һалларда
апаратларына исә космик к. дејилир. həрби кәмиләрдә, суалты ганадлары кәмиГАЈЫРМА- кәмиләр инша едән

Әд.: Рябчиков П. А., Морские олан нәгл. кәмиләриндә вә с.-дә тәтбиг машынгајырма саһәси. ҝ. сәнајесиндә
суда, М., 1959; Гурович А. н., Аси едилир. Муасир Ҝ.м. кими хариҹијан- Ҝ. з-длары, конструктор бүрoлaры вә
новский в. и., Суда прибрежного и ма мүһәррики (бах Стирлинг мүһәр - елми тәшкилатлар бирләшир. ССРИ
портового плавания, л., 1978; Суворов рики) вә електрик мүһәррики дә иш- дә к. сәнајесинин тәркибинә машын
н. С., Иванов В. П., Федоров в. ләдилир. гајырма вә ҹиһазгајырма мүəссисәләри
П. Современные боевые корабли, М.,
1978; донатка Р., Перепечко А., Әд.: Справочник судового механика, дә дахилдир. Муасир кәми мүрәккәб

Книга о судах, Л., 1981.
под ред. л. л. Грицая, т. 1–2, м., 1973— мүһəндис гурғусудур. Кәмидән бөјүк
74; Ван шейдт В. А., Судовые двига- нэгл., вәтәҗә, јахуд дикәр системләрин

кәми AHБАРЫ — бах Трум. тели внутреннего сгорания, 2 изд., Л., 1977; тәркибиндә истифадә олунур (адәтән
ҝәми ГУРҒУЛАРЫ — кәминин мүх- Гогин А. Ф., Кивалкин Е. Ф., Су“ 20—25 ил). Дүнја Ҝ. -сы ҹәми бир неча
тәлиф истисмар тəлəбларини јеринә довые дизели, 3 изд., М., 1978. өлкәдә jүксәк дәрәҹәдә тәмәркүзләш
јетирмәк үчүн техники васитәләр ком- ҝәми НАВИГАсиЈА BACитәлә. мишдир. Дүнја кәми истеһсалында ка
плекси. Җәминин һәрәкәги заманы ону ри, кəми идарәетмә васи - питалист өлкәләриндән эсас јери Ја
идарә етмәк, порт көрпүсү јанында, тәләри-кәминин јерини, кедәҹәји понија, Исвеч, АФР, Испанија, Б.
јахуд акваторијада дајандырмаг, jүк- jолу мүəjjәнләшдирмәк, әтраф шәраити Британија, Франса, Норвеч, Нидер
ләмә вә бошалтма ишларини иҹра етмәк мүшаһидә етмәк үчүн ҹиһаз вә васитә - ланд, Данимарка, Италија тутур. Нәгл.
нә с. үчүндүр. К.г. -на сүкан, лөвбәр, ләр. Ҝ.н.в. ашағыдакылардыр: кәми- К.-сы сосиалист өлкәләриндән ССРИ,
једәк, jүк гурғулары вә с. дахилдир. һәрәкәт истигамəтина (компас, ПXP, АДР вә ЈСФСР, капиталист
ҝәми ГУРДУ — терединидләр фәсилә- курсограф) вә сүр'этинэ (лаг) нәзарәт өлкәләриндән Јапонија, Исвеч, АФР,
синдән дәниз икитајлы илбизлари. Ҝә- едән, кәмини верилмиш кедиш исти- Испанија, Франса вә Б. Британијада
миләрин алт һиссәсиндә, һидротехники гамəтиндә сахлајан (киросүкан), са- инкишаф етмишдир. Океанын мәним
гурғуларда jашајыр вә oнлaры зәдә- hил објектләринә, көj ҹисимларинә, сәнилмаси үчүн үзән васитәләр (мас.,
ләзир. Гурда охшајыр. Тропик дәниз- радиомајаклара көрә кәминин коор- газыма платформалары), әсacән, АБШ,
ләрдә вә мүлајим гуршаг дәнизләрин- динaтлaрыны мүəjjән едән (пеленга- Норвеч, Б. Британијада инша олунур.
дә jajылмылдыр. ССРИ дәнизләрин- тор, секстант, хронометр) вә ләрин- Bәтәкә К. -сы сосиалист өлкәләриндән
дә 4 нөвү мә'лумдур. Мүһафизә мәг- лик өлчән ҹиһазлар (лот, ехолот), ра- ССРИ, ПXP вә АДР-дә, капиталист
сәди илә ҝәмиләрин вә һидротехники диолокасија ҹиһазлары, кәмичилик өлкәләриндән Јапонијада, чај К.-сы
гурғуларын суалты һиссәләри зәһәр мәсәләләрини һәлл етмәк үчүн һесаб- ССРИ, ЧССР вә АДР-дә, капиталист
ли рəнклə pəнкләнир, јахуд онлaрa лајан електрон машынлары. Мүасир өлкәләриндән АБШ-да даhа чох инки
креозот hопдурулур. Қ.н.в. саһил радионавигасија систем- шаф етмишдир. Капитализм аләминдә
кәми ишыгЛАРЫ — гаранлыгда ҝә- ләри вә Јерин сүн'и пејкләри илә бир- дөјүш вә һДД нин көмәкчи кәмиләри
минин јерини вә һәрәкәт истигамәти- ликдә кәмичилик просесләрини меха- АБІШ, Франса вә Б. Британијада иш
ни көстәрмәк үчүн кәмиләрдә јанды- никләшдирмәјә вә автоматлашдырма- тенсив инша едилир.
рылан ишыг сигнaллaры. Ҝ.и. илә кә- ға имкан верир. Русијада ж. сәнaje cahəси кими 17
минин вәзијjәти, иш нөвү (једәјәалма, қәми ҺӘРәkәТВЕРИҹиси — инса- әсрин сону — 18 әсрин әввәлиндә јаран
кабелчәкмә вә с.), тә”јинаты (лосман нын әзәлә енержисини, күләк енержи- мышдыр. Әcacән, һәрби кәмиләр инша
кәмиси, həрби ҝәми) вә типи (јелкән- сини, механики мүһәррикләрин, газ едилирди; бунунла белә дүнјада илк
ли, моторлу олмасы) Һаггында да иша- ахынынын вә с. енержисини кәминин бузгыран кәми («Пајлот», 1865), дахи
рә верилир. Ҝ.и. рәнҗина (јашыл, гыр- һәрәкәтік үчүн зәрури олан дарты гүв- ли јанма мүһәрриколан кәмін (чај
мызы, ағ), јеринә (кәми бортунда, дор вәсинә чекирән техники васитә. К. К. кәмиси-Вандал», 1903; дән из кәми
ағамында вә с.) ва ишыгландырма нөвлари: ағам чубуг, авар, авар винти, си — «Дело», 1908) Русијада инша едил
секторунун буҹағына ҝөрә фәрелән ир. Һава винти, ганадлы Һәрәкәтевриҹи, мишдир. Совет Какимијjәти илләрин
кәми МЕХАНИзмлари, көмәк һидравлик реактив һәрәкәтвериҹиләр дә ҝ. хејли инкишаф етмишдир. ССРИ
чи ками механизм дәри - кә с. дир. Ҝ.h. -нин кәминин нин бөјүк Ҝ.з-длары Ленинград, Гор
минин куч гурғуларына хидмат едән тә'јинатындан асылы олараг сечилир. ки, Николајев, Херсон шәһәрләрин
вә ја муст:Гил тә'jmаттары олан (кә ҝ.. -нин һәрәкәтвериҹи гүввәси дүз- дəдир. Совет К.з дларында тахта

системлари механизмлари, кө- хәтли мүнтәзәм һәрәкәтлә ҝәминин һә шалбан вә маје дашыјан, јүк сәрни
jәртә механизмләр) механизмләр. к. рәкәтинә сујун көстəрдији мүгавимәт шин, рефрижератор кәмиләр, буз шә
м. по мүхэлнф насонлар, һава ком- гүввәсинә бәрабəр олур. Ҝ.h. нин еф- раитиндә үзән јүк кәмиләри, орта вә
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дыр.

бөјүк траулерләр, үзән балыг з-дла- тәләф едир. К. инсан вә eв hејванлары ики нөвүн чичәкләринин чај вә дәмлә
ры, һабелә торпеда катерләри, кешик- арасында тәһлүкәли хасталикләр дә ја- мəси сидикговуҹу, тәрговуҹу вә бүзү
чи вә трал кәмиләри, крејсерләр, суал- jыр (таун, енсефалит вә с.). СЃРИ-дә чү дәрман кими ишләдилир.
ты гарыглар, танкерләр, дүнјада илк зәрәрвериҹи ҝ. ә гаршы кимјәви, меха- кәндов—Азәрб.CCP Дәвәчи р-нун
дәфә олараг атом енеркeтика гурғусу ники вә биоложи усулларла мүбаризә да кәнд. к. советлијинин мəркәзи. Р-н
олан гејpi-həрби бузгыран кәми— «Ле- апарылыр. Бә'зи гијмәтли хәздəрили мәркәзиндән 9 км шм.-г.-дә, Самур
нин» вә с. инша елилмишдир. ССРИ-дә һејванлар да (мәс., чај гундузу, батаг- Абшерон каналы вә Дәвәчи—Губа ав
инша едилән бир сыра ҝәмиләр хариҹи лыг гундузу вә с.) К.-дəндир. томобил јолу кәнарында, Самур-Дә
өлкәләрә дә сатылыр. кәмйчилик-кәмиләрин су јолла- вәчи овалығындадыр. ӘК. 1495 (1981);

Азәр.ССР-дә ҝ. Бакыдакы бир ры илә һәрәкәти. Јол шәрайтиндән тәрәвәзчилик, тахылчылыг, hејван
сыра ҝәми тә'мири з-длары илә тәмсил асылы олараг чај вә канал, көл вә дә- дарлыг, мејвәчилик вә үзүмчүлүклә
олунмушдур. Вано Стуруа ад. Бакы низ ҝ.-и, функсионал әламәтинә көрә мәшғулдур. Орта мәктәб, мәдәнијjәт
кәми тә'мири заводунда кичик һәҹм- исә коммерсија, балыг ову Ҝ.-и вә с. еви, китабхана, тибб мәнтәгәси, раби
ли хүсуси тә'јинатлы ҝәмиләр дә һа- фәртләндирилир. Гәдимдә ҝ. чај вә тә шв'бәси, автомат телефон ст. вар.
зырланыр (бах һәмчинин Загафгазија көлләрдә, һәмчинин дәнизләрин са- кәнәкәрчәк (Ricinus)-сүдләјәнки
Федерасијасы ад. Бакы ҳәми тә'мири һиллари боју мүмкүн иди. Дәниз ас• миләр фәсиләсиндән ағаҹабәнээр чохил
заводу). трономијасынын инкишафы, компасын лик битки ҹинси. Вәтәни Шимал-Шәр
кәмЙГАЛДЫРЫҹы-кәмиләри бир тәтбиги вә кәми конструксијаларынын ги Африкадыр. Бир нечә нөвмөхтәлиф
сәвијjәдән диҝәринә кечирмәк үчүн тәкмилләидирилмәси Ќ. - ин ачыг дәниз лији олан 1 нөвүшади . (R. com
гурғу. Ики нөв олур: нәгл. W. cы (да- вә океанлара чыкмасына имкан јарат- munis) мә'лумдур. ССРИ-дә, һәмчинин
хили су јолларында сәвијjә фәргини ды. Мүасир к., Ҝ.-и həјата кечирән вә Азәрб.ССР-дә 2 нөвмүхталифлији вар.
дәф етмәк үчүн) вә к. гурғу (кәмига- к. хидмəтини тә'мин едән техники ва- ҝ. pүтубәт, исти вә ишыгсенән битки
јырма вә кәми тә'мири мүəссисәләрин- ситәләрин инкишафына əсасланыр. к. дир. Јарпаглары дилимли, чичәкләри
дә). Нәгл. Ҝ.-сында (маили вә ја шагу режими милли ганунлар вә бејнәлхалг груп һалында јерләшир; меваси үч
ли олур) жәми ичәрисинә су долдурул- сазишләрлә тәнзимләнир (бах Дәниз һү. јувалы гутуҹугдур. Тохумундан ҝ.
муш һәрәкәт едән камераја кирир гугу). Бах һәмтчинин Дәниз нәглијјаты, јағы, көвдәсиндән ип, кисә вә с. ha
(камеранын кириш вә чыxыш гапылары Чај нәглијјаты. зырламаг үчүн лиф алыныр. Декора
олур), релс jолу илә механики, һид- кәнДАЛАШ ((Sambucus)-доггуздон- тив биткидир. Зәрәрверичи
равлик вә ја електрик интигалы васитә- кимиләр фәсиләсиндән битки чинси. ләри: мәфтилгурду, памбыг вә па
силә һәрәкәт етдирилир. к. гурғулар- Кол, кичик ағаҹ, надир һалда чохил- jыз совкасынын тыртыллары. Хәс
дан еллинг вә слип дaha чox jajылмыш- лик oтлaрдыр. Һәр ики јарымкүрәнин тәликлари: фузариоз, склероси

мүлајим иглимли вә субтропик зона - ниоз, боз чүрүмә вә с.
җәмииДАРӘETмә-кәми һәрәкәти- ларында 40, ССРИ -дә 11, о чүмләдән кәнәкәрчәк ЈАҒЫ— кәнәкәрчәјин
ни идарәетмә просеси; кәминин үзмә Азәрб. ССР-дә 2 нөвү битир (бир нечә тохумларындан алынан алифатик јағ;
шәраитина, курсуна, сүр'әтинә, олду - нөвү исә анҹаг бәҹәрилир). Гара ҝ. гурумајан јағлардандыр. Тәркибиндә
ғу јерә вә вәзијjәтинә фасиләсиз ола- (S. nigra) ССРИ -нин Авропа һиссәси, 3— 9% олеин, 3—5% линол вә 80% -
раг визуал, јахуд чиһазларла нәзарәт очүмләдән Крым, Гафгаз вә Азәрб. дән чох рисинол турш усу олур. Сых
олунмасына əсасланыр. Ҹиһазларла нә- ССР-дә мешәалтында раст кәлир. Ағым- лығы (15°С-дә) 0,950—0,974 г/см3-дир,
зарәт кəминин автоматлашдырылмыш тыл сары рәHкли Хырда чичәкләри, дикәр алифатик битки јағларындан
системи, јахуд навигасија ҹиһазлары- бән өвшəји гара мејвәси олур. Декора- фәргләнәрәк спиртдә јахшы, бензиндә
нын (кирoкoмпac, лаг, ехолот, радио- тив биткидир; чичәк вә мејвәси шәраба исә пис Һәлл олур. Ишләтмә дәрманы
локасија вә радионавигасија ст. -лары, pəнк вә мүшк дады вермәк үчүн јарар- дыр. Бә'зи препаратлары мамалыгда
радиоеленгатор, секстант вә вахты дә- лыдыр. Отвары К. (S. ebulus) ишләдилир. Ю.ј. јүксәк кејфијjәтли
тиг өлчән чиһазларын) көмəји илә апа- УССР, Русијанын орта гуршағы- сүрткү јағыдыр; ондан сабун, әлиф ја
рылыр. Визуал нәзарәт исә кәми сү- нын бә'зи р-нларында, Гафгазда (o ғы вә с. исrеhсалында истифадә едилир.
рүҹүсүнүн билик, тәҹрүбә вә сәришгә чүмләдән Азәрб.ССР-дә), Орта Асија- кәнәләР (Acarina) Һөрүмчәкки
синә, маневр һагтында гарар гәбул едә- да (Копетдағда) jajылмышдыр. Һәр миләр синфиндән хырда буғумаjаr
нин шәхси мүшаһидәләринə əсасланыр
кəМИРИҹиләр (Rodentia)-мәмә
диләр синфинин əн чох нөвү олан дәс
тәси. Бүгүн мәмәлиләрин үчдә бирин
дән чохуну вә ССРИ 'фаунасынын ја
рысына тəдəрини əharə eдир. Газынты
Һалында Палессендэн мә'лумдур. Та
башир дөврүндә һәшәратјејәнләрлә бир
ликдә үмуми бир әҹдаддан төрəндији
күман едилир. Һазырда jашајан дов
шанкимиләр дәстәси Ҝ.-ə чох јахын
дыр. Дишлари бəрк битки jемләриндән 2 3
истифадә етмәјә ујғунлашмышдыр. Гөвс
шәклиндә әјилмиш кәсиҹи дишлари ол
дугҹа инкиштаф етмишдир; һәр чәнәдә
бир ҹүт олуб бүтүн һәјаты боју бөјү
jүр. Ҝ.-ин көпәк дишлари олмур. 2
минә јахын, ССРИ-дә 140-дәк, оҹүм
ләдән Азәрб.ССР-дә 31 нөвү вар. Муа
сир . үч јарымдәстәјә бөлүнүр: син
чабабəнзәрләр (Sciuromorpha), тирән
дазкимиләр (Hystricomorpha), сичана
бәнзәрләр (Myomorpha). Ән чох нөвү
олан сичанабəнзәрләрдир. ССРИ-дә тә
садүф олунан мәмәлиләрин јарысындан
чоху бураја дахилдир. Ҝ. Арктика
тундрасындан тутмуш зирвэси гарлы
дағлара гəдəр бүтүн тәбии гуршаглар 4
да јајылмышлар. к. трафларынын гу 5 6

рулушуна кора јер газымаға, үзмәјә,
ики дал аjаrлары үзәриндә гачмаға,
дырмаймаға, һәтта һавада сүзмәјә yi

гунлашмылдыр. К. тез чохалан һејван Кәнәләр. Акариформ кәнәләр (Acariformes): 1- калоглифус анбар кәнәси (Caloglyp
зәрәр верир. Бә'зи невләри анбарларда (Trombidium ferox); 4— готурлуг ҝәнәләри (Acarus siro); — дермаcентор отлаг кәнәлә
сахланан әрзаг вә сәнаје малларыны ри (Dermacentor marginatus); 6—су кәнәләри (Arrеnurus globator).
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лы nејванлар. 3 јарымдәстәси вар: Орі- килди. «К.А.» 1836 илдә дaғылмыш, нын үзвләриндән У. Громова, И. Зем
lioacarina, Acаriformes, Parasitiformes, 1845 илдә бәрпа олунараг 1848—49 ил- нухов, О. Кошевој, С. Тјуленин, л.
Бәдәнинин уз. 0,1—30 мм-дир; баш ләр ингилабы заманы Мəнуб-Гәрби Ал- Шевтсова өлүмүндән сонра" Совет Ит
вә гарын һиссәдән вә 4 ҹүт аjагдан (сүр- манијадакы үсјанларда иштирак ет- тифагы Гәһрәманы адына лајик көрүл
фәләриндә з чүт ибаратдир, назик мишди. 1850 иллә тамамилә дағылды. дү, галанлары орден вә медалларла
дəри вә ја мөһкәм галханҹыглары вар. «Кәнҹ БОЛШЕВИК,— ајлыг иҹти- тәлтиф едилди. А. А. Фадејевин «Кәнч
Pəнки нөнүндән асылы олараг ағ, са- маи-сијаси, нәзәри вә әдәби журнал. гвардија» романы, Х. Рзанын «Красно
ры, гонур гырмызы вә боз олур. Кө- Азәрб.лкки мӣ вә БК-нын органы. дон гарталлары» поемасы, «Жәнҹ гвар
зү 1—2 чүтдүр; чохунун көзү олмур. 1926 илин иjулундан (1930 илин ма- дија» бәдии филми вә с. әсәрләр кәнч
К. үчүн чинси диморфизм хасдыр. Әк- jынадәк илк 44 нөмрәси «Комсомол» гвардијачылара һәср олунмушдур. Во
сәријjәтијумурта гоjур, бир кисми ады илә) 1941 илин иjунунадәк фаси- рошиловград вил. ндәки Молодогвар
исә дири бала доғур. Дүнјада 15 миндән ләләрлә Бакыда Азәрб. дилиндә нәпір дејск ш. «W.г.» нын шәрәфинә адлан
чох, мүмләдән Азәрб.ССР-дә исә олунмуні, ҹәми 154 нөмрәси чыкмыш- дырылмышдыр (1961). 1970 илдә Крас
800- дән артыг нөнү мә'лумдур. к. дүн- дыр. Журналда респ. комсомол тәш- нодонда «Кәнч гвардија» ха гирә ком
јанын һәр јериндә jajылмышдыр. Әса- килатларынын сосиализм гуруҹулу плекси ачылмыш дыр. Ҝәнҹ гвардијачы -
сән гуруда, бир гисми дәниз вә чајлар- ғундакы фәалијjәти ишыгландырыл- ларын ад. чохлу jaшajыш мәнтәгәси,
да јайнајыр. Јыртыҹы ҝ. торпагда, бит- мыш, Yилкҝи мк, Азәрб. лЌки кз, cз вә с. вар.
ки.тəрин үзəриндә, һејван јуваларын- мк вә БК-нын мүһүм гарар вә гэтна

Әд.: Молодая гвардия. Сб. докуменда, паразит ж. исә һејван вэ инсан бә- мəлəри дәрҹ едилмишдир. «W.б.» вахт- тов и воспоминаний, 4 изд., Донецк, 1973;
дәнида, биткиләрин, hејванларын ашыры пионер сәһифәләри вермиш, Иванцов К., Краснодонские маль
ағҹијəриндә, гулаг вә бурунда паразит- кәнҹләрин һәрби вәтәнпәрвәрлик тəр- чишки, Донецк, 1979; Музей «Молодая
лик елир. Енсефалит, hеморракик исит- биjәсиндә мүəjjән рол оjнамышдыр. гвардия», 6 изд.,Донецк, 1980; Молодо

мә вә с. трансмиссив хәстәликләрин тө- өд.: Гусейнов А. А., Комсомоль- нах краснодонского партийно-комсомоль
гвардейцы. Биографические очерки о чле

рәдиҹисидир. Вируслары, бактерија- ско-молодежная Азербайджана, ского подполья, Донецк, 1981.лары, спирохетләри, анаплазмала - Б., 1976.
ры, пироплазмалары вә с. јајыр. Бә”- «ҝәнҹ БУХАРАЛЫЛАР» — 1916 илдә ҝәнҹ ГРАММАТИКләр — 19 әсрин
зи к. xejирлидир; торпағын мүнбит- Бухара ханлығында буржуа-милләт- 70—80 ҹи илләриндә алман Дилчилә
лијини артырыр, битки зəрəрвериҹи- чи һәрәкатын иштиракчылары. Бахыш- ри групу (А. Лескин, К. Бругман, ҝ.
тəрини мəhв едир. лары ҹәдидизмә узғун иди. 1918 илдә Остһоф, к. Паул, Б. Делбрүк вә б.).
ҝәнзә— Азәрб.CCP Исмајыллы р-ну- ж.б.-ын тәшкилaты дағылды. 1920 ил- К.г. - ин нәзәри көрүншләри 19 әсрин
нун Гошаканд советлијиндә кәнд. Р-н дә Дашкәнддә «Ингилабчы кәнч буха- сону— 20 әсрин әввәлләриндә башга
мәркәзиндән 29 км аралы, Қирдиман рaлыларын Түркүстан мәркәзи бүро- өлкәләрдә дә си. Асколи— Италија;
чарының саһилиндә, дағ этајиндадир. cy» japaдылды. Ҝ.б.-ын програмында У. Уитни — АБIII; х. Г. Һабеленес,
əh. 20 (1981). Əсас тәсәрруфаты үзүм- Бухарада әмир haкимијjәтини девириб Ф. де Сөссүр— Франса; Ф. Ф. Фор
чүлүкдүр. Кәндин əразисиндә антик вә демократик респ. гурмаг нәзәрдә ту- тунатов, И. А. Бодуен де Куртене — Ру
орта әсрләрә аид jaшajыш јеринин га- тулурду. Бухара Коммунист Парти- сија) jajылмышды. К.г.-ләр А. Шлеј
лыглары, Һабелә гәдим гәбиристан вар. јасы әмирә гаршы мүбаризәдә демок- хер, К. Куртсиус вә б.-нын натурализм
К.-нин ҹ.-унда тәпәнин үстүндә ашкар ратик гүввәләри бирләшдирмәк мәг. көрүшләринә гаршы чыxырдылар. Ди
едилмиш торпаг гәбирләрдән е.ә. 3-1 сəди илә ҝ.6.-ла итгифага кирди. Бу- ли бир систем кими тәдгиг етмәсәләр
әсрләрә аид гара, боз, тырмызы ранкли хара Халг Совет Республикасы japa- дә, Ҝ.г. мүгајисəли тарихи дилчилијин
кил таблар (хејрә, допу вә с.) тапыл- дылдыгдан сонра Ҝ.б. ын сол ганады- инкишафында мүһүм рол оjнамышлар.
Мыштыр. нын нүмajәндәләри рәсмән коммунист- 20 әсрин аввәлләриндә ҝ.г. апарыҹы

әд.: Османов Ф. Л., Исмајыллы ләрлә бирләшиб, ингилаби һөкүмәтә мөвгејини итирди.

рајонунун археоложи абидəлəри Наггында, дахил олдилар. к.б. -ын сағ ганадына Әд.: Ахундов А., Умуми дилчи
Азәрбајҹанын мадди мәдәнијjәти. ч. 6, мәнсуб олaнларын хејли һиссәси басма- лик, Б., 1979.
Б., 1965. чылара гошулуб, Совет haкимијjәтинә кәнчәләЗАЙРЛиләр»—1905—
«ҝәнҹ АВРОПА»— 1834 — 38 илләрдә гаршы мүбаризә апардылар. 06 илләрдә Әлҹәзаирдә Франса мүс
фәалијjәт көстəрмиш кизли ингилаби- ҝәнҹ ГВАРДИЈА-Бөјүк Вәтән тәмләкә әсарәти әлејһина мүбаризә апа
демократик тәшкилатларын («Ҝәнҹ мүһарибәси (1941—45) илләриндә ран милли мүсәлман тәшкилатлары
Итал тра», «Кәнч Полша» вә с.) бирли- Краснодон ш.-ндә фәалијjәт көстәр нын үзвләри. «К.ә.»-ин әксәријjәти әл
ји; Исвечрәдә ҹ. Мадзини јаратмыш- миш кизли комсомол тәшкилaты. Ҝиз- ҹәзаирлиләрә авропалыларда бәрaбәр
ды. Мərcəди Авропа өлкәләриндә респ. ли партија тәшкилaтынын рәһбәрлији һүгуглар верилмасини тәләб етмәклә
гурулушу јаратмаг иди. илә japaдылмышды. Фашистләр Крас- јанашы, онларын франсыз дили вә
«ҝәнҹ АЛМАНИЈА» («Junges Deut- нодону ишғал етдикдән (1942, ијул) мәдәнијjәтинә jијәләнмәсини дә зәруриschland»)— 19 әсрин 30-ҹу илләриндә сонра кәнәләрин бир нечә антифашист сајырдылар. «Ю.ә.»-ин, əсасән, мүсәл
ијул ингилабынын тә’сири илә japaн- групу мејдана кәлмишди. 1942 йл ок- ман руhаниләри илә бағлы олан аз бир
мыш әдәби һәрәкат. «К.А.»-нын мүтə- тјабрын 2-дә шәһәр вә она јахын гәсәбә• һиссәси әрәб дили вә мәдәнијjәтинин
рәгги немајәндәләри Л. Бөрне, Л. Вин- ләрин жәнҹләр груллары рәһбәрләри- горунмасы, мүстәгил Әлҹәзаир-Тунис
барг, к. Гутсков, ҝ. Лаубе, т. Мундт, нин илк тәшкилати jығынҹағында «ф. дөвлатинин japaдылмасы уғрунда чы
Г. Күне мүртәҹе романтизмә гаршы г.» адлы (С. Туленин таклиф етмиш хыш етмишләр. Биринчи дүнја мүһа
чыхыр, соснал-тәнгиди мөвзулара хү: ди) кизли тәшкилaт japaдылды. Де- рибәсиндән сонра «W.ә.» идејаларынын
суси диггат верирдиләр. Ф. Енкелс кабрын ахырларында тәшкилaтын ардыҹыллары Әлҹәзаирдә милли азад
«Ш.А.Р-нын мәтбуатында иштирак ет- мухталиф милләтләрдән олан 92 үзвү лыг һәрәкатынын мө'тәдил ҹинаһыны
мишдир. 1835 илдә «W.A.» јазычылары- (o ҹүмләдән, азəрб. ә. Дадашов) вар тәшкил едирдиләр.
нын вә бу һәрәкатын ишгиракчысы he- иди. Ҝәнҹгвардијачылар әсир дүшмүшi «кәнҹ әФГАНЛАР» – Әфганыстан
саб едилән һ. Һејненин әсәрләри га- совет адамларыны хилaс едир, татар- да 20 әсрин аввалиндә мејдана кәл
даған олунду. Идеја вә бәдии програ- лары, һәрби сурсат вә јанаҹаг анбар- миш вә 1905—07 илләр Русија ингила
мындакы мәһдуд ҹәһәтләр 40-ҹы ил- ларыны партлaдыр, һитлерчилари вә бынын тә'сири илә күҹләнмиш милли
ләрин аввалиндә «W.A.»-нын дағылма- вәтән xаинларини өлдүрүрдүләр. Шә- вәтәнпәрвәр һәрәкатын иштиракчыласына сәбәб олду. Һәр кизли партија тәшкилaты вә «W.г.» ры. «Ҝ.ә.» милли истиглалијjәт, дүнјə
жәнҹ АЛМАНИЈА» («Junges Deut- фашист гарнизонуну мəhв етмәк вә Со- ви тәһсилин кенишләндирилмәси, мил
schland») — Алманијада мүтлэгијjәтчи вет Ордусуну гарныламаг мәгсәди илә ли сәнаје вә тичарәтин инкишафы тәләб
Һөкүмәтләри девирмәји гаршыја мәг- силаһлы үсјан һазырлајырды. Сат- ләри илә чыxыш едирдиләр. Әмәнулла
сэд гојмуш кизли ингилаби суи-гәсд- гынлыг нәтиҹәсиндә һазырлыг баш тут- ханын рәһбәрлији илә «К.ә.» 1919 ил
чи, республикасы-демократик ҹәмијjәт. мады. 1943 ил јанварын 15-и, 16-сы вә дә һакимијjәти әлә алдылар, өлкәнин
1834 илдә Исвечрәдә алман мүһаҹир- 31-дә фашистләр 71 нәфәр кәнчгварди- сијаси ва игтисади истиглалијjәтини
ләри јаратмышдылар. Илк вахтлар јачыны (бир гисмини күлләләјиб, бир мөһкәмләндирән бир сыра ислаћатлар
Јени Алманија, адланыр вә əсасəн гисмини исә дири-дири) көмүр шахта- кечирдиләр. «W.ә.»-ын һакимијjәти дөв
хырда буржуа зиjалыларыны бирләш- сынын гујусуна атдылар. Тәшкилaтын рүндә Совет Русијасы илә Әфганистан
дирирди. Тәдриҹән «W.A.» да сəнəткар- үзвләриндән јалныз 11 нәфәри полис арасында достлуг вә гоншулуг әлaгәлә
ларын вә фәһләләрин тә'сири күҹлән- тә'тибиндән гуртара билди. ССРИ Али ринин эсасы гоjулду. «W.ә.» һөкумəти
ди, Алманијада кизли ингилаб тәб- Совети Pəјасəт hej'әтинин 1943 ил 13 1929 илдә Бәччeju-Сагга үсјаны нәти
лиғат апармаг вазифаси өн плана чә- сентјабр тарихли Фәрманы илә «W.г.- ҹәсиндә деврилди.
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әд.: Хариҹи Асија во Африка өлке- ликдә һәјата кечирир. Азәрб.-да 32 с. Мәсәләләри ипырландырыр, бу саһәлеринин јени тарихи, Б., 1962; Массон К.т.с. вар (1981). дә габагҹыл тәҹрүбәни таблиғ едир.в. м., Ромодин В. А. История Аф- ҝән тәбиәтчиләР СТАНcИЈА Тиражы 7300 нүсхәлир (1981).ганистана, т. 1—2, М., 1964—65.
сы, ССР и дә – мәктәбдәнкәнар көнч ҺЕКЕЛЧиләр (вә ја сол he

«кәнч ИТАЛИЈА» («Giovine Italia») ушаг муассисаси, тәшкилатчы, тә'ли келчиләр һә хел фәлсәфә мәктәбинин
— кизли ингилаби тәшкилат; 1831 илин матчы методик мәркәз. Маариф Назир радикал ҹинаһы (А. Руке, Б. Бауер,
ијулунда Марселдә Ҹ. Мадзини јарат- лиjи системиндадир. Илк к.т.с. 1918 л. Фејербах вә с.). К.К. hекел фәлсә
мышды. Өзəјини италјан ингилабчы илдә Москвада, 30 илләрдән исә өлкә фәсини тәфсир вә христианлығы тән
мүһачирлари ташкил едирди. Башлы- нин дикәр шәһәрләриндә japaдылмыш гид етмиш, тарихдә шәхсијjәтин, суб
ҹа мәгсәди Италијаны јаделли әсарә- дыр. Ҝ.т.с. тәбиәтн өjpәнмәк вә гору јектин факторун һәлледиҹи ролуну
тиндән азад етмәк вә мүстәгил ваһид маг ишиндә шакирдлəрин фәалијjәти эсас көтүрмүншләр. Һекелчилијин сол
ресті. јаратмаг иди. Әмәли фәалијjә- ни ташкил едир, "онларын бу саһәдә ҹинаһынын формалашмасында д.

тиндә суи-гәсдләр хүсуси јер тутурду. баҹарыг вә вәрдишларини мөһкәмлән Штраусун «Исанын һәјаты» (1835)
Пјемонтда (1833) вә Савојада (1834) дирмәк үчүн мүхталиф тадбирләр китабы мүһүм рол оjнамышдыр.
Мадзини тәрәфдарларынын тәшкил бахыш-мүсабигәләр, эн'әнәви бајрам «кәнҹ ЧЕХЛӘР» (рәсми ады— мил
етдиклари гәсдләр боша чыхдыгдан лар (мәһсул бајрамы), ҝүнләр (мешәчи ли азад фикирли партија
сонра «W.И.» бир мүддәт өз фәалијjә ҝүнү) вә c. кечирир. Азәрб.ССР-дә 28 (Narodni strana svolodomyslnaj— чех
тини дајандырмаға мәҹбур олмушду. к.т.с. вар_(1981). буржуа либерал партијасы. 1874 ил
1840 илин јазында фәалијjәтини бәрпа «кәнҹ ТҮРКЛӘР» — Кәнҹ түркләр декабрын 25-дә Чех милли партијасы
етмиш ва Лондонда «Италјан фәллә ингилабына (1908) башчылыг етмиш (ЧМ) дахилиндәки мүхалифәтчә
ләри иттифагы»ны japaтмышды (ла- «Иттиһад вә тәрәт ги» сијаси тәшкила рәјанынын үзвлəри јаратмышды (һәмин
кин «Щ.И.»нын башчылары пролета- тынын үзвләри. вахтдан ЧМП Гоҹа чехләр адланмаға
риатын синфи чыxышларына мане кәнҹ ТҮРКләр ингиЛАБЫ (1903) башлады). Чех торпагларына мухта
олмаг үчүн фәһлә рәһбәрлијини һәр Түркиjәдә султан Әбдүлһәмид ис ријjәт верилмасини, буржуа-демок
вәҹһлә буржуа демократијасына табе тибдадыны девирмәји, конститусијалы ратик азадлыгларын тә'мин олунма
етмәјә чалышырдылар). Щ.И.» 1848 гурулуш japaтмaғы вә өлкәни јарым сыны тәләб едирди. 1918 илдә дикәр
ил ингилабы әрәфәсиндә тактикасыны мүстәмләкә асылылығындан азад етмә- чех буржуа партијалары илә бирликда
дәјишәрәк Италија милли азадлыг һә- jи гаршысына мәгсәд гојмуш илк бур- Чех Дөвләт - Һүгуг Демократ Партија
рәкатынын мө'тәдил-мүтлэгијjәтчи ҹи- жva ингилабы; башланмасына Ру- сында бирләшди.
наһы илә иттифага кирди (1848 илин сија буржуа демократик ингилабынын кәнҹә - Аээрб.ССР Дашкәсән, Хан
мартында Парисдә «Италија милли (1905—07) билaвaситә тә'сири олмуш лар рнлaры вә Кировабад ш. әрази
ассосиасијасы» кими јенидән тәшкил дур. 1908 ил иjулун 3 дә Македонија- синдә чај. Күрүн сағ голу. Уз. 98 км,
олунмушду) вә респ. тәләбини кери кө- нын Ресне іш. гарнизонунун үсјаны илә һөвзасинин саh. 752 км? дир. Муров -
түрдү. башланмышды. К.Т.И. на рәһбәрлик дағ силсиласинин IIM. јамаҹындан
Бүтүн зиддијjәтләринә вә мәһдуд- едән «Иттиһад вә тәрәгги» партијасы (2814 м һүнд. дән) башланыр. Мүһүм

луғуна бахмајараг «W.И.»нын фәалиј- султанын ләғв етдији 1876 ил конститу- голлары: Зивлән вә Дәстәфур. Гар,
jәти Италија милли азадлыг Һәрәка- сијасынын бәрпа олундуғуну е'лан ет- јағыш вә jeралты суларла гидаланыр.
ты — Рисорчименто тарихиндә мүһүм ди. Истамбул əһалиси вә гарнизонунун Сувармада истифадә олунур.
јер тутур. үсјанчылар тәрәфинә кечмәси (24 иjул) риндә зурнабад СЕС и вар.
«kəнҹ ишчи»— бах «Азәрбајҹан нәтиҹәсиндә султан Конститусијанын кәнчә бах Кировабад.
кән ләре». бәрпа олунмасы вә мәчлис чағырылма «кәнчә 1,— тут ипəкгурду ҹинси.
«кәнҹ ЛАТЫШЛАР»— 19 әсрин 50- сы һаггында фәрман верди. Мәҹлисдә 1964 илдә Aѕэрб. Елми Тэдгигат Ипәк
60-чы илләриндә Латвијада милли- (1908, 2 ноjабр) чохлуг тəкил етмини чилик Ин тунда Р. А. Һүсејно јетиш
либерал һәрәкатын иш гиракчылары, кәнҹ түркләр ингилаб эрәфәсиндә вәр дирмидир. Гурдун рəнки ағдыр. Ба
Һәрәкатын баниләри вә идеја рәһбәр- диклари вә'дләринә (аграр ислаһаты, рамасы ағ вә овал формалы, орта чә
лари К. М. Валдемар, к. к. Биезбар- фәһләләрин вәзијjәтини јахшылашдыр киси 1,3г олур. Јемләмә мүддәти 27
дис, Ј. А. Алунан, К. J. Барон иди. маг, милли азлыглара мухтаријjәт вер- күндүр. Јаш барамада ипəјин мигдары
Јаранмагда олан латыш буржуазија- мәк, хариҹи капиталы мәһдудлашдыр- 25,7% дир, 1 гипəктурдундан 3,48 кг
сынын монафејини ифада едән «W.л., маг вә с.) әмәл етмәдикләриндән онла ба рама мәһсулу атыныр.
тәһкимчилик галыгларына гаршы чы- рын сосиал базалары заифләди. 1909 жәнҹә БОЗДАҒЫ, Боздағ сил
хыр, Латвијанын капитализм јолу илә ил апрелин 13-дә султанын тәрәфдар- силоси Аэəрб.ССР дә, Күр чөкәк
инкишафына, иггисади вә сијаси ҹә- лары һәрби чеврилиш едиб Һакимијjә- лијиндә дағ тирәси. Минкәчевир су
һәтлән Русиjаjа архаланмасына чалы- ти әлә кечирдиләр. Македонијаја гач анбарынын ҹ. саһилини ташкил eдир.
шырдылар. «W.л.» латыш әдәби дили- мышi кәнч түркләр əсас дајаглары олан Уз. тәгр. 60 км, һүнд. 500 м-ә гәдәр
нин, милли әдәбијјат вә инҹәсәнәтин, үчүнчү ордуну («һәрәкәт орлусу») Исдир. Плиосен вә Антропокен чөкүнтү
рус халгы илә мәдәни әлaгәләрин ин- тамбул үзәринә јеритдиләр. Апрелин ләриндән (кил, гум, чагыл дашы) тəlu
кишафына вә мөһкәмләнмәсинә тә'сир 27-дә Әбдүлһәмид деврилди; гарда кил олунмушдур. 4. јамаҹы дик, им.
көстəрмишләр. 70-ҹи илләрдә «W.л.» шы у Меһмет Рәшад султан e'лан јамаҹы нисбәтән майлидир. Әcacән,
һәрәкаты арадан галхды. олунса да, әслиндә һакимијjәт « қәҹ јарарсыз торпаглардан (бедленд) иба
«Кәнҹ полША» («Мloda Polska»)- түркләрин» кечди. Өз haкимиј рәт дир. Јарғанларла кәсилмишдир.
Полша мүһаҹирләринин 1834—36 ил- jәтини мөһкәмләндирми кәнҹ түрк Кил карстлары вар. Јарымсәһра ланд
ләрдә фәалијjәт көстәрм иш ингилаби ләр дахили вә хариҹи сијасəтдә халга шафты инкишаф етмишидир. ІІІм. јама
тәшкилaты. Бејнәлхалг «Жəны Авро- зидд хәтт тутдулар. 1918 илдә Түрки Чында ардыҹ, саггызағачы, нар коллуг
па» бирлијинин федерал бөлмәси ки- jәнин Биринҹи дүнја мүһарибәсиндә лары jajылмышдыр.
ми Берндә japaдылмышды. Полшанын мәғлубијjәти кәнҹ түркләрин һакимиј кәнҹә гиЈАМЫ (1920) -- мусават
мүстагил буржуа-демократик респ. ки- јəтинә гојду. чыларын бапчылығы илə əксингилаб
ми бәрпасыны өзүнүн мәгсәди е'лан Әд.: Алиев г. з., Турция в период чы үнсүрлəрин Азәрб. да Совет Каки
етмишди. Рәһбәри И. Лелевел иди. правления младотурок, М., 1972; Шпиль мијjәтинә гарцы мајын 25—31 дә ҝән
кәнҹ TEXникләР СТАНcи JACы, кова В. И., Младотурецкая революция ҹә ш. ндә галдырдыглары гијам. Тиф
ССРИ-дә—мәктәбдәнкәнар ушаг мү. 1908—1909 гг., М., 1971. лисә гачмыш мүсaвaт башчылары вә
ассисəси, тәшкилагчы, тә'лиматчы ме «кәнҹ Фәһлә» -«молодо) РА- Антанта империалистлари, . күрчү мен
тодик мәркəэ. Маариф Назирлији сис- БОчи»— Азәрб. ва рус дилләрендә шевикләри, дашнаклар гијама јардым
теминдадир. Илк Ҝ.т.с. 1926 илин ајлыг бүллетен, Азәрб.ССР Дөвләт көстәрирдиләр. 10—12 мин нәфәрлик
октјабрында Москвада ачылмышдыр. Техники Пешә Тәһсили Комитасинин гүвваси олан гијамчылар совет гарни
К.т.с. шакирдләрдә техникаjа мараг, органы. 1969 илдән Бакыда нәшр еди зонуну тәрксилаһ едиб шәһәри хејли
дәгиг ҹиһаз вә гурғуларла ишләмәк лир. «W.ф.»-«М.р.» техники пешә һиссасини кечирдиләр. Кәнҹәдә
баҹарығы ашылајыр, онларын техни- тәһсили мүəссисәләриндә ишләјән мүәл- Совет Һакимијjәтинин деврилдијини
ки билик савијjәсини артырыр, мәктәб- лим, истеһсалат тә'лими устасы вә e'лан етдиләр вә XI Гызыл Орду һис
ләрдәки техника дәрнәкләринин фәа- тәрбијəчиләр үчүн методики вәсаитдир; сәләринә каршы һәрби әмәлијјата баш
лијjәтинә нәзарәт едир. к.т.с. бүтүн һәмин мәктәбләрдә тә'лим-тәрбија, ладылар. Лакин д.). стансијасыны тут
тадбирларини ОАДКJ4 комитәләри, методики ишләрин тәшкили, фәнлә- маға ҹәһд көстәрән гијамчылар д.ј. фәһ.
«Билик» ҹәмијjәтинин елми-техники рин тәдриси, фәһлә кадрларынын һа- ләләринин вә әскәрләрин инадлы мүга
бөлмәләри вә б. мүəссисәләрлә бир- зырланмасы, пешә оријентасијасы вә вимəтинә раст кәлдиләр. Мајын 21-дә
6, ч. 6

сон

әлә
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чатма

Азәрб. Ингилаб Комитаси АКб)П Мк- ҹү чары и Деметри [1125—54) зәл техникуму адландырылмыш,
нын көстәриши илә гијамы jатырмаг зәлә нәтиҹәсиндә дaғылмыш Жәнҹәјә 1954 илдә исә Ханлар педагожи тех
үчүн Азәрб. Фәһлә-Кәндли Мүдафиә һүҹуму заманы дарвазаны Ҝүрҹүста- никуму илә бирләшдирилмишдир.
Шурасы japaтды. АКб)П МК мајын нa (Ҝелати монастырына) апармыш- кәйҹә ТРАКТАТЫ (1735), ҝәнҹә
29-да респ. фәһлә, кәндли вә гызыл әс- ды. 18 әсрдә монастыр тә'мир олунар- мүгавиласи— Русија вә Иран
кәрләринә мүраҹиәт етди вә әксинги- кән Ҝ.д.-нын бир тајы дам өртүбүндә арасында мартын 10-да Ҝәнҹә јахын
лабчыларын əсас мәгсəдлəрини зəh- истифадә едилмишдир. Дикәр тајы лығында бағланмыш мүгавилә. Түр
мәткешләрә билдирди. Азәрб. Ингилаб һазырда Ҝелати монастырынын ҹәнуб кирә илә мүһарибәјә һазырлaшaн чар
Комитаси вә XI Ғызыл Орду Һәрби һасарына (IV Давидин гәбри гаршы- Русијасы Ҝ.т. -на әсacән, Күр чајындан
Ингилаб Шурасынын әмри илә ҝән- сындақы дивара) бəркидилмишдир. шм. -да јерләшән Азәрб. торпаглары
ҹәјә тә'ҹили әскәри һиссәләр көндәрил- әд.: Шәрифли м. х., IX əсрин ны Иранын хејринә тәрк етди. Бунун
ди. Ҝәнҹә ш. вә гәза əhaлиcи гијамын икинчи јарысы—XI əсрләрдә Азәрбајҹан мүгабилиндә, рус таҹирләринә Иран
јатырылмасында Гызыл Орду һиссә- феодал дөвләтләри, Б., 1978; Френ X, əјаләтләриндә көмрүк өдәмәдән сәр
ләринә јахындан көмəклик көстәр- М., Железные (Гянджинские) ворота, Из бәст тиҹарәт етмәјә иҹаза верилирди.
миш, шәһәрдә вә јахын кәндләрдә дө- вестня азербайджанской археологической Ајрылыгда түркләрлә һеч бир данышыг
јун дәстәләри дүзәлдилмишди. Азәрб. де А. А., Расшифровка надписи, в кн.: aпaрмaмaғы вә Түркијә илә сүлі мү
ССР Халг Дахили Ишләр комиссары Архитектура Азербайджана эпохи Низа- гавиләләринин бағланмасында биркә
h. Һ. Султанов Азәрб. Ингилаб Коми- ми, м., 1947; Ениколодов и. к., иштирак етмәји өһдәсинә көтүрән һәр
тәсинин Ҝәнҹә губ.-нын фөвгәл'алә ко- Железные ворота XI в. в Гелати, Известия ики өлкә Рәшт мугавиләсинин (1723)
миссары кими ораја көндәрилди. Гы- АН Азерб.ССР, 1948, № 5. бүтүн маддəлəрини тасдит етди.
зыл Орду һиссәләри шәһәр зәһмәткеш- кәнчә көРПҮләРИ — орта әсерлә- Әд.: Нагорная А., Русско-иран
ләринин вә әтраф кәндлиләрин фәал рә аид Азәрб. ме'марлыгабидәләри. ские договоры 1732 и 1735 г., в сб.: Араб
көмəји илә гијамы jaтырды. Гијамын Кәнҹә чајынын үзəриндән салынмыш ские страны. Турция, Иран, Афганистан

д. Һүсејнов, С. Һ. Ағамалыоғлу, һ. П. Жәнҹәнин һиссәләри бу көрпүләр ва
јатырылмасында С. М. Әфәндијев, м. з көрпүдән ибарәт олмушдур. Көһнә история, экономика), М., 1973; Алиев

Мобијев, И. А. Әминбəјли, Б. И. әфән- ситәсилә әлaгәләндирилирди. Археоло- джане в первой половине XVIII века, Б.,ба против турецкой оккупации в Азербай

дијев вә 6. фәал рол оjнамышлар. жи тəдгигатлар (1939—40 илләр) нәти- 1975.
Ҝәнҹә зәһмәткешләри хиласкар кими ҹәсиндә ҝ.к.-нин дајаглары (дағының кәнчә YCJAHы (1231-Харəэмшаһ
шәһәрә дахил олмуш Гызыл Орду һис- hалда) ашкар едилмишдир. Көрпү- ҹәлал әд-динә каршы Ҝәнҹә сәнәткар
сəлəрини алгышла гаршыламышды- ләрдән бирини бүтөв һалда экс едән ларынын вә шәһәр јохсулларынын үс
лар. Ҝәнҹәдә Совет haкимијjәти бәрпа фотошәкил (19 аср) галмышдыр. Ча- јаны. Әһали ҹәлал әд-динин шәһәрдә
олунду. Ијунун 3-дән Ҝәнҹә гәза Мү- jын ахары истигамəтиндә үчүнчү (ахы- олмaмaсындaн истифадә едәрәк, јаделвәктәти Ингилаб Комитаси тәшкил рынҹы), олан Чохашырымлы, лиләрин зүлм вә истисмарына каршыедилди вә фәалијjәтә башлады. тағлы бу көрпү бишмиш тырмызы үсјана галхды. Үсјана Бәйдәр башчы

Әд.: Азәрбајҹан тарихи, ч. 3, т. 2, кәрпиҹдән вә чајдашындан тикилмиш- лыг eдирди. Үсјанчылар Харәзмша
Б., 1973; Азәрбајчан Коммунист Партија- дир. Орта әср Азәрб. көрпүләриндән һын Кәнҹәдәки гарнизонуну мəhв едиб
сы тарихинин очерклари, Б, 1964; Мир- фәргли олараг сујун дағыдыҹы тә'- шәһәри әлә кечирдиләр; вaрлыларынКадијев М. М., Азәрбајчанда пролета- сирини арадан галдырмаг үчүн далға- әмлакыны jохсуллара пајладылар. Онриат диктатурасынын илк

комитәләринин тәшки- гыранлар бурада дајаглардакы ачы- лар Һакимијjәт символу олан вә һәлә
ли, Азәрбајчан ССР-ин 40 иллији» кита- рымларла. әвәз едилмишдир. Ҝ.к.-нин сәлҹуг һөкмдары Гијас әд-дин Мәһәмбында, Б., 1960; Кадидишев А. Б., Ин- 12 әср—13 әсрин аввәлләриндә салын- мәд дөврүндән (1105—17] галма султани гражданская война в Закав- дығы еһтимал едилир.
казье, М., 1960; Гулиев Дж. Б., Борь тахтыны дағытдылар. Тезликлә ҝәнҹәјә
ба Коммунистической партии за осуществ Әд.: Саламзаде А. В., Новые гајыдыб шәһәр јахынлығында дүнтәркә

ление ленинской национальной политики архитектуры, в кн.: Исследования и ма- јатырмаға чалышды. Тәслим олмаг hагматериалы по истории азербайджанской салан Мәлал ад-дин үсјаны динҹ jолла
в Азербайджане, Б., 1970.

териалы по архитектуре и искусству Азер- гында султанын тәклифинә ҹаваб олакәнчә дАРВАЗАсы—орта әсрләрә байджана, Б., 1966.
раг үсјанчылар харәзмлиләрә һүҹум етаид Азәрб. бəдни сəнəткарлыг нүмунә- кәнчә милли мүәллимлар

Шәддади диләр. Лакин Бәндәрин тактики сəhвиһөкмдары Шавурун СЕМИНАРИЈАСЫ — Азәрб.-да мүәл
(1049—66/67) әмри илә 1063 илдә азəрб. лим кадрлары һазырлајан илк тәһсил дәр башда олмагла отуз нәфәр үсјанчыүзүндән үсјанчылар мәғлуб олду. Бән

уста Ибраһим ибн Осман һазыpламыш- мүəссисәләриндән бири. 1919 илдә ја- едам едилди.
дыр. Ҝәнҹә галасы, јахуд ичгала үчүн радылмыш, 1924 илдә илк бурахылы

Әд.:

дүзәлдилмиш дәмир дарвазанын үзә- шы олмушдур. К.м.м.с.-нда азəрб.- Из героической борьбы азербайджанского
Петрушевский И. п.,

народа в XIII-XIV веках, Б., 1941; Альт
ман М. М., Исторический очерк города
Гянджи, Б., 1949; Буниятов З. М.,
Государство атабеков Азербайджана, Б.,
1978.

кәнчә ХАНДЫҒЫ—18 әсрин ортала
рында јаранмыш Азәрб. феодал дөв
лати. Шәки, Гарабағ, Ериван ханлыг
лары, Газах-Шәмәддил султанлығы

Жәнчә дарвазасындан вә ҝүрчүcтанла һәмсәрһәд иди. Самух,
фрагмент. Уста ибра- Курәкбасан, Ҝәнчә, Шәмкир (Шамхор),
Бим ибн Осман. Ајрым маһалларына бөлүнән Ҝ.х.-нын

1063. тәсәрруфатында малдарлыг, әкинчилик,
бағчылыг, үзүмчүлүк, бостанчылыг,
итәкчилик вә с. əсас јер тутурду. Тоху
чулуг, халчачылыг, зәркәрлик, мискәр
лик, бојагчылыг, дулусчулуг вә с. сә
нәт саһәләри дә инкишаф етмишди.
Әлверишли тәбии шәрайт вә тичарәт
jоллары гOBuтағында јерләшән ханлы
ғын мәркәзи Ҝәнҹә ш.-нә мүхталиф
өлкәләрдән таҹирләр кәлирди. Кән

ри дејмә үсулу илә нахын вә орнамент- лaрлa jанашы, Дашкәнд вә Сәмәргәнд чәдә пул кәсилирди. к.х.-нда бүтүн
ләрлә бәзәдилмишдир. Куфи хәтти илә ш.-ләриндән өзбәк жәнҹләр дә тәһсил Һакимијjәт, торпаг, јералты вә јерүстү
ишләнмиш китабәдә дарвазанын Шаву- алырды. Семинаријада Ј. Мәммәдәли- сәрвәтләр хана вә онун аилә үзвләринә
рун әмри илә һазырланмасы, устанын јев, М. Рзагулузадə, ə. Ҹавад вә б. мәхсус иди. Әһалидән малҹәһәт, төj
ады, дүзәлдилмә тарихи («...әмәл дә- дәрс демиш, һ. Араслы, Мир Ҹә- ҹү, бәһрә, даруғалыг вә с. верки вә мү
мирчи Ибраһим ибн Осман ибн Ән- лал вә б. бу семинаријаны битирмиш- кәлләфијjәт топланырды. К.Х.-нын
кәвејһ. Дөрд jүз әлли бешинчи ил») ләр. Ҝ.м.м.с. 1927 илдә гыз семинари- илк ханы Зијадоғуллары нәслиндән
вә c. көстəрилмишдир. 1139 илдә ҝүр- јасы илә бирләшдирилиб, Ҝәнҹә педа- олан II Шаhверди хан (1747—60]олмушi

тервенция

си.
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чалынан

нын

хал

дур. Онун Һакимијjәти дөврүндә гон- ды. Вахты илә Надир шаһын Картли стафа, Һәсәнсу, Ахынча, Зәјәм, Шам
шу феодал дөвләтләр. (Гарабағ ханла- чарлығынын табелијинә вердији Шәм- хор, Гошгар, ҝәнҹә вә с. чајларын ата
ры Пәнаһәлихан, Ибраһимхәлил хан, шәддил вә Борчалы маһалларыныкери ғы вә гисмән ортаахынлары) Күр һөв
Кабелә Картли вә Кахети чарлары Теј- алмаға Ҹавад хан, Ҝүрҹү- зәсинә аиддир. Шабалыды вә ачыг
мураз вә 11 Пракли) Ҝ.х.-на бир нечә станда һакимијjәт уғрунда мүбаризәдә шабалыды торпаглар кениш јајылмыш
дәфә басгын етмишди. Шабверди мәғлуб олуб Ҝәнҹәјә гачмыш шаһзадә дыр. Јовшанлы вә jовшанлы-шоранты
хан Пәнаһәли хандан даhа чох чакин- Александра һәр васитә илә көмәк едир, јарымсәһра биткиләри үстүнлүк тәut
дији үчүн Тејмураз вә н Иракли илә ону Күрчүстана һүҹума һазырлајырды. кил eдир. Јарымсәһра вэ гуру чөл ланд
сазирә кирмиш, онлардан асылы вә- К.х. илә ҝүрҹүстан вә Русија арасын- шафты вар. Памбыг, тахыл, картоф
зијjәтә дүрмүшiдү. Шаһвердиха да, мүнасибәтләр кетдикҹә кəскинләшди: әкидир. Үзүм мејвә фетишдирилир.
Оғлу Mәhәммәдһәсән хан (1760—80) Сиcиановун башчылығы илә чар гошу- мәктәБИ-Азәрб. бәдии халчачылыг
кечди. Онун һакимијjәти дөврүндә ну Ҝәнҹәјә һүҹум етди. И. П. Сисиано- мәктәбләриндән бири. К.-Г.Х.М.-нә
Картли-Кахетидән асылылыға тама- вун тəслим олмаг талабларини дәфәләр- Кәнҹә вә Газах групуна аид халча ком
милә сон гоjулду. 1780 илдә Мәһәммә - лә рәдд едән Ҹавад хан узун мүддәт позисијалары дахилдир. Жәнчә групу
һәсән хан гардашы мәhәммәд хан тә- чар гошунларына шиддатли мүгавимəт на. (индики Кировабад ва онун əтраф
рәфиндән өлдүрүлдү. Һәмин илдә н көстəрди. 1804 ил јанварын 3-дә Ҹавад кəндлари, Ҝәдәбәј вә индики Гасым
Иракли вә Ибраһимхәлил ханын Ҝәнчә- хан дөјүшдә өлдүрүлдү; чаргошунла- Исмазылов р-нларынын әразиси, Ерм.
jә һүҹуму заманы әлә кечирилән Мә- ры Кэнчә галасыны тутду. К.х. ләғв ССР-ин бир сыра кәндлари) «шәнчә»,
Һәммәд ханын көзләри чыхарылды вә едиләрәк Русијаја бирләшдирилди. «Гәдим Ҝәнҹә», «Көлкәнд», «Фәхра
о, Шушта галасына салынды. Пішғалчы

лар Ҝәнҹәјә ејни вахтда ики Һаким — әлијев Ф. М., Шимали Азәрбајҹан шә
Әд.: Азәрбајҹан тарихи, ҹ. 1, Б., 1961; лы», «Чајкәнд», «Чајлы», «ІШадылы»

Гарабағ ханлығынын нүмajәндәси һәз- бәрләрн, Б., 1960; һәмидова Ш. п., этраф кәндлари, Күрҹ.ССР-ин инди
рәттулу бəји вә Картли Кахети чар- Гарабағ ханлығынын Картли-Кахетија ки Марнеули р-ну) «Борчалы», «Гај

тарихиндән маглы», «Гарагојунлу»,

әдә әмәлә ҝәлән икиһакимијjәтлијин бүгуг серијасы, 1969, 27 Јенә онун, Салаһлы», «Шыхлый чешнили
дроникашвилини тә jин етдиләр. Кән- схуәсрин 80 — 90-ты илләри.Азәрб. Гарачып», гачакан, «Даккәсәмәне;

«Дәмирчиләр», «Кəмəрли», «ҜӨјчәли»,
ағырлығы, əсасəн зәһмәткәш күтлә

ләрин үзəринә дүшүрдү. Буна көрә ханлығынын Картли-Кахетија чарлығы илә чалар дахилдир. Кәнҹә-Газақ халча
дә тезликлә ишғалчылара гаршы халк мүнасибәтләри тарихиндән, јенә орада, лары Губа-IIирван халчаларына нис
һәрәкаты башлады. 1783 ил үсјанынын 1972, № 2. бәтән садә композисијалыдыр. Халча
башында Зијадоғуллары нәслиндӘНҺамы бəј (1783—85ј дурурду. Күрчү жәнҹә үмә мәсҹиди — Азәрб. ларын һашијә бәзәкләри садә гурулушнүмajәндәсинин Ҝәнҹәдән говулмасына ме'марлыг абидәст. 1606 илдә азəрб. лу, pəнклари долғун вә шухдур; ком
чалышан Ибраһимхәлил хан да үсјан- алим ва ме'мар ullejх Бəhaəддин тə- позисијасында бөјүк өлчүлү һәндәси

көлләр, тотем характерли расмләр үсчылара көмәк едирди. Лакин үсјан рәфиндән иница едилмишдир. Халыг арачылар күрчү нүмajәндәси илә јанашы сында ІІah Аббас мәсҹиди адланыр, түнлүк тәшкил eдир. Бу мәктәбин хал
Гарабағ ханлығынын

чаларында аз ранкләрлә ahəнкдар коБишмиші гырмызы кәрпиҹдән тикиләннүмajәндәсинидә ҝәнҹәдән говдулар. 1784 илин па" абидә мәсҹид ва онун гарпысындакы 2 лорит japaдылыр. Мүхталиф өлчүдә
бызында Ираклиҝәнҹәјә һүҹума һүндүрминарәдән (19 асрда тә"мир илмә сыхлығы 1 м-дә 90 миндән 156
кечди. Бу һәрби сәфәрдә полковник дилдикдән сонра минарәләриң әннәлки минәдәк, илмә һүндүрлүү 8—12 мм
с. Бурнашевин башчылығы илә русгошунлары да иштирак едирди. hачы Мәсчидин эввәлләр мөвҹуд олмуш мәд- олур. Бурада ховлiy xалчаларлa jанашыбəјин мүрачиәти нәтиҹәсиндә Дағыстан рәсәси һазырда (20 әсрин орталары) орижинал нахышлара вә зəнкин коло
феодалларынын ишә гарышмасы илә дағыдылмышдыр. Үмуми һәҹми куб рига малик килим, ҹеҹим, палаз вә с.мәмшәт әшјалары

сыра Азерб.ханы Шушагаласында һәбе рук диаметрли 17 м) күнбүзлә өртул, Истəр ховлу, истәрсә дә хөвсуз кал
К.х. јени басгындан хилас олду. Бир шәклиндә олан мәсчид дөврүнә көрә бе- ховсуз халчалар,
де олай Мәһәммәд ханы фенидән ҝән-мүддүр. Бинанын хариҹә ачылан дəрин ча мә'мулатлары сачаглар вә рәнкли
ҹәјә хан тә'јин етдирмәјә чалышырды готаздарла бәзәдилир. k.-Г.х.м.-нин
лар. Буна көрә дә Ибраһимхәлил хан рулушу ме'марлыг һәллинә көрә дигMәhәммәд ханы едам етдирди. Лекин гəти ҹәлб едир. Ибадәт салону саһәси- халчалары кениші шөһрәт газанмышдыр. Бунларын ән камил нүмунәләри
Mәhәммәд ханла биркə həбсдә олан кенишлији ачырымларынын ССРИ-нин вә хариҹи өлкәләрин музеј
гардашы Рәһим хан (1785—86] Шуша Һүндүрлүү илә фәргәәнир. Минбә
галасындан Ҝәнҹәјә гачмаға вә Һакими- рин, үзәриндә ојма бәзәкләри олaн ағач ләриндә сахланылыр. 14 əсрдә Газах

шәбәкәләри шәбәкәчилик зонасында тохунмурі, үзәриндә әждаһасəнəтининјəти әлә кечирмәјә мүвәффәг олду. М. ІІ. вә симург гутру тәсвири олан халча
Ибраһимхәлил хан и Иракли илә бир- надир нүмунәләриндәндир. (Берлин Инҹәсәнәт Музеји), 18 эсрэ
ликдә ҝәнчәјә һүҹум етди. Ибраһим. Вазел узун мүддәт к.ч.м.нин мәдрә аид «Борчалы», «Дәмирчиләр» чешни
хәлил хан Ҹавад л аны (1786—1804)

Кәнҹәјә һаким тә'јин етмәјә чалышыр
М. Ф. Ахундов бурада ондан нәстә ләри вә ховсуз вәрни (һәр үчү Мет
лигды. II Иракли илдә 5000 манат бач хәттини өjpəнмидир. Мәсчиддә Воролитенмузејдəдир, Hју. Јорк), 19

мүгабилиндә Ҹавад ханын Ҝәнчә һаки- 1967 илдән Р. Мустафајев ад. Азәрб. әсрдә истеһсал едилмиш Кәнҹә" (Ерми олмасына разылыг верди. 1795 ил. Дөвләт Инҹәсэнəт Музејинин филиа- митаж, Ленинград) ва «Гәдим ҝәнчә,
дә Аға Мәһәммәд шаһ Гамарын Загаф- лы берләштир.
газиjаjа jүрүшү әрәфәсиндә II Ирак әә.: саламзаде А. В., Архи- ры К.-Г.х.м.-нә мәнсуб ән бахшы кодпозисијалардандыр.
лијә бач вермәклән имтина едән Ҹавад тектура Азербайджана XVI—XIX вв., Б., Јапышдырма шәкил, бах сəh. 96—97.
хан шаһын Тифлисә һүчуму заманы Әд.: Кәримов Л., Азәрбајҹан
гошуну илә она јардым етди. Бир чох кәнә-ГАЗАХ ДҮзәнлији хөлчәси, ч. 1, л.-Б., 1961; мүчири
Азәрб. ханы, еләҹә дә Картли-Кахети Азәрб.ССР-дә дүзәнлик. Кичик Гаф- ҹ., Азәрбајтан халчачылығы, Б., 1977;
чары II Иракли Русијадан бардым истә- газ д-рынын шм.-ш. әтәкләри илә Күр Абдуллаева Н. А., Ковровое искус:
диләр. Чар һөкумати 1796 илдә кенерал чајы арасындадыр. Шм.-г.-дә Ашағы ство Азербайджана, Б., 1971.
В. Зубовун башчылығы илә Загафга- Картли дүзәнлијинә, ҹ.-Іш.-дә Гарабағ жәнҹә - ГАРАБАF мәдәнилә.
зијаја гошун көндәрди. Ҹавад хан да дүзүнә говршур. Һүнд. тәгр. 100 м- ти— Азәрб.-да Тунҹ дөврүнә анд ар
нүмajәндәси Мәммәдгулу бəји Русијаја дән 550 м-ә гәдәрдир. Антропоген сис- хеоложи мәдәнијjәт (бах Хочалы-қә
jоллајыб һимајәјә алынмасыны хаһиш теминин гум, кил, киллиҹә вә чагыл дәбәј мәдәнијjәти).
етди. 1796 илин јајында Ибраһимхәлил дашларындан тәшкил олунмушдур. ҝәнҹәли киPAKoc - бах Кира
ханын ва II Ираклинин гоцунлары Ҝән- Күр чајына тәрәф мејллидир; чај дә- кос ҝәнәәли.
ҹә галасыны мүһасирәјә алдылар. Ҹа- рәләри, гобу вә jaрғaнларда кәсилмиш- жәнҹәР (Gencer) Лејла (д. 1923, Ис
вад хан 1000” нәфәр күрчү эсирини дир. Шәгирмә конуслары бар. Гыпты тамбул)-түрк мүғәнниси (драматик
кери гајтарды вә пИраклијә илдә гураг кечән мүлајим исти јарымсәһра сопрано). Илк чыxышы 1949 илдә Ан
15000 манат баҹ вермәји ва'д етди. вә гуру, чөл иглими үстүндүр. Орта гара опера театрында олмушдур. Пар
Ибраһимхәлил хана исә киров верди. темп-рјанварда—3-дән 3°С-jә гәдәр, тиjалары: Сантусса «Кəнд намусу,
II Јекатеринанын өлүмүндән сонра рус иjулда 20—27°С-дир. Иллик јағынты п. Масканји), Лүчија («Лүчија ди Лам
гошунлары Азәрб.-дан кери чатырыл- 200— 400 мм. Чајлары (Инчәcy, Ағ. мермур», г. Донисетти), Тоска «Тос.

нин ва
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ка», ҹ. Пуччини), Татјана («Јевҝени фәгијjәтләрә наил ола билдикдә ком
Онегин», П. Чајковски) вә б. Авропа мунист олурлар».
вә Американын ән мәшһур опера театр «Коммунист ҝәнҹләр иттифагы һәр
ларында, еләҹә дә ССРИ -дә чыxыш бир ишə јардым едән, тәшәббүс вә сә)
етмишдир. көстәрән зәрбәчиләр дәстәси олма
ҝәнҹәЧАЈ АРХЕОложи AБидә. лыдыр» (јенә орада, сəh. 298).
ләРИ — Азәрб.-да археоложи објект. Партијанын рәһбәр ролу комсомо
Ҝәнҹә чајы вадисиндә Неолит, Енео- лун мүвәффәгијјатли фәалијjәтинин
лит, Тунч дөврләринә, антик вә орта һәлледиҹи шəртидир, комсомолун баш
әсерләрә аид чохлу jaшajыш јерләри, лыча вазифаси исә коммунизм гурмаг
гәбир абидəлəри, курганлар вә с. аш- да партијаја көмәк етмәкдир. В. И.
кар едилмишдир. Абидəлəрин өjpәнил- Ленинин тарихи нитки индики кәнч
мәсинә 19 асрин орталарындан баш нәсл үчүн дә фәалијjәт програмыдыр.
ланмындыр. Археоложи материал- «Бизим күнларимиздә дә, совет халгы А. Кәрајбојли 40 олмасын, бу
лар јерли әһалинин тəcəрруфат, мәмшәт Ленинин арзулaдығы, һазырлашмаға олсун» филмин дә Рүстәм бәј ролунда.
вә мәдәнијjәтини, гоншу өлкәләрлә әла- чакырдығы бир, иллә, коммунизм гу
гәләрини вә с. өjpәнмәјә имкан верир. руҹулугу иши илә мәшғул олдуғу, бир манов), Рза бəј, Солтан бəј, Нофәл (40
Хоҹалы -Кәдәбәј мәдәнијjәтинин ја- вахтда Ленинин мүдрик сөзләри бизим олмасын, бу олсун», «Аршын мал алан»,
jылдығы əсас әразиләрдән олан К.a.a. үчүн əн актуал, конкрет көстәриш ки- «Лејли вә Мәҹнун», Y. hачыбəјов) ва
Азәрб.-да ибтидаи иҹма гурулушунун ми, коммунизм гуруҹуларынын кәнч с. роллары оjнамышдыр. к. 1921 — 33
дағылмасыны вә синифли ҹәмијjәтә нәслинә партијанын тапшырығы кими илләрдә Бакы Азад Тəнгид-Таблиғ

кечид әрәфәсинә айд әламәтләри сәсләнир» (Брежнев Л. И., Ленин Театрынын (сонралар Бакы Түрк Иш
ајдынланідырмаға имкан верир. Ҝ.а. јоту илә, ҹ. 3, Б., 1972, cəh. 146).
а. -ндән ашкар едилмиш бир чох мадди

чи Театры) вә бир мүддәт Азәрб. Драм
Әсәр CCPЙ -дә 75 дилдә 552 дәфә Театрынын ак гјору олмуш, бир сыра

мәдәнијjәт намунаси Ленинград, Мос- (1978, апрел), оҹүмләдән Азәрб.ССР. јадда галан сәһенә образлары japaтмыш
ква, Тбилиси, Бакы, һәмчинин бир сыра дә 147 мин тиражла 10 дәфа (1981, де- дыр: Сатин («həјатын дибиндә», м.
Авропа өлкәси (Берлин вә с.) музеј- кабр; илк дәфә 1925 илдә) ајрыҹа ки- Горки), Исҝәндәр, Рүстәм бәј («Өлү
ләриндә сакланылыр. таб һалында нәшр едилмишдир.

Әд.: нəриманов и. h., Ҝәнчә- «кәнчлик-китаб нәшријјаты. 1938 гулузадə), БалашСевиль, ҹчаб.
чај рајонунун археоложи абидəлəри, Б., «Уuraгкәнҹнәшр» барлы), Мәммәдҹәфәр («Јанғын», һ.
1958. ады илә) Бакыда фәалијjәт көстәрир. Нәзәрли вә с. Рүстәм) вә б. ҝ. 1933
«кәнчләр Азәрб.ССР Дөвләт нәшријјат Поли- илдән М. Әзизбəјов ад. Азәрб. ДөвлатиттиФАГЛАРЫнын графија вә Китаб Тиҹарәти Ишләри Драм Театрынын актјорудур. К.-нин
вазифәләРИ (Русија Комму- Комитаси системиндәдир. «W.» јенијет- japaдыҹылығында күчлү драматик, ко
нисткәнчләр иттифагы- мә вә ҝәнҹләр үчүн әдәбијјат, ҝәнҹ мүәл- мик сәшкили сәнә образлары мүһүм
нын 3-ҹү Үмумрусијагурул- лифләрин, Азәрб., рус вә дүнја халг- јер тутур. Əсас роллары: Мәшәди һү
тарында нитг» — В. И. Ленинин лары классикларинин, мүасир јазычы- сејн һәјат», м. Ибраһимов), Алтун
1920 ил октјабрын 2-дә чыxышы (Әсәр- ларын әсәрләрини, шифаһи халг japa- бај, Саламов («Од кәлини», 1905-ҹи
ләри, ҹ. 31. cəh. 282—300). Коммунизм дыҹылығы нүмунəлəрини, һәмчинин илдә», ҹ. Ҹаббарлы), началник («Гачаг
ҹәмијjәти гуруҹулуғунда кәнчләрин сијаси-иҹтимаи вә елми күтләви әдәбиј- Нәби», с. Рүстәм), Коба («Ханлар»,
јери вә ролуну, кәнч нәслин коммунист јат чап едир. 1981 илдә 186 адда (үму- с. Вурғун), бәләдијjә рәиси («Мүфот
тәрбијәсинин принсипләрини мүəjjән ми тиражы 2 млн. 104 мин нүсхә) ки- тиш», Н. Гогол), Миндилли, длигулу
едән програм сәнәдидир. Илк дәфә 1920 таб бурахмышдыр. («Нишанлы гыз», «Әлигулу евләнир»,
ил октјабрын 5—7-дә «Правда»да кәРАЈБәJли (Ҝ арајбəј ов) с. Рәһман) вә б. . «Азәрбајҹанфилм
дәрҹ олунмуш, һәмин ил ајрыҹа китаб- Ағасадыг Ағәли оғлу (д. 15.3.1897, ula- ин истеһсал етдији «Севил» (1929),
ча кими бурахылмышдыр. В. И. Ленин махы) — Азәрб. со «Фәтәли хан» (1947), «Севимли маһны»
көстәрирдики, коммунизм ҹәмијjәти вет актјору. Азәрб. (1956), «Гызмaр күнәш алтында» (1957),
гурмаг вазифасини «...јалныз јени шә- ССР халк артисти «0 олмасын, бу олсун» (1958) вә с.
райтдә, инсанлар арасында истисмар- (1940). 1940 илдән филмләрдә чәкилмишдир. Азәрб.ССР
чылыг мүнасибəтинин олмадығы бир Сов.Икп үзвү. Али Советинин (6-ҹы чакырыш) депушәрайтдәч ишә башлајан нәсл...» (јенә 1910—12 илләрдә таты, АКп 30 ҹу гурултајынын нүмаорада, сəh. 282) јеринә jетирә биләр. Бакыда һ.Әрәблин jәндәси олмушдур. Ленин ордени, Окт
Сәнаје вә әкинчилији бәрпа етмәдән скинин рәһбәрлик јабр Ингилабы вә Гырмызы Әмәк Бај
коммунизм ҹәмијjәти гурмаг Олмаз, етдији һәвәскар рағы орденлари, һәмчинин медалларлаһәм дә буну көһ на гајда илә дејил; драм дəрнəјиндә, тәлтиф едилмишдир.елмин сон наилијjәтләринә эсасланан сонралар «Ниҹат»

Әд.: Азәрбајҹан. ССР халк артистијени гајдада гурмаг лазымдыр. В. И. вә Сәфа» ҹәмијjәт
Ағасадыг Ҝәрајбојли, Б., 1958; Рәһи м

Ленин кәнҹ нәслин коммунист тәрби- лəринин, З. вә Ү. ли и., Ағасадыг Ҝәрајбəјли, Б., 1979.
jәсини вә тәһсилини кәнчләр иттифаг- hачыбəјов гардаш

әРАЈиләр, Ҝнрајиләр—15
ларынын башлыча вазифаси сајыр, ларының театр труппаларында чыxын 18 әсрләрдә Крым ханлары сүлaләси.кәнчләри јени ҹәмијjәт гурмаг уғрунда етмиш, бурада Садыг хан («Аға Мәһәм Баниси баҹы Кәрај иди. Крымын Py
мүбаризәдә там иштирак етмәјә, бәшә- мәд шаһ Гаҹар», ә. Б. Һагвердијев) сиjаjа бирләшдирилмаси илә (1783) co
ријjәтин инкишафы нәтиҹәсиндә japaн- шаһ Тәһмас («Надир шаһ», н. Нәри нунҹу хан Шаһин Ҝәрaj haкимијjәтләнмыш бүтүн биликләрә, мәдәнијjәтә jијə

кәнаредилди,
ләнмәјә, коммунизми өjpәнмәјә, ону кәPAJлы — Азәрб. лирик ше'р фор
чанлы әмәклә әлaгәләндирмәјә чағы

масы. Һәҹа вазниндә јазылыр. Сәк
рырды. кизһеҹалы 4 мисрадан ибарәт 3—5 вәКәнҹләрдә коммунист әхлага, ком

ја 7 бәнди олур. Гафијә системи гошмамунист мә'нәвијјаты тәрбијә етмәк кәнч
дакы кимидир. Мүхталиф шәкилләриләр иттифагларынын ән барлыҹа вә вар (ҹығалы ҝ., саллама ҝ., нәгә

зифәләриндәндир. В. И. Ленин өjpə ратлы Ҝ., дилдөнмәз ҝ. вә с.). Ю., əса
дирди ки, коммунист тәрбијәсинин
əсасыны, коммунизм гурмаг уғрунда А. ҝәрајбəј сән, көзәллик, мәһәббәт, тәбиәт, дост
мүбаризә тәпкил eдир. Шуурлу вә ин Миндилли луг мөвзуларында олуб, зәрифлији

(«Нишанлы гыз»,гизамлы әмәк коммунист тәрбијәсинин вә оjнаглығы илә сечилир. Ашыг ше'.
С. Рәһман) ро- риндә чохбашлыҹа амилидир. «Ҝәнҹләр ишләнән формадыр. Ја

лунда. зылы әдәбијјатда да (м. Әмани, м.
фагынын үзвү олмаг, иши елә апармаг В. Видади, г. Б. Закир вә б.) истидемакдир ки, адам өз фәалијjәтини, фадә едилмишдир.өз гүввәсини умуми ишə cəрф етсин.

ќәРДАНИЈә— орта әсрләрдә Азәрб.Коммунисг тəрбијаси мәһз бундан иба
вә Јахын Шәрг мусигисиндә ҝениш јарәтдир. Ҝәнҹ оғлан вә ја гыз јалныз jылмыш 6 аваздан бири.

бу ҹүр ишләдикдә әсл коммунист олур.
Онлар vјалныз бу ишлә әмәли мүвәф

ҝәРДәк - отағын мүəjjән бир һиссә
сини умуми саһәдән ајыран бәдии ләр

ли

итти
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дә. Кечмишдә тәзә евләнәнләр үчүн гу- кәРКинлик ТРАНСФОРМАТОРУ кәрмәшов Фәсиләси ( (Celast
рулурду. Ипәкдән вә читдән һазыр- — өлчү вә нәзарәт мәрсәди илә jүксәк raceae)-икиләпәли битки фәсиләси.
ланырды. Јухары һиссаси (кәрдәкба- кәркинлији (1000 в дан артыг) алчаг Һәмишəјашыл, јахуд јарпағы төкүлән
шы) шух рәнҗли вә көзәл нахышлы пар- кәркинлијə чевирән өлчү трансфор- ағаҹ, кол вә лианалардыр. Јарпаглары
чалардан гурама усулу илә тикилир, матору. К.т. нун биринчи долағы бәситдир; ики вә ја бирчинсијjәтли
ритмик диликләрлә бәзәдилирди. Ди- јүксәк кәркинликли дөврәјә, икинҹи мүнтәзәм чичәкләри тәк-тәк, jaxуд
тикләрин арасы вә гуртарамағына ипəк долағы исә өлчү ҹиһазларына вә нә- груп һалында јерләшир. Мејваси гу
ипләрдән, јахуд гызыл, күмүш вә рәнк- зарәт схемләринә гошулур. К.т. -нун туҹуг, киләмејвә, ја да чәўирдәклидир.
ли метал саплардан дүзәлдилмиш го- тәтбиги волтметр, тезликөлчән, електрик һәр ики јарымкүрәнин тропик, суб
кәрәк JAPArs, sf)- орта әср- кинлик дөврәләриндән тәчрид етмәјә дә, хусусан ҹәнуби Асија вәҹәнуби
ләрдә бә'зи Јахын Шәрг өлкәләриндә, вә нәзарәт - өлчү апаратларынын номи- Африкада 60 (850 нөвү), ССРИ-дә 3
очүмләдән Азәрб.-да мөвчуд олмуши нал кәркинлијини стандартлашдырма- (19 нөвү). оҹүмләдән Азәрб.ССР-дә
верки. Монголлар дөврүндән мә'лум- ға имкан верир. Ҝ.т. бирфазалы вә үч- 1 ҹинси (5 нөвү) јајылмышдыр.
дур. Ҝ.j., əсасəн, ханын, ханымдарын, фазалы олур. Кәркинлик трансфор- кəтирилмәдән тәнлик— сол тә
шаһзадəлəрин вә әмирләрин хәрҹлари маторларынын номинал кәркинликлән рәфи ҡәтирилмәјән чохһəдли олан
үчүн сәрф едилирди. Ќ.ј. топлајан мә'- ри 380 в—750 кв һүдудунда дәјишир. f(x)=0 ҹәбри тəнлији.
мурларын өзбашыналығы әһалинин Сәнаје әһәмијjәтли (бирһəдли) к.т., кəтирилмәдән чохһəдли-да
наразылығына сәбәб олурду. әсacән, електрик вә јардымчы ст. -ла- hа кичик дәрәҹәли вуруглара ајрыла

әд.: Али - заде А. А., Социально- рын пајлајычы гурғуларында гураш- билмәјән чохһəдли. Вуруглара ауырма
экономическая и политическая история дырылыр. Лабораторијада ишләди- чохһəдлинин әмсалларындан асылы
Азербайджана XIII-XIV вв., Б., 1956. лән К.т. адәтән чохһəдли олур. дыр. Мәс., өмсаллар расиoнaл əдəд,

кәРКинликБөлән, кәркин: дирсә, х2+2 чохһəдлиси кəтирилмәјән
кәРКәр — Азәрб.ССР Ҝәдәбәј рнунда лик бөлүчүсү — сабиг вә дәји- дир. Лакин әмсаллар һәгиги əдəддирсә,кәнд. к. советлијинин мəркәзи. Р-н шән ҹәрәјанын кәркинлијини ајры-ајры 3

мәркәзин дән 9 км г.-дә, Ҝәдәбәj—Ново- һиссәләрә белән електротехники гур- x + 2 вә х? — ху2 4;
саратовка автомобил јолу кәнарында, ғу. Алчаг кәркинлик дөврәләриндә комплекс əдəддирсәортадағлыг гуришат дадыр. ӘҺ. 1305 актив електрик мүгавимəтли материал
(1981): hејвaндaрлыг вә әкинчиликлә лардан һазырланмыш потенсиометр
мәшғулдур. Орта мәктәб, клуб, ки- ләр тәтбиг олунур. Дәјишән ҹәрәјан 1+ і з

x+y+ 3 2, x – 2. вә
2табхана, тибб мәнтәгәси, рабитә ше' - дөврәләриндә, һәмчин ин реактив К.

баси вар. ләрдән (тутум вә индуктив К.-и) исти
кәРКинлик, механики кәр- фадә едилир. Јүксәк кәркинлик дөв

2кинлик-исимдә (гурғу вә машын- рәләриндә тутум К.-и (дәјишән ҹәрә
ларын елементләриндә) хариҹи тә’сир јанда) вә актив ҝ. (сабит ҹәрәјанда) вуругларына ајрылыр. Ҝəтирилмәзлик
(jүк, темп-р вә с.) нәтиҹәсиндә japaнaн ишләдилир. Јүксәк кәркинликли елек- үмуми һалда әмсаллары ихтијари ҹәбри
дахили гүввәләрин өлчүсү. Мисмин их- трикотүрмә хәттәриндән кичик күч мејдана дахил олaн чохһəдли үчүн тә”
тијари нөггәсиндәки Ҝ.-и өjpәнмәк үчүн азырмаг үчүн ишләдилән тутум. К.-и јин едилир. Чох вахт даһа кичик дәрә
Һәмин нөгтәдән хәјалән мүстови кечи. jүксәк дəгиглијә малик вә ардыҹыл ҹәли расиoнaл әмсаллы вуруглара аj
риб, ҹисмин о бири јарысыны санки аты- бирләшдирилмиш бир нечә конденса- рылмајан расиoнaл әмсаллы Чохһәд
рыг. Атылмыш һиссәнин галмыш һис- тордан ибаратдир. Индуктив қ. ә ав- лијә дә ҝ. ч. дефилир.
сәјә тә'сири дахили гуввәләрлә әвәз тотрансформатор мисал ола биләр. кəтирмә конУty-мүвэггәти су
олунур. Әкәр A нөгтəси әтрафындакы кәРКинликләр конСЕНТPACй- ахынларынын мәнсәб һиссәсиндә вә
(ruәк.) dѕ cahəли кичик елементə dF JACы — ҹисмин формасынын кəскин кичик дағ чајларынын дүзәнлијә чых
дахили гүввәси тә'сир көстәрирсә, онда дəјишән јерләриндә (мас., дешиклә- дығы јердә көйрәк тырынгы материал
p==dF/ds нисбати dѕ cahəси үзрә Арин кәнарларында, киринти буҹагла- ларынын топланмасындан japaнaн рел
нөгтәсиндәки механики кәркинлик век- рында) кәркинлијин кəскин артмасы. јеф формасы. Зәиф габарыг, јарым
тору адланыр. к. векторунун кәсијə k.к. зоналарына даhа чох јүк дүндүзү конус шəклиндә олур. Дүзән саһәләрэ
нормал (а) вә гохунан (t) истигамәтләр- үчүн Онлар пластик деформасија вә дә су ахыны сүр'әтинин азалмасы илә
дә тә'сир көстәрән тoплaнaнлары исә дaғылманын башланғич cahəлəрини əлагəдар олараг асылы материалларын
узғун олараг тәшкил eдир. Бурадакы əн бөјүк кәр- узаға апарыла билмәмәси нәтиҹәсиндә

кинликләрә јерли ҝәркинликләр де- әмәлә кәлир. Азәрб.ССР-дә к.к., аса
рә А нөгтә. јилир. Ҝ.к.-ны Ҝ.к. әмсалы (јерли сән, Бөјүк вә Кичик Гафгазын дағәтәји
синдәки нор кәркинликларин номинал ҝәркинлик- дүзәнликлариндә, Алазан-Һәфтәран ва
мал вә тоху ләрә нисбәти) илә гијмәтләндирирләр. дисиндә даhа чохдур.
нан механики жәрмәтүK— Азәрб.ССР Ләнкәран кәТИРМәләр-јер сәтһиндә әмәлә
К.-ләр алла р-нунда шәһәр типли гәс, к. гос. сове г- кәлмә шәрайтиндән асылы олмајараг
ныр. Бурада: лијинин мəркәзи. Р-н мәркәзиндән 8 км көклү сүхурларын үзəрини өртмүш көв
о?t=p? ҹис ч.-г.-дә, Ләнкәран чајынын саһилин - рәк Антропокен чөкүнтүләринин үмуми
мин А нөгтə ds дә, Ләнкәран овалығындадыр. Орта ады; гум, чајдашы, ҝил, килҹә вә с.
синдәки К.-и мәктәб, мәдәнијjәт еви, китабхана, дән ибарәт олур. ж., əсасэн, өртүк ха
А нөгтӘсин ушаr бағчасы, рабитә шөбәси, автомат рактери дашыўыр. Мәһдуд мə'нада Ҝ.
дән кечирилән бүтүн мүмкүн кәсикләр телефон ст. вар. Бөјүк Вәтән мүһари- су ахынлары васитәсилә апарылан сүлб
үчүн бүтүн механики К. векторларынын бәсиндә һәлак олмуш һәмјерлиләрин малдәләрдир.
топлусу илә характеризә олунур. Беј- шәрәфинә абидә гоjулмушдур. Кә4 -1) көл батарлыг типли
нәлхалг ваhидләр (СИ) системиндә Па кәРМәшов (Evonymus) —ҝәрмәшов зәләриндә калсиум-карбонатын чөк
(паскал) илә ифадә олунур. фәсиләсиндән јарпағы төкүлән вә һә- мəси нәтиҹәсиндә әмәлә кәлән көврәк,
кәРКинлик СТАБИЛИЗАТОРУ – мишəјашыл кол, јахуд кичик ағам бит- тозвары күтлә. Ҝилли нөвлари ширин
електрик енержиси гәбуледиҹиләринин киләри ҹинси. Бәсит јарпаглары гар- су, көл, чәмән меркели адланыр. ӘҺәнк
кириш кәркинлијинин гијмəтини, мән- шы-гаршыја дүзүлүр. Икиҹинсијjәт- јандырылмасында вә семент иcтehca
бә кәркинлијинин вә jүкүн дəјишмә- ли чичәкләријарымчәтир формалы лында ишләдилир. 2) Азәрб.-да
синдән асылы олмајараг, автоматик чичәк групунда, надир һалда тәк-тәк Орта Асијада кипс, кил вә гумдан иба
сабит сахлајан гурғу. Ќ.с. параметрик јерләшир. Мејваси 4—5 јувалы гуту- рәт көврәк сүхур (торпаглы кипс).
вә әкс рабитәли невләрә ајрылыр. Па- ҹугдур. 200-дәк нөвү мә'лумдур. ССРЙ- Азәрб.-да ән бөјүк јатағы Кировабад
раметрик Ҝ.с. -нда гејри-хәтти стабил- дә 20-дәк, оҹүмләдән Азәрб.ССР-дә 5 јахынлығындадыр. Хүсуси гуруларда
ләшдириҹи елемент (ишчи диапазон- нөвү (јалныз бири беҹәрилир) јајыл- (күрәләрдә) јандырылдыгдан сонра су
да чыxыш кәмијjәтинин гијмәти мүəjjән мышдыр. Зәһәрли биткиләрдир. Ән ваг вә һөркү материалы кими истифа
гијмәтләки кириш тә’сирләринә мә' - әһәмијjәтлиси габығында, көндә вә- дә едилир. Һәлә еркән орта асрләрдән
руз галмыр) тәтбиг eдилир. Әкс-раби- көкүндә гуттаперча (бах Гуттапер- к. ме'марлыг вэ декоратив бәзәк иші -
тәли к.с.-нда автоматик тəнзимләмә- чалы биткиләр) олaн сaггалҹыг- ләриндә гијмәгли материал сајылмыш
нин компенсасија схеминдән истифа- лы ҝ. (E. verrucosus) вә Авропа дыр. ҝ. үзәриндә ојма үсулу илә hән -
дә олунур. Бах һәмчинин Стабили- Ҝ.-удур (Е. europoeus). Бә'зи нөвлəри дәси, нəбати вә с. тәсвирләрин Һәкк
тров. декоратив битки кими әкилир. едилмаси Азәрб. ме'марлыг абидала
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Авропада М. Фузули һагтында Азәрб. һалыны тә'јин едән квант əдəдлəринин моса чыкмышдыр (ҹәми 10 саат 3 дәг).
вә долгун мә'лумат вермиш, јарады- Cajы дəјишмәјән вә әтраф ҹисимләрлә нын Ј. А. Гагарин ад. гызыл медалы
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риндә (хүсусилә 12—18 әсрләрдә) ке- Әд.: Батунский м. А., о неко- мин (q, p) микроһалында олма әһти -ниш тәтбиг олунурду (бах һәмчинин торых тенденциях B современном
малыҜәҹтәрашлыг). падном востоковедении, в сб.: Религия и

КәҹтәРАШлыг общественнаядекоратив сәнәт мысль народов Востока,
М., 1971.

кл.
exp

кТнөвү. ҝәч үзәриндә бәдии ојма вә кәч

дән төкмә үсулу илә бәдии ме'марлыг киББc Gibbs). Ҹозајја Уиллард (11. кимидир (бурада к-Болтсман сабити,
елементларинин һазырланмасы. Илк 2.1839, Hју—hejвен—28.4.1903, орада) т-мүтлэг темп рдур). Квант статис
нүмунəлəри 1 әсрә аид олaн Ҝ., əсасән — американ физи тикасында

биналарын ичәрисиндә, хүсуси һаллар- ки. Термодинами En
да исә хариҹи сәтһиндә тәтбиг олунур. канын вә статистик wn=z-1 exp кт) (2)Кәм мәһлулу дивара суваг кими чә- механиканын ба
килир, нахышлар јахуд рәсм компо- ниләриндән бири. илә верилир. (1) вә (2)-дəки статистик
зисијасы онун һамарланмыш сәтһиндә Јелск ун-тинин ҹәм адланан 2 сабити ујғун олараг
(јаш суваг үзәриндә) оjулур. Ҝ.-да проф. (1871). Тер Гр(q, p) dq dp = 1 вә yw=1ики əсас ојма усулу ишләнир (дајаз вә модинамик систем
дəрин ојмалар). Дајаз омада нахыш лəрин тэдгиги үчүн

нормалашма Шәртләриндән таҹизкиләр васитәсилә japaдылыр. Дә- график үсуллары
рин ормада бәзәк даhа габарыг вери- инкишаф етдирмит, пылыр. Ҝиббсин каноник пајланмасы
лир. Бә'зән нахышлар ајры-ајры кәч үчөлчүлү диаграм истәнилән кәмијjәтин статистик орта
лөвһэ үзәриндә ojұлур, сонра һазыр лар вермини, маддә гијмəтини heсaбламаға имкан верир.
лөвһәләр диварын сәтһиндә гурашды- нин һәҹми, енержи Әд.: Мухтаров А. И., Статистик
рылыр. Мемарлыг бәзәкләринин емо- си вә ентропијасы арасындакы асылы- физика, Б. 1961: Ансельм А. И., Ос.

артырмаг үчүн Ҝ.-да лығы мүəjjәнләшдирмиш, термодинамик мики, М., 1973; Ландау т. д., Ли ф
бә'зэн бојалардан да истифадә едилир. потенсиаллар нәзәријjәсини ишлајиб Һа- шиц Е. М., Статистическая физика, М.,
Бу мәгсәллә кәҹин оjулмуш јерләри зырламыши, фазалар гајдасыны исбат 1976.
парлаг темпера илə pəнкләнир. 12—14 етмиш, сәтһ һадисəлəринин вә електро- киБЕРти (Ghiberti) Лоренсо (тәгр.әсрләрдә Азәрб. ЦІəргин башлыҹа к. кимјәви просесләрин термодинамика- 1381, Флоренсија —1.12.1455, Флорен
мәркәзләриндән олмушдур. Гәзвиндә- сыны japaтмышдыр. Ҝ. ентропија прин- сија)—Еркән Интибаһ дөврү италјан
ки «Хумарташ күнбәзи» (1106—14) вә сипини тамамламыш, термодинамика- hејкәлтәрашы вә зәркәри. ФлоренсијаҺејдәријjә мәсҹидинин (12 әср), Нах- нын икинҹи ганунуну бир сыра просесә дакы баптистеринин шимал гапыла
чывандакы Мө’мүнә хатын түрбәси вә тәтбиг етмишдир. Онун вердији ћете- рындакы релјеф тәсвирләри («ИбраӘлинҹәчај ханәҡаһынын, Һәмәдан- рокен таразлыг нәзәријjәси елмдә мү- Һимин гурбан вермаси» вә 1404—24)
дакы Әләниләр мәсҹидинин (12—14 һүм јер тутур. К.-ин ишләјиб Һазырла- вә Орсанмикеле килсәсиндәки «Jәһја
әсрләр), Султанијjэдəки өлҹајту Ху- дығы статистик үсул маддәнин һалы- пејғәмбәр» (1412—15), «Мүгәддәс Матедабәндә түрбәсинин (14 əср), Урмија ны характеризә едән термодинамик феј» (1419—22), «Мүгәддәс Стефан»(1277) вэ Məpəнд (1324) ҹүмә мәсҹид- функсијалары алмаға имкан верир. (1425—29) hејкәлләри (һамысы тунҹ)ләринин меһрабларынын бәзәкләри Ҝ. О, һәмчинин вектор hеcабынын бани -

илк әсәрләридир. Флоренсија баптистесəнəтинин ән јахшы нүмунәләриндән- ләриндән бири сајылыр.
рисинин шәрг Кеҹәннәт») гапыларыдир. Каиыкарлығын инкишафы илә

Әсәрләри: Основные принципы (1425—52) К.-нин ән мәшһур әсәриәлагӘдар 15—17 əсрләрдә ме'марлыг, статистической механики, М.—Л., 1946; дир. Зәркәрлик ишләри галмамышдыр.да К.-ын әһәмијjәти азалмыш, 18—19 Термодинамические работы, м., 1950. КИ Бсон Gibson) Едвард (д.8.11.әсрләрдә ҝ. сəнəти јенидән ҹанланмыш
дыр (шәки ханлары сарајынын рәнели киББС ПАЈЛАНМАСЫ — гапалы вә АБi астронавты, Күнән физикасы
дивар бәзәкләри, 18 аср). ҝ. Өн вә Орта ја квазигапалы макроскопик (чохлу саһәсиндә алим. 1959' плдә РочестерАсија меѓмарлығында кениш тәтбиг сајда зәррәчикләрдән ибарәт) системин Ун-тини битирмишдир. "Калифорнија
кЙАСИНt-минерал, зирконун шәф- тималыны көстәрән пајланма функси- ри (1960) вә сонра е.д. (1964) дәрәҹәсинифаф, түнд -гырмызы нөвү. Тијмәтли јасы.

Системин микроһалларда алмышдыр. 1965 илдән АБIII Аеронаволмасы

КИББGibb) Елиас Мон Вилкинсон eһтималы вә ја пајланма функсијасы Милли Идарәсинин (НАСА) астронанттика вә Космик Фәзанын Тәдгиги үзрә

(1858, Глазго—1904, Лондон) — инки- онун Е енержиси илә тә'јин олунур: лар групундадыр. «Сакит күнәш» килис шәргшүнасы, түрколог. Түркијә классик статистикада pla,p=p(Eq,р), табынын мүәллифидир. Скајлеб» ортарихи вә әдәбијатына даир тэдгигат бурада (q, p)=(91, 92,...QN, P, P2,...pn) битал ст.-нын үчүнчү hej'әтинин үзвү
апармышдыр. Онун «Османлы ше'ри системин микроһалларыны көстәрән кими (“. Карр вә у. Поугла бирликдә)
тарихиндә ајрыҹа олараг Азәрб. әдә- умумиләшмиші координат вә импулс- 1973 ил ноjабрын 16-дан 1974 ил февбијјатындан да бəhc eдилир, Xəтаи, ларыдыр; квант статистикасында W, ралын 8-нә гәдәр космосда учушда ол
Мәсиһи вә Гөвсинин ады чәкилир. К =W (En), бурада п—системин квант мушдур. Бу мүддәтлә 2 дәфә ачыг кос
шаири кими илк дәфә нисбәтән дору, чохлуғудур. Гапалы ( Авиасија Федерасијасы

jүксак ,
ону «Гәлб шаири» адландырмышдыр. енержи мүбадиләсиндә олмајан) систем киГАНТИзм (јун. gigas, gigantosтәлтиф олунмушдур.

Әсәри: лhistory of Ottoman poetry, kиббсинүчүн E=En=const oлдуғундан р(q, p)
микроканоник кигант, нəhəнк)vol. 1-6, London, 1900—09. — соматотроп һормо

нун һиперпродуксијасы (нормаданӘд. Ара слы һ. бөјүк Азәрба је тајланмасы адланыр. Бу најлан

Гаибова Р. А., Мухаммед Физули в лијини өдәјән бүтүн микроһалларын ри-мүтəнасиб бөјүмә илә характериза
панаири Фузули, Б., 1958, cəh. 11-12; маја көрә Eq, p)=E, вә ja E=E, тән- артыг ифразы) нәтичәсиндә төрәјән

исследованиях английских востоковедов, eһтимал сыхлығы ејни олуб, сабитдир олунур. ҝ. әсacән кишиләрдә 9—10специальный номер Изв. АН Азерб.ССР,
(P(q, p=const), енержиси Е-дан фәрг- јанларында, јахуд ҹинси јеткинлик

КИББ (Gibb) Һамилтон Александер лығы исә сыфырдыр.ли олан микроһалларын еһтимал сых- дөврүндә тәсaдүф олунур. к. Һипо
Роскин (д. 2.1.1895, ИскәндәријjәЕ физин аденомасындан, ендокрин хәстә

Гапалы системин бир һиссаси олуб, ликләрдән, һипоталамо-һипофизар сисинкилис әрәбигенасы, исламшүнас. системин јердә галан һиссаси (термо- темин функсионал позғунлуғундан
1930 илдән Лондон, сонра исә Оксфорд стаг) илә таршылыглы тә'сир енержи- баш верә биләр. Патоложи боја маликун-тләринин проф., 1955—64 илләрдә си (AE) өз енержисиндән (E) чох кичик олан нəhəнхлəрин сəhhəти зәйф олур,АБШ-да Парвард ун-тинин проф. ол- (ДЕ «Е) олан системә квазигапа- гочалыг дөврүнә гәдәp jашамырлар,мушдур. Ислам енсиклопедијасы 2-ҹи лы систем дефилир. Зәррәҹикләри- психи ҹәһәгдән ушаг кими олурларнәшринин нарирләриндәндир. Исла- нин сајы сабит олан (N==const) ква- вә с. Парсиал (гисмән) ж. бәдәнин
мын тарихи вә муасир вәзијjәтинә, ја- зигaпалы системин микроһаллара көрә бир һиссасинин (мәс., пәнҹәнин) јахудjылдығы өлкәләрә, һабелә әрәб әдәбиј пајланма eһтималы Ҝиббсин ка- бәдәнин јарысынын бөјүмэси илә хајаты вә мүсәлман тарихшүнacлығына ноник пајланма функсијасы илә рактеризә олунур. Мүалиҹәси:даир әсәрләрин мүәллифидир. верилир (Ҹ. Киббс мүəjjән етмишдир, ренткен вә һормонотерапија, бә'зән
Әсери; Арабская литература, М., 1960. 1901). Бу пајланмаја көрә белә систе- операсија.

п

1958.
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Капиталын узви гурулушунун сəh. 1, 73—74; ч. 36, cəh. 59-60; Азәрба)- харыдакы jарлаг гытлары илә әһата
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Әд.: намазова А., Курба- мәјин əсас мәнбәји фәһләләрдән jығы- әлбир олмасы, зәрәр чәкмиш шәхсә
нов Т., Эндокринные заболевания у де- лан вәсаит иди. Бакыдакы «Нина» хејли зијан вурулмасы, хүсуси тәһлүтей в Азербайджане, Б., 1976. (1901—05) вә Кишинјовдакы (1901—02) кәли ресидивист тәрэфиндән вә јаҚИГАНТЛАР [јун. Gigantes, gigas мәтбәәләр РСДФП-нин илк бөјүк мәр, күлли мигдарда едилмәси.
(gigantos) — нəhəнк)-гэдим јунан ми- кәҙи Ҝ.м. и heсaб едилир. 1902 — оз ҝизли сәСВЕРмә-бах Сечки сис
фолокијасында јер илаһәси Ҝејанын илләрдә РСДФП-нин Петербург, Ни- теми.
көз аллаһы Урандан догдуғу әҹајиб колајев, Томск, Кијев, Одесса, Перм вә ҝизли ФотогРАФИк тәсвир—
нəhəнкләр. К. Олимп аллаһларына гар- дикәр комитәләринин јерли Ҝ.м.-и фәа- фотоматериалын ишығаһәссас тәбәгә
шы үсјана галхмындылар. Ю. ын ал- лиjjәт көстəрмишдир. 1902—07 илләрдә синдә ишыг тә’сири алтында әмәлә кә
лаһларла дөјүшү антик тәсвири сәнә- Тифлис (1903—06, Авлабар мәтбәәси), лән көрүнмәјән тәсвир. Ашкарлама
тин мөвзуларындан биридир. Москва (1905—06), Ржен (1902—06), просеси нәтиҹәсиндә көрүнән тәсвирә
киГАНтопЙТЕК (јун. gigas, gigan- Самара (1904—05), Јарославл (1905, чeвpилир.
tos— кигант, нəhəнк + pithekos— меј- Щимал мәтбәәси) вә с. шәһәрләрдә кизлИ БОЈУН ТЫСБАҒАЛАР (Cry
мун) — газынты һалында танылан ири РСДФП-нин əн ири К.м.-и олмушдур. ptodira)-тысбағалар јарымсинфиндән
инсанабəнзәр мејмун ҹинсинин ады. Азәрб.-да илк кизли мәтбәә РСДФП- сүрүнәнләр дәстәси. Зиреһи сүмүк лөв
Асијанын ҹ. вә ч. -ш. вил.-ләриндә Ор- нін маркази «Нина» мәтбəəси иди. һәләрдән ибарәт бујнузлу галханчыг
та Антропокен дөврүндә jашамышлар. РСДФП БК-нын 1902 — 03 илләрдә ларла өртүлүдүр. Бојну башы илә бир
Бәдән өлчүләринә көрә ҝ. инсандан ишләјән илк К.м.-и 1903 илин мартын- ликдә зиреһ ичәрисиндә кизләнә би
чох бөјүк иди. Диш системинин бә'зи дан Ичәри шәһэрдәки 519 %-ли евдә лир. 6 фәсиләси, 30 ҹинси вә 140 нөвү
әламәтләринә көрә инсанабанзәр меј- јерләшмишди. 1902—04 илләрдә Бакы вар. Әсл ширинсу, тысбағалары фәсимунлара нисбәтән инсана даhа чох ох- болшевикларинин бир нечә к.м.-и (кеч- ләсинин ССРИ-дә 2 нөвү вар. Мексика
шардыр. мишдә Бондарны, индики Димитров тысбағалары (Мәркәзи Америкада) ва
киЖИГА КӨРФәзи-Охот дәнизи- күч. 42, кечмишидә Персидски, индики ирибашлы тысбағалар фәсиләсинин һә
нин шм.-ш. саһилиндәки Шелихов көр- Полухин күч. 33, кечмишдә 3-чү Пара- рәсинин 1 нөвү мә'лумдур. Гуру тыс
фәзинин бир һиссаси. Уз. 148 км, ени лел, индики Әбилов күч. 37 вә с.) фәа- бағалары фәсиләсинин ССРИ-дә 2 нө
кирәҹәјиндә 260 км, шм.-да 30—40 лиjjәт көстəрмишдир. 1903 илин јазында вү гејл едилмишдир. Ҝ.т. дәстәсинин
км-дир. Илин чох һиссаси бузла өр- Бакыдакы Ҝ.м.-дә һек гограф васитаси- Азәрб.ССР-дә з нөвү— Хәзәр ҝ.т.-ы,
түлү олур. Күнлүк габармалар (һүнд. лә Азәрб. дилиндә илк вәрәгә бурахыл- батаглыг Ҝ.т.-ы вә јунан Ҝ.т.-ы jаша
9,6 м-дәк) олур. к.к.-нә ҝижига чајы мышды. Ленинчи «Искра» буну хүсуси јыр. Синоcтepнләр, кајман тысбаға
төкүлүр. гејл етмишди («Искра», № 42: 15 иjун, лары фәсиләләри дә мә'лумдур.
кизләр (Guѕise) — франсыз аристок- 1903). 1903—10 илләрдә Бакы болiuевик- кизлигәлсәмәлиләр
рат нәсли. Франсада дини муһарибә - ләри К.м.-дә «һүммәт», «Бакински branchidae) — гујруглу

(Crypto
амфибијалар

ләр (1559—94) дөврүндә католикләрә рабочи», «Банвори Дзајн», «Бакински дәстәсиндән фәсилә. Баты енли
бапчылыг етмишләр. Ҝ. нәслинин бани- пролетари ва с. гәзетләри, «Набат» бастылармыш, көзләри чох кичикдир.
си Клод (1496--1550) иди. Онун оғ- журналыны, күлли мигдарда вәрәгә, Pəнки боз олуб, үзəри гара вэ ја сары
лу Франсуа (1519—63) һукенот- интибаһнамə, китабча вә с. инглаби ләкәлидир. 2 чинси (3 нөвү) вар. Cryp
лара гаршы гырғынлар (1560, 1562) әдәбијјат, оҹүмләдән Азәрб. дилиндә tоbranchus ҹинсинин Аллеган Ж.-и
төрәтмишди. Франсуа Кизин оғлу 40-дан чох вәрәгә нәшр етмишләр. ШІy- (C. alleghaniensis) нөвү Шимали Амери
һенрих (1550--88) Варфоломеј на вә Јелизаветпoлдa дa K.м. japaдыл- канын мәркәзи вә ҹ.-ur. һиссәләриндә
хеҹәсинин (1672) тәшкилатчыларындан мышды. «Сосиал-демократ» газети чајлaрдa jашајыр. Бәдәнинин уз. 68,5
бири, Католик чәмијjәтинин (1576) 1916 илин феврал нөмрәсиндә (51) см дир. Гурд, хәрчәнк, балыг вә амфирәһбәри иди. Бакы болшевикләринин Ҝ.м.-инин фәа- биjаларла гидаланыр. 450-дәк jумурта
кизли әһАЛИ АРТыглығы, аг- лиjjәтини хүсуси гејд етмишди. 1917 гоjур. Суда мајаланыр. Andrias ҹин
рар әһали артыглығы— ка- илин мартындан Азәрб.-да Ҝ.м. ачыг синдән олан нəhəнк саламандра Јапо
питализмдә нисби әһали артыглығы фәалијjәтә кечди. нијада, А. davidianus исә ІШəрги Чиндәформаларындан бири (бах сəнaje eh Әд.: Ленин В. И., Әсәр. там күллије јавнајыр.
тијат әмәк ордусу). Капиталын к.т.- јаты, ч. 6, cəh. 326, 563—64; ч. 7, cəh. 85; кизлйчичәк, гуш буғдасы
на нүфуз етмаси бу саһәдә дә ишчи гүв- ч. 9, сəh. 112 дена однун, Әсәрләрн. (Crypsis)-тахыллар фәсиләсиндән бир

"caks6 ч. 34, cəh. 58, 60, 82, 83, 114, 122, . 3. иллiк битки чинси. Чичәк групу јуВәсинин нисбн «артыглығына
олур.

фәһлэләринə тәләбатын мүтлэг "вә нисби азалмасы илә ләр, Б., 1964; Макеев Н., Організа- олунан сүнбүлвары сүпүркәдир. Бир
чичәкли сүнбүлчүк тəри киҹинсијjәт

мүлцајиэт олунур. Инкишаф етмиш фий бакинских большевиков (1905—1907), лидир. Аврасијанын мүлајим вә субтро
капиталист өлкәләриндә к.т. -нын сә- Труды Азерб. филиала имл при ЦК пик гурмағында, IIимали вә тропикнајеләшдирилмаси орта кәндли вә фер- кпсс, т. 19, 1955. Африкада 10—15, ССРИ-нин Авропа
мер тәсәрруфатларынын күтләви иф- кизли МҮШАВИР—Русијада мүл- һиссәсинин ҹ. вә орта гуршағында, Гаф
ласына сәбәб олур. Аграр әһали артыг ки pүтбә; 3-чү дәрәҹәли рутбә иди. ҝ. газда, Гәрби Сибирин ч.-унда вэ Орта
лығынын кизли характери бундан иба- м. рутбаси олан шәхс «зат алиләри» Асијада рутубәтли шоран чәмәнләрдә,
рәтдир ки, вар-jохдан чыкмыш кәнд- чағырылырды. Һәгиги Ҝ.м. 2-ҹи дәрә- торанлыгларда 5, оҹүмләдән Азәрб.
лиләр, хырда вә орта фермерләр шәһәр- ҹәли мүлки pүтбә иди; о, чәнаб али- ССР-дә 1 нөвү вар. Ән кениш јајыланы
ләрә ахышыр вә муздлу әмәк ордусу ләри» чағырылырды. Императорун тиканлы К. (С. aculeata) вә га -
сыраларыны артырырлар. мүлаһизэсинә көрә мувафиг вазифәни мышабəнзәр Ҝ.-дир (С. schoenoi
кизлй комитәләр — 19 әсрин 1-чи (назир, назирин jолдашы, кен. губер- des). Газ, өрдәк вә б. ев hејванлары
јарысында Русијада мүвәггәти али мәти- натор) тутанлара, сенаторлара вә Дөв- үчүн јахшы jемдир.
вәрәтчи органлар. Мүхталиф дəјишик- ләт Шурасы үзвләринә верилирди. 1917 ќизо (Guizot) Франсуа Пјер Кијом
ликләр һаггында лајиһәләрин мүзаки- илдә ләғв едилмишдир. (4.10.1787, Ним—12.9.1874, Вал-Рише)
рәси үчүн japaдылырды. Ҝ. к.-ин ишин- кизли ОF УРЛУГ — ҹинаjәт һүгугун- - Франса дөвлат
дә кәндли мәсәләси эсас јер тутурду. да әмлакын кизли сурәтлә көтүрүлмә- хадими, тарихчи.
1857 илин јанварында тәһкимчилик һү- си. ССРИ-дә мүтгәфиг респ.-ларын ҹи- Әхлаг вә Сијаси ЕА
гугунун ләғви һаггында тəдбирләр һа- најәт мәҹәлләләриндә, дөвләт вә ја иҹ- нын (1832), Фран
зырламаг үчүн сонунҹу комитә чағы- тимаи әмлака јяjәләнмәк мәгсэди илә са Академијасынын

илин аввәлиндә Кәндли едилэн К.о, а вэ вәтәнданаларын шәх- (1836) үзвү. Хариҹи
ишлари үзрә баш комитәјә чеврилди. си әмлакына jujәләнмәк мәгсәди илә илләр назири (1840
кизли мәтБәәләР, Р'СДФ (6) П- едилэн Ҝ.о.-а көрә ајрылыгда мәс'улиј. — 48), һәмчинин

кизли мәт бәәләри-Ру: jәт нәзәрдә тутулмушдур (Азәрб.ССР баш назир (1847 —
сијада 19 әсрин 90-ҹы илләриндән 1917 Ҹинаjәт Мәҹәлләси, м. 83 вә 143). Дөв- 489) олмушдур. 1840
илин октјабрынадәк интибаһнамə, гә- ләт вә ја иҹтимаи әмлакын К.о.-у 15 илдән Ијул монар
зет, брошур вә с. ингилаби әдәбијјат иләдәк азадлыгдан мәһрум егмə, вәтән- хијасынын сијаcə
нәшр едән мәтбәәләр. РСДРП-нин 2- дашларын шәхсии әмлакынын Ҝ.0.-у тинә рәһбәрлик
чи гурултајындан (1903) сонра Ҝ.м.-ə 10 иләдәк азадлыгдан мәһрум етмә едән К.-нун дахили
билaвaситә рәһбәрлији мк јанында илә ҹәзаландырылыр. Ағырланды- сијасəти фәһлә һәрәкагына каршы мүМәркәзи Техники Бүро (МТБ) həјата рыҹы һаллар ашағыдакылардыр: тәк- баризәјә јөнәлдилмишди (онун сəpəн
кечирмишдир. Ҝ.м.-и малијjәләшдир- рарлыг, бир дәстә шәхсин әввәлҹәдән ҹамы илә 1845 и 1ə К. Маркс Фран

рылды; 1858

нин
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садан сүркүн едилмишди). 1848 ил ин- həлəрин инкишафында Н. А. Семашко, дыр. Саh. 200 ha. 1958 илдә тәшкил
гилабы К.-нун сијаси мәнсәбинә сон з. п. Соловјов, А. н. Сысин, А. н. едилмишдир. Күмүтү тағајы (сајы
году. Илк әсәрләриндә ҝ. тарихә син- Марзејев, Ф. Г. Кротков вә б. бөјүк тәгр. 10 мин) колонијалары мүһафизә
фи мүбаризә "бахымындан јанашмаға хидмәтләри олмушдур. Азәрб. -да К.- олунур.
сә'ј көстәрирди. 1848 ил пнгилабындан нын инкишафы һ. Б. Зәрдабинин ады үйл миНЕРАЛЛАРЫ — сулу сили
сонра синфи мубаризә нәзәријjәсиндән илә бағлыдыр; Совет haкимијjәти ил- катлар групу; килләрин, арҝиллитлә
имтина етди. ләриндә Ә. г. Əлибəјов, М. М. әфән- рин вә с. нарын (0,01 мм) фраксијалы
киЈАН--һәмәдан (Иран) ш. -ндән 70 дизaдә вә б. инкишаф етдиришидир. чөкмә сүхурларын əсас күтләсини тәш
км ч. - да отураг әкинчи малдарлара мәх- ССРИ-дә ҝ. елминин мүхталиф мә-кил eдир. К. м. магматик вә метамор
сус jaшajыш мәскәни. Галынлығы 19 сәләләри илә әсәк кикијенасы, ком- фиксүхурларын, әсacән, алүмосили

• молан мәдәни тәбәгәләр 5 комплекса мунал кикијена, гидаланма кикијена- катларын вә силикатларын јер сәтһин
бөлүнмүшдүр. Е.ә. 5-ҹи миниллијин сы ин-тларында, Ф. Ф. Ерисман ад. дә ашынма мәһсулудур. Ҝ.м. лајлы
ахыры — 4-ҹү миниллијә аид K. V-ән Москва Елми - Тәдгигат Ҝикијена Ин- кристаллик гурулушлудур. Икигат
Һәндәси нахышлы керамика, кечи вә тунда, тибб ин тларынын мувафиг ка- силикат лајлы (каолинит, галлуазит
гуш рәсми, әријалар, һәмчинин мис мә' - федраларында, оҹүмләдән Азәрб.ССР. вә с.), үчгат силикат лајлы (монтмо
мулатлар ашкар едилмишдир. Бу дөвр дә г. Мусабəјов ад. Елми-Тәдгигат риллонит, нoнтрoнит, һидромикалар
үчүн Суз типли керамика характерик- Вирусоложија, Микробиолокија вә Ки- вә с.) вә даhа мүрәккәб гурулушлу
дир. Е.ә. 3-ҹү миниллијә аид ҝ. IV- кијена Ин тунда, М. әфәндијев ад. (безделлит, монотермит вә с.) олур.
дән гуш тәсвирләри, илә характеризә Елми Тәдгигат Әмәк Кикијенасы вә җил тәкнә гәБИР-гәбир форма
олунан керамика, гәбирләрдән мис әш- Пепнә Хәстәлекләри Ин-тунда, hабелә ларындан бири. Е.ə. З.- eрамызын 1
јалар (балта, ох уҹлуглары, санҹаглар тибб ин тунун вә hәкимлəри тәкмилләти- әсриндә Азәрб. да, әсacән, Исмајыллы
вә с.) тапылмышдыр. Елам мәдәнијjә- дирмә ин-тунун Ҝ. кафедраларында вә Гутгашен р-нларында (Ҝөjчај вә
тиндән фәртләнән бу мәдәнијjәт чох машғул олурлар. ССРИ дә ҝ. -ја аид Түрјан чајы саһилләриндә) јајылмыш
күман ки, луллубеләрә мәхсус олмуш- материаллар «Жикијена и санитарија», ды. Ҝил табутлар тәкнә вә ја ванна фор
дур. Хәтти тасвирли учајаглы ҹамлар Ҝикијена труда и профессионалније масында олдугундан елми әдәбијјатда
К. ІІІ үчүн (е.ә. 3-ҹү мин иллијин заболеванија», «Ҝикијена питанија», о чох вахт кил саркофаг» да адланыр.
ахыры—2-ҹи миниллијин аввәли) харак- ҹүмләдән «Азәрбајҹан тибб журналын
терикдир. Ҝ.II.-дә гур вә күнәл диски да дәрҹ едилир.
тәсвирлари олaн сaxсы габлар jajыл- әд.: Габович Р. Д., Познан
мышдыр. к. І-дә (е.ə. 2-ҹи миниллијински с. с., Шаһбазјань. Х., Ҝики
ахыры —1-чи миниллијин аввәли) на- jена, Б., 1975; Лоранский д. н., Ги
хышсыз гара вә гырмызы керамика үс- гиена вчера, сегодня, завтра..., М., 1978;
түнлүк тәшкил етмиші, дәмир мә'мулат Покровский В. А., Гигиена, М., 1979.
мејдана чыхмаға башламышды. кил — тәркиби әсacән кил минерал
йки)ЕНА (јун. hygieinos — шәфалы, ларындан ибарәт чөкмә сүхур. Пластик
шәфанериҹи, сағламлыг аллаһы Ес- лик хассасинә маликдир. Одда јандыр
куланын гызы Кикијанын адындан), дыгда даш кими бəрк вә сәрт олур.
сағламлыг тагында елм-- Əсас кимјави компонентләри: Sio, (30—
ти66 елминин бир саһәси; хариҹи мү- 70%), Ai,0 (10—40%) вә H,0 (5—
һит амилләринин инсанын сағламлы- 10%). Мүəjjән мигдар ТіО2, Fe2O3,
ғына, әмәк габилијjәтинә, һабелә өм- Feo, Mno, Mgo, Сао, к,0, Na,0
рүнүн узадылмасына тә'сирини өjpәнир. иштирак едир. К. ашынма јериндә кил
к. бүтүн тибб елмлари илә, һәмчинин ли мәһсулларын топланмасы (галыг
биолокија, физика, кимја, иглимшү- к. вә ја ашынма Ҝ.-и) вә ашынма мəh
наслыг сосиал-игтисади елмләрлә сулларынын апарылараг дәнизләрдә вә
сых әлaгәдардыр. к. јаннајыш јерлә- һәмчинин континентал шәраитдә чөк
ринин, иш вә истираһәт шәрайтинин дүрүлмәси нәтиҹәсиндә (чөкмә К.)
сағламлашдырылмасыны санитарија әмәлә кәлир. Гранулометрик тәркибин
ҹәһәтлән əсасландырыр, улаг вә jени- дә өлчүсү 0,01 мм дән кичик олан һис
јетмәләрин сағламлығынын мүһафи- сәҹикләр үстүнлүк тәшкил eдир. Ми- К.т.г.-ләрә моллайсаглы к. (Исмазыл
зәси, санитарија танунвериҹилији, әр- нераложи тәркибинә көрә монoминерал лы р ну) јахынлығында даhа чох тə
заг мəhсуллары вә мәниәт әшјалары- (каолинит, монтмориллонит вә с. дән садүф едилмишдир. Ҝ.т.г.-ләрин ири
нын кејфијjәтинин санитарија експер- ибаратдир) вә полиминерал (тәркибиндә һәҹмлиләри (тәгр. 1,5х0,5х0,3 м)
тизасы үсулларыны Һазырлајыр. к.- К. минераллары илә јанашы мүхталиф бөлүнмүшi формада һазырланмын,
нын һазырлaдығы елми мүддәалары һә- мигдарда микaлaр, кварс, хлоритләр, алтында вә јан диварларында дибә
јата кечирән саһә санитарија адланыр. карбонатлар, дәмир оксидлари вә һид- јахын јердә дешик ачылмышды. Өлү
к. ән гəдим елмләрдән биридир. Е.ә. роксидлари, һәмчинин сулфидләр иш- ләр бүкүлү вәзијjәтдә (кишиләр сол,
Мисирдә, һиндистанда, Чиндә ҝ. прак- тирак едир) олур. Тәркибиндәки га- гадынлар исә сағ бөjpү үстә) дәфн олун
тик гајдалар системиндән ибарәт иди, тышыгларын мигдары чох олдугда ҝ. мушду. Дәфн ләвазиматы (саxсы габ
Антик дөврдә Гәдим Јунаныстанда ж. бага чөкмә сүхурлaрa (килли гумла- лар, бәзәк әшјалары вә с.) әсacән та
бәдәни мөһкәмләтмәк вә көзәлләшдир- ра, меркелләрә вә с.) чеврилир. к. вә бутдан кәнарда гоjулмушду. К.т.г.-инә

истигамəтиндә инкишар едирди. килли шистләр Јер габығындакы чөкмә охшар гәбирләр Персепол, Суз вә Ме
Ибн Синанын 5 китабдан ибарәт сүхурларын јарыдан чохуну тəтикил сопотамијада да ашкар едилмишдир.

«Тибб елминин гануну» 18 әсрә кими едир. ҝ. фајдалы газынтыдыр. Кера- Әд.: Алиев играр, Османов
нәинки Шәрг, һәтта Авропа өлкәләри- микa, oдaдaвaмлы мә'мулат һазырлан- Ф. л., Ванночные погребения Кавказскойнин тибб тәдрис мүəссисәләриндә иҹ- масында, адсорбент кими (монтморил Албании и вопрос о культурных связях
бари өjpәнилирди. 18—19 асрләрдә лонитли к.) вә с.-дә истифадә едилир. с парфянским миром, в сб.: ін Всесоюзная
Русијада к. мәсәләләри М. В. Ломо- Јатаглары ССРИ-дә Урал, УССР, конференция искусства и археологии Ира
носов, М. І. Мудров, Д. С. Самојло- Азәрб.ССР вә с., хариҹдә исә Б. Бри- на и его связь с искусством народов СССР
вич вә б.-нын әсәрләриндә өз əксини танија, Чин, АДР, АФР вә с. өлкэләр- с древнейших времен, М., 1979.
тапмышдыр. 19 әсрин орталарында дә вар. кил ФИГУРЛАР — ҝилдән јапыла

експериментал К.-нын инкишафы үчүн жил АДАСЫХәзәр дәнизиндә, Бараг чох вахт дулус күрәсиндә биши
шәрайт јаранды. Бу саләдә алман алим- кы архипелагында ада. Әләт бурнундан рилмиш мүхталиф һејван вә инсан hej
ләри М. Петтенкоферин, К. Флјукке- 6 км ҹ. дадыр. Морфоложи ҹәһәт дән кэлҹикләри. Енеолит дөврүндән баш
нин, М. Рубнерин, рус алимлариндән һүндүр ш. һиссәдән вә ҹ. г. -дә јерләші - лајараг әксәр халгларда гəдим е'тигад
А. П. Доброславинин, Ф. Ф. Ерисма- миші дилдән —чыхынтыдан ибаратдир. кими мејдана кәлмиш вә узун мүддәт
нын ва б. бөјүк хидмәти олмутидур. Һүндүр һиссәнин саh. тэгр. 0,7 км?, давам етмишдир. Азәрб.ССР ин Мин
ССРИ -дә к. 1919 илдә гәбул eдилмии дилин уз. 2600 м, ени 70— 200 мдир. кәчевир, Газах, Нахчыван, Исмајыл
РК(б)П Програмынын тәләйләринə əса- ж. а. нын Шм. ш. һиссәсиндә палчыг лы, Жданов, Гутгашен, Ақсу р-нла
сән инкишаф етмишдир. . әмәк кики- вулканы (сон дәфә 1860 илдә пүскүр- рындан, һабелә Ҹəнуби Азәрб. -ын гəдим
јенасы, коммунал хихијена, ги далан- мүшдүр) вар. Јасаглыгдыр. јаштајыту мәскәнләриндән килдән чохлу
ма кикијенасы, ушаг вә јенијетмәләр кил АДАСЫ ЈАСАГлығы — Азәрб. инсан фигуру ашкар олунмундур. Ан
кикијенасы вә с.-дән ибаратдир. Бу са- ССР-дә дөвләт јасаглығы. Жил а.-нда- тропоморф фигурларын ән чох вә ори

ва
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түндә јерләшән ҝ. мүһүм тичарәт вә бәб олду. Феодалларын бир һиссаси
сəнəткарлыг мәнтәгәси олмушдур. ҝ. Ҝиланын мүстәгиллијини бәрпа ет
hаггында Ибн әл-Әсир (13 әср), һәмдул- мәјә ҹәһд көстәрәрәк 1629 илин апре
лаһ Гәзвини (13—14 аср), Mәhәммәд линдә Рәшт ханлары нәслиндән Ҝә
Һиндуinah Нахчывани (14 əср) вә 6. линҹәр султаны Адил шаh aды алтын
мә'лумат вермишләр. Шәһәрин нə за- да шаһ е'лан етдилар. Кәндлиләр (30

дағыдылдығы мүəjjәнләшдирил- минә јахын) үсјана гошулараг шаһ го
мәм ишдир. Ҝ. ын харабалығы халг шунларыны мәғлуб етдиләр (1629, 17
арасында Харабакилан ады илә та- апрел), Рәшт, Фоумән, Ләһиҹан вә с.

шәһәрләри тутдилар. Шәһәр јохсул
КИЛАН РЕСПУБЛИКАСЫ (1920— лары вә сәнәткарлар да үсјана гошул
21)— Иран халгынын инқилис импери- дулар. Лакин үсјанчылар кортәбии һә
алистләринә гаршы милли азадлыг һә- рәкәт едирдиләр, Онларын мүəjjән прог
рәкатынын (1918—22) јүксəлиши дөв- рамы jox иди. Сары хан Талылы

рүндә, 1920 ил иjунун 5 дә Килан əја- нын башчылығы илә гоншу ханлыгла
латиндә japaдылмыкидыр. Загафазијада рын јығма гошунлары вә шаһа садиг
Инкилтәрә империализминин мәғлубиј- галан Ҝилан феодал дәстәләри 1629 ил
јəти, Азәрб. -да Совет Какимијjәтинин иjунун 17-дә Көчисфаһан јахынлығын
гурулмасы, инкилис ишғалчыларынын да үсјанчылары дармадағын етдиләр
әввәлҹә Әнзәлидән (1920, 18 мај), сонра (тәгр. 8 минә јахын үсјанчы өлдүрүл
исә бүтүн Ҝиландан говулмасы азадлыг дү). Адил шаһ әлә кечирилиб өлдү
һәрәкагынын јүксəлишинә шәрайт ја- рүлдү. Террора бахмајараг кәндли дәс
ратды. 1920 ил иjунун 4-дә мүҹаһид дәс- тәләри Килан д-рында узун мүддәт
тәләрн Рәшти тутараг респ. e'лан етди- партизан мүһарибсиңи давам етдир

диләр.

сән тичарәт буржуазијасы вә либерал килАни (суб)Әшрәфәддин (1871—
мүлҝәдарлардан ибарәт мувәггәги инги- 1934)-Иран шаири. Иран ингилабы
лаби һөкумәт вә ингилаби орду japa- (1905—11) дөврүндә сатирик поези

Азәрба јчан ССР əразисиндән тапылмыш дылды. Ингилаби гүввәләр ваһид мил- јанын көркəмли нүмajәндәси. «Нәси
кил фигурлар. ли ҹәбһәдә бирләпіди. Пакин Кичик ме-Шимал» гәзетини (1907—20, фа

жинал намунəлəри Исмајыллы р-нун- ханын ингилабы мәһдудлашдырмаг си- силәләрлә) нәпір етдирмишдир. “Japa
дакы Моллаисаглы к.-ндә ашкар олун- јасəти, еләҹә дә Иран Коммунист Пар- дыҹылығына «Молла Нәсрәддин» жур
муш антик дөврә аид фашајыш јерин- тијасы (икп) сол гүввәләринин бүтүн налынын, хүсусилә м. ә. Сабирин
дән танылмышдыр. Бунларын әксәриј- мүлкәдар торпаглaрынын, оҹүмләдән күчлү тә'сири олмушдур; Сабирдәнјəти аjаг үстә вә чылпаг, бәзән дә бәзәк- Хырда торпаг саһиблијинин мүсaдирә чохлу тәрчүмә вә игтибаслары вар.
ли кејимдә тәсвир eдилмиш гадын фи- едилмәси вә с. тəлəблари ваһид ҹәбһә- Шерләриндә зулм ва әдaләтсизлик,

нин сүтуту (1920, ијул) илә нәтиҹә- мүртәҹе шаһ үсули-идарәси

дөврүндә матриархатла əлагəдар га- лəнди. Кичик хан һөкумəтин тәркибин- тəнгид едилир «мүлкәдарын фәһлә
дына ситајинг бутләри japaдылмыши, дән чыхды. 1920 ил иjулун 31-дә ја- илә сөһбәти», «Шикајәтнамә», «Фәгир
антик дөврдә исә һәмин бүтләр мәһсулрадылмыш Ehcанулла хан Көкумəти дә фүгәраә вә с.). Империализмин («Сүлһ
дарлыг, нәсилаpтырма рәмзи кими ила- ингилаби гүввәләрин бирлијинә наил дүнјасы») вә руhаниләрин ифшасы,
һиләшдирилмишдир. к.ф.-ын ола билмади. 1921 ил мајын әрвәлиндә гадын азадлығы мөвзулары да јарагэдим
инҹәсәнəт намуналари кими дә мүһүм ингилабда иштирак едән бүтүн групла- дыҹылығында мүһүм јер тутур.
әһәмијjәти вар. мүшавирәсиндән

сонра јени һөкумэт-Ингилаби комитә ше'риндә ән'әнә вә новаторлуг, Б., 1975;
Әд.: hүсе јнов Б., ХХ аср фарс

Ф. , Исмајыллы
рајону әразисиндән танылмыш акт, japaдылды (8 мај), Совет респ. e'лан дорри Дж.), Персидская сатирическая
антропоморф фигурлар Һаггында, Азәрб. олунду (4 август). Ири мүлкәдар тор- поэзия, "м., 1965.
CCP EA Хәбәрләри (тарих, фәлсәфә вә паглaрынын кәндлиләрин хејринә му
Һүгуг серијасы), 1971, № 1; jенә онун, садирә олунмасыны, валид ингилаби киЛАНДЫЛАР, киләкләр —
Терракоты Азербайджана античной эпохи силаһлы гүввәләрин japaдылмасыны, Иранда, Хәзәр дәнизинин ҹ. саһиллә
и их ближневосточные параллели, в сб.: Киланын мүртәҹе һөкүмәтә вә инки- риндә jашајан халг. 2 млн. нәфәрдир
Искусство и археология Ирана, М., 1971. лис империалистләринә гаршы ингилаби (1978). Иран диллəринин гәрб групуна
КИЛАБЫ -ағардымы килләрин бир базаја чеврилмасини нәзәрдә тутан прог- дахил олaн Ҝилан (киләк) дилиндә
нөвү. Бах Бентонит. рам (1921, 15 август) гәбул едилди. данышырлар. Диндарлары мүсәлман
қићАВАР — Азәрб.ССР-дә, әсacән, Аб- Зәһмәткерилəрин вәзијjәтини јахлпылаіш- дыр. Әcacән, экинчилик, саһил р-нлар
перон ја-на хас олан вә ҹ. -дан әсән дырмаг үчүн бир сыра тадбирләр кө- да һәм дә балыкчылыг, дағ вә дағә
күләк. Иран, Ираг вә Орта Асија үзә- рүлдү. Һәмкарлар иттифаглары ја- тəји јерләрдә исә малдарлыг вә
риндә jүксәк, ІШимали Гафгаз вә Ор- радылды. Лакин Ҝиланда өз haкимиј- тәсәрруфаты илә дә мәшғул пурлар.
та Хәзәр үзәриндә алчаг тəзјиг саһәлә- jәтини јаратмаг наминә Кичик хан 1921 килAC (Cerasus avium)-күлчичәкли
ри јарандыгда әмәлә кәлир. Хәзријә ил сентјабрын 29-да əксингилаби чев- ләр фәсиләсинин албалы ҹинсиндән jap
нисбәтән истидир. Ән чох илин исти рилиш етди. ИКП нин тәшкилатлары пағы төкүлэн ағаҹ. Чотири јумуртава
дөврүндә әсир. Сүр'әти, адәтән, 2-10 ләғв едилди, Һејдәр хан вә һәрәкатын ры, көвдәсинин диаметри 50—60 см,
м/сан-дир, бә'зән 20—24 м/сан јə ча- бир сыра дикәр рәһбәри өлдүрүлдү. Һүнд. 35 м-дәк олур. Узунсaплaглы,
тыр. «W.» терминини мәтбуатда илк Ҝиланда зәтәндант мүһарибәсинин баш- кәнары икигат мишардишли јарлаглары
дәфә һ. Б. Зәрдаби, ҹоғрафи әдәбиј- ланмасындан истифада едән мәркәзи јумуртавары, тәрсјумуртавары вә ја ел
јатда исә Гафур Рашад ишләтмишләр. Һөкумəт тезликлә Ќ.р.-ны дармадағын липсварыдыр. Чичәкләри ири, мејвэси

Әд.: Шихлинский Э. М., Ко- етди; 1921 ил ноjабрын 2-дә Рза ханын чајирдәклидир. Орта вә Ҹəнуби Авро
пелиович с. К., Климатическое опи- команданлығы илә һөкүмәт гошунлары пада, ССРИ -дә исә Гафгаз, Крым,
сание Азербайджанской ССР, Л. —М., 1937. Рәшти тутду. УССР -ин ҹ. г. р-нларында, Молдавија,

қилAH— Азәрб.ССР Ордубад р нун- Әд.: Ибраһимов (Шаһин) т. Азәрб.ССР-дә jajылмышдыр. Түркија,
да (Нах.McCP) чај. Аразын сол голу. А., Иран Коммунист Партијасынын ја- Иран, Әфганистан, Чин, Јапонија во с.,
Уз. 53 км, һөвзасинин саh. 426 км?-дир. ранмасы, Б., 1963; Иванова М. Н., ССРИ-дә исә Крым, Гафгаз, ҹәнуби
Зәнкәзур силсиләсиндән (2700 м јүк- Национально-освободительное движение в Украјна, Орта Асија вә Латвијада, Һәм
сәкликдән) башланыр. Әсас голу Па- Иране в 1918—1922 гг., М., 1961; Ива- чинин Калининград вил. -ндә беҹәри
рана чарыдыр. "Иллик ахым һәҹми 122 кв 5. С., Новейшая история Ирана, лир. ф.-ын беҹәридән формасы 100 илә
млн. м3-дир. Әcacән, гар сулары вә дәк jашајыр, 7—8 иллијиндә мәһсул
јералты суларла гидаланыр. Суварма- қилАН ҮСЈАНЛАРЫ (16—17 əср- верир. Чоһрајы, гырмызы, сары jaxуд
да истифадә олунур. ләр)-Киланда Сәфәни һөкмранлығы гара, ширәли мејвәсиндә 7—15% шәкәр,
киЛАН— Азәрб -да орта аср шәһәри. әлејһинә халг үсјанлары. 1570—71, 0,36—1,1% алма турштусу, С витамини
Харабалығы Ордубад ш.-ндән 16— 1592 илләрдә Киланда Сәфәниләр әлеј- олур; јејилир, компот, мүрәббә, ширэ,
17 км г.-дә, Нахчыван—Ордубад авто- hинә үсјанлар амансызлыгла јaтырыл- шәраб вә с. Казырланыр. Балверән бит

мобил јолунун шм.-ында, Ҝиланча- ды. ІШаһ Аббасын өлүмү (1629, јан- кидир. Одунҹағы мусиги аләтләри ha
jын сол саһилиндәдир. Карван јолу үс- вар) јени үсјанын башланмасына сә- зырламаг үчүн ишладилар.

мешә
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киЛАҺ--Азәрб.CCP Гусар р нунда мер дөвлэтиндә Урук ш. -нин јарымəр- дәфэ Ленин ордени, 2 башка орден ва
кәнд. к. советлијинин мәркәзи. Р-н санови һөкмдары (е.ə. 28 аср). К. Һаг- медалларла тәлтиф едилмишдир.
мәркәзиндән 32 км г. дә, Гусар майли гында е.ə. З ҹү минилликдә епик маh Әд.: Хентова С., Эмиль Гилельс,
дүзәнлијиндадир. Әһ. 130 (1981); бағ– нылар (дөврүмүзэ гадәр чатмышдыр) 2 изд., М., 1967; Мастера музыки и балета
чылыг, hејвaндaрлыг, тэрәвәзчилик вә japaнмыі, е.ә. 3 ҹү миниллијин сону — — Герой Социалистического Труда, м.,
арычылыгла мәшғуллур. Сәккизил- 2 ҹи миниллијини эрвэлиндә исә Аккад 1978.
лик мәктәб, китабхана, тибб мәнәгжи, (Ашур Бабил) дилиндә бөјүк епик қиләзәһәР (Tamus)-диоскорид фә
рабитә шө’бәси вар. поема тортиб олунмушдур. Бә'зи мән - силәсиндән чохиллик битки чинси.
kИЛАШ ВИли Павел Щеоркијевич бәләрә көрә, к. тарихи шәхсијjәтдир. Јарпаглары үрәкшәкилли, нөнбәли дү
(д. 2.5.1918, Тбилиси) — совет дөвләт ж. барәдә әфсанә, һәмчинин hеттләр, зүлмүш, чичәкләри бәсит вә ја будаглы
вэ партија xадими. һүрриләр арасында, Фәләстин дә вә салхымда јерләшән oтлaрдыр. Мејвә
1939 илдән Сов. ИКП с.-дә кенини јајылмышды. си әтли, гырмызы киләмејвәдир. Дүн
үзвү. 1934—37 ил Мәтн: Эпос о Гильгамеше 40 все јада 2, ССРИ-дә, о ҹүмләдән Азәрб.
ләрдә чилинкәр иш видавшем), пер. с аккадского, М.—Л., ССР-дә 1 нөвү — ади W. (Т. communis)
ләмиш, 1937 - 39 1961. мә'лумдур; ашағы вә орта дағ гуршаг
илләрдә комсомол Әд.: Афанасьева В. К. Гильга- ларында, бә'зән суварылан бағларда
ишиндә чалышмыш меш и Энкиду. М., 1979. тəсадуф едилир. Һүнд. 4 м-дәк олан.
дыр. 1939—45 ил КИЛГУД (Gielgud) Ҹон Артур (д. 14. лианалардыр. Көкүндә гарышга тур
ләрдә Совет Орду 4. 1904, Лондон)— инкилис актјору, шусу, оксалат турш усу, алкалоид вә
сунда хидмәт етмиш режиссор. Сәһнә фәалијjәтинә 1921 глүкозид вар; халг тəбабэтиндә јел
дир. 1950 Илдән илдән «Олд Вик» (Лондон) театрында хәстәлијинин мүалиҹәсиндә сүртмә дәр
партија ишиндә иди. башламышдыр. В. Шекспирин демәк маны кими ис гифадә олунур. Деко
1953-54 илләрдә олар ки, бүтүн пјесләриндә баш рол- ратив биткидир; зәһэрли киләмејвасини
Күрчүстан КП Схин ларын ифачысы олан Ҝ. -ун japaтдығы једикдә өлүмлә нәтиҹәләнә биләр.
вали шәһәр комитасинин биринҹи ка Һамлет образы она жениш мөһрәт га- киләзи — Азәрб.CCP Абшерон р-нун
тиби олмуш, 1954—57 илләрдә ҝүрҹүс - зандырмышдыр. Дикәр роллары: Тро- да кәнд. к. советлијинин мəркәзи. Ба
тан кII мк апаратында чалышмыш фимов, Треплјов, Верипинин («Албалы кы— Ростов д.).-нда ст. Рн мәркәзин
дыр. 1957-58 илләрдә Рустави Шәһәр бағы», «Гағазы», «Үч баҹы», А. Че: дән 75 км шм.-г.-дә, Самур— Абшерон
Партија Комитасинин биринчи катиби хон), Едип («Едип», Сенека), Мејмс каналынын саһилиндә, дүзәнликдəдир.
олмуш, 1958 —-67 илләрдә Сов. Икп мк Каллифер («Дам», г. Грин), сер По Əh. 2286 (1981); hejвандарлыг вә әкин
апаратында ишләмишдир. 1967 — 72 ил- литик («Волионе», Б. Ҹонсон) ва б. в. чиликлә мәшғулдур. Гушчулуг ф-ки,
ләрдә Абх.McCP Назирләр Совети Некспирин бир чох пјесини тамашаја гарышыг јем з ду, hејвандарлыг с зу,
нин сэдри, 1972—76 илләрдә Тбилиси гојмушур. 1932 илдән кинода чәкилир. орта мәктәб, клуб, китабхана, хәстәха
Шәһәр Партија Комитасинин биринҹи ССРИ дә гастролда олмушдур' (1964), на, ушаг бағчасы, рабитә шө’баси вар.
катиби олмушдур. 1976 илин јанва- КИЛДИЈА (алм. Gille — корпорасија) Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә һәлак ол
рындан Ҝүрҹ.ССР Али Совети Pəја- — Гәрби Авропада, хүсусилэ еркән ор - муш һәмјерлиләрин шәрәфинә абидә
сәт һеј 'әтннин сэридир. 1976 илдән та асрләрдә мүхталиф ҹәмијjәтләр (ди- гоjулмушдур.
Сов. Икп тк үзвүдүр. ССРИ Али ни, сијси, гаршылыглы jардым вә с.); киләзи дили — Азәрб.ССР-дә, Xə
Советинин (8—10) чу чакырыш) депу- даhа дар мә'нада таҹирләр бирлији зәр дәнизинин г. саһилиндә, Самур —
татыдыр. 2 Октјабр Ингилабы ордени, (Инкилтәрәдә сәнәткарлар бирлији — Дәвәчи овалығынын ҹ.-ш. һиссәсиндә
дикәр орден медалларла тәлтиф cer.ләр дә ҝ. алланырды). Русијада чыxынты. Сәтһи гумлуг вә гајалыг
едилишдир. К. 18—19 асрләрдә таҹирләр тәбәгәси дыр. Шоракәтли боз-гонур торпатлар
ҚИЛБЕРТ, һилберт, Ҹилберт бирлији кими (3 категоријада) мөн да шоран биткиләри јајылмышдыр.
(Gilbert) Уијам (24.5.1544, Колче- ҹуд олмушдур. Капитализмин инкиша- Бағчылыг, тахылчылыг вә һејвандар
стер — 30.11.1603, Лондон вэ ја Колче - фы илә к. да ләғв едилмишдир. лыгла машғул олунур.
стер) — инкилик физики, сарај һәкими. ХилдиЈА мәктәБләPЙ— 13—14 җиләкләр — бах киланлылар.
Магнит һадисəлəринин илк нәзәриј- асрләрдә Гәрби Авропа шәһәрләриндә киләMEJBƏ (bacca, uva)-ачылма
jәсини вермиш, Јерин магнит гүтблә- килдијаларын јаратдыглары ибтидаи јан чохтохумлу мејвэ. К.-ләрин син
ринин чоғрафи гүтбләрлә үст үстә дүш- мәктәбләр. Ҝ.м.-ндә ана дили вә һеса - карні, па ракарп
мәси вә Јерин бөјүк магнит олмасы бы тәдрисинә килсә мәктәблəри илә карп формалары ајырд едилир. Әк
фәрзијjэсини сөзләмиш, дәмир күрәни мүгајисәдә дaha чox фикир верилирди. сәријjәти үзви турш улар, витамин, шә
магнитләшдирәрәк онун әг- Бир сыра јүксәк типли к.м.-ндә рито- кәр вә с. малдәләрлә зəнкин олан гиj
рәбинә Јер кими тә'сир етдијини көс- рика елементләрн, грамматика вә hән- мәтли јејинти мәһсулудур. Бә'зиләри зә
тəрмитидир. Кәһрәба типли ҹисимлә- дәсә кечилирди. К.м.-ндә тәһсил пуллу һәрлидир; бир гисминдән исә тибдә ис
рин сүртүнмәдән сонра jүнкүл әшја- иди, имтијазлы валидејнлəрин ушагла- тифадә олунур.
лары ҹәзб етмәсини ашкара чыхармыш ры оқујурдулар. 15—16 эсрләрдә килди- киләMEјва БиткиләРИ-jeмәли
вә бу хассәни електрик хассаси адлан јаларын тәнәззүлүндэн сонра К.м. шә- мејвәси мәмшәтлә киләмејвә адланан
дырмыдыр. Аристотел тә'лимини һәр идарәләринин табелијинә кечди. чохиллик кол, јарымкол вә от битки
тəнгид вә Н. Коперник тә'лимини мү- кЙЛЕЛc Емил Григорјевич (д. 19-10. ләри (јабаны вә бәҹәрилән) групу.
дафиә едән илк инк илис алимидир. 1916, Одесса)— совет пианочусу. ССРИ ж.б. -ндән ән чох чијәләк, моруг, гара
КИЛБЕРТ, һилберт-Гаусс вә халг артисти (1954). ғат, фирәнк үзүмү, бөјүрткән, ҹыр мәр
СГСМ мүтлэг ваhидләр системиндә Сосиалист Әмәји син, надир һалларда исә бағ чијəлəји,
магнит һәрәкәт гүввәси вә ја магнит Гәһрәманы (1976). үвәз (гушармуду), актинидија вә чај
потенсиаллары фəрги ваhиди. кб вә Ленин мүкафаты тиканы беҹәридир. Јабаны Ҝ.6.-нин
ја Gb илә ишара олунур. 1 кб=0,795775 лауреаты (1962). ән әһәмијjәтлиси мәрҹаны, мәрҹанки
а. У. Шилбертин iшәрәфинә адланды- ССРИ Дөвләт мүка лә вә гаракиләдир. Ҝ.б. мүлајим иг
рылмышдыр. фаты лауреаты лимли зоналарда шәһәрәтрафы саһә
кЙЛБЕРТ АДАЛАРЫ (Gilbert Is- (1946). 1942 илдән ләрдә беҹәрилир. ССРИ -нин, очүм
lands)— Сакит океанын г. -индә Б. Бри- Сов. Икп үзвү. Мү ләдән Азарб.ССР-ин дағ, мешә, батаг
танијанын 1979 иләдәк мүлкү, 16 атолл- асир дөврүн көр лыг вә чөлләриндә чохлу јабаны ж.б.
дан ибаратдир. Тәркибинә Феникс а- кәмли пианочула битир. Бечорилән ж.б. игтисади
ры (8 атолл), лајн а-ры (8 атолл) ва рындан олан К.-ин вә тәбии шэраитә мувафиг гајдада р-н
Банаба а. дахилдир. Еллис (Тувалу) йфасы үчүн емосио лашдырылыр. Киләмејнәсиндә шәкәр,
ары илә бирликдә 1892—1915 илләрдә наллыг, виртуозлуг, минерал маддәләр, үзви туршулар,
Б. Британијанын протектораты, 1916 интерпретасија орижиналлығы вә с. сә- витаминлар, ароматик маддәләр вар.
илдан мүстәмләкәси олмушдур. ҹијjәнидир. 1936 илдән Москва кон- Јејилир, мүрәббә, ҹем, ширә, шәраб,
1975 илдә Еллис а-ры Ҝ.а. -ндан арыл- серваторијасында дәрс дефир, (1952 ил- компот, мармелад вә с. Һазырланыр,
мышдыр. к.а. 1977 илдә мухтаријjәт дән проф.). Пианочуларын Bјана (1936) бә'зиләри исә дәрман кими ишләдилир.
әлдә етмишдир. 1979 илдән мүстәге т вә Брүсселдә (1938) кечирилән беј- киләHAP, ади албалы — бах
дөнләтдир (бах Кирибати). 1788 ил ә нәлхалт мүсабигәләринин лауреаты- Албалы.
бу муш капитан Ҹ. Жил- дыр. Санта Чечилиа академијасынын КилзАИ əМИРЛији 1709 Илдә
бертин шәрәфинә адландырылмышдыр. (Рома) үзвүдүр (1980). Дүнјанын бир Пәндәһар вил.-нин (Әфганыстан) гејри
кЙЛГАМЕШ, Шилкамеш—Шу- чох өлкәсиндә гастролда олмушдур. Зәфган əһалисинин көмəји илә әфган
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ларын Сәфәви һөкмранлығына гары ложијанын торпаг зоолокијасы адлы Шурасынын үзвүдүр. Сүлһ тәрәфдар
үсјаны нәтиҹәсиндә japaнмыш әмир- jени бир саһәсини јаратмышдыр. к. ларынын конгресләриндә иштирак ет
лик. Ҝ.ә. -нин илк һөкмдары Мир Вејс совет биологларынын милли комитәси- мишдир.
hoтaки (1709—15], әcachəрби даја- нин сəдри (1959 илдән), Бејнәлкалг Әсәри: Куба борется-Куба побе
ғы исә килгаи тајфасынын гәрб голу Зоолокија Академијасынын витсе-пре- дит, пер. с испанского, М., 1960.
иди. Онун өлүмүндән сонра килзаилә- зиденти (Һиндистан, Агра ш., 1960 ил
рин бир һиссаси Маһмуд hогакинин дән), Умумиттифаг Ентомологлар ҹән килготин (фр. guillotine)-Франбашчылығы илә Иран вил.-ләринә һү- ми јjәтинин президентидир (1967 илдән). сада Бөјүк Франса ингилабы дөврүнчумлар едәрәк Сәфәниләрин пајтахты и. "И. Мечников ад. Сызыл медал, 2 дә (1792) тәтбиг eдилмиш e'дам ләзкаһы
Исфаһаны әлә кечирмиш (1722) вә бу- «Шәрәф нишаны» ордени вә медаллар

(мәһкумларын башынын кәсилмаси

рада Маһмуд өзүнү шаh e'лан етмиши- ла тәлтиф олунмушдур.
үчүн). Һәким ж. Ҝилјотенин (ады бу

ди. Гәндәһарда исә Мир Вејсин кичик
радандыр) тәклифи илә japaдылмыш

оғлу һүсејн [1721 — 39] haкимијjәт ба
Әсәрләри: Особенности почвы как дыр. 1981 илдә Франса Милли Мәчли

шына кәлмишди. Онун дөврүндә к.ә. средно обитания и ее значение в эволюции си к. васитәсилә e'дамын ләғни барәдә
мәдәни вә игтисади ҹәһәтлән хејли ин- метод диагностики почв, М., 1965, Законо. гaнун гәбул етмишдир.
кишгаф етмишди. 1738 илдә узун сүрән мерности приспособлений членистоногих к

Килил, Шилкилча j— Азәрб.

вә күчлү мүгавимəтдән сонра Иран ша- жизни на суше, М., 1970; Методы поч- ССР-ин Губа вә Дәвәчи р-нларында чај.Һы Надир Офшар Гәндәһары тутмуш венных зоологических исследований, М., Уз. 72 км, һөвзәсинин саh. 733 км
вә К.ә. сүгута уғрамышды.

1975. дир. Баш Гафгаз силсиләсинин шм.-ш.

КилЗАИЛӘР — әфган тајфаларынын кЙЛЈЕН (там ады килјен Бати- јамаҹларындан (1980 м јүксəкликдән)(бах Әфганлар) ән бөјүк групларын- стa, Guillen Batista) Николас (а. 10. башланыр. Хәзәр дәнизинә төкүлүр.
дан бири. 1,5 млн. нәфәрдән чохдур 7.1902, Камагуеј)— Иллик ахым һәҹми 27 млн. м3-дир.
(1978). Әфганыстанын ҹ.-унда, Гәзнә Куба шаири, иҹти- Әcacән, јағыш сулары илә гилаланыр.
јајласы вэ Сүлејман д-рынын г. јамаҹ маи хадим. «Хал. КилкилЧАЈ Сәдди — Азәрб.-да Са
ларында jашајырлар. Көчәри малдар лар арасында сүл- саниләр дөврүнә (3—7 əсрләр) аид мү
лыг, әкинчилик вә тиҹарәтлә мәшғул һү мөһкәмләтмәјә дафиə cəдди. Хәзәр дәнизиндән башла
дурлар. 19—20 әсрләрдә ҝ. Инкилтә көрә» Бејнәлхалг јараг Бабадағын әтәкләриндә гуртаpыр:
рәнәфганистан мүһарибәләриндә ин Ленин мүкафаты 1931—32 вә 1963—61 илләрдә чырага
килис ишғалчыларына гаршы мүбари лауреаты (1954). лајадәк олан һиссәси (тәгр. 60 км) тəд
зәдә фәал иштирак етмишләр.

1937 илдән Куба гиг олунмушд ур. Килкилчај һәрзәсин
килиз (алм. Нülse)—1) артилле Коммунист Парти- дән дағын дөшүнә доғру 5 км-лик мә
ријада— атымы алынадырычы јасынын үзвү. «Вест- сафәдә дивар чиј кәрпнҹдән тикилмиші
малдәни јерләшдирмәк, атымы рүту Һинд компанија- дир. Коланы к. (Дәвәчи р-ну) јахын
бәтлән вә механики зәдәләнмәләрдән сы» (1934), «Әскәр- лығында диварларын һүнд. 5—7 мə,
горумаг, атәш заманы барыт газлары ләр үчүн нәғмә, ту- бә'зи јерләрдә исә 7—11 м-э чатыр. Һәр
нын обтүрасијасыны japaтмаг вә мәр- ристләр үчүн «сонәлар» (1937) шер ки. 30—35 м мəсафәдә бүрч вә ја гүлләмини атым илә бирләшдирмәк үчүн па- таблары, «Бүгүн маһнылар» (1947) сил- уҹалдылмышдыр. к. с. 85-ҹи бүрҹдәнзик динарлы, метал стәкан. 2) Поршен- силәси Куба вә Латын Америкасы халг- ҹ.-г.-әдөнүр. Бурада сəддин ени атали истилик мүһәррикларинин блок- ларынын мүбаризасинә һәср олунмуш- ғыда 30 м, jухарыда исә 15 м-ә чатыр.
картеринә гоjулан вә дәјишдирилә би- дур. 1954—59 илләрдә мүһаҹирәтлә чиј кәрпиҹлә тикилмиш 88-ҹи бүрлән силиндрик чугун һиссә (ж. дахи- jашамын, дәфәләрлә"ССРИ дә вә ди- Ҝ.с.-нин 1-ҹи јарысынын сону hеcаблиндә поршен һәрәкәт едир); алумини- кәр сосиалист өлкәләриндә олмушдур. едилир. 74—89-ҹи бүрҹләрин арасындаум әринтиләриндән һазырланан блок- Һәр шеј мəнимдир» (1964), «Дипили гала олмушiдур. Килкилчајын сол саларда сүртүнән сәтһләрин јејялмәси- чарх» (1972), «Кағыз кәми» (1977) вә с. Һилиндә сәлдин галыглары нисбәтән
ни азалтмаг вә тә’мири jүнкүлләшдир- ше'р мәҹмуəлəри Кубада

к.с.-нин 2-ҹиjaxшы сахланмышдыр.
сосиализм

мәк үчүндүр. Поршен һәрәкәт едән си- гуруҹулуғундан бəhc eдир. Куба ја һиссәси Чыраггалаја јахын Гуртаpыр:линдрин ишләк һәҹми К.-лә мүəjjән зычылар вә инҹәсәнәг хадимлəри йт. Сəддин 3-чү һиссәси Чыраггаланын 600
КилЈАКЛАР — нивхләрин

тифагынын президенти (1951 илдән), м-лијиндән башлајыр вә Тәкјә к.-нәдәкингилаба- Үмумдүнја Сүлһ шурасынын үзвү. (Дәвәчи р-ну) узаныр. Сəдл Шабран ча
гәдәрки әдәбијјатда ады. дүр (1950 илдән).

jынын сағ саһилиндә Чинарлар к.-нин
килJAP— Дағыстанын ҹ.-унда, Ca (Дәвәчи р-ну) шм.-г.-индә гуртаpыр.

мур чајынын сол саһилиндә (филјар бизимдир китабында, Бор 1980; Hвые һәмин әрaзидә Галајери» адланан тәк.-ндән 1,5 км ҹ.-ш.-дә) Енеолит вә стихи, М., 1966; Третья молодость, м., дим шәһәр харабалығы вардыр. Ҝ.с.илк Тунҹ дөврүнә аид jaшajыш јери. 1972; Стихи, в кн.: Поэзия Кубы, М., 1980. нин 4-ҹү һиссаси «Галајери»ндән Афур
Ики тәпәдән ибарэтдир. К.-дан кил килјус (Guilloys) Вилма Еспин ҹа к.-нә (Губа р-ну) тәрәф истигамәтгаб гырыглары, чахмагдашы вә дәвә- де Кастро (д. 1930, Орјенте вид., Сант. ләнир. Ән бөјүк бүрчүн һүнд. 4,7 м,
көзү (обсидиан) гәлләләри вә с. јаго-де-Куба" ш. — eни исә 7,2 м-дир. Бүрҹ вә диварлар
әлдә едилмишдир. Кил габ ырыгла Куба ичтимаи ха- әcacән, јонулмамыш дарлардан ти
рындан биринин үзəриндә тохума пар дими, «Халглар ара килмишдир.

ча изләри вар. Ејни тиaли кил габлар
Азәрб., цIимали Гафгаз вэ Дағыста

сында сүлһү мөһ- Әд.: Абдуллаев Х. П., Гильгиль
кәмләтмәјә

нын Енеолит вә илк Тунҹ дөврү абидә
көрә» чайская оборонительная стена и крепость

Бејнәлхалг Ленин Чирахгала, «Советская археология», 1968,
ләри үчүн дә сәҹијjәвидир. Тапынты мүкафаты лауреаты
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лар Ҝ.-да орта эсрләрдә дә һәјатын (1978). P. Кастро- килли мәһЛУЛ, јујучу мəh
давам етдијини көстәрир. нун арвады. 1954 лул-қилин суда дисперс мәһлулу;

Әд.: Котович В. Г., Новые архео илдә кимјачы мү- газыма просесиндә ишләдилир.
ha

логические памятники Южного Дагестана,
Материалы по археологии Дагестана, т. 1,

həндис диплому ал- зырланмасында, әсacән, бентонит ки
Махачкала, 1959.

мыш, сонра Масса- линдән (тоз вә ја кәсәк шәклиндә) ис

килЈАРОВ Меркури Серкејевич (д.
чусетс Технологија тифадә едилир. Бә'зән кил лајлары

6.3.1912, Кијен)-совет зоологу. ССРИ дарам етдирмишдир. ҝ. жәнҹ јаділа- јујулмасы нәтиҹәсиндә гуjудан кил
Ин-тунда тәһсилини газылдыгда гујуларын тәмиз су илә

EA акад. (1974). ССРИ Дөвлат мука- рындан Батиста режиминә гарцы мү- парчалары илә.бәрабəр К.м. да чыха
фаты лауреаты (1951, 1967, 1980). 1955 баризәјә гошулмуш, 26 ијул һәрәкаты» рылыр. к.м.-ун кејфијjәти онун сых
илдән ССРИ EA Тәкамүл Морфолоки- ингилаби тәшкилaтынын Орјенте əјалә- лығы, өзлүлүбү, ичәрисиндәки гумун
јасы во Еколокија Ин-тунда торцаг зо- тиндә рабитәчиси олмушдур. К. Куба мигдары, онун су вермаси вә хил га
олокијасы лаборатори јасынын мүдири, Гадынлар Федерасијасынын сəдри (1960 бығынын галынлығы, статик вә дина
ејни заманда М. В. Ломоносов ад. илдән), Бејнәлхалт Демократгадын- мик сүрүшмә кәркинлији вә с. илә тә”
мДУ -нун проф. Əсас әсәрләри торпа- лар Федерасијасынын президент мүа- jин едилир. Газылан сүхурлардан,
ғын һејванлар аләминин өjpәнилмәси- вини (1964 илдән), Куба Дөвләт Ушаг- гујуларын дәринлијиндән, темп-рлан
нә, торпаг әмәлә кәлмәсиндә һејван- лары Мүһафизә Ин-тунун рәһбәридир вә с.-дән асылы олараг лазыми
ларын ролуна, торпаг диагностикасын- (1971 илдән).
да зоогложи усуллара, биоҝеосенoлoки- мк-сынын үзвүдүр. Куба Респ. Дөв- jәви реакентләр, ағырландырыҹы мад

1965 илдән Куба к сәли к.м. алмаг үчүн мүхталиф ким

Јаја вә с. Һәср едилмишдир. к. био- ләт Шурасынын вә Үмумдүнја Сүлһ дәләр вә с.-дән истифадә олунур. На.

хас
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сосла гујуја вурулан К.м. балтанын қимНАЗИЈА (јун. gymnasion—ким- дир. Бәдии Ҝ. илә jалныз гадынлар
гују дибиндә доғpaдығы сүхурлары гу- наси сөзүндән) орта умумтәһсил мәшғул олурлар.
јудан чыхарыр, гуjунун дибинә вә ди- мәктәби. Илк Ҝ. -лар Гәрби Авропада Јардымчы ҝ. идманын бу вә
варларына һидростатик тəзјнг japa- 1538 илдә (Страсбург), Русијада 1726 ја диҝәр нөвүндә наилијjәт газанмаг
дараг гују диварларынын давамлылы- илдә (Петербург) ачылмышдыр. Ҝ.- үчүн зәрури олан хүсуси кејфијjәтлә
ғыны тә'мин едир, нефт, газ вә сулу лар ики истигамәтлә инкишаф етмиш - рин инкишафына вә тәкмилләшдирил
лајлара экс тәэјиг көстәрир, ишләјән дир: классик вә реални Ҝ.-лар. 1913 мәсинә көмәк едир. Јардымчы ж. ја
балтаны сојудур вэ с. Гујудан чыхан илдә Русијада 434 к. вә проҳимнази- Һәмчинин истеһсалат Ҝ. -сы вә мүали
К.м. тәмизлəндикдән (газылмыш сү- ја фәалијjәт көстәрирди (142 935 ша- ҹә бәдән тәрбијәсинин эсас тәркиб
хурдан, газдан вә с.) сонра јенидән кирд). һиссаси олaн мүалиҹә ҝ. -сы дахилдир.
гујуја верилир. Сон заманларда нефт Совет Какимијjәтинэдэк Азәрб. да ССРИ-дә ҝ. идманын кен иш ја
вә полимер əсаслы jујуҹу мәһлуллар- 15 к. олмушдур. Бакыдакы jүксәк тип- jылмыш нөвләриндәндир. Совет ким?
дан кениш истифадә едилир. Азәрб. ли ибтидаи мәктәб 1866 илдә реални настларындан Л. Латынина, Н. Ку
ССР-дә ҝ.м.-ун ишланиб һазырланма- прокимназијаја, 1869 илдә исә ҝ.-ја чев- чинскаја, л. , Туришиева, О. Корбут,
сы мәсәләләри илә Азәрб. Дөвләт Нефт ритмишди. 1870 илдә ҝәнҹәдә классик J. Мухина, Ј. Давыдова, о. Бичерова,
Сәнајеси Елми-Тэдгигат вә Лајиһә Ин! прокимназија (1887 илдән Ҝ.), 1881 h. Шугурова, И. Дерјукина, В. Чука
ту мәшғул олур. Бакыда Гарадағр-нун- илдә ІШушада реални Ҝ. japaдылмыш- рин, Б. ІІІахлин, М. Воронин, Н.
да Ағырландырычы Кимјәви Реакент- ды. Совет haкимијjәтинин гәләбәсин- Андрианов, А. Дитјатин, Ј. Королјов
ләр з-ду фәалијjәт көстәрир. дән сонра ҝ.-лар ләғв едилди вә јени вә б. Авропа, дүнја вә ја Олимпија
КиллЙ ТОРПАГ — бах Торпағын типли умумтәһсил мәктоблари japa- оjунлары чемпионлары олмушлар.
гранулометрик тәркиби. дылды. Азәрб. ССР-дә кимнастиканын ин
Килли ШИСТЛӘР-килли мета- Бә'зи хариҹи өлкәләрдә (мас., АФР, кишафында мәнгчи мүәллимләрдән ә.
морфик сүхурлар. Адәтән, сых (мəса- Австрија) К.-лар һәлә дә фәалијjәт Сејидов вә б.-нын хидмәти олмушдур.
мәлилији 1— 3%), лајлы, боз, јахуд көстәрир. Азәрб. кимнастларындан м. Мәммә
түнд-боз ранкли олур. Тәркиби һид- қимНАСИ (јун. gymnasion)-Гэдим дова, М. Әскəрова, Т. Меһдијев вә б.
ромикалардан, хлоритдән вә б. кил Јунаныстанда вә Еллин өлкәләриндә Үмумиттифаг јарышларында вә беј
минералларындан ибарэтдир. ССРИ-дә дөвлат тэ’лим-тәрбија мүəссисаси. нəлхалг көрүпләрдә мүвәфәрәгијjәтлә
ән бөјүк jатаглары Гафгазда вә Урал- Афинада е.ә. 5—4 асрләрдә дaha jүк- чыхыг етмишләр.
дадыр. Тахтапучі материалы кими, сәк инкишаф етмишди. Зәнкин аиләлә Әд.: Искәндәров М., Азербај.
електрик сәнајесиндә алчаг ҝәркин- рин 16—18 јашлы кәнчлари палестраны ҹанда идман, Б., 1960; Кимнастика, Б.,
ликли пајлашдырыҹы сипәрләрин, кә- битирдикдән сонра К.-дә бәдән тәрби- 1967; Менхин Ю. В., Волков А. В.,
сән ачар вә апаратларын истеһсалын- jәси, әcacән кимнастика илә мэшғул Начала гимнастики, Киев, 1980.
да, бә'зи тикинти деталларынын һа- олур, һәмчинин сијасəти, фәлсәфәни, кимНАСТИКА АЛәтләРИ — бах
Эырланмасында вә с. истифадә еди- әдәбијјаты өjpәнирдилэр. Сонралар фи- идман ләвазиматы вә аваданлығы,
лир. лософ вә алимлəрин топлашдыглары Ҝимнастика.
МилликДАГ, Килик дағ — јерә дә ҝ. дефилирди. ки молЛЕ (Guy Mollet)-бах Мол
Азәрб.ССР Ханлар р-нунда дағ. Һүнд. ЊИМНАСТ (јун. gymnos—чылпаг; ле Ҝи.
772 м-дир. 19 әсрин сону— 20 эсрин гэдим јунанлар бәдән тәрбијəси вә ид- кинАНДРОМОРФизм (јун. gyné—
әввәлләриндә тәсaдүфән Ҝ.-дан Неолит манла чылдаг машғул олурдулар)— гадын, andros—-киши + morphé— шәкил,
дөврүндә jашамыш инсанлара аид кимнастиканын һәр һансы нөвү илә форма)—-бәдәнин бир һиссәсиндә киши
әмәкаләтләри (даш балталар вә с.) мәшғул олан идманчы (бах Ҝимнасти- вә диҝәр һиссәсиндә гадын ҹинсләр -
тапылмышды. 1938—41 илләрдә J. и. ка). Годим Јунаныстанда вә Гәдим Ро- нин кенотипи вә әламәтләри көрүнэн
һүммелк.-да ахтарыш апармыш вә мада, орта асрләрдә исә үмумијjәтлә аномалија. Организмин мүхталиф һү.
200-дәк мүхтәлиф даш аләт әлдә етмишл- Гәрби Авропада идманла мәшғул олан- чејрәләриндә ҹинсијjәт хромосомла -
ди. Чахмагдашы вә дәвәкөзүндән (об- лара К. дејилирди. рынын мүхталиф jығымда олмасы К.:
сидиан) һазырланмыш әмәк аләт- қимНАСТИКА (јун. , gymnastike; лә нәтиҹәләнир; мәс., бир чох hэштәрат
ләри, чохлу истеһсал туллантысы бу- gymnaz0— мəтиг eдирәм, һәрәкәт еди- ларда һүҹејрәләрин бир кисминдә (ди
ранын вахтилә емалатхана олдуғуну рәм) — инсанын һәргәрәфли, ahəнкдар ши) 2x – хромосому, дикәрләриндә (ер
көстәрир. Мејданчада апарылмыш га- физики инкишафына вә сағламлығы- кәк) јалныз 1Х-хромосому олур. к.
зынтылар (J. И. Һүмел) нәтиҹәсин- нын мөһкәмләндирилмәсинә хидмәт јумуртаһүҹејpəнин jетишмаси, маја
дә 6 мәдәни тәбәгә ашкар олунмушдур. едән, күҹ, чeвиклик вә дөзүмдүлүүнү ланмасы вә ја бөлүнмәси просесиндә
Бурадан даш балталар, бычагвары артыран физики һәрәкәтләр системи. ҹинсијjәт хромосомларынын Күҹејрә
лөвһәчикләр, нуклеуслар, үзəри həн- к. нөвлари үч групда бирләшир: 1) эсас ләр арасында дүзҝүн пајланмамасы нә
дәси нахышлaрлa бәзәдилмиш мүхтә- ҝ. (кикијена к. сы илә бирликлә); 2) тиҹәсиндә баш верир. Интерсексуаллы
лиф саxсы газ гырыглары, көмүр га- идманг к. сы (акробатика во бəдин к. ғы қ, дән фәрглəндирмэк лазымдыр.
лыглары вә с. тапылмыкидыр. Әлдә илә бирликдə); 3) јардымчы К. (истеһ- ҝИНЕЈА (guinea) — инкилис гызыл
едилмиш мадди мәдәнијjәт намунəлəри салат кимнастикасы вә мүалиҹә К.-сы сиккәсіп. Илк дәфә 1663 илдә Гвинеја
Неолит —Туны дөврләринә аиддир. илә бирликдə). дан (К. ады да бурадан көтүрүлмүрі

Әд.: Нариманов И., Ҝәнчәчај ӘcacҜ. умуми физики инкишафа, дүр) кəтирилмиш гызылдан косилмиш
рајонунун археоложи _абидəлəри, Б., 1958; ҝүндэлик фэалијjәтлә лазым олан баш- дир. 21 шиллингә бәрaбэр иди, 1817 ил
Туммель я. И., Памятники древности лыҹа вэрдишларин тәкмилләшмәсинә дә гызыл соверен.лә әвәз олунмушдур.
в окрестностях Килликдага, Изв. Аз.ФАН көмөк едир. Мәктәбәгэдәр вә мәктәб- қиНЕКoлowИ ЈА (ун. gулё, gy
СССР, 1941, № 2. јашлы ушагларын, һәмчинин умуми naikos— гадын+локи іa) — гадын орга
киллиҹә ТОРПАГ — бах Торпағын физики Һазырлығы чатышмајан ушаг- низминин анатом физиоложи, физики
гранулометрик тәркиби. ларын физики тәрбијәсиндә мүһүм вә психи хусусијjәтләрн вә oнлaрын
ќилом, Ҝијом (Guillaume) Шарл васитә олан əсас Ҝ. -да мүрәккәб ол- позғунлуглары һаггында елм. Минсиj
Едуар (15.2.1861, Флерје — 13.6.1938, мајан сәpбaст һәрәкәтләр, мүтəhəррик jәт системинин функсијасы илә элага
Парис)— Исвечрә физики, метролог. оjунлар, тулланмалар тәтбиг eдилир. дар гадын организмининг нормал фәл
Нобел мүкафаты лауреаты (1920). Фәрди вә груп мәғәләләри формасын- лиjjәтини вә хәстәликларини, профилак
Севрдәки өлчү вә Чэки үзрә Бејнəл- да кечирилән кикијена Ҝ. cы сағ- тика, hабелә мүалиҹә үсулларыны өj
халг Бүронун директору олмушдур ламлыг мәгсәди күдүр. Сәһәр к. сы рәнир. к. мамалыгла элагəдар елмдир.
(1915—38). 1 кг сујун һәҹмини тә”јин кикијена К.-сынын ән кениш јајылмыш Һиндистанын, Гэдим Мисирин, Ју
етмиші, чиһазгајырмада, метролоқијада нөвүдүр. наныстанын јазылы абиләләриндә вә
вә кеодезијада мүһүм рол ојнајан ин- йдман К.-сы һәрәкәтләрин jүк- славјан халгаларынын мүаличәханала
вар типли әринтиләр алмышдыр. сәк координасијасыны, бөјүк физики рында К.-нын рүшејмлэринә тәсaдүф
Қйлҹә—10—30% 0,005 мм-дән ки- гүввә, ҹәсарәт вә гәтијjәт тәләр едән олунур. Годим јунан алим Һиппократ
чик килли һиссәҹикләрдән ибарәт көв- хүсуси ҝ. Һәрәкәтләриндән ибаратдир. гадынын дахилін органдарынын пл
рәк гумлу-килли чекмә сүхур. Торпаг. Бураја кишиләр үчүн сәрбəст һәрә- тиһаби просесләринин мүаличә вә диаг
шүнаслыгда кили чох олaнлар ағыр, кәтләр, атында, һалгаларда, ностикасыны, ушагыг шишларинин
аз оланлар исә jүнкүл ҝ. адланыр. брусларда, турникдә һәрәкәтләр вә с., дəгиг тәсвирини вермиш, јерли муа
Адәтән, мәншәлидир. гадынлар үчүн исә мүхталиф һүндүр- личә илә јанашы, гадын организминин
К.-дән чох вахт кәрпич истеһсалында дүкдә брусларда, тир үзәриндә һәрә- умуми глүалиҹәсини таклиф
хаммал кими истифадә олунур. кәтләр, сәрбəст һәрәкәтләр вә с. дахил• дир. Ибн-Сина «Тибб елминин гануну»
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лeмлари үзәриндә ишләмишдир. Ек. К. ун ифасы үчүн чохҹәһәтлилик, ифа кәшф олунмунидур. К., һәмчинин нәр
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Әсәриндә бир сыра гадын хәстәликлә- т. 125, в. 1, 1978; Некоторые вопросы тео
рини, Онларын мүалиҹәсини вермиш- рии переходного излучения и переходного
ди. к. 18 әсрдән сәрбəст елм кими ин- рассеяния, јенә орада, т. 126, в. 4, 1978.
кишафа башлады. 19 әсрин сонунда ҜИНЗБУРГ Исаак Соломонович (23.
гадын хәстәликларинин еффектли опе- 1.1899, индики БССР-ин Чаусы ш. --
ратив мүзлиҹә үсуллары ишлэниб ha- 21.3.1974, Бакы) — совет ҹәрраһы, он
зырланды. 1903 илдә Русијада К. ба- колог. Тибб е. д. (1924), проф. (1935).
ниләриндән олан В. Ф. Снекирјов бир- Азәрб.CCP әмәкдар һәкими (1941) вә
тәрәфли ҹәрраһи мүдахиләнин əксинә әмәкдар елм хадими (1942). Азәрб.
чыхды. О, гадын хәстәликләриндә елек- ССР-ин баш онкологу олмушдур. 1936—
трофизиотерапијадан, палчыг мүали- 72 илләрдә Н. Нариманов ад. Азәрб.
ҹәсиндән, һабелә консерватив мүалиҹә Дөвлэг Тибб Ин тунун топографик
үсулларындан кениш истифадә етмәји анатомија вә оператив ҹәрраһијjә ка
мәсләһәт көрдү. федрасынын (1936 — 38), уніаг вэ гос
ССРИ -дә, оҹүмләдән Азәрб.CCP питал чәppahujjә кафедрасынын мүди

дә К.-нын инкишафында Л. И. Буб- ри, сонракы илләрдә һәмин кафедра
личенко, Н. М. Какушкин, Р. В. Ки- да проф., Азәрб. CCP Елми - Тәлгигат
парски, Ф. Н. Илјин, ЦІ. М. Әләскә Ренткeнo токија, Радиолокија вә Онко
рова, М. К. Маһмудбəјова вә б. нын локија Ин тунун директору (1941 -- 59)
бөјүк, хидмәти олмушдур. ССРИ дә олмушур.
апарылан диспансер вә профилактин Әсәрләрн: Костная пластика поз ғунлуғу 1 м дәк, јајылан чəтирли, ики

мүајинә системи стасионарда, воночника. Б., 1924; Повреждение моче евли ағаҹдыр. Јарпаттары саплаглы,
поликлиникаларда гадынлaрa jүксак половых органов у детей, Б., 1972 (совм. с јелпикшәкиллидир. Тохуму
ихтисаслы, пулсуз, кинеколожи јар- М. А. Ахундовой). әкилли олуб, диаметри 2—3 см, ха

дым көстәрир, хәстәликлари вахтында қЙНЗБУРГ Рахит
ашкар едир, јенитөрәмәләрә гаршы 1.6.1920,

Соломоновна (л. ричдән сəрт габыгла өртүлүдүр. iləр
ги Асијанын бә'зи р-нларында тəсадүфБакы)

мүбаризә тəдбирлари актрисасы,һазырлајыр. олунур: Авропада 1754 илдән декора
ССРL1-дә гадын сәһһәтини мүһафизә Азәрб.ССР халк ар

едән дөвлат системи мөвҹуддур. Ҝ.
тив , битки кими бечорилир. ССРИ-дә

тисти (1964). Бакы Гафгазын Гара дәниз саһилләриндәТеатр Техникуму -нын нәзәри вә клиник мәсәләләри «Аку
ну (вә Украјнада јахны гыцлајыр. Азәрб.

шерство и кинеколокија», «Вопросы битиришдир ССР дә “Бәрдә Мәшә Мелиорасија Ин(1943). Сәһнә фәаохраны материнства и детства», «Азәр
бајҹан тибб журналында, һәмчинин

лијjәтинә 1941 илдән тунда, Ләнкәран р-нунда, Мәрдәкан
үмуми тибб әдәбијјатында итыгланды

да тәк тәк тәса,түф едилир.башламырдыр. 1943 жинхивит (лат. gіngіvа — диш әти
Илдән Азәрб. Русрылыр.
Драм Театрында чы дип әтинин илтиһаби хәстәлији. Орга

Әд.: Стругацкий В. М., Фи низмин умуми, јахуд јерли реактивлихЫІ едир. Ролла
зические методы лечения в акушерстве и ры: Нина «Маска динин позғунлуғундан, хариҹи амил
гинекологии, л., 1978; Михайленко
E. T., Бублик-Дорняк Г. М., Гине рад», М. Лермон- ләрин тә'сириндән баш верир: ганахма,
кология, Киев, 1979; Водяжина В. И., тов), Некина («Ис- ағры олур. Хариҹи амилләрин (тур
Жмакин к. н., Гинекология, те'дадлар ва пәрәc шулар, гәләниләр, термики јаныглар
Ташкент, 1980. тицікарлар», А. Островски), Ирина (Үч вә с.) узун мүддәт тә’сириндән дип
қиНЕКОМАСТИЈА (јун. gyné, gy баҹы», А. Чехов), Полја, Лиза («Меш этинин селиклинһиссәсиндә хора, еро

naikos— гадын + mastos — дөш) — киши- Горки), Валја («Иркутск əhвалаты, кәлир. мүаличәси: витаминләр (С,
зија төрəјир. Некрозлашмыш саһәләршанлар», «Күнәшин өвладлары», М.
әмәлә ҝәлдикдә, ағыздан чүрүмүш иj

ләрдә суд вәзиләринин бир јахуд ики

тәрәфли һәддиндән артыг бөјүмәс и. Стүарт», Ф. Шиллер), Епифанија, Ели- профилактикасы:
А. Арбузов),Марија Стүарт («Марија р. В вә с.), дәрманлар, физиотерапија.

Ҝәнҹләрдә олур, тез кечиб кeдир. Бә”. дишлари
зән ендокрин вә чинсијjәт вәзисинин за («Милјончу ханым», «Пигмалион»,

вахтында мүалиҹә етмәк, ағызбоцілу
хәстәлијиндән төрәңир. Белә хәстәләр ғуну вә дишлари тәмиз сахламаг.
дә гадынлара махсус чанаг типи, сəс КИННЕСС (Guinness) Алек (д. 2.4.
вә с. икинҹи ҹинсијjәт әламәтләри меј 1914, Лондон)-инфилис актјору вә
дана чыxыр. Муалиҹәс и: К. ја режиссору. 1937 илдән Лондонун «Олд
сәбәболан хәстәлији арадан галдыр Вик» вә диҝәр театрларында фәалиj
маг, бә'зән операсија. jәт көстәрир. Роллары: hамлет, пPй
КИНЗБУРГ Витали Лазаревич (д. 4. чард («Һамлет», «II Ричард», В. Шекс
10.1916, Москва) — совет физики. ССРИ пир), Хлестаков («Мүфәттиш», Н. Го
EA акад. (1966; м. үзвү. 1953). Ленин Р. С. Кинз гол), Дмитри Карамазов (Ф. Досто
мүкараты лауреаты (1966), ССРИ бург Марија јевскинин «Карамазов гардашлары»
Дөвләг мүкафаты лауреаты (1953). Стүарт («Ма әсәри үзра), фон Берг («Виши һадисә1944 илдән Сов. Икл үзвү. 1940 илдән ри ја Старт», си», А. Миллер) вә б. «Он икинҹи ке
ССРИ EA Физика Ин тунда ишләўир. Ф. Шиллер)

ҹә», «Һамлет» (В. ІШекспир) вә с. пјесролунда.
Əсас тэдгигатлары далғаларын ионо ләри тамашаја гојмушдур. «Бөјүк үмид
сфердә jajылма нәзәријjәсинә, радио ләр», «Квај чајы үзгәриндән көрпү»,
астрономијаја, космик шүаларын мән «әрәбистанлы Лоуренс», «Мәзһәкәчи
шәзинә, сегнетоелектрикләрә, ифрат ләр», «Кромвел» вә с. филмләрдә чә
кечиричилијэ, оптикаја, астрофизика килмишдир.

ја вә с. jә аиддир. Черенков — Вавилов КиноКЕНЕЗ (јун. gyne-гадын +
еффектинин квант нәзәријjәсини (бах кенез)—чохалма вә инкишафын хү
Черенков— Вавилов шүаланмасы) суси формасы; сперманын јумурта
кристалларда Черенков шүаланмасы: Һүҹејрәјә олмасындан сонранын нәзәријjәсини ишләјиб һазырла- Б. ПIoy), Катарина («Шылтагмыш, Л. Д. Ландау илә бирликдә иф- jумшалмасы», В. Шекспир), ширин бунларын нүвәләри бирләшмир вә сон
рат кечириҹилик нәзәријjәсини јарат. («Фәрһад ва Ширин», с. Вурғун), ракы инкишафда јалныз јумуртаһүк.мыш, термонүвә реаксијаларынын проб Күлтәкин («Ајдын», ҹ. Чаббарлы) вә б. ҹејpəнин нүвәси иштирак едир.1964 илдә суда-гуруда jашајанларда

ситонлар нәзәријjәси вә кристаллоопти 12 васитәләри
кизчичәклиләр фәсиләсиндән олан али

кa сahəжиндә лә ләдгигaтлaры вар. Те сәҹијjәвидир. биткиләрин бир нөвүндә дә (Atamosco
нин ордени, 2 башга орден вә медал Әд : Р. Гинзбург. Б., 1971. mexicana) ашкар едилмишдир.
лaрлa тәлтиф едилмиш дир. финкго (Ginkgo) -- Кинкгокимиләр експеримент jолу илә нөвлəрин сүн'и

Әсәрләр и: Распространение элек сырасындан јарпағы Төкүлән чылпаг- чарпазлашдырылмасы нәтиҹәсиндә ал
тромагнитных волн в плазме, М., 1960; тохумлу агач чинси. Јеканә муасир маг олар.
Термоэлектрические эффекты нүмajәндоси ики дилимли К.- Кипс (јун. gypsos— табашир, əhəнк)
проводниках, «Успехи физических наук, дур (G. biloba). Һүнд. 30—40 м, jо- минерал. Кимјәви тәркиби Са[SO4].
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2H,0. Моноклиник сингонијада крис- уз. 7— 23 см-дир. Pəнки гумдан чәтин ин индики Газах р-ну, бапіралары
таллаштыр. Лөвһәвары, сүтунвары сечилир. Чоху јумуртламагла, бә'зи- Щамхор вә ҝәдәбәј р-нлары әразисиндә
(тәк-тəк вә ја гошалашмыш шәкилдә), ләри исә jумуртадиридоғмагла чоха- олдуғуну, диҡәрләри Ҝөjчај,
лифли кристаллар, эсасəн, сых дәнәли лыр. 45-дәк нөвү вар. Мəнуб-ШІəрги Кирдиман вә Аксу "чајларынын һөвзә
вә лифли күтләләр әмәлә кəтирир. Тә Авропада вә Асијада (Хәзәр дәнизин синдә јерләпдијини көстәрирләр.
миз ҝ. шәффаф вә рәнксиздир. Гары- дән Чинә гәдәр) јајылмышдыр. ССРИ
шыглар нәтиҹәсиндә боз, сары, гыр- дә 6 (jaxy; 7), оҹүмләдән Азәрб.ССР. Әд.: бах Кирдиман һөкмдарлығы мә

галәсинин әдәбијјатына.
мызы, гонур вә с. pəнкдә олур. ШІүшә дә 2 нөвү — jов шанлыг Ҝ. ы
парылтылыдыр. Сәртлији 1,5, сых- вә гулаглы к. вар. Дүзән вә дағ. КИРДИМАН һөкмДАРЛЫҒЫ
лығы 2300 кг/м2. Jатарларынын чоху әтәји р-нларда, Абшеронда Зуғулба Азәрб. -да еркән орта асрләрдә мөвчуд
анһидридин һидратлашмасы нәтичә əтрафын дакы гумлуг јерләрдә олур. олмуш феодал haкимлији. Гафгаз Ал
синдә әмәлә кәлир. Ән бөјүк jатаглары Гулаглы К.-ын ағзынын кәнарларын баннјасы әразисиндә иди. К.Б.-нын
ССРИ -дә Дон һөвзәсиндә, Москва, Kyi да дəри гатлаг вар; тәһлүкә баш вер әһатэ етдији әрaзинин һара да јерләш
бышев, Перм вил.-ләриндадир. Азәрб. дикдә ағзыны кениш ачараг дүшмәнини мәси барәдә мүхтэлиф мүлаһизәләр
ССР-дә Шаумјан (кәнд) р-нунда, Нах, горхудур. Мөвҹуддур (бах Ҝирди ман). Албанија
МССР дә вә c. caһәләрдә вар. к. дән Әд. Алекперов А. М., Земно- нын (Гафгаз) г.-индә Бизансын табе
тикинти сәнајесиндә (ките вә кипс- водные и пресмыкающиеся Азербайджана, лијиндә олан ермәни вә күрҹү торпаг
бетон мә'мулатлары), ме'марлыгда, Б, 1978. лары илә cәрһәддә мүһүм һәрби стра
боја, емал истеһсалында, тибдә, опти. КИРДəдиллиләр (Discoglоѕѕіdae) геки зонада јерләнән ҡ.h. hаггында
када вә с. истифадә олунур. — гујругсуз амфибијалар рәсиләси. албан тарихчиси Мовсес Каланкатлы,
Щипс вә килс-БЕТон мә'МУ Көздә фәгәрәләринин сајы 8 дән чох ермәни тарихчиләриндән Јегиле, Мов
ЛАТЛАРЫ –кипе мәһлулундан вә ја дур. Сүрфәләриндә гыса габырғалары сес Хоренли вә б. мә'лумат вермишиләр.
кипслә долдуруҹу гарышығындан һа вар; бунлар јеткин фәрдләрдә дә раст Мовсес Каланкатлынын мә'луматына
зырланан сүн'и даіш мә'мулатлар. Ис кәлир. Үст чәнәдә дипләри олур. Ди-көрә Араз чајындан Хунаракерт гала
теһсалында јапындырычы кими иншаат ли кирдәдир (ады да бурадандыр). сынадәк Албанијанын дүзән вә дағлыг
кипси, сујадавамлы Көз гапағы jахшы инкишаф етмиші зонасында мәскунлашмыш Ҝирдима
рышығы - вә анһидрид сементи, долду дир. 4 ҹинси вә 8 нөнү вар. К. Авропа, нын әһалиси әфсанәви Аранын нәсил
ручу кими кваре гуму, пемза, туф, Асија вэ Шимали Африкада јајылмыш ләридир. Кирдимaндa jeрли автохтон
металлургија посасы, jүнкүл (мəсамə дыр. Јастыдилли гурбағалар ҹинсинин əһали jашајырды. Лакин 4 əсрдән баш
ли) долдуруҹулардан истифадә олу (Discoglossus) бир нөвүјастыдилли лајараг Кирдиманда Ирандан көчүб
нур. Үзвін долдуручулардан ағаҹ јон гурбаға (D. pictus) Ҹəнуб-Гәрби Авро кәлмә фарс етник елементтəри артма
гары, самаіі чөпләрн, гамын гырынты пада вә имал Гәрби Африкада jаша- ға башлады. Кирдиманы јерли албан
лары вә с. әлавә едилир. Мəсамәли јыр. Barbournla ҹинсинә "аид нөвлəpə haкимлари идарә едирди. Əhaлиси 4
кипс мә'мулаты (газлы кипс) һазыр Филиппин арында раст кәлмәк олар. әсрдә христианлығы, 5 әсрдә исә ал
памаг үчүн кипе күтләсинә газда һәлл Суда jашајырлар. Өн вә арха əтрафы бан јазысыны гәбул етди. Мовсес Ка
олунмун сулфат турпусу, калсиум- нын бармаглары арасында пәрдә вар. ланкатлынын ма'луматына көрә, 6
карбонат, нитрат туршусу вә һидро- КИРДә)АРПАГ (Amelanchier)-күл- әсрдә фарс мәншәли Меһраниләр нәc
кен перок әлавә едирләр. к. вә к.- чичәклиләр фәсиләсиндəң битки ҹинси. линин бир голу Сасани Һөкмдары ІІ
6.м. төкмә, вибрасија, пресләмә вә Икиҹинсијjәтли алчаг ағам вә ја кол- Хосровун ҹәзaсындaн гуртармаг үчүн
јајма јолу илә гәлибләнир. Истифадә лардыр. Јартаглары төкүлән, овал вә ја Албанијаја көчәрәк Ути əјалəтинин
cahəкинә көрә к. вә к. б. м. ашағы- дәўиріи формалы, үстү түнд јарыл, Ҝирдиман вил. -ндә маскунлашды -
дакы нөвләрә бөлүнүр" аракәсмә үчүн алты ачыг јашыл, пајызда кыргызым- лар вә кетдикҹә әразиләринин сəphəд
панел вә лөвһәләр (кипеолит), дөштәмә тыл олур. Ағ вә ја ачыг-сары чичәклә-ләрини кенишләндирәрәк тәдриҹән бү
əсаслары үчүн панелләр, гуру суваг ри будагларын учунда салхым чичәк түн Албанијаjа jијəлəндиләр. Јерли
лөвһәләри, истилијп изолјасија едән групунда јерләшир. Көjўмтүл-гара вә задəканлар вә албан Аршакиләри илә
лөвһәләр, хариҹи дивар дашлары, өр ја гырмызымтыл бән өвшəји мејвәләри гоһумлуг әлaгәләри јарадан Меһрани
түк мә'мулатлары, ола,даваллы мә киләмејвәвары олуб (диаметри 10 мм- ләр христианлығы, албан дилини
мулатлар ме'марлыг деталлары. Дәк) иjулда јетиоцир; jeмәлидир. Дүн- адәт-ән'әнәләрини гәбул едәрәк албан
к. вә к. б.м. -нын үстүнлүкләри һәҹм јада 25-дәк, ССРИ-дә 5, о ҹүмләдән лашдылар. Меһраниләр сүлалас ha
күтласинин азығы, одадавамлы, сәс Азәрб.ССР-дә 1 нөвү-кирдэјар. кимијjәтә кечдикдән сонра Ҝирдиман
кечирмәјән вә с. олмасыдыр. паг, jax yд ади к. (А. rotundi- вил. 6—8 әсрләрдә Албанијанын си
Китс САРҒЫ — мүалиҹә мәгсәди илә folia) јајылмышдыр. Декоратив вә јаси во иггисади həјатында мүһүм рол
даjаr һәрәкәт апаратынын зәдәләнмә балверән биткидир. ојнамаға башлады. Жирдиман галасы
вә хәстәликләриндә, һабелә иммоби КИР дәни— Азәрб.ССР Ләнкәран ны, Меһраван ш.-ни, христиан мә'ба
лизасијада кеінні пстифадә олунан, р-нунда кәнд. к. советлијинин мəр- дини Теһраниләр салмышлар. Мов
тез гурујан сарғы. Илк дәфә н. и. кәзи. Р-н мәркәзиндән 8 км шм.-г.-дә, сес Каланкатлынын мә'луматына кө
Пирогов Крым мүһарибәси заманы Ләнкәран—Масаллы автомобил јолу рә дағлыг вил. олан Ҝирдиманын зән
(1853–56) тәтбиг етмишдир. кәнарында, Ләнкәран овалығындадыр. кин тәбии шәраити варды. Кирдиман
жипсли АпышДЫРЫҹы МА- Əh. 3451 (1981); чајбеҹәрмә, тәрәвәз- дәмир вә мис мә'дәнләри илә мәшһур
ТЕРИАЛЛ Һава шәрайтиндә бәр- чилик вә һејвaндaрлыгла мәшғулдур. иди. Еркән орта әсрләрдә кирдиман
киjән јапындырычы материаллар. к. Орта мәктәб, мәдәнијjәт сарады, ки- сәнәткарлыг вә тиҹарәт мәркәзи кими
ј.м.-ын бəркимә просесиндә һәҹми ке- табхана, хәстәхана, рабитә шв'бәси, ав- дә танынырды. Кирдиман һәм дә Ал
нишләнир. к.ј.м. əсас ики нөвә бөлү- томат телефон ст. вар. банијада христианлығын илк оҹагла -
нүр: аз бишмити вә чох бишмиш. Аз ҝИРДИМАН— Азәрб.ССР-ин Исмајыл рындан вә дини -инзибати ваhидләрин
бишмиш к.ј.м. кипси (CaSO4-2H,0) лы, Ақсу вә Күрдәмир р-нларында чај. дән-— јепископлугдан бири олмушдур.
140 — 190°С гыздырмаг jолу илә алы- Күрүн сол голу. Уз. 88 км, һөвзәси- Ҝирдиман јепископлары албан кил
ныр, бу заман кипс гисмəн сујуну ити нин саh. 727 км? дир. Бабадағын ҹ. сә jығынчагларында мүнтәзәм иштирак
рир (CaSO4 0,5 H,0). Чох бишмиш јамаҹындан (2900 м јүксəкликдән) баш- едирдиләр. Онларын бә'зиләри həтта
Kј.м.-ы алмаг үчүн кипси 800—1000°C ланыр. Ашағы ахынында сују каналла Албан килсәсинин католикосу сечил
дә сујуну тамамилә итирәнәдәк јанды- Ағcy чајына ахыдылыр. Иллик ахым мишди. Сонралар бүтүн Албанијада
рырлар. ҝ.ј.м. -дан аракәсмә тавалары, һәҹми 280 млн. м3-дир. Гар, јағыш вә һакимијjәти әлә кечирән Меһраниләр
үзлүк лөвһәләри (гуру суваг), дивар јералты суларла гидаланыр. Сувармада өз пајтахтларыны Ҝирдиман галасын
дартлары, ме'марлыг мә'мулатлары кениш истифадә олунур. дан Бэрдәјә көчүрдүләр. Мовсес Ка
(карниз, јапма бәзәк, сүн'и мәрмәр КИРДИМАН — Азәрб. -да тарихи вил. ланкатлынын јаздығына көрә Меһра
вә с.), һөркү вә суваг мәһлуллары, кипс- Гафгаз Албанијасынын тәркибиндә ниләрин гыш игамәтҡаһы Халхал ш.
бетон мә'мулатлары вә с. һазырланыр. иди. Мәнбәләрдә Гардман Германи), иди. 7—9 əсрләрдә ҝирдиман Бејләган
ЩИРВәнкә (русча гривенка, гривна Гардабани (күрҹү) кими ады чәкилир. вил. илә јанашы јерли феодаллара вә
сөзүндән)-Азәрб.-да вә бир сыра Ути наһијәсинин алты əјалəтиндән килсәјә, һәмчинин əpəб ишлғалчыларына
Шәрг олкәсиндә күтлә ваhиди. 1 К.= бири олан Ҝ. Кирдиман һөкмдарлы- гаршы Шәргдә ән ҝүҹлү халг һәрәкат
409,5 2. Аз ишләдилир. ғынын мәркәзи вил. иди. К.-ын һансы ларындан бири олан павликиан һәрә
КИРДәБАШЛАР (Phrynocephalus)-- әразини әһатә етмәси һаггында мүхтә- катынын вәтәни олмушдур. Кирдиман
кәләзләр фәсиләсиндән кәртәнкәлә лиф мүлаһиҙәләр мөвҹуддур. Тәдгигат- 7 əсрдә Албанијанын дикәр вил -ләри
Кинси. Бәдәнинин гујругла бирликдә чыларын бир кисми К.-ын Азәрб.ССР. илә јанашы Иран—Бизанс мүһарибәси
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Шыхлы». 19 əср. Газах групу. «ҝәнҹә». 19 əср. Ҝәнчә групу.

Кәнә-Гарах халчачылыг мәктәби мөгалесинә.
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нин (624—629) дөјүні мејданына чев - (1485--00) килсәләринин, Ватиканда- јектин чоғрафи . меридиана нисбәтән
рилди. Ҝ.h. 654 илдән әрәб истиласы- кы Сикст капелласынын (1481—82) һәрәкәт курсунун
на мә'руз галды. 660 — 664 вә 670 — 684 фрескаларыны ишләмидир. Дәзкаһ мутунун тә' jини үчүндүр. Идејасыны
илләрдә хәзәрләр к.м. на һүҹум етди. Композисијалары («Каһинларин тә” - франсыз алими л. Фуко (1819—1868)
705 илдә Албанија əpəблəрин вассал зими», 1485, Санта Тринита килсәси) тәклиф етмишдир. Магнит компасына
лығына кечди; онун əразиси Арран, вә портретләр дә («Баба вә нәвә», Лувр, нисбәтән үстүнлүкләри: мәһз ҹографи
Муған вә Ширван вил. - пәринә бөлүндү. Парис) чәкмишдир. меридианын истигамəтини көстəрмаси;
Wh. -нын әразиси Арранын тәркиби - киело-Гара вә Азов дәнизләринә көстәришләринә електромагнит саһәси
нә дахил олду. Бах һәмчинин Алба төкүлән ири чајларын делталарында- нин вә һәрәкәтлә олан метал күтләлә
нија (Гафгаз) мәгаләсинә. кы голларын (чајдан арылан вә ја ринин (дәмир, полад) тә'сиринин азды
Әд.: Азәрбајҹан тарихи, ҹ. 1, Б., 1961; она бирләшән) јерли ады. Мәс.: Ду ғы; објектин силкәләнмәси вә маневр

История агван Монсея Каганкатваци, пер. најын делтасында Килија К.-су, Су- шәрайтиндә дәгиглијинин нисбәтән јүк
с армянского, СПБ, 1861; Треверк. В., лина К. су, Кеорки К. су. сәк олмасы. Ҝ.-ын ишләмәСи јерин өз
Очерки по истории и культуре Кавказской кИРО... (јун. gyros—-дөврә + gyréno- оху әтрафында фырланмасынын тә'сиАлбании, М.—Л., 1959; Буниятов З.
М., Азербайджан в yil —IX вв., Б... фырланырам, һәрләнирэм)-мүрәккәб риндән кироскоп (ағырлыг мәркәзи

онун, Albanica III, Изв.АЙ Азерб. сөзләрин фырланмаја айдлик билди- асгы нөгтәсиндән ашағыда јерләшән)
CCP (серия общественных на ук), 1964, рән тәркиб һиссаси (мас., жироскоп). охунун меридиан мүстависи илә үст

№ 4; Алиев играр, Османов Ф. ЩИРОВ — мүлки hүгугда өһдәлијин үстә дүшмасинә ҹәһд етмасинә әсас
л., Бассейн рек Геокча й-Гирдманчай-Ахсу- иҹрасыны тә'мин етмә үсулу; бу заман ланыр (бах Кироскоп). Һәрәкәтдә олан
чай в античное время, «Советская архео- кредитора һәр һансы әмлак сәрвәти објектләрдә (мас., кәмидә) үч сәрбəст -логия», 1975, № 1.

верилир. Борҹлу Ҝ. -ла тә'мин олун- лик дәрәҹәси олан бир вә икироторлу
КИРЕК-узунлуг ваhиди. 1 К.=1/16 муш өһдәлији иҹра етмәдикдә, кре- К.-дан истифадә едилир. Икироторлу
аршын=13/4 дүјм=44,45 мм. дитор (киров сахлајан) к. гоjулмуш К.-ын һәссас елементи киросфера (вә
КИРИН, Cзилин — Чинин шм.-ш.- әмлакын дәјәриндән тә'минат алмагда ја үзжәҹ) бош күрә шәклиндә олур
индә әјаләт. Саh. 290 мин км?. Әһ. 17,9 үстүнлүк һүгугуна маликдир. ССРИ- (шәк.). Ҝ.-дан кəмичиликдә кениш ис
млн. (1971). Инз, м. Чанчун ш.-дир. К.- дә һәм вәгәндашларын, һәм дә сосиа- тифадә олунур.
ин ҹ. ш. һиссәсини Манҹурија — Коре- лист тәшкилотларынын оһдәликлари кИРОМАЃнит комПАСЫ —һәрәкәт
ја дры (макс. hүнд. 2744 м, Бајтоу- Ҝ. -да тә'мин олуна биләр. ҝ. ганун, едән објектин магнит меридианы мүс
шан д.) тутур. м. г. -дә Сунлјао дү- јахуд мүгавилә илә (ж. Һагтында мү- тәвисинә нәзәрән истигамəтини тә' jин
зәнлији јерләшир. Иглими мулајим гавилə јазылы формада бағланылма- едән кироскопик ҹиһаз. Иш принси
муссондур. Əразинин тәгр. 30% и ме- лыдыр) нәзәрдә тутулур. Алыныб- пи кироскопун коррексијасына (маг
шәдир. к. өлкәнин мүһүм сәнаје р-ну- сатылмасы гадаған олунмуш әмлак нөв- нит компасынын көстәриҹиләринә кө
дур. Даш көмүр, мис, гурғушун синк ләриндән башга һәр ҹүр әмлак Ҝ.-ун
вә дәмир филизлари, гызыл чыхары- предмети ола биләр. к. гоjулмуш әм

лыр. Ағам тәдарүк олунур. Сунгари лакдан истифада етмәк олмаз. Борҹ
чајындакы CEC к.-ин енергетикасы- лу өһдәлији јеринә jетирмәдикдә өh
нын эсасыны тәшкил eдир. Автомобил- дәлик к. гоjулмуш эмлакын дәјәрин- Киромагнит
гајырма (Чанчунда ССРИ -нин көмəји дән өдәнилир. к. мүгавиласи томбард компасынын

өлкәдә ән бөјүк автомобил з-ду ларда да тәтбиг олунур. К. Азәрб.ССР принсипиал

тикилмишдир), гара металлуркија, Мүлки Мәҹәлләсинин 181 — 19і мад- схеми: 1-ро
мешә, ағам емалы, кағыз, кимја сәна- дәләриндә нәзәрдә тутулмундур. тор; 2, 3— да

хили вә хари
јеси вар. К.т. нын эсас саһәси экинчи- КИРОВ САХЛАНАН АДАМЛАР
ликдир. Гарғыдалы, дары, таолјан, ја инсан кирову – мүһарибэ һалгалары;1 кардан

соја, шəкəр чулундуру вә с. әкилир. едән тәрәфләрин бүгуга зидд олараг 4, 5— потен
Гарамал, донуз, гоjун, ат, марал сах- зоракылыгла тутдуглары шәхсләр; иш- сиометрләр;
ланылыр. Женшен јығылыр. ғал олунмуш әрaзидә әһалинин мүгави 6- магнит өг

КИРИН, Cзилин — Чиндә шәһәр. мəтини рәби; 7, 8—
тырмаг үчүн едилир. Ҝ.с.а.

момент вери
Ҝирин эјалəтиндә, Сунгари чајы са- həрби әмәлијјатларда билaвaситә ишти силәри.
һилиндәдир. Д.ј. гонінағы, ири чај пор- рак етмәјән шәхсләрдән ибарәт олур.
ту. Əh. 720 мин (1970). Кимја, ағаҹ Инсан кирову «Мүһарибә заманы мүл
e'малы, кәғыз, јејинти сәнајеси, ИЕС ки әһалинин мүдафиәси һаггында» Ме
вә СЕС вар. Ферроəринтиләр истеһ- неврә конвенсијасы (1949) илә гадаған
сал олунур. 1673 илдә салынмышдыр. едилмишидир. Бу гајда, һәмчинин си
КИРИШ БәБӘјИ-диафрагманын хэ- лаһлы гүввәләр таркибиндән олaн тәс- рә) әсасланыр. Ҝ.к. азимут вэ үфүги
јалы; објектдән чыхан вә оптик систем- лим олмуш, һәмчинин хәстәлик, japa- коррексија системлəри илә тәҹhиз олун
дән кечән апта дәстәсини мәһдудлаш- ланмаг вә с. сәбәбдән һәрби эмәлијјат- му вә үч сәрбəстлик дәрәҹәси олан
дырыр. Диафрагмалардан бири дә ларда даһа иштирак етмәјән шәхсләрэ астатик хироскопдан ибаратдир. Һәс
оптик системин к. б. ола биләр. к.б.- дә тәтбиг eдилир. 20 әсрин 70-ҹи ил- сас елементи магнит өгрәби (шәк.) олан
ни тапмаг үчүн системэ дахил олaн бү- ләриндән башлајараг инсан киров сах- азимут коррексијасы кироскоп охуну
түн диафрагмаларын (системдән била- ламаг һаллары артмылдыр. Мүхталиф магнит меридианы мүстависиндә, үфү
васитә објектә бахмаг үчүн истифадә сағ вә сол екстремист үнсүрләр өз није ги коррексија исә дахили кардан һал
олундугда һәмчинин көз бәбәјинин) jәтләрини həјаті кечирмәк мәгсəдилә зо- гасыны хариҹи кардан һалгасына пер
објект (ҹисим) фазасында хәјаллары- ракылыг татбиг едибадамлары киров пендикулјар вәзијjәт,дэ сахла јыр. Ази
ны гурмаг лазымдыр. Објектин оптик сахлајыр, бунунла да һүгуг нормала- мут коррексија системи магнит әгрә
ох үзэриндэки нөг гэсиндән бахдыгда рыны кобудҹасынa пoзурлар. биндон, потенсиометр дән ва момент
ән кичик буҹаг алтында көрүнән диаф - КИРОКОМПАС, кироскопик вериҹисиндән, үфүги коррекси ја систе
рагманын xəјялы системин ж.б. олур. компас — ҹоғрафи меридиан ми исә потенсиометрдән во момент
Бу, системин rə'сир көстәрән вә ја апер- гамəтинин механики көстәриҹиси; об- вериҹисиндән ибаратдир. Ҝ.к. - нын кор
тур диафрагмасы адланыр. рексија системинин иш принсипи рәг
WЙРЛАНДАjo (Ghirlаndaio, әслин Ики роторлу гаслы коррексијалы кирошагулда ол
дә ди Томмазо Бигорди, di кирoкoмпасын дуғу кимидир вә кироскопун ишинин
Tommaso Bigordi) Доменико (1449, һәссас елемен магнит компасы көстәриҹиләринә көрә
Флоренсија — 11.1.1494, Флоренсија)- тинин принси коррексијасына асасланыр.
Еркэн Ренессанс дөврү италјан рәсса- Nѕ вә WES К.к. авиасијада вә дәниз донанма
мы. Фрескалар чәкмиші, әсәрләриндә шимал-мəнуб сында тәтбиг eдилир.

дини сүжeтләри Флоренсијанын меј- вә шәрг-гәрб w. E ҚИРООРБИТАНТ, кироорбит
дан вә биналары фонунда верәрәк, истигамәтләри; Јерин сүн'и пејкинин орбит мүстави -
бураја мәншәг сәһнәләри вә мүасирлә-н, Н, — киро синә нәзәрән мејл буҹағынын тә' jини
ринин портретларини дахил етмишдир. скопларын ки үчүн кироскопик ҹиһаз. Иш принси
Сан Ҹиминјанодакы Санта-Фина ка нетик момент

пинә көрә рәггаслы кироКомпаса охша

пелласынын (1475), Флоренсијадакы сфера; 2, јыр (рәггас әвәзинә бәрпаедиҹи момент
Санта-Тринита (Сассетти капелласы, кироскоплар: japaдaн хүсуси јајлардан истифадә
1483—86) вэ Санта-Марија Новелла 4-чүтләш дириҹи; 5-jаjлар. олунур).

ACE-7, ч. 6
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КИРООРИЈЕНТАТОР (киро...+ фр. Ј—Ҝ.-ун фыр луну ојнајыр. Сәрбəст Ҝ.-ун икинчи хас
orientation— шәргә доғру истигамәт), ланма охуна нә сәсинә (хариҹи гүввә моментинин тә'си
објектин олдуғу јерин координатлары- зәрән эталәт мо ри илә ҝ.-ун охунун пресессија етма
ны (чоғрафи енлији, уз. вә с.) вә онун мeнти, Jo —Ҝ. синә) әсacән ҡирокомпас, кирошагулһәрәкәт параметрларини (истигамәт, ун махсуси кине F

вә с. Һазырланыр.
сүр'әт, учуш һүнд. вә с.) тә'јин едән тик моменти, о Ики сәpбaстлик дәрәчәси олан К.хироскопик чиһаз. Ҝ. қироскопларын исә ҝ.-ун өз оху дан дөрмә көстөричиси (тəјјарәләрдә)
акселерометрләр вә heсaблaмa гурғусу этра фында мәх вә киростабилизатор (Јерин сүн'и пеј
илә биркә истифадәсинә əсасланыр. суси буҹаг сүр' киндә) кими истифадә едилир. К.-икƏсас һиссәләри кироəталәт шагулу (мә- әтидир) по чиһазын дəгиглијини артырмаг үчүн
канын һәгиги шагули истигамəтини көс- олур. Пресессија асгы мәркәзи ағырлыг маркази иләтәрир, објектин хәтти сүр'әтинин топ- илә јанашы Ҝ.. үст-үстә дүшмәли, дијирҹәкли јастыг
лананларыны тәјин едир) вә кироази- ун оху кинетик лар дүркүн күрәшәкилли олмалыдыр.
мутдур (акселерометрлари азимут ис- момент векто Məрказләрин үст-үстә дүшмәмәсиндәнтигамəтинә јөнәлдир). ру трафында japaнaн - момент əлавә jүкүн моментиКИРОСкоп (киро...+...скоп), жи- конус сәтһи бо илә таразлашдырылыр. Күтләси 1 кг,
роскоп, фырфыра-фазада ис- јунҹа Һәрәкәт тезлији 30 000 дөврүдәголан К.-унтигамəтини дәјишә билән ox әтрафында едир. Бу һәрәкәт Шок, 3 асты мəркази илә ағырлыг маркази
бөјүк сүр'әтлә фырланан бәрк ҹисим. нутасија ад

бир-биринә нәзәрән 10 -4 см сүрүш дүкӘн садә к. фыр фырадыр (шәк. 1). ланыр, амплитуду кичик олдуғундан
К., әсacән, ики група сүртүнмә нәтиҹәсиндә тезликлә сөнүр, дә онун моменти тезлији 1 дәрәҹә олан
ајрылыр: ики сәрбəст әксәр мәсәләләрин һәллиндә нәзәрә саат

лик дәрәҹәси олан К. алынмыр. пресессија јарадыр. Белә К.-ла Јерин
вә үч сәрбəстлик дәрә Үмуми haлдa пpеcессија һәрәкә- фырланмасыны ашкара чыхармаг олар
ҹәсинә малик Ҝ. Фыр тинин оху илә ҝ.-ун фырланма оху (Јерин өз оху әтрафында фырланма тез
ланма охунун (АВ)
фазада ихтијари вазиj -дыр ).олдуғундан Ҝ.-ун елементар нәзәрије лији 15 дәрәҹә. ыр).саат

jәт алмасы үчүн кардан
асгысындан (шәк. 2) синин əсас тəнлији Мејао) кими Техниканын инкишафы Ҝ,-ун тәт
истифадә олунур. Кар ифадә олунур. Тә'ҹилли системдә јер- биг саһәсини кенишләндирмиш виб
дан асгысы гаршылыг Шәк. 1 ләшән ҝ.-ун һәрәкәт тәнлијинә әталәт расија Ҝ.-у вә квант Ҝ.-у кими
лы перпендикулјар (ДЕ вә GK) охлар гүввэсинин моменти дә әлaвә едилир. jүксәк дəгиглијә малик ҝ.-ик чиһаз
этрафында сәрбəст дөнә билән 1 ва 2 (1)-дән көрүнүр ки, Ҝ.-а тә'сир едән лар japaдылмышдыр. Вибрасија ж.-у
чәрчивәләриндән (һалгалардан) ибарәт- гүввәләрин моменти сыфыр олдугда вибрасија едән күтләдән (мәс., еластик
дир. Белә ҝ. үч сәрбəстлик дәрәҹәсинә пресессија баш вермир вә К.-ун оху асгыја малик ротор вә ја еластик лөв
маликдир: С ротору AB oxy əтрафында өз истигамəтини сахлајыр. к. өз оху һәләр) ибаратдир, буҹаг сүр'әтини елч
фырланмагла jанашы ДЕ вә Gќ охлары әтрафында сүр'әтлә фырландыгда гына мәк үчүн истифадә едилир. Квант ҝ.-у
трафында сәрбəст дөнә билир. Күтлә мүддәтли тәканлар практик олараг охун ики нөвдүр: лазер Ю.-у вә нүвә

К.-у. Лазер Ҝ.-у'истигамәтләнмиш шүамәркәзи асгы нөгтəси илә (0) үст-үстә истигамəтини дәјишә билмир.
дүшән Ҝ.-а астатик (тараз Ики сәpбaстлик дәрәҹәсинә малик ланмаја малик оптик квант кенерато

лашдырылмыш) вә ја сәрбəст, экс (ики ox әтрафында сәрбəст дөнә би- рундан вә мүстави гапалы контурдан
Һалда исә таразлашдырылма- лән) К.-ун хариҹи һалгасыны фыр- ибаратдир. Гапалы контура дахил олан
мышк. дејилир, Үч сәрбəстлик дәрә- латдыгда, обуҹаг сүр'эти илә мәҹ- мүстави күзҝүләр арасында гаршы-гар
ҹәси блан Ҝ.-ун оху мүəjjән улдуза бури пресессија едир. Бу заман рото- шыја ики ишлыг дәстәси һәрәкәт едир.
доғру јөнәлдикдә, онун ихтијари һә- рун да јагларына а вә о векторларыны едимир. Нүвә ҝ.-у;протонун спин, орБу Ҝ.-ла објектин бучаг сүр'әти тә'Јин

рәкәти "заманы ох истигамəтини сах- үст-үстә салмаға чалышан (н: J. Жу- битал вә магнит моментләринә маликла јыр, асгылар исә вәзијjәтини дәји- ковски гајдасы) вә моменти (К.-ик олмасына
шир. Франсыз алими л. Фуко Ҝ.-ун əсасланыр. К.-ик моменти

бу хассәсиндән истифадә едәрәк Је- момент) = (@aloлaн ҹүт гүввә тә'. протонун механики фырланма момен
рин өз оху этрафында фырланмасыны сир көстәрир. Кәми, тəјјарә вә с. нәге ти, мүəjjән истигамәтлә јөнәлмә хассә
исбат етмишдир. (1852). <w.» (фырлан- лиjјат васитәләриндә сүр'әтлә фырла- сини исә магнит моменти тә'мин едир.
маны мүшаһидә етмәк, ады да бура- нан һиссәләр ҝ. ролуну оjнадығын- мәк, буҹаг сүр әтини өлчмәк үчүн ишдандыр. Сүр'әтлә фырланан
охуна (2) ҹүт гүввә (F вә F.) тә'сир мәјә чалышан гүввәләрин тә'сири К.- ләдилир.
етдикдә, о, у іху этрафында дејил, ик моментин јаранмасына сәбәб олур. Әд.: Гоајев Н. М., Умуми фи
ҹүт гүввәләрлә бир мүсгәвидә јерлә. Стабилләшдириҹи К.-ик ҹиһазларын иш зика курсу, т. 1, Б., 1978; Магнус К.,
шән вә y, z охларына перпендикулјар принсипи бу еффектə əсасланыр. к., Гироскопы. Теория и применение, м.;

адәтән оха бағланмыш галын чәнбәр 1974.
шәклиндә дүзәлдилир вә кардан ас
гысына бәркидилир. Күтласи бир не КИРОСкопик инТЕГРАТОР — тәр
чә гpaмдaн oнлaрлa кг-а гэдәр олур. ҝ.. кибиндә кироскопа тә'сир едән кәми).
ун сүр'әтлә фырланмасы үчүн о, сабит јəтин интегралыны тә'јин етмәк үчүн ки
вә ја дəјишән ҹәрәјанла ишләјән елек- роскопик ҹиһазы олан гурғу. Буҹаг
тромоторун ротору кими дүзәлдилир. сүр'эти вә хәтти тә'чил Ҝ.и.-лары вар.
Авиасијадакы ҝ.-ун ротору (һава тур- Бучагсүр'әти Ҝ.и.-у објектин
бини) Кава ахыны илә һәрәкәтә кәлир. дөнмә буҹағыны өлчүр. Ән тәкмил
Бә'зән ротор күрәшәкилли олур. Бир нөвү үзкәҹли Ҝ.и.-дур (шәк.). Ҝөвдә
сыра конструксијада үзжәҹлиҝ.-дан дахили бүтүн бошлуг сыхлығы чох олон
истифадә едидир. Сүртүнмәни азалтмаг маје илә долдурулур. Мајенин галды
үчүн ротор өртүклә бирликдә маједә рычы гуввәси кироговшағын чәкиси
јерләшдирилир. Белә ҝ.-да роторун нә бәрабəр олмалыдыр. Бу һалда ро
бағландығы jастыглар кәркинлијә мә тор охунун jатаглары практики ола
руз галмыр. par jүкләнмир. Үзҝәч вә ҹиһаз көвдә

Шәк. 2 Ҝ.-ик чиһазларын гурулушу онун синин силиндрик сәтһлари арасында

олан x oxy əтрафында фырланыр (шәк. хассәләринə əсасланыр, Үч сәрбəст. кы маје демпфер, ролуну ојнајыр (мо.
3). Бу һадисәјә кироскопик еф- зада болунун истигамəтини сахламасы эти илә мүтəнасибдир). Објект OE oxy
фект, фырланмаја исә пресес: хассәсиндәй тəjjapəнин, ракетин, кә- трафында Фg буҹаг сүр'әти илә дөнсија дејилир. Пресессијанын буҹаг

минин, мәрмиларин вә С.-нин һә- дүкдә кироскопик момент (Hot ) japa
рәкәтини автоматик идарә етмәк үчүн ныр. Ҝироскопун кинетик моментисүр'әти - (1) дүcтуру ифа ишләдилән гурғуларда (мас., автопи- (H) үзжәҹи (чәрчивани) о, оху этраJw
лот, жиросүкан)

дә олунур (бурада м-гүввә моменти, Бу гурғуларда ќ. һәссас елемент ро- фында в (В-үзжәҹин дөнмә буҹағы) бу.
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јектин ирәлиләмә һәрәкәтинин хәтти јектин бу мүставијә нисбәтән мејл бу
сүр'әтинин тә'јини (хәтти тә'чили өл- ҹағыны тә' jин етмәк үчүн кироскопик
чән кироскопик интегратор); објекти ҹиһаз. Ән садә ҝ. кими фырланма оху
вә ја ондакы ҹиһаз вә гурулушлары нун истигамəтини фазада сахламаға
стабилләшдирмәк (хиростабилизатор) чалышан вә үч сәрбəстлик дәрәҹәси
вә навигасија мәсәләләринин һәлли олан астатик кироскоп ишләдилә биләр.

т үчүн Ҝ.ҹ. (кирокомпас, киросүкан, хи- Лакин бу ох заман кечдикҹә өз исти
ромагнит компасы). Ҝ.ч. дәниз донан- гамəтини (фырланан Јерә нәзәрән) дә
масында, авиасија, ракет вә космос јишир. Одур ки, белә ҹиһазлар шагу
техникасында мүхталиф идарәетмә вә ли вә үфүги мүставиләрә нәзәрән мејл
навигасија мәсәләләринин һәллиндә, буҹағыны анҹаг тыса мүддәт әрзиндә

s Һәмчинин бир сыра хүсуси ишләрдә дүркүн көстәрир. Астатик кироскоп
(маркшејдерија, кеодезија, топографија охуну һәгиги шагул вәзијjәтиндә узунҮзкәҹли кироскопик интеграторун садә- вә с.) тәтбиг eдилир.ләшдирилмиш принсипиал схеми: 1-ро мүддәт сахламаг үчүн коррексија сис

тор; 2—чәрчивә (үзҝәҹ); 3—јатаглар; 4— Әд.: Ройтенберг я. н., Гиро- темли Ҝ.-лардан истифадә едилир. Ҝ.
и һаз көвдәси; 5—көндә вә үзкәч арасын- скопы, М., 1966; Магнус К., Гироско- һәрәкәтдә олан мухталиф објектләрин
дакы бошлуг: 6—бучаг вериҹиси; 7-мо- пы. Теория и применение, М., 1974; Пель- автоматик стабилләшдирмә систем

охлар; One — heсaблaмa системи охлары. ко Е. Р., Гироскопические приборы систем риндә вә с.-дә тәтбиг eдилир.
ментләр вериҹиси: Охуг-үзҝәҹлә әлaгәли порд. С., Осокин Ю. А., Рахтеен- ләриндә, әталәт навигасија системлә

ориентации и стабилизации, М., 1977.
kИСТРИбн (лат. histrio (hiѕtrionis)]чаг

сүр'әти илә фырладыр. Бу, за- киРОСТАБИЛИЗАТОР — ајры-ајры —1) Гәдим Ромада актјор. 2) Еркәнман үзҝәҹә тә’сир едән демпферләјиҹи објектлари
момент (ов) кироскопик моменти та- ләшдирмәк, һабелә објектләрин мејл бу. зәржи актјору. к. ејни заманда һекајәт
разлајыр (6 — демпферләмә әмсалы- ҹағынын тә”јини үчүн кироскопик гур- чи, мусигичи, рәггас, мүғәнни вә hej

дыр). bp=Ho; бәрабəрлији интеграл- тә'сирли Ҝ.-а, күч Ҝ.-уна вә индика- «гардашлыг»ларда бирләширдиләр. к.
ғу. Иш принсипинә көрә билaвaситә ван тә'лимчиси иди. Ҝ.-лар хүсуси

•ландыгдан сонра bp=На алыныр вә торлу Ҝ.-а ајрылыр. Била васитә Франсада жонглјор, Алманијада шпил
буҹаг вериҹисинин көстәриҹисиндән тә' сирли Ҝ.-да үч сәрбəстлик дәрә- ман, Полшада франт, Русијада ско
(в) истифадә едәрәк објектин дөнмә чәси олан кироскопун стабилләшдириҹи морох адланырды. Дөвләт вә килсәбуҹағы (а) тә”јин олунур. Үзкәҹли хассасиндән билaвaситә истифадә олу- тәрәфиндән тә'гиб олунмушлар.
К.и.-ун дəгиглији јүксəкдир. Вибра- нур. ҝүҹ ҝ.-у тәркибиндә кироскоп- китAPA (исп. guitarra, јун. kіthаrа —
сија, зәрбә вә с. тә'сирләрә аз мә'руз лардан əлавә хүсуси мүһәррикләр (ста- кифара, ситра)-симли, мизраблы му:галыр. Истигамәт кироскопунда, хи- билләшдирилән објектә тә'сиредән сиги аләти. Јан тәрәфләриндә дәрин
рошагулда, кироскопик стабилләш- хариҹи һәјәҹанландырыҹы моментлә- оjyғy oлaн көвдәдән, јасты декалар
дириҹи системләрдә тәтбиг eдилир. рин тә'сирини дәф едән) олaн електро- дан, метал пәрдәләри олан гoлдaн вә
Хәтти тә' чил К.и.-ундан објек- механики гурғудур. Кироскопларын үзəриндә ашыглар јерләшән кәллә һис
тин ағырлыг мəркәзинин хәтти сүр'- сајындан асылы олараг бир вә ики ки- сәдән ибаратдир. Ҝ.-нын әввәлләр 4(17
əтинин верилмиш истигамәт үзрә топ- роскоплу, стабилләшдириҹи охларын әсрдән 5)икигат сими олмушдур. Һа
лананынын тә'јини үчүн истифадә са јына көрә исә бир, ики вә үч охлу зырда кварта-терсијаларла көкләнән
олунур. Бу нөв ҝ. и. үч сәрбəстлик олур. Индикаторлу ҝ.-лар ав- 6, еләҹә дә 7 симли (рус Ҝ.-сы) дaha
дәрәҹәси олан вә ағырлыг мəркәзи ас- томатик тəнзимләмә системидир. Бу чох ишләнир. ҝ. 13 әсрдә Испанијада
гы нөгтӘСинә нәзәрән сүрүшдүрүлән системин һәссас елементи стабилләш- кениш јајылмыш, халг чалғы алəтинә
кироскопдур. Објект тә'ҹил алдыг- дириҹи објектдә (мас., платформада) чeвpилмишдир. 18 әсрин орталарын
да јаранан əталәт гүввәси моментинин гурулмушкироскопик гурғулардыр. дан Авропада хусусилә популјарлаш
тә'сири илә кироскоп пресессија едир. Објект излəјиҹи систем васитәсилә ста- мышдыр. Испан Ҝ.-сы, рус К.-сы,
Бу һәрәкәтин буҹаг сүр'әти һәмин тә' - билләшдирилир. Һавај Ҝ.-сы вә с. Нөвлəри вар. Ҝ.-дан
ҹиллә мүтəнасибдир. Мутəнасиблик қиРОСТКАН, автосүкан-кә- әcacән, мүғәннинин мүшајиәти үчүн,
интегралландыгдан сонра пресессија минин курсуну сахламаг вә ја дəјишмәк еләҹә дә ансамбл вә соло аләт кими
буҹағынын објектин хәтти сүр'әтин- үчүн електронавигасија ҹиһазы. Мүх- истифадә олунур.
дән асылылығы, даһа сонра исә ах- тәлиф конструксијалы Ҝ.-лар курс кЙФУ —Јапонијада, Һонсү а.-нын
тарылан сүр'әт тапылыр. Ҝ.и. ағыр- көстәриҹисиндән вә излəјиҹи систем. мәркәзиндә шәһәр. Ҝифу, префекту

гүрвэсинин тә'ҹилинә дә мә'руз дән ибаратдир. Курс көстәриҹиси (мәс., расынын инэ.м. Нагара чајы саћилин
талдығындан онун көстәриши заһири хирокомпас) кәми курсуну фасиләсиз дəдир. Д.j.говшағы. ӘҺ. 409 мин (1975).
тә'ҹилинин интегралы илә мүтəнасиб көстәрир, онунла əлагодар олан излә- Ипакчилик мәркәзи. Ихраҹат үчүн ка
олаҹагдыр. Хәтти тә'ҹил Ҝ.и.-у әcacән јиҹи систем исә җәминин мүəjjән олун- ғыз, қағыз чəтир, ширма, фәнәр истеhракет техникасында ишләдилир.

kИРОСкопик ҹиҺАЗЛАР — ки- едир вә сүкан гурғусунун ичра мүһәр- Haвa игтисадијјат ин-ту (1896 илдән)
муш курсдан сəмтини вә мејлини гејд сал олунур. Машынгајырма сəна јеси,

роскопдан истифадәјә әсасланан ҹи- рикинә тә'сир етмәклә, сүканы кәми- вар. 1891 илдәки зəлзәләдән сонра је
һазлар; гурашдырылдығы објектин нин мејлиндән əкс истигамәтә јөнəл- нидән бәрпа едилмишдир.
вәзијjәтини вә ја һәрәкәтини характе- дир, беләликлә кәми курса дүшүр. қиҹиткән (Urtica) киҹиткән фә
ризә едән кәмијjәтләри тә' jин етмәк, КИРОТАХОМЕТР, буҹаг сүр'. силәсиндән бириллик вә ја чохиллик
Һабелә објекти вә ја ондакы ҹиһаз вэ әти көстәриҹиси-гурашды- от биткиси. Кәнары дишли, јахуд дә
гурулушлары стабилләшдирмәк үчүн- рылдығы објектин буҹаг сүр'әтини тә'- рин бөлүмлү јарпаглары гаршы-гар
дүр. Ҝироскопларын ики вә ја үч сәр- jин етмәк үчүн кироскопик ҹиһаз. Ики шыја дүзүлүр; јарпағы вә көндәси да
бәстлик дәрәҹәси олур. Үч сәрбəстлик сәрбəстлик дәрәҹәси олан астатик ки- лајыҹы түкҹүкләрлә өртүлү олур. Чох
дәрәҹәси олан кироскоплар астатик роскопдан истифадәјә әсасланан ҝ. Хырда, 4-үзвлү бирҹинсијjәтли чичәк
(таразлашдырылмыш) вә мөвгели (та- чох ишләдилир. ҝ.-дән учуш апарат- ләри сүнбүлвары будагланан чичәк гру
разлашдырылмамыш) кими ики група ларында дөнмә көстәриҹиси вә автома- пунда јерләшир. Шимал, бә'зән дә
бөлүнүр. Астатик кироскопун ағырлыг тик стабилләшдирмә системләриндә һәс- Məнуб јарымкүрәсинин мүлајим иг
мәркәзи асгы нөгтəси илә үст-үстә дү- сас елемент кими, кәмиләрдә jырға- лимли гуршагларында, еләҹә дә тро
шүр. Мөвгели кироскоп бә'зи истига- ланманы сакитләшдириҹи системләрдә пикләрдә битəн 40—50, ССРИ -дә 10,
мәтләрә көрә сечиҹилик хассасинә ма- вә с. истифадә едилир. о чүмләдән Азәрб.ССР-дә з нөрү мә'

лик олур. Ики сәрбəстлик дәрәҹәси КИРОТЕОдолйт-визирли кироско- лумдур. И киевли ҝ. (U. dioica)
олан кироскоплардан чох вахт дифе- пик гурғу. Јер објектинә 'олан истига- вә далар Ҝ. (U. urens) дaha кeниш
ренсиалла јыҹы (мәс., ҝиротахометр) мəтин Һәгиги (ҹоғрафи) азимутуну тә' - ja jылмыш дыр. Јарпагларында С, к,
вә интеграллајыҹы (мас., жироскопик јин етмәк үчүндүр. Иш принсипинә в, витаминлари, каротин, уртисин
интегратор) кироскоплар кими исти- көрә јерүстү кирoкoмпaсдыр. Марк- гликозиди вар. Ҝ.-дән алынан јашылфадә олунур. шејдер ишләриндә, кеодезијада, то- pəнк әҹзачылыгда вә јејинти сəна је

Тә'јинатына көрә ҝ.ҹ. бу групла- пографијада вә с.-дә истифадә едилир. синдә, екстракты ганкəсиҹи дәрман
ра ајрылыр: објектин буҹаг мејлинин киPOһОРИзонт — бах Ҝирошагул. кими ишләдилир. Ҝөвдәсиндән габа
тә'јини (кироазимут, кирошагул); об- КИРОШАГУЛ, кироһоризонт- лиф алыныр.
јектин буҹаг сүр'әти вә буҹаг тə'ҹили- həгиги шагули истигамәти вә ја һори- киҹиткән фәсиләси (Urticaceae)
нин тә' jини (киротахометр вә с.); об- зонтал (үфүги) мүставини, hабелә об- . -икиләпәлиләр синфиндән битки фә
7, ч. 6

лыг
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силәси. Бир вә ја икиевли от, јарым- ҚОВУРГАЛА-Азәрб.ССР Нахчыван Тејмурилəрин һүҹуму заманы дағыл
кол, кол, бә'зән јумшагодунҹаглы ш.-ндән 35 км шм.-г.-дә, Аразын сол дығы еһтимал олунур.
алчагбојлу ағаҹлар, надир һалда лиа- саһилиндә Тунч дөврүнә (е.ә. 3—2-ҹи коВУРГАЛА-Гәбәлә шәһәр хараба
налардыр. Садә јарпаглары гаршы-гар- минилликләр) аид jaшajыш јери. Саh. лытларындан биринин ады.
шыја вә ја нөвбәли дүзүлүр; хырда, 5 ha-дан чох дур; мәркәзи һиссәдә саh. WoBУРГАЛАНТүр.ССР-ин Бајрамәли
мүнтәзәм чичәкләри бир вә ја икиҹин- тәгр. 1 ha олан нарынгала (диварла- ш. јахынлығында гəдим Мəрв ш.-нин
сијjәтлидир. Әcacән, тропикләрдә битән рынын ашағы һиссаси јонулмуш ири харабалығы (саh. тәгр. 3,5 км?). Шм.
45 чинси (200-дән чох нөвү) вар. ССРИ- дашлардан тикилмишдир). јерләшир. һиссәсиндә е.ә. 6—4 əсрләрдә кичик
дә 6 (21 нөвү), о чүмләдән Азәрб.ССР. Археоложи газынтылар (1936, 1967— jашајыш мәскәни вә нарынгала олмуш
дә 8 нөвү əhaтә едән 3 чинси (1-и бе- 75) заманы Ҝ.-дан мүхтәлиф даш әмәк Әркгала јерләширди. Етимал ки, е.ә.
ҹәрилир) јајылмышдыр. Бә'зи невлә- аләтләри, садә, монохром вә полихром 4—3 әсрләрдә ҝ. гала дивары илә әhaтә
ри лифверән биткидир. Ән кениш бојалы керамика мә'мулаты, даш гу- олунмуш вә шәһәрин чичәкләнмә дөв
jajыланы киҹиткәндир. ту гәбирләр вә с. ашкар едилмишдир. рүндә (е.ə. 250—eрамызын 224 илләри)
қичишмә, гашынма— дәридәки E.ə. 2-чи миниллијин орталарында . jенидән тикилмишди. Газынтылар за
синир уҹларынын зәйф гыҹыгланма- шәһәр типли jaшajыш јеринә, Бөјүк- маны сəнəткар-металчынын еви, е'ма
сындан әмәлә кәлән һиссијат. Локалик дүз әразисиндәки тајфа иттифагларын- латханасы, зәсрә аид дәўирманчылар
(мәһдуд) ва универсал" (jajылмыш) дан биринин мəркәзинә чeвpилмишди. мəhəллəси, Будда һејкәлинин галығы,
олур. Локалик ҝ. дəринин илти- К.-нын әһалиси әкинчилик, малдарлыг, килдән инсан вә һејван һејкәлҹиклари
hаби хәстәликләриндә мүшаһидә олу- металишләмә, дулусчулуг илә мәшғул ашкар олунмушдур. 8—9 Әсрләрдә
нур. Универсал Ҝ. дəри вә да- олмушдур. Məрвин мəркәзи Султангалаја көчүрүл
хили органларын хәстәликләриндән (са- Әд.: Әлијев В., Азәрбајчанда тун мүшдү. Бу дөврдә нарынгала дағы
рылыг, шәкәрли диабет вә с.), hабелә дөврүнүн бојалы габлар мәдәнијjәти, Б., дылмыш, лакин дулусчулар мәhәллә
аллергик вәзијjәтлән вә с.-дән баш ве- 1977. си һәлә дә галырды. Ю.-да 8—9 əсрләрә
рир. Мүалиҹәси: Ҝ.-ни төрәдән коВУРГАЛА— Азәрб.ССР Ағдам р-ну- аид мәсчид галыглары да тапылмыш
сәбәби арадан галдырмаг, сакитләшди- нун Бојәһмəдли к. әразисиндә 3—10 дыр.
риҹи маддәләр (бром, валерјан, кал- әсрләрә аид шәһәр јери вә гәбиристан. Әд.: Пиотровский Б. Б., Разве.
сиум препаратлары), дәниз ваннасы Саh. 40 ha-a jaxындыр. К.-нын Алба- дочные работы на Гяур-Кала в Старом
вә с. Климакс вә әлагəдар нија (Гафгаз) һөкмдарларынын јај Мерве, в кн.: Материалы Южно-Туркмен
К.-дә һормонал препаратлар. Про- игамәткаһы, Алуен ш.-нин харабалығы ской археологической комплексной
филактикасы: локалик К.-дә олдyғy eһтимал олунур. Шәһәрин əтра- педиции, в. 1, Ашхабад, 1959; Материалы
шәхси кикијена ја ҹидди әмәл етмәк. фына чиј кәрпиҹдән һасар чәкилмиш экспедиции, в. 1—10, м., 1959—75.

археолого-этнографической

Әд.: hүсе јнзада г., Дəри хәстә- (5—7 əсрләрдә) нарынгала һиссаси
ликлари, Б., 1972. тәпә үзәриндадир. Шәһәрә саxсы түнк- коВУРГАЛА—e.ә. 1— ерамызын 1 əср
КJӨДЕЛ (Göde ) Курт [д. 28.4.1906, ләрлә булаг сују чәкилмишдир. Архео- ләринә аид Харәзм галасы (cah. 5,6 ha

Черменјаб каналынынБрунн (Брно))— Австрија ријазијјат- ложи газынтылар заманы мунчуг, то- дыр). Антик
чысы. Принстон ш.-ндәки Перспектив хучулуг аләтләри, дашдан тикилмиш ашағы ахарында (Түр.ССР ин Ташауз
Тәдгигатлар Ин-тунун проф. (1953). вә ортасында оҹаг-күрә дүзәлдилмиш р-нунда) јерләширди. Тәләдә 3—4 əср
1940 илдә АБШ-а мүһачирәт етмиш- евләр, бүтпəpəст вә христианлара мәх- ләрә аид ичгала (нарынгала) вардыр.
дир. Əсас тэдгигaтлaры риjази мантиг сус мә'бəд, гәбиристан вә с. ашкар едил әд.: Толстов С. П., Древности

чохлуглар нәзәријjәсинә аиддир. мишдир. Тапынтылар ичәрисиндә Су- Верхнего хорезма, Вестник древней ис
әә.: нагель э., ньюмен д. ријада һазырланмыш шүшәдән әтир- тории», 1941, 1; Труды Южно-Туркмен

Р., Теорема Геделя, пер. с англ., м., 1970. габы, Бизанс императору I Анастаси- cкoй археологической комплексной экспеди
нин [491—518) пулу вә с. вардыр. ции, М., 1958; т. 11-14, Ашхабад, 1962—69.

КОВУРАРХ-Мил дүзүндә гәдим су- Әд.: Ваһидов Р. М., Ковургала коВУРГАЛА— Амудəрја чајынын сағ
варма каналы. Араздан Гаргар чајы- археоложи газынтылары, Азәрбајҹанын саһилиндә (Гарагаллаг МССР-ин Бина гадәр узанырды. Мәнбәләрдә Барлас мадди мәдәнијjәти, ҹ. 6, Б., 1965; Гею
кими ады чәкилмишдир; әрәб ишға- шев Р. Б., Работы на городище Гавур- руни р-нунда) ерамызын илк әсрлә
лындан сонра Ҝовурархадланды- кала, в кн.: Археологические открытия ринә аид Харәзм галасы (тәгр. 260 x

1977 года, М., 1978. 450 м). Кушан дөвлатинин м, сәрһәдрылмышдыр. Археоложи газынтылар
К.-ын е.ә. 1-ҹи миниллијин сонла- коВУРГАЛА— Азәрб.ССР Варташен ләрини горумаг мərcəди илә тикилмиш

рында чәкилдијини вә еркән орта әср. р-нунун Хачмаз к. ндән шм.-да орта олунмушду. Газынтылар заманы ja
ди. Бүрҹлү гала диварлары илә әhaтә

көстәрир. 13 әсрин 20—30-ҹу илләрин- вар, бүрҹ вә jaшajыш биналары гаја ғы вә даш сүтунларын өзүлләри олан
дә монголлар дағытмышды. 14 әсрин вә чај дашындан тикилмишдир. Ҝ.
сонунда Тејмур бәрпа етдирмиш, 18 нын ім. -дан бир дарвазасы вар. Ди- салон, кил hејкәлләр вә с. ашкар едилмишдир.
әсрин 1-ҹи јарысында Надир шаh jени- вар вә бүрчләрин һүнд. 3-6 м, ени
дән дағытмышды. Сонралар мүхталиф 1-1,5 м-дир. Нишанкаһлары олан Әд.: Труды Хорезмской археолого
вахтларда Ҝ.-ын бәрпасына тәнәббүс бүрчләр јарымдаирәви вә дүзбуҹаг- этнографической экспедиции. т. 1—10,
көстəрилсә дә, канал кетдикҹә әһәмијjә- лыдыр. К.-да 12 јә гәдәр бина јери вар.
тини йтирәрәк сырадан чыкмышды. Гала диварындан кәнарда биринчи жод-гәлим пәтәк нөвү. Ағач коғу
Совет Какимијjәти илләриндә К.-ын (уз. 15 м, ени 8 м, дәринлији 10 м) вә шуну хатырладыр. Ҝ. у һазырламаг
јатағы əсасында Ормоникидзе адына икинчи мүдафнә xәндәји (уз. 100 м, ени үчүн диаметри 50—70 см олaн ағаҹ

30 м, дәринлији 20 м) јерләшир. Кәш- (әсacән гоз, ҹөкә, фысдыг, палыд) көв
әд.: әһмəдов Г. М., Өрәнгала (гы фиjјат характерли археоложи газын- дәсинин ичәриси силиндр

са тарихи-археоложи очерк), Б., 1962; Ос- тылар заманы (1965) мадди мәдәнијjәт оjулур, һәр ики башдан гапагла гала
манов Ф., һатвердијев ә., Га- галыглары (хүсусилә саxсы габ тырыг- ныр, сонра јасты дашын, јахуд тахта
ракөбәр тапынтылары вә Мил-Гарабағлары) апкаредилмишдир. парчасынын үстүнә гоjулурду. к. ин
дүзүнүн гэдим тәсәрруфатына даир. Та- ковЎРГАЛА— Азәрб.ССР ІШəки р-нун- гилабадәк Русијанын, һәмчинин Загаф
рих, ҹоғрафија, ичтимаиjјатын тәдриси, да Галадағдa 5—14 əсрләрә аид jаша- газиранын (о ҹүмләдән Азәрб.-ын) меБ., 1978, № 3.

jыш јери вә мүдафиə истеһкамы. К. тə зонасынын арычылыг тəcəрруфа
коВУРАРХ-Муған дүзүндә гэдим әразиси (220x75 м) бүрҹлү гала дивар- тында ҝен иш јајылмышды. Азәрб.
суварма каналы. Араз чајындан баш- лары илә әһатә едилмишдир. Диварла- ын бир сыра р-нунда К.-дан тахилын
лајан Ҝ. индики Пушкин рнунун əра- рын ени ашағыда 1 м, jухарыда 80 см, сахланмасында да истифадə cдилирди.
зисиндән кечмишдир. Археоложи тəд- hүнд. 5—15 м-дир. Бүрҹләр дүзбуҹаг вә ҝоДУШ-сүд мəhсулларынын е'ма
гигатлар Ҝ.-ын Сасаниләр дөврүндә јарымдаирә формасындадыр. ж. ја з лында ишләдилән саxсы таб. Јахын
чәкилдијини сөзләмәјә әсас верир. Чөл- км-ликдән саxсы түнкләрлә"булаг сују ІШәрг, Гафгаз халклары, оҹүмләдән
ағдам, Шәһријар, Гала јери, Адсыз чәкилмилидир. Гисмән дағылмыш ҝ. да азарб. лар арасында кениш јајылмыш
гала, Нәркизтәпə jaшa jыш мәскәнлә- jашајыш биналарынын, «су hовузунун дыр. Ағыз һиссаси кен, боғазсыз, көв
ри Ҝ. кәнарында салынмышдыр. галыглары инди дә дурур. Ҝ. -дан су дәси шишкин, отураҹаға јахын јердән

Әд.: әһмəдов Г., Муған дүзүндө түнкләри, күп, сәhәнҡ, тава, газан вә с. исә даралан вә диби јасты олур. Ҝ. дан
бө'зи илк орта әср абидəлəри bагтында, тапылмышдыр. Ҝ.-нын хәзэрләрин бас- сүд сагмаг, гатыг чалмаг вә с. үчүн
Азәрб.CCP EA Хәбәрләри (тарих, фәлсәфә гынларынын гаршысыны алмаг мərcə- истифадә олунур. Археоложи газын
вэ Бүгуг серијасы), 1970, №2. дилә Сасаниләр дөврүндә тикилдији вә тылар заманы Азәрб. -ын Тунҹ, Дәмир

канал чәкилди.

шәкиндә
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дөврү вә орта әср абидәләриндән чохлу ланмасы (нишанланмасы). Кузен ни- паг, будаг вә с.) ајрылан һиссаси бу.
Ҝ. тапылмыдыр. каһы илә бағлы олан ҝ. адәти бир сы- ғум, онлaрын арасы исә буғум -
коМУШЧУ — Азәрб.CCP Салјан р-ну- ра халглар, оҹүмләдән азəрб.-лар ара- арасы адланыр. к. епидермисдән (ха
нун Гарабағлы советлијиндә кәнд. Рн сында да јајылмышиды (бах һәмчинин риҹдә), мәркәзи силиндрдән (дахилдә)
мәркәзиндән 22 км Шм.-да, Ҹəнуб Шәр- Бешиккәртмә). вә oнлaрын арасындакы илкин кабыгдан
ги Ширван дүзүндəдир. ӘҺ. 1280 (1981'). КӨБәләк хәстәликләРИ — бах ибаратдир. Мәркәзи силиндрин эса
Əсас тәсәрруфаты памбыгчылыгдыр. Микозлар. сыны өтүрүҹү тохума (ксилем вә флое
Ти66 мәнтәгәси вар. көБәләкЈЕЈәнләР, көбәләк ма) тəтикил eдир. Өтүрүҹү систем jap
КОРАДИл-Азәрб.CCP Абшерон р-ну- бөҹәкләри (Mycetophagidae) — паглы мамырларда көвдәнин
нун Фатмајы советлијиндә кәнд. р-н хырда бөҹәкләр фәсиләси. Овалшəкил- мәркәзиндә jалныз көрүнүшҹә флоема
мәркәзиндән 20 км шм.-.-дә, Абше ли, бәдәни назик түкҹүкләрлә өртүлү вә ксилемə бәнзәјән өтүрүҹү дәстә,
рон ја ндадыр. Әһ. 495 (1981); тәрә- - олур. Уз. 3—6 мм дир. Pəнки ачыг-го- гатыргуіруғуларда гапалы
вәзчилик вә һејвaндaрлыгла мәшғулдур. нурдан гараја гəдəрдир; ганадүстлүк- коллатерал дәстәләр, ксилем илә бир
Дамазлыг гушчулуг тəcəppүфаты, сәк- ләриндә ачыг pəнкли ләкәләри вар. кә мәркәзи бошлуг әтрафында јерлә
кизиллик мәктәб, китабхана, клуб, Бәдәнинин арха гуртараҹағында гар- шир; гыжыларда өтүрүҹү тохумалар
ушаг бағчасы, тибб мәнтәгәси, архео- маг шəклиндә ҝерија ланмыш чы- өзəји һалга кими әһатә етмиш олур.
ложи абидәләрдән тәбиристан (орта xынтылары олур. Шөбәләјин дахилиндә тохумду биткиләрдә илкин
әсрләр) вар. jaшa jыр вә гидаланыр (ады да бура- флоема прокамбинин хариҹи, илкин
КОРАН — Азәрб.ССР-ин Шаумјан, Га- дандыр). 186, ССРИ-дә 35, оҹүмләдән ксилем исә дахили һиссәсиндән дифе
сым Исмазылов вә Јевлах р-нлары әра- Азәрб.ССР-дә 10 дәк нөвү мә'лумдур. ренсиасија едир вә өтүрүҹү тохума
зисиндә чај. Күрәк чајынын сол толу. ҝөбәләкләР (Mycetes вә ја Fungi)- лар арасында камбини әмәлә кəтирән
Уз. 81 км, һөвзәсинин саh. 441 км2-дир. ибтидаи битки групу (шө'бәси). Хло- hүҹәјрә тәбәгәси галыр. Бу тәбәгә ха
Муровдає силсиләсиндән (3100 м һүнд.-рофилсиз олдуғу үчүн һазыр үзви мад- риҹә икинҹи флоема, дахилә

дән) башланыр. Гар, јағыш вә jeралты дә илә (паразит вә ја сапрофит) гида- икинчи ксилем төрәмәләри ве
суларла гидаланыр. Сувармада исти- ланыр. Јүз миндән чох нөвү мә'лумдур. риб, көвдәнин ен инә бөјүмәсини тә”
фадә едилир. Бә'зән чәкиси 8 кг, папағынын диамет- мин едир.
КОРАН — Азәрб.CCP Гасым Исмады- ри 73 см олан нəhəнк ҝөбәләкләрә дә ҝөвдә, техникада-манын вә ја
лов р-нунда, Ҝоран д.ј. ст. -ндан 2,5 раст кәлинир. Ҝ.-ин бәдәнини мисели гурғунун адәтән əсасыны (даjаг мə'на
км шм.-да гəдим jaшajыш јери. Саh. адланан назик вә шахәләнмиш сап ја- сында) тәшкил едән вә дикәр механизм
2 ha a jахындыр. Археоложи ахтарыш- худ һифләр тәшкил eдир. Векетатив ләри (елементләри) ичәрисиндә, јахуд
лар заманы чохлу саxсы таб, бәзәк (миселинин бир һиссәсинин ајрылыб үзәриндә топлајан һиссә.
шејләри (мунҹуглар, шүшә голбаr вә сәрбəст инкишаф етмәси, тумурҹуг- ҝөвдәли РЕАКТОР — актив зона
с.), әмәк аләтләри (сүрткәҹләр, дән ланма, оидиләр. вә хламидoспoрлaр сы мөһкәм көндә ичәрисиадə јерләшди
дашлары) вә с. топланмышдыр. Та- исә артроспoрлa), ҹинсијjәтсиз (ендо- рилән нүвә реактору. Көвдәси адәтән
пынтылар е.ә. тәгр. 7—6 әсрләрә, тис- кен вә екзокен мәншәли спорлар— ко- силиндрик олур, jухары һиссаси га
мән дә орта әсрләрә аиддир. Сон дөв- нидиләрлә) вә ҹинсијjәтли (гаметләрин пагла ачылып өртүлүр. Истилик да
рүн саxсы габ намунəлəри ширсиз вә бирләшмәси илә) jолла чохалырлар. шыѓычысы актив зонадан кечәркән гы
ширлидир. ҝ. јахынлығында бир нечә ҝ.-и өjpәнән елм миколохија адланыр. зараг истилији реактордан кәнара чы
rəбир абидәси ашкар олунмушдур Микологлар Ҝ.-и хитридиоми- харыр (чох вахт һәм дә jaвaшыдычы
(1975). Гәбирләрдән саxсы габлар, бар- сетләр (Chytridiomycetes), ооми- ролуну ојнајыр). Су-су реактору типли
даг, күпә, бәрни вә с. тапылмышдыр. сетләр (Oomycetes), зигоми- К.р.-лар jығҹам вә e'тибарлы олду
Габларын үстү ҹилаланмын, шүбрәли сетләр (Zygomycetes), acкoми- ғуна көрә енерҝетика саһәсиндә дaha
вә каннелүр бәзәкләрлә нахышланмыш- сетләрвә ја кисәли Ҝ. (Ascomy- кениш јајылмыш вә нәгл. гурғулары
дыр. Тапынтыларын әксәријjәти ҝ. ја- cetes), базидиомисетләр (Ва- үчүн əсас реактор типидир.
шајыш јериндән ашкар едилмиш мадди sidiomycetes), дејтеромисетләр көВһәP AFA (?—?)-Гарабағ ханы
мәдәнијjәт нүмунəлəри илә ејни дөврə јахуд натамам Ҝ. (Deuteromyctes Ибраһимхәлил ханын гызы (тәгр. 19
аиддир. Eһтимал ки, ҝ. jашајыш јери- јахуд Fungi imperfecti) синфинә бөлүр- әср). Анасы ҝүрҹү кнјазы Абашидзенин
нин сакинлари өлүләр һәм иң гәбі- ләр. Ҝ. тәбиәтдә маддәләр дөвранында гызы Ҹаваhир ханым иди. Маариф вә
ристанда дәфн етмишләр. иштирак едир; антибиотикләр, мүхтә- мәдәнијjәтин инкишафына чалышырды.
wОРАНБОЈ, Коранбој әһмәд- лиф дәрман маддәләрн алынмасында, Ибраһимхәлил ханын 1769 илдә Шуша
ли — Азәрб.CCP Гасым Исмазылов ш.- чөрәк, пивә, шәраб, пендир вә с. hа- да тикдирдији Ҹүмә мәсҹидини 1865/66
нин кечмиш (1938 иләдәк) ады. 20 әс- зырланмасында истифадә едилир. К.-ин илдә тә'мир етдирмишди. Әмлакыны
рин әввәлләриндә кичик кəнд олaн Ҝ.- бир гисми дуза вә сиркәјә гоjулур, ја- hәмин мәсҹидә вәгф етмиші, вэгф кә
да кәндлиләрин чар мә'мурларына вә худ гызардылық јејилир. Бә'зи jeмәли лири Һесабына Шушада дар үш шәфа
јерли мүлкәдaрлaрa каршы силаһлы Ҝ.-и сүн'и јолла jетишидирирләр. К.-ин вә мәдрәсә ачылмышды.
чыхышлары олмушду. Гатыр Мәммә- бир групу битки, hејван вә инсан ор әд.: һүсејнзадə ə., Ҝөвһәр
дин башчылыг етдији кәндли һәрәкаты ганизминдә мүхтәлиф хәстәликләр тө- ағанын вәrфнамəси, Азәрб.CCP EA Хәбәр
Ҝ.- да баніламыш вә тезликлә бүтүн Je- pəтдији, сәнаје мәһсулларыны корла- ләрн (пҹтима и елмләр серијасы), 1959,
лизаветпол (Ҝ әнҹө) губ.-ны бүрү- дығы үчүн зәрәрлидир. Зәрәрлик. № 1; He"мәтова М. Х., Шуша шәһә
мүштү. Азәрб. ССР дә дә кениш јајылыб; пам- риндәки Ҹүмә мәсҹндинин китабəлəри,
WOРAHлы — Азәрб.CCP Гасым Ис- быгда hoммоз, вилт, үзүмдә милдју, јенә орада, 1961, № 1.
мајылов рнунда кәнд. к. советлијинин оидиум. тахылларда пас, сүрмә, кар- ҝөвшә JәнләР (Ruminantia)-YYT
мәркәзи. Рн мәркәзиндән 19 км шM. - тофда фитофтора, түтүндә пероноспо- дырнаглылар • дәстәсиндән мәмәли hej
г. - дә, Күрәкчај 1.ј. ст.-ндан 1 км ара- роз вә с. хәстәликләр төрəдир. к. ин ван јарымдәстәси. 4 фәсиләси вар. Бә
лы, кәнчә Газах дүзәнлијиндадир. Әһ. бир кисми зәһәрлидир. дәни сых түкпүдүр. Бир чох нөвләри
401 (1981); памбыгчылыг, hејвандар Иллүстрасија үчүн бах сəh. 102. нин јахшы инкишаф етмиш бујнузлары
лыг вә тахылчылыгла мәшғулдур. Сәккизиллик мәктәб, китабхана, тибб мән- Әд.: Жизнь растений, 2М.,1978. Гри- олур. Мә'дәси 4 шө"бәдән йбарәтдир:

бы ссСР, М., 1980.
ишкәнбә, тор, гатлаг вә гурсаг; бә'зи

тәгәсли, рабитә шө'бәси вар. Ҝ. дә татлаг joxдур. Һәзм просесиндә

ҝОРЎС– Ерм.ССР-дә шәһәр. Ҝорус ҝөвдә (Caulis) --али биткиләрин əсас көннәмә әсас рол оjнадығы үчүн бу
р нунун мəркәзи. Ҝорус чајы саһилин- органларындан бири; јарпаглaрлa бир- hејванлара к. дефилир. Јухары кәси
дә, 1370 м јүксəкликдә, Гафан д.ј. ст.- ликдә зоғ әмәлә ҝәтирир. Су вә башга ҹи диниләрн олмур (енли дөjәнәкли ва
ндан 70 км шм, дадыр. Аеропорт. Мик- маддəлəрин көклә јарлаг арасында ја гәрни лөвһә илә әвәз едилмишдир).
роелектрик моторлар, резин аjаггабы, һәрәкәтини тә'мин етмәк, будагланмаг- Австралија, Мадагаскар вә Антил а-ла
јағ пендир, автомобил тә'мири, түтүн- ла биткинин ассимилјасијаедиҹи сәт- рындан башга һәр јердә jajылмышдыр.
ферментләшдирмә, ағач е'малы зд- hини артырмаг, јарпаг, чичәк вә меј. Әһлиләшдирмә нәтиҹәсиндә вәһши нөв
лары, тохуҹулуг, халча ф кләри; Ер- вәнин гајдалы дүзүлүшүнү тә'мин ет: ләриндән мүхталиф ев вә к.т. hејван
мәнистан Педагожи Ин тунун филиа- мәк функсијасы дашыўыр. . бә'зән ҹинслари алынмышдыр. Təcəppүфат
лы, к.т. техникуму, педагожи мәктәб, су вә eһтијат гида маддəлəринин топ- әһәмијjәти бөјүкдүр. Инәк, ҹамыш,
өлкәшүнаслыг музеји, А. Бакунс му- ланмасында да иштирак едир. Ҝ.-нин гоjун, кечи, марал вә с. К. ә аиддир.
зеји вар. уҹ һиссәсиндәки бөјүмә конусунун ҝөдәк әһмәд (?— 13.12.1497, Ис
көбәккәсмә— оғлан гыз уша- фәалијjәти онун узунуна бөјүмәсини фаһан јахынлығында)— Ағгоjунлу һөкм
ғынын көбәји кəсилдији вахтдан адах- тә'мин едир. Ҝ.-нин јан органлара (јар- дары (1497, 3 мај—13 декабр), Узун
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Көбәләкләр. Јемәли көбәләкләр: 1. Ади шампинјон (Agaricus campester); 2. Ал көбәләк (Boletus edulis); 3. Сезар ама
нитасы (Amanita caesarea); 4. Сары јағлыҹа (Suillus luteus); 5. Палыд сүдлүҹәси (Lactarius іnѕulsus); 6. Һүндүр чәтиркөбәләк (Macrolepiota procera); 7. Јемəли руссула (Russula vesca). 8. Сарыча (Cantharellus cibarius); 9. Асылгал (Pleu
rotus ostreatus); 10. Дишҹикли тозанаг (Lycoperdon perlatum); 11., Домбадан (Terfeia leonis); 12. Ади гузугарны(Morchella esculenta); 13, Килкәли пејинәр (Coprinus gomatus); 14. Парыз көтүкчоси (Armillаrielja mellea); Зәһәрликөбәләкләр: 15. Сол тун аманита (Amanita phalloides); 16. Чəhpajылы лепиота (Lepiota" brunneo — incarnata);
17. Oјуглу ентолома (Eptoloma sinuatum); 18. Гырмызы аманита (Amanita muscaria); 19. Кәрпичи jаланчы көтүктә(Hypholoma sublateritium).



КөзƏЛЛИК 103

Һәсәнин вә Османлы султаны II Мә- вә колбаҹыглар). Бу һүҹејрәләр көрмә Әд.: Мусабајли Y., Коз хәстә
Һәммәд Фатеһин (1451—81) нәвәси. ресепторларыны тәшкил eдир. Көрмә- ликлари, Б., 1972; Гулијева 3. т., ҝөз

јунлу дөвлəтиндә һакимијjәт уғрунда тор гиша үзәриндә берләшән сары лә- ва, М., 1978; Ковалевский
уғурлу Мәһәммәдин оғлудур. Ағго- нин ән дәгиг јери Ҝ.-үн арха гүтбүндә хасталиклари. Б. 1978; Справочник по

Е. И.,кедән мүбаризәдән истифадә етмәјә кәдир. Тор гишада баш верән синир им- Глазные болезни,
чалышан ҝ.ә. 1497 илдә Истамбулдан пулслары көрмә синири 2 изд., М., 1980.

васитәсилә

Әрзинҹана кәлди. Тәбриз јахынлы- бејиндә јерләшән көрмә мәркәзинә ве көз ҸАЛАҒЫ — бах Ҹалаг.
ғында Ағгоjунлу һөкмдары Рүстәми рилир, нәтиҹәдә ҝөрмә мејдана чыxыр. көзБАFЛАЈычылыг — бах Иллү
мәғлубијjәтә украдараг haкимијjәтә ҝ. алмасынын бошлуғу бүллур вә шү- зионизм.
кечди. Ҝ.Ә. көчәри һәрбчи феодалла- шәјәбәнзәр ҹисим илә тутулур. Бүл ҝөзБАРАГ - Азәрб.ССР Загатала
рын мәркәзи Лакимијjәти заифләтмәк лур ики үзү габарыг линза шәклиндә р-нунда кәнд. к. советлијинин мəркә
мејллəринин вә кәндли һәјәҹанларынын олуб К. үн арха камерасынын арха зи. Р-н мәркәзиндән 21 км ҹ. -ш.-дә,
гаршысыны алмаг мәгсəдилә бир сыра диварыны тәшкил eдир. Шүшәјәбән- Гах— Загатала автомобил јолу кәна
ислаhат həјата кечирди. 20 дәк верки зәр ҹисим желатинәбәнзәр күтләдән рында, Баш Гафгаз силсиласинин ҹ.
вә мүкәлләфијjәти (бијар, тамға, их- ибаратдир. Көз алмасыны 4 дүз (јуха- әтәјиндәдир. Әһ. 1379 (1981); түтүнчү
раҹаг, шилтагат вә с.), сојургал торпаг- ры, ашағы, ичәри вә бајыр) вә 2 чәп лүк, һејвaндaрлыг, бағчылыг вә бара
ларыны ләға етди. ҝ.Ә. мәркәзи Һаки- Сухары вә ашағы) әзәлә һәрәкәт ет- мачылыгла мәшғулдур. Орта мәктәб,
мијjәтә гаршы гијам галдыран һәрб- дирир. клуб, китабхана, тибб вә рабитә мәнтә
чи феодалларла дөјүш заманы өлдү- Антрополоки јада көз га- гәләри вар.
рүлмүшдүр. паглары арасындагы мəсафә, онун ме- көзГАМАШМА-күндүз ицығына,

Әд.: Азәрбајҹан тарихи, ч. 1, Б., 1961; jиллији вә гүзәһли тишанын рəнки на јахуд сүн'и ишыға гаршы көзүн јүксәк
Петрушевски и. п., хv әсрдә Азәр- зәрдә тутулур. Монгол иргинин к. ја- hәссаслығы. ж. көз хәстәликләринин
бајҹан дөвләтләри, Азәрб.CCP EA Тарих рығы епикантусун ҝүҹлү инкишкафы әламәти олуб, көз алмасынын өн һис
вә Фәлсәфә Институтунун Әсәрләри, 1951, нәтиҹәсиндә енсиз вә хариҹи буҹағы сәсинин илтиһаби хәстәликләриндә
ч. 1; jенә онун, Внутренняя политика дахили буҹағындан бөјүк олур; Авро- (конјунктивит, кератит, иридосик
Ахмеда Ак-Коюнлу, сб. статей по истории па иргинин ќ. јарығы үфүги олуб ор- лит), бујнуз гишаjа jад ҹисим дүшАзербайджана, в. 1, Б., 1949.

та енликдəдир; зәнҹи иргинин Ҝ. ја- дүкдә, көзлүксүз гајнаг ишлари илә
көдәк ПАРЛАМЕНТ, гыса пар- рығы енлидир. Гүзәһли гишанын рән- мәшғул олдугда вә с.-дә баш верир.
ламент (инк. Stort parliament)— ки пигментин мигдарындан вә јерләш- к. ја сәбәб олан хәстәлији мүалиҹә ет
Инкилтәрә буржуа ингилабы (17 əср) мә дәринлијиндән асылыдыр. мәк. Күҹлү ишыг тə'сириндән дә ҝ.
әрәфәсиндә бир ајдан аз (1640, 13 ап
рел—5 мај) иҹлас кечирмиш парламент.

Әд.: Балакишијев к. ә., Ин- баш верә биләр.
санын нормал анатомијасы, ч. 1—2, Б., ҝөзәл ЈЕЛЕНА, ҝөзәл hелен

Бах һәмчинин Узун парламент. 1971—77; Нестеров А. П., Бунин (Аélené) — гəдим јунан мифолокијасын
«көдəкдону,— ашыг һавасы. Пое. А. Х., Кацнельсон Л. А., Внутри- да Зевс вә Леданын гејри ади көзәллији
тик мəтни кәрајлыдыр. Сазда шаһ пәр- М., 1974.глазное давление (Физиология и патология), илә мәшһур олан гызы. Менелаја әрә
дә (бә'зән дилгәми) көкүндә ифа олу верилмиш Ҝ.J.-ны Парис оғурламыш
нур. Мәгам əсасы секаһ, мусиги өлчү- көз ЈУВАсы — көзүн јерләшдији ҹүт вә бу, куја Троја мүһарибасинә сәбәб
сү 6/8, темпи мүлајимдир. «W.»-нун ин- бошлуг. Јухары диварыны алын сү- олмушду. Әввәлләр дориләрдә мәһсул
струментал варианты да вар. мүбү вә әсас сүмүjүн кичик ганады, дарлыг илаһәси кими ситајиш едилир
көз— бә'зи онурғасыз вә бүтүн онур- ашағы диварыны әнк вә алмаҹыг сү- ди. К.Ј. hаггында əсагир әдәбијат вә
ғалы hејванларда вә инсанда шүа гы- мүкләри, бајыр диварыны алмаҹыг инҹәсәнэгдә, һәмчин ин мусигидә ке
ҹыгларыны тәбул едән орган. Әксəр сүмүү вә әсас сүмүүн бөјүк ганады, нині əксини тапмышдыр.
онурғасыз һејванларда Ҝ.-үн вәзифә- ичәри диварыны əнк сүмүjүнүн көзәлләмә— Азәрб. лирик
сини көзҹүкләр шәклиндә садә көрмә алын чыхынтысы, көзјавы вә хәлбир нөвү вә ашыг маһнысы. Әcacән, гош
органлары ифа едир. Онурғалы hејван- сүмүкләри, əсас сүмүүн ҹисми тәш- ма вә мәхәммәс формаларында japa
ларда Ҝ. ҹүт олуб ҝ. јуваларында јер- кил eдир. дылыр. Ҝ. дә гыз вә кәлинлəрин кө
ләшир. Инсанда ж. көрмә синири ва- көз КҮЗКҮСҮ— бах Офталмоско- зәллији, ағыл вә мә'рифәти, гәһрәман

бејинлә бирләшән Ҝ. алма- пија. ларын шүҹаәти тәрәннүм едидир. Ады
сындан вә К.-үн əлавә апаратындан көз ПРОТЕЗи-көз чыхарыландан да бунунла бағлыдыр. ҝ. hэм дастан
(к. галаглары, k. јашы органлары вә сонра косметик гүсуру арадан галдыр- ичиндә, һәм дә мүстәгил әсәр һалында
Ҝ. алмасыны һәрәкәтə pəтирән әзәлә- маг үчүн ишләдилән сүн'и көз. Хүсуси ифа олунур. К.-дән шифаһи вә јазылы
ләр) ибаратдир. к. алмасы 3 гишадан нөв шүшә јахуд пластик күтләдән һа- әдәбијјатда кениш истифадә едилир
вә шүа сындырыҹы мүһитдән тәшкил эырланыр. 20 әсрин 60 ҹы илләриндән (М. П. Вагиф, Г. Б, Закир, Айыг Əләc
олунуб: хариҹи-лифли гиша, орта -да- имплантат систем (көз әзәләсинә тик кәр, Ашыг Һүсејн Бозалганлы вә б.).
марлы гиша, дахили-тор гиша. Лифли мәклә ону һәрәкәт етдирән протезләр) ҝөзәллик - ән јүксәк естетик мәзиj
гишанын өн чыхыг һиссаси бујнуз ги- ишланиб һазырланыр. jәтли һадисəлəри сәҹијjәләндирән ес
ша, арха һиссаси склера адланыр. Буј- көз хәстәликләРИ-көз алма- тетик категорија. Һераклитә
нуз гишанын аркасында ичәриси шәф- сынын, онун артымдарынын (көз га- «дүнјанын ән көзәл гурулушу» вә сән
фаф маје илә долу бошлуг —Ҝ.-үн өн пағы, конјунктива, көзјашы органла- көзәл аhəнкдарлыг» əксликләрин вәh
камерасы јерләшир. Өн камеранын ры) вә көз јурасынын хәстәликлари. дәти вә мүбаризасинин нәтиҹәсидир.
арха диварыны исә гүзәһли гиша тәп- Анаданкәлмә, газанылма, инфексион, о, һәмчинин Ҝ.-ин нисбилијини гејд
кил eдир. Дамарлы гишанын өн һис- гејри инфексион, кəскин, хроник, бир едәрәк көстəрмишдир ки, «ән көзәл
сәсини гүзәһли гиша, орта һиссасини вә икитәрәфли олур. Организмин уму- мејмун инсан нәсли илә мүгајисәдә ej
кирпикли ҹисим вэ гaн дaмaрлaры илә ми хәстәликләриндән: инфексион (вә бәҹәрдир». Аристотелин фикринҹә, «ке
зəнкин арха һиссасини ховлу гиша тәш- рәм, сифилис, ревматизм, грип, диф- зәллик вә көзәллијин варлығы» вәһдәт
кил eдир. Гүзәһли гишанын рəнки пиг- терија, јаталаг), паразитар (мүхтә дә, кәрчәклијин објектив хассаси, онун
мент һүҹејрәләриндән (хроматофор- диф һелминтләр, мәс., ихинококлар), ганунаурғунлуғунун тəзаһүрү олмалы
лардан) асылы олараг мухталиф олур. ендокрин (шәкәрли диабет вә с.), үрәк- дыр. Ҝ. ин објектив идеалист анлајыпты
Гүзәһли гишанын арха тәрәфиндә ҝ.- дамар (һипертонија), ган хәстәлији неоплатонизм вә христианлығын есте
үн арха камерасы вә ортасында дә- (лејкемија вә с.), шиш хәстәлији (хәр- тик тә'лимлариндә инкишаф етдирил
лик—бәбәк јерләшир. Әксəр онур чәнк, саркома), мәркәзи синир систе- мишдир. Ренессанс дөврүнүн мүтәфәк
ғалыларда бәбәјин отрафында кенәлди- ми хәстәлији (менинкит, бејин шишлари) кирлари ahəнкдар вә һәртәрәфли инки

даралдыҹы әзәләләр вардыр. вә с.-дән дә К.х. төрәјә биләр. К.х. ен- шаф етмиш инсаны Ҝ. -ин ән јүксәк
Бу әзәләләр бәбәји кенәлдиб-даралт- докен (дахили) hабелә екзокен (хариҹи) тәҹәссүмү сајмышлар. Маарифчилик
магла ишыг шүаларынын Ҝ.-ә дүшмә- амилләрин тә’сириндән баш верир. дөврүндә естетика «көзәллик һаггында
сини танзим едир. Гүзәһли гишадан ар- Бир сыра Ҝ.х. (мас., ағыр травма, елм» кими формалашмышдыр (Баум
хада күтләсиндә саја әзәлә лифлари көз јаныглары, көрмә синиринин атро гартен). Кант јазырды: «Wөзәллик əx
(кирпик әзәләси) олан кирпикли ҹи- фиjасы) корлугла нәтиҹәләнир. К.х.- лаги хејирхаһлығын символудур». Һe
сим јерләшир, бу да синн бағлары ва- нин јајылмасы сосиал, мәйшіәт шәраи- келә көрә, Ҝ. идејанын һисси заһири
ситәсилә бүллурун капсулуна бағла- тиндән, иглим амилләринин тә’сирин- ҹәһәтидир». Тәбиәтлә ҝ. гарыцыг шә
ныр. Тор гиша 10 гатдан ибаратдир: дән, һабелә әһалијә мүалиҹә вә про- килдә тəзаһүр етдијиндән ондакы к.
ән әһәмијjәтлиси штүа гычыгларыны филактика јардымындан асылыдыр. гејри-тәкмилдир. Инҹәсәнэтдә исә ҝ.
тәбул едән һүчејрәләрдир (чубуглар Ж.х. илә офталмолокија мәшғул олур. идеалдыр. 18—19 асрләрин материа•
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лист естетикасы К.-и малди варлығын Проблема прекрасного, М., 1957; Лосев вә Ҹəнуби Американын мүлајим иглим

дирмишдир. Русингилабчы -демократ- етическихкатегорий М. 1965; Каган 60-дәк, о чумләдән “Азерб.cCP-дә 10
ларынын естетикасы К.-и материалист эстетике, М., 1971; Зуев А., Искусство нөвү jajылмышдыр. Паразит, јарым
ҹәсинә изаһ етмиші, ону həјатла, әхлаг и эстетика, М., 1975; Эстетика Ренессан- паразит биткиләрдир; јабаны вә беҹә
ла әлaгәләндирмишидир. Чернышевскијə cа. Антология, т. 1–2, М., 1981. рилән тахыл биткиләринин мəhсулдар
көрә ҝөзәллик həјатын өзүдүр». Марк лығыны азалдыр. Һәлими гадимдан
сист естетика Ҝ.-лә инсанын әмәк фәа- көзәтчи, нөв бэтчи— тапшы- көз гапағы хәстәликларинин, оҹүмлә
лијjәти арасындагы элагәнин угануна- рылмыш постун мүһафизаси вә горун- дән аллеркија илтиһаб просесләринин
ујғунлуғуну көстəрмипдир. Марксын масы үзрә һәрбивазифәни јеринә jети- мүалиҹәсиндә истифадә едилир.
фикринҹә инсан материјаны һәмчинин рән силаһлы гаровул. Бах һәмчинин Мүбариза тадбирлари:
көзәллик ганунларына әсacән дә фор- Кешикчи. Ҝ.-ну тохуму јетишәнә гәдәр бичмәк
малашдырыр». Чунки hејвандан фәрг- көзЈАШАРДАН зәһәрләЈИҹи вә с.
ли олараг о, предмет аләминин japa- МАДДәләр —көзүн сeликли гишасы- көзүH АДАПТАСИЈАСЫ — бир мү
дылмасында өзүнү иҹтиман инсани варны гыҹыгландырараг арасы кәсилмә- hитдән дикәринә кечдикдә көзүн һә
лыг кими тәсдиг eдир. Тәбиәт вә иҹти- дән көзјапшы ахмасына сәбәб олан бир мин мүһитә узғунлашмасы. Мүəjjән
маи həјат һадисəлəри ҝ. хассәләринә груп маддә (бах зәһәрләјиҹи маддә- вахт гаранлыгда олуб, сонра ишыглы
маликдир. Һадисəлəрин заһири көрү: ләр). мүһитә кечдикдә көз гамашыр, лакин
нүшүнү сәҹијjәләндирән мүəjjән гану- көзЈАШы вәзиләРИ—ҹүт кичик бир аздан (5 дәг) сонра көз һәмин мү
наурғунлуглар (доғрулуг, симметрик- алвеоллу-борулу вәзи. Ҝөзјувасы- hитә узғунлашыр. Көз ишыға ујғун
лик, ahəнкдарлыг, ритм, тәнaсүблүк, нын бауыр кәнарынын јухары һиссә- лашдыгда онун ишыға олан һәссас
мәгсэдәујғунлуг, сәс вә рәнк -ишыг ҹә- синдә, алын сүмүү үзәриндәки чу- лығы азалыр, гаранлыға ујғунлашдыг
Һәтлән өлчү) естетик әһәмијjәт кәсб хурда jерләшир. Ифраз етдији көз ја- да исә һәссаслығы артыр.
едир, чунки инсан онлардан истифадә шы бујнуз гишаны јујур, көз алмасы- көзүн АккомоДАСИЈАСЫ
етмәклә өзүнү дүнјада мадди вә мә'нәви нын өн тәрәфини вә конјунктиваны нәм көзүн мүхталиф мəсафәдә олaн әшја
чәһәтлән тәсдиг eдир. Инсан əмəјинин сахлајыр. ны аjдын көрмәјә ујғунлашмасы. Бе
өзү дә азад, јарадыҹы, ичтимаи фэа- көзлук, чешмәк, ејнәк— ән ке- лә узғунлашма бүллурун габарыглы
лијjәт олдугда К. хассасинә маликдир. ниш јајылмыш оптик ҹиһаз; көрмәни ғыны артырыб-азалдыр. Јахынa yj
ж. "инсан фәалијjәтиндә мәгсәдәујғун- јахшылашдырыр; оптик ҹәһәтлән гејри- ғунлашмада бүллурун шүасындырма
луг вә камиллијин тазаһүрү кими əкс мүкәммәл көзләрә көмәк едир (коррек- габилијjәти артыр, узаға узғунлашма
олупур. Ҝ. инсан вә чәмијjәт үчүн мә'- сијаедиҹи Ҝ.), Һабелә көзләри хариҹи да исә азалыр. Көз сакит вәзијjәтдә
нәви-практик әһәмијjәт дашырыр. Ҝ.. тә'сирләрдән горујур (мүһафизә ҝ.-ү). олдугда синн бағлары бүллуру да има
дән алынан тәӘссүрат әвәзсиздир. Ҝ. 13 әсрдән мә'лумдур (Италијада; бир тонусда сахлајыр. Кирпикли әзә

Марксизм-ленинизм естетикасы тә- hәмин дөврдә онун тә’сирини инкилис лә тәгәллүс етдикдә кирпикли ҹисми
биәтлә ҝ.-и мадди аләм һадисәләри- алими Р. Бекон əтрафлы тәсвир өнә вә мәркәзә доғру јахынлашдырыр.
нин нисботиндәки ahəнкдарлығын вә мишдир). Оптика саһәсиндә апарылан Бу заман синн бағлары бошалыр вә
биткинлијин нәтиҹәси, һәмин аләмин елми тәдгигатлар Г. Галилејин, И. Кеп- бүллур өнә доғру габарыглығыны, шүа
хассəлəринин вә әламәтләринин таза- лерин, Р. Декартын, И. Hјутонун ады сындырма габилијjәтини артырыр вә
һүрү кими гијмәтләндирир. Дүнјанын илә бағлыдыр. јаxындан аjдын көрмә әмәлә кәлир.
инсан тәрәфиндән естетик дәрк едил- Клиник рефраксија нөвләриндән көзүн Астигматизми-көзүн
мәси онда ҝ. һисси доғурур. Инсан К.-и анҹаг емметропија — көзә дүшән пара- Yфуги вә шагули меридианларынын
өз ме јары илә гијмәтләндирир, Ҝ.-ә лел шүалар көзүн тор гиптасында топ- шүасындырма габилијjәти арасындалы
ичтима и практика бахымындан јанашыр ланыр, белә көзләр узағы һәм дә ак- 0,5-дән артыг олaн фәрг; бу һалда кө
(ж. Һаггында мүхталиф синифләрдә комодасија сајәсиндә јахын мəсафәнин зүн дахилиндә ваһид фокус алынмыр,
мүхталиф тәсәввур ваpдыр). Ичтимаи бүтүн нөгтəлəрини ардын көрә билир. нәтиҹәдә аjдын көрмә позулур. Астиг
Һәјатдакы Ҝ. Һаггында тəсаввурләр Дикәр нөв рефраксијаларда шүа сын- матизмин садә, мүрэккәб вә гарышыг
инсанын шүурлу јарадыҹы фэалијjә- дырма гүввәсинин чатышмазлығы һи- невләри вар.
тиндән доғмушдур. Һәмин тасаввурләр перметропијада, күчлү олдугда мио
тарихән инкишаф едир, синифли ҹә- пијада, һәм дә астигматизмдә, сферик Әд.: бах Коз хәстәликләри мәгаләси
мијjәтдә һәмиә синфи характер да- линзалар емметропијаја нин әдәбијјатына.

шыыр. чaтдырылыр. Шүа сындырма гүввә- көзүн
Инҹәсәнәтдә ҝ.-ин тазаһүр форма- сини артырмаг үчүн шүа топлазычы РЕФРАКСИЈАСЫ — көзүн

лары рəнкарəнкдир. Тәбиәтә вә инсана линзалардан (мүсбәт), азалтмаг үчүн сакит һалда (аккомодасијасыз) шүасын
мәхсус Ҝ.-и дүркүн экс етдирмәк, ин- исә шүа дағыдыҹы линзалардан (мән- дырма габилијjәти. Ҝөзә дүшән шүа
чәсәнәтин мүһүм естетик хүсусијjәти- фи) истифадә олунур. Мәнфи вә мүс- лар шүасындыран ҹисимләрдән кечә
дир. Мүтәрәгти реалист инҹәсәнәтин бәт сферик линзалардан əлавә мәнфи рәк өз истигамəтини дојишир ва бир
сосиал функсијасыичтимаи гусурла- вә мүсбәт силиндрик линзалар ишлә- нөгтәдә топланыр, бу да мүһүм фокус
ры ифша етмәк, инсана үлви естетик дилир. Контакт, линзалары да мә'лум. нөгтəси алланыр. Мүһум фокус нөгта
зөвг ашыламагдыр. к. Һәм тәбиәтин дур. Бунлар кичик линзалар олуб, синин тор гишаја мүнасибəтинә ҝөрә
објектив кејфијjәти, һәм ичтимаи һә- билaвaситә бујнуз гишанын үзəринә, үч нөв (емметропија, миопија, Һипер
јатын хассаси, һәм идеалын естетик көз гапаглaрынын алтына кејдирилир. метропија), клиник рефраксија ајырд
ифадәси, һәм дә инсанын инкишаф ет- Бу нөв ҝ.-ләр көмәк етмәдикдә теле- едилир. Емметропик рефраксијалы
миш дујғусудур. А. Чехов јазырды: скопик .-ләрдән истифада болунур. көзләр аjдын көрүрләр,
«Инсанын һәр шеји көзәл олмалыдыр, коррексијаедиҹи Ҝ.-ләр көч көзүн һәрәки синиРИ-кәллә
үзү дә, палтары да, гәлби дә, - фикри зүн рефраксија вә аккомодасија поз- синирләринин 3-чү ҹүтү. Орта бејиндә
дә». к. инсана јахын вә анлашыглы- ғунлугларыны бәрпа едир. мүһа. Һәрәки вә вәкетатив нүвәләрдән баш
дыр. оинсанлары мә'нәви ҹәһәтлән физә k.-ләри көзү механики (тоз, лајыр. К.А.с. -нин һәрәки лифлари,
занкинләшдирир. Һуманист јазычы м. метал гырынтылары вә с.), кимјави јухары көз гапағыны галдыран азәлә
Горки мəтин вә көзәл инсанлары пое- зәдәләрдән, һабелә көзә тә'сир едән күч- ни, көзүн јуxары, ашағы, ичәри дүз ва
тик дилдә вәсф едәрәк јазмышдыр: лү ишыгдан горујур. ашағы чәп әзәләләрини, вeкeтaтив па
«биз ҹәсурларын чылғынлығына нәғ- көзЛҮКҮ ИЛАН, әслиндә коб- расимпатик лифлари исә киприк әзә
мәләр охујуруг». Азәрб. шифаһи халг ра— кобралар ҹинсиндән зәһәрли илан. ләси илә бәбәји даралдан әзәләни иннер

, васија едир.
вә с.), классик поезијасында (Низами, - кечигулағы фәсиләсиндән бириллик, көзҹҮК-1) бағчылыгда — гәләмлик
Фүзули, Нәсими, Вагиф вә с.) инсанын бә'зән чохиллик от ҹинси. Кәнары диш- биткидән чалагалты биткијә пејвәнд
мә'нәви вә физики Ҝ.-и тәрәннүм еди- ли отураг јарпаглары гаршы гаршыја етмәк үчүн кәсилиб көтүрүлән тумур
лир. Азәрб. совет әдәбијјаты вә инҹә- дүзүлүр. Хырда ағ, бән өвшəји вә ја чуг. Бу усул көз чалағы адланыр; 2)
сəнəтиндә азад әмәк адамларынын, тырмызы чичәкләри зоғун уҹундакы картофда — көкјумрусунда тумурҹуг; 3)
совет həјат тәрзинин әхлаги К.-и вәсф јарпаг голтуғунда тәк тәк јерләшиб, һәрәкәт едән бирһүҹејрәли јосунларда
олунур. "сүнбүлвары узун чичәк групу әмәлә вә jосунларын зооспорунда ишығы гә

Әд.: Мәммедов М., Естетика Даг- кəтирир. Мејваси тутуугдур. Шәрг бул едән орган—тырмызы ләкә.
гында сөһбәтләр, Б., 1976; Борев Ј., јарымкүрәсиндә, еләҹә дә Малајја ар- кө) БаллистикАСЫ — астроди
Естетика, Б., 1980; Ваисло В. В., хипелагынын дағдарында, Австралија намика термининин синоними.
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кө) гуРШАҒЫ – атмосфердә мүх- чирилән PMм? әмәлә кəтирир (шәк. 4). Ҝөj сферасы
тәлиф pəнкли гөвсләр шәклиндә мү: даирәсинә (шәк. нын ҹисимдән вә г галактик гүтбүн
шаһидә олунан оптик һадисә. Илк нә- 2) мејл вә ја са р P

дән кечән бөјүк даирәси галактик ең -
зәријjәсини Р. Декарт вермиш (1637), ат даирәси деји лик даирәси, онун галактик екватор
даһа дəгиг нәзәријjәсини инкилис ас- лир. Бу даирә дан ҹисмәдәк гөвсү (м'M) галактик
трoному ҹ. Ери ишләјиб һазыpламыш, үзрә екватордан енлик (6) адланыр вә ҹисмин биринҹи
Австрија кеофизики J. м. Пернтер ҹисмәдәк координатыдыр, галактик

исә ону инкишаф етдирмишдир. Ҝ.г. М'M гөвсү онун гүтбләрә доғру — 90°ь 90° гадәр дә
Күнәш шүаларынын атм.-дəки јағыш мејли (6-би јишир, шм. (ҹ.) еклиптик түбү исти
дамчыларында сынмасы, Онларын сәт- ринҹи координат гамəтиндә мүсбәт (мәнфи) heсaб еди
Һиндән гарытмасы вә интерференсијасы адланыр вә — лир. Галактик екваторла көj екватору
илә изаһ олунур. К.г. гөвсүнүн мәркәзи 90° < 8 90° ара нун Dккишмә нөгтәсиндән ҹисмин
Күнәш дискиндән вә мүшаһидәчинин сында дәјишир Шәк. 2 галактик енлик даирәсинәдәк олан Дм
көзүндән кечән дүз хәтт үзәриндә јер- (екватордан ши галактик екватор гөвсуна

ләшир, jә’ни Ҝүнәшин əкс истигамəтин- мала мүсбәт, ҹәнуба исә мәнфи һесаб узунлуг (1) дејилир вә дүз доғушун
дəки нөгтәдә ҝ.г. гөвсүнүн буҹаг ра- едилир). Мəс., Ҝүнәшин мејли Шимал артан истигамəтиндә 0° - 360° тәдәр
диусу 42°-дир. Pəнкләрин ардыыҹллы- јарымкүрәсинин јаз вә јајы үчүн мүсбәт, дəјишир. Сонунҹу галактик координат
ғы ҝүнәш спектриндәки кимидир: кә- пајыз вә гышы үчүн мәнфидир. Бә'зән системи 1971 илдән гәбул eдилмиш
нар гөвс тырмызы, дахили гөвс бəнөв- мејл әвәзинә р гүтб мəсафаси көтүрү- I исә Галактика мәркәзинә јөнәтдилмиш
шәји рәнҗдәдир. Бә'зән буҹаг радиусу лүр. Бу, дүнјанын шимал гүтбүндән истигамәтә ујғун олан галактик
52° олан икинҹи Ҝ.г. да мүшаһидә олу- hәмин ҹисмәдәк олан мејл даирәси ватор нөгтәсиндән һесабланыр вә әв
нур. Белә гуршагда кәнар гөвс бән өв- гөвсүнә (РМ) бәрабəрдир. Гүтб мəса- вәлкиндән 33° тәрбәдир.
шәји, дахили гөвс исә тырмызыдыр. фәси 0° — 180° гәләр дәјишир. Ик инҹи
Мүшаһидәчидән ашағыда олан јағыш координат ҹисмин мејл даирәси илә Әд.: бах сферик астрономија мәгалә

дамчылары мүшаһидә олунмадығындан көј меридианы арасындакы гүтбәт синин әдәбијјатына

К.г. јарымчеврә шәклиндә, тәjjapәдән рафы t буҹағыдыр (саат буҹағы ад кө) КУРУЛТУСУ атмосфердә сәС
исә там чеврә шәклиндә көрүнүр. ланыр). Икинҹи екваториал координат һалисəсн: издырым бошамасы илә
көЈ ГҮББәси — бах Көj сферасы. системиндә биринҹи координат мејл мүшајиәт олунур. Илдырымын јолун
ҝө0 ДАFЛАР (Bluc Nountains)— Ав- буҹағы, икинҹиси ҹисмин мејл даирәси да тəзјигин ани артмасы нәтиҹәсиндә
стралијада, Сиднеј ш.-ндән Г.-дә дағ хемә - ҝүндүз бәрабəрлији колу- hананын рәгеләриндән јараныр.
лар. Бөјүк Cyajырымы силсиләнин бир рунун әмәлә кəтирдији гүтбəтрафы кө) КҮНБәз Марағада (Ҹəнуби
һиссаси. Һүнд. 1360 м-ә тəдəрдир. үPM'=а буҹағыдыр. Бу, дүз доғуш Азәрб. ) сәккизбуҹаглы, гүлләвары
ӘҺәнҡдашы вә гумдашылардан тәшкил адланыр, көj екваторунун јаз бәрабəр түрбə. 1196 илдә мә'мар Әммәд Мәһәм
олунмушiдур. Карст инкишаф етмиш E лији нөгтәсиндән мəдоғлу тикмишдир. Түрбәнин көвдәдир. Ёвкалипт мешәләри вә саванна чисмин мејл да си кәрпиҹдән, күрсүлүју дашдан инша
лар вар. ирәсинәдәк олан

ҝө) ЕКВАТОРУ -көj сферасыны Ҹә
едилмишдир. Ҝ.к. ин композисијасын

үм” гөвсү илә

нуб вә Шимал јарымкүрәләринə ajыран өлчүлүр. Һәмин
бөјүк даирә. Бүтүн нөгтəлəри дүнја нөгтәдән саат

нын гүтбләриндән 90° мəсафəдəдир. П п" әграбинин әкс
Мүстәвиси Јер екватору мүстависинә истиг амəтиндә

паралел, мүшаһидә мәнтәгәсинин үфүг 0° — 360°, ја да
мүстависинә исә 90° — rəдəр мејлли р 0—24 саат ара
дир (Ф— мәнтәгән ин енлиjидир). сында дәјишир.
кө) ЈАГУТ — бах Сапфир. 0

E' Јаз бәрабəрли
ҝө) коОРДИНАТЛАРЫ —кө чис ји нөгтасинин са

Шәк. 3
минин вә көмәкчи нөгтəлəрин вәзијjә ат буҹағы Ѕ ул
тини көj сферасы үзәриндә тә'јин едән дуз вахтына бәрабəр олдуғундан S= +
əдəдләр. Бә'зән +t доғрудур. Еклиптик коорди

астрономик, ја натлар системин дә к.к. ас

худ сферик ко трoнoмик енлик ва астрономик узун
ординатлар кими M лугдур. Еклиптика (EYE') эсас даирә
ишләдилир. Ҝ.к. вә еклиптика түтбү п исә әсас гүтбдүр
системи бир неча (шәк. 3). Ҹисимдән вә еклиптика гүт
нөвдүр: үфүги бүндән кечән пMM' бөјүк даирәси ен
координат лик даирәси, Онун еклиптикадан чисмә

системиндә дәк олан гөвсү еклиптик астрономик ең

NESW əсас дай лик (0) адланыр, шм. вә ҹ. гүтблари
рәдир (шәк. 1) истигамəтиндә —90°<0-90° rəдәр дәји

башланғыҹы Шәк. 1 шир. Јаз бәрабəрлији нөгтәсиндән (7)

S Məнуб нөгтəси кечән енлик даирәси илә ҹисмин енлик

дир. Зенитдән вә мҹисминдән үфүгә даирәси арасындагы гүтбəтрафы буҹаг
Л

перпендикулјар чәкилән шагул јарымдаирәси ону м' нөгтәсиндә кәсир. Бу (үпMEA) еклиптик астрономик узун- да Мө’мүнә хатын түрбәсинин тә'
нөгтәдән шагул даирәси үзрә ҹисмәдәк луг адланыр. Бу, һәмын нөгтәдән ќү- сири дујулур. Сәтһларини вә даирәви

B чыхынтыларыны бәзәјән керамик оролан Mм буҹаг мəсафаси, јахуд м'ом нәшин иллик һә
0 наментләрдә фирузəји кашыдан исти

мәркәзи буҹағы ҹисмин үфүгдән һүн- рәкәти иєтигама0° — 360° фадә едилдији үчүн абидә ҝ.к. адланP
дүрлүү (h) адланыр вә биринҹи коор- тиндә дәјишир. дырылмышдыр. Түрбәнин дағылмыш
динат heсaб едилир. Һүндүрлүк әвә- гәләр чадырвары күнбәзинин дә вахтилә фи
зинә ҹисмин зенит мəсафәси (2), ја- галактик М.

рузəји кашы илә үзләнмиш олдуғукоординатхуд Zом мәркәзи буҹағы ишләдилир. еһтимал едилир. Мәнбәләрдә Елхани
Килә г арасындакы мүнасибәт 2+1= лар системиндә
90° кимидир. Икинҹи координат ме əсас даирә Ағ һөкмдары һәлакү ханын [1256—65]

анасынын Ҝ.к.-дә дәфн олундуғу көс
ридианла ҹисмин шагул даирәси ара Јолун парлаг

тəрилир.
сындакы, тәпәси исә зенитдә олан сфе- золағынын тәгр.

Әд.; Усейнов М., Бретани црик буҹагдыр вә онун азимуту адла- ортасынданчән кичик цай кий Л., Саламзаде А., История арныр. Ејни шагул даирәсиндәки ҹисим
паралел Шәк. 4 хитектуры Азербайджана, М., 1963.ләрин азимуту ејнидир. Биринчи рәјә

екваториал "Координат- олан Ҝ.к.-нын В'ов бөјүк даирәси (Га- ҝө) МЕРИДИАНЫ — көj сферасынын
лар системиндә әсас даирә көj лактика екватору), эсас гүтб исә онун бөјүк даирәси. Дүнјанын гүтбүндән
екватору Оyo'), əсас гүто исә Дүнја- Шимал гүтбудур (Г). Бу даирә дүз вә мүшаһидә мәнтәгәсинин зенитин
нын гүтбүдүр (P). Р-дән вә ҹисимдән доғушу а=18*49 толан нөгтәдә көj ек- дән кечир. ш.м. риjази үфүглə ч. вә
көj екваторуна перпендикулјар ке- ваторуну кәсәрәк онунла 62°,6 буҹаг шм. нөгтәләриндә кәсишир.

N

ON

мум

р?

ва

г.

p.

ке о
B'
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сыны

P

кө) МЕХАНИКАСЫ — астрономија- нын вә Hјутонун ҹазибә ганунунун зәкләри онун гурулушу илә үзви əла
нын бөлмәси; Ҝүнәш системи ҹисим- кәшфинә имкан вермишдир. 18 әсрин гәләндирилмиш, китабəлəри нәстәлиг,
ларинин ҹазибә саһәсиндәки һәрәкә- орталарында мә'лум олду ки, сонунҹу куфи, сүлс вә pүг'ә хәтләри илә иш
тини өjpәнир. «W.м.» терминини елмә ганун Күнәш системи ҹисимларинин ләнмишдир. Умуми колоритиндә көj
п. Лаплас дахил етмишдир (1798). 18 һәрәкәт хүсусијjәтләрини јахшы изаһ рэнк үстүндүр («Wөj мәсҹидә ады да
әсрин сонунадәк нәзәри астрономија едир. л. Eјлер, Ж. Д'Аламбер, ж. бурадандыр). Ҝ.м. «Исламын фирузә
адланырды. Ҝ.м.-нын тэдгиг етдији Лагранж, П. Лаплас вә б. Ҝ.м. -нын си» дә адландырылмышдыр.
мәсәләләр 4 групдур: 1) көj ҹисминин əсас үсулларыны, У. Леверје исә бөјүк Әд.: Усейнов М., Бретаниц
һәрәкәтинә даир умуми мәсәләләр; планетләрин илк һәрәкәт нәзәријjәсикий Л., Саламзаде А., История ар
2) тәбии пејк вә сүн'и көj ҹисминин ни (19 асрин орталары) јаратмышдыр. хитектуры Азербайджана, М., 1963.
риjази һәрәкәт нәзәријjәсинин japa- Нәтиҹәдә Нептун (1846) кәшф едилмиш, көЈ ПАРАЛЕли, күнлүк пара
дылмасы: 3) әсас астрономик сабит Меркури үчүн перифелинин эсри јер- лел—ҝөj сферасынын кичик даирә
ләрин тә”јини; 4) һәр aн үчүн ефеме: дәјишмаси ашкарачыхарылмышдыр. си; мүстависи көj екватору мүстәвиси
ридин тәртиби. Əсас мәсәләләри: пла- 20 асрин орталарында американ ефе на паралелдир. "Дунјанын оху әтра

ны, бирбирини Hјутонун мазибә гану- шынла планетләрин һәрәкәт нәзәр заманы көj сферасы нөгтəлəринин (дүн
нуна урғун ҹәзб едән п — мадди нөгтə jәсини јенидән ишләмиші, нәтиҹәдә Ве јанын гүтблəри истиснадыр) ҹыздығы
нин, Аjын, бөјүк планетләрин һәрәкә- нера, Јер вә Марс үчүн дә периhели jол.

тини, Бə Ajын форма- нин кичик јердəјишмәси тәсдиг eдил- көл силсилә, Блу-Рич (Blue
өрәнмәк, Күнәш системинин мишдир. Аjын, Јупитерин 4 пејкинин Ridge) — Шимали Америкада, Аппалач

да јаныглығы. Бөјүк планетләрин һә һәрәкәт нәзәријjәләрини бүтөвлүкдә
рәкәтини өjpәнмәк үчүн онун дифе, илк дәфә П. Лаплас ишләмиш вә Аjын массивләрдән ибарәт дағ силсиласи. Јүк

д-рынын Ҹ. -ш. кәнарында силсилә вә

ренсиал тəнликлари ријази сыра ја бәрабəрсизликларини чыхармышдыр. сәк зирәси Митчелл д.-дыр (2037 м).
азырма (аналитик усуллар), ја да тәГ, Арын һәрәкәтинәдаир Браунун уч шилдДағлар метаморфик сүхурлардан тәш
риби интеграллама (әдәди усуллар) лик ҹәдвәлиэсасында Ај ефемерид кил олунмушдур. Енлијарпаглы вә иjнә
илә һәлл едилир. Кичик планет вә ко- ләри илк дәфә астрономија салнама јарпаглы мешәләр, субалп чәмәнлик
мет орбитләринин ексцентриситет вә синдә дәрҹ едилди (1923). Јупитерин лəри вар.
мејллари бөјүк олдуғундан əдəди үсул- хариҹи пејкләринин ефемеридлари ке) СФЕРАСЫ-мәркәзи мүшаһидә

2000 иләдәк һёсабланмышдыр (1980). Чинин көзүндә јерләшән ихтијари ралар ишләдилир. Аjын һәрәкәт нәзә
ријjәсиндә иқи ҹисим мәсәләси әвәзи ССРИ-дә Јер орбитинин млн. ил əр- диуслу xəјали
на уч асим мәсәләси гәбулeдилир ва зиндә тәкамүлү тэдгиг eдилмишдир. она пројексијаланмыш кими көрүнүр.

сфера; көj ҹисимлари

нәтиҹәдә һәгиги һәрәкәтә Кеплер ор- Бунун кеoлoжи дөврләрдә Јер игли- Онларын фәзада вәзијjәтинин тə jини
битиндән даhа јахын олан аралыг ор- минин, дəјишмәсини өjpәнмәк үчүн үчүндүр. Һәндә
бит алыныр. Сүн'и пејкләрин һәрәкәт әһәмијjәти бөјүкдүр. си мүнасибәтлә А

хүсусијjәтләри маркази чисмин фор- Әд.: Субботин М. Ф., Введение в ри садəлəшдир
масы илә мүəjjән олунур. Бу, планет теоретическую астрономию, м., 1968; Лу: мәк үчүн Ҝ.с.
орбитләринин бөјүк јарымохлары бошин Г. Н., Небесная механика, 2 изд., нын радиусу ва
екссентриситет

вә" мејлләриндә эсри М., 1968; Брумберг В. А., Реляти
(дөври олма јан) həдлəрин варлығы вистская небесная механика, м., 1972; һид гәбул еди N

Херрик С., Астродинамика, пер. с англ., лир. «Мүшаһи
илә бағлыдыр вә ҝ.м. усуллары илә т. 1—3, м., 1976—78. дәчинин» јерина

там һәлл едилмир (чунки бурада ишләдилән риjази сыралар дағыландыр). көл мәсҹид, ҹаһаншаһ мәс- көрә ҝ.с. топосентрик (Јерии.
Планет орбитләринин бөјүк јарымох- ҹиди—15 ср Азәрб. ме'марлыг аби сәтһиндә), hелио
ларында биринчи ва икинчи тәртиб дәси (1465). Тәбриздəдир. Гарагојун 7 м"

әсри сарсынтыларын олмамасы көстәрир лу һөкмдары Ҹаһаншаhын [1437—67) сентрик (Күнәш
ке, күнәш системинин вәзијjәти һәлә тикдирдари Музаффаријјак е харлыг Мүшаһидәнидән дә кез чисмининмәр

(Ајда.

бир нечә млн. ил дəјишмәјәҹәкдир.
Күнәш системи ҹисимларинин һә- мушдур. Комплексдән јалныз әзәмәт

кәзиндән кечән шүа Ҝ.с.-ны бир нөг

еффектләрлә ли Ҝ.м. (дағыныг һалда) галмышдыр. риндә бир нөгтə yјғундур. Белә нөг
тәдә кәсдијиндән һәр ҹисмә онун үзә

рәкәтиндә релјативист
изah eдилән кәнарачыхмалары релја

К.м. нисбилик нәзәријjәсинә
тәләрин гаршылыгы вәзијjәти вә кө
рүнән һәрәкәтләри Ҝ.с. үзәриндәки

эсасланараг өjpәнир. Онун əсас идеја əсас нөгтә вә бөјүк даирәләрдән иба
сыны тәсдиг едән ҹазибәнин бир сыра рәт сечилмиш координат системинә

релјативист нәзәријjәси ишләнмишдир. (бах ҝөj координатлары) нәзәрән өj
Ән мүһүмү ҹазибонин скалјар-тензор рәнилир. к.с.-нын мәрқəзи Јер сәтһи
нәзәријjәсидир. Умуми нисбилик нә үзәриндадирсәҹоғрафи енлији фолан
зәријjәсинә ујғун олараг реал аләм һа нөгтәдән кечән штагул хәтти ону зенит

дисəлəри фазасынын хассəлəри күтлә (2) ВӘ надир (z') нөгтәләриндә кәсир.
ләрин һәрәкәт вә пајланмасы, бу да Ҝ.с.-нын мәрқәзиндән шагул хәттинә
фаза -заман метрикасы илә мүəjjән еди перпендикулјар кечән мүставинин Ҝ.с.
лир. Бу гаршылыклы әлaгә cahəнин илә NESP кәсији həгиги үфүг адла
метрикасыны тә'јин едән хүсуси төрә ныр. Шагул хәттиндән кечән мүстави
мәли гејри-хәтти тəнликләрлә ифадә шагул мүстависи, бунун Ҝ.с. илә кәсиш

олунур. дији даирә исә шагул адланыр. к.с.•
Ajын һәрәкәтиндәки релјативист нын мәркәзиндән Јерин фырланма

еффектләр үч ҹисим мәсәләсинин һәл охуна паралел кечән дүз хәттә (POP)
ли эсасында алыныр. вә Аjын лазер дүнјанын оху, онун Ҝ.с.-ны кәсдији
(бах Отик квант хенератору) ло нөгтәләрә дүнјанын Шимал (Р) вә ҹә
каси јасындан ашкар едилир. Башга тә
бий пејкләрин һәржəт нәзәријjәсини ме мар Хаа Әли Кучәҹи тәрәфиндән тору ҝ.с.-ны Шимал вә qəнуо јарым

нуб (Р') гүтблари дефилир. Көj еква

ријjәсинәорбит елементләринин рел- китабəлəрини He'мәтулла Бәвваб (бә күрәләринə ajырыр (бах Көj паралели,
јативист әсри " həдлəри əлава едилир. з мәнбәләрә ҝөрə o, Һәм дә км. ин 23°27'-лик бучаг эмәлә ҝәтирир (бах
Ҝ.м.-ның тарихи гэдимдир. Һәлә ме'марыдыр) ишләмишдир. Бишмиш ҝеҹә-күндүз бәрабəрлији, Күнәшдуру

шу).
рин һәрәкәтинин изаһы үчүн hомосен- шәкилли бөјүк салондан вә онун әт Әд.: бах Сферик астрономија мәгалә

с. системләр ја- рафында груплашдырылмыш 9трик, кeocентрик ва синин әдәбијјатына.

ратмышлар. Бунларын һеч бири көj чик отагдан ибаратдир. Əсас фасадын
чисимларинин көрүнән һәрәкәтләри- (уз. 52 м) мәркәзиндә зəнкин баштағ, кө) ҹисминин доғМАСы вә
ни тамамилә изаһ едә билмәмишдир. кәнарларында ики минарә вар. Мону- БАТМАСы—Јерин өз оху әтрафын
Астрономијанын инкишафына тәкан ментал күнбəзлидир (диаметри 16,5 м). да фырланмасы илә әлагодар олан асерән дүнјанын һелиосентрик систе. Мәсчидин руми вә ислими орнаментли трoнoмик Һадисә; чисмин кој сфера
ми олмундур. Бу, Кеплер ганунлары- зəнкин нахышлары, кашы вә ојма бә- сынын үфүг үстүндəки (алтындакы )

р.

тивист

ки
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Оксиженә

чисмин истигамәти

ады.

көрүнән (көрүнмәјән) тәрәфинә кеч- <U<360°, ја да периhелидән олан и бу- саһиллэриндә, CCРИ-нин Авропа һис
мә аны. Бу ан үчүн t саат буҹағы ҹаг мəсафаси илә тә” jин едилир. (U— сәсиндә, Гафгазда (о ҹүмләдән Азәрб.

Сcs t=-tg Ф tg 8. енлик аргументи, и исә һәгиги аномали - ССР-дә), Крымда вə fəрби Сибирдә

( мүшаһидә
гураглыға давамлыја адланыр) вә =v+. Башга орбит- битир. Сојуға вә

мәнтәгәсинин енлији,

6—ҹисмин мејлидир), улдуз вахты исә Бу һалда периhели әвәзинә ја умуми пе- коза, фруктоза), 0,8—2,8% туршу олур.
ләр дә аналожи елементләрлә тапылыр. дыр. Мејвәсиндә 5,5—8,8% шəкəр (глү

S = a +t рисентр, ја да ујғун хүсуси истилаһ- Јејилир, гурудулур, мүрәббә вә KOM
дүстуру илә һесабланыр (а-ҹисмин лар ишләдилир. Мүшаһидәләр чoxcaj- пот биширилир, араг, ликер вә чакыр
дүз доғушудур; а вә 8 астрономик ҹәд- лы вә oнлaры әһатә едән вахт интер- hазырланмасында истифадә олунур.
вәлдән көтүрүлүр). Ҹисмин шм.-дан валы бөјүкдүрсә, јахшылашдырылмыш көЈәм — Азәрб.ССР Загатала р-нунда
heсaблaнaн А азимуту орбитин елементлари даhа дəгиг heсаб- кәнд. к. советлијинин мəркәзи. р-н

cos A=s in 8 sec Ф ланыр. Һәгиги һәрәкәтин сарсынтысыз мәркәзиндән 7 км г.-дә, Тала чајынын
һәрәкәтлән кәнарачыхмасы кичик ол- саћилиндә, Загатала — Даначы автомо

дүстуру илә тапылыр (180° <t < 360°, дугундан о һәмин һәрәкәтин дүстурла- бил јолу кәнарында, Алазан — Һәфтә
0°< A<180°). Һәмин анын дәгиг тə'јини ры илә верилир (бах Сүн'и космик об- ран вадисиндәдир. Әһ. 1538 (1981); тү
үчүн рефраксија нәзәрә алыныр. јектин орбити). түнчүлүк, бағчылыг, барамачылыг ва
ҝөл ҹисминин КУЛМИНАСИЈА.
сы— заһири күнлүк һәрәкәти заманы Әд.: бах Кеј механикасы мәгаләсинин кизиллик ва ибтидаи мәктәб, клуб, қи

hејвaндaрлыгла мәшғулдур. Орта, сәк

чисмин көј меридианындан кечмәси. әдәбијјатына. табхана, киногурғу, тибб вә рабитә мән
Јерин Шимал јарымкүрәсиндә jухары кө) ҹисминин САРСынМАСы— тәгәләри вар,
кулминасија анында ҹисим дүнјанын көj ҹисминин һәрәкәтинин Кеплер га- көЈӘРМә, сианоз (јун. kyands —
Шимал гүтбү илә Ҹəнуб нөгтəси ара- нунларына ујғун һәрәкәтиндән мејли. түнд-көj) — дəринин вә сeликли Гиша

сындан кечир вә үфүгдән макс. Һүн- Ҹисми башга ҹисимлəрин ҹәзб етмәси, нын көj pəнкалмасы. Мүхталиф ча

дүрлүкдә олур. Ашағы кулминасија сферик формадан фәргләнмәси, мү- ларлыгда (гонурдан гара-көj pәнкә ки
анында ҹисим кој меридианыны дүн- һитин мүгавимəти, ишыг тəзјиги вә с. ми) олур. Ағҹијәрдә оксикенин мигда
Јанын гүтбүндән шимала доғру кечир нәтиҹәсиндә japaныр. Бу, чисмин һә- ры азалдыгда (анаданкәлмә үрәк гүсу
вә минимум Һүндүрлүкдә олур. jәҹанланма вәзијjәтини heсaбламаға рунда, дәм газы илә зәһәрлән дикдә
кө) ҹисминин ОРБИТИ -көj имкан верир. Нептун планети мәһз вә с.) мәркәзи ҝ., дамарларда ган
чисминин космик фазада һәрәкәт jолу. белә кәшф едилмишдир. Һәјәҹанлан- ҹәрәјаны заифләдикдә вә әтраф тоху
Формасы вә орбит үзрә һәрәкәт сүр" - мыш һәрәкәт нәзәријjәси көj механи- маларда тәләбат артдыгда
эти, əсасəн, ҹазибә гүввәси вә бә'зи баш қасынын əсас мәзмунудур. периферик ж. баш верир.
та еффектләрлә мүəjjән едилир. Орби- көз ҹисминин hҮНДҮРЛҮҮ— көjӘРfə (лат. Puppis) –көјүн Ҹəнуб
тин фәзада вәзијjәти, өлчүсү вә фор илә һәгиги үфүг јарымкүрәсиндә бүрҹ. Ән парлаг ул

тин елементләри илә тә' jин олунур. координатлары).
масы, ҹисмин орбитдә вәзијjәти орби - мүстәвиси арасындакы буҹаг (бах ҝөj дузу 2,8 визуал улдуз өлчүлүдүр.

Азәрб.cCP әразисиндә көрүнүр (бах
Бунлар үч мәрһәләјә бөлүнүр: 1) сар - көjДАШ — мис 2-сулфатын башга Улдуз хәритәси).
сынтыны нәзәрә алмадан илкин орбит көӘРТә— ҝәми көвдәсинин бүтүн уз.
елементларинин һесабланмасы, јə'ни ики којдәРӘ ХРомит ЈАТАҒЫ-Кәл- боју јерләшән үфүги өртүк. К. ики эгас
ҹисим мәсәләсиндә интеграл сабитлә- бәҹәр р-нунда Истибулаг к.-ндән 2 км һиссәдән ибаратдир: дөшәмә вә бирләш
ринин тә' jини; 2) нисбәтән узунмүд шм.-т.-дә, дәниз сәвијjәсиндән 2290 м миш тирләр системиндән (бимс, кар
дәтли вә чохсајлы мүшаһидәләрлә ил jүксəкликдəдир. 1927 илдән мә'лум
кин орбитин jaxшылашдырылмасы;

3) әлдә едилмиш бүтүн мүшаһидәлә- Истигамәти 310—340°, галынлығы 0,5—
дур. Хромит филизи күтләләри узанма

ри ән јахшы тә'минедән сон орбитин 15 м, уз. 350 м олан серпентинләшмиш
heсабланмасы. Биринчи мәрһәләдә фо- дунит сүхурлары зонасында jajылмыш
кусунда мәркәзи ҹисим јерләшән орбит дыр. Бу күтләләр диаметри 4х6 м-дән
конус касиклари шәклиндә талылыр. 0,2х0,4 м вә даһа кичик олан кирдә, на
Белә орбит сарсынтысыз, јахуд Кеплер дир Калда линзавары jувалар әмәлә кә
орбити (һәрәкәт Кеплер гануну үзрә тирир. Јувалар ішм.-ш.
олдуғундан) адланыр. Сарсынтысыз һе олуб, 50-75 буҹаг алтында јатыр.
лиосентрик орбити алты елемент мүəј- көjәзән — Азәрб.CCP Газах р нунда, Ҝәми көjәртәләри: 1—јухары (үст) көjәр

jән едир: 1) Орбит мүстависинин ек, Моғас чa jынын сағ саһилиндә дағ. Вул тә; 2-икинчи көjәртә; 3-үчүнү көjәртә;

липтика (сүн и көj ҹисми үчүн екватор) кан мәншәлидир. к. морфоложи хү- тәся вашағы кәзитти көjәртәси; 1— үст
мүстэвисина і мејли (0 і 180°). Әкәр сусијjәтинә вә көзәллијинә көрә дүн- кәзинти којәртәси; 8—-гарыг көjәртәси:
дүз (тəрс) һәрәкәт адланыр. "Кометлә- јада ејни типли мәшһур, вулкан сү: — көрпүчүк көjәртәси; 10 күнән којəрта:рин әксәријjәти вә бүтүн планетләр дүз тунуолан Мон Пеле (Монтан Пеле, си; 17 — бак көjәртәси; 2—ју некојрава;Вест- 13-үст көjәртә; 14-орта көjәртә; 15,

Һәрәкәт едир. 2) Доғуш дүjүн нөгтӘСиһинд) сонра дүнјада 2-ҹи дағ сајылыр. 16— алт көjәртәләр.
нин еклиптик 2 узунлуғу (0 - 360°). ҝ. ин зирвэси нисбәтән дүзән олуб, лингс вә с.). Бүтөв үст К, кәми көвдә
Бу, орбит вә еклиптика мүставилəринин кениш мејданчаны хатырладыр. Бурада синин эсас узунуна бағлајычысы олуб,
кәсишдији S дүjүн хәттинин вәзијjән орта асрләрә аид једдибүрчлү гала ди умуми мөһкәмлији вә енинә cәртлији
тини мүəjjәнләшдирир. Планет нөг вары вә дөрдкүнч бина галыглары, тә'мин едир. Ашағы Ҝ.-ләр кәминин јүк

еклиптиканы кәсәрәк, ҹәнуб һәмчинин бир неча мағара ашкар олун- јерләрини һүнд, үзрә бөлмәк (jүк кә
јарымкүрәсиндән Шимал јарымкүрә мушдур. ҝ. истеһкамынын 9—12 әср- мисиндә), кајутлары (сәрнишин кəми
синә кечир. і вә а орбит мүстәвисинин олмасы синдә), техноложи аваданлығы (балыгфазада вәзијjәтини тә' jин едир. 3) Пеләрә аид кешикчи мәнтәгәси e'малы қәмисиндә) јерләшдирмәк ва
риhелинин доғуш дүjүн нөхтәсиндән көjәли— Азәрб.ССР Ҝәдәбәј р-нунда үчүндүр. Јухарыдакы Ҝ.-ләрә oнлaрын
(0) буҹаг мəсафаси (0<< 360°). Бу, кәнд. . советлијинин мəркәзи. Р-н мәр- тә'јинатына көрә ад верилир (мәс., га

зијjәтини көстәрир. 4) Орбитина бе- кәзиндән 51 км шм. Г.-дә, орта дағлыг jыг К.-си, кəзинти К.-си.гуршагдадыр. Әһ. 1237 (1981); hejван- көЈӘрчин (лат. Columba) көјүн
jүк јарымоху. 5) Орбитин ен а?-be дарлыг әкинчиликлә мәшғулдур. Мән уб јарымкүрәсиндә бүрҹ. Азәрб.
екссентриситети (b— орбитин кичик ја- Сәккизиллик мәктәб, клуб, китабхана, ССР əразисиндә парызын сонунда ва
рымохудур). а орбитин өлчүсүнү, екинoгурғу, рабитә ше?бәси вар. гышда көрүнүр (бах Улдуз хәритәси).
исә формасыны мүəjjән едир. Орбит ел көЈәм (Prunus spinosa)-күлчичәк- «көӘрчин — Азәрб.лкҝи мк вә
липтик (e-1), даирәви (e=0), параболик лиләр фәсиләсинин кавалы ҹинсиндән В. И. Ленин ад. Умумиттифаг Пионер
(e=1) вә һиперболик (e>1) олур. Па- битки нөвү. Кичик кол, бә'зән, һүнд. Тәшкилaты Респ. Шурасынын бағча
раболик орбит беш, даирәви орбит дөрд 4-8 м олaн ағаҹдыр. Будаглары ти- јашлы ушаглар, октјабрјатлар вә ибти
елементлә тә' jин едилиp. 6. Планетин канлы, јарпаглары еллипсвары вә ја даи мәктәб шакирдлари үчүн ајлыг
периhелидән т кечмә аны. Бу, дикәр тəрсјумуртаварыдыр. Хырда ағ чи- ранкли журналы. 1958 илин јанварын
елементләрлә бирликдә планетин истәни- чәкләри олур. Мејваси бирчәјирдәкли, дан Бакыда нәшр олунур. «W.»-дә аз
лән анда вәзијjәтини тә' jин едир. Онун кирдә, хырда, мумөртүклү гара-көj- jашлы ушаглар үчүн аjдын дилдә he
орбитдəки вәзијjәти доғуш дүjүн нөг. дүр. Кеч јетишир. Јабаны ҝ. Кичик кајə, ше'р, нағыл, чанлы бојаларла
тәсиндән орбит"боју heсaблaныр, оқ Асија, Гәрби Авропа вә Аралыг дәнизи шәкил вә с. верилир. Ватанимизин кез

13
15

всю

истигамәтли

тәсиндә

с.

ва



108 ҜӨЈӘРЧИНқимилƏР

2

миши вә индиси, әмәк, тәбиәт, мәктәб ла мәғулдур. Орта мәктәб, клуб, жә-ә гәдәрдир. 1139 илдә зәлзәлә за
həјаты, октјабрјатларын иши, ушагла- китабхана, киногурғу, ушаг бағчасы, маны Кәпәз д.-нын бир һиссәсинин
рын истираһəти вә с. Һагтында сөһбәт- хәстәхана вар. учараг Ағcy чајынын гаршысыны кәс
ләр дәре едилир. Журналда В. И. кө)-ЈАШыл ЈОСУНЛАР (Cyanop- маси нәтиҹәсиндә әмәлә ҝәлмишдир.

Ленинин, пешәкар ингилабчыларын, hyta)—јосунлар шө"бәси; прокариот- Декабрын әввәлләриндән апрелин әв
әмәк гәһрәманларынын һәјаты ишыг- лара аиддирләр. Ҝ. -j.j.-да нүвә мате- вәлләринәдәк, бә'зи илләрдә ноjабрдан
ландырылыр, Азәрб. јазычы вә рәссам- риалы һүҙерә гилафынын дахили га- мајадәк донур. Сәтһ суларынын орта
ларынын әсәрләри илә јанашы, гардаш тындан ибаратдир. Ҝ.j.j. үчүн көj-ja- темп-ру ијул — августда 18—20° С-jә
халгларын вә дүнја әдәбијјатынын ән шыл рəнк характерикдир, лакин чәһ- чатыр. Сују Һидрокарбонатлы калси
jaxшы нүмунəлəри дә дәрч едилир. Ти- рајы вә гара рәнҗлиләри дә олур. 2000, умлудур. Орта минераллашма 200—
ражы 150 мин нүсхәдир (1982). СЃРИ-дә '1000-дән чох, о чүмләдән 300 мг/л-дир. Шәффафлыг 13 м-ә гә
көЈәРЧинКимиләр (Columbi- Азәрб.ССР-ин дахили суларында 200- дәрдир. Суjундан Кировабад ш.-нин
formes)-гушлар синфинин бир дәстә- дәк, Хәзәр дәнизиндә исә 100-дән чох су тәҹhизатында истифадә едилир. Сых
си. Бәдән өлчүләринә керә бир-бирин- нөвү мә'лумдур. Ҝ.-j.j. дәниз вә ши- дағ мешәләри илә әһатә олунмушдур.
дән фәртләнирләр; дәстәнин ССРИ-дә, рин суларын бентос вә планктонуна к. дағ иглим курорту зонасындадыр.
очүмләдән Азәрб.ССР-дә 2 фәсиләси дахилдир. Торпағын сәтһиндә, 80°С- Саһилиндә пансионат вар. Туризм ин
вар: дронтлар ва көjәрчинләр. дәк исти су мәнбәләриндә, гарлы дағ- кишаф етмишдир. К.-үн тәбии көзәл
көЈӘрчинләР (Columbidae)-көjәр- ларда вә гүтб вил. -ндә jajылмышдыр. лији шаир, рәссам вә бәстәкарларын
чиикимиләр дәстәсинин бир фәсиләси. Бә'зи нөвләриндән Чиндә вә Чад респ.- (С. Вурғун, с. Бәһлулзадә, Ф. Әми
Pəнки мухталифдир. Мүлајим вә тро- сында гида кими истифадә олунур. ров вә с.) әсәрләриндә тәрәннүм едил

мишдир.

көJкөл Азәрб.ССР-ин Дашкәсән

р-нунда көл. Шамхор чајы һөвзәсиндә,
Һиналдағдан тәгр. 4 км г.-дә, 2470 м
һүнд.-дəдир. Уз. 1200 м, макс. eни 500
м, саh. 34 ha-дыр. Әcacән, ҜӨјкөл ча
jынын сују илә гидаланыр. Нојабрдан
мајадәк донмуш олур. 1956 илдән су
анбарына чевритмишдир вә суварма
да истифадә едилир. Саһилиндә ме
теороложи ст. вар.
көкөл – Азәрб.ССР-ин Ордубад
р-нунда, ширин сулу, ахарлы көл. Зән
кәзур силсиләсинин ҹ. јамаҹында 3065
м јүксəкликдəдир. Саh. 1,5 hа, дәрин
лији 6,5 м-ә гәдәрдир.
көркөл ГОРУБУ — Азәрб.ССР-дә дөв

горуғу. Кичик Гафгазын шм.-ш.-ин
дә, дәниз сәвијjәсиндән 1100—3065 м
jүксəкликдә, Ханлар р-ну әразнисиндә
дир. Саh. 7500 һа дыр. Əразисиндә бир
нечә дағ көлү (ҜӨјкөл, Маралкөл вә с.)
вар. Әтрафындакы мешәләрин, фауна
нын горунмасы, көл суjунун тәмиз сах
ланмасы мәгсəдилә 1965 ил иjулун 14-дә
тәшкил eдилмишдир. Горугда 423 бит

којөрчинләр: 1-алабахта; ки новү (шәрг фыстығы, шәрг палыды,
3 2—мешә којəрчини; 3-чөл Гафгаз вәләси, гармагвары шам, тоз

којəрчини. ағаҹынын мүхталиф нөвлари, ағҹага
jын вә с.), һәмчинин нәҹиб марал, дағ
вә мешә дәләси, кəклик, бүлбүл вә с.

пик гуршагда 255 нөвү мә'лумдур. көJкөл Азәрб. ССР-ин Ханлар вар. Горуғун Ханлар р-ну, әразисиндә,
ССРИ-дә 12, о ҹүмләдән Азәрб. ССР-дә р-нунда көл. Алсу чајынын орта ахы- Габырры чајы саһилиндәфилиалывар.
4 нөвү jашајыр: чөл Ҝ.-и (Columba нында, 1556 м Һүнд.-дəдир. Көркөл го- Бурада Елдар шамы битир. Ҝ.г.-нда
livia), мешә ҝ.-и (Columba oeans), руғу, әразисинә дахилдир. Саh. 0,8 км?, тәбиәт музеји јарадылмышдыр.
алабахта (Columba palumbus), гумру уз. 2,5 км, ән кениш јердә әни 0,6 км, ҝөJләр ДAF— Азәрб.CCP Шамахы
(Streptopelia turtur). Гумру көчәри, га- макс. дәринлији 93 м, һәҹми 30 млн. р-нунда кәнд. Ҝөjләр советлијинин
ланы отурагдыр. Ҝ. илдә 2, бә'зән 4-5 мәркәзи. Р-н мәркәзиндән 17 км ҹ.-да,
дәфә jумуртлајыр. Ағаҹ коғушунда, кол Ләнкәбиз силсиләсинин шм. әтәјиндә
вә учурумларда дүзәлтдији јуваја 2 ағ дир. Əh. 4952 (1981); hejвандарлыг,
јумурта гоjур. Тохум вә мејвә илә ги тахылчылыг вә үзүмчүлүклә мәшғул
даланыр. Әһлиләшдирилмишдир. Ев дур. Шәраб з-ду, орта вә сәккизиллик
Ҝ.-инин әҹдады олан чөл Ҝ.-и дaha мәктәб, китабхана, мәдәнијjәт еви,
кениш јајылмышдыр. З група бөлүнүр: киногурғу, хәстәхана, Шејх Тайр түр
почт Ҝ.-и, декоратив Ш., әтлик Ҝ. Почт бәси (Азәрб. алими Таир Там әл-һүда
Ҝ.-инин әһәмијjәти аздыр, јалныз ид Мәдәкани дәфн олунмушдур; 12 әср),
ман ишләриндә истифадә олунур. Деко орта әсрләрә аид бир нечә башга түрбə,
ратив Ҝ. ләләкләринин көзәллијинә, јащајыш јери, гәбиристан вар.
әтлик Ҝ. исә әтинә көрә jетишдирилир; көJләр чөл— Азәрб.CCP Шамахы
чәкиси 600—900 г-дыр. р-нунун Ҝөзләр советлијиндә кәнд.
көЈӘРик Азәрб.CCP Губадлы р-н мәркәзиндән 25 км ҹ.-да, Ләнкәбиз
р-нунда кәнд. Ҝ. советлијинин мəркәзи. силсиласинин әтәјиндадир. ӘҺ. 400
р-н мәркәзиндән 22 км г.-дә, Бәркүшад (1981); тахылчылыг вә һејвaндaрлыг
силсиләсинин шм.-ш. јамаҹындадыр. ла мәшғулдур. Сәккизиллик вә иб

Əh. 169 (1981); hejвандарлыг вә та тидаи мәктәб, тибб мәнтәгәси, тарихи
хылчылыгла мәшғулдур. Сәккизиллик абидәләрдән чохтәбәгәли Тәnәдибн»
мәктәб, клуб, тибб мәнтәгәси вар. јашајыш јери, Пирәбағдад түрбәси,
көəчөл — Азәрб.ССР Масаллы гәбиристан, «Галаҹыг» јашајыш јери
р-нунда кәнд. Ҝ. советлијинин мəркәзи. вә с. вар.

Р-н мәркәзиндән 6 км ҹ.-ш.-дә, Бакы— көЈмəkoТУ (Turritis)— хаччичәклін
Астара автомобил јолу кәнарында, ләр фәсиләсиндән иккиллик от ҹин
Ләнкәран овалығындадыр. ӘҺ: 2429 си. Түклү, кәнары дишли, далғава
(1981); тәрәвәзчилик вә Һејвaндaрлыг ры jарцаглары лансет, ох вә үрәкшә
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киллидир. Ачыг-сары чичәкләри узун вә с.). к. әлејһинә гаммаглобулиндән, jин ахырлары—1-ҹи миниллијин эв
сов салхым чичәк групунда јерләшир. өскүрөк тутмаларыны заифләтмәк үчүн вәлләринә аиддир.
Бујнузвары, дөрдтилли мејвәсинин антиспазматик (атропин, папаверин Әд.: Иессен А. А., Азербайджан
уз. 5—8 см-дир. Дүнјада (CCРИ-дә, вә с.), стимулəедичи маддәләрдән ская экспедиция в 1956 г., в сб.: ксиимк,
Һәмчинин Азәрб.ССР-дә) 1 нөвү—ha- (плазма, гаммаглобулин, витаминләр в. 73, м., 1959; BrownT. в., Excavations
мар Ҝ. (Т. glabra) битир. вә с.) истифадә етмәк. Профилак. in Azerbaijan 1948, London (1951).
ҝөjecКҮРӘК (фр. Cogueluche)- тикасы: хәстәләр тәҹрид олунмалы көJтәПӘ— Азәрб.ССР Ағдам р-нун
спазматик өскүрәк тутмалары илә ха- (тутмалар башлајандан 40 күн кечәнә- да кəнд ҝ. советлијинин мəркәзи. Р-н
рактеризә олунан кəскин инфексион дəк), контактда олан ушаглара каран- мәркәзин пән 12 км шм.-ш.-дә, Јевлах -
хәстәлик. Әcacән ушаглар хәстәләнир. 1ин тә'јин етмәк, көjөскүрәк-дифтери- Ағдам д.і. кәнарында, Гарабағ дүзүн
Төрəдиҹиси Борде-Жангу (хәстәлиjи ja-күзаз илә ваксинасија дəдир. Əh. 619 (1981); памбыгчылыг,
1906 илдә илк дәфә тәсвир едән Бел- апармаг вә с. тахылчылыг, hејвaндaрлыг вә барамачы
чика алими ж. Борде вә Франса али- 1937 илдә ҝ. чөпләринә бәнзәр мик- лыгла мәшғулдур. Орта мәктәб, клуб,
ми о. Жангунун ады илә адланыр) роб (паракоклјуш чөпләри) алынмыш- китабхана, книогурғу, тибб мәнтәгәси,
чөпләридир. Инфексија мәнбәји хәстә дыр. Бу микробларын төрәтдији хәстә- ушаг бағчасы, рабитә шө'бәси, теле
ушаглардыр. Өскүрдүкдә вә астыр- лик jүнкүл кечир, һәмин хәстәлијә гар- фон ст. вар.
дыгда Ю. чөпләри селик дамҹылары илә шы организмдә иммунитет јаранмыр. ќөJYHләр (Tabanidae) — икиганад
əтрафа јајылыр вә сағлам ушагларын Әд.: Көjөскүрәк, Б., 1969; Бурга- лылар дәстәсиндән гaнcоран һәшәрат
тәнәффұс jолларына кечәрәк онлaрын сoв п. н. и Безденежных и. с., фәсиләси. Бәдәнинин уз. 6—30 мм-дир.
joлухмасына сәбәб олур. Амилләр ха- Научные основы организации профилакти- Ағыз органлары санҹыҹы-соруҹудур.риҹи мүһитдә тез мəhв олур; хәстәләнмә ки инфекционных болезней, М., 1977. 3000-дәк, ССРИ-дә 250-дәк, оҹүмлә
сых- тәмасда олдугда баш верир. Ҝ.- көJPҮш (Fraxinus), вән— зејтун- дән Азәрб.ССР-дә 95 нөвү вар. Азәрб.
ин joлухма дөврү хәстәлијин илк күн- кимиләр фәсиләсиндән аған ҹинси. Əса- ССР-ин дағәтәји вә дағ р-нларында хү
ләриндән өскүрәк тутмаларынын 3- сән, мүлајим иглимли зоналарда 60- сусилә чохдур. Јалныз дишиләри ган
4-ҹү һәфтәсинә гәдәрдир (jә'ни 40 кү- дан чох, ССРИ-дә 11, ҹүмләдән сорур; санҹмасы ағрылыдыр. Еркәк
нә гәдәр). Ушаглар һәјатларынын илк Азәрб.ССР-дә 3—4 нөвү мә'лумдур. Ән лəри чичәк нектары илә гидаланыр. к.
күнләриндән бу инфексијаја һәссас кенин јајыланы ади Ҝ.-дүр (F. excel- hејванлара һүҹум едиб онлaры арыг
олурлар; хәстәләндикдән сонра даими ѕior); Һүнд. 40 м-дәк олур. Чəтири ен- ладыр, мәһсулдарлығыны азалдыр. Ҝ.
иммунитет јараныр. Инкубасија дөв- лидир. Тәкләләкли ири јарпаглaры вар. бир чох хәстәликләрин (тулјаремија,
рү 3—15 күнә гәдәрдир. Хәстәлијин Апрел-мај ајларында чичәкләфир. Чи- гарајара вә с.) төрəдиҹисидир. Мүба
келишини үч дөврә белмәк олар: ка- чәкләри икиҹинсијуэтли вә ајрыҹин- ризә тадбирлари: Һәшәратла
тарал, спазматик (өскүрмә тутмала- сијjәтлидир. Күләклә тозланыр; тез- рын тoплaндығы јерә нефт јағлары тө
ры дөврү) вә просесин сөнмә дөврү. бөјүјән ағаҹдыр. Одунҹағы бәрк, күбөлүм көлмәҹәси» дүзәлимәк, ре
Катарал дөврдә гуру өскүрәк, еластик, кеҹчатлајан, көзәл нахышлы- пеллентләр тәтбиг етмәк.
зөкәм әмәлә кәлир, бә'зән исә темп-р дыр. Мебел, хизәк, тəкəр чәнбәри ha- көЈҮшов Зијəддин Баһадур оғлу
бир гадәр јүксəлир (тәк-тәк һаллар- зырланыр, һәмчинин авиасија вә кәми- (д. 20.5.1920, Азәрб.ССР Ағдам р-ну
да 38,5—39°C-дәк), хәстә өзүнү jax- гајырма сәнајесиндә истифадә олунур. нун Бојәһмəдли к.)
шы һисс едир, иштаһасы позулмур, көЈСҮР-Түр.ССР-дә, Тәҹән ш.-ндән — совет философу.
бу дөвр 3—14 күн давам едир. Өскү- 20 км ш.-дә, ҜӨјсүр д.ј. ст. jахынлы- Фәлсәфәe.д. (1963),
рәк кетдикҹә шиддәтләнир вә нәһајəт ғында әқинчиләрә мәхсус Енеолит дөв- проф. (1964), Азәрб.
хәстәлијин спазматик дөврү рүнә аид јапајыш мәскәнинин (е.ә. ССР EA м. үзвү
башлајыр. Өскүрәк тутмалары тыса 4—3-ҹү миниллијин аввәли) галығы (1976). 1942 илдән
мүддәтли ардыҹыл, арасы кәсилмәдән олан тәпә. Чиј кәрпиҹдән чохотаглы Сов.Икп үзвү.
бир нечә дәфә тәкбар олунан өскүрмә евләр, коллектив дафн камералары Азәрб.CCP EA Фәл
тәканлары, сонра сәсли нәфәсалма вә с. ашкар едилмишдир (1955—56). ж. сәфә вә Һүгуг Ин
(реприз) вә jенидән өскүрмә тәканла- үчүн хүсуси үслублу, үзәринә ики рəнк- тунун фәлсәугә та
рынын тәкрарланмасы, репризлә (бә'- лә рәсмләр чәкилмиш саxсы габлар рихи шөбәфинин
зән 10 дәфәјә гәдәр) характеризә олу- сәҹијjәвидир. К.-дән чохлу жил гадын мүдиридир. Азәрб.
нур. Өскүрәк тутмалары гаты шәффаф һејкәлҹиклари тапылмышдыр. Ҝ. Елам да фәлсәфи етик
бәлғәм ифразы вә гусма илә нәтиҹәлә- вә Месопотамија илә әлагаси олан Шәр- фикир тарихи проб
нир; хәстәнин үзү шишкинләшир, гыза- ги Анау тајфалар групунун мәдәнијjә- лeмлари илә мәшғул олур вә мүасир
рыр, јахуд көjәрир, бојун веналары тини характеризә едир. буржуа әхлагынын бөһраны мәсәләлә
шишир, дәријә вә көзүн сeликли гиша

ларына ган сызыр вә һәр һансы гы- и Древний Восток, М.-Л., 1964; Сариа- миш әсәрләрини
Әд.: Массон В. М., Средняя Азия рини тәдгиг eдир. h. Зәрдабинин сезил

илк дәфә тәртиб ва
ҹыгландырыҹы амил (әснәјә бахма, ниди в. и., Памятники позднего

бəрк сәс вә с.) өскүрәк тутмаларына лита Юго-Восточной Туркмении, М., 1965. ја шурасынын үзвүдүр. Анкара вә Ис
чап етдирмишдир. ACE елми редакси

сәбәб олур. Бу вахт тәнәффүс орган- көJтәпә— Азәрб.ССР-ин Ҹәлилабад тамбул ун-тләриндә мә’рузәләр оху
ларында (бронхларын зәдәләнмәси, ағ- вә Масаллы р-нлары әразисиндә чај. мушдур (1970). филосод кадр
чијəрин емфиземасы), үрәк-дамар вә Уз. 50 км, һөвзәсинин саh. 326 км- ларын јетишдирилмәсиндә хидмәти вар.
синир системләриндә (нәбзин тезләш- дир. Јағыш вә jeралты суларла гида
мәси, ган тəзјигинин јүксәлмәси вә с.) ланыр. Сувармада истифадә олунур. лəринин етик көрүшләри, Б., 1960; Муасир
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периферик ганын тәркибиндә (лејко- көjtəПӘ—ҹәнуби Азәрб.-да Урмија буржуа әхлагынын ифласы, Б., 1961;
ситоз, лимфоситоз) дәјишикликләр көлүндэн г.-дә Ёнеолит вә Тунч дөвр - Xх өсрин өввәлләриндә Азәрбајтан маа
әмәлә кәлир. 2—8 һәфтә вә даhа чох ләринә аид јапајыш мәскәни. 7 тәбә- рифчиларинин әсәрләринде өхлаг мəсəлела:
давам едән өскүрәк тутмаларындан гәјә ајрылмышдыр. Е.ә. 4-ҹү минилли- ри, Б, 1964; Әхлаги
сонра хәстәлијин үчүнчү дөврү-про- jә аид едилән алт тәбәгәдән мөһрәпал- кир, Б., 1968; Һәзз вә изтираб, Б., 1969;асрләрдә Азәрбајҹанда етик фи

сесин сөнмәдөврү башлајыр. Бу чыг евләрин, ачыг сары фонда түнд Фәзиләт вә гобаһәт, Б., 1972; Дахилә пән
заман өскүрәк тутмаларынын сајы гәһвәји нахышлы керамика, чахмагда- хәрә, Б., 1978; Философская мысль в Со
азалыр, бәлғәм дурулур, сeликли- шыдан әмәк аләтләри, мис әшјаларын ветском Азербайджане. Краткий очерк,
иринли характер дашырыр, тәдриҹән гырыглары тапылмышдыр. Е.ә. 3-чү Б., 1979.
хәстәлијин бүтүн әламәтләри јох олур; миниллијә аид олaн тәбәгә үчүн шүj- көjЧАЈ-Азәрб.ССР-ин Исмајыллы,
бу довр 2—4 һәфтә давам едир. Ҝ.-ин рәләнмиш гара рәнҗли, бә'зән релјеф- ҝөjчај вә Учар р-нлары әразисиндә чај.
ағырлашмаларына ән чох кичик јашлы ли керамика характерикдир; мис әш- Күрүн сол голу. Уз. 113 км, һөвзәсинин
ушатларда тəсадүф олунур. Бунлар- jалар кениш јајылмышды. Бу тәбәгә- cah. 1170 км*-дир . Баш Гафгаз силси
дан оҹаглы пневмонија, бурун ганах- ләрин мәдәнијjәти Маркази Иран (бах ләсинин ҹ. јамаҹындан (1980 м һүнд.
масы, енсефалопатија, епилептик гыҹ- Сиалк) мәдәнијjәтиндән фәргләнир вә дән) башланыр. Мүһүм голлары: Әі
Олма, бә'зән бејин синирләринин па- Загафгазија Енеолити илә товушур. ричај, Вәндам. Гар, јағыш вә jeралты
рези, отитләр (гулаг илтиһабы) вә с. Е.ə. 2-ҹи миниллијә аид олaн тәбәгә- суларла гидаланыр. Сувармада исти
Муаличәси: хәстә узун мүддәт ләрдән дулус күрәсиндә һазырланмыш фадә олунур. Һөвзәсиндә Ашырбаj

ачыг Һавада олмалы, хәстәјә кичик кирәнкли рәсмли керамика jajыл- рамлы вә Текәхана су анбарлары ja
дозаларла, тез-тез јүксәк калорили је- мышдыр. Даш плитәләрдән дүзәлдил- радылмышдыр.
мәкләр вермәк, антибиотикләр (стреп- миш гәбирләр ашкар едилмишдир. К.- көJЧАЈ—Азәрб.ССР-дә шәһәр (191
томисин, левомисетин, тетрасиклин нин үст тәбәгәләри е.ə. 2-чи минилли- илдән). Ҝөjчај р-нунун мəркәзи. Бакы

Энео
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дағ боз-гәһвәји, шабалыды, ачыг-ша- дә дөвлятə 380 т барама сатылмылдыр.
балыды вә с. торпаглар jajылмышдыр. Р-нда аграр-сәнаје бирлији, истеһсалат
Битки өртују, әсacән, ефемерли-јовшан- комбинаты, автомобил тә'мири 3-ду,
лы вә jовшанлы-шоранотулу јарымсәһ- тикиш ф-ки, Респ. Дөвлət К.Т. Истеh
ра, Дағлыг ксерофил (фриганоид) бит- сал-Техники Тә'минат Комитасинин
ки групларындан ибаратдир. Сејрәк шө’бәси, електрик шәбәкәси вә с. вар.
пүстә-ардың мешәләри, арид коллуг- Јејинти сәнајеси муассисәләриндә кон
лар вар. Һејванлары: ҹанавар, түлкү, јак, мејва шираси, јағ-бендир вә с. ис
боз довшан, чөлсичаны вә с. теһсал едилир. Нәгл. автомобил јолла

а әһали. Орта сыхлыг 1 км2-дә 108 ры иләдир. Бакы—Газах автомобил
нәфәрдир (1981). Ән ири jargajыш мән- jолу р-нун əразисиндән кечир.
тэгәләри: көjчај ш., Бығыр, Ләкчыл- Мәдәни гуручулуг вә cәhujj.. 21
паг, Чахырлы вә Инҹә к.-ләридир. мәктәбәгәдәр мүəссисәдә 902 ушаг тəр

Təcəрруфат. Әcacән, к.т. р-нудур; бијə oлyнур (1981). 6 ибтидай, 20 сәк
К.т.-нда памбычылыг, тахылчылыг, кизиллик, 31 орта мәктәбдә 19768, ики
hејвaндaрлыг, барамачылыг, мејвәчи- техники пешә мәктәбиндә 1676 шакирд,
лик вә үзүмчүлүк мүһүм јер тутур. 19 к.т.-ны електрикләшдирмә вә

Којчај. В. И. Ленин адына күчә.
К-3, 3 с-з вар (1981). К.1.-на јарарлы никләшдирмә техникумунда 676 тәлә

торпаглар 44,2 мин һа-дыр (1980). Бу- бә тәһсил алмышдыр (1981/82). Р-нда
дан 200 км, Уҹар д.ј. ст.-ндан 18 км нун 22,9 мин һа-ы шум јери, 3,8 мин 14 мәдәнијjәт еви, 59 китабхана, 34
аралыдыр. Бакы—Газах автомобил ha-ы цохиллик биткиләр, 17,5 мин һа-ы клуб, 25 киногурғу, халк театры, маа
jолу кәнарында, Көjчајын саһилиндә, отлаглардыр. Суварылан торпаглар 25 риф ишчилари еви фоалијjәт көстә
Ширван дүзүнүн ш. кәнарындадыр. мин һа-дыр. 21,2 мин һа әкин саһәси- рир. Азәрб. кіт Көjчај Рајон Комитаси
К.-да аграр-сәнаје бирлији, истеһсалат нин 36% -индә дәнли вә дәнли-пахлалы вә Рајон Халг Депутатлары Советинин
комбинаты, автомобил тә'мири, кон- биткиләр (бужда, арпа, гисмән чәлтик, органы Јени həјат» гәзети 1930 илдән
јак, сүд, мејвә шираси 2-длары, тикиш гaрғыдалы вә с.), 30% -индә техники чыкыр (1930—37 илләрдә «Памбыг
ф-ки, Респ. Дөвләт К.Т. Истеһсал- биткиләр (памбыг), 1% -индә тәрәвәз- чы», 1938—60 илләрдә «Галибијjэт баj
Техники Тә'минат Комитасинин р-н бостан биткиләри, 33% -индә jем бит- рағы» ады илә). Јерли радио верилион
ne'бәси, електрик шәбәкәси, к.т.-ны киләри әкилир (1981). 1981 илдә 13 ләри редаксијасы 1962 илдән фәалиj
електрикләшдирмә вә механиклашдир- мин т памбыг jығылмышдир. Ҝ.р. jәт көстәрир. Р-нда телевизија верилиши
мә техникуму, техники-пешә вә умум- респ.-нын мүһүм мејвәчилик р-нларын- ләринә бахылыр.
тәһсил мәктәблари, күтләви китабхана, дандыр. Hap, hејва вә с. jетишдири- Р-нда 650 чарпаjылыг 13 хәстәха
мәдәнијjәт еви, халг театры, мәркәзи лир. Ќ-з вә с-зларда 1,8 мин һа мејвә нa, 18 фелдшер-мама мәнтәгәси, 2 һә
р-н хәстәханасы, ушаг хәстәханасы, вә- бағы вар. Үзүмчүлүк инкишаф етди- ким мәсләһэтханасы, 2 диспансер (вә
рәм, дәри-зөһрәви хәстәликләр диспан- рилир. Сүдлүк -әтлик hејвандарлыг эсас рәм вә дәри-зөһрәви), санитарија-епи
серләри вә с. вар. Расул Рза, ә. г. јер тутур. Х-з вә с-з-ларда 13 мин га- демиоложи ст., 146 Һәким, 461 орта
Мәммәдханлы, Әли Кәрим Ҝ.-да ана- рамал (3,2 мини инәк вә ҹамыш) вар тибб ишчиси вар (1980).
дан олмушлар. (1981). Ири гушчулуг комплекслари көJЧАЈЕВ Мәлик Аббас оғлу (1903,
көJЧА) гәЗАсы-чар һөкумəтинин japaдылмышдыр. Ҝр. респ.-нын ән ири Бакы—13.9.1966, Бакы)-нефтчи, Со
Гафгазда инзибати ислаһатына әсacән барамачылыг р-нларындандыр. 1981 ил- сиалист Әмәји. Гәһрәманы (1959). Әмәк
1867 илин декабрында Бакы губ. тәр
кибиндә japaдылмышды. Мәркәзи Көj
чај мәнтәгәси иди. Гәза идарәсинә газа
раиси, Онун мүавини, мәнтәгә илас
чылары, хәзинәдар вә полис идараси
дахин иди. Саh. 4988 км”, əh. 142,9
мин нәфәр иди (1910). Әһалиси эсасын
памбыгчылыг, түтүнчүлүк, бағчылыг,
барамачылыг вә малдарлыгла мәшғул
олурду. Газада кустар сәнаје саһәлә
риндән халчачылыг, ағач е'малы, ипәк
чилик вә мискәрлик дә инкишаф ет
мишди. К.г.-нда гачаг һәрәкаты кениш
jajылмышды (Гачаг Заһид ва 6.).
Азәрб.-ын р-нлашдырылмасы илә әла
гадар 1929 илдә ләғв едилмишдир.

Әд.: Азербајҹан тарихи, т. 2, Б., 1964;
Исма jылов М. Ә., ХХ срин өввөл
ләринде Азербајчанын кəнд тəcoppүфаты,
Б., 1960; Сумбат-заде А. С., Сель 1
ское хозяйство Азербайджана в XIX веке,

2

Б., 1958; Мильман А. Ш., Полити
ческий строй Азербайджана в XIX— начале
ХХ веков, Б., 1966.

көЧАЈ РАЈОНУ-Азәрб.ССР-дә ин

зибати р-н. 1930 илдә тәшкил олунмуш
дур. Саh. 739 км?. Əh. 79,7 мин (1981,
јанвар). Р-нда 1 шәһәр, 55 кəнд вар.

Мәркәзи Ҝөjчај ш.-дир.
Табиот. Сәтһи, асасəн, дүзәнликдир

(Ширван дүзүнүн шм. кәнары). І м.
һиссаси Боздак силсиласинә дахилдир
(hүнд. 650 м-дәк). Ш.-дә Гарамəpjәм
тирәси узаныр. Әрaзинин бир һиссаси
(ч.-г.-дә) океан сәвијjәсиндән алчагда
берләшир. Плиосен вә Антропокен чө•
күнтүләри јајылмышдыр. Јајы гураг
кечән мүлајим исти јарымсәһра вә гу
ру чөл иглими үстүндүр. Орта темп-р
јанварда 1,9°С, ијулда 26,4° С-дир. 3 4
Иллик јағынты 400—500 мм. Əсас ча

jы Ҝөjчајдыр. Јухары Ширван каналы заводу. З. Былыр кəнди. Hap jығымы. 4. Халг театрынын ифасында «Вагиф»
Ҝөjчај рајону. 1. Чәрәк ә көнди јахынлығында сүн'и су hовузу. 2. Көjчај конјак

р-нун Бразисиндән кечир. Боз-чәмән, (С. Вурғун) пјесиндән сәнә.
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фәалијjәтинә 1923 илдә баламыш,
1939—66 илләрдә Азәрб.ССР нефт сә
најесиндә чалышмыш, дәниз нефт ја
тагларынын кәшфијјаты вә истисмарын
да наилијjәтләр, газанмышдыр. Ленин
ордени, «Шәрәф нишаны» ордени вә
медалларла тәлтиф едилмишдир.
көЈчә— Ермәнистанда Севан (кечмиш
ҜӨјчә) к.-нүн шм. вә шм.-ш. саһиллә
риндә јерләшән кечмиш маһал. Бу әра
зидә азəрб.-лар, күрдләр, ермәниләр ва

руслар jашајырлар. Ҝениш отлаглара
малик олан .-дә малдарлыг, экин
чилик, бағчылыг, халчачылыг вә с. ин
кишаф етмишдир. Севан к, әтрафында
јашајан әһали балыгчылыгла да мәш
ғул олмушдур.

. Загафгазија Русиjаjа бирләшди
риләнәдәк Ериван ханлығынын, сонра
лар исә Ериван губ.-нын тәркибиндә
иди. Ерм.ССР-ин р-нлашдырылмасы

1.илә әлaгәдар ж. маһалынын кәндлари
әсacән, Варденис (1969 иләдәк Басарке
чәр) вә Красноселск р-нлары тәркибинә
дахил едилди. Варденис р-ну Ҝ. мaha
лынын эсас һиссасини өзүндә бирләш
дирир. ж. маһалынын Тоғулҹа, Ағбу

Азәрбајана аид «Кол» немудəлери.лаг, Сорҹа, Арданыш вә Ҹил кәндлари

Красноселск р-нуна аиддир. к. Азәрб. ван, гуш, бә'зән дә инсан тәсвирлари эсасəн, чәки, һәмчинин башга истисе
ашыг јарадыҹылығынын, саз вә сөз илә бәзәдилир. Ҝ. елементи Авропада вән балыглар (ағ вә алван галыналын,
сəнəтинин бешикләриндан биридир. к. медалјон ады илә jajылмышдыр. аr амур, сыф вә с.) jетишдирилир. Бу
Ашыг Алы, Ашыг Əләскәр, Ашыг Əcəд, Тәбриздә тохунмуш «Шејx Сәфи» хал- тәсәрруфат тамсистемли, јарымсистемАшыг Гурбан, Ашыг Муса, hабелә Га- часынын (1539, Викторија вә Алберт ли бириллик олур. Тамсистемли
сым, Нәҹәф, Сајад, Мәһәррәм, Имран музеји, Лондон) нэбати мотивли, он тəcəрруфатда балыгларын күрү төк
кими устад ашыгларын вәтәнидир. алты пәрли Ҝ.-ү бу елементин əн jax- мәсиндән балыг көрпəлəрининкөЈчә көлү — бах Севан. шты нүмунәләриндандир. чәкисинә чатана гәдәрки бүтүн просес
көчәкҮЛҮ— ашыг һавасы; мүәл- көл мәктәБИ» (The Lake School ләрлә мәшғул олурлар. Јарымсистем
лифи апыг Əләскәрдир. Лирик харак- of poets)—18 әсрин сону=19 әсрин эв- ли тасарруфатда јалныз бирјаша гәдәр
терлидир. Поетик мəтни онбирһеҹалы вәлиндә инқилис романтик шайрләр гру- балыг көрпəлəри, бириллик тəcəppү
шерлә охунур. Сазда гарачы көкүндә пу. «К.м.» ады һәмин шаирләрин «көл- фатда исә бирјашлы балыг көрпәләифа олунур. ләр дијары» адландырылан Уостмор- риндән сатыш үчүн балыг јетишдири
көjҹәли— Азәрб.CCP Газах р-нунун ленд вә Камберленд графлыгларында лир. к.б.т. екстенсив вә интенсив олур.
Марксовка советлијиндә кәнд. Р-н мәр- jашамасы илә бағлыдыр. «W.м.»-нин Балығы чәлтик зәмиләриндә вә ја су
кәзиндән 11 км ш.-дә, Ҝәнҹә-Газах дү• нүмajәндәләри (У. Вордсворт, с. т. гушлары илә бирликдә jетишдирмәк
зәнлијиндадир. Әһ. 1795 (1981); үзүм. Колриҹ, И. Саути) буржуа керчәклији- даhа фајдалыдыр. Сојугсулу ҝ.
чүлүк вә һејвaндaрлыгла мәшғулдур. нә гаршы чыксалар да, әсacән, мүһафи- б.т.-нда сојугсенән балыглар, форелин
Орта мәктәб, китабхана, тибб мәнтәгә- зәкар мөвге тутмуш, феодал-патриар- мухталиф формалары jетишдирилир;си вар.

хал кечмиши идеализә етмишләр. бунун үчүн дағ чајларында гызылхалкөл — гуру чөҚакликләриндә јерләшән Әд.: Јелизарова М. Ј. вә баш- лы балыг тəcəрруфаты japaдылыр. Бу
су һөвзаси. к. чөкəкликлари тектоник галары, XIX аср харихи әдәбијат тарихи, тасарруфат да истисулу ж.б.т. кими
бузлаг, чај, еол, вулкан вә с. Мәншәли Б., 1964; Дьяконова Н. Я., Англий- тамсистемли, јарымсистемли ва бирил
олур. к. чөкəклијинин формасы вә ский романтизм, М., 1978.

лик тəcəppүфатлара бөлүнүр. ССРИ
өлчүсү диб чөкүнтүләринин топланмасы көл чөКҮНТҮЛӘРИ — муасир дә ҝ.б.т. системинә 9 минәдәк истису
вә саһиллэрин јени шәклә дүшмаси нә- гəдим кеoлoжи епохаларда мевуд ол- лу (чәки), 50 минәдәк сојугсулу (ты
тиҹәсиндә дәјишир. Ахарлы Ҝ.-ләр рү- муш көлләрин дибиндә әмәлә кәлән чө- зылхаллы балыг), 300-дәк ихтисаслаш
тубәтли вә мүлајим, ахарсызлар гураг күнтүләр. Ҝ.ч. назик һоризонтал лај- дырылмыш тәсәрруфат дахилдир.
иглим саһәләринә хасдыр. Суjунда ланмаја маликдир; материалынын јах- Азәрб.ССР-дә Салјан, Нефтчала, Са
дузун мигдары чохолан минерал К.- шы чешидләнмәси вә с. хүсусијjәти бирабад, Јевлах, Шəки вә с. р-нларда
ләр хүсуси груп тәшкил eдир. Јер кү: илә сәҹијjәләнир. Сојуг иглимли са- ҝ.б.т. japaдылмышдыр. ҝ.б.т. АБШ,
рәси ҝ. -ләринин үмуми саh. тәгр. 2,7 һәләрдә гум-кил гырынты материалы, Јапонија, Норвеч, Исраил, Маҹарыс
млн. км? (гуру саh.-нин тәгр. 1,8% -и), мүлајим гуршагларда гырынты мате- тан, Југославија, АДР вә АФР-дә ин
Һәҹми тәгр. 230 мин км3-дир. ССРИ- риалы илә јанашы дәмир, силисиум кишаф етмишдир.
дә 2,8 млн.-дан чох Ҝ. (умуми саh, 490 оксиди (диатомит), калсиум-карбонат, көл мәҹ ИЛБИзләРИ (Lymnaea
мин км?) вар. Дүнјанын əн бөјүк Ҝ.- үзви маддәләр (торф, сапропел вә с.), truncatula)-гарынајаглы молјускларын
ләри: Хәзәр дәнизи-көлү, Јухары Ҝөл, дузлу көлләрин jajылдығы гураг cahə- Lymnaeidae фәсиләсинә дахилдир. Ча
Арал дәнизи-көлү, Һурон, Мичиган ләрдә карбонатлар, хөрәк дузу, кипс, нағы спирал шәклиндә 5—6 дәфә бу
во с. Азәрб. ССР-дә, тәгр. 250 к. вар; ахарсыз көлләрдә доломитли чөкүнтү- рулмушдур; hүнд, мухталифдир (ади
ән бөјүкләри: Һачыгабул, Ҹандаркөл, ләр, бә'зән сода топланыр. К.и.-ндә 7 см-дәк). Чанағын ағзы бө
АчыноҺур, Бөјүкшор вә с. К.-ләрин көлмәчә, ноһур, сүн?и көл- jүкдүр. Һермафродитдир. Ширинсу
су eһтијаты вә онлардан алынан мәһ- кичик чајларын дәрәсиндә, гобу вә jap- һөвзәләриндә, бә'зән шорлашмыш көл
суллар х.т.-нда кениш истифадә олунур. ғанларда бəнд тикмәк, јахуд дүзән јер- ләрдә jашајыр. Јосунларла, битки ва
көл — декоратив сəнəтдә, хүсусилә ләрдә чала газымаг jолу илә japaдылан һејван галыглары илә с. Гидала
халчачылыгда кениш тәтбиг едилән су анбарлары. Саh. 1 км2-а гадәр олур. ныр. Азәрб.ССР-ин ширин суларында
нахыш елементи. Азәрб. декоратив Сәтһ сулары, јахуд јералты суларла чох jajылмышдыр. Паразит гурдларын
сəнəт нүмунәләриндә (метал, парча, гидаланыр. К.-ләрдән суварма, ба аралыг саһибидир. Гарамалда фaссиол
керамика, дивар бәзәји, халча вә с.) лысјетишдирмә, гушчулуг вә с. мәгсәд- jоз хәстәлијинин төрадиҹисидир.
w.-үн узунсов, дәфирми, квадрат, ромб- ләрлә истифадә едилир. ҝөлшҮНАСлыг, лимнологија
вары вә с. формалары мөвҹуддур. Көлмәчә БАЛЫгчылыг тәсәр. (јун. limne-көлмәчә, көл+...лоқија
к. əсас елемент кими композисијанын рүФАТЫ —хүсуси тикилмиш ва ја гуру һидроложијасынын бир ше'баси.
мәркәзиндә олур. Белә халчалара көл- ујғунлашдырылмыш көлмәчәләрдә сүр'- Көлләри, су, анбарларыны, келмә
лү», «хончалы», «түрүнҹлү» (Nəнуби әтлә бөјүјән балыглар јетишдирилмәси. чәләри вә с. өjpәнир. Тәдгигатын објек
Азәрб.) дефилир. К.-ләрин дахили са- Истисулу ж.б.т. вә сојугсулу ж.б.т. ти вә истигамəтинә керә ҝ. чографија
һәси нəбати, Һәндәси нахышлар, hej• ajырд едилир. И стисулу ж.б.т.-нда елмләринә аиддир. Һәмчинин һидро
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Кимја, һидрофизика, хеолокија, һид- Тарифин структурундан асылы ола- Африка вә Латын Америкасынын ин
робиолокија илә сых әлагодардыр. к. раг диференсиал, горујуҹу вә префе- кишаф едән өлкәләри илә көмрүксүз
сујун физики вә кимјави хүсусијjәтлә- ренсиал көмрүкләр фәртләндирилир. тиҹарәт едир.
рини, сутутарларын чалаларынын, К.р. тутма үсулуна көрә адвалор (лат. көмрүK УниЈАСЫ — ваһид хөмрүк
еләҹә дә саһиллэринин гурулушуну, ad valoren гијмəтиндән) Ҝ.р. на вә спе- тарифи олан ики, јахуд бир нечә дөв
Һәмчиңин әмәлә кәлмәсини, диб чөкүн- сифик Ҝ.р. -на ајрылыр. Биринчиләр латин умуми көмрүк әразисиндә бир
түләрини, һидроложи режимини, буз идхалат әмтәəси гијмəтиндән тәсбит ләшмаси (бах Ҝөмрук иттифагы).
Һадисəлəрини, һидрокимјави хүсусијjәт- едилмиш файз шәклиндә, икинҹиләр — көMPҮК БҮГУГУ — дөвләт сәphəдлә
ләрини, hејванат ва битки аләмини əмтәә күтлэсинин һәр бириндән, ваһи- ринин истисади ҹәһәтлән горунмасы,
вә с. тəдгиг eдир. Муасир Ҝ.-да тəдги- диндән, јахуд әмтәәнин өлчүсүндән са- дөвлатин хөмрүк сијасəтинин həјата
гатын електрометрик, фотометрик, бит маблағдә тутулан рүсум кими мүəј- кечирилмаси саһәсиндә көмрүк органла
ссләөлчмә вә дикәр дәгиг методларын- jән едилир. ССРИ -дә х.т.-нын бәрпасы рынын фәалијjәтини низaмлajан һүгуг
дан, һәмчинин аерофотошәкилчәкмә вә дөврүндә. Ҝ.р. сәнајенин инкишафы нормалары мәҹмусу. Ҝөмрүк органла
космик шәкилчәкмәдән истифадә еди- мәгсәлләринә јөнәлдилмишди вә дөвлат ры әмтәəлəрин апарылмасы вә кəтирил
лир. ССРИ-дә ҝ.-ын нәзәри вә тотбиги бүдҹәси мәнбәләриндән бири иди. 30— мәсинә, хөмрүк русумларынын тутул
проблемлəри бир сыра елми-тəдгигат 40 ҹы илләрдә Ҝ.р. -ндан бејнәлхалг масына нәзарәт едир; онлар өз фәалиj
Ин-тлары лабораторијаларында тиҹарәтлә империалист ајры -сечкилији: jәтиндә милли һүгугун мухталиф са
(ССРИ EA Ҝөлшүнаслыг вэ Дахили на гаршы мүбаризә васитаси кими ис- həлəриндә (дөвләт, инзибати, малија
Сулар Биолокијасы ин тлары, ССРи тифадә олунмушдур. 1961 илдә јени вә c. caһәләрдә) нәзәрдә тутулан ҝ.h.
EA Сибир шө’бәсинин Лимнолокија көмрүк тарифи тәтбиг eдилмишдир. нормаларына риаjәт едирләр. Билава
Ин ту вә с.) ишланиб һазырланыр. ССРИ -дә ихраҹат русуму, бир гајда ситә көмрүк идарәләринин фәалијjәти
Азәрб.ССР-дә ҝ. ын актуал проблем- олараг, тутулмур (гәдим шејләрә вә ни низaмлajан нормалар, адәтән, хүсу.
ләри илә респ. Һидрометеорологија вә инҹәсәнәт әсәрләринә гоjулан русумлар- си норматив актларда, көмрүк мәҹәл
əтраф мүһитә нәзарәт идарәси, бир дан башга). ССРИ Xариҹи Тиҹарәт ләләриндә, тә'лиматларда вә с.-дә нә
нечэ лајиһә ин-ту, Азәрб.CCP EA ҹоғ• Назирлијинә ССРИ-jә бејнәлхалг почт зәрдә тутулур. Көмрүк мәсәләләринә
рафија вә зоолокија ин-тлары мәшғул көндәрмәләринә дахил олан әшјалар, даир бир чох бејнәлхалк мүгавилә бағ
олур. һәмчинин кәлән шәхсләрин багажында- ланмышдыр.
көMPүк иттиФАГЫ хөмрук кы мә'мулатлар үчүн Ж.р. дәрәҹәләри ҝөMPҮКләР—мувафиг дөвләт ор

сијасəти саһәсиндә биркә һәрәкәт етмәк мүəjjән етмәк һүгугу верилмишдир. ганларынын мүəjjән функсијалары
мәгсəдилә дөвләтләрин бирләшмәси. ҝөMPYK сиЈАСәти — дөвлатин ха- ичра едәркән ганунвериҹиликдә көстә
Капиталист өлкәләриндә ҝ.и. икитә- риҹи тиҹарәт фәалијjәтинин бир саhə- рилән мәйләғдә тутдуглары пул рүсум
рәфли, јахуд чохтәрәфли көмрүк кон- си; әмтәә ихраҹы вә идхалы һәҹмини, лары. Гејдиујат вә керб русумлары,
венсијалары әсaсындa japaдылыр. Со- структуруну вә шәртләрини низaмлa- почт, мәһкәмә вә вәрәсәлик Ҝ-и дaha
сиалист өлкәләри арасында Ҝ.и. jox- jыр. Капиталист дөвләтләриндә инһи- чох jajылмышдыр. Дөвлэт сәрһәдин
дур. 1962 илдән ГИЈш өлкәләри ара- сарлар К.с. васитәләриндән базарлар дән кечирилән әмтәәләрдән көмрүк
сында көрүк мәсәләләриндә әмәкдаш- вә капиталын јерләшдирилмаси саhə- русумлары тутулур. Капиталист
лыг вә гаршылыглы jардым һаггында ләри уғрунда мүбаризәдә истисадиј- кәләриндә бир гајда олараг, Ҝ.-ин
чохтәрәфли сазиш имзаланмышдыр. јатын дөвләт-инһисарчы тәнзиминдә дәрәҹәләри көстәртлән хидмəтин дәјә
көMPYK мәҹәлләси, CCPй- истифадә едирләр. Сосиалист өлкәлә- риндән јүксәк олур. Фәрг исә верки
дә—көмрүк органдарынын тәшкили- ринин Ҝ.с. бејнәлхалг тиҹарэтдә тә- jүкү кими вәтәндашларын үзəринә дү
ни вә фәалијjәтини танзимләјән, јүк - рәфләрин бәрабəрлији вә гаршылыглы шүр. Сосиалист өлкәләриндә ҝ. мүәс
ләрин jохланмасы сахланмасы, фајда принсипинə əсасланыр. Сосиа- сисә, идарә, тәшкилат вә ајры-ајры
көмрүк русумлары тутулмасы гајда- лист өлкәләри арасындакы гаршылыг- вәтәндашларын хаһиши эсасында "вә
ларыны вә с. -ин мүəjjән едән систем- лы мүнасибәтләрдә бу сијасәт һәр бир онлaрын мәнафеји наминә дөвләт ар
ләшдирилмиш ганунвериҹилик акты. өлкәнин вә бүтүнлүкдә сосиалист бир- битраж органларынын, мәһкәмәнин,
ССРИ Али Советинин 1964 ил 5 мај лијинин мэнафеји нәзәрә алынмагла нотариатын, ВВАГ-ын, милисин мүəj
тарихли Фәрманы илә тәсдиг eдилмиш- дөвләтләри истисади ҹәһәтлән јахын- jән фәалијjәтә (һәрәкәтə), јахуд хид
дир (бу вахтадәк 1928 ил Ҝ.м. гүввәдә лашдырмаг, тәсәрруфатларынын ин- мәтә көрә алдыглары һаггдыр. ССРИ-дә
олмушдур). ССРИ Ҝ.м. збөлмәдә кишаф сәвијjәсини бәрaбәрләшдирмәк, дөвләт Ҝ.-и садә вә пропорсионал Ҝ.-ә
бирләшдирилән 120 малдәдән ибарәт- дүнја сосиалист тәсәрруфаты системи- ајрылыр. Биринҹиләр сабит маблағдә
дир. Ҝ.м.-ндә дәниз (чај) jолу, д.ј., ни мөһкәмләндирмәк мәгсәди күдүр. (10 гәпикдән 50 гәпијəдəк), икинҹиләр
автомобил вә һава јоллары илә jүк да- көMPҮК ТАРИФи— өлкә сәрһәдин- исә иддиа маблағиндән тутулан файз
Шымалары заманы көмрүк нәзарәти дән кечирилән әмтәәләрә гоjулан хөм- лә (1% -дан 6% -дәк) мүəjjән едилмиш
гајдалары, сәрһәддән кечән шәхсләрин рүк русумлары дәрәҹәләринин систем- дир. Дөвләт Ҝ.-и јерли бүдҹәләри кә
багажына, бејнәлхалг әһәмијjәтли почт ләшдирилмиш күллијјаты. Рүсум гоjу- лирләринә дахил едилир.
көндәрмәләринә нәзарәт гајдалары вә с. лан əмтәəлəрин адлары вә тәснифа- көMPҮКХАНА-дөвләт сәрһәдин
әграфлы сурәтлә мүəjjән едилмишдир. тындан, русумларын дәрәҹәләри дән јүкләрин (о ҹүмләдән баrаж ва
Ҝ.м. -ндә ҝөмрүкхана гајдаларыны поз- гоjулма усулларындан, сәрһәддән көм- почт илә көндәрилән шејләрин) да
маға вә контрабандаја көрә инзибати, рүксүз бурахылан, һабелә ҝәтирилмаси, шынмасына нәзарәт едән вә бунун үчүн
јахуд чинajәт мәс'улијjәти нәзәрдә ту- апарылмасы вә ја транзити гадаған еди- хөмрүк русумлары алан дөвлат мүәс
тулмушдур. лән мә'мулатларын сијаһысындан иба- сисəси. ҝ. өлкәнин ајры ајры сәphəд
ҜӨМРҮК РУСУМЛАРЫ — өлкә сәр- pəтдир. Әксəр капиталист өлкәләринин мәнтәгәләриндә (портларында), ири мәр
Һәдиндән ҝөмрүкхана нәзарәти алтын- Ҝ.т.-ндә әмтәәләр истеһсал әламәтлә- кәзләриндә јерләшир. Бир сыра дөвләт
да кечирилән әмтәә, әмлак, гијмәтли ринә көрә, бә'зиләриндә исә japaнма дә ҝ.-нын көмрүк бајрағы олур. Совет
шеј вә с.-дән тутулан пул рүсуму. Ка- әламәтинә ҝөрә, е'мал олуңма дәрәҹә- Ҝ. -сы 1918 илин мајында тәшкил eдил
питализмдә дахили тиҹарәтин вә мил- синә ҝөрә груплашдырылыр. Ҝ.т. дә- мишдир. Сосиалист өлкәләри Ҝ.-лары
ли изисадијјатын мүхталиф caһәлә- рәҹәләринин структуруна көрә садә вә нын башлыҹа функсијасы дөвләт хари
ринин хариҹи әмтәəлəрин рәгабəтин- мүрәккәб олур. Ҝ.т. автоном, конвен- ҹи тиҹарәт инһисарына риаjәт олун
дән мүһафизә олунмасы васитасидир; сион автоном конвенсион К.Т.-нә масына нәзарәт етмәкдир.
маһијjәтҹә долајы веркиләрин бир нө- ајрылыр. Биринҹини дөвләт өзү бир- ҝөмүр— Азәрб.CCP шаһбуз (Нах.
вүдүр. Ҝ.р. ихраҹат, транзит вә ид- тәрәфли гајдада мүəjjән едир, икинҹи — МССР) р-нунда кәнд. к. советлијинин
халат Ҝ.р. на ајрылыр. Мүасир шәрайт- өлкәләр арасында бағлан ін мүгавилә мәркәзи. р-н мәркәзиндән 20 км
дә ндхалат К.р. на үстүнлүк верилир; эсасында мүəjjән олунур (мәс., АБШ, ш.-дә, орта дағлыг гуршагдадыр. ӘҺ.
инһисарчы капитал идхалат Ҝ.р. ндан Италија, Франса вә с. -дə). ССРИ вә 234 (1981); hejвандарлыг, арычылыг
тиҹарәт мүһарибәси, демпинг, игтиса- дикәр сосиалист өлкәләриндә ҝ.т. ли- вә тахылчылыгла мәшғулдур. Сәккиз
ди ҹәһәтлән асылы өлкәләри гарәт етмәк берал характердадир. Белә ки, ССРИ- иллик мәктәб, клуб, китабхана, тибб
вә с. аләт кими истифадә ёдир. Мүстәм- нин Ҝ.т. дәрәҹәләринин орта сәвијjәси. мәнтәгәси, рабитә шө'бәси вар.
ләкә зүлмүндән азад олмуш өлкәләр АБШ, Франса, АФР вә дикәр капита- ҝөнЈЕЈән Бөҹәкләр (Dermesti -
Ҝ.р. ндан милли истисадијјатын ин- лист өлкәләриндә олдугундан 2—3 дәфә dae)-- бөҹәкләр фәсиләси. Бәдәнинин
кишафы вә мөһкәмләндирилмаси хеј- ашағыдыр. ССРИ jә инкишаф едән гон- уз. 2—12 мм, јастылашмыш-силиндр
ринә истифадә етмәјә чалышырлар. шу дөвләтләрдән кəтирилән jүкләр вары вә ја овалшәкиллидир; бығҹыгла
Ҝ.р. дөвлəтин көмрүк тарифи илә үчүн күзәштләр мүəjjәнләшдирилмиш- ры гыса, санҹагшәкиллидир. Дүнјада
мүəjjән етдији дәрәҹәләр үзрә тутулур. дир. ССРИ биртәрәфли гајдада Асија, 800-дәк, ССРИ-дә 90, о ҹүмләдән Азәрб.
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ССР-дә 32 нөвү вар. Бə sif нөвлэри тоз- ҝөрмә - хүсуси көрмә органлары ва- пун Ҝ.с. телескопла көрүнэн сəма һис
чугла fiн даланыр. Дикәрләри хәзи, дә ситәсилә хариҹи мүһитләки ҹисимлә- сәсинин буҹаг диаметридир.
рини, ха,чаны, һисә вери.1миш вә га- рин экс етирдији вә ја вердији ишы- ҜӨРМә синиРИ — кәллә синирләри
хам әти, јахуі балығы 300лояси кол- ғы тутмага хариҹи мүһит Һаггында нин 2 ҹн ҹүтү. Көзүн тор гишасындан
лексијалары, мејвә гурусуну, гvрудут информасијанын гавранмасы. К. апа- башлајыр, кәллә болугуна дахил олур
муш дәрман битки.тэрини во с. ни зээ раты кө.3.Дэкі периферик һиссәдән вә вә ҝөрмә синир чарпазыны әмәлә кә
ләјпр. Мубаризә тэдбирлэ онунла элагодар олан мэркәзи һиссә- тирир. Чарпазда анҹаг ичәри лифләр
PHI əсасəн профилактикдир; к.б. ә ләрдән иборатдир. К. илә организм ај. иштирак едир. Чарпаздан сонракы лиф
joлухмуш анбар.тары таза дезинфек - ры ајры ишыг дәстәләринин истигамəти, ләр көрмэ jолуну тэшкил ёдир. к.с.
сија етмәк. интенсивлији (шилдәти) һаггында мә" көрмэ гычыгларыны тор гишадан беји
ҝөнЛҮҹәләр - 1) хырда вә орта өл думат алыр. Инсан електромагнит шүа- нә, верир.
чүлу јарасалар; көнүчәләрдә бирик ланмасыны 400 — 700 нм узунлугдакы ҝөTE (Coethe) Иоһанн Волфганг
по Ёpresicus чинсини ташкил егир. Он- далға диапазонунда, бә'зи һәшәратлар (28.8.1749, Франкфурт Мајн 22.3.
ларча нөнү вар, һәр ики јарымқүрэнин ултрабән өвизэји (300 нм дэк), бә'зи 1832. Вејмар) -ал
мулајим во тропик зоналарын. ја- кәртәнкәләләр исә инфрагырмызы шүа ман шаири, мүтэ
jылмыш дыр. ССР 1ə, б чүМЛӘ,151 пары (800 нм) фэрглəндирә билир. hej- фәккир вә тәбиәт
Азәрб.ССР дә 2 төвү вар. чинсин эн ванларын тэкамүлүндә к. Ишыглан шунас. Алманијада
ирин нүмајə11.1cil аг көнту ҹә ма дэрәҹәсини (сохулҹан) вә ја ишыгын Маарифчилик дев
сидир (E. serotinus). Бәдәнини уз. истигамəтини (илбиз) фәртләндирмәкрү әдәбијјатынын
75 мм дәк олур. Гэрбит, Чэн уби во Мэ дэн тутму чисимларин хәјалыны мүх- эн бөјүк нума јэндә
нуб Шəрги Авропада, Өн, Орта вә Мәр тәлиф чүр тэһлил етмәјә гәдәр мүрәк лэриндән, јени дөвр
кәзи Асијада, Шимали Африкада 15 кэб бир јол кечмишдир. Онурғалыла- алган әдэбијјаты
салф отунур. Ән чох тикинтиләрдә рын көзүндэки оптик систем бујнуз нын банилэриндэн
колонијалaрлa jашајыр. Ири һәшәрат гиша, бүгілур ҹисим (линза), шүшэјә дир. Империја мү
ларла гидаланыр. Огнев көлү бэнзор ҹнсим вэ гүзеһли гишадан иба шавири, саваллы
часи (Е. ognevi) бир тэдәр кичик рәтдир. Шүшәјәбәнээр ҹисмин үзəрини бир бүркер оглу К.
дир Орта вә Он Асијада, Загафгазін өртән тор гишга фоторесепторлардан вә әввэлҹә ев тәһсили
јада јагшајыр; 2) икирәнкли көн бунларын вердији сигналлары тәһлил көрмүш, сонра Лејпcигдэ (1765 — 68) вэ
лучәләр (Vespertilio) japaсaлaрын сдән бир неча синир һүҹејрэлэри сис- Страсбургда (1770—71) тэһсилини ла -
бир чинсидир. теминдән ибаратдир. Тор гишанын фо вам етдирмишдир. Жәнҹлик иллэриндән
ҜӨРДәвӘР (Comarum)— ҝүлчичәк торесепторларга эн зəнкин јери сары башлајараг, К. бир чох елмләрә һэвэс
лиләр фәсиләсиндән чохиллик битки ләкәдир. Бахылан ҹисимдән узаглашан көстәрмин, һүгугшүнаслыг вә тибб үзрә
чинси. Јарпаглaры лэлэгшэкиллидир. паралел шүалар бәбәкдән кечәрәк сын- мүһазирәләрә гулаг асмылдыр. Унт
Икичинсијjәтли ағ вэ гырмызы чичок- дырылыр во белэ шүалар сары ләкәнин тəhcили ону разы салмамыш, өз үзәрин
лэри талханшәкилли чичәк групунда үзәринә дүшәрәк орада чисмин һәгиги, дә мүстэгил ишлэм ишдир. Шәхси ахта
ТОПланмышдыр. ІШимал јарымкүрә тәрс вә кичилмиш xəјалыны верир. Ла- рыш вә сә'јләр сонралар «Фауст»,
синин сојуг вә мүлајим гуршағында, кин инсан Ҝ. анализаторунун бејин шө”- «Поезија вә һэтигэт» әсәрләриндә əкси
еләчә дә ССРИ 1, 2, очүм15.1əн Азәрб. бэсинин күндəлик мəнги нәтиҹэсиндә ни тапмышдыр. Страсбургда К. мәшһур
ССР 1ə 1 нөвү — баталлыг К. и (С. Чисимлари дүз көрүр. Сары ләкәдэки алман шаир вә мүтәфәккири И. Г. Һер
palustre) вар. Нах. МССР ин јүксәк дағ фоторесепторлара дүшән иныг квант дерлә таныш олмуні, «Фыртына вэ
вә субали даг гурпағында бүгубәтли ларынын тә'сири алтында һәмин фото- тәзјиг» ҹәрэјанында фәал иштирак
чәмән вә батаглыгларда битир. Бу нөв ресепторларын к. пигменти олан ра- стмишдир. 1775 илдә heрcог Карл Ав
Арктикада, ССРИ нин Авропа һиссә допсинин (көрмә пурпуру) парчалан- густун дэ’вәти илә ҝ. Вејмар шәһәрина
синин чох јериндә, Гафгазда, Горби во маcындан епержи heсaбына көчмүш, сарајла дөвләт вә сијаси иш
Шəрги Сибирдә дә jajылмышдыр. От синир сигналлары japaныр. Гаранлыг- лэрдэ чалышмышдыр. 1786 илдә Ита
басмыш су һөвзәләриндә батаглығын да исә бу пигмент бәрпа олунур. лиjаjа кетмиш, Вејмара гајьтдыгдан
әмәлә кәлмәс индә иштиррак едир. Тун Инсанын, мејмунун ва балығын тор (1788) coppa capaj həјатында фэал иш
драда мараллар үчүн јемдир. Көкүм- гишасында үч мүхталиф спектрал һәс- тирак стмомишдир. Сарајын фикринә
совунда ашы малдәс и вар; бојат биткиси саслыға малик колбачыкларын олдугу e'тина етмәјәрәк, күлчү гыз Кристиана
вә балверә биткидир. ашкар едилмиишдир. Јунг — hелмһолтс Вулптусла вәтэндаш никаһы бағла
«ҜӨРКәмли АДАМЛАРЫн һәЈА нәзэрiijjэсино эсасэн бу колбачыклар мышдыр. Ҝ. Бөјүк Франса ингилабы
ты» — мәшһур шәхсијjәтләрин бириншин тэркибинэ гырмызы, ны ввэлҹә сојуг гаршыламын, лакин
зә барадычылығы һагтында китаблар икинчисиндә jашыл вэ үчүнҹүсүндә исә Валми јахынлыгындауы дөјүшдән
серијасы. М. Горкинин тэнэббүсү илэ бэн өвшəји рэнкэ гарны бүксок ојаныг (1792, сентјабр) сонра онун үмүмдүнја
1933 илдән Москвада бурахылыр. Илк пыга малик малдә вардыр. Мүхтэлиф тарихи эhэмијjәтини јүксәк гијмәтлән -
илләр китаблар «Журнал гәзег бирли спектрал тәркибә малик рэнк һәмин үч дирмишдир. Ф. Шиллерлә 1794 илдән
ји»ндә нәшр олунмушдур; 1938 илдән чүр колбачыгда мүхталиф реаксија тө башланан достлуг ҝ. үчүн мүһүм әһә
«Молода ја тварлија» нәшријјатында рәдир. Бүтүн фоторесепторлар шид- мијjәт кәсб етмишдир. 1791 илдә ҝ.
чап елилир. Бу серијадан сијас и вэ дэтли гычыгландыгда ағ рэнк алыныр. Вејмар театрыны тәшкил етмиш
ичтимаи хадимләр, јазычы, бәстәкар, Молекулјар (бир көзлә) вэ бино онун рәһбэри олмушдур.
рәссам, алим вә ингилабчыларын (Ибн кулдар (ики ќөзлә) к. ајырд едилир. Илк поетик әсәрләриндэ Анакреонт
Сина, Данте, Ломоносов, Балзак, Ду- Top гиптада доған сигналлар ики jолла лирикасы ән'энэлэринэ мејл дујулур.
ма, Шопен, Давид, Толстој, Досто- кетир: орта безинә кедә jол вэ өн бе һәмин әсәрләрин чоху лирик сәҹијjә
јевски, Менделеев, Чехов, К. Інок јни јолу. Бөјүк бејин јарымкүрәләри ли не'рләр («Зифаф кеҹәси», «Дэјиш
нехт, Калинин, Киров вә б.) биогра габыгында баш верэн тэһлилин мүһүм мә», «Ничат») олса да, бэ"зилэриндә
фијалары верилмиш, 1980 иләдәк 600 хассаси К. Константлы гыдыр. həјат во тэбиэтлә дəрин баглылыг, үс
дән чох китаб бурахылмышдыр. Һә Әд.: Гарајев А. И., Маркази си- јанкар әһвали руһијja, e'тираз мотив

таблар чап олулімушдур. «К.a.h.» сери - гия зрительного восприятия. пер. с англ., һәммәдин нәгмәсин» (1774)). «Фырты
јасындап бә'зи әсәрләр Азәрб. Дилинә М., 1970; Линдей п. и норманд., на вә тәзјнг» ҹэрэјаны үчүн сәҹијјови
тәрчүмә едилмишдир. Переработка информаций у человека, пер. олан е'тираз, наразылыг мотивлари
wёРКәмсиз (Aphanes) — күлчичәк - с англ., М., 1974; Абдуллаев В. М., «Ҝетс фон Берлихинкен» (1773) тарихи
лиләр фәсиләсиндән бириллик вэ јаикииллик от ҹинси. hүд. 2—20 см. радиационном поражении. Б., 1976; ва- драмында, «Кәнч Вертерин изтирабвилов С. И., Глаз и солнце, "10" изд., лары» (1774) во с. әсәрләриндә дә күч
дир. Јарпаглары енли, пазвары, үзә- М., 1981. лүдүр. Јарадыҹылығынын Вејмара
ри сејрәк түкпүдүр. Топа чичәкләр көчәндэн сонра башлапан икинҹи во

јарпагалтлығы илә әһатә олунмушдур. ҜӨРМә САҺәси-фазанын (вә ја даһа эһатәли дөврүндэ эсәрлэриндэки
ССРИ -дә, һәмчинин Азәрб.ССР дә дү- мүстэвинин) Оптик систем васитәсилә үсјанкарлыг во наразылыг мотивлари
зэнликдән башлајараг орта дағ гуріша- мүшаһидә олунан һиссәси. Ҝ.с. кириш гисмэн заифләмишди. Ҝ. Мөвҹуд иҹ
ғына гәдэр гураг јерләрдә вә коллуг- бібəјинин мəркәзиндон бахдыгда ҹис- тимаи варлыгла барышараг, мө’тәдил
ларда битəн 1 нөвүч өлк.-и (Apha- мин көрүнмә бучағы вә ja xəтти өлчү. Мөвге тутса да, әсәрләриндэки мүтәрәг
nes arvensis) мә'лумдур. ләри илә характеризә олунур. Телеско- ги реалист тәмајүл тамам арадан чых

ACE-8, ч. 6
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мамыды. Сопракы илтәрлә К. «Торк эр, «Алман эбијја ты антолоки јасы» рон пистонлары һазырланыр. К.ч. бә'
вато Тассо» (178) — 89), «Ификснија китабын да. Б., 1981; Собр. соч., 1. — 10, зән даhа партлајыҹы маддә отан гур
Таври, 1ə» (1779-86), «Егмонт» (1788). М., 1975 — 80.Әд.: Маркс К. и Энгельс Ф.,

гушун 2 азидлə Pb(N), әвәз едилир.

«Рома слскијалары» (1790), «Венесија Об искусство, 12, м., 1976; у на: КУшә-1) муғам шө'бәләрини ташкил
сграм.лары» (1790), «Вилһс. м Місістс чарский А., Силуэты, М., 1965; Аға- слән биткин вә ардын мелодик гурулуш
рш тэһелл иллэри» (1793 – 96), «Кер- існо. Низами вә дүнја одобијјаты, Б., лу кичик вокал - инструментал епизод;

вә Доротеја» (1797), «Ви лhелм 1962: Меринг Ф., Питературно-крити - 25 кичик һәҹмли мукам шө’бәси.
Мејстерин сəjahər 1.1.Тәри» (1821 - 29) честі", стать, т. 1, м.-.1., 1934; Шаги- KY.БРәләр тәркибиндә биткиләр
вэ . "эрләрин, "тәчә лә һәјатынып тераси "СВ. И. В. Гете 2 изд. М.; үчүн гида елементлари олан вә ја тор
пошјасы нә һә иә» (h. 14, 1811 паға лазымлы гида малдәләрини өзүн

1957; Канаси И. И., Геrе как естестно
3.3 1.1.тәргә чап отунуб) a1:1ы авт обно
трафик китабыны размыштыр. К. ја

испытатель, 1., 1970; кессель 1. М., дә топ лајан үзви вә гејри-үзви маддә
и «Западно-восточный дивань, М., ләр. Кимјави тәркибиндән асылы олараг

ратычы.Тығыныіі, стэчә дә а. б) 1973; Аникст А., «Фауст» Гёте, М., к. үзви вә минерал күбрәләрә бөлүнүр.
лиш фикрши шаһ әри оган «Фауст» 1979. Ҝ. торпағын мүнбитлијини јүксәл
(h. 1, 1808, h. 2, 1825 — 31) фамиәсин» ҚУР əМИР – Сэмәргәндда - 15
Авропа, да Марифчитик идејаларының әннәттэринэ

әсрин дир, кимјави, физики кимјави, физики

инкишафына јекти вуру:1мунидур. К. 19 эе"марлыгынын
анд түрбэ; Орта Асија вә микробиоложи хассəлəрини јахшы

көркəмі абидәси. лашдырыр. Ҝ.-ин јүксәк дозада тор
әсрии проблем эриши габагҹадан көр
мүш, чэшјјст дәк и 1əјишмә вә тәбэлдү

Т" імурун эмри илә Мэһәммәд Султан паға бир нечә дәфә тәкpар верилмаси
латын бэ, ши шикасыны jаратылштыр. Талышы)

мемарыг комплекси (14 әсір: гисмән вә с. беҹәрмә гајдалары (нөвбәли әкин,
Тикилмиш отларын әкилмәси вә с.) торпаг әмәлә

Орта жүргәр фолиз ткәнвүрләринін ашу 14004). "Турб: 8 үзлү һәм кәлмә просесинин истигамəтини дәби
ат үст слон, инсанын јаза. Дычы гүвва
симә бөјүк пиам на 1.5 сцэн бу һуманікі сферик конуснары,

ми hунтүр барабан үзээрин.1гурулмуш шә вә jүксәк мәһсулдарлығы илә фәрг
Ти..ш күнбəзлә ләнән јени антропокен торпаг јарым

әсәрдә шәхсијјот на за... тыгы вә ләргэн, тамам.таныр. Чохрәик: үз.yjү бина- типинин формалашмасына сәбәб ола
шсан зәһәмәтні с'чазкар күчү, 'алә биләр. к. биткиләрин боjуна, инкиша
хана мәһәббәт тәрәшүм силмишдир. фына, мәһсулун кејфијjәтина јахшы
к. романтизмин 15 IIIэргэ, фарси...и тә'сир көстәрир вә мәһсулдарлығы тəx
ше'рә бөјүк марраг дујулур. О, «Гәрб миңән 50% артырыр. Јүнкүл торпагла
Шәринг иваны, 1а (1814-19, 1819 итә pa үзви вә минерал Ҝ.-ин бирликдә
нәшр отуимушур) бөјүк Азәрб. шай верилмаси гида елементларинин (о ҹүм
ри Ни:заімијə јүксэк гијмәт вері, ләдән азотун) биоложи удулмасыны

олан өjpəні дијиши көстэрми, опа күҹләндирмәк вә бунларын торпагдан
шер («Оху китабы») hop етмишдир. јујулмасы гаршысыны алмаг васитә
Рәм сәрләрн дә варр. к. сәрләрин сидир. Ингилаба гадәр Русијада, һәм
Төвзулары бир чох р:ссам вә бэстэка чинин Азәрб.-да тарлалары əсас е'тиба
ры руһландырыш;ыр. Е. Делакруа рилә пејин, пејин шираси вә гуш зылы
нын «Фауст»а иллүстрасијалары мәш илә күбрәләфирдиләр. Хариҹдән ҝәти
Һурдур. 1. Бетовен Егмон Г» Мөвлу. рилән минерал қ. анчаг ири мүлкәдар
суи ба мусиги бахтэ, эмиш (1810), III. Гу тәсәррүфатында тәтбиг олунурду.
но «Фауст» (1859), А. Бојто «Мефис Совет haкимијjәти илләриндә күб
1офел» (18668) операларыны, һ. Бериоз рә истеһсалына бөјүк диггат јетирилир.
«Фаустун иттиһамы» (1846) ораторија ССРИ-дә һәлә 1938 илдә күбрә истеh

сыны јазмындыр. салы 1913 илә нисбәтән 54 дәфә артмыш

Совет әдәбијјатнүпаслыгы К. ир - ды. ССРИ-дә 104 млн. т, оҹүмләдән

синин мəтимсэн илмси үчүн сэмэрә.11 Азәрб.ССР дә 1,053 млн. т күбрә истеh
иш апарыр. 18 ср ән башлајара Ру сал едилмишдир (1980). Сов.Икп мк
сија да к. кәрләри 15. (Гиг вә тәрчумә Март (1965) пленуму минерал күбрә
отунур. В. А. Жуковски, Е. И. Губер, истеһсалынын инкишаф програмыны

Ф. 11. Тутчев, К. С. Аксаков, Н. П. NAKK)
мүəjjән етмиш, к.т.-нын кимјалашды

Огарјов, М. І. Лермонтов, А. А. Фет, рылмасынын инкишафында Сов.ИКП
Н. А. Хо:10:1кокки, Б. Л. Пастернак ва Сәлмәргән дә ҝур-Әлир түрбәси. МК вә ССРИ Назирләр Советинин

1403-04.
б. ж. жарләррин тэрчүмэс истә ишти «Минерал күбрә истеһсалынын артмасы
рак етмиш тәр. «Фауст» һәлә ингилаб ја тәмтәрагны вә әзәмәтли көркәм ве- еффектлилијини јүксəлтмәк, онлaрын
дані әввэ,1 парчалар һалында, Совет рију. Интерјери оникс папетлә (hашијә) дашынмасы заманы иткини азалтмаг,
haкилијjәти илләрпілә сә там һалда вә көj гызы:ты орнамента:т рәсмләрлә сахланмасы, торпаға верилмәси, с 3 вә
(мүтəрчин Əhmət Məмил) Азәрб. ди- бәзәлилишдир. Улугбəјин дөврүндә к-зларын агрокимјави хидмәтләринин
инә тэрчүә си. Иш вә нәшр олун (1420 ҹи т.тәр) Ҝ. кетиши.Тәгдирил- тадбирлари Һагтында» гәрарынын (1976)
му підур. «Кәніч Вертерин изтиробтары» мишдир: 1967 иллә бәрпа едилидир. бөјүк әһәмијjәти вар. В. И. Ленин ад.
романы, һабетә бир сыра ше 'рләр дә Тејмур, Улугбој вэ 6. Тcјмури.ләрк. ҮКТЕА-нын экинчилик вә кимјалаш
Азәрб. и.инә тәрчүмә едилм ишдир. дә дәфи олунмушлар. дырма шө’бәси әкинчилијин кимјалаш
Тәбиәт шуі астыг саһәсиндә ҝУРУЛДАЈыҹы ГАЗ ики həчм һид дырылмасы саһәсиндәки тəдгигатлара

дә к. нин мүһүм хидмәти озмуштур. рокен тә бир һәчм оксикенин тарышы үмуми елми методик рәһбәрлик едир.
hејванстарын вә биткилэрин мугајисә гы. Јандырдыгда шиддәтлә партлајыр, ССРИ дә ҝ.-ин мəhсула тә’сири елми
ли морфолокијасына дашр к. пин тэд сүпкәрвары ІІ.Тати пштирак етдикдә тәдгигат ин-тларында, али мәктәбларин
тигат.Тары бөјүк тарихи әһәмијjәә ма саки јаныр. Јанма реаксијасы агрокимја вә торпагшүнаслыг факүл
ликдир. «Битки метаморфозуна Хаир 2H2 +0,— 2H 0 + 572,5 кч (136,1 ккал) тәләриндә Тәдгиг олунур; к. Һәмічинин
тәҹрүбә» әсәридә (1790) к. биткилә jүксәк (2800°C јə јахын) темир алма ТИЈш програмы үзрә дә өjpәнилир.
рин мүхтәсиф орган.Тарынын туруту на имкан вердиініп,дә, К.г. алови,дан ҜҮБРӘсәпән МАШын—саһәләрә
шуп, акы охишар әламәтләрпі тәсвири - кварсы, платини, чәгинәријән бә'з күбрәсәнэн вә оlу бәрабəр пајланды
ни вермиш, инсанын ара әнк сүмүjүнү метал.лары әритмәк үчүн, газ тајнатын ран к.1. машыны. Әcaсән үзви вә ми
Кәшф етмишир (1784). «Морфолоки да вә с. дә истифа дә сулир. нерал күбрәлэри сәлмәк үчүндүр. Үз
ja» термин дә к. јә мәхсуслур. К. КУРУЛДАЈымы һәлмәшик ән ви K.м. -лар трактор гошгусу вә кузов
шни битки вә һејван организмларинии күчлү нартлајычы маддәләрдән бири; дан ибаратдир. Ҝ.м. кузовун диби илә
биријинэ даир бахшилары оiy ч. бах Динамит. һәрәкәт едән транспортјор вә сәләләји
Дарвинин сәләфтәрин эн бири heсaб КУРУЛДАЈыҹы ҹивә, Hg(ONC), чи иштэк органла тәҹhиз олунур. Үз
етмәјә имка вершр. Оптика, акусти
ка, минералокија, коок ија вә месо

партлајыш төрэдэн малдә. Сула һәлл ви күбрәләр (псин, торф, компост)
олмајан рәпксиз вә ја біз кристал 103 кузова төкүлүр, агрегат һәрәкәт етдик

роокија саһәләрнә һә тэдгигaтлaры дур; сыхлыгы 4,3 г/см2 дир; зәрблә дә транспортјор күбрәни Сәпәләјиҹи
вар. Ф. Глкес от уп 1әбиәтшунасы- вурдугда, сүрдүк,дә, көзэрмиш чистим
ға апр әсәр. Тэрли јүксәк гијмәттән

барабатлара өтүрур вә онлар күбрәни
лә тохундугда, аловла тә'сир етдикдә саһәјә

Дирмитир. асанлыгла партлајыр. Етні спирти (шәк.) күбрә кузову, сәләләјиҹи гуру
і) сәрләри: Кәнҹ Вертерин изти нә чиво 2 нитратын вә нитрат туршу лушвэ ја зəнчирли планкалы транспор

раблары. Б.. 19.5, Фаусі. Б1970, Шr'р- сунун 1ә сириндән алыпыр. Ондан пат 1jop, cərəлəјичи гурулуша күбрә ҝәти

нса
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натынын дахитиндә icp.1ЭГuәрәк, Орта ҜҮЗҜҮЛҮ АНТЕНА — iуксәктезлик -
вә Үст Абшерон әһэнклашшы тарындан и стск громагнит енержини фокуста
тәшки.1 отунмулур. Əhəнклатшыларын маг (мүəjjән ис гигамәт ә шүаландыр.
галынлығы з мән 30 мə rə:1эр.пр. маг) үчүн эјихәт 11 метал.1 сәтһларин
1952 И.Т.Дән не rісмартадыр. Тукинти (күзку тәрин) әкестир) хассасин,дән
материал.тары сәнајесиндә истифалә истифадој» эгасланан аспа.
едиир. Күзкүнүн очу тәрін 1a1a уз. -н

ҜҮЗәм -- rojvнларлан парызда тыр дан хејси бөјүк отур. Бир, ики вә үч
хынан јун. Јаз гырхымындан әрі - кузку:тү антенатар вар. К.А. мухталиф
и олaрar na jызда гоjунларын јуну үз- формалы метал (во ја метал тәбәгәси

Ти не раз күбрәләр сәпән ғашын 1 — шассн: дән гырхылыр. к. дә ашф чох олур. итә өртүпмүш) сәт һ.тәрдән дүзәлизир.
2-кузов. 3-əсас редуктор. 4-салән гу- Јазда тырхылан јуна нисбәтән к. аз Кузку:тәрпін күт.1, ни вә oli.iара кү
рулуш: - зәнчир тип танкалы транспорт- чиркли олдугундан јујулдугдан сонра ләзин тəздигини алаттап үтүн күзку
бор. 6-күбразы ран: 7— лозала јыҹы ry- 1əмиз јун чыхымы да чох олур. нун сərhи бүтөв матери1.1дан тејил,
privни; 8— күләклән муһа физә гурғусу. КҮЗәшт— һәр һансы шәхсә үстүн.түк мәфти.1 торлан, паралст өвһәләрдән

вермәк, ону мүəjjән озунуш гајда- вә с. Дән һазыртаныр. Параболик, ру
ран гранспорт jop, лоза-лајычы вә кү- тары, вәзифәләр јеринэ jетирмәкдән пор паработік, сферик, перпскојик
тәкәрі мүһафизә туруТушлары отур. тисмән азат етмәк (әнәc., верки, пенсија вә с. К.а. тишлари вар. К.а. радиора
К.м. ын Иu.ләк орган.тары тракторун К.-при вә с.), јахуд јеринә је гирәк битә.1ə, радиоастрономијала вә радио
күчөтүрән валы итә иә сатыныр. шәртләрини јункүлләшдирмәк. локасијада тәтбиг eдилир (бах һәмчи
CCPI дә tәнәвәр күбрәләр учун ру-(0,5 ҜҮзҜҮ— чистачаныш сәтһи олан вә нин Митена).
(астылы К.м.), І РАНf-i (rошгуту К.м.) гајтарымы тәбәгә (алуминиум, күмүш ҜҮЗҜҮЛҮ линЗАЛЫ ТЕЛЕСкоп -

марка:Ты, тозвары күбрәләр үчүн вә с.) илә өртүлмүш шүшә, јаху ме бах Телескоп.

исә PVІІ 8 маркаты К.м. 1әрдән пс тал члем. Сəiliнii формасынан асы КҮЈәмә (Periploca) - туу юту фәси
тифада отунур. Узвін күбрәктәр үчүн лы олараг мустәві, сферик, параболик, тәс индән битки чинси. Сарашан көв
1 ІНТУ - маркалы генітуту К.м. лаhа еллиптик вә с. К. нөв тəри олур. Оптик дән котур: зарпаттары гарины гаршы
чох ишлади. пр. системіләрдә, әсacән, сферик, параболик ја түзүлүр. Чичәк. Тәри бептүв:түүр
ҜҮВәкәнд-Азәрб.ССР Ағдаш р-нун вә еллиптик к. пш. әділир. к. дә хә Аралыг дәнизі өлкәләрин.1. Тропик
да кәнд. к. советлијинин мəркәзи. Рн јалын вәзијjәти hән дәси оптика канун Африкада вә Асијаны субтропик ва
vəркәзиндән 14 к.м ч. г. дә, Бакы—Та- ларына әсacән танылыр. Гајтарыҹы мүлајим ви.т. ләридә 10. 1.5. ССРИ
зах автомобил јоту кәнарында, Ширван сәтһ симметрија охуна" маликдирсә, дә (Гафгазла), һәлітин Аәрб. ССР
түзундәир. ӘҺ. 972 (1981); памбыгчы - 1 дә І нөвү-јунан к. н (Р. graeca)
ыг, тахы.1чылыг, hејвaндaрлыг вә ба- чисмин вә хәјалын вәзијjәтләри + мә'лумдур. һүн.1. 12 м дәк отан на -
рамачылыгала мәшғулдур. Орта мәктәб, 1 2 налардыр. Симоз чичәк трунуна јер
куб. китабхана, тибб мәнтәгәсі вар. + дүстуру итә мүəjjән отунур ләшә

b Б
при

ҜҮВәләР. әсл күвәләр (Tinei
ләк.1əрини настрі

R. 3 см тәк олур. Орта Асијанын ч, һис
dae)- кэпәнәктәр фәсилоси. Ачылмыш сәсиндә вә Мотдавија да декоратив бит -
ha..1а ганадтарынын уз. 1-6 см олур. ки ким беҹәридир. Бә'зи К. тəрин сүлд
Дундада 2000, CCPI дә 400 дәк, очүм ширәсиндә каучук олур.

әдан Азәрб.ССР да 48 нөвү jajыл ҜҮҮК ХАН (120548) бөјүк мон
мышдыр. Тыртыллары өртүк ичәри тол хаганы (1246 - 48), Укс дејин [1229
синдә јерләшир. 40 нөвү зəрəрверичі - 41) оғлу. К.х. ын һак имијjәти дөврүнА,
дир. Бә 'эллэрин əрзаr eһтијатыны (та дә монголлар Корејанын бир һиссәсини
хыт К. и). јун". јун парчалары вә ке А 0 у. ишғал етмиш, Чин вә Иранын ишға

і М.Тарии, хәзіп, халчаны (халча К.-11) лыны давам етдириш, Азәрб.-ын зәбт
мебели (мебел К. 1) корлајыр. Евләрдә олунмасыны баша чатырмышдылар:
вә анбар.тарда раст кәсіир. NIүбари Аргун хан Азарб., Ермәнистан вә Күр
за најбирлари: отаг күнәси түш ҹустанын ҹанишини 1.'јин еди. Мишди.
мүш шејтәрії чыромаг, јазда күнә, тын К.х.-ын Гарагорум ІШ.-ндә тачкојма мә
да исә шахтаја вермәк: нафталиндән расиминдә (1246) Ширван нүмajәндәлә
ва с. инсектікилләрдән истифалә етмәк. (бурада R – бахытан В нөгтэсин дә әјри рін дә иштирак етишлар.
ҜҮДәҹҮҺҮР — Азәрб.CCP Сабирабад лик радиусу, а-кузкүнүн тәнәси адла
р нунда кән,1. К. советијинин мәр- нан В нөгтэсиндан чисмə rəдəр мегафа,

Әд.: Али-заде А. А. Социаль

кази. Рн мәркәзиндән 36 км ш. Дә, Ca b исә хәјата rəдəр масафəдир). Бу, на но-экономическая и политическая история
Азербайджана XII — XIV вв. Б., 1956.

бараба1 Әи Бајрам,лы автомобил јо ракcпал (К. oxy итә кичик буҹаг тәшки.
к кәнарында. Күр чајынып сағ саһн едән) дәстә үчүн өдәнилир. Оптик оха ҜҮЈYM - мислән һазыртанмыш дар
тин.Тә, Туған түзүндəдир. Әһ. 773 перпендикулјар олан учисминин (хат вә узун боғаз.Ты су габы. һәтә гадим
(1981), пабыгчылыг, тахытчылыг, бос- тинин) xəјаты у хаттини верир. у дә дән Јахын Цləрг, Тафтал хагтары, о
танытыг В) hејвандартыг та мәry:Т оттик оха перпендикулјардыр вә " - чүм.Тәдэн зәрб. тар арасында кениш
1 р. Тибб мәнтәгәс и вар. b

ҜҮЗдәк Азәрб.CCP Абшерон риун
Чисим сонсуз тугда олдугда ь јады.Мыштыр. к. үн богазы илә ҝөв

дәсини бирләширән бөјүк дәстәји су
да шәһәр тип.и тәсәбә. К тәс. совет К. -нүн фокус мəсафасинә (f) бәрібар дашыјан заман чијинә кечирилир. Чи
лијинии маркази. Рин мəркәзинән 8 к.м R јиңә алынан сəhəнкдән фәрги остаpаr

ч.-т-дә. Абишерон ја ндалыр. Даш кар отур: b=2Фокат мустәви К. тənə К. үн көВәси нисбәтән јумру отурду.
Ханасы, орта мәктәб, клуб, китабхана. Үзәр һәнәси ва нэбат нахышларлаR
ушаг бат часы, тибб мәнтәгән. рабитә син.Дән
ие б.си, еті тэдгигат је 1.1ик чэмә11 -

2 зәрури эшјаларындау bесaб едилән
ЧИ.Тик рә от:Таглаар ин 1 вр. Бөјүк матик аберрасија мүстəсна отмагта, к. у јерли мисҝәрләр һазырајырды.
В.. r:ән мүһарибжилә һәлак оІмуш һәм оптик системә хас олaн бүтүн аберра Азәрб. ын бир сыра рнунда К. дән
ієру:М.Тәрин шәрәфә аби дә тојумуш сиjaтappa (кома, диcтoрсија вә с.) ма ин н дә истифа дә едилир.
тур, Тикдир. к. нүн хроматик аберрасија ја ҜҮЛ - бах Кү.чүлүк.
КҮЗдәк БОЗДАҒЫ — Азәрб. ССР дә матик отмaмaсындaн астрономик те ҜҮЛ Гасым Казым оғу (31.12.1909,
полчын ву.Тканы. Абшерон ја на Күз лескоптарда, монохроматорларда вә с. Шамахы Іш. — 30.5.1972, Бакы) — совет
ләк тәж. јахынлыгындадыр. Һүн.1. 309 чаһазларда истифадә едилир. Арха чоғрафијашүнасы, соксанолог. Ҹоғра
чдир. Брекчија өртүрүнүн саh. 700 ha - сәтһи гајтарычы блан изадан да к. фиja с.л. (1951), проф. (1951), Азәрб.
дыр. Кратеринләки грифон:тардан газ кими истифалә озунур. Бу, прожек CCP EA м. үзвү (1969). 1930 илдән
вә 110.1.1палчыг чыxыр. Сонунчу күчтү тор:тарда вә күзкүлү Пинзалы оптик Сов.ИкІІ үзвү. Тенинград Су Мүһән
пүскүрмә 1902 илдә баш веришдир. систем.Тәрдә иш тәлиир. Метал К. Дик ләри Иін туну битиришидир (1933).
ҜҮЗДәк әhәнҝДАШЫ JAТAFы hагтында илк мә'ахмат е.ə. Зҹү мини. 1 АДУ да физики чоғрафија Кафедра
Бакы ш. 1дән 12 к.м г. дә, әниз сәвиј- Пијә аилдир. Тунч зөврүн, дә к. эсасəн сынып мүлири (1952—58), елми ишләр
Јас нидән 120—170 м jүксəкликдəдир. Гәлим ШІәрі өткәләринә мә'лум иди, үзрә проректор (1954—57), Азәрб.ССР
Ејннадлы 1.Татону тәшкил сдир. 1909 Дәмир төврүндә исә дaha кeниш ја ЁA Ҹографија Ин тунун директору
11 Дән мә'1умдур. Jaтar Күздәк синки- jылмышдыр. (1951—62), Хәзәр проблемлəри бөл

у
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мәсәфәлә јерләшир. К., хро базәлилиран. Кечмишлә мәшәтин ән
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Мэсинин рәһбәри мәркәзиндән 18 к.м ч. -да. Гарабағ си.1. КүләБəтин (Pulsatilla)-rajmar
(1957-72). ССРИ силәсинин шм. Іш. әтәјиндадир. Әһ. 1351 чичәклиләр фәсиләсинлән чохиллик
EA Океанографија (1981); hejвандарлыг, тахылчылыг, ба- битки ҹинси. Көкəтрафы jарпаrлары
ша'бәси Арал Хә. рамачылыг вә мешәчиликлә мәшғул- саптаглы, көндә үзәридәки јарпаглары
зәр белмәсинин вә дур. Орта мәктәб, клуб, китабхана, ки- исә саллагсыз отлaрдыр. Әcacән, бә
Азәрб. CCP EA Xə ногурғу, тибб мән гәгәси, рабитә шө "бә- нөвшəји рэнкли ири чичәкләри тәк-тәк
зәр комиссијасынын си, телефон ст. вар. Ашыг Валеh, Гур- јерләшир. Шимал јарымкүрәсинин мү
(1953 1.1дән өм бан IIиримов К. да анадан олмушлар. лајтям, субтропик вә бә 'зән сојуг гуршаг
рүнүн сонунадәк ), КҮЛБәсәр — бах Хијар. ларында 35 дәк, ССРІН-дә 30, оҹүмлә

Азарб.ССР Ҹоғра КҮлгәнд— ширнијјат мәһсулу. К. Һа дән Азәрб.ССР дә 2 нөвү-албан Ҝ. и
фија ҹәмијjәтинин зырламаг үчүн кызылкүл ләчәкләрини (P. albana) вә бән өвшəји к. (Р.
(1958-70) сәдрії гәнд тозу ва ја балла овхалајыб бәр- violacea) јајылмышдыр. һәр 2 нөвү зә
олмушдур. Әсәрлә ниләрә долдурур вә күнәш алтында сах- həрлидир: тәркибиндә ранункулин гли
ри, эсасəн, Хәзәр лајырлар (20 — 30 күндән сонра һазыр козиди вар. Јарпаларындан алынан
дәнизинә, Азәрб. ССР ин физики чоғ. олур). Бә'зән әдвијjaт дa гатырлар. Јүк- ҹөвһәр бактерисид вә функисид хүсу
рафијасына һәсер едилмилир. Азәрб. сәк калорили вә әтирлидир. Истәнилән сијjәтинә маликдир. Декоратив битки
ССР ин физики чоғрафијасына даир вахт к. дән гызылҝүл мүрәббәси һазыр - кими бечарилир.
орта мәктәб ләрелији јазмыш, кадр- ланыр. К. дән үмуми заифлијин, ганаз - КҮЛӘБӘтин — 1) тез һалына салын
лар һазырланмасында хизмати O'T- лыгынын, башкиҹәлләнмәнин вә с. нин мыш гызылы, күмүшү вә ја бурунҹү
мушдур. к. океанологтарынын 1 чи гаршысыны алмаг үчүн дә истифадә сап; 2) ејни аллы сап итә ағыр парча:
үмүмдүнја гурултајында (Hју Јорк едилир. Азәрб. ССР дә (хусусилә Орду- лар (тирмә, мәхмәр. хара вә с.) үзә
1959) Дүнја океанын сәвијjәс инә бад, Шәки, Ширван вә Абшеронда) вә риндә тикмә нөвү. к. тикмәдән бә'зи
айл мә'рузә стмишидир. «Шәрәф ниша - Шәрг өлкәләриндә кениш јајылмышдыр, кејимлəрин (архалыг, чәпкән. apar"чын.
ны» ордени илә тәлтіф олунмушдур.

Әсәрләр: Хэзәр дәнін Киров
корфәлинин «ографијасы. Б., 1967: Гид
рология районов морских нефтяных место
рождений Западного побережья Каспий
ского моря. Б., 1955; Каспийскос морс. Б.,
1956; Режим Нолнения, динамика берегов

и дна моря у Западного побережья Каспия.
Б. 1956; Каспийское море. София, 1961
(CORM с к. II. Тилевым).

ҜҮЛ ЈАҒЫ -гызылкү 1 тәчәк.17рини
су бухары илә екстраксија етмәктә
алынан сфир јагы: гызы, кү:1 иjи верант
сарымыл (30°C дә шәффаф) мајсдир:
сыхлыгы (20°С дә) 0,950 — 0,990 г смс
дир. Тэркибиндә 200-дә артыг кому
посі11 («фенилстил свртії, терпен
спирт:1əри, уларын ефир.тəри, али
фатика Теһиллар вә с.) иштирак елир.
Али шәраитда спиртлә һә1л олмајан
һиссаси (~5%) стеароится ад Asəрб. күләбәтин тикмә
таныр. Әcacər, jүксәккејфијjәти (A нүМунәләри. 19 аср.

вә екстра груп.ларына дахи: еди, ән)
əтир вә одеколон истеhеалында ишлә КҮЛДЕНШТЕдт (Güldenstaedt) Ан- күлаһ вә с.) вә мәйәт шеј.1əринин (да
литр ССРИ дә Краснодар, Крым, тон оһани (10.5.1745, Рига — 3.4. 1781, par вә саат габы, мүтәккә, балынч, өр
Күрч ССР, Азәрб.ССР ин Загатала Петербург)-тәбиәтшунас, həким, Ру түк, тахча вә рәф пәрәләрни вә с.) бә
рипу вә с. Дә, хариҹи лөвләтләрдән БXP. cinja 'EXнын акад. (1771). 1768 илдә зəтилмәсиндә истифадә олупурду. К.
Франса. 11талија, Иран, Туркијә вә елни експедисијаларда иштирак етмәк тикмәдән Јахын Шәрг, Орта Асија вә
бә'зи башка өлкәләрдә истсhеал олу үчүн Русија ја дә'вәт олунмушду. 1768 - Гафгаз халклары кен иш истифаҳдә ет.
Нуд. 100 кг тызылкүл ләчәји дән 70— 15 илләрдә "Волга вә Дон чајларынын мишләр. Ині плаба тэдəр Азарб. да,
100 г к.ј. алыныр. IIIамахы, Нахчыван,јухары ахарларыны, ШШимали Гафга- әcacән. Тәбриз,
ҜҮЛ кәләм (Brassica califlora)- зы, Күр вә Ріони чајларынын вади - Бакы, Кәнчә, Шуша, Губа тэкәлдуз
хатчичэклиләр филос1н дэн тәрвәз ларини тәдгиг етмишди. Тәдгигатла- лары арасында jajылмышцы.
биткиси. 2 јарымнөзү азырл стилир. рында 18 әсрин 2 ҹи јарысында Ук- КҮЛәБИРД - Азәрб.CCP Пачын р нун
симплекс (Ssp. simplex) вә абор рајна" в Гафгазын тәбиәти, эһалинин да кәнд. к. сoнcтлијинин мэркәзи. Рн
тина (Sspp. abortiva). Суварылан да
әтәји лүзэн,

мәшшәт и, Азов вә Крымын тарихи, мәркәзиндән 36 км ҹ. Да, həкəрін чајы
Самур-Дәвәчи суварылан күрҹү һөкмдарларынын шәҹәрәси вә с. нын саһилиндә, лаг әтәјиндадир. Әһ.

овалыг ва Абшерон зоналарында бе- harгында да кениш мә'лумат верилир. 1263 (1981); hејвапарлыг, тахылчылыг
ҹәрилир. Ҹəнубдан Шималадәк, хүсу ҜҮЛДәФнә (Trigonella) — пахлалы вә тәрәзәзчиликлә мәшғу.1дур. Орта
сән Аралыг дәнизп өлкәләриндә, Тəрби лар фәсиләсиндән битки чинси. Бир мәктәб, мәдәнијjәт еви, китабхана, хәс
Авропа вә АБІШ да бечорилир. ССРИ иллик, бә'зән чохиллик от вә ја јарым тәхана, рабитә шө'бәси, ме"марлыг аби
дә абортива јарымнoвүнүн бир нечә колҹуглардыр. Јарпатлары ләләквары, дәләриндән түрбә вар.
сорту экилир. Тәркибиндә зүлал, шә

(Albizzia) - күсдүмчичәкләри сары олур. Мејвәси бир, ҜҮләБРИшим кот ва

кәр, аскорбин туршусу, бүтүн витамин јахуд чохтохумлу пахла дыр. Авра- (пахлалылар) фәсиләси,дән
новлпри вә с. вар; јејилир, консервлəп- сијатын мүлајим гуршағында, Афри- агач ҹинси. Јаріагтары икигат ҹүтлә
лиришp. ка вә Австралијада 130 дэк, ССРИ 15 ләкварыдыр. Аз нәзарә чарпан таҹы
ҜҮЛАБ, күл сују-тызылкулдән 50, о чумләдән "Азәрб. ССР дә 20 нөзү олан чичәкләр башчыг нэ сүлбутвары
Бир сыра ички пөвлəринин (хүсусилә нөвлари гирмәтли јем биткисидир. Ара субтропик.тәрлә, сасэн, ШТәрг јарым
шэрбәтләриш) тирли олмасы үчүн ҝ.- лы дәнизі өлкәләриндә, Африка вә күрәсиндә 125 дәк, ccPI1 лә ја зныя
дан истифадә олунур. Халг тэбабəтин- hиндистанда jем, бә'зән дәрман, ССРИ Азәрб. ССР ин ҹ. унда (Талыш мешәлә
да һәлә орта әсерләрдән башағрысы ни 4. ранларында, очүмләдән Азәрб. риндә) тәнкәран акаси јасы,
заманы вә с.), әтријјатда вә с. ишләди- ССР дә" (əcacән, Нах. МССР дә), jем вэ ја ипак акаси јасы (А. julib
лир. биткиси кими шәмбәлә (Т. foenum rissin) нөнү jajылмышдыр; Гәрби Ав

Әд, Нәсирли м. н., Азәрбајҹа- graecum) беҹәрилир. ССРИ нин Авро ропанын ҹ. унда, Крымда, Гафгазда
нын бәзи ичкилори hаггында. Азәрбајҹан ба һиссәсиндә вә fафгазда алаг, кими вә Орта Асијада декоратив битки кими
етнографик мәҹмуаси, бурахылыш 1, Б.,
1964.

мави Ҝ.-jә (Т. caerulea) тəсадүф еди- беҹәрилир. Бә'зи нөвлəринин гијмәтли

КҮЛAБлы — Азәрб. ССР Ағдам р-нун- дырылмасында истифадә едилир. Бир пойинлә зəнкин габығы бар. А. falcata
да кәнд. Ҝ. ссветлијанин мəркәзи. Р-н чох нөвү балверән биткидир. нөзүнүн һүнд. 4 илдә 20 м-ә чaтдығы
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Иш

о

ЕА ны битирмишдир. 1956 илдән Азэрб.
CCP EA Торпагшүнаслыг вә Агрокимја
Ин-ту микроелементләр ше'босинин

рәһбәридир. К. Азәрб.ССР ин памбыг
чылыг зонасы торпаглaрынын азот,
фосфор вә калиумла тә'мин олунмасы
картограмыны тәртиб етмишдир. Тор
пағын агрокимјави тəдгигат усуллары
ны, һәмчинин јерли хаммал базасы эса
сында комплекс күбрәләрин јени нөвлә
ринин алынма технолокијасыны
ләјиб һазырлaмышдыр. Респ. да илк
торпаг агрокимја (микроелементларин
мигдары) хәритәләрини тәртиб етмиш
дир. К.т. -нда вә тиббдә торпаг микро
елементлари проблемләринә даир 6 чы
Үмумиттифаг конфрансында (Ленин- «Он үчүнчү сəдр» (А. Абдуллин) тамаша -
град, 1975), агрокимја вэ күбрә тэтби сындан сәһнә. Реж. к. ш. күләһмәдова-Мартынова.
гинә даир 7-ҹи Умумдүнја конгресиндә
(Москва, 1977) вә с. мә'рузә етмишдир. «Он үчүнчү сэдр» (1981, А. Абдуллин)

Әсәрләри: Микроелементлэрин вә с. «Шәрәф нишаны» ордени вә ме
памбыг биткисинә тә'сири, Б., 1963; Киров- далларла тәлтиф едилмишдир.
абад —Газах зонасы торпагларында мик- ҜҮләш, Азәрбајҹан милли
роелементләр, Б., 1968; Микроэлементы в күләши — күләшмонин Азорб. да
почвах зоны хлопководства Азербайджана

Үчүн тропикләр дә күчәләри јашыллаш- и эффективность их применения под хлор гэдимдән јајылмыш милли нөвү. Респ.
дырмада истифадә едидир. чатник, Б., 1961. нын бүтүн pнларында инкишаф етмиш

КҮләвәР (Centaurea) — мүрәккәбчи дир. 1937 илдән к. үзрә рн, шәһәр ва
чәклиләр фәсиләсин дән битки чинси. ҜҮләһмəдов Халос Оруч оғлу респ. јарышлары кечирилир. К.-дә

Чичэк групіу чолтүктү чичәк јатағын- (д. 2.5. 1917, индики Ҝүрч.ССР, Ахал- белдән ашағы мухталиф фэндлэрин
дан вә борушәкилли ал-тырмызы, чәһ- калаки р нунун Гокио к.) совет агро- ишләдилмәсинэ бајагдан вә шалвардан
разы, мавіі, сары вә с. чичәкләрдән кимјачысы. К.т. е.д. (1965), проф. јанышмаға, бадалаг вурмаға во с., ича
ибарэтдир; кәнардакы чичәкләргыф- (1966). Азәрб. ССР әмәкдар елм хади зэ верилир. Пәһлэвaнларын әзi'энэни

шәкиллидир. Аврасија, тропик Африка, ми (1978). 1950 илдән Сов.11КП узвү. саламлашмасы вә өзләрини тәгдим ет.
Шимали в ҹәнубий Америкада 550, Бөјүк Вәтән мүһарибәсинин иштирак мəси мәрасиминдэн сонра гоша зурна
Австралијада 1 нөвү вар. ССРИ дә чысыдыр. Азәрб. Елми Тәдгигат Памилә чалынан «Мәнжи» сэдалары алтын
(Узаг Шималдан башга) 180-дәк, быгчылыг Ин тунда шө'бә мүдирі, да јарыш башланыр.
чумләдән Азәрб.ССР дә 29 нөвү мә'лум директор мүавини во директор (1956— ж., хүсусилә кэнд јерләриндә күт
дур. Бә'зи нөвлари декоратив битки 62) олмуш, 1962 илдән С. Ағамалыоғ ләви бајрамларын тәркиб һиссәсидир.
кими беҹәрилар. лу ад. АКТИ-дә кафедра мүдиридир. Азәрб.ССР-дә ҝ. идманы классик

КҮләзи —Азәрб.CCP Губарнунда Тәдгигаты памбығын күбрәләнмэсинә, олимпија нөвлəри илә ејни һүгуга ма
кәнд. к. советлијинин маркази. Ри минерал, үзви минерал вә микробаклик дир; респ. идман таснифатынын

мәркозиндән 34 км . -да, Губа — Гонаг- теријалы күбрәләрдән истифадә едипл- мувафиг нормасыны өдәјән күләшчи
мәси мәсәләләринә һәср олунмушдур. ләрә Азәрб.ССР ин идман устасы ады

дала чарынын саһилиндә, Јан силсилә. Азәрб. ССР памбыгчылып р н лары тор- верилир. Респ. да сәрбəст күләшмәнин
нин шм. ш. этəриндадир. Əh. 771 (1981). пагларында гида маддәлэринин кар- инкишафында, Азәрб. пәһләванларын

Орта мәктәб, клуб, китабхана, тибо лата тәтбиг етлішдир. Ели кадрла- фәләрлә ССРИ чемпионлары И. Дада
Эсас тэсэрруфаты һејвaндaрлыгдыр, тoгрaмыны һазырлaмышь вә истеhіcа- дан дүнја чемпиону А. Ибраһимов, дә

WWЛӘлмәДов Гафур (Габдулгафур) 2 чи дәрәчәли Вәгән мүһарибәсн орде- марылов, бернәлхалт барышларын мү
Јунусович (4.5. 1881, Пенза —1.4.1918, ни вә медалларла тэлтиф олунмушдур. кафатчысы М. Дадашов вә б. нын му
индики Мордва МССР, Торбејево рну Әсәрләри: Јуксәк мәһсул уғрун- вәффәгијjәт газанмаларында к.-ин бө

да, Б., 1965; Памбыгчылыг. Б., 1976; Удоб- jүк ролу олмушдур. ҝ. Азәрб.-да јанун Јунки к.) — татар јазычысы, ич
шајан башга милләтләрин нүмajәндэләтимаи хадим. Кизли сосиал-демократ рение хлопчатника, Б., 1965.

дәрнәкләрдә Іштирак езиці, К. ҜҮЛәһмәдОВА МАРТынов А ри арасында да јајылмышдыр. К.-ин
Марксын эсэрлэрини өjpəнмиш, татар Күлчаһан Штаулла гызы (п. 23.6.1925, бә'зи фәндлари күләшмән ин самбо не
дилиндә ингилаби әдәбијјаты јајмын Бакы) --- Азәрб.совет вүнә дахилдир.
дыр. «Дағылмыш бәнд» (1906) поема режиссору. Азәрб. Күләшмә— идман нөвү; ики күләш
сында чариэмэ гаршы мүбаризэјə ча ССР халг артисти чинин мүəjjән гајдалар əсасында ја
ғырмыш, «ки фикир» (1906) аллего (1981). Азәрб.ССР рышы. Бејнәлхалг идман нөвү кими

рик пјесиндә сосиализм идејаларынын әмәкдар пнҹәсәнәт тәсдиг eдилмиш классик ж., сәрбəст

гәләбәсини тасвир етмишдир. «Қэнч (1961). к., дзіу - до вә самбо үзрә дүнја ва Ав

өмүр» (1908) пјеси татар әдәбијјатында Азәрб. ССР Дөвлат ропа чемпионатлары, милли чемпионат
ингилаби мүбаризә мөвзусунда јазыл мүкафаны лауреаты лар (о чүмләдән ССРИ-дә өлкә вә респ.

мыш илк эсардир. (1972). К. М. илк биринчиликлари) кечирилир (биринчи
азəрб. гадын реж.- үч нөн Ҝ. Олимпија оjунлары програ

Әд.: Гайнуллин М., Татарская лардандыр. 1952 ил- мына да дахилдир). Сәрбəст вә классик
литература и публицистика начала XX ве дэн с. Вурғун ад. к. дә рәгибинин һәр икі күрәјиника, Казань, 1966.

Азәрб. Дөвләт Рус халчаја вуран күләшчи галиб сајылыр.
КҮЛәһмəдов Әбдүррәһман Нијаз Драм Театрында Әкәр 9 дəгигәлик (һәр 3 дəгигә арасын

оглу (д. 25.8.1908, ишлэјпр. Ҝ. M. Hын тамашалары реа- да 1 дəгигәлик фасилә илә) көрүш әр
индикі Күрч.ССР, лизми, həјатилији илә фәртләнир. Ән зиндә бу мүмкүн олмаса, ишләтдији
Ахалкалаки рну jaxшы тамашалары: «Марија Стүарт» техники фәндләрә көрә даhа чох хал
нун Гокио к.)-co (1965, Ф. Шиллер), «Сирано де Берже- топламыш күләшчи галиб heсaб еді -
вет агрокимјачысы. рак» (1965, Е. Ростан), «Сән һәмишә мә- лир. Совет күләшчиләриндән й. Кот
К.т. e.д., проф. нимләсән» (1967, И. әфәндијев), «Анти- кас, к. Картозија, А. Иванитски, А.
(1961), Азәрб.ССР гона» (1968, Ж. Ануі), «Варшава ме- Медвед, ә. Әлијев, С. Андијев, Л.
EA м. үзнү (1976). лодијасы» (1969, л. Зорин), «Һәмишә Тедиашвили вә б. дәфәләрлә” дүнја,
Азәрб.ССР Дөвләт тәмизликдә» (1970, Е. Бракински вә Авропа вә ја Олимпија оjунлары чем
мүкафаты лауреаты Е. Рјазанов), «Командорун алдымла- пионлары; Азәрб. күләшчилариндон
(1978). 1930 " илдән ры» (1971, В. Коростылјов), «Сакит А. Сајадов, А. Ибраһимов дүнја вә Ав
Сов.ЙКП үзнү. 1932 үфүгләрдә» (1975, Б. Василјев), ропа, А. Терјан, А. Нифтуллајев дүнја,
илдә К. А. Тимирја- «Шәһәрин јај күнлари» (1978, Анар), С. Ағамов, Р. Һачыјев "Авропа чем
зев ад. Москва К.Т. «Әлдән дүшмүш ат» (1979, Ф. Саган), пионлары олмушлар; Р. Мәммәдбəјов

хадими



118 «КҮЛЗАР»

ва

ие» 15 чи Осимија оjунларынын кү мәчиси вә тәрчүмә редакторларындан КҮЛҮЛҹә (Lathyrus) — пахлалылармүш медалыны атмыйдыр. бири. Азәрб.cCP әмәклар мәдәнијjәт фәсиләсиндән бириллик вә чохиллик
ишчиси (1967). 1943 -идә Сов. Икп от биткиси. Чоху јерэјатандыр; бә'эд.: Спортивная борьба, М., 1979.

үзвү. 1918 илдән әмәк фәалијjәт инә зэн ликгалхан лөрдтилли эсас көвдәсиКҮЛЗАР,--Совет haкимијjәтинин башламыш, «Коммунист» газетиндә вә нин һүнд. 15—20 см дир (1,5 м-дәк).
гәләбәсинәдәк Азәрб. дa e'дади (орта) «Азәрнәшр»дә (1936—40) тәрчүмәчи Јарпаглары ток вә ја чутлэләквары,
мәктәблəрин 4 ҹү синфи үчун Абдулла редактор, АКп мк јанында Партија узунсов-лансетварыдыр. Чичәк групу
Шаигин тәртиб етдији әдәбијјат дәрс - Тарихи Институтунун тәрҹүмә бөл- ағ, ал-гырмызы бән өвшəји, сары, на
лији (1912). «W.» да мүәллифин 15 əcə мәсиндә баш елми ишчи вә бөлмә мү- рынҹы, көj -бән өвшəји вә ја чәһрајы
риндән әланә, Фузули, Вагиф, М. Ф. дири (1941—69) ишләмиятдир. О, к. рәнҡли 1, бә'зән 2 чичәклән ибаратдир.
Ахундов, С. Ә. Ширвани, м. Ә. Сабир, Марксын «Капитал» әсәринин бүтүн Тохумларынын өлчүсүнә (уз. 4-16 мм)
А. Сәһһәт, А. Пушкин, М. Лермонтов, ҹилдлэринин, Ф. Енкелсин «Тәбиәтин көрә иритохумлу, хырдатохумду
М. Горки, А. Чехов вә б.-ларынын да диалектикасы» әсәринин тәрҹүмәчилә- ортатохумлу, pəнкинә көрә исә ағтоhекајә вә шерлари дәрҹ едилмишдир. риндән бири олмуш, В. И. Ленинин хумлу, ачыгтохумлу вә түндтохумлу
А. Шаигин «Ўшаг чешмәји» (1907) вә әсәрләринин 4 ҹү нәшринин бир неча груплaрa aiрылыр. Авропа, Асија вә
«Ушаг көзлүү» (1909) әлифба дәрс- ҹилдини тәкликдә, бә'зиларини исә IIIимал-Гәрби Африкада 100-дән чох,ликләриндән сонра дөврүнүн демокра мүштәрәк тәрҹүмә етмишдир. ССРИ-дә '50, оҹүмләдән Азәрб.ССР.
тик мəзмунлу, габагҹыл әдәби вә педа КҮЛМәхмәр-jүксәк кејфијjәтли дә 18 нөвү (1-и бечарилир) мә'лумдур.
гожи ән'әнәләри эсасында тәртиб олун ипакдән тохунмуш бәдии парча. Саја Ән кениш јајыланы сəпин ҝ.-сидир
муш «K.» шакирдлəрин тә'лим-тәр- тохунмуш ипак јерликдән вә ону бәзә- (L. sativus). Шимали Гафгазда, Загаф
бијәсиндә, әдәби естетик зөвгүнүн 1ə jән зәриф ховдан (күл бәзәкләри) иба- газијада, УССР ин мешә чөл р-нларын
шәккүлүндә мүһүм рол оjнамышдыр. рэтдир. Әcacән, гадын үст кејим индә да, РСФСР-ин мəркәзи вил. -ләрiндә,
«ҜҮЛҝәзи, — Азәрб. халг рәгси. «Ај истифадә едилир. Һәлә орта әсрләрдән Гәрби Сибирдә вә Орта Асијада то
Iыз, һејранын оллам» адлы халг маһ бир сыра Шәрг өлкәсиндә, һәмчинин хум, јашыл jем вә гуру от мərcəди илә
нысы мелодијасының мүшајиәти илә Азәрб.-да кениш јајылмышдыр. Азәрб. - беҹэрилир; тураглыға давалыдыр.
ифа олунур; мелодијанын мәгам əсасы да (Тәбриз, Бәрдә, Ҝәнҹә, Шəки вә с.) Векетасија дөврү 100—115 күндүр.
шур, мусиги өлчүсү 6/8, темпи ҹәлд- истеһсал олунан Ҝ. парчалар бир сыра һәр һа-дан 220— 230 c jашыл күтлә, 30
дир. «К.» бал рәгси кими дә популјар- харичи өлкәләрә дә ихрам едилирди 35 с гуру от, 15—20 с тохум јығыдыр. КҮлмәһәммәдов Аман (31.12. лыр. Јашыл күтлэсини, гуру отуну гаКҮллә атычылыг, OB вә идман си- 1908, Түр.ССР-ин индики Кејтәпә р-ну. рамал, гоjун вә донузлар јахшы jejир.
лаһлары үчүн олан патронларын уч нун 1-ҹи Кејтәпә аулу—22.8.1977, Аш- КҮЛҮМБАҺАР, календулаһиссеи. к., əсасəн, гылаф, гурғушун габад) — түркмəн совет актјору. ССРИ (Calendula) — мүрәккәбчичәклиләр фә
«көjнәк» на полад өзәклән ибаратдир. халг артисти (1949). ССРИ Дөвләт мү: силәсиндән битки чинси. Көвдәси бу
Атычылыг к. си калибринә көрә кичик кафаты лауреаты (1951). 1940 илдән дагланан, јарпаглары тамкәнарлы ja
(6,5 мм дәк), нормал (7,5-7,69 мм) Сов. Икп үзвү. 1929 илдә сәһнә фәа- рымкoл, чохиллик вә ја бириллик от
нә ири (12,7—15 мм) калибрли олур. лиjjәтинә башламышдыр. Роллары: лардыр. Чичәкләри сәбәт формалыАди (чанлы гүввәләри мəhв етмәк үчүн) Мәхтумкулу («Мәхтумгулу», Б. Керба- чичәк групунда јерләшир. Әcacән, Ара
нэ хүсуси к. тәр (јандырыҹы к., зи- бајев), Аллан («Алланын аиләси», . лыг дәнизу саһилләриндән Иранадәк,
реһдәлән ҝ., ишыгсачан Ҝ.) вар. Зи- Мухтаров), бәлэдијjә рәиси («Мүфәт- еләҹә дә Мәркәзи Авропада 20, ССРИ
peh,дәлән јандырыҹы, зиреһдәлән - јан- тиш», Н. Гогол), Отелло («Отелло», дә 4, очүмләдән Азәрб.ССР-дә 2 нөвү —
дырыҹы ишIыгсачан К.-ләр дә ишләди- В. Шекспир) вә б. 1963—74 илләрдә чөлк.-ы (С. arvensis) вә иран ҝ.-ы
Лир. Ов силаһлары К.-синин кирдә Моллaнeпeс ал. Түркманистан Драм (С. persica) бітир. дәрман К.-ыхүсуси нөнләри вар. Театрында баш режиссор ишләмиш- (С. officinalis) исә беҹәрилир. Дәрман
ҜҮлләләмә-бах Өлүм ҹәзасы. дир. ССРИ Али Советинин (2-3-чү кими тинктура (илтиһаб просеси зама
ҜҮЛЛҮК — Азәрб.CCP Гах р-нунда чағырыш) депутаты олмушдур. 2 дәфә ны ағыз бошлугуну гаргара етмәк) вэ
кәнд. к. советлијинин мəркәзи. Рн Ленин ордени, Гырмызы Әмәк Бајра- мәлһәм һалында (чибан, јара вә xo
мәркәзиндән 18 км шм.-г.-дә, Гах- ғы ордени вә медалларла тәлтиф едил- раларын мүалиҹәсиндә) истифадә едиЗагатала автомобил јолу кәнарында, мишдир. лир, јејинти мәһсулларыны бојамаг
Алазан һәфтәран вадисиндәдир. ӘҺ. КҮЛOFЛУЛАР — Азәрб.ССР Бәрдә үчүн (јағ екстракты) ишләдилир.
2273 (1981); түтүнчүлүк, мејвәчилик, рнунда кәнд. К. советлијинин мəркәзи. КҮЛҮСТАН — Азәрб.ССР
тахылчылыг вә һејвaндaрлыгла мән- Рн мәркәзин дән 3 км шм. ш.-дә, ев(кәнд) рнунда кәнд. к. советлијининШаумјан
ғулдур. Орта вә сәккизиллик мәктәб, лах-Бәрдә л.ј. -ндан 2 км аралы, Га мәркәзи. Р-н маркәзиндән 20 км Ч.мәдәнијjәт "еви, китабхана, киногурғу, рабағ дүзүндəдир. Əh. 625 (1981); та- да, Муровдан силсиләсинин шм. ш. јахәстәхана, рабитә шөбәси вар.

хылчылыг, памбыгчылыг вә һејван- мачынадыр. Әһ. 803 (1981); hejванҜҮЛЛҮтәпә— Азәрб.ССР Масаллы дарлыгла мәшғулдур. Сәккизиллик
дарлыг әкинчиликлә мәшғулдур.

рнунда кәнд. к. советлијинин мəркә мәктәб, китабхана, тибб мәнтәгәск, Орта мәктәб, мәдәнијjәт еви, китабхази. Рн мәркәзиндән 12 км г.-дә, Бурорабитә шөбәси, 18 әсрә аид сәккизқу па, тибб мәнтәгәси, рабитә шө'боси,
вар силсиласинин шм»-ш. әтәјиндәдир. шәли түрбә, орта әсрләрә аид гэдим јахынлыгында Күлүcтан галасы (12—Əh. 1696 (1981); тәрәвәзчилик вә һејван гәбиристан вар.

дарлыгла мәшғулдур. Орта мәктәб, ҜҮлөвшә— Азәрб.ССР Јевлах р-ну- виләси (1813) имзаланмышдыр.17 əсрләр) вар. К. да Кулустан муга

клуб, китабхана, тибб мәнтәгәси вар. пун Ашағы Буҹаг советлијиндә кәнд. ҜҮЛҮcТАН ГАЛАСЫ — Азәрб.-даҜҮЛЛҮҹә - Азәрб.ССР Ағдам рнун- Pн мәркәзиндән 20 км шм. - да, дүзәм
да кән. Ҝ. советлијинин маркәзи. Рн ликдəдир. ӘҺ. 1038(1981); әкинчилик вә орта әср галасы. Шамалы ш. нині шм.
мәркәззиндән 26 км шмада, Гарабаг дү. hејвандарлыг та мэшғулдур. Сәккизил- г. индә, Гыз галасы Д.-дадыр. 9 əсрдән

Га

зүйләдир. Әһ. 1626 (1981): үзүмчүлүк, лик мәктәб, китабхана, ушар бағчасы, ланын өн истеһкамы дағын јамач һисhејванцарлыг, тахылчылыг вә барама тибб мәптәгәси, рабитә шө'бәси вар.
чылыгла мәшгулдур. Шәраб зду, ор КҮлөЈшә - Азәрб.ССР-дә јерли нар сәсиндә, нарынгаласы исә зирвэсиндә

1:1 во кәндли кәнчләр мәктәблəри, клуб, сорту. Әcacән, Ширван, Гарабағ вә Ки- били вә б. әсәрләриндә к.г.-ны тәрәнтикилишдир. Хагани, Ариф Әрдә
2 китабхана, киноғурғу. ушаг баг ровабат зоналарында беҹәридир. Колу
часы, хәстәхана, грабитә ше'бәси, те сых, будаглары дикгалxандыр. Мејвә нүм етмишләр. Гала ш., шм. вә г. тә
лефон ст. вар. синин чәкиси 3500 — 400 г, габығы назик, рәфләрдән учурумла әһатә олунмуш
ҜҮлмәммәдли - Азәрб.ССР ҹә чәһрајы тырмызы, Дәнәләри при шiн дур. Бурада истеһкамын дивар вә бүрҹ

харабалары талмагдадыр.и: абад р нунла кән... к. советлијинин рин мехондур. Тэркибин дә 19,9% дәк дəринин
морко. 31. Рн мәркәзинән 10 км им. г шәкәр, 2,18% дәк туришу олур. Окт- К.г. халк арасында Гызгаласы ады илә
1. Туротвір силси.!әсинин шм. ш. әтә јабрда jетишир, марта гәләр јахшы сах дә мәшһурдур. Мәнбәләрдә 11 әсрин
јиндә, шp h. 1559 (1981): үзүмчүлүк, ланылыр. әрвәлләриндә Jәзидијjә ш. нин ады илә

11—17 əсрләрдәТахы.ТЧы. Тыі :la мәтулдур. Орта Күлтәпә Азәрб. ССР Губа р-нунун бирликдә чәкилир.
К 1:. китабхана, тибб мэн гәгәсп. Түләкәран советлијин дә кән.л. Рн мәр Ширван шаһларынын мүдафиә галасы

Одлу сирабиттә не бәси ва. кәзинлэн 13 км ч. г. дә, Бөјүк Гафгаз вә игамәткаһы олмушдур.
Күлмәммәдов Аббас длин дрынын этəјинләшр. Əh. 495 (1981): лаһларын мејдана кәлмәси вә jajыл
(19.11.1902, Нахчыванш 16.3.1969, бачылыг вә һејвaндaрлыгла мәшғул масы илә к.т. мүддафиә әһәмијjәтини
1».акы) - марксизм ленинизм классик дур. Сәккизиллик мәктәб, клуб, эе”. Тәдриҹән итирди. Археоложи газын
1.pи из тəринин Аэро дитинә гәрчү марлыг абидəлəрын тән түрбә вар. тылар нәтиҹәсиндә К.г.-нын сарај ком
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Гарабаг ханлығынын тәркибинә дахил 1869; Присоединение Азера СПБ, КҮЛхәтми (Althaea)

ҜҮЛЧичәқЛИЛӘР Фәсиләси 119

плексинә дахил олан бина галыглары, гынларындан, феодал ара мүһарибәлә- КҮЛҮСТАНТәпә— Азәрб.CCP Дәвәчи
9—12 эсрләрә аид ҷохлу мадди мәдән риндән пәракәндәлијиндән хилас рну Ҝәндов к.-нин ҹ.-унда орта әср
нијјат намунаси ашкар едилмишдир. етди. ларә аид jaшajыш јери. Узунсов фор
К.г. -на су саxсы түнкләрлә ҝәтирилир- Шимали Азәрб. -ын Русија илә бир- малы тәпəдир. Ташауыш јери топонии
ди. К.г.-нын јералты кизли јолу ол- ләшдирилмоси Азәрб. халкынын һә- үстүнләки дүз саһәдә, һәм дә онун эт
мушдур. јатында мүһүм мәрһәләнин башлан- рафында олмушдур. Мэдэни тэбэгә

Әд.: Мидди һ. ә., Күлүcтан гала- ғы ҹыны тојду. Русијанын тәркибиндә нин галынлыгы тэгр. 1,5 м2 чатыр.
сы, Б., 1967. Азәрб. иттисади инкишафын үмуми к. дән ширли вә ширсиз кил габ гы -
ҜҮЛҮСТАН мәликлији — 18— 19 ахынына интенсив ҹәлб олунду; Азәрб. рыглары во с. ашкар едилмишидир.
әсрләрдә Гарабағын дағдыг әразиеин- халгы исә габагҹыл рус мәдәнијjәтини, КҮЛХАНИ Мэһәммәд Шәриф (?—?)
дә japaнмыш феодал haкимлији. Мəр- онун ингилаби-демократик идејалары — шаир (18 эсрин сону — 19 эсрин эв
кәзи аввәлләр Инҹәчајын јухары һөв- ны мəнимсәмәјә башлады, Үмумрусија вәли). Таҹик вә өзбәк дилләриндэ јаз
зәсин дəки Талыш к., сонралар исә ҝү- азадлыг һәрәкатына фәал суратдә го мышлыр. Коканд ханынын сэрбазы
лүcтан галасы (индики Шаумјан р-ну- шулду. Ҝ.м. Азәрб.-ын шм.-ынын Ру- олмусидур. Демократик руһлу japa
нун Күлүстан к.) иди. Əhaлиси эса- сија илә бирләшдирилмасинин биринчи дыҹылығы халг поезијасына јахындыр.
сән ермәниләрдән ибарәт олaн к.м. -ни мәрһәләсини баша чaтдырса да, аф- Өзбәк әдәбијјатында тәмсилин јара

«Зәрби мәсәлләр» Мэч
јерли haкимләр идарә едирди. к.м.- тазијада там һөкмранлыг үстүндә Иран- дыҹысыдыр.
нин əразиси Сәфәниләр дөврүндә Га- ла Русија арасында кедән мүбаризәјә муәсиндәки тәмсиллэриндә э”јанларын
рабағ бəјләрбэјилијинэ дахил иди. Ос- сон гојмады. аҹкөзлүју, мә'нәви дүшкүнлүү ифша
манлылара гаршы мүһарибәдә Хәмсә Әд.: Азәрбајҹан ССР-ин вә Азарбај. олунур. Ше'рләриндә халг күтләләри
маһалына дахил олaн к.м. нин һаким ҹан Коммунист Партијасы japaдылмасы- нин ачынаҹаглы талејиндән бәһс ет

Надир шаһ әфшар онлары Гарабағ 1980-ҹи илјанвар тариали гарары, Б., лар, Тошкент, 1960; Избр. произведения,
ләри дә јахындан иштирак етдији үчүн нын 60 иллији hаггында, Азәрбајҹан Ком- Мишдир.

Әсәрләри: Зарбулмасал ва

бəјләрбəјилијинин табелијиндән азад 1980; Азәрбајҹан тарихи, т. 2, Б., 1964;
етмишди. 18 әсрин орталарындан к.м. Юзефович Т., Договоры России с Boc Ташкент, 1951.

" эмәкөмəчи

к битки чинси.
Усуб, сонралар исә мәлик Абов мәркә- и его прогрессивные последствия воб: Аралыг дәнизи саһилбоју Бразиләринин
зи haкимијjәтә гаршы чыхараг там мүс- История дипломатии, 2 ш. һиссәсиндә 60 -дәк, Гафгазда 14—17,

изд., т. 1, М., 1959;
тәгиллијә чалышырдылар. 1784 илдә Фадеев А. В., Россия, Кавказ первой оҹүмләдән Азәрб. ССР дә 8 нөнү (би
Ибраһимхәлил ханын һәб етдирдији трети XIX в., м., 1960. ри беҹәрилир) јајылмышдыр. Декора

мәлик Абов вә Ҹраберт мәлики Мәҹ- ҜҮЛҮcТАН ТҮРБәси — орта әсрләрә чәһрајы Ҝ. дир” (А. rosea). Һүнд. 2,5
тив биткилардир. Ән кенинi jajыланы

нун һәбсханадан Тифлисә гачараг ора- аид Азәрб. ме'марлыг абидәси. Нах.
дакы Русија гошунуну 1787 илдә Га- МССР-ин Ҹуға к. јахынлығындадыр. чәһрајы, бахуд ағ чичәкләри чохләчәк

м дәк олур. Гара гырмызы, бəнөвшəји,

рабaғa həрби jүрүшә кечмәјә тәһрик ет- Мө’мүнә хатын
диләр. Лакин Жәнҹәјәдәк ирәлиләмиш сири илә 13 срин эввәлләриндә тикиллидир. Халк тəбабəтиндә К-нин гуру:
Русија гошуну japaнмыш бејнәлхалг миш К.т. Азәрб.-ын гүлләварі түрбә дулмуш чичәкләрини дәмләјиб сојугдəj
вәзијjәтлә (Русија — Түркијә мүһари мәдә синә jумшалдыҹы кими, Һабелә

бәсинин башланмасы) әлагодар кери сидик jолларынын илтиһабында вә с.

чәкилмәјә мәҹбур олду. Сонралар Ҝән истифадә едирләр. Гара-гырмызы лә

ҹә һакими Ҹавад хан васитəси илә и6 чәкләриндән рәнк алыныр. Тибдә дәр
раһимхәлил ханла барышан ман бәлғәмоту (А. officinalis)

мәлик

Абов онун табелијини гәбул етди. Ҝ.м. Қ. адланыр. к. нин көкүндән дәрман

1813 илдә Гарабағ ханлығынын тәр һазырланыр.

кибиндә Русиjаjа бирләшдирилди.
ҜҮЛКҮСЕН ҺҮСЕЈНОFЛУ
дулла јев (д. 16.10.1923, индики

Әд.: Азәрбајҹан тарихи, ч. 1, Б., 1961;
Мирзә Адыкөзәлбэј, Гарабағна Масаллы р-нунун Моллаоба к.) —

мә, Б., 1950; Мирзәҹамал ҹаван Азәрб. совет јазычысы. Мәнсур ше'р

шир Гара бағи, Гарабағ тарихи, Б., ләр мүәллифи кими танынмышдыр.
1959; Левиатов В. Н., Очерки из ис «Хәзәрин гојнунда» (1957), «E'тираф»
тории Азербайджана в XVIII веке, Б., 1948. (1961), «Мәнсур ше'рләр» (1964), «Ин

КҮЛҮСТАН МҮГАВиләси (1813) сан» (1968), «Юөзәл» (1970), «Мүҹрү»
октјабрын 24 (нојабрын 5 и)-дә ҝүлүс (1972), «Өмрүмүз боју» (1978) вә с.

тан к. -ндә Русија илә Иран арасында китабларындакы мәнсур ше'р, повест,

бағланмышдыр. Мүгавилә 1804—13 ил hекајә вә очеркләрдә муасирләримизин
ләрдә Русија — Иран мүһарибәсинә зəнкин мә'нәви аләми аксини тапмыш

сон году. 1812 илин октјабрында Ас дыр. Бә'зи әсәрләри ССРИ халглары

ландүздә Иран гошуну Русија ордусуна дилләринә, хариҹи дилләрә тәрчүмә

мәғлуб олду. Иран дөвлати Русијадан едилмишидир. «Мүнфиг. Һәјаты вэ ја
сүлһ бағламағы хаһиш етди. 1813 ил радыҹылығы» (1968) адлы монографи

октјабрын 12-дә барышыг акты, сонра јасы вар.

исә сүлһ мүгавиләси имзаланды. К.м.- ләри групуна дахилдир. Түрбэнин 12 Б., 1974; полет орлов, М., 1979.Әсәрләри: Сечилмиш әсәрләри,

нә әсacән Иран дөвлати Ҝәнҹә, Гарабағ, үзлү көндэси тырмызы гумдашыдан,
Шәки, Ширван, Губа, Бакы вә Талыш орижинал гурулушлу күрсүлүбү (күнҹ- ҜҮлчин —Јахын Шәргдә, очүмлә
ханлыгларындан, Шəрги Күрҹүстан вә ләри кәсилмиш куб формалыдыр) дән Азәрб. да ше'р мәчмуси. Ќ.-дә,
Дағыстана олан илдиaсындaн әл чәкди исә јон улмуш дашдан тикилмишдир. эсасəн, нәсиhəтамиз ше'рләр, мүəjjән
вә oнлaрын Русија илә бирләшмәсини Азәрб. -ын дикәр түрбәләриндән фәрг- мөвзуда бир вә ја бир нечә мүәллифин
тәсдикләди. Мугавилә Русијаја Хәзәр ли олараг к.т.нин сəрдабасы берүстү әсәрләринлән сечмә парчалар, шаһ бејтдәнизиндэ һәрби донанма

вә һәр ики өлкә тачирләринин сəрбəст бәнин сәтһлари ојма hәндәси орнамент. ҜҮлчичәкiлиләр Фәсиләси
тиҹарəтинә ихтијар верди; рус таҹир- ләрлә бәзәдилмиш, декоратив тағларла (Rosaceae) — икиләпәли битки фәсилә
лари Иранын дахили көмрүк „верки- чәрчивәләнмишдир. ҝөвдәнин отура - си. Агач, кол вә oтлaрдыр. Јарпаглары
ләриндән азад олунду. Ҝ.м. 1814 ил чагла бирләшән һиссәси, еләҹә дә ҝүн- нөвбәли дүзүлүр. Икичинсијjәтли чи
сентдабрын 15-дә гүввәјә минди. Загаф - бәзә кечид јери сталактит шәкилли ојма чәкләри тәк тәк, чох вахт чичәк гру
газијанын бир һиссасинин Русија илә гуршагла әһатә едилишдир. Орна - пунда јерлэшир. Мејвәси гутучуг, то
бирлэшдирилмаси објектив олараг За ментләрлә дигәр бәзәк елементлэринин хумча, чәзирлэк вә баланчы мејвәлир.
гафгазијанын, о ҹүмләдән Шимали үзви сурәтлә бирләшдирилмәсн вә әла Һәр јердә, әсaсэн, Шимал јарымкүрә
Азәрб.-ын (Ҹэн уби Азәрб. Иранын та
белијиндә галды) игтисадијјаты вә мә

гэлэндирилмаси абидәјә габарыг вә синин мүлајим вә субтропик гуршагла
пластик көркөм верир. рында 115 ҹинси, 3000 дэн чох нөвү.

дәнијjәтинин инкишафында мүтәрәгги
рол оjнады; Загафгазиjа халқларыны Әбубәкр оғлу вә

Әд.; Саламзадə ə. в., Әҹәмн ССРИ дә 55 ҹинси, 700 нөвү, о ҹүмләдән
Нахчыван ме “марлыг Азәрб.ССР дә 128 нөнү jajылмышдыр.

Иран вә Түркијә ишғалчыларынын бас- абидəлəри, Б., 1976. 4 јарымфәсиләси вар: топулгалар

Аб
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(Spiraeoideae), aлмaкимиләр, күл- мәләриндә, адәтән, бирвалентлидир. ладиум, мис, никел вә с. металларла
чичәклиләр (Rosoideae) вә ҡава- Електрокимјави кәркинлик сырасынын әринтиләри електротехника сəнајесин
лыҡимиләр. ф.ф.-нә мејвә, киләмејвә, сонунла јерләшмишдир. К. ади темп-р- дә вә диш протезлари һазырланмасын
декоратив вә дәрман биткиләри дахил- да оксикен, азот вә һидрокенлә реак- да, мис, синк вә кадмиумлу Ҝ.ә. исә

. сијаја кирмир. Һаложенлә вә күкүрдлә ләһим һазырламаг үчүн ишләдилир. БахКлчҮЛҮК — биткичилијин бир са- тә'сир етдикдә сәтһиндә чәтин hәлл блан һәмчинин Кумуш.
һәси; декоратив-чичәк биткиләринин һалокенил вә боз - гара pəнкли AgS. ҜҮМҮш ФилизләРИ-тәркибин
беҹәрилмәси, онларын бағча, бағ, бул- дән ибарәт горујуҹу өртүк әмәлә кә- дән күмүшүн алынмасы техники ҹә
варларда әкилмәси вә с. илә мәшғул лир. Һавада олан һидрокен-сулфид һәтлән мүмкүн ва истисади ҹәһәтдэн
олур. Биткиләрин истифадә олунмасы- нЅ газынын тә'сириндән күмүш әш- әлверишли олaн тәбии минерал агре
на көрә ачыг грунтда ҝ. вә өртүлү јаларын үзəриндә назик Ag2S пәрдәҹи- гатлары. Мүһүм минераллары: аркен
грунтда Ҝ. -jә (шүшәбәнд, истишитил- jи әмәлә кәлир, бу да онларын рəнкинин тит, пираркирит, полибазит, прустит,
лик, оранжереја) бөлүнүр. Ачыг грунт- гаралмасына сәбәб олур. К.-үн давамлы стефанит вә күмүшлү галенит. Ҝүмүш
да јерли иглим шәрантинә ујғун олан оксидлари икидир: күмүш І-оксид минераллары надир һалларда сәрбəст
чохиллик вә бириллик биткиләр (сүсән, Ag20 вә күмүш 2— оксид Ago. Ag.0. јатаглар әмәлә ҝәтирир. Ҝүмүшүн чо
занбаг, даклаласи вә с.), өртүлү грунт- нун суспензијасы антисептик хассәли- хy (90—80% -и) гурғушун синк-күмүш,
да истисевән (гәрәнфил, гызылкүл, ме- дир вә 200°C-дә парчаланыр. Аgo гыз- мис, гызыл-күмүш филизләриндән ја
шəноврузу, калла вә с.) вә отаг битки- дырылдыгда 100°С дә партпаjapar кү- нашы алыныр. Сәнаје әһәмијjәтли фи
ләри (палма, кактус, әзвај, гуланчар мүш ва оксикенә ајрылыр. Ҝ. oтar темп- лизләрдә Ag-ун мигдары 45—50 ән
вә с.) беҹәрилир. К.-лә гадимдән мәш- рунда нитрат турціусунда һәлл олуб, 350 г/т-дәк олур. Капиталист өткәлә
ғул олурлар. Һәлә Гәдим Јунапыстанн- AgNO, әмәлә кəтирир, чар аралында риндә вә инкишаф етмәкдә остан өлкә
да, Ромада вә Мисирдә гызылкүл, нәр- исә горујуҹу. AgCI пәрдәҹији әмәлә ләрдә (еһтијаты 110 мин т) и.т.дә 7—8
киз, занбаг вә с. биткиләри ил боју бе- кэлдијиндән һәлл олур. мин т күмүш истеһсал едитир. Кумуш
ҹәрирдиләр. 18 әсрин әввәлләриндә ж. әсacән, полиметал филизләрдән, чыхарылмасына вә истеһсалына көрә
Русијада архитектура ҹәһәтлән japa- еләҹә дә гызым вә мис филизләриндән Канада, Перу, Мексика, АБш вэ Ав
шыглы бағлар— Петербургда Јај бағы алыныр. Ондан (башлыҹа олараг, мүх- стралија Иттифагы мүһүм јер тутур.
(1704), Петергоф баглары (1714—25) тәлиф әринтиләр шәклиндә) хырда пул ССРИ-дә ҝүмүш, әсacән, комплекс по
вә c. салынды. Совет haкимијjәти ил- кәсмәк, мәмшәт шејләри, гијмәтли габ- лиметал вә гызыл-күмүш физ.ләрин
ләриндә к. даhа да ишкишаф етдирил- гаҹаг вә с. Һазырламаг, електротехника дән алыныр.
ди. 1950 илдән башлајараг ССРИ-нин вә електрон сана јеләриндә радио детал- КҮМҮШ-БРОмид, AgBr— бромид
бир чох р-нларында, оҹүмләдән Азәрб. ларынын үзəринә чәкмәк вә с. мәгсәд- туршусунун бирвалентли күмүш дузу;
ССР-дә ири Ҝ. тəcəppүфатлары japa- ләр үчүн истифадә еднлир. Ҝ. металын- сары рәнҗдә кристал маддəдир: 430°С
дылды. 9 чу бешилликдә Абшерон (Шү- дан күмүш синк вә күмүш кадмиум ак- дә әриjир, 700°С-jәдәк гыздырдыгда
вәлан) купчүлүк с-зунда 24 млн. дан кумулјаторлары үчүн електрод Һазыр- парчаланыр; суда чох аз (3,5- 10 - 1 г; 1)
чох, jалныз 1980 илдә исә тәхминан 10 ланыр. о. гејри үзви вә үзви синтездә һәлл олур. Үзви синтезләрдә (ката
млн. гәрәнфил, гызылкүл, даглаләси, (мәс., спиртдан оксидлашдирмә jолу илә лизатор кими), ишығаһәссас материал
нәркиз вә с. беҹәрилм ишдир. Ҝ.-үн ел- алдәһид вә турину алдыгда) катализа- лар (фото кағызы, кино вә фото плјон
ми мәсәләләри илә ССРИ ЕА-нын Баш торгкими ишладилнр: ионлары сују сте- калары) истеһсалында ишілэлиир.
Ботаника бағы, Никита Ботаника бағы, рилизә едир. к. бирләшмәләринин бир ҜҮМҮш-joдид, AgJ — jодид туршу -
Азәрб.CCP ЕАнын Ботаника бағы вә с. чохуйдан (AgBr, AgCl, AgJ) кино вә сунун бирвалентли күмүш ҳузу; самәшғул олур. К. саһәсиндәки наилијjәт- фото материаллары һазырланыр.
ләр «Тсветоводство» журналында ишыг- Декоратив тәтбиги сəнəтдә ҝ. Кәлә га- ры рəнкдә кристал мад.тэир: 555°С.

дә әриjир (парчаланмагта): суда чохландырылыр (бах һәмчинин Јашыл- дим.Дән кениш истифадә едилир, онда
аашдырма). мухталиф зәркәрлик мә'мутаты, ваза, аз (3,4-10-5 гіл) hәлл олур. Башга ҝү
КҮЛшәһРИ (Gülgehri) (әсл адынын фигур, орнамент вә с. һазырланыр. мүш һалокенидләр кими Ag.) дә jүк
Сулејман олдyғy eһтимал едилир; ?, Организмдә зүлaллaрлa (ганын гло сәк темп-рда билaвaситә күмүшүн јот
Агшәһәр —?)-түрк шаирин (13 әсрин булинлари, hемоглобин вә с. илә) комп- илә гаршылыклы тә'сириндән алыныр.
сону — 14 əср). Низаминин «Сирләр хә- лекс бирләшмәләр әмәлә ҝәтирән к. Фото кағызы, фото вә кино плјонка
зинәси»нин тә'сири илә јазылмыш «Фә. битки вә һејванларын даими тәркиб лары истеһсалында ишләди. пр.

сәтһинин1əкнама» (фарс дилиндә, 1301) вә һиссәсидир. hејванларда бә'зи ендок- ҜҮМҮшләмә-мә'мулат
«Тәнтиг vт тејр» («Гушларын сөһбәти», рин вәзиләрдә, көзүн пигмент тишасын əсасəн галваник усулла күмүш таты

1317: Ф. Әттарын ејннад.ты поемасы ганда (еритроситләрдә) топла- (30 мкм-дәк) илә өртүлмәси. ҝ. мә'му
əсасында) дидактик мəснәниләри. гәзәл шыр. к. препаратлары антибактериал латы агрессив мүһитдә коррозијадан
вә генәтəри вар. Низаминин «Једди бүзүндүрүчү вә јандырыҹы тә'сир- горумаг, мә'мулатын електрик кечири
көзә:1» поемасындан «Бишр вә Мәлиха» лидир. Тибә ән габилијjәтіни,чох күмүш нитрат, ҹилијини, əксетдирмә
нове.1.1асыны «Бишрнамә» аты илә cәр- колларгол, протаргол вә бактерисид сүртүнмәјә гаршы мүгавимəтини артыр
бәт тәрчүмә едәрәк «МІәнтиг ут-тејр»дә кағыздан истифадә едилир. маг, декоратив вә с. мәгсəд.тәрлә гәт
верх иштир. Ҝ.-үн иктисади әһәмијjәти бөјүкдүр; биг eдилир. Јејинти сәнајеси апарат

Әсәр: Man tikut-Tayr, Ankara, 1957. әмтәә истеһсалы шәрайтиндә о, кызыл лары, гашыг, бычаг, чәнҝәл, габ гаҹаг,

дарды н.. Низами ва турк оjнамыш, хүсуси истеллак дәјәри кәсо прожектор, күзкү вә с. нин үзəри ку
ла jанашы, умуми еквивалент ролуну автомобил фарасынын ишләк сәтһи,

әдәбијјаты, Б., 1980; Aras 1 ін., Gülsehri
ve Gencevi Nizami, Ankara, 1968. едәрәк пул олмушдур. Марксын фик- мүшлә өртүлүр.

ринҹә «гызыл вә күмүш өз тәбиәти е'ти- Әд.: Пайнер В. И., Защитные
КҮМҮШ (тат. Argentum), Ag— кимјə- барилә пул дедил, лакин пул өз тәбиәти покрытия металлов, М., 1974.
вні елемент; елементләрин дөври систе- е'тибарилә гызыл вә күмүш дүр» (бах КҮМҮШЛҮ— Азәрб.ССР-дә Цlaмахы
минин I групундадыр; ат.н. 47, ат.к. Маркс К., и Энгельс Ф., Соч., ш. ндән 15 км ҹ.-да Гырлыг д. Hын шм.
107,868 ир; јахшы читаланан, плас- т. 13, с. 137). Илк к. пул Годим Рома - әтәјиндә ерамызын әрвәлләриндән орта
1ик, аг металлыр; тәбиәтлә ики сабит да ерамыздан 4—3 әср әввал (Русија- асрләрәдәк (13—14 əсрләр) мөвчуд
изотонуни (107 Ag вә 109 Ag) гарышығы да 9—10 әсрләрдә) кәсилмәјә башлан- олмуш јашајышi јери (чохлу күмүш пут
шәк,индә.10р; рациоактив изотопла- мышдыр. Өлкәләрин чохунда к. 20 танылдығы үчүн јерли эһали бу әрази
рындан практик әһәмијjәти олaны 110Ag әсрин әрвәлләриндә, бә'зиләриндә исә ни к. адландырмышдыр). К. дәнг бүрч,
Дур (Т., =25.3 күн). к. гәхим дән (е.ə. 20 әсрин 30 чу илләринин орталарын- дөрдкүнч бина галыглары, ширли ва
4 чү минипликлә) Мисирлә, Иран,да, да валјута әһәмијjәтини итирмишдир. ширсиз, бојалы кил вә шүшә габ гы

Чилә мә 'лум или. Јер табығында күт- кимјанын саслары, Б., 1965° макс. мишдир. Габ нүмунəлəри Јалојлугәргә,ләчә сорта милары 7.10 - 6% -дир (бах ком" мочерк с серебре,"зиз... Минкәчевир, Гәбәлә сашкарПолимета.1 филизләр). 50 лән артыг М., 1981.
минераты вар. Дәниз сурунда мигдары КҮМҮШ ӘринтиләРИ — компонент едилмии таблара охшардыр.

әд.: Нуријев А. Б., Күмүштү
3- 10 8% нр: түпјада ән аз танылан ләриндән бири күмүш олaн метал əрин - jaшa jыш јери harгында илк мә'лумат, Азәр
елементләрдән биридир. Сыхлығы 20°С тиләри. Зәркәрлик мә'мулатлары һа - бајҹанын мадди мәдәнијjәти, ҹ. 6. Б., 1965.
дә 10,5 г см дир. 960,8°С дә әриjир, зырламаг үчүн күмүшүн гызыл, Мис КҮМҮШЛҮ полиМЕТАЛ ЈАТА
2184°С дә гајна јыр. Електрики вә ис- вә с. металлaрлa əринтиләриндә исти- FЫ — Нах. МССР-ин Ш.-г.-индә, Ар
тилији чох јахшы кечирир. Бирләш- фадә олунур. Күмүшүн платин, пал- пачајын ашағы ахынындадыр. Тәcp
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дән мә'лумдур. Јатаг ејниадлы анти- ҜҮН, cутка — 24 саата бәрабəр ләри: башағрысы, гусма, әзкинлик,
клиналын нүвә һиссәсендә вә ҹ. г. га- олан заман ваhиди. Улдуз күнү темп р (бә'зән 40°C), набзин зәнфләмә
надын да јерләшир. Кеоложи гурулу - јаз бәрабəрлији нөгтосинә нәзәрән Је- си, тәнәффүс позғунлугу в с.: агы
шунда Сәләрәк (Үст Живет мәртәбәси) рин фырланма дөвру, јахуд һәмин нөг һалларда кома. И к јардым: xəс
вә Данзук (Фјран мәртәбәсинин ашағы тәни ики ардыҹыл ејпалы (јухары тәни көлкәдә узандырмаг, сојуг комп
hiccəлəри) најстары (әһәнҝдашы, кил- вә ја ашағы) кулминасијасы арасын- ресләр којмаг, бәдәни ја дәсмалла бү
ли шист, густашы) иштирак едир. Ан- дакы мүддатдир. Башлангыҹ јухары рүмәк, агыр һалларда сүн 'и тәнәффүс
тиклиналын ч. г. ганады төрәмә тыры кулмипасија аны улдуз вахты илә обах һәмчинин Истивурма).
шыглыгла вә бир чох позулмaлaрлa мү- саата ургундур. Јаз бәрабəрлијини ҜҮНДәлик – бир шәхсин вә
рәккәбиәйтмишдир. Филизләшмә тө- həгиги (орта) нөгтəси башлангыч кө лективии həјатында баш верән һадисә
рәмә антиклиналларын енинә позулма түрүлдүклә һәгиги (орта) улдуз ләрн күнбәкүн экс етдирән јазы. Ха
лaрлa кәсилмиш тағ һиссәләри илә эла күнү а.1.таныр вә уз, нутасија нәтиҹә тирә әдәбијјатындан фәрен олараг. К.
гәдардыр; галенит вә сфалерит мине синдә лэјишир. Орта улдуз ҝүнү исә дә лэгиг тарих көстәридир. К. ләр (ик
paллaрынын мөһтәви вә бүтөв филиз Јерин һәгиги фырланма Дөврүдән дәсрә 17 əсрдә Инкилтәрә дә кеніш ja
јуваларындан тәшкил олунмушдур. 0,0084 сан тысадыр. Улуз ҝүнү әлве jылмышцы) тарихи, тарихи биографик
Лајвары филиз ҹінсимлари дaha чox әһә- ришли олмадығындан адәтән ҝүнәш вә ја тарихи мәдәни вә бәдии сәнәд ки
мијjәтлидир. Сәдәрәк лај дәстәсинин күнү, ишләдилир. Бу, Јерин Ҝүнәш ми мүһүм әһәмијjәтә маликдир (.
əhəнкдашыларыны ики hоризонт тәш- әтрафына доланма дөврү, јахул Күнә- Кукун кәми Ҝ.-ји, В. К. Күзелбекерин
кил eдир. Филизләрдә гурғушун 4,5%, шин икй ардыҹыл еіпиадлы кулина- литсеј ж. ји. В. Скотт, Стендал, т. г.
синк исә 0,5% дир. Филизин минера сијасы (кеҹәјарысы вә ја күнoрта) ара - Шевченко, Т. Н. Толстој вә б. Hын К.
ложи таркиби галенит, серусит, сфа- сын да кечән вахтдыр. Һәгиги Күнә ләри). Гәһрәманын к. ји шәклиндә
лерит, смитсонит вә каламиндән иба шин кумитасијалары һесаба алын- јазылмыш бәдин әсәрләр дә вар: И. С.
рәтдир. Јатаг 1954 илдән истисмар еди- мазса ж. həгиги Күнән күнү адла Туркеневин «Артыг адамын күндә:ТИ
лир. ныр вә ултуз вахты илә 24 саат 3 дуг ји», М. J. Термонтовун «Зәманэмизин
КҮМҮШ НИТРАТ, AgNO3— нитрат 36 сан — 24 саат 4 дәл 27 сан арасын гәһрәманы» романында «Печоринин
туршусунун бирвалентли күмүш дузу; да дәбишир. Бу фэрги јох етмәк үчүн журналы, Рәшад Нури Күнтәкинин
рәнҗсиз кристал маддəдир; сыхлығы орта Күнәш күнү, jә'ни улдуз вахты «Чалы гушу» романында Фәридәни
(19°С дә) 4,352 г/см2 дир; 209,6°С-дә нын 24 саат здәг 56,55536 санијəси ҝ. jи вә с. Азәрб. јазычыларын дан Meh
әридир; суда (20°С дә) 69,5% һәлл олур; көтүрүлүр. Орта ҝүнәш күнүнүн баш- ди һүсејн, Әзиз Шәриф вә б. нын К.
гәләви гәләви торпаг металларын ланғыҹы орта кеҹәјары, јə'ни орта Кү- ләри ләрҹ олунмушдур.
нитратлары илә бирҝә әритдикдә бәрк нәшин ашағы кулминасијасы гәбул КҮНДәҹәләр (Ephemerceptera)
мәһлул әмәлә кəтирир. Күмүшүн бүтүн едилир (бах һәмчинин Тәгвим). надлы һәшәрат дәстәси. Габыгтојма илә
башга бирләшмәләринин алынмасын ҜҮНБәз-даирәви, чохбуҹаглы вә сл әлагодар 2 охшар гана,4лы фаза ја
да, фото сəнајесиндә, үзви вә аналитик липсвары бина вэ гургуларын чеврил субимаго вә имаго фазасына ајрылыр.
кимјада (катализатор вә оксидлашдири- миш каса формалы өртүү. Ю. отураҹаг - Ганадлы фаза заманы к. гидаланмыр,
чи кими), кузку, боја малдәләри истеһ- дан јухарыја догру һөркү сыраларынын бир нечә санијə јахуд 1 күндән сопра
салында, тибдә (бактерисид маддә ки- кетдикҹэ даралдылмасы васитәсилә ја- өлүрләр (ады да бурадандыр). Агыз
ми) ишләди.Лир. paдылыр. Јерләшкә чохбуҹаглы вә квад- апараты релуксијаја урамыш;1ыр.
КҮМҮШОТУ (Queria)-гәрәнфилчи рат шәкилли олдугда Ҝ. Иі даирәви ЦІирин суларда jашајыр. 23 фәси.Тәси
чәклиләр фәсиләсиндән бириллик бит- отураҹағына кечмәк үчүн парус вә вә 2 миндән чох нөвү, ССРИ ə 17 фә
ки ҹинси. Јарцаглары хәтварь, биз- тромпдан, еләҹә дә кушә тагындан ис силаси во 200 нөвү, очүмләдән Азәрб.
шәкиллидир. Икиҹинсијjәтли чичәк. тифадо едплир. ҝ. Гәдім дөврләрдән ССР ин ширин суларында 33 нөзү мә”
дəри башҹыг чичәк групунда јерләшир. мә'лумдур (Микенада «Атреј сәрдаба - тумдур. Су биткиләр арасында, и.т
Мејнәси гутуҹугдур. Аралыг донизи са- сы», е.ә. 14 əср (?)). Әввәлләр килдән, вә лил гум биотоплaрын да јада јыр.
Һилбоју әразиләриндә, өн вә Мәркәзи сонралар исә даш, бишмиш кәрпич, бе Күр чарында Poligonia fulіginosa нөвү
Асијада битир. Дүнјада, ССРИ -дә вә тон вэ материалдан тикилмишдир. к. кен иш јајылмышдыр.
Һәмчинин Азәрб.ССР-дә 1 нөвү-ис Гәдим Рома (Рома пантеону, тәгр. 125; ҝүндүз ишығы ЛАМПАСЫ -
панија к. (Q. hispanica) мә'лум- к.-инин диаметри 43 м) вә Бизане көјүтүл шыг caчati тумнессет
дур. Арандан орта дағ гуршағына гә- (Ajaсофија мә'бәди; к. инин диаметри лампалары нөвләриндән бири. Чох вахт
дәр гуру, дашлы jерләрдә jajылмыш- 31,5 м) ме'марлығында кениш јајыл луминессент ламаларынын бүтүн нөв
дыр. мышды. Ҝ. Интибаһ дөврү Гәрбн Авро- ләри дүзҝүн олмаjapar K.и... адлал -
КҮМҮШҮ поЛАД — тәмиз, һамар вә па ме'марлыгында шәһәрләринг доми цырылыр.

парлаг сәтһли (пардагланмыш, бә'зән нантына чеврилмишди (Флоренсијада - ҜҮНДҮЗ киносу — кинофи.м.1ə
ҹилаланмыш) чубуг полад; ен кәсији кы Санта-Марија дел Фјоре килсәсинин рин күндүз, јахул сүн’и иныгда нү
даирәви олуб, диаметри 0,2— 25 мм- Ҝ.-и, 1420 — 36, ме'мар Ф. Брунел- мајиш етдирилмәси. Тамашачы дерлә
дир. Өлчүлэринин чох дəгиглији 30-50илә лески). Ҝ.-дән Орта Асија, Јахын Шәрг, ринин үфүги ишыгланмасы
фәреләнир. Әcacән, карбонлу вә лекир- оҹүмләдән Азәрб. меліарлығында келк дән артыг олдугла кејфијjәтли про
ләнмиш аләт полады, һабелә лекирлән ниш истифадә едилмишдир (Марағада- jексија алмаға имка верән кино гур
миш конструксија поладларынын бә' - кы ҝөj күнбәз, Бәрдә түрбәси, Ҝән ғулары шәрти олараг к.к. на аид еди
зи маркалары Ҝ.п. кими Базырланыр. ҹә ҹүмә мәсчиди вә с.). Мәридәки лир. Ҝ.к. ади кинопројексија апараты
Сәтһи механики e'малдан кечирилмә- Султан Сәнҹәр түрбәсинин (12 аср), илә көстəрилир. Екран кәнар тыгдан
дән ишләдилир. Сәмәргәнддә.
ҜҮМҮШ-ХЛОРИД,

мүһаЩур Әмир түрбәсинин тејри -шәффаф материалларла
AgCI—хлорид (1403—04) Ҝ.-ләри, Султанијjәдәки өл- физә едилир. К.к. ндан тәлрис мәrcə

туршусунун бирвалентли күмүш дузу; мајту худабәндә түрбәсинин икигат дилә, һәмчинин сәрки стендлариндә
ағ pəнкдә кристал маддəдир; 457,5°С. ҝүнбәзи (1305—13), Истамбулдакы Сү- вә реклам үчүн истифадә озунур.
дә әриjир: суда чох аз (1,55-10 гл) лејманијjә вә Султан Әһмәт ҹамеләри - КҮНДҮЗГАЛА --- Азәрб.ССР Tycap
һәлл олур; Na2CO, гарышдырыб әрит кин К.-ләри (16 əср) мәшһурдур. 19 р нунун Кәдәзејхур советијиндә кән,і.
дикдә саф күмүш алыныр. . космик əсрдән ме'марлыгда кэрниҹ вә лаш Қ.- Pн мәркәзин,дә11 12 км шм. ла, Гусар
шүаланманы көстәрән детектордур; ләрлә јанашы метал каркаслы агаҹ вэ манли дүзәнлијиндә, тир. Әһ. 923 (1981);
ишығаһәссас материаллар истеhеалын дəмир бетон Ҝ. -ләр дә тәтби олунмага тахылчылыг, банчылы, һејван аргыг
да вә тибда ишләдилир. башланмыдыр. Мүасир дөврдә к. дә вә тәрәвэзчиликлә мәшгулдур. Орта
КҮМҮШҹә (Alburnus alburnus) — чә- эсасән, сирк вә с. биналарда истифа- мәктәб, китабхана, рабитә ще 'бски,
кикимиләр фәсиләсиндән ширинсу ба- дә еднлир. археоложи абитә:1:әрәII еркәІ орта
лығы. Сүрү илә башатыр; уз. 20 см- ҜҮHвуРМА — инсан вә һејванда кәс- әрләрә ап;1 jaшa jыш јери (бах Гунд.
дәк, чәкиси 60 га гəдəрдир. Pəнки ҝү- кин хәстәтик һалы: күнәш шүалары тәnә) ва».
мүшүдүр (ады да бурадандыр); Гәр- нын баша билaвaситә тә'сири нәтичә ҜҮНЕЈ— да гын, бланын с. -Нин
би Авропа вә ССРИ нин Авропа һис- синдә бејин функсијаларыны11 позул чохлу күн түшэіі, күнэці.Ти јери, ч.
сәсинин чајларында jашајыр. Азәрб. мacы илә мүшаһидә олунур. к. зама - тэрэфи. Гузејин əкси. К. » термини чок
ССР ин суларында дикәр з нөвү вар. ны инсанда бејни габыгалты көтүк рафіі адларын тәркибин дә дә раст кә
Мајнијулда 3— 10,5 минәдәк һиссә- наһијəлəриндә (тәнәффүсү, ган дөвра пир; мәс., Ҝүнејкәнл (Дашкәсән рну).
һиссә күрү төкүр. Јосунлар вә планк- ныны, темп-р балансыны, духуну вә с. Күнејләјә к. (Кәлбәчәр р ну),
тон хәрчәнккимиләрлә гидаланыр. Bәтә- тәнзимләјән) функсионал структур дэ- ҜҮНЕЈГАЛЕР — Азәрб.ССР Мартини
кә әһәмијjәтлидир. јишикликләр баш верпр. Әламәт. (ГМВ) р-нунда кәпл. К. совет:Лизинин

ва
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мәркәзі. Рн мэркэзин дән К.М Ч.-г. 2. 100 кг (3330) Јер күттәси), орта ултрабән өвшəји вә ренткен шүалан
дә, Гарабааг сисиләсинин шм. Іш. этә- сыхлығы 1,4 г см, сәтһиндә ағырлыг масынын əсас мәнбәләриндандир. Таҹ
јин Хәдир. Əh. 2057 (1981): hејван арлыг, гүввәсинин тә'чили 274 м сан? (Јерин- фотосфердән млн. дәфә заифлир, там
үзүмчүлүк ва әкчиликлә машгул кинлэн 28 дәфә бөтук). к. Үчүн биринчи ќ. тутулмасында вә ја тутулмаданкә
дур. Орта вә сәккизитик мәктэб, мә сүр'әт — 438 км; сан, икинҹи нар хоронографла мүшаһидә олунур.
дәнијjәт еви, клуб, китабхана, хэстә космик сүрәт 618 км/сан (Јеринкиндән Таҹ спектринин компоненти икидир;
хана, рабитә шөбәси вар. 55 дәфә бөјүк), маркәзиндә темп р енержинин нисби пајланмасына көрә
ҜҮНәБАХАН (Helianthus) — мүрәккә6- тәгр. 1,5.107 к, тәзјнг 2,2.1017 дн/см2, фотосферинки илә үст үстә дүшән кә
чичәк.лиләр фәсиләсиндән битки ҹинси. сыхлыг 150 г/см3 дир. ҝ. и телескопла силмәз спектр фонунда jajылмыш бир
Һүнд. 0,6—5 м, көндәси сејрәк, сәрт илк дәфә Г. Галилеі мүшаһидә етмиш- нечә анчаг интенсив Фраунһофер хәт
түкчүкләрлә өртүлү, јарпаулары ири дир (1610). Илк мүшаһидәләрдән к. ти вә 30 дан артыг емиссија хәтләрйн
(учу сиври), чичәк групу сәбәт (диа- ләкәләри вә ҝ. ин фырланмасы ашка- дән ибарәт спектр. Компонентләрин
метри 15—20 см) формалы, мејвәси ра чыхарылмытудыр. Спектрал ана- тәбиәти көстәрир ки, таҹда електрон
пазвары тохумчадыр. Bәтәни Шимали лизин кәшфи Ҝ. Ин мүкәммәл өjpәнил- темп-ру тәгр. милјон дәрәҹәдир. к.
Американын ҹ. һиссәсидир. Русијаја 18 мәсилә имкан верди. Там Ҝ. тутулмасы таҹындан сонра фөвгәлтаҹ адланан
эсрдә Нидерландан кəтирилишдир. мүшаһидәләриндэн ҝ. хромосфери вә мүһит млн. километрләрләдир. Ашкар
Шимали Америкада 50 дәк (от форма- Күнәш таҹындан ибарәт к. атмосфери едилмиш дир ки, ҝ. атмосфери Јер ор
лы), Мексика вә Перуда 28 нөвү (әк- кәшф едилди. Бу мүшаһидәләрин би- битинәдәк узаныр. к. таҹындан даим
серијjәти чохиллик јарымколдур) ја- риндә протуберанслар, онларда да илк ахан планетларарасы фазада
jы.Мыпыр. Бирилликләрдән јаг- дәфә һелиум танылды. Американ аст. Күнәш ҡүләju japaдыр. Бу, к. фәал
лыг к. (Н. annuus), чохилликләрдән рoному ҹ. hејл Күнәш ләкәләриндә лығынын максимум дөврүндә күҹлә
топинамбур вә ја јерарму күчлу магнит cahəcи отлуғуну исбат нир, Јерин магнит гүввә хәтләрини
ду (H. Tuberosus) бечорилир. Јаглыг етди (1908). К. сары ҹыртдан улдуздур. деформасија етдирир, бир нөв eһтиза
кын тохумун, 7ан (таркибиндә 27 — Бизим Галактикада ћ.-дән радиусҹа за ҝәтирир вә һәгигәтән күләк тәсәввү
57% jar oiyp) јағ алыныр. Жмыхы зү- тәгр. 1000 дәфэ кичик олaн милјонлар- pү јарадыр. Јер јахынлығында бир
лат.та зəнкин гүвватли јемдир. ССРLİ ла у 1дуз вар. к. Галактика мәркәзин- нечә jүз км/сан сүр'әтә вә 1—10 про
дә, эсасəні, Шимати Гафгаз,да, Мәркәзи дән тәгр. 33000 ишы? или мəсафәдә тон/см3 сыхлыға маликдир.
гараторпаг B11л. 12, Волгaбojунда, олуб, 240 км/сан сур'әтлә онун мәр- Күнәш ләкәләзи фотосферин əн ха
УССР вә Газах.ССР-дә беҹәрипир. Со- кәзи әтрафына 200 млн. илдә бир там рактерик үнсүрларидир. Бә'зиларинин
вет се тексионерләрн — В. С. Пустовојт, дөвр eдир.
Л. А. Жданов вә б.-нын сә'јләрн нәти

диаметри тәгр. 103 км-дир (10 Јер диа
К. ин дахин гурулушу к. моде- метри); Бөјүкләринин нүвэсиндә маг

часиндә к. тохуутунун орта јағылығы линин һесабланмасы" əсасында өjpə- нит саһәси 4500 гаусадәк олур. Ләкә
28,6% тән 48, 49% дәк чат.дырылмышдыр. нилар. к. мәркәзиндән тәгр. 0,3 к. лəрин japaнмасы ондакы күҹлү маг
Линзавары К. (Н. lenticularus) радиусу мəсафәјәдәк јерләшән ҝ. нү- нит саһәсинин конвексијаны ҹилов
АБШ, Канада вә Мексикада, еләҹә дә вәсин 13 исти.Тик пүвә реаксијалары ламасы» илә изah eдилітр. Ләкәнин
CCPII нин ч. ш. ритарында алаг кими келир: həр реаксијада 4 протон бир темп ру фотосферинкиндән тәгр. 1500 —
тəсадуф еди.ир. Хијарвары К. hелиум нү вәсинә чеврилир. к. санијə- 2000 дәрәҹә ашағыдыр вә о парлаг
(Н. cucumerifolius), сивријарпаг дә 3,8 10,5 ерг енержи кіталандырыр. фотосфер фонунда тутгун көрүнүр.
к. (Н. argophyllus) вә с. исә декоратив Бу, к. нүнәси дә санијәдә 4 млн. т Ләкәләрин вәзијjәтинә вә Доплер ha
битки тəрдир. Зэрəрвериҹилә-һидрокенин јанмасы hecабынадыр дисәсинә әсacән ашкар едилмишдир ки,
ри: мәфтилгурду, jаланчы мәфтилігур (ж. пүвэсиндә кәдән индики реаксија ҝ. Јерин өз оху әтрафына фырланма
ду, к. од.ту часы вә с. Хәстәликлә мірд. илләр тавам сдә биләр). К. енер- истигамәт индә фырланыр. ҝ, еквато
ри: склеротниоз, боз чүрүмә, кэһрә жисинин 1'2,2-1(0) һиссжи Јерә чатыр. рунда фырланма сүр'әти тәгр. 2 км/сан,

к. мәркәзин,дән узаглалыгҹа темп р там фырланма мүлдәт и 25 сутка, гү16
эд.: Подсолнечник. Кіtев, 1981. азалыгында Вин ганунуна әсacән ләри јахынлығында 30 суткадыр.

шүаланманын максимуму јухары гат- Ҝ. фәаллығы, эсасан, ләка группа
ҜҮНәБАХАН JAFы – күнәбахан бит- лара кечикҹә узун далғалара тәрәф рынын сајына əсасəн өjpәнилир. Группа
кисининг тохумстарынан пресләмә вә сүрүшүр. Атомар улдуглары һәр бө- йки ләкә варса, онларын магнит гүтб
екстраксија јоту илә алынан алифатик јүк енержили квангы бир нечә кичик- лүкләри мухталифдир. Ҝ. - ин Шимал
јаг. Биширитмәмиш к.і. -ныг хош иjи енержи и квантлар шәклиндә шүалан- јарымкүрәсиндә габагдакы ләкәнин
даты вар. Сыхлыгы 10°С дә 0,920) — дырыр. Нәтичәдә ҝүнәшин јухары магнит гүтөлүју ҹәнубдурса, ҹәнуб

0,927 «Іс.м" дир, -- 16° илә — 19°С ара- гатларына кетдикҹә ардыҹыл олараг јарымкүрәсиндә шималдыр вә тəрсинә.
донур. Тәркибиндә 1,6— 4,6% гамма шүалар әвәзинә ренткен, онун Бу, jалныз јени фәаллыг дөврүндә

стеарин, 3, 5—6,4% палмитин, 0,1% ә ла әнәзии,дә узаг ултрабэн өвшəји шуа- дәбишир. Ләкәләрә көрә к. фәаллы
гӘдәр мирнстин, (0,7 — (),9%
24—40% отеин, 46— 62% линол вә 1% ә лаймаја уугун"hвантлар даhаjухары магнит гүтөлүjүнә көрә 22 илдир. к.

арахин, лар бурахыгыр. Ултрабән өвшəји шта- ғылын әсри орта периоду 11 илдирса,

гәдэр линолен турш усу олур. Фосфа- гатларда көрүнән вә инфрагырмызы алышмалары онун əн күҹлү, гејри-ста
тил.ләр, токофероллар (Е витаминлә- (истилик) шүаланма квантлары илә сионар фәал үзвларидир вә партларыш
ри) вә мумларыі мигдары јанын чы эвәз олуур. ҝ. ин парлаглығыны тә”- характерлидир, кичик һәҹмдә бир не

лы олараг дэјиштир. Јол әлэди 119— три фонунда Менделејев ҹәдвәлиндәки ерг енержи ајрылмасы илә башлајыр.
харыта вә е мал үсу т.ларындан асы- мин едән фотосферип кәсилмәз спек - чә он санијә вә ја дəгигәдә 1037 — 10 з

136, һидроксип эләди 2 10.6 дыр. Бу елементләрин 1əгр. 70-нә аид (күтлә- к. алышмасы ҹаван, чох дəјишкән мү
јағ төвү мүһүм гида мәһсулуур, һил- ҹә 70% hідрокен, 29% hелиум, 1% га- рәккәб конфигурасијалы магнит саһә
рокен.1əцлирмә јоту илә он,дан марга- лан.лары) отан 20000-дәк Фраунһо си олан ләкә групларында баш верир
рин вә кулинарија јағалары һазырла- фер хәтләр мүшаһидә едилир. (бах Хромосфер алышмалары). Космик
ныр, консерв, сабун вэ лак боја сәна- Хромосферин парлаглығы фото- кәминин көвдәсиндә тормозланма шуа
јеләридә йшлә тилир. Мүхталиф мəл- сферинкиндән 100 дәфәләрлә зәиф ол- ланмасы japaдaн Күнәш ин космик шуа
һәм нөвлари һазырладыгда к.ј. ндан дугундан о там Күнән тутулмасы за- ланмасы космонавт үчүн тәһлүкәли
истифадә едилир. Азәрб.ССР-дә маны вә ја хүсуси ҹиһазларла мүша- олдугундан алышма Баггында мә'лу
миз.ләнмиш к.ј. истеhеал едидир. һидә еди.Лир.
КҮНәһИР - Азәрб.ССР кәс илмәз шүаланмаја мат вермәјин бөјүк практик әһәмијjә

р-нунда кәнд. к. советлијинин мəркәзи. јериндә исә парлаг хәтләр дурур, ин- мәшәли, протуберанслар вә с., илә бир
Ләнкәран малик дејил, Фраунһофер хәтләринин ти вар. ҝ. - ин үмуми фаллығыны к.

Рн мәркәзинән 35 к.м Шм. Г.-дә, дағ терференсија -полјаризасија сүзҝәҹини ликдә ләкә вә алышмалар тә'јин едир.
әтәјиндадир. ӘҺ. 494 (1981); тәрәвәз- к. телескопу систем инә гошмагла бу Гүтб парылтысы вә Јерин радиасија

вә һејвaндaрлыгла мәшғулдур, хәтләр, jә'ни монохроматик шүалар да гуршаглары, ионосферин вә Јерин маг
Сәккизиллик мәктәб. киногурғу, клуб, мүшаһидә едилир. нит саһәсинин сарсынмасыны төрә
китабхана, ти66 мәнтәгәси вар.
КҮНәш — Јерә ән јахын улдуз, Күнәш арасындакы кечид зонасындан үстдә ганизминә тә'сир көстәрир.

Кунәш тамы хромосфер илә тач дир, биосферә, о ҹәмләдән, инсан ор

системинин маркази ҹисми. к. бу сис јерләшир. Бу зона 100 км галынлыгда К.-дә үч нөв магнит cahəси вар:
темин күтләсинин 99,87% -ини ташкил назик гадыр. Бурада сыхлыг таҹа 1) ж. улдуз кими көтүрүлдүкдә өлчү:
едир. К.-ин Јердән орта мəсафаси доғру 10 дәфәләрлә кичилир, темп-р лән саһә; бу, Ҝ.-ин фырланмасындан
149,6- 106 км, радиусу 6,96. 105 км (тәгр. исә артыр. Темп р вә сыхлыг гради- асылы олараг дəјишир, 1 гаусадәк гид
109 екваториал Јер радиусу), күтләси јенти бөјүк олан бу зона Күнәшин узаг мэт алыр, планетләрарасы cahə
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кисых әлarəдардыр; 2) ж. јаваш фырла- EA-нын Физика-Техника Ин-тунда апа- фотосферинкин,дән 1500°-2000°
нан дипол кими гәбул eдилдикдә өл- рылыр. ССРИ дә су вә һава гызды- чикдир.
чүлән саһә; бу, 1—5 таусдан бөјүк ол. рап, сују ширинләштирә вә с. Белио- ҜҮНәш МАГНЕТизми — Күнәшлә
мур, мухталиф јерләриндә вә вахтлар- гурғулар, псидиҹи вә сојудучу тургу- магнит саһәсинин варлыгы илә бағлы
да мүхтэлифлир: 3) локал саһәләр; лар, електрик енержиен һасилаты үчүн Һадисәләр jыгымы. Күнәшлә ән күҹлү
ән бөјүү ләкәләрин нүвәләриндадир. јарымкечириҹи чевириҹилэр (фотоелек - магнит cahəси (4500 гаусадəк) Күнәш
К. физикасы əсасында к. магнетизми, трик вә термоелектрик кенератор.тар ләкәләришдадир. Буну Зејсман Кади
к. Плазмасы. ҝ. шүаланмасы вә бун- вә с.) japaдылмышдыр. ССРИ дә илк сəси эсасында американ астроному ҹ.
ларын таршылыклы тә'сир вә әлaгәсини күнәш електрик стансијасы Крым да гу- hејл кәшф етмишдир (1908). 1400 гаус
комплекс өjpәнмәк мәсәләләри дурур рашдырылыр (1980). Австрија, Белчика, ан кичик магнит саһәләриндә парлаг
вә тәдгигатларда космик техникадан Јунаныстан, АБШ, Исвечрә вә Исвеч лыг нисбәтән бөјүкдүр. Ҝүнәшин сакит
кениш истифадә озунур. өлкәләринин иштирaкы илә Испанија oблaстларында зәйф фонду магнит са

әд: hашым задә м. У., Астро- нын Алмерија əјалэгиндә күнəти стек - hәләр мүшаһидә едилир. "Онлар фәал
номија, Б., 1970; Шкловский И. С., трик стансијасы тикилир (1981). областлaрлa бирликдә Күнәш таҹынын
Физика солнечной короны, М., 1962: Зи- Әд.: Мак - Вейг Д., Применение вә планетләрарасы фазанын магнит саһә
ринг.. Солнечная атмосфера, пер. с англ., солнечной энергии, под ред. Б. В. Тај - ләри илә сых әлaгәлардыр. hелиогра
М., 1969; Гусейнов Р. э.. Динами- нижевского, М., 1981, фик силиклари 55°-дән бөјүк олен об

Ереван, 1975. Бакулин П. И., Коно. КҮНәш ЈЕЛкәни - космик апараты синиш кәркинлији 1—5 гаусадəкдир ва
ластда, Ҝүнәтин умуми магнит саһә

ноничэ в. Мороз В. И. Курс об- һәрәкәтетдирмә васитәләринлэг бири;
щей астрономии. 4 изд., М., 1977. учун заманы ачылап бөјүк саhəли геј- тын максимум фазасында гүтбләрдә

дипол характери дашырыр. Фәаллы

«КҮНәш» — ичтимаи сијаси, әдәби, ри шәффаф назик пәрдә шәклиптә һа: бу сahəнин ишарәси дəјишир. Совет
Хырда буржуа истигамәтли газет, зырланыр. Апарата Кунә шуалары, астроному А. Б. "Севернынын мүшаһи
1910 (104 нөмрә) — 1911 (17 нөмрә) ил- нын тəздити илә (Күләшлән узаглаша дәләринә көрә умумий магнит саһәси
ләргә Бакыда, Азәрб. лилиндә нәшр истигамəтиндә) мүəjjән сүрәт верә би- ајры ајры магнит саһәси елементлари
едилмийдир. Илк нөмрәси 1910 ил ав- ләр. Узунмүддәтли планетләрарасы ни мәҹусудур.
густун 17-дә, сонунчусу исә 1911 ил учушлар үчундур.

јанварын 20-дә чыкмынадыр. Нашири КЎНәш кәләфи, гарын кәлә Әд.: бах Күнәш мәгаләсинин әдәбиj
јатына.

Оручов гардашлары иди. •k.» дә пан- фи-синир елементләринин топлусу;
Түркист на панисламист шәхсијjәтләр — вeкeтaтив кәләфләрдәндир. Гарын бош- КҮНәш МАГнитоГРАФЫ — Күнә
ӘҺмəл Камал (баші редактор) вә Јусиф луғунда гарын вә jухары мүсаригә шин магнит саһәсини өлчмәк үчүн ҹиһаз.
Талыбзадә илә јанашы, Абдулла Шаиг, артерија уҹларынын әтрафында јер- Илк Ҝ.м. ны американ астроному х.
Гафур Рәшад, Абдулла Диванбəјоғлу ләшир. Қ.к.-нин тәркибинә сағ вә сол Бебкок ихтира етмишдир (1952). Өлчмә
вә б. мүтәрәгги фикирли зиjалылар да гарын дүjүнү, тәк jухары мүсаригә дү- үсулу Зејеман һадисәсинә әсасланыр.
иштирак етмишләр.

jүнү вә дүjүнләрдән мүхталиф истига- kҮНәш МҮАЛиҹәси, heлиоте
КҮНәш БАТАРЕЈАСЫ, Күнәш мәтдә күнәш шүасына бәнзәр (ады да рапија (јун. hélios-Ҝүнәш — thera
елементлари батарејасы бурадандыр) шахәләнән чохлу синир- реіа—мүалиҹә)—күнәшин шүа енер

— Күнәш радиасијасы енержисини бир- ләр дахилдир. Бу синирләрин тәрки- жисинин мүалиҹә-профилактика мәгишлабаша електрик енержисинә чевирән, биндә һисси вә парасимпатик лифләр- сəди илмаси; ишыг муалиҹә

јарымкечиричидән (әсacән Si, CaAs) дән башга чохлу мигдарда постганглио- синин бир нөвү. Организмә инфрагыр
һазырланмыш кенератор. Иш принси- нар симпатик лифләр дә вардыр; лиф- мызы вә ултрабəнөвшəји күнәш шүаЩ.м.
пи дахили фотоеффектә

ләр вәзләри вә диагфрагманы, мә'дә- лары тә'сир көстәрир. заманы
əсасланыр.

Ҝ.6.-нын енержи характеристикасы бағырсаг трактыны, далағы, бөjpəји, (Күнәш ваннасы) күндән гаралма әмә
јарымкечириҹи материалын нөвү, ҝ.6.- бөjpəкүстү вәзи вә с. дамарларын әзәлә лә кәлир ки, бу да организмдә мүбади
нын конструксијасы вә ондакы.

гишасыны иннервасија едир. лә просесини, иммунитетін фәаллашды

ментләрин сајындан асылыдыр. Прак. ҜҮНәш КҮләЈИ-ҝүнәш тачы плаз. рыр, гандаранмасыны, тохуманын пида
тик әһәмијjәти олан (ф.и.ә. ~6% ) илк масынын планетләрарасы фәзаја даим ланмасыны, умуми вәзијjәти, иштaha

jaxшылашдырыр, оргаКунәш елементи АБШ-да јарадылмыш- ахыны. Таҹ фотосфердән кәлән дал- ны, јухунудыр, (1953—54). Ҝ.б. мүстәгил енержи гавары һәрәкәтләрин енержиси heca- низм и мөһкәмләндирир, рахит хәстәли
мәнбәји кими әcacән космонавтикада бына сызыр. Таҹын енержисинин бир јинин гаршысыны алыр. Ҝүнәш ваннасыүчүн сәрдән, күләклән јашыллыгла(онларла хвт күч алмаг олур), Јер һиссәсини Ҝ.к. нин һиссәҹиклари дашәрайтиндә исә радиостансија, радио шырыр. Ҝ.к. әслиндә таҹын даим ке- мүдафиә олунмуш хүсуси мејданча
гәбуледиҹи, нефт ва газ кәмәрләринин нишләнмәс идир. Ҝенишләнмә сүр'эти лар дүзәлдилир. Тында исә күнәш ванкоррозијадан мүһафизаси вә с.-дә иш- Күнәшдән узаглашдыгҹа санијәдә бир насы ултрабән өвшəји шүалары бура
ләдилир. Ҝ.6.-нын ф.и.ə. 22 — 25% -дир. нечә км дән 300—400 км ә (Јер әтра хан хүсуси өртүлү шүшәбәндләрдә апа
КҮНәш ВАННАСЫ — бах ҝүнәш муа фында) чатыр. Кимјәви тәркиби(әсacән рылыр. Һәддиндән артыг күнәші ванна

протонлар вә електронлар) Күнәш та- сы гәбул етдикдә јаныға, күнјандырма
күнәш ЕНЕРЖЕТИКА ГУРҒУСУ - ҹынынкы илә ејнидир. к.к. илдә ҝү- ja, күнвурмаја, үрәк дамар вә синир
Күнәш шүаларыны топламаг вэ онун нәш күтләсинин 2.10-14 һиссаси гадәр позғунлуғуна сәбәб ола биләр. Вәрәмин
енержисини истилик, јахуд електрик күтлә дашыбыр. Космик апаратлар ју. актив формасына, үрәк чатышмазлы
енержисинә чевирмәк үчүн һелиогурғу. питер әтрафында да Ҝ.к. гејд етмишләр, Ҝ.м. ндән истифадә етмәк олмаз.тутуланлара

Истилик вә електрик Ҝ.е.г.-на ајры- к.к.-нин магнит саһәсинин тә'сириилә КҮНәш"СААТЫ — вахтын ҝүнәшә нә
лыр. Истилик Ҝ.е.г.-нда алынан сон Јер магнитосфери Күнәш истигамәт ин
мәһсул исти су (бах ҝүнәш сугызды дә "10 Јер радиусу гәдәр сыxылыр, әке зәрән тә'јили үчүн ҹиһаз. Үфуги (бә'зән шагули) сиферблатдан вә онун үзә
рычысы), техноложи бухар, ширин су истигамәтлә исә онларҹа Јер радиусу рина

вә ја сүн'и сојуглугдур. Електрик Ҝ.е.г. гәдәр узаныр. Күләк һиссәҹикларинин
енержини чевирмә принсипиндән асылы бир һиссәсини Јерин магнит cahəси мил нə ја лөвһәдәнолараг фотоелектрик, истилик-електрик, сахлајыр вә нәтиҹәдә Јерин радиасија ибарэтдир. Көлкәнин вәзијjәти һәтиги
истилик емиссија Ҝ.е.г.-ларына ајры- гуршаглары japaныр. Күләјин интен Күнәш вахтыгы
лыр. Алчаг темп рлу Ҝ.е.г.-нда тәбии сивлијинин артмасы магнит фыртына
сыхлыға малик Ҝүнәш радиасијасындан ларына, гүтб парылтысына нәс. сәбәб көстәрир. Бунавахттәнлијини

истифадә едилир. Јүксәк темп-рлу олур. Сәтһиндә темп-р 30—50 мин дә. стдикдә орта Күнәш
К.е.г. нда шүаланманын сыхлығы оп- рәҹә олан исти улдузларда да күҹлү вахты алыныр. Хә
тик (әсacән күзкүлү) консентраторлар күләк кәшф едилмишдир. тасы бир неча дэгитә:1ир.
васитәсилә 102-104 дәфә артырылыр. Әд.: Хундхаузен А., Расшире- КҮНәш CAБити — Јерин Күнәрідән
К.е.г.-ндан Јердә вә космик апаратлар- ние короны и солнечный ветер, пер. с англ., орта м:кафәсиндә Јер атмосфериндән
да (автоном енержи тәҹhизаты үчүн) м., 1976. харичдә ҝүнәшин 1 см? сәтһә дәri
истифадә едилир. Күнәш енержисиндән КҮНәш КҮНҮ — бах Күн.
истифадә саһәсиндә тәдгигатлар әсacән КҮНәш

Тәдә перпендикулјар Дүшән шүаланма
ләкәләРИ — Ҝүнәні сәт- снежисинин мигдары. Гијмәти 1,95

г.м.Кржижановски ад. Дөвлэт Елми- Һиндә мүшаһидә едилән тутгун ләкә- кал](см.дәг) вә ja 136 МВт/см?-дир.
Тәдгигат Енергетика Ин тунда, Өзб. ләр. Диаметри 100000 км-ә чатыр. Пар- к.с. файзин һиссәләри тәдәр дәјишир.
ССР ЕАнын С. В. Старобудсев ад. лаглығы нормал Күнәш дискиндәкин- күнәш сисТЕМИ — Күнәшин ҹа
Физика Техника Ин-тунда, Түр.ССР дән 10 дәфәјәдәк заифдир, темп-ру зибәси үстүн олай областда һәрәкәт едән

еле

лиҹәси.

көлкә салат

әлава
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худ јасты (ф.и.о. даhа чох олур) га- дэг 14 сан) әрвәлки илә ләзәрән кеҹ
зан јерлэшлигидир. Исти су јухары (тез) баш вердијинлән тэгвимин ики
галхараг истифадэ чонинә jығылыр, гоншу тарихына дүшә биләр.
сојуг су исэ газанын аштагы һиссасинә күнәшДУРУШУ колЈУру – көj
дахин олур. Гыздырылан сэтһи 1 м* сферасынын дүнјалын гүтбүндә, јај
олан К.с. кундә орта heсaблa 70-8) 1 вэ тыш күнәшлурушу нөгтәләридэн
сују 55°С-дәк гыздыра билир. кечэн бөјүк даирәси.
г. м. Кржижановски ад. Дөвлэт ҜҮНәшин вә АЈын ТУТУЛМАСЫ

Елми-Тэдгигат Енеркетика Ин-ту вә -Күнәшин вә Аjын Јердәки мүшаһидә
УССР ЕА нын Техники Истилик Тех• чи үчүн там вә ја гисән көрүнмәмәси.
никасы Ин-тунун əмəкдашлары бир- Күнән тутулдугда Ај ону өртүр, Ај
ликдә Күнәш енержисиндән истифадә тутулдугда исә Јерин көлкәси Ај үзә
илә мухталиф објектләрин псидилә ринә дүүр. Венера вә Меркури дә
габилијjәтини арандырырлар. Симфе- ҝүнəти диски гаршысындан кечәркән
ропол ш.-ндә «Спортивнаја» мәһман- тутулма төрəдир. Ај Јердән 363—406
ханасынын бу принсиплә исти су илә мин км мəсафәдә оларкәті көлкә кону
бүтүнлүклә тәчhизи буна мисал ола сунун тәпәси (шәк.1) Aј мәркәзиндэн
биләр. Күнәні радиасијасынын башга 368— 380 мин км узаныр. Јер сәтһиндә

100 енержијə чеврилмаси саһәсиндә Ај көлкәсинині сни макс. 270 км-дир.
Түр.ССР, Өзб.ССР вә Ерм.ССР дә Јер сәтһиин бүтөн көлкә (јарымкөл
тəдгигат ишлари апарылыр. Азәрб.ССР ко) конусуна дүuән мәттәгәләриндә

Күнәшин вә планетләрин нисбіт өлчүләри. Ин Бәрдә р нунда К.с.-ндан истифадэ там (гисмэн) Күнәш тутулмасы баш
кеј чиcимлари (Күнәш, планетләр, пла- илә ишләјән күнә һамамы вардыр.
нетләрин пејкләри, кометләр, метеор- ҜҮНәш TANы - Күләтшин хариҹи ән
лар, космик тоз) системи. Умуми гу- ҝении атмосфер өртүју. Там тутулма 0

рулушуну Н. Коперник вермиш (бах сы заманы онун диаметрпнлән бир нечэ
Дүнјанын һелиосентрик системи) вә дәфә бөјүк мəсафәләрәдәк мүшаһидә (Wүнәш -Јер

Јердән күнәшәгәдәрки мəсафәјә нәзә- олунур. Гыса далғаларда ( 200 A°)
рән илк дәфә планетләрин Күнәшдән вә метрлик радиодалгалар областында 0

нисби мәсaфәләрини танимындыр. Нjy- Күнәшин шүаланмасы К.т. ндан баш
тонун ҹазибә гануну вэ Кеплер ганун- верир.

ІШәк. 1.
ларынын кәшфиндән сонра көj меха• КҮНәштәгвими — эсасыны тропик
никасы japaнды. Бундан сонра Ҝ.с. ил тәшкил едән тәгвим. верир. Конусдан кәнардакы мәнэгэ
чисимларинин һәрәкәтләри, орбитләри КҮНәш ҺАЛГАСЫ —yjғун һүнлур- ләрдә тутулма мүшаһидә елилмир. Ај
вә орбит сарсынтылары өjpәнилди. лүкләри өлчмәклә Күнәшин мүшаһи- учун бу конусун орта уз. (374000 км)
Г. Галилејин телескопу кәшф етмаси дәсиндән саатын Ајла Јер арасындакы орта мəсафэдән
(1609), астрофизиканын јаранмасы вә дузәлишини тә'јин (384400 км) тыса олдуғундан конус
инкишафы Ҝ.с. ҹисимларинин физики етмәк үчүн ҹиһаз. бә'зән Јерә чатыр. Бу заман конус
тәбиәтләрини өjpәнмәјә имкан верди; Тәрпәнмәз галмагла охуна јахын јерләшә мәнәгәдә һал
Уран, Нептун ва Плутон кәшф едилди. кәнарындан шагу. гавары Күнә і тутулмасы баш верир,
к.с.-ндә Плутондан сонра бөјүк планет ли асылмыш метал Ај диски Күнәшинкини там өртмүр,
мүшаһидә едилмәмишдир. Плутонла һалгадыр. Онун да тутгун Ај дискинин кәнарлары парлаг
Күнәш арасындакы орта мəсафә 39,44 хили сәһи миллат Һалга илә өртүлмүш кими мүшаһидә
астрономиқ ваhиддир. метрләрә бөлүнмүш, олунур. Јер мәнтәгәләриндә тутулма

Физики хүсусијjәтләринә көрә Мер- асылма Нөгтаси мухталиф вахтларда баш верир. Аjын
кури, Венера, Јер вә Марс дахили, Ју- дән 45° узаг үст тәрәфдә јарыг ачыл- Јер әтрафына доланмасы вә Јерин өз
питер, Сатурн, Уран вә Нептун исә мышдыр. Мүстэвиси күнәдән кеч оху әтрафында фырланмасы нәтиҹә
хариҹи планетләр адланыр. 2200-дән мәклә һалга дөндәрилир. Күпортадан синдә Ај конусу Јерләки мүшаһидәчијə
чох кичикпланетин дəгиг орбити (әксә 2 саат әввәл вә сонра ҝүнəтін тәсви- көрә гәрбдән шәргә һәрәкәт едир. Күнәш
ријjәти Марсла Јупитер арасындадыр) ринин ејни бөлкүдән кечмә аны jox- диски г. һиссәдә өртүлмәјә башлајыр
Һесабланмышдыр (1980). Демәк олар ланылан саатла тутуштурулур. Бу вә ш. һиссәдә сона чатыр. Ај диски
ки, Һәр ил кичик планет комет анларын јарымҹәми бир нечә санијә ҝүнәшинкини там өртдүкдә Күнәш
кәшф олунур. Планетләрин вә oнлaрын дəгигликлә һәгиги күнортала сааты тутулмасы баш верир. Бу ән чоху 7
пејкләринин һәрәкәти дүнјанын ши- көстәрир. дәг, эксәр һалларда исә 1—2 дəг да
мал гүтбүндән бахдыгда саат әгрәби- КҮНәШБАЛЫ ГЛАР (Zeiformes), кү- вам едир. Ај конусу Јер сәтһиндә гәрб
нин һәрәкәт истигамəтинин əксинадир нәшәбәнзәрләр — ханыкимиләрә дән шәргә тәгр. 1 км/сан сүр'әтлә һә
(Венера вә Уранын фырланмасы, Һал: jахын балыг дәстәси. Бәдәни јанлардан рәкәт едәрәк 15000 км енсиз золаг ҹы
ле кометинин вә бә 'зи пејкләрин һәрә: басыг вә һүндүрдүр. Ағзы гиданы ту- зыр. Там тутулмада Күнәшин хромо
кəти истиснадыр). Ҝ.с. Галактика мәр таркән кениш боруја чеврилир. 50 дәк сфер вә таҹ һиссәсинин мүшаһидәси
кәзи этрафына тәгр. 240 км/сан сүр"- нөвү əhaтә едән 3—6 фәсиләси вар. Тро- үчүн әлверишли шәраит јараныр. Бу,
әтлә 200 млн. илә там дөвр eдир. К.с.- пик вә исти дәнизләрдә jашајырлар; Күнәш физикасынын бир сыра мəcə
нин јашы тәгр. 5 млрд. илдир вә геј- әcacән дәринлик балыгларыдыр (бә'зи- ләсини, ҝүнәти— Јер әлaгәләрини өj
ри-мүəjjән узун мүддәт үчүн дајаныг- ләри 1000 м-дән дәриндә jашајыр). Ти- рәнмәјә, улдузлардан ҝәләп ишыг шүа
лыдыр. Космик ера К.с. ҹисимларини пик нүмajәндәси ади күнәш ба- лары Күнәш диски јахынлығындан
космик техника васитәсилә өjpәнмәк лығыдыр (Zeus faber); уз. 20—30 кечәркән онун ҹазибә саһәсиндә гыр
вә фәтһ етмәк имканлары ачмышдыр. см, бә'зән 50 см, чәкиси 8 кг-а гәдәр- мызы јердəјишмәјә уғрамасыны била

Әд.: Бакулин п. и., Коно- дир. Јан тәрәфиндә гара халы вар. Ат- васитә өлчмәјә имкан верир.
нович Э. В., Мороз В. И., Курс об- лантик океанының ш. һиссәсиндә вә Ај Јер әтрафында доланаркән бә'

нал система, пер. с англ., под ред. В. и. тыҹыдыр. Bәтәкә әһәмијjәти аздыр. тутулмасы баш верир (шәк. 2). Aја гэ
щей астрономии, 4 изд., м., 1977; Солнеч- Аралыг дәнизиндә jajылмышдыр; jыр- зән онун көлкәсинә дүндүрүндә Ај
Мороза, М., 1978.

ССРИ-дә, тəсадуфи һалларда Гара дәрки мəсафәдә Јерин көлкәси Ај диа
Күнәш СУгыздырыҹысы—су- дәниздә раст кәлинир. метриндән 2,8 дәфәјәдәк бөјүк олду
Ју 50—60°С-дәк гыздырмаг (душхана, КҮНәшДУРУШУ — еклиптиканын меј- ғундан тутулма Јеринг кеҹә олaн бүтүн
чамашырхана вә с.-дә) үчүн һелиогур- ли + 23°27” олан эн шм. нөгтәсиндән мәнтәгәләриндә ејни физики анда (мүх
ғу. К.с.-нын шүа дүшән сәтһи ҹәнуба (јај ҝ.) вә ја мејли— 23°27' oлaн ән ҹ. тәлиф јерли вахтларда) баш верир.
јөнәлдилир вә үфүгә нәзәрән 25—35° нөгтәсиндән (гыш к.) ҝүнәш мәркә. Гисмән (там) Aј тутулмалары 3-4
буҹаг алтында Гурашдырылыр. Чох зинин кечмә аны. Бу әтрафда Ҝүнә- саат давам едир. Күләш (Aj) тутулма
вахт Күнәш енержисинин консентра- шин еклиптика бојунҹа һәрәкәти еква- сы тәзә (долу) Aј сәфһәсиндә баш ве
сијасыз гәбулу схеми үзрә һазырла- тора тәгр. паралелдир. Бу, онунла бағ- рир (бах Аjын сәфһәләри). Һәр ики
ныр. Бу ҹүр Ҝ.с.-лары үст сәтһи шүшә лыдыр ки, Ҝүнәшин күнoрта һүнд. тутулма Ајын Јер әтрафына һәрәкәт
илә өртүлмүш термоизолјасијалы «гу- тәгр. бир неча күн сабитдир («W.» тер- орбитинин еклиптика илә кәсһшмә нөг
тудан» ибаратдир; ичәрисиндә гызды- мини бурадандыр). «Қ.» аны ади (узун) тəлəри јахынлығында јараныр. Бу,
рылаҹаг су долдурулмуш борулу, ја- илдә 5 саат 48 дəг 46 сан (18 саат 11 Ajын һәрәкәт мүстависинин еклипти

ва
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Күнәш ләкәләринин үстүндəки фәал Азәрб.CCP әразисиндә кисмән көрүнүр
јухары хромосфердә вә ашағы таҹда (бах Улдуз хәритәси).
јараныр вә електронларын ион саһәсин- ҜҮНЛҮК ПАРАЛЛАКС—бах Парал
дә тормозланма шүаланмасы, магнит лакс.

(Күн аш саһэсиндә исә әјри трајскторија үзрә ҜҮНоТУ (Hemerocaіlіs)— занбагки
һәрәкәти (магнит-тормозланма шталан- миләр фәсиләсиндән чохиллик битки
масы) нәтиҹәсиндәки шүаланмадыр. ҹинси. Көкүмісову гыса, бә'зән сүрүнән
Икинҹиси мм дән метрәдәк далғaлaрдa oтлaрдыр, Тарпаглары енли-хәтвары
баш верир вә парлаглыг темп рунун дыр. Чичәк oxy 30—100 см вә бә'зән
гијмәти (бә'зән 10i? дәрәҹә) спорадик һүндүр олур. Сары, нарынҹы вә јаШәк. 2
радиошталанманын гејри истилик ха- нарынҹы-тырмызы, бә'зән чәһрајым

кa мүставис инә 5°09” мејллилији илә рактерли олдуғуну көстәрир. К.р.-нын тыл, јахуд тырмызымтыл ири чичәк
бағлы дыр. Илдә 2-7 тутулма тэдгигинин хромосфер, тач вә Күнәшин лəри гыфшәкиллидир. Мејвәси гуту

биләр. 1 от дугда 5 Күнәш вә 2 Ај, ја фэал үзвлəринин əтрафлы өjpәнилмә- ҹугдур. Мəнуб-Шəрги Асијанын мүла
да 4 Күнәні вә з Ај, 2 олдугда синдә мүстəсна әһәмијjәти вар. Күнә- jим исти р-нларынла 20, ССРИ -дә 5,

и со

һәр икиси Күнәш тутулмасыдыр. Ејни шин радиолокасија усуллары илә тәд- очүмләдән Азәрб.ССР дә 1 нөвү-кү
тутулмаларын тәкбарланма дөврү

гиги радиолокасија астрономијасын- рән ҝ. (Н. fulva) јајылмышдыр. Бү
рос ахтаныр. Һәр мәнтәгәдә там Ҝү. да өjpәнилир. түн нөвлəри декоратив биткидир. 10
нәш тутулмасы 200—300 илдән бир баш Әд.: Железняков В. В., Радио- миндән чох бағ формалары вә сорт
верпр. излучение Солнца и планет, М., 1964; Кап- лары мә'лумдур. Бә'зи өлкәләрдә гу

д.: ІІ сглов п. В., Солнечныс товч в. н., Физика
лан с. А., Пикельнер с. Б., Цы- рудулмуш чичајиндән је мәјә хош əтир

плазмы солнеч- вермәк мәrcəди илә истифадә едилир.
затосния, М., 1981. ной атмосферы, М., 1977. КҮНҮ УЗАДылмыш ГРУП-CCPЙ
КҮНәшин РАДИАСИЈАСы—Кү 14-15 јашынадәк

ҜҮнәшин ФәАЛлы FЫ — Күнәшдә
шакирдларин

нəni cлектромагнит вә корпускул дәрсдән әввәл вә ја сонра (валидејнлә
јар шүлланмасы. Сонунҹуну әсaсән мүшаһидә еднлән Күнәш ләкәләри, ри ишдән гајыданадəк) мәктәбдә саҳла
протолар тәшкил eдир. Алышмалар мәш'әлләр, флокуллар, протуберанс- нылан груплары. 15—20 нәфәрлик груп
заманы һиссәҹикләрин консентрасија- лар, Күләш алышмалары, Күнәш та- ларда шакирдләр тәрбијəчи мүәллимин
сы вэ енержиси артыр. ҝүнәшү-дан чынын сарсыктысы, ултрабәтөвшəји, рәһбәрлији илә" дәрсларини базырла
радиодиапазонадәк бүтүн електромаг ренткен ва корпускулјар шүалана - jыр, мухталиф əјләнҹәли оjунлар ке
нит Датгаларында енержи каланды- ларын күҹләнмәси вә с. Һадисәләр. чирир, әл ишләри көрурләр. Онлара
рыту. Радиасија енержисинин эсас һис- ҜҮНәш ЈЕР əЛАГәләРИ — Күнәш мәктәбдә 3 дәфә (2 дәфә инсти) jeмәк ве
саси көрүнән областда дүшүр. Бу об- фәаллығыны сәҹијjәләндиран Һади- рилир. Азәрб.ССР-дә тәгр. 10 мин Ҝ. у.г.
ласта Јер атмосферинә дахил олан ра- сəлəрин Јерин магнитосферпнә, ионо- вар (1981/82).
диасија сели 1,36.106 ерг](см?-сан)-дир. сферинә, атмосферинә, биосферинә вә ҜҮНҮ УЗАДылмыш мәктәБ
Ренткен вә ултрабəнөвшәби шүаланма- литосферинә тә 'сири. Күнәш алышма- умумтәһсил мәктәби типи. Ҝ.y.м. дә
ны Јер атмосфери уддугундан бу об лары заманы күчләнән корпускулјар шакирдләр күн әрзиндә педагогларын
ласт атмосфердән кәнарда мүшаһидә се і магнитосфери вә Јерин радиасија нәзарәти алтында олурлар. ССРIі дә
едиир. Ултрабән өвшəји ренткен шүа гуршағларыны сыхыр вә деформаси- илк Ҝ.y.м.-ләр 1919 илдә Петроградда
ламасы эс асан 3000 A — 100А дәк ја стдирир. Күнәшин корпускулјар ва с. ири шәһәрләрдә japaдылмыш,
(10) А - 1А ләк) шүаланма хәтләриндән шүаланасы магнит фыртыналары- лакин чәтинликләр үзүндән

(кәс илмэл спектрдә вә хәтләрдә шүалан- на вә гүтб парылтысына сәбәб олур. инкишаф тамамышдыр. 1960 илдән
мала) ибаратдир. Сонунҹу ҝүнәшин Алышма заманы бу шүаланма илә ја- Сов. Икі мк вә ССРИ Назирләр Co
фааллыгы илә әлагодар кəскин дəји - нашы күҹләнән гысaдaлгaлы електро- ветинин гәрары илә jенидән тәшкил
шир. Јер әтрафында ултрабəнөвшəји вә магнит шүаланмасы (хүсусилә cәрт едилмишдир. w.y.М.-ләрдә күнүн би
ренткен шуаланмасы селинин чох ки- ренткен шүаланмасы) ионосфердә кәс- ринҹи јарысында мәшғәләләр
чик (15 ерг/см2-сан) олмасына бахма- кин əлавә ионлашмаја сәбәб олур. Нә- гајда үзрә кечирилир, сонра педагог
бараг, онун дəјишмәси Јер атмосфери - тиҹәдә тыса далғаларда узаr мəсафа- ларын рәһбәрлији илә синифдәнкәнар
нин јухары гатларына күчлү тә“сир ләрдә радиорабитә позулур (лакин узун тәрбијә ишлари вә ушагларын истира
сдир. далғаларда бу рабитә күҹләнир). Күнәш һәти тәшкил eдилир. К.y.м. -дә шакирд

фәаллыгы биосферә ҹидди тә'сир көс- әрә күндә 3 дәфә (2 дәфә исти) jeмәк
Әд.: бах Күнәш мәгаләсинин әдәбијја- тәрир, хүсусилә үрәк дамар хәстәлик- верилир. Азәрб.ССР-дә 120 дәк Ҝ.у..

ләринин кедиши чох күҹлү алышма- вар (1981/82).
КҮНәшин РАДИОШТАЛАНМАСы лaрлa əлагодар писләшир; умумијjәтлә ҝYP3, балкөз, топпуз, куп
—Күнәшин радиодалғалар интерва- Күнәш фәаллығы илә бир чох хәстә- пун—1) ики әллә ишләдилән бөјүк
лында шүаланмасы. 1942 илдә кәшф ликләр арасында мүəjjән әлaгә вар. к. вә ағыр чәкин (чәкиси 2-12 кг, са
едилмишдир. Ҝүҹү ән кичик олан һис- фәаллығы метеороложи просесләрә вә тынын уз. 600—1000 мм олур). Дәмир
сәси тәгр. сабит олуб сакит шүаланма, к.т. мәһсулдарлығына да тә'сир eдир. чилик, мискәрлик ва дашишләмәдә ис
күчү дəјишән һиссәси исә һәјәҹанлан- ҜҮНәштәпә— Азәрб.ССР-дә Фүзу- тифадә едилир. Дојмә хүсусијjәтиндән
мілш шүаланма адланыр. См-лик (мм ли ш. нин шм.-ында, Көндәләнчајын асылы олараг к. формаҹа тај баш
лик) далғаларда орта (ашағы) хромос- сағ саһилиндә Енсолит вә еркән Тунч лы вә ики башлы олтур. Сәнаје
фер мүтлэггара ҹисмин шүаланма га- дөврләринә аид jaшajыш јери. Архео- усулу илә истеһсал олунан укибашлы
нунларына табедир, дм-лик далғаларда ложи газынтылар (1964) заманы К.-дә ҝ. 19 әсрин сону — 20 әсерин эввәллә
Ҝ.р. хромосферин jухары, Күнәш та- Енеолит дөрүнә аид бәсит формалы риндән кениш јајылмышды. к. кеч
ҹынын исә ашағы гатларындан кәлир. хил габ тырыглары вэ даш аләтләр, мишдә сојуг силаh нөвләриндән бири
Бу икигат темп-р вә сыхлыг градијент- еркән Тунч дөврүнә аид исә ҹилалы олмушдур. 2) Бә'зи кимнастика һәрә
ләри чох бөјүк олан назик кечид зо- таб нумунәләри, килдән дүзәлдилмиш кәтләринин јеринә jетирилмәс индә ис
насы илә бир-бириндән ајрылдыгын- очаг јерләри, hејкәлҹикләр, әкинчи- тифадә олунан аләт. Бах Топпуз.
дail, дмлик далгаларда парлаглыг лик аләтләри вә с. ашкар едилмишдир. ҜҮРЗАЛЛАР — Азәрб. ССР Шаумјан
темп ру 5. 104 — 10° дәрәҹә интервалын- Тапынтылар ва Тәдгигатлар Ҝ.-нин (кәнд) р-нунда кәнд. к. советлијинин
да гијмәт алыр. Күнәш радиотезлик- с.ә. 5—3-ҹү минилликләрдә отураг мəркәзи. Р-н мәркәзилән 13 км Шм.
ләрдә надир һалда сакит олур. Күнәшин экинчи малдар әһалијә мәхсус олду- да, дағ әтәјиндәлир. Əh. 538 (1981);
сакит радиошталанмасы фонунда адә- ғуну көстәрир. Е.ə. 2-ҹи минилликдә һејвaндaрлыг вә әкинчиликлә мәшғул
тән сарсынмыш радиошталанма спек- гәбиpиcтaнa чeвpилмишидир. дур. Сәккизиллик мәктәб, клуб, ки
три мүшаһидә олунур. Бу, ики нөвдүр:

нисбәтән ләнк (саат, сутка вә ај әрзин вә көндәләнчај вадисиндә гәдим мәдәниj
табхана, тибб мәнтәгәси, рабитә шө”

әд.: И смазылов Г. С., Гуручај бәси вар.
дә) вэ аз (сакит шүаланма тәртибиндә) КҮРЗә (Vipera lebetina) — зәһәрли
дәјишән; сүр'әтлә (санијә вә дәгигәләр

jәт изләрiн, Б., 1981.
илан. Уз. 1,5 м-дәк олур. Рәйки боз

әрзиндә) вә ҝүчлү (бәзән сакит шүалан ҜҮНJАНДЫРМА-бах Ҝүнәш муа- дур, бели узуну, түнд халлары вар.
мадан млн. дәфәләрлә чох) дәјишән. лиҹәси. Башы jасты, бојну назикдир; гуру
Биринҹи лəнкдəјишән, икинҹи исә спо- КҮНӘ (лат. Norma)— көјүн Ҹəнуб гу бәдәниндән кэскин фәргәләнир. Ши
радик шүаланма адланыр. Биринҹиси јарымкүрәсиндә бүрҹ. Ән парлаг ул- мали Африка вә ҹәнуб Шəрги Асија
адәтән см-лик вә дм-лик далғаларда, дузу 4,0 визуал улдуз өлчүлүдүр. да, ССРИ-дә Орта Асија респ.-лары

ади

тына,
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нын Ч. - VH1а, Загафгазијада (Абха- ҜҮРКАН БУРНУ — Азәрб.CCP дэ, А. ҜҮРКАННЕФТ» мәдәнләР ИДА
зијадан башка), ҹүмләдән Азәрб. шерон ја нын ш. - индә, Артјом а. н. Рәси — бах Сов.ПКП XXII гурулта
ССР ин, эсасəн, дүзән вә дағәтәји р-н- дан ҹ. дадыр. Абіцерон јашлы эһəнк. Јы адына нефт вэ газчыгарма идарәси.
ларын:јајылмышдыр. Сејрәк коллу, дашылардан ташкил олунушдур. Ја- ҜҮРПиНАР (Gürpinar) hүсејн Pəh
далы чын ыллы вә гураг јерләрдә да- рымсэһра ландшафты вар. ми (17.8.1864, Истамбул — 8.3.1944,
Һа чох олур. Јазда вә парызда ҝүндүз- КҮРКАН Дәнизи-Хәзәр дәнизи. Истамбул)-түрк јазычысы, журна
ләр. јајца исә кечәләр ова чыxыр. Хыр- нин (адәтән ҹ. һиссәсинин) гэдим ад- лист. 19 әсрин сону -- 20 мин эввәллә
да һејван.ар, гушлар вэ кәртәнкәләләр- ларындан бири. Антик мүәллифләрин риндә Истамбулун ичтимаи сифаси һә
лә идаланыр. Инсан вә һејваны санҹ- (hекатеј, Страбон, Плутарх, Бөјүк јатында фәал иштирак етмиш, Бөјүк
масы горхуудур. Бах План зәһәри. Плини, Птолемеј, Арриан ва б.) әсәр- Милләт Мәҹлисинә депутат сечилмиш
КҮРЗә, кирс— хэмир вә гијмәдән ләриндә ады чәкилир. Страбон, Пто- ди. Феодал аилә мүнасибәтләринин во
һазырланан хөрэк; душбәрәнин бир лeмej вә б. шын мә'луматына көрә обуржуа ҹәмијjәтинин ејбәҹәрликлари
нөвү. Дүшбәрәјә нисбәтән даһа ири дөврдә Хәзәрин энг кениш јајылмыш ад- нин тэнгиди Ҝ. јарадычылығынын эсас
олур. Бишәндән сонра сују сүзүлүр лары Каспи вә К.д. олмушдур. Дәни- Мөвзусудур («Ішыг» (1888), «Мүрэб
(бә'зэн дүшбәрә кими дә јејилир). Суф- зин белә адландырылмасы Ҝур кан бијо» (1899), Мадукор» (1912), «һатга
рэјвериләркән үстүнә дарчын, ис- тарихи вил. ин ады илә баулыдыр. сығындыг» (1920), «Мәһәббәт тилсим»
тиот сэііилир, јанына ајры габда гатыг ҜҮРЖАН ДҮзәнлији, Горган (1928), «Уганмаз адам» (1934), «Мәләк
гоју лур. к. бир сыра хамглар (славјан- дүзэнлији— Иранда, Хәзәр санмыдым шејтаны» (1943) вә с. po
лар, Гафгаз вэ б.), о чүмләдән азəрб.- низи саһитиндә үзэнлик. Уз. тэгр. манлары |. Осәрләри дилинин садəлији
лылар арасында кениш јајылмышдыр. 80 км, ени тәгр. 40 км дир. Антропоген вә хәлгилији ілю сечилкр. к. ын роман
КҮРКАН, Горган көрфәзи, вэ Муасир чөкүнтүләрдән тэшкил олун- лары түрк нәсринин инкишафына күч
Астрабад көрфэзи—Хәзәр дә- мушдур. "Торнагы чәмән торан, бит- лү тэ'сир көстэршидир.
низиндә, Иран саһиллэри јахынлығын- киси шораноту ефемерләрдир. Дүзэн
да көрфәз. Уз. 63 км, ени 11 км, дәрин- ликдән Тисмəн суварма экинчиликдә Әсәрин: Неслыханное дело, М., 1959.
лији 4мэ гэдәрдир. Ҝүркан боғазы (памбыг, буғда вэ c.) истифадә олу эд.: Гурбанова Т., һ. Рәһминин

« Eши дилмәм иш бир һадисә» романы Һагону Дэниэлә бирләшдирир. Саһиллари нур. гында, «Түрк филолоки јасы мәсәләләри »
дүзән.Тикдир. Балыг нәтәкәләри вар. ҜҮРКАН дәниз НЕФТ ЈАТАҒЫ китабында, Б., 1980; Алькаева Л. О.,
КҮРЖАН — Азәрб. да гəдим jaшajыш Абшерон ја ндан ш. дә, Артјом а. -н- Из истории турецкого романа, 20 — 50-е
мәскәни. Абшерон ја-нда, Зирә штг - дан ч, ш, дəдир. Кеоложи гурулушунда годы XX в.. М., 1975.
дән огр. 5 км ш.-дә, Ҝүркан "бурнун- Понт, Мәһсулдар гат, Акчагыл, А6- КҮРСЕЛ (Görsel) амал (1895, Әр
далыр. Јерли әһали бураны «Шәһри шерон вә Антропоген чөкүнтүлэри өj
күркан» адландырыр. Хәзәр дәнизи рәнилмишдир. Jaтar тектоник ҹэһэт, дөвләт вә һәрби хаҳими. Кенерал. Түр

зурум — 14.9.1966, Ангара) --Туркија

сәвијjәсинин галамасы илә әлагодар дән истігамәтли асимметрик кијə həрби коллеҹини битиришдирсурун алтында галмыш, эһалиси исә тырышыгла элаrәлдардыр. Гырышыг Арт- (1929). Биринчи дүнја мүһарибсиндэиндики Зирә к, нә көчмүшдү. Сонра- јом а. -ндакы IIәрг галхымын
вә түрк халгынын имперпатст мүдалар дониз савијjәсинин енмәси нәти- периклиналынын узаг давамы heсaб хиләчиләринә таршычәсиндә jaшajыш мәскәни јенидән үзә едилир. Гырышыгын ч. г. ганады үстə- (1919–22) иштирак етмишдир. 1923мүбар1:3эсиндә

чых мышдыр. Зирәдән ш. ә доғру ке- кәлмә характерли при тектоник поз
дән гэдим ол халк арасында «Жүркан ғунлуг (амплитуду тәгр. 1200 м) нə - муш, Баш тәраркаһда ишлэмзишдир.илдән рәһбәр һəрби вэзифәләрдә ол

jолу», јахынлыг,лакы үзүмлүкләр исә тиҹәсиндә шм. ш. ганадын үстүнә ашы. 1958 илдә Түркијә гуру годунларыКүркан бағалары» адланыр. Ҝ.-да аш- рылмышдыр. Тырышығын ч. г. гана- команданы тә'јин едилмиш, 1960 илдә
кар еди.Миш даш гуту гәбирләрдән дында вә шм. һиссасиндә амплитуду исте'фаја чыкмышдыр. 1960
ибарәт гъбиpиcтан бурада һәлә Дәмир 100—200 м олaн eн инстигамәтли бир jын 27 дә дөвлат чеврилишинә башчы
дөврүнүн әввәлләриндон jашајыш мәс - нечә тектоник позғунлуг да мүəjjән лыг етмиш али Һакимијjәт органы —
кәни олдугуну көстәрир. К. дан 11- едилм ишдир. Сәнаје әһәмијjэгли нефт Милли Бирлик Комитасинин рәһбәри,
13 әсерлэрә аид ширли вә ширсиз кил jығымлары ҹ. г. ганалда Мәһсулдар 1961 ил октјабрын сонуна кими дөнтаб гырыглары, бүлөв лапшы вә с. гатын алт шөбәси (Тырмакиалты, Гыр

ләт башчысы, ејни заманда силаһлыпылмышдыр. к. дан 6—7 км шм. дa маки лај дәстәләри) илә әлагодардыр.
15--17 эсріәрә аид jaшajыш јери гал- Јени нефт јатагларынын ахтарыны 1961 — 66 илләрдә Түркиjәнин презигүрвэләрин команданы олмушдур.

мывідыр. үчүн тырышығын үстэҝәлмә нәтиҹәсин
дені Іди.

Әд.: Асланов г. м., голуб- дә. галмыш шм.-ш. Танадында КYPY дили — курҹулорин дили.
кнати., Археологические находки у Мәһсулдар гатын ашағы һиссасиндәки ҝүрч. ССРин Дөвләт Дилидир. Гафкультура лај дәстәләри (Гырмакиалты, Гырмаки

газ дилларининАзербайджана, т. 7, Б., 1973. вә с.) перспективли heсaб олунур. картвел групуна да
хилдир. Бу дилдә 3,5 млн.-дан чох адам

ҜҮРКАН, ҜҮРКАНИ Фәхрәддин Әсәд (?, Ҝүр- данышыр (1979). К.д., əсасəн, лексиккүркән — Азәрб.CCP кан?)—11 әср фарс шаири. Гәдим ҹәһәтлән фәргләнән 2 тарихи
Әзизбəјов рнунда (Бакы шәһәр совет- Парфија әфсанəлəрі əсасында јазыл- бөлүнүр: гəдим (5—11 асрләр) вә jенидөврә

лији) шэһəр типли гәсәбә. К. гәс, совет- мыш «Вис вә Рамин» (1048—56 илләр (12əсрдән башлајараг). Әдәбилијинин мəркәзи. Рн мәркәзиндән (Шү: арасында) поемасынын дил

вәлан) 18 км ч. ш. - дә, Бакы—Артјом дир. Романтик епосун илк абидәләри- ланыр. Илтисаги дилләрдәндир. Флекмүәллифн - Картли ва Кахети диaлeктләринə əсас
д.ј. кәнарында, Хәзәр дәнизи саһилин- дән сарылан поема зорла шаһа әрә ве
дəдир. Сәнаје комбинаты, сәккизиллик рилмиш Вис илә шаһын гарлашы Ра- локидасы зəнкиндир. Ҹинс категоријатив үнсүрләр дә мөвчуддур. Морфо

мәктәб, клуб, тибб мәнтәгәси вар. минин мәһәббэтиндән бәһс едир. Шәре сы joxдур. Шәхс вә әшја семантик каКҮРКАН, Горган (Ҹүрчан, лат. Ренессансынын
Hyrcania; јун. Һrkania; гəдим фар. дән олан поемада инсани мәһәббәтин тив гурулуш сәҹијjәвидир. Тәсриф сисгијмәтли абидәләрин- тегоријалары, ики сај системи, ерга
Вркана)— Иранда тарихи вил. Хәзәр тәрәннүмү илә јанашы, феодал мүһи- теми мүрәккәбдир. Фе'лләр тә'сирли,
дәнизинин ч. ш. саһилиндә јерләширди. тинин зүлм вә зоракылығы, сарафда тә'сирсиз, статик вә динамикдир. Сөз
Хәзәрин гэдим дә «Күркан дәнизи», һөкм сүрән әхлаги дүшкүнлүк, рија - сырасы сәрбəстдир. Хәбәр, әсacән, ҹүм•Ҹүрчан дәнизи», «һиркан дәнизи» карлыг, сахтакарлыг, мәнһус адәтләр дәнин сонунда кәлир. Лексикасы зәнадланмасы К. -ла əлагодардыр. Орта дә кəскин сатира атәшинә тутулур. Пое
эсрләрдә к. вил. -нин пајтахты олан ма 12 эсрдә «Висраммиани» ады илә 5 әсрә аиддир (бах Ҝурҹу јазысы).

киндир. Ән гәлим јазылы абидәләри

Күркан лиманы мүһүм тичарәт мәр- күрҹү дилинә тәрчүмә олунмушдур. Әсә
кәзи вә Шм, а ҝедән ипəк карванла- рин илк әлјазма нусхаси Һиндистанда Әд.: Языки народов СССР, т. 4.
рынын əсас дајанаҹаг мәнтәгәси иди. тапылмыш, илк дәфә 1865 илдә Кәлкә- М., 1967; дзыдзигури ш. В., Гру
КҮРКАН, Горган (1930 иләдәк тәдә чап олунмуш, сонралар бир сыра зинский язык. Тбилиси, 1968; Структур
Астрабад) — Иранын
Мазандаран останында шәһәр. Әһ. 55 о

шмында, дилләрә (рус, инкилис, франсыз" вә с.), на общности кавказских языков, М.,
чүмләдән Азәрб. дилинә тәрчүмә

мин (1971). д.ј. вә автомобил јолу ону едилм ишдир. ҜҮРЧҮ ЈАЗысы — мустәгил фоне
Теһранла әлaгәләндирир. К.т. pну тик јазы системи. Јаранма тарихи гә
нун мəркэзидир. Кичик памбыгтәм из- Әсәри: Вис вә Рамин, Б., 1974.

Әд.;
ләмә, Бертельc E. э., История дим күрҹү мәнбәләриндә е.ә.чәлтиктәмиләмә, јағ 3-длары персидско-таджикской литературы, М., аид едилсә дә, сон тэдгигатлар 5 әсрин
вар. Кустар сәнәткарлыг инкишаф ет- 1960; Брагинский И. С. 12' миниа- әрвәлләриндә шәрги арами јазысы əса -
Мишдир. тюр, изд., М., 1976. сында тәртибедилдијини ҝөстәрир.
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күрҹү халгынын формалашмасы еркән илә фәреләнир. Ән јахшы тамашалары:
5 ан (an)) а сан (san) с орта әсрләрдә, христианлығын јајыл- «Анзор» (С. Шаншиашвили), «Лиссабон

дығы дөврдә баша чaтды. Орта әср• да зәлзәлә» (П. Какабадзе), «Гачаглар»
3 бан (ваn) б Этар (tar) | ті t ләрдә феодал Ҝүрҹүстанында јаран- (Ф. Шиллер), «Галибләр» (Б. Чирсков),

Mara башлајан əјаләтләрин əhaлиси «Бөјүк һөкмдар» (В. Соловјов), «Һам
аган (gan) г 9 ун (un) у јашадыглары jерин ады илә адланыр- лет», «Отелло», «Крал Лир», «ІІІ Ри

ды: картлиләр, кахетиләр, месхиләр, чард» (В. Шекспир), «Гәрг eдилмиш
дон (don) | 9 пар (par) п р хeвcурлар, пшaвлaр, Имеретиләр, аҹар- дашлар» (И. Мосашвили), «Отарын
ен (en)

лар, тушинләр, мегрелләр, лазлар вә дул гадыны» (И. Чавчавадзе), «Шаһ
кан (каn) к б. К.-ләр rəдим заманлардан әкинчи- Едип» (Софокл), «Нә гәдәр ки араба

вин (vin)3
Тик вә малдарлыгла мәшғул олмушлар. ашмамышдыр» (О. Иоселиани), «Гафгъан (ҳан)| гь Х Һазырда үзүмчүлүклә јанашы, чај, газ табашир даирәси» (Б. Брехт) вә с.
ситрус вә техники биткиләрин беҹәрил- Театрда мухталиф вахтларда А. Ва

% зен zen) | къар (цаг) къ g мәсін мүһүм јер тутур. Ҝ.-дә метал вә садзе, С. Захариадзе, А. Хорава кими
m) тан (@han) т шин ($ін) 1 ш 3 ағаҹишләмә, керамика истеһсалы, хал- көркəмли сəнəткарлар ишләмишләр.

мачылыг вә с. инкишаф етмишдир. Һазырда (1981) театрын труппасында

ин (in)) и 1 В чин (cin)| ч с Күрчүстанын Pycujaja бирләшмәси Ҝ. Ҝекечкори, с. Канчели, Е. Мага(1801 — 10) илә објектив олараг күрҹү лашвили, 3. Манҹгаладзе, К. Сагарад

3 кIан (gan) | кі я | цан (сан) ц халгынын һәјатында күтәрәгги дəји- зе, . Т. Гархнишвили, м. Чахава, Р.
шикликләр баш верди. Капиталист Чхиквадзе вә б. фәалијjәт көстәрирләр.

| лас (las) | л дзил (зil) мүнасибәтләринин инкишафы илә ҝ.- Театрын баш режиссор: Р. Стуpуадыр.
III милләт кими формалашмасы (19 Хариҹи өлкәләрдә (АФР, Инкилтәрә

ман (man)| м
ціил (cil) | ці әсрин 2-ҹи јарысында) баша чaтды, вә с.), еләҹә дә Бакыда гастролда ол

с
Күрҹүстанда

| нар (паг)| н
Совет haкимијjәти гу- мушдур. Ленин ордени илә тәлтиф

рулдугдан (1921, феврал) сонра ж. едилмишдир.

m | он (on) о ulap (car) с сосиализм гуруҹулуғу просесиндә Ле шванги:Әд.: Абхаидзе ш.,
нин милли сијасəтинин həјата кечирил- радзе Н., Государственный ордена Ле

3 nlap (par) | n1 рь хан (xan) x мәсін нәтиҹәсиндә сосиалист милләти нина театр им. ш. Руставели. Краткийкими тәшәккүл тапдылар. к. инсан- очерк, Тбилиси, 1953; Февральский
жан (zan)) ж * |Xджан (Заn) дж тарын јени тарихи бирлији олан совет А., Театр им. Руставели, М., 1959.

халгынын тәркиб һиссасидир; етногра- КҮРҮСТАН ОПЕРА Вə БАЛЕТ

6 pae (rae) P 3 | hae (hae)| h h фик грунлар арасында фәртләр сили- ТЕАТРЫ, З. П. Палиашвили
нир. Соснализм гурулушу К.-ин со- ад. ҝүрчүстан Дөвләт Ака
спал, игтисади вә мәдәни тәрәггиси демик опера вә Балет Теат
үчүн шәраит japaтлы. Жүрҹүстанда ры— 1851 илдә Тифлисдә тәшкил олун

Христианлыгын jajылмасы
мүасир сәнаје вә к.т. japaнмыш, мә мушдур. Илк вахтлар бурада италјан
дәнијjәт, елм вә инҹәсәнәт инкишаф вә рус опера труппалары, 19 әсринсиндә јунан јазысынын тә'сири

сайтләрiн ифадә сән ишарәләр етмиш, әһалинин həјат тәрзиндә (мит- сону — 20 әсрин әввәлләриндә исә күрарты

рылмыш. јазынын истигамәти вә һәрф - дəјишикликләр баш вермишдир.
ли ән 'әнәләри сахпамагла) мүтәрәгги ҹү милли вокал мәктәбинин банилә

ләрин алифба сырасы дәјишдирилмиш риндән и. Сарачишвили, А. Инашви

дир. Тәкмилләшілирилмиш муасир Ҝ.).- (библ.); Брукс. И., Население мира чыxыш етмишләр. Күрҹүстанда Совет
Әд.: Народы Кавказа, т. 2, М., 1962 ли, о. Баху ташвили-Шулкина вә б.

нда 33 (5 сант вә 28 самит фонем үчүн) (этно-демографический справочник), М.. haкимијjәти гурулдугдан сонра театрhəрф вар. Бөјүк һәрфләр јоxдур. Ән 1981.

гэдим абидəлəри 433—93 илләрә аид КҮРМҮЛҮ— Азәрб.CCP Губадлы р-ну- зинә чeвpилмишдир. Ән јахшы тамамилли мусиги мәдәнијjәтинин мəрка

китабәләр вә 864 илә аид әлјазмасыдыр. нун Новлу советлијиндә кәнд. Р-н мәр- шалары: «Абесалом вә Етери», «Даиси
Әд.: Церетелі Г. В.. Древней- кәзиндән 34, к.м шм.-г. лә, Бәрҝүшад (З. Палиашвили), «Кето вә Коте» (В.

шие грузинские надписи из Палестины, силсиләсиниш

Тбилиси, 1960: мача вариант Б. М., Əh. 35 (1981). Əсас тәсәрруфаты һејван- дастан» "д. Аракишвили), «Мәкрли
шм. ш. јамаҹындадыр. Долидзе), «Шота Руставели һагтында

Грузинский алфавит, Тбилиси, 1977.
ларлыгдыр. Ибтидан мәктәб; ме'марлыг Дареҹан» (м. Баланчивадзе), «Дағ

КҮРЧ ҮВАН — Азәрб.CCP Arey р-нун- абидәләриндән 17 әсрә анд түрбә вар. ларын гәлби» (А. Баланчивадзе), «Га
да кәнд. к. советлијинин мəркәзіі. Рн ҜҮРҹ ҮСТАН гоЈУНУ – јарымзәриф- ратохмаг гадын» (П. Чајковски), «Мин
мәркәзиндән 13 км ш. да, Arcy. - Ис- јунлу, јағлыгујруглу ΓούVH чинси. дија» (О. Тактакишвили), «Семјон
мајы:1лы автомобил јолу кәнарында, 1931 — 49 илләрдә ҝүрч.ССР ин «Удаб- Котко» (С. Прокофјев), «Дон Паскуа
Күрҹүван јастанын адыр. əh. 1 26 но» с зунда ССРИ Дөвләт мүкафаты ле» (г. Донисетти) опералары, «Отелло»
(1931); үзүмчүлүк, һејвандартыг вә лауреаты А. Г. Натрошвилинин рәһ- (А. Мачавариани), «Демон» (С. Синсад
тахылчылыга мәшгулдур. Орта мәк- бәрлији илә jетишдирилмишдир. Габа - зе), «Золушка» (А. Прокофјев), «Һам
тәб, мәдәнијjәт еви, китабхана, кино- јунлу туш тојунларыны зәрифјунлу лет» (Р. Габичвадзе) балетләри. Театр
гурғу, хәстәхапа, ме 'марлыг абидәлә- рамбулје вә прекос ҹинси гочлары плә да мүхталиф илләрдә д. Андгуладзе,
риндән Гыз галасы вар. чарпазлашдырмагла алынмышдыр: сон- п. Амиранашвили, Д. Бадридзе, Н.
КҮРЧҮЛӘР (өзләриши картвcІІІ ад ралар «өзүндә» мəлəзләр јетишдири:1- Сомаја, И. Алексидзе, В. Чабукиани,
ландырырлар) Жүрҹ. ССР ин əсас Nшдир. Бәдән гурулушуна көрә К.г. ш. Азмајпарашвили, и. Палиашвили
әһалиси; Шлләт. ССРИ ДО јашајан туш гоjунларына охшајыр, лакин он кими сəнəткарлар ишләмиш, Азәрб.
Ҝ. ин үмуми сајы 3,57 млн.; Күрҹ. лардан иридир. Гочларын орта дири мүғәнниләриндән ш. Мәммәдова, Ф.
ССР дә исә 3,43 млн. нәфәрлир (1979). чәкпен 70—90 кг (ән чох 125 кг дəк), Мухтарова вә б. чыxыш етмишләр.
Түркијә вэ Иранда да јаша јырлар. гоjунлары 45—500 кг (ән чох 92 кг дəк) Бурада г. Гарајевин «Илдырымлы
Курчу дилиндә данышырлар. Діндар- олур. От чыxымы 50% дир. Јуну ағ• jолларла», Ф. Әмировун «Мин бир
Лары, әссә11, православ, бир һиссаси дыр, уз. 10—12 см дир. Точлардан кеҹә» балетләри тамашаја гоjулмуш
мүсәлмандыр (амарлар вә лаз.ларын бир 4,5-5 кг, гоjунлардан 3, 2 — 3,5 кг јун дур. Театрын труппасында (1981) з.
тисми). Күрҹ.CCP әразисиндә е.ә. 3 ҹү тырхытыр. Һәр 100 доғар rоjундан Анҹапаридзе, т. Татишвили, м. Ами
Мини.Тлик дэ картвети мәшшә.11 күр- 110 — 120 тузу алыныр. ранашвили, Н. Андгуладзе, л. Чко
ҹүләрин улу бабаларынын тајфа бир- ҜҮРЧ ҮСТАН ДРАМ ТЕАТРЫ, Іш. нија, З. Кикалејшвили, в. Сигнадзе,
ләшмәләрiн тәпэккүі таныпи. (ы. 11.iк Руста встал. Курчусган и. Ҹандијери вә б. фәалијjәт көстәрир
синифли чэмијjәт вә һөвлər japa (ыты онәт Академик Драм ләр. Театрын баш дирижору О. Димит
Дөврдә (е.ә. 1 чи мишітини илк эср- Театры — 1921 илдә Тиф педә бараа - риади, баш реж. Г. Жорда нија, баш
ләриндә) бир сыра етник бирликләр 16.15ыыр. Театрын ишкiштар тари балетмејстери г. Алексидзедир. Ленин
Мејдана ҝәлмишди. Күрчү халгынын хи дә к. Харманливин (1922—205) вә ордени илә тэлтиф отунмушдур. 1969
стноҝенезиндә згоһум тајфа бир.т:- А. Ахметелиннин (1926 — 35) хи(мәтләри илдә Кутаисидә филиалы ачылыш
мәси — картлиләр, мегетләр-чаи:тар мүһүмдүр. Театр тарихи муасир дыр.
(занлар) вә свaнләр мүһүм рот оjні- мөвзулара, классик драматургија нү- Әд: хучya П., Тбилисский госу
мышдыр. Күрчү дөвләтінін јаранмасы мунәләринә мүрачиәт едир. К. д.т.нын дарственный ордена Ленина театр оперы
илә (е. 1-ҹи миниллик) күрҹу хал- тамашалары поетиклији, əрин һәртә- и балета им. Захария Палиашвили, Тби
гынын тәшәккүлү сүр'әтләндії. Лакин рәфли дəрин тәһлили, орижиналлығы лиси, 1958.
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Гафгаздан ҹ. -да Гара дәниз саһилин- Үмуми саh. 160 км? олан чохлу кичик
дән Азәрб.ССР-лә cәрһәдәдәк узанан көл (Паравани, Картсахи, Палеостоми,

сер: дағарасы Колхида вә Күр (Иверија) Ритса вә с.) вар. Колхида овалығында
чөкəкликлари, Колхида овалыгы, Да- батаглыглашмыш, аллүвиал суб

хили Картли, Ашағы Картли вә Ала- тропик подзоллу, Күр чөкəклијиндэ
"зан (Кахети) дүзәнликларинә бөлүнүр. гара, шабалыды, тәһвәји, боз - rәһвәји,
Алазан ва Ашағы Картли дүзәнлик- Ҹəнуби жүрҹүстан јајласынын дузан
ләри арасында Иори јајласы јерләшир. һиссәләриндә гара, Гәрби к. -ын даг
Дүзәнликларин орта һиссаси Гәрби вә әтәји һиссәсиндә (500 м-дәк) гырмызы
Шəрги к. арасында иглимајырыҹы вә вә сары, дағ мешәләри зонасында гəh
cyajырыҹы тәшкил едән Дзирули крис- вәји мешә, гонур мешә вә чүрүнтүлү
таллик јајласындан (ән јүксәк һиссәси карбонатлы, даһа јуxарыларда исә
сурами силсиләсидир) ибаратдир. Ҹəну- дал чәмэн торпаглары jajылмышлыр.
би Ҝүрҹүстан јајласынын им. кәнарла- 4500 дән чох али спорлу вә чичәкли

КҮРҹүСТАН coBET cocИАЛист рыны Кичик Гафгазын тырышыглы битки нөвү вар. Əразинии 39% и мешэ
РЕСПУБЛИКАСЫ Сакартвелос Саб- силсиләләрн (Месхети, Триалети вә с.) дир (палыд, вәләс, фыстыг, шабалы
чота Сосналистури Республика), күр- тәшкил eдир. Баш Гафгаз силсиләсинин вә с., jүксәк да глыгда ағ шам, күкпар,
чүстан (Сакартвело) бүксәк һиссәси Јуранын аспид шистлә- шам). Мешә зонасындан јухарыда суб

Үмуми мә'лумат: ССРИ тәркибиндә риндән, һәмчинин Кембридән әввәлки алп вә алп чәмәнләри јајылмышдыр.
мүттәфиг респ. 1921 ил февралын 25- системин вә Палеозоjун метаморфик сү- Шəрги К.-ын дүзәнликларинин
дә тәшікил олунмушдур. 1922 ил мар- хурларындан, алчаг һиссәләри, əсасән, һиссаси јарысәһра, чөл вә сејрәк ме.
тын 12 дән 1936 ил декабрын 5-дәк Мезозој вә Кајназој чөкүнтүләриндән шәликдир. Колхила овалығында
зСФСР тәркибиндә олмушдур. 1936 (килли шист, гумдашы, əhəнкдашы, Күр чөкəклијиндә мәдәни биткиләр
ил декабрын 5 дән мүстәгил мүттәфиг меркел, порфирит, кил вә с.) тәшкил кениш јер тутур. Чəнуби Ҝүрҹустан
респ.-дыр. Загафгазијанын мәркәзи олунмушдур. Фајдалы газынтылары: јајласында чөл вә чәмәнликләр үстүн
вә г. һиссәсиндәдир. Шм.-да РСФСР манган филизи (Чиатура), даш көмүр дүр. Һејванлары: гајакечиси, көпкәр,
(Краснодар өлкәси, Гарачај Чәркәз (Ткибули, Ткварчели), нефт (Кахети, улар, гонур азы, нәҹиб марал, ҹүүр,
MB, Кабарда-Балкар. МССР, Ши- Колхида), полиметал филизләр, тикин- вашаг, чөлдонузу, ҹанавар, мешәпil
мали "Осетија мССР, Чечен Ингуш ти материаллары (мәрмәр, туф, шист, шији, дəлə, порсуг вэ c. к. Һәмчинин
МССР вә Дағ.McCP), ш.-дә вә ҹ.-І.- cемент xаммалы вә с.). 1000 ә јахын мүлтәлиф нөв гуіш вә балыгларла зән
дә Азәрб.ССР, ҹ.-да Ёрм.ССР вә Түр- мүалиҹәәһәмијjәтли минерал булаг вар. киндир. 'Горуглар (Лагодехи, Боржо
кирә илә һәмсәрһәддир. Г.-дән Гара дә- Гәрби Ҝ. дa pүтубәтли субтропик дәниз ми, Ритса вә с.) вар. к. әразнси 5 бө
низлә әhaтәләнир. Саh. 69,7 мин км2. иглими haкимдир. Шəрги вә Ҹəнуби јук физики чоғрафи рекидна бөлүнүр:
ӘҺ. 5071 мин (1981, 1 јанвар). Пајтах- Ҝ.-ын иглими субтропик континентал Бөјүк Гафгазын да глыг
ты Тбилиси ш.-дир. Абх.McCP, Aҹар. Иглимдән дәниз иглиминә кечид тәш- вилајəти (дағ мешә, дағ чәмән ва
МССР, Ҹəнуби Осетија мВ Ҝүрҹ. кил eдир. Дағларда иглим зоналлығы глјаснат нивал ландшафт зоналары
ССР-ин тәркибиндадир. 65 р-ну, 52 пә- (мүлајим, алп вә нивал гуршаглар) сә- вар); овалыг-дүзәнлик
həри вә 60 шәһәр типли гәс, вар. (1981), чијjәвидир. Орта темп р јанварда Кол- тәпәли - дағәтәји рутубәт

Дөвлат гурулушу. Ҝүрҹ.ССР фәһ- хида овалығында 3—7°С, Шəрги ҝ. ли субтропик вила jәт (мә
лә, кәндли вә зиjалыларын сосиалист дүзәнликлариндә 1,5°С-дәк, дәни ландшафтын үстүнлүү илә Кол
үмумхалг дөвлəти, ССРи тәркибиндә иjулда мувафиг олараг 22—23°С вә 24— хидa типли рутубәтли субтропик енли
мүттәфиг совет сосиалист респ.-сыдыр. 25°С-дир. Иллик јағынты Колхида јарпаглы мешәләр ландшафты); дү
Гүввәдә олан Конститусијасы 1978 ил овалығында 1300—2800 мм, Шəрги К.- зәнли-тәпәли ва јајлалы
апрелин 15-дә гәбул eдилмишдир. Али ын дүзәнликлариндә 300—900 мм (јај гуру вә мүлајим рутубат
дөвләт һакимијjәти органы 5 ил мүддә гурагдыр), Ҹəнуби Ҝүрчүстан јајла ли күр (Иверија) вилајəти (мә
тинә сечилән бирпалаталы. Күрҹ.ССР сында 500— 600 мм дир. Тәрби ҝ. да дәни ландшафтын үстүнлүү илә ја
Али Советидир (сессијаларарасы дөвр- Бөјүк Гафгазын вә Месхети силсилә- рымсәһра, чөл, мешә -чөл вә арид мешә
дә онун Pəјасəт hej'әти). Али Совет синин јамаҹларына 3000— 4500 мм дәк ландшафты); Кичик Гафгазын
респ. Һөкумəтини (Назирләр Советини) јағынты дүшүр. Ҝ.-да үмуми саh. 520 дағдыг вилај эти (дағ мешә вә
тәшкил едир, ганунлар гәбул едир вә c. км? олан 605 бузлаг вар. Ән бөјүкләри гисмән дал чәмән ландшафты); Мес
Мухтар вил., р-н, шәһәр, шәһәрләрдә Ингури вә Риони чајлары һөвзәсин- хети вә ҹавахети вулканик ви
р-н, гас. вә кәндләрдә јерли Һакимиј- дəдир. к., əсасəн, чохсулу дағ чајла- лајəти (әсacән, дағ чөл вә даг чәмән
jәт органлары әһалинин 2,5 ил мүддә- ры өлкәсидир; 25 мин чај вар. Чајла- ландшафты).
тинә сечдији мувафиг халг депутатла- ры Гара дәниз вә Хәзәр дәнизи һөвзә- әһали.. Күрҹ.ССР-ин əсас әһалиси
ры советларидир. 18 јашы тамам Ол- ләринә аиддир. Бзыб, Кодори, Ингури, жүрчүләрдир. (68,8%). Ҝүрҹ.ССР-дә
муш вәтәндашларын сезмәк вә сечил- Риони, Чорох вә с. била васитә бара ермәниләр (9%), руслар (2,4%), азəрб. -
мәк һүгугу вар. Али мәһкәмә органы дәнизә ахыр. ф.-ын әразисиндән ке- лар (5,1%), осетинләр (3,2% ), јунан
Күрҹ.ССР Али Советинин 5 ил мүд- чән вә Хәзәр дәнизинә төкүлән Күр лар (1,9% ), абхазлар (1,7% ) вә б. халг
дəтинә сечдији респ. Али мәһкәмәсидир. (ҝүрҹүҹә Мтквари) һөвзәсинә Алазан лар да јашајыр (1979). Орта сыхлыг
Али мәһкәмәнин тәркиби 2 мәһкәмә кол- (Ганых), Иори (Габырры), Арагви, 1 км”-дә 73 нәфәрдир (1981). Әһалинин
лекијасы (мүлки вә ҹинајат ишлари Храми вә с. чајлар аиддир. Шимали əсас һиссаси Гара дәниз саһилләри 30
үзрә) вә Пленумдан ибаратдир. Ҝүрҹ. Гафгазын бә'зи чајлары (Терек, Асса лағында вә дaғaрaсы чөкəкликләрдә
ССР Прокуроруну ССРИ Баш про- вә с.) . әразисиндән башланыр. Чај- jашајыр. Ишләјән әһалинин 34% и сә
курору 5 ил мүддәтинә тә'јин едир. ларын потенсиал Һидроенержи күҹү наје, тикинти, нәгл. вә рабитәдә, 38% -и
Ҝүрҹ.ССР-ин дөвләт керби, бајрағы 18,2 млн. квт, потенсиал Һидроенержи к.т. вә мешәчиликдә, 24% -и гетри ис
вә һимни вар. еһтијаты 159,4 млрд. квт-саатдыр; теһсал саһәсиндә чалышыр. Iəhəp

Тәбиәт, Релјефи чох мухталифдир. чајлардан сувармада истифадә олунур. əhaлиси 51,1% -дир. Ири шәһәрләри:
Əрази енлик истигамәтендә узанан үч Тбилиси — 1080 мин нәфәр, Кутаиси
ири кеоморфоложи зонаја бөлүнүр: 197 мин, Рустави—132 мин, Батуми —
Бөјүк Гафгазын дағлыг һиссәси (күр 124 мин, Сухуми—116 мин (1980, јан
ҹүҹә Кавкасиони), Ҹəнуби Ҝүрҹүстан вар).
јајласы (Загафгазија јајласынын . Тарихи очерк. . әразиси лап гә
дакы һиссәси) вә бунлары бир-бириндән димдән мәскунлашмышдыр. Даш, Тунҹ
ајырaн дaғaрaсы дүзәнликләр вә нисбә вә Дәмир дөврүнә анд археоложи аби
тән алчаг jүксəкликләр. Ҝ. әразисинә дәләр ибтидаи сурүдән гәбилә гурулу
Бөјүк Гафгазын, әсacән, ҹ., гисмəн шм. шуна вә синифли ҹәмијjәтә кечиди сү
јамаҹы далилдир. Бу һиссәдә Бөјүк бут eдир. Е.ə. 2-1-ҹи минилликларин
Гафгаз Баш Гафгаз силсиласи (шһара — ајрыҹында қ. әразисиндә ири тајфа
5068 м, Ҹонкитау—5049 м вә с.), Јан иттифаглары japaнды. Ҝ.-ын ҹ.-г.-индә
силсилә (Казбек—5047 м) вә Баш Гаф Чорох чајынын јухары вә орта ахарын
газ силсиләсиндән ајрылан бир сыра да е.ә. 12 эсрин сонундан Ассурија,
гoлдaн (Гагра, Бзыб, Кодори, Сва сонралар исә Урарту китабəлэриндә
нети, Картли вә с.) ибаратдир. Бөјүк Алазан чајы. ады чәкилән ири Диаохи тајфа итти
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сонунда к. мүстэгил Картли, Кахети, умумрусија базарына ҹәлб олунурду.
Имерети чарлыкларына Самтсхе- Тәлкимчилијин ләгвиндән сонра (1864—
Саатабаго (Ҹэгуби ҝ.) кнјазлығына 71) ҝ.-ын капиталистҹәсинэ инкишафы
парчаланды. 16—18 эсрлэрдә ҝ. Түркијә күчләнди. Д.ј. чәкилди. Загафгазија
вэ Иранын тоҹавүзүнә мә'руз галды. д.ј. магистралы 1900 илдә умумрусија
17 әсрин 1 чи рубүндә ІШаһ Аббасын д.ј. шәбәкәсинэ бирләшдирилди. Ф.-к
гошун тарынын Картли Кахетијә ләр, ири сәнаје мүəссисəлəри јаранды.
jүрүнлэри хусусил дағы,дыҹы иди. 1896 илдә чәкилишина башланмыш
Халг ишгалчылара қхкин мүгавимəт Бакы—Батуми нефт кəмəри 1907 ил
костəрди. 1625 илдә ҝ. Саакадзенин дә истифадәјә верилди. Мə'дән сәнаје
рэһбәрлији илә Иран зүлмүнә гаршы бө- си, хүсусилә манган һасилaты сүр'әт
jүк үсјан баш верди. 1659 илдә Кахети лә инкишаф етди. 90-ҹы илләрдә к.
ohaлиси үсјан етли. 16—17 эсрләрдә ч. дүнја марганс ихрачынын тәгр. 50% -
вэ ч. г. -дә бә'зи торпаглары әлә кечи- ини верирди. Јерли, рус вэ хариҹи ка
рэн Османлы дөвлати зорла түркләш- питалистләрин иштирaкы илә сәһмдар
дирмә сијасəти јеридирди. Рус — күр- ҹәмијjәтләри јаранды. Капиталист мү
ҹү гаршылыклы әлaгәләри 15 срдән насибәтләри кәндә дә нуфуз етмәјә
ҹалады вә 16—18 асрләрдә даими башлады. Тиҹарәт экинчилији инкишаф
характер алды. 17—18 әсрләрдә ҝ. -да етди. 70—90. ҹы илләрдә фәһлә синфи

схета јахынлығында вари мә'боди.
өлкәиин азад едилмаси вә дирчәлмәси тәшәккүл тапды. 19 әсрин сонунда К.

586 87— 604. уғрунда мүбаризә апаран мүтәрәгги да 36 мин сонаје фәһласи вар иди. Үму
гүввәләр фәаллашды. VI Вахтангын мијjәтлә, 120 миндән чох адам муздлу

фагы мөвчуд иди. Е.ә. 8 ҳрин орта дөврүндә (1703-24] Картлидә кениш әмәклә мәшғул олурду. Лакин 15 нәфә
ларында Мәуб Горби К. да Кутха тикити ПЦ.1əри апарылыр, сувaрма рәдәк фәһласи олaн мүəссисәләр əсас
тајфа иттифагы күчлэнди. Кулха с.э. системи бәрпа едиларди. Мəркәзи ha- јер тутурду. Шәһәр әһалиси 15,3% или.
8 эсрин 2 ҹи јарысында Урартунун вә кимијjэт дөвлэт идарәчилијини вә фео- Бутун "Загафгази јада олдуғу кими к.
ім. дан киммерилэрин һүҹуму нәти- дал гајгаларыны пизамламаға чары- да да пролетариат лап Әввәлдән чох
чэсндә дагылды. Е.э. 6 әсрдэн Гэр- шырды: танунвәричилик актлары дәрҹ милләтли тәркибдә формалашырды.
би Ҝ. да Колхида, е.ә. 4—3 срләрдә олунур (бах Вахтанг гапунлары), күр- Ҝүрҹү, рус, азəрб., ермэни ва 6. Мил
Шорги К. да Ибери чарлыглары мејда- ҹү мэдэнијjэти дирчәлирди. Тифлисдә ләтләрдән олан фәһләләрин биркә иш
на колди. Колхида вә ҹәнуби ҝ. тај. күрчү дилиндә дити вә дүнјави әдәбиј- ләмәси онлары чаризмә вә капиталист
фалары. Әһәмәниләр дөвлəти илә сых јаат ношpинэ башланды. ләрә гаршы бејнәлмиләл чәбһәдә бир
си јаси әлaгәдә иди. Е.ә. 7—6 әсрәләрдә Иран вэ Түркифәнни тозјиги өлкә-ләшдирирди.

Гара дәнизин ш. саһилиндә јер:и ти- нин тарихи инкишафынын нормал ке- Чаризмин мүстәмләкә сијасəти,
ҹарәт сәнаје мәркэзләрн јанын,да ју- диниинә мапе олурду. Күрҹү сијаси вә милли мәдәнијjәтин сыхындырылмасы,
нан факторија во колонијалары ја- мәдәнијjэт хадимтари Русијада сығы- сосиал зүлм әһалинин наразылығыны
ранды. Е.ә. 3—1 əсрләрдә ҝ. Ермэнс- начаг тамыш ва Москва да колонија артырырды. 60 ҹы илләрдән К.-да и.
тан, Селевкиләр дөвлəти вә Понт пал- japaтмышдылар. Чар II Ираклинин Чавчавадзе, А. Серетели, Н. лад
шаһлығы илә сијаси, мәдәни-игтисади дөврүндә (1744—98] Картли-Кахети зе, ҝ. Серетели вә б. башда олмагла
әлагәләр сахлајырды. Е.ә. 1 әсрә К. : чарлыгы хејли күҹлонди. Маркази милли азадлыг һәрәкаты қүчләнди.
ны Рома истила етди. Ерамызын 2 әc- hакимијjәт ири феодаллары итаәтә 70-ҹи илләрдә рус халгчыларынын тә”
риндэ Шəрги К. да Ибери чарлыгы - кəтирэк, тәсәрруфаты, тиҹарәти бәрпа сири алтында халгчылыг һәрәкаты меј
нын, 3—4 асрләрдә Колхидада Лазика етмәк, дағдыларын һүҹумунун гаршы- дана қәлди. 19 әсрин 2-ҹи јарысында
чарлыкларынын күҹләнмәси Po- сыны алмаг, бош торпаглары мəскун- күрчү милли мәдәнијjәтинин инкиша
малын тә'сири зəнфләди. Археоложи лашдырмаг, феодал гајдаларыны ни- фы сүр'әтләнди. Загафгазијанын инзи
газынтылар заманы К. ын антик дөв замламаг вә с. үчүн тадбирләр көрдү. бати вә мәдәни мәркәзи олан Тифлис дә
рүнә анд мэдәнијjәт абидэлэрин мөһтә- Загафгазиjа ханлыглары илә си јаси гардаш халкларын бир чох көркәмлн
шэм гала, килсә вә сарај тикилиләри, мүнасибәтләр сабитләшдирилди. Чар хадими, оҹүмләдән А. Бакыханов, М.
надир бәдин сонәт әшјалары олан зәII Солоонун дөврүндә (1752—84) да- Ф. Ахундов, М. ш. Вазей вэ 6. јоша
кин обирләр (Мсхета, Армази, Вани) хили иртиҹаја вә Гәрби К.-да Түркиjәјә jыб japaтмышлар.
ашкар олунмундур. Епіграфик аби- гаршы мүвәффәгијjәтлә мүбаризә апа- Капитализмин инкишафы, K.-LIH
Дәләр бурада јазынын (арами, јунан, рылырды. 1783 илдә Ҝеоркијевскдә сифаси вә иктисади чәһәтлән бирлэш
сонралар исә күрҹү) еркән jajылды. Русија илә Картли Кахети чарлығы мəси күрчү буржуа милләтинин тәшәк
ғыны көстәрир. Күрчү јазысынын иік арасында «Достлуг мүгавиласи» бағлан- күлүнү баша чaтдырды. 70 чи илләрдән
абиләләри 5 әсрә аиддир. 2—4 әсерләр- ды; Шəрги Ҝ. Русијанын протектораты ҝ. фәһләләринин тэ’тил һәрәкаты баш
дә К.-да феодал мүнасибәтләри меј- олду |бах Ҝеоркијевск трактаты ланды, фәһлә дәрнәкләри japaдылды
дана кәлмиш, 3—4 əср.:тәрдә христиан- (1783)]. Аға Мәһәммәд шаһ Гаҹарын
лыг jajылмыгдыр. 5—6 эсрләрдә ҝ. Тифлиси талан етмәси (1795), Ирак
Пран вә Бизансын тәзјнгинә каршы, мү: линин өлүмүндән сонра феодал ирти
баризә апармыштыр. 7-9 əсрләрдә ҝ.- ҹасынын күҹләнмәс и өлкәдә вәзијjәти
ын бөјүк бир һиссоси әрэблэрин зүлмү кәркинләшдирди. 1801 илдә Шәрги,
алтында иди. 8—9 эсрләрин ајрыҹын сонра исә (1803—64) Гәрби К. Русијаја
да при феодал кнјазлыглары—Ка- бирләшдирилди. Мүстәмләкә режими
хети, Тао Кларнети, Абхазеті вә с. japaдылмасына бахмајараг, к, ын Ру
јаранды. Онларын арасындакы мү: сиjаjа бирләшмәси мүтәрәгги әһәмиj
баризә күрҹү торпаглaрынын ваһид jәтә малик иди. ҝ. Түркијә вә Иран
феодал дөвлэтиндә бирләшдирилмаси тәчавүзүндән хилас олду. Капиталист
(11 эсрин эввәли) илә баша чaтды. Чар инкишафы jолуна гәдәм гојмуш Руси
IV Давидин дөврүндә (1089—1125] Ҝ. јанын тәсәрруфат һэјатына говушма
сəлчугларын һүҹумуну дәф етди. Ісы Ҝ.-ын сосиал истисади тәрәггисина
Кеорки (1156—84] во Тамаранын [1184— тәкан верди. ҝ. во Русија халклары
1207) Какимијjәти иллэриндә ҝ. күҹ- арасында мәдәни әлaгәләр кенишләнди.
лү дөнләтә чеври:1ди. к. Тәдим Рус Лакин чаризмин мүстәмләкә зүлмү вә
дөвлати илә сијаси вә мэдэн әлaгәләр ағыр тәһкимчилик гајдалары Картли
сахлајырды. 11—12 әсерләр дә ҝ.-да дә (1804), Кахетидә (1812—13), Име
игтисадијјат, сам вә мәдәнијjәт хејли ретидә вә Гуријада (1819—20), Гурија
Инкишаф етіп: Шота Руставели «Пә: да (1841), Мегрелидә (1857) күтләви
лэнк дәриси кејми пәһлзван» әсәрі- кәндли чыxышларына сәбәб олду. 19
и јазды. 13 эсрин 2 ҹи рүбүндә мон- эсрин 1-ҹи јарысында өлкәнин тəcəр
тол.лар К.-ы ишгал етдиләр. 14 әсрин руфат həјаты тəдричән гајдаја дүндү.
2 ҹи јарысында Тејмурун К. а һүҹуму 30 — 40 чы илләрдән хырда әмтәә истеh Јеванђелистләр Лука вә Иоанн, Мини
өткәншн тэнəззүлүнә сәбәб олду, фео cалы инкишаф едир, мануфактуралар атүр, 897. Сванетија Тарих-Етнографија
дал пәракәндә:ји күчтәнди. 15 әсрин јараныр, шәһәр әһалиси артыр, Ҝ. Музеји. Местна.

ACE-9, ч. 6

илә
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көмек

илә

тәшәккил

ратды. Меншевикләр һакимијjәти əлə Təcəрруфaт дaғыныглығы, хариҹи
кечирдиләр. 1918 илин февралында мүдахиләчилəрин агалығы, аграр мә
әксингилаби Загафгазија сејми тәш- сәләнин һәлл олунмамасы, капиталист
кил олунду. Һәмин илин мајында мен- зүлмүнүн сахланмасы, болшевикләрин
шевикләр Ҝ.-ы мүстәгил респ. e'лан тә'тиби, Русија əксингилабынын мүда
етдиләр. Тифлис антисовет гүввәләрин фиәси ҝ.-да меншевик һөкумəтинә гар
мәркәзинә чeвpилмишди. Һәтта мен- шы үсјанлара сәбәб олду. 1921 ил фев
шевикләри руһландырмаг мәгсәди илә ралын 16-да Шулаверидә ҝ. Ингилаб
бураја Интернaсионалын нүмajәндә Комитаси јарадылды. Ингилаб комитаси
hej'әти дә ҝәлмишди. 1918 илин 1-ҹи меншевикләрә вә хариҹи мүдахиләчилә
јарысында меншевикләрин ағалығына рә каршы мүбаризәдә үчүн

гаршы силаһлы үсјанлар баш верди. В. И. Ленинә мүраҹиәт етди. 1921 1л
Ингилаби һәрәкатла мүбаризә мәгсәди февралын 25-дә 11-ҹи Гызыл Ордунун

меншевикләр мүдахиләчиләрлә көмəји илә меншевикләрин Һакимијjәти
сазнша кирдиләр. Мајын сонунију, деврилди; ж.-да Совет haкимијjәти
нун аввәлиндә ҝ.-а алман гошунлары гурулду. Мартын сонунда Ҝ.-ын бүтүн
дахил олду. Ијунун 4-дә меншевик Бразиси меншевик Гошунларындан тә
һөкумати Түркијә илә мүгавилә бағ- мизланди. В. И. Ленин 1921 ил мартын
лады; қ. әразисинин бир һиссаси Түр- 2 дә ҝ. Коммунистләринә телеграмында
киjәјә кечди. 1918 илин декабрында онлары тәбрик етмиш, ејни заманда
алман-түрк гошунларыны инкилис мү- japaнмыш шараитдә чевик тактика је
дахиләчилари әвәз етди (1920 илин иjу- ритмәји мәсләһәт көрмүшду. Азәрб.
лунадәк галдылар). 1919 илдә ҝ. бол- зәһмәткәшләри Ҝ.-да Совет Пакимиj

Тбилисидә Вахтанг Горгасалын абиндәси. шевиклари, РК(б)П МК-нын Гафгаз јəтинин гәләбәсини үрәклән алгышладыТунҹ. Гранит. 1967. hејкәлтәраш Е. Амазәһмәткәшләринин Деникин гошунлары- лар. Бу мүнасибәтлә 1921 ил февра
шу кели. Сағдa Meтex мә'бәди (1278— 93). на гаршы мүбаризәдә иштирaкы Һаг- лын 27-дә Бакы Советинин тәнтәнәли

гындакы директивини həјата кечирәрәк, иҹласы кечирилди. Иҹласдa e'лан олун
вә марксизм идејалары jajылды. Фәһ- г. к. Орҹоникидзенин рәһбәрлији илә муш бəјаннамәдә дејилирди: «Бакы
ләләр арасында марксизмин илк тәб- силаһлы үсјан һазырламаға "башлады- пролетариаты жәнҹ Ҝүрҹүстан Совет
лиғатчылары рус с.-д.-лары Ф. Ј. Афа, дар. Октјабр ноjабрда ҝ. гәзаларынын Республикасына һәр ҹүр јардым көс
насјев, С. Ј. Аллилујев вә б. иди. 1892 чохунда үсјан галхды. Мүрәккәб да- тәрәҹәјини вә'д едир». н. Нәриманов
илин сонунда «Месаме -даси» с.-д. тәш- хили вә хариҹи вәзијjәт меншевик һө- Азәрб. Ингилаб Комитасинин гәрары
килaты мејдана кәлди. Ингилабчы с.-д.- кумəтини 1920 ил марын 7-дә РСФСР илә" г. к. Орҹоникидзејə, Ҝ.-да Совет
ларын тә'сири илә фәһлә bәрәкаты мү- илә мүгавилә бағламаға мәҹбур етди. Һакимијjәти гәләбәсинин тәшкилатчы

характер аллы, 20 әсрин Мүгавиләјә ҝөрә меншевик һөкумəти сы кими, Азәрб.ССР-ин Гырмызы Бај
әввәлиндән исә мүтлэгијjәт вә буржуа- Русија əксингилабы илә бүтүн əлага- раг орденини тәгдим етди. 1921 ил
зија ја гаршы күтләви сијаси мүбари- ләри кәсмәли, хариҹи гошунлары К.- иjулун ахырларына јахын Азәрб.-дан
зәјә чеврилди. 1901 илдә Бакыда күр- дан чыхармалы, болшевик тәшкилат- Ҝ.-а 4,8 млн. пуддан чох нефт көндә
ҹү дилиндә илк ленинчи-искрачы «Брд- ларынын ачыг фәалијjәтинә иҹазә вер- рилмишди. Majын 21-дә ҝүрҹ.ССР
зола» («Мүбаризә») газети чылды. Ба- мәли иди. С. М. Киров К.-да РСФСР. илә РСФСР арасында һәрби-сијаси
тум тә'тили вә нүмајиши (1902) умум- ин сәлаһијjәтли нүмajәндәси тә”јин иттифаг hагтында мүгавилә бағланды.
русија әһәмијjәтинә малик иди. к. олунду. 1920 илин мајында күрҹү хал- В. И. Ленин «Азәрбајҹан, Ҝүрҹустан,
пролетариаты 1903 илдә Русијанын гынын Совет haкимијjәти уғрунда мү- Ермәнистан, Дағыстан вә Дағлылар
ҹәнубундакы умуми тә'тилдә фәал баризасинә рәһбәрлик едән . Комму- республикасындакы коммунист, jол
иштирак етди. 1905–07 илләр инги- нист Партијасы japaдылды. Лакин мен- дашлара» адлы мәктубунда (1921 ил,
лабы дөврүндә ҝ. фәһлә вә кәндлилә- шевик һөкумəти РСФСР илә мүгави- 14 апрел) һәмин респ.-ларда тəcəppү
ри мүтлэгијjәтә гаршы мүбаризанин ләнин шәртләрини кобуд шәкилдә по- фат-сијаси вә мәдәни гуруҹулуг иш;
өн сыраларында идиләр (бах Гурија үс- зурду. ләринин ҝениш програмыны верди. 1922
јаны (1905)). 1905 ил октјабр сифаси Меншевик һөкумəти Загатала ма- илин феврал-мартында 1-ҹи Умум
тә'тили силаһлы үс јана чеврилди; hə- һалыны Азәрб.-дан азырмаға ҹәһд көс- күрҹүстан Советләр гурултајы Ҝүрҹ.
мин илин сонунда К.-ын хејли һиссаси тәрирди вә Азәрб.ССР Һөкумəтинә ССР -ин Конститусијасыны гәбул етди.
үсјанчыларын әлина кечди. Чаризм нотасында Кызыл Орду һиссәләринин 1922 ил мартын 12-дә ҝ. Загафгазија
үсјаны амансызлыгла јaтырды. Ирти- орадан тезликлә чыхарылмасыны тә- федерасијасына кошулду. Һәмин ил
ҹа лөврундә (1907—10) чаризмин мəза ләб етмишди. Меншевик һөкумəтинин декабрын 30-да Ҝүрҹ. ССР зСФСР
тәлбирләри ҝ. болшевик тәшкилaты- тә'тиби үзүндән бир чох жүрчү комму- тәркибиндә ССРИ -jә дахил олду. 1936
на бөјүк зәрба вурду. 1909 илин мар- писти Совет Азәрб.-ына ҝәлмишди. 1920 жил декабрын 5-дән к. мүттәфиг совет

Тифлисә кәлмиш й. ил сентјабрын 30-да ҝ. коммунистлә- сосиалист респ. -сы һүгугунда билава
Нариманову дa həбс етмишди. О, ал- ринин Бакыда кечирилән мүшавирәси ситә ССРИ-jә дахилдир. Ҝ.-ын 8-ҹи
Ты aj Meтeх галасында сахландыгдан ҝ. партија тәшкилaтлaрынын ишини Советләр гурултајы (1937, феврал)
coupa Гафгаздан сүркүн олунмушду.
Јеши ингилаби јүксəлио илләринлә jән етди.

гүввәтләндирмәк үчүн тəдбирләр мүəј Ҝүрҹ.ССР-ин Конститусијасыны
бул етди. Илк бешилликләр әрзиндә

(1910—14) ҝ. фәһләләри умумрусија
тә'тил һәрәкатында иштирак етдиләр.
Феврал буржуа-демократик Ингила
бы (1917) дөврүндә Тифлисдә вә
шәһәрләрдә фәһлә, әскәр вә кәндли
депутатлары Советләри јаранды. Ла
кин Советләрдә рәһбәрлији есер вә мен
шсвикләр әлә кечирдиләр. 1917 или
мартында Мүвәгәти һөкумəтин орга
Hы-Хусуси Загафгазија Комитаси
мејдана кәлди. К. -да да киһакимиз:
jәтлик јаранды.

Бөјүк Октјабр сосиалист нигилабы
ҝүрҹү халгынын сосиал вә милли азал

лыгынын башлангычыны гојду. Бол
шевикләр Ҝ.-да сосиалист ингилабы
нын гәләбәси уғрунда мүбаризәјә рәһ
бәрлик етдиләр, лакиіі Русијанын мәр
кәзи р. плары илә бир вахтда Совет ha
кимијjәти гура билмәдиләр. Әксингила- Тбилиси шәһәринин көh
би артијалар блоку 1917 ин ноjаб- нә һиссәсиндән көрү
рында Загафгазија комиссарлыгы ja

Тында полис

га

С.

нүш.
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К.-да сәнајеләшдирмә, коллективләш- фында мүвәффәгијjәтләрә көрә респ.- тифагы japaдылды; она РСДФП-нин
мә вә мәдәни ингилаб həјата кечирил- нын 700 миндән чох зәһмәткеши ССРИ Гафгаз Иттифаг Комитəси (гик)
ди. Сосиализм гуруҹулуғу просесиндә орден вә медаллары илә тәлтиф олун- рәһбәрлик едирди. Партијанын 2-ҹи
күрҹү сосиалист миллати тәшәккүл муш, 1309 нәфәрә Сосиалист Әмәји гурултајындан сонра к. с.-д. тәшкилат
талды. 1935 илдә ҝүрҹ.ССР х.т. вә Гәһрәманы ады верилмиш, 3 нәфәр бу ларынын әксәријjәти гəти олараг Ленин
мәдәнијjәтин инкишафындакы наилиј- ада ики дәфә лајик көрүлмүшдүр мөвгејиндә дурду вә болшевизм прин
jәтләринә көрә Ленин ордени илә тәл- (1978). Респ. -нын тәсәрруфат вә мәдән сипләрини мүдафиә етди. Гафгаз ин
тиф олунду. 1937 илдә респ. нын х.т.- нијjәтинин инкишафы саһәсиндә ҝ. зәһ- гилабчыларыны марксист әдәбијјатла
нда сәнајенин хүсуси чәкиси 75,2% -ә мәткәшләринин гаршысында дуран вә- тә'мин етмәк үчүн Гик кизли Авлабар
чатыйды. 800 дән чох јени сәнаје зифәләрин мүвәффәгијjәтлә јеринә је- мәтбәәсини јаратды. 1905—07 илләр
мүəccиcəси, оҹүмләдән Загафгазијада тирилмәсиндә Сов.йкП МК-нын «Wүр- ингилабы дөврүндә ҝ.-ын болшевик
сосиалист енерҝетикасынын илки Земо тәшкилотлары меншевикләрә, Дикәр
Авчала CEC и (1927), Риони СЕС и, буржуа вә хырда буржуа партијала
Ткварчели ДРЕС-и, Зестафони фер рына гаршы мүбаризә апардылар. Ир
po əринтиләр з-ду, Кутаиси ипак, Тби тиҹа вә Биринҹи дүнја мүһарибәси
лиси камвол маһуд, Ингури селлулоз (1914—18) илләриндә ҝ. болшевиклә
кағыз комбинатлары вә тикилди. ри кизли тәшкилатлары сахлаја бил
Мүһарибәдән әввәлки бешилликләрдә диләр, мүһарибә, сүлһ вә ингилаб мә
сәнајенин 30 јени саһәси (машынгајыр сәләләриндә ленинчи мөвгедә дурду
ма, нефтчыхарма, чај, кимја вә с.) ја лар. Феврал буржуа демократик ин
радылды. 1940 илдә сәнаје мәһсулунун гилабындан (1917) сонра ж. болшевик
умуми һәҹми 1913 илә нисбәтән 10,2 ләри сосиалист Ингилабынын гәләбәси
дәфә артды. уғрунда мүбаризәни кенишләндирди"Бөјүк Вәтән мүһарибәси илләриндэ ләр. 1917 илин октjatoында Тифлисдә
күрҹү халгы ССРИ нин дикәр халгла Гафгаз болшевик Ташкилатларынын
ры илә чијин чијинә алман фашист иш 1 ҹи өлкә гурултауы кечирилди. Гу
ғалчыларына гаршы мүбариза апар рултај Гафгаз болшевикләринин вәзифә
мышдыр. Ҝ. дөјүшчүләри партизан мү ләрини мүəjjәнләшдирди, РСДФ(б)П
hарибәсинин, Авропа халкларынын Мү

Тбилиси. Шәһәр диварларынын галыгла нин Гафгаз өлкә Комитәсини сечди.
гавимәт һәрәкатынын иштиракчысы ол
мушлар. Үмумијjәтлә ҝ. дан 700 мин ры (6— 18 эсрләр) ва ондарын үстүндә ти- 1918—21 илләрдә ҝ. зәһмэткешләри

килмиш jaшa jыш биналары (19 эсрин коммунист тəрин рәһбәрлији алтында
дән чох адам мүһарибәдә иштирак ет -ҹи јарысы). меншевик һөкумəтинә гаршы силаһты
миш, 138 дөјүшчү Совет Иттифагы Гəh чыхышлар етдиләр. РК(б)П К нын
рәманы адына лајик көрүлмүш, 245 мин ҹүстан Кп Тбилиси шәһәр партија ко гәрары илә 1920 илин мајында К. ын
нәфәр ССРИ орден вә медаллары млә митэсинин Сов.Икп xxiv гурултајы болшевик тәшкилатлары КК(б)П jә
тәлтиф олунушдур. нын гарарларыны һәјата кечирмәк са- чeврилди. Ф, Махарадзе башда олмаг

Мүһарибәдән сонравы бешиллик һэсиндә тәшкилат ва сифаси иши har ла Мүвэггәти МК japa,дылды. 1921 мин
ләрдә Загафгазиjа металлурҝија, Ку- гында» 1972 ил 22 феврал тарихли гә аввәлидә ҝК(б)П 9 миндән чох ком
таиси машынгајырма вә автомобил, рары бөјүк рол орнады. 1974 ил јан
Рустави азот тук мүəссисəлəри, Храми, варын дә "Сов. Икп мк ва "ССРи мунисти бирләшдириради. 1921 ил фев
Сухуми, Читахеви, Шаори CEC ләри, Назирләр Совети «Ҝүрҹүстан ССР ин гурулду. Бундан сонра К. коммунист
Гори намбыг парча комбинаты, Јуха- халк тәсәрруфатыны даhа да инкишаф ләри х.т. нын вә мәдәнијjэтин бәрпа
ры Самгори сувaрмa системи вә с. ишә етдирмәк тəдбирлари һаггында» гәpap cы вә инкишафы саһәсиндә ишин кен иш
салынды. 1975 илдә респ. сәнаје мəhcy- гәбул етди. Сов.Икп мк нын «Күр- лэндирдиләр. өлкәнин сәнајеләшди
лунун үмуми һәҹми 1913 илә нисбәтән үстан партија тәшкилaтынын Св.
118 дәфә, 1940 илә нисбәтән 12 дәфә икп мк нын Тбілиси шәһәр партија вэ мәдәни ингилабын һәјата кечирил

рін мәси, коллектив.1əшэс

артмышды. Ҝ. ССРИ дә чај јарпағы комитасинин тәшкилат вә сијаси иши
истеһсалына көрә мәс и угрунда зәһмәткені.тэрин муба -

биринҹи, ситрус, harгында гарарынын јеринә jетприлмә ризасинә башчылыг етдиләр. Yик(б)П
үзүм, мејвә, ефир јағы вә с. техники синин кедици hаггында» 1976 ил 22 мк нын ҝүрҹүстан Коммунист Пар
биткиләр јетишдирилмасинә көрә эсас иjун тарихли гәрарында сон илләрдә тијасынын иши hаггында» 1928 ил 3
јерләрдән бирини тутур. Сосиализм респ. həјатынын бүтүн саhəлэриндә к. сентјабр тарихли гарары К. коммунист
турутушунун гэләбәси илә ҹәмијjәтин партија тәшкилaтынын апарыҹы иши: ләринин сонракы фэалијjәти үчүн про
сослал гурулушунда əсаслы дәјишик- нин тәһлили верилм иш вә таршыдакы грам олду. Гарарда көстəрилирди ки,
иклэр баш верди. Фәһләләрин сајы дөвр үчүн онун вазифәләри мүəjjәнләші сәнајеләшдирмәнін мүвәффәгијjәти,
1921 илдәки 50 миндән 1980 илдә 2,7 дирилмишдир. ССРИ (1977) ва Күрҹ. аграр вә милли мәсәләләрин дүзҝүн
ЛІІ. олмушлур. Диҝәр тәрәфдән ҝ. ССР Конститусија. Таарынын (1978) гә- həлли, həчинин фәһлә синфинин арт
әһалисинин умуми тәркибиндә колхозчу булу бөјүк сијас и һадисә олмушдур. масы, партија тәшкилaтынын идеоло
кэн длиләрин сајы азалыр. Лакин истеh- Үмумиттифаг сосна. Из јарышында жи ишинин күҹләнмәс и Ҝ. да пролета
салын механиклашдирилмаси, газандығы мүвэффәгијjәтләрә көрә риат диктатурасыны мөһкәләндир
триклэшдирилмоси вә кимјалашдырыл- Ҝүрҹ.ССР сәккиз дэфэ Сов. Икп Мk Мишдир. Ејни заманда к.т. нын јүкмасы нәтиҹәсиндә респ. нын к.т. 1921 нын, ССРИ Назирләр Советинин, сэлишинин гәнаәтбахш оламасы гејд
илэ нисбәтән 5 дәфә чох мəhсул верир. ҮИһиМШ ин вә Yи.iкҝи МК нын едилир, кэндлиләрин кооперативлэш

Совет Һакимијjәти иллэриндә ксчиҹи Гырмызы бајрағыны алышдыр. мәсинә вә идеоложи ишин күчләнди
ССРИ нин дикәр халкларынын мәдәниј 1981 илдә ҝүрҹ.ССР ин вә ҝүрҹүстан
јəти илә сых гаршылыклы элагәдә, фор КП нин japaдылмасынын 60 иллији геј.1
мача милли, мәзмунҹа сосиалист ҝүрҹү олунмуш, јубилеј шəнликлариндә Сов.
мәдэнијjэти чичәкләнди. Х.т. вә мәдә иќП МК нын Баш катиби л. И.
пијjэтин инкишафындагы мүвәффә- Брежнев иштирак етмишдир.
гијjәтләрә көрә ҝүрҹ.ССР 1965 Илдә Күрҹүстан Коммунист Партијасы
икинҹи дәфә Ленин ордени илә тәлтиф (Wкп)— Сов. ИКП-нин тәркиб һиссә
олунду. Ҝ. зәһмәткәшләринин ингила сидир. Загафгазијада илк марксист
би һәрәкатда, Бөјүк Октјабр сосиалист с. д. тәшкилaты Тифлисдә japaдылмыш
ингилабында, ССРИ -нин japaдылма - «Месаме даси» (1892) иди. 1898 илдэ

вә мөһкәмләндирилмәсиндә хид РСДФП нин Тифлис Комитаси тәш
мәтләринә, дүшмәнләрә гаршы мүба кил eдилди. 1901 — 02 илләрдә ҝ. ын
ризәдә rәһрманлыгына вә коммунизм бир нечә рнунда c. д. тәшкилатлары
гуруҹулуғундакы мүвэффәгијjәтләринә вә ленинчи искрачы мәсләкли груп
көрә ҝүрҹ.ССР 1971 ил мајын 14 до лар japaдылды. с. д. групларынын
Октјабр Ингилабы ордени, ЃСРИ нин идеја вэ тәшкилатҹа мөһкэмлэнмжиндә
јарады.1масынын 50 иллији мүнасибэти «Брдзола» газети мүһүм рол орнады.
илә 1972 илдә Халхлар достлугу орде- Гафгаз с. д. тәшкилaтлaрынын Тиф
ни и.. гэлтиф едилмишдир. кечирилән 1 ҹи гурултајында

X 1., елм вә мәдәнијjәтин инкиша- (1903, март) РСДРП нин Гафгаз Ит Тбилиси. Достлуг проспекти.

К.Т. Нын
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үзвү бирләшдирән 10562 илк тәшкилaты
вар (1981, јанвар).

Күрҹүстан һәмкарлар Иттифаг
лары (Ҝһи) ССРИ Һәмкарлар Ит
тифагларынын тәркиб һиссасидир.
1905 илин нофабр-декабрында јаранма
ға башламышдыр. 1906 илин иjунунда
РСДФП Тифлис Комитаси јанында һәм
карлар иттифагларынын Мәркази ко
миссијасы тәшкил eдилди. Илин ахы
рында Тифлисдә 30 һәмкарлар иттифа
гы фәалијjәт көстәрирди. 1907 илдә Ба
тум, Кутаиси вә Сигнахидә һәмкарлар
иттифагы мәркәзләри japaдылмыш
ды. Совет haкимијjәтинин гәләбәсиндән
сонра саһә һәмкарлар иттифаглары
тәшкил eдилди. ҝк(6)П-нин рәһбәр- Батуми ҝәмигајырма заводунда.лији илә ҝһи сосиализм гуручулу
ғунда фаол иштирак етмиш, сосиализм ја, машынгајырма, jүнкүл вә јејинти
јарышына башчылыг етмиш, стаханов- сәнајесинин бир сыра мәһсулларынын
чуларын иш тәҹрүбәсини јајмышдыр. истеһсалы үзрә иттифаг мигјасында
Бөјүк Вәтән мүһарибәси илләриндә таныныр. Сәнаје мәһсулунун умуми
Whй зәһмәткәшләрин сə'зларини ҹәб- hәҹми 1979 илдә 1913 илдәкинә нисбә
һәјә јардыма јөнәлтди. Мүһарибәдән тән 154 дәфә (1940—80 илләрдә 16
сонракы дөврдә ҝһи респ.-да х.т. дәфә) артмышдыр. Сәнаје истеһсалы
вә мәдәнијjәтин инкишафында, сосиа- нын һәҹминдә јејинти сәнајесинин хү

Рустави металлурки ја заводу. лизм јарышынын тәшкилиндә јахындан суси чәкиси 40,0%, jүнкүл сәнајенин
иштирак етмиш, дөвләт вә ичтимаи ки 20,8%, машынгајырма вә металрилмасинә хүсуси фикир, верилмаси həјатын бүтүн саһәләриндә фәалијjә- e'малынынкы 13,8% -дир (1979). Матөвсијə oлyнурду. Бөјүк Вәтән мүһа- тини кенишләндирмишдир. 1948 илин шынгајырма вә метал е'малы, кимјарибәси илләриндә ҝк(6)п бүтүн гүв- ноjабрында ҝүрҹүстан һәмкарлар Ит- сәнајеси, тикинти материаллары истеh

вәләри дүшмәни дармадағын етмәјә тифаглары Шурасы, 1953 илин иjу- салы вә јејинти сәнајесинин бир сырајөнәлтди. ҝк(6)П-нин рәһбәрлији илә нунда Абхазија вә Аҹарыстан вил. cahəлəри сүр'әтлә инкишаф етдирилир.
бүтүн Х.т. ҹәбһә үчүн ишләјирди. 52 һәмкарлар иттифаглары шурасы, 1958 Јанаҹаг-енергетика сəнајеси даш көминдән чох коммунист (тәркибин ја- илин октјабрында ҹәнуби Осетија мВ мүр вә нефтчыхарма, електрик енеррыдан чоху) ҹәбһәјә кетди. Мүһари- һәмкарлар иттифаглары шурасы japa- жиси истеһсалындан ибаратдир. Күҹлүбәдән сонра ҝкп х.т. вә мәдәнијjәтин дылмышдыр. ҝһи респ.-да х.т.
кәләҹәк инкишафына рәһбәрлик етди. мәдәнијjәтин инкишафында, вә су-електрик вә истилик-електрик ст.

сосиа- лары тикилмиш, валид енержи системиҝкп респ. әмәкчиларинин сə'јләрини лизм јарышынын тәшкилиндә јахын- japaдылмышдыр. 1978 илдә Гафгазда
коммунизмин мадди техники базасы- дан иштирак едир, дөвләт вә ичтимаи əн бөјүк Ингури CEC-и ишә салыннын japaдылмасы, халгын мадди

вә һәјатын бүтүн саһәләриндә фәалијjә- мышдыр. Маднеулидә әлван металмәдәни һәјат сәвијjәсинин даhа да јүк- тини кенишләндирир. khи нин 2419,9 филизлари чыхаран вә ону сафлашсәлдилмаси уғрунда мүбаризәјә јөнəл- мин үзвү бирләшлирән 19118 илк тәш- дыран ири муассисә вар. Ҹəнуби Оседир. ҝКП-нин 350 435 үзв вә намизәди килаты вар (1981, јанвар). тија МВ-ндә дә әлван металлар чыхабирләшдирән 11 609 илк тәшкилaты “Халг тəcəppүфаты. Ҝ. јүксәк инки- рылыр (Кванса јатағы). Чиатура манвар (1981, јанвар).
шаф етмиш сәнаје вә техника илә тәҹ- ган јатағы гара металлургија сәнајесиКүрҹүстан Ленин Коммунист Кән- hиз едилмиш к.т. респ. -сыдыр. Үмуми үчүн xаммал верир. Гара металлуркијаләр иттифагы (Wлкки- Yилкҝи- ичтимаи мәһсулун 59,5% -ини сәнаје, сәнајесинин əн ири мүəссисəлəри Дашнин тәркиб һиссаси, онун мүбариз дәc- 20,4% -ини к.т., 9,4% -ини тиҡинти, кəсəн (Азәрб.CCP) дәмир филизи эса

тәләриндән биридир. К.-да илк ком- 10,7% -ини Х.Т.-нын башга саһә сында ишләјән Рустави металлургија
мунист жәнҹләр дәрнәкләри 1917 илдә ләри (тиҹарәт, тəдарүк вә с.) верир з-ду, һәмчинин Зестафони ферроəринјаранмышдыр. һәмин илдә

Совет Какимијjәти илләрин- ти з-дудур. Кимја сәнајеси мүəccиcə
сосиалист-бејнәлмиләлчиләр иттифагы» дә истеһсал cahəлəри јенидән гурул- ләриндә (Рустави, Кутаиси вә с.) азот(«Спартак») тәшкил eдилди. 1919 илин муш, јени техника илә тәҹhиз едил- күбрәләри, минерал бојалар, сүн'и лиф,
ввәлиндә ҝ.-ын чох јериндә спартак- миш, чохлу ири сәнаје, к.т. вә нәгл. мәмшәт кимјасы әшјалары, әҹзачылыгчы тәшкилатлар фәалијjәт көстәрирди. мүəссисəлəри japaдылмышдыр. 1921 — кимјa мaллaры вә с. истеһсал олунур.Һәмин илин апрелиндә «Спартак»ын 79 илләрдә х.т.-нын бүтүн саһәләринә Машынгајырма вә метал е'малы сәнаТифлисдә кечирилән конфрансы К.

асаслы вәсаит гоjулушу 26527 млн. јесиндә нәгл. вә електротехникакомсомолунун тә'сис гурултајы олду. манат (јарыдан чоху сәнаје вә к.т.-на) шынгајырмасы габагҹыл јер тутур; ән1920 ил марын 22-дә ҝ. комсомолунун олмушдур. Ҝ. гара металлуркија, ким- бөјүк мәркәзи Тбилисидир. БурадаМүвәггәти мК-сы japaдылды. Авгус
тун 25-дә чағырылмыш 1-ҹи гурултај

ҹәдвэл 1Күрҹүстан Коммунист Ҝәнҹләр итти
фагынын (Wкки) тәшкилатҹа бирләш мүһүм сәнаје мәһсуллары истеъсалымәсини баша чaтдырды. 1918—21 ил
ләрдә ҝкҜи Ҝүрҹүстанда силаһлы Мәһсул нөвү 1913 1940 1950 1960 1970 1980үсјана һазырлыгда вә Совет Какимиj
јəтинин гурулмасында фәал иштирак

етди. ҝлкҜи сосиалист сәнајеләшди- Електрик енержиси, млн. квт-саат 20 742 1385 3702 8964 |14700рилмәсиндә, К.Т.-нын коллективлаш- Манган филизи, мин т 966 1449 1837 12873 |1569 2779мәсиндә, мәдәни ингилабын һәјата ке- Полад борулар, мин т 334 472 513чирилмәсендә ҝк6)П-нин јахын кө- Минерал күбрәләр (шәрти ваhи длə),
мәкчиси олмушдур. Сосиализм гуруҹу- мин т 247
луғундакы хидмәтләринә көрә ҝлЌки Металкәсән дәзка һлар, әдэд 803 2481 3836 3439
1932 илдә зСФСР-ин Тырмызы Әмәк үк автомобиллари, мин əдəд 6,1 14,0
Бајрағы ордени 30 36илә тәлтиф едилди. Мораб мә'мулаты, млн. чут 2,8 7,2 15,7 27,6Бөјүк Вәтән муһарибәси илләриндә ҝ. Дәри аjаггабы, млн. ҹүт 10,8 14,6 16,0комсомолу ҹәбҺәдә вә архада бөјүк әт, мин т 11,5 34 48,5 79,4гәһрәманлыг нүмунәләри көстəрди. Үзүм шәрабы, млн. дал 0.2 2,9 4,2 19,9 22.8
үлкҝи коммунизм гуручулуғунун бү Консервләр, млн. шарти банка 0,1 29,1 45,8 211,1| 234 474
түн саһәләриндә јахындан фәалијjәт көс
тәрир. Ленин ордени илә тәлтиф олун
мушдур (1979). ҝлкки-нин 811 532 • 1965

Исә

«Ҝәнҹ (1979).
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електровозгајырма (1980 илдә 133 елек- ларына апарылыр. 1553 мин гарахмал
тровоз), авиасија, дəзкahrajырма, елек- (614 миин инәк), 2045 мин давар, 952
тротехника, јејинти сәнајсси, к.т. үчүн мин донуз вар (1981). д.ј., автомобил,
машын вә аваданлыг, метал конструк- дәниз вә һава нәгл. инкишаф етмишдир.
сијалар вә с. истеһсал едән мүəссисәләр Бүтүн д.ј. хәтләри (1,42 мин км, 1980)
вар. Кутаиси машынгајырма мүəccиcə- електрикләшдирилишдир. Автомобил
ләри јүк автомобиллари, електромеха- jолларынын уз. 22,2 мин км-дир (18,9
ника авадалыглары вә кичик габарит- мин км-и бəрк өртүклү). Əсас портла
ли тракторлар истеһсал едир. Батумидә ры: Батуми, Поти вә Сухуми. Бору
дәниз катерләрн вә с. машын нөвлəри кəмəри нәгл., əсасəн, Бакы — Батуми

истеһсал олунур. Рустави, Сухуми, Зе- нефт кəмəри, Азәрб.ССР-дән (Гара
стафони, Гори, Каспи, Самтредна, дағ—A ғстафа— Тбилиси-Јереван газ
Схинвалидә машынгајырма вэ метал кəмəри) вә Шимали Гафгаздан чәки.1
e'малы мүəссисəлəри вар. Тикинти ма- миш газ кәмәрләриндән ибаратдир.
териаллары сәнајеси семент 3-длары Сәһијjә. 1975 илдә ҝүрҹ.ССР дә
(Рустави, Каспи), мәрмәр вә хикәр үз- әһалинин һәр мин нәфәринә дүшән
лүк материал мүəссисəлəри, бөјүк ев- доғум сајы 18,1, умуми өлүм сајы 8
тиқмә комбинатлары вә с. дән ибарәт - олмушдур. Орта өмүр 73 илдир. Инги
дир. Ағаҹ e'малы мүəссисəлəри (тикин- лабдан әввәл вәрәм, зөһрәви хәстәлик
ти һиссәләр, мебел) вар. Шүшә габлар, ләр, үрәк дамар патолокијасы кениш
чини-саxсы мә'мулаты истеһсал едилир. jajылмышды. Совет Лакимијjәти ил
Jүнҝүл сәнаје инкишаф етмишдир. Тби- ләриндә бир сыра инфексион хәстәлик Гагра. «Колхида» санатори јасы (солда) волиси, Кутаиси, Батуми, Сухуми вә с. ләр (вәба, таун, чичәк, дифтерија, мал «Гагра» истираһэт еві.
шәһәрләрдә истеһлак мә'мулатлары jарија вә с.) тамамилә ләғв едилмиш

(јун, ипəк вә памбыг парчалар, палтар, дир. К. да 48020 чарпаjылыг (1913 ил: 85 миндән чох тәләбә охvјурду. Респ. да
ајаггабы, трикотаж, галантереја малла- дә 2084) 500 хәстәхана мүəссисаси, 26 4100 күтләви, 1015 елми техники ва
ры) истеһсал едән мүəссисәләр вар. Је- вәрәм, 6 онколожи, 35 дәри-зөһрәви хүсуси китабхана, 27 театр, 2500 клуб,
јинты сэнaјеси мүəссисәләриндә чај, сүф- хәстәликләр диспансери, 34 стомато- 200д киногурту, 83 пионер вә мәктәбли
рә вә шампан шәраблары, конјак, меј- ложи поликлиника (5 ушаг поликлини- ләр сарајы вә еви, 118 ушаг идман мәк
вә вә тәрәвәз консервлари, ефир јағ- касы), 100 санитарија епидемиоложи тәби, фигурлу конкисүрмә мәктәби вэ
лары, түтүн вә гәннады мә'мулатлары, ст., 20 372 həким, 49 949 орта тибб иші- с. фэалијjәт көстәрир (1980).
әт вә сүд мəhсуллары вә с. истеһсал чиси вар (1975). Һәким кадрлары Тибб Елм вә елми идарәләр.
олунур. ин -1унда, 13 тибб мәктәбиндә һазыр Тәбијјат ва техника елмлари. Ҝ. да
Əразинин дағлыг релјефи экинчи ланыр. Мәшһур курортлары: Абас- елм әрвәлләр Гадим Шlopг халылары,

лик саһәсини мәһдудлашдырыр. К.т.- тумани, Схалтубо, Ахтала, Боржоми, сонралар исә јунан вә Рома елми илә
на јарарлы торпаглар 3,1 млн. hа дыр Гагра, Кобулети, Новы Афон, Батуми, эмасда" тәшәккүл таимышдыр. Мәдә
(0,8 млн. ha-ы шум јери, 0,1 млн. ha-ы Сухуми, Питсунда вә с. нијjәт абидəлəринин өjpәнилмәси, ар

Халг маарифи вә мәдәни-маариф хеоложи вә етнографик, тәдгигатлар
Әкин саЫәләри (мин һа) мүəссисәләри. һәлә 3 әсрин 2-ҹи јары- гəдим Ҝ. да металлуркијанын, кера

сында Фасисдә (индики Поти ш. ја- мика, шүшә вә боја истеһсалынын, к.т.

фәалијjэт көстәрирди. 10—12 әсрләр: тәрир. Орта әсерләрдән астрономија,
дә ҝелати академијасы, Икалто ака- ри јазијјат, тибб, минералокија вә с.

Умуми экин са-1748 |896 1913 829 737 729 демијасы нә са мәдәнијjәт мәркәзләр» елләрә даир орижинал әсәрләр кәлиб
һәск japaдылды. 13—17 əсрләрдә хариҹи чатмындыр. 13 әсерлән күҹләнән хари
О ҹүмләдән: ишғалчыларын һүҹумлары вә феодал ҹи һүҹумлар елмин инкишафыны лэн

Дәнли биткиләр |707 748 760 472 389 339 чәкишмәләри нәтиҹэсиндә күрҹү мәдә- китди. 17 әсрин сону вә 18 әрдә ҝ. мә
Техники битки

21| 52 | 43 | 40 40 50 19 асрин ахырларындан мүтәрәгги ма- лады. Бу дөврдә астрономија, кимја,
нијjәти вә маарифи тәнәззүлә уғрады. дәнијjәти јенидән инкишаф етмәјә баш

ләр
Картоф вэ тәрә аридучиләр и: Чавчавадзе, Ј. Гогебаш- ријазијјат, физика, ҹографија вә карвәз-бостан бит
килари 9 43 43| 48 57.75 вили вә б. мәктәбин демократиклашди- тографија вә с. елм.тәрә дайр әсәрләр

Јем биткиләрiн 6 53 67 269 251 265 рилмаси уғрунда мубаризә апармыш- јазылды. Ҝ. ын Русија илә бирләшмә
лар. Совет Һакимијjәти илләриндә ҝ. синдән сонира елм рус, һәмчивин Гэр
башдан-баша саваллылар респ. сына би Авропа ели илә әлaгәлә инкишаф

бичәнәкләр, 1,8 млн. hаы отлаглар, чeвpилмишдир. 1979, 80 дәрс илиндә едирди. 19 әсәрдә Тифлис дә елми мәр
1980), к.т.-нда сүн и суварма (хүсу. 4161 умумтәһсил мәктәбиндә (о ҹүмлә- козләр japaдылды. Бунунла белә чариз
силә ш. р-нларында) мүһүм рол ојна- дән 174 Азәрб. мәктәби) 1 млн. дан чох, мин мүстаміләкә си јасəти елмин инки:
јыр. Суварма системләри japaдыл- 136 техники пешә мәктәбиндә 56,7 мин, шафыны лән кидирди.
мышдыр. Суварылан торпаглар 409 93 орта ихтисас мәктәбиндә 53,9 мин ќ. да Совет haкимијjәтинин гәлә
мин һа дыр (1980). 153 мин һа торпаг шакира, 19 али мәктәбдә (Тбилиси ун- бәси елмін интенсив ,шкишафына вэ
гурудулмушдур. 692 кз (о мүмләдән 4 ти, тибб, бәлән тәрбијəситеатр, 2 по- милли кадрларын һазырланмасына зә
балыкчылыг), 494 с-з вар (1981). Ҝ. литехник, 8 пс, Дагож, 3кт. Ин 1у, рэс мин јаратди. Тбилиси Дөвлат Ун-тиндә
ССРИ нин əсас субтролик биткичилик самлыг академијасы, консерваторија) мүһүм тәдгигатлар, апарылды. 30 -ҹу
(чај, ситрус) р-нудур. Чај плантасија илләрдә ҝ. ријазијјат мәктәби фор
ларынын саh. 66,8 мин һа, мејвә баг малайиды. 1941 илдә Курҹустан ССР
ларынын (о ҹүмләдән ситрус) саh. 177 Елмлар Академијасынын japaдылма
мин һа дыр (1980). Тунг вә дәфнә дә сы елмин бүтүн истигамәтләриндә тәд
беҹорилир. Үзүмчүлүк к.т. нын ән” гигaтлaрын даhа да ҝенишләнмәсинә
әнәви саһәсидир; әcacән, Колхидада ја сәбәб олду. Ријазијјат вә механика

jылмышдыр. Ю.-да 400-дән чох үзүм (Н. И. Муселинівили, И. Н. Векya
сорту мә'лумдур. Үзүмлүкләрин үмуми вә с.), физика, астрономија (E. к. Ха
саh. 147 мин һа-дыр. радзе) саһәсиндә мүһүм нәтиҹәләр әл

Дәнли биткиләр (гарғыдалы, буғда дә едилди. Техникаја даир тэдгигат

вә с.), техники биткиләр (түтүн, кү лар елми тәдгигат ин тларында вә мүэс

нəбахан, шәкәр чулундуру), картоф, сисәләриндә апарылыр. Кимја вә ме
тәрәвәз, jем биткиләри экилир. 1981 таллуркиjаjа даир тәдгигатлар х.т. нын
илдә 525 миң т сортлуг чај јарпағы, тәлэбаты илә әлагодардыр. Нефт ким
796 мин т-дан чох үзүм тəдарүк едил јасы, фармакокимја, електрокимја,
миш, 655 мин т мејвә вә киләмејвә сеолитләрин синтези вә с.-jә аид актуал

jығылмышдыр. Сүдлүк әтлик hејван проблемләр дә тәдгиг eдилир. к. кeo
дарлыг эсас јер тутур. Гыш отлагла логларынын тәдгигатлары тектоника,

ры азлыг етдијиндән гоjунларын чох стратиграфија, минералокија, вулка
һиссаси гышда Шимали Гафгаз отлаг Сухуми ботаника бағы. нолокија, петролокија, фајдалы

19із точо эзо 19син это өво

га
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зынтылар кеoлoки јасы вә с. проблем - жуа тарихшүнacлығы инкишаф етмиш- дә Елми Тәдгигат К.Т. нын Ихтисаиј
лэри әһата едир Кеофизикләрин иш дир. 60 ҹы илләрдә күрҹү ингилабчы jаты вә Тәшкили Ин-ту, Елми Тәлги
ләрн К.-ын вә 1 афгазын Јер габығы - демократлары тарихдә халгын ролу- гат Х.Т., нын Планлашдырылмасы ва
нын гурулушунун өjpәнилмасинә аид- нун өjpәнилмәси мәсәләләрини галдыр- Игтисадијјаты Ин ту тәшкил илмиш
дир. К.-ын табии Сәрвәтләриндән сә- дылар. Петербург ун тиндә дә ҝ. та- дир. Бу ин-тларда . Игтисадијјатынын
мәрәли истифадә едилмәс и, әтраф мү: рихи мәсәләләри өjpәнилирди (Д. Г. актуал проблемлəри, hабелә сифаси
һитин мүһафизаси вә с. мәгсәлләр Чубинашвили, А. А. Сагарели, н. J. Игтисад, сосиологија, сәнајенин, к.т.
үчүн комплекс тəдгигат апарылыр (Ф. Марр). Тарих елунин ва көмәкчи нын вә тиҹарәтин иттисадијјаты мәсә
Ф. Давитаја вә б.) Биолоки ја, ботани- фәнләрин өjpәнилмәсиндә И. А. Ҹа- ләләри тəдгиг олунур.
ка. зоолокија, палеобиолокија, физио- вахишвилинин бөјүк ролу олмушдур. hүгуг елми. Бөјүк Октјабр сосиа -
локија, терапија, ҹәрраһијjә, онколо- К. да Совет Какимијəтинин Хәләбәсин- лист ингилабынадәк Ҝ. hүrугшүнасла
кија, психиатрија саһәсиндә дә мүһүм дән сонра тарих елминдә објективизм ры (Н. Урбнели, д. 3. Бакрадзе вә б.),
ишләр көрүлмүшдүр. Торпағын өjpə- вә вулгар сосиолокизм ән әнәләринин əсасән, күрҹү һүгугу тарихи мәсәләлә
нилмәси. чај тохумчулугу вә селексија- арадан галдырылмасы уғрунда мүба- рини тәдгиг eдирдиләр. Совет haкі
сы, үзүмчүлүк, ситрус мејвәчилији, ризә күҹләнди. Совет тарих елминин мијjәти илләриндә милли һүгугшунас
биткитəрин мүһафизаси, hејвaндaрлыг, инкишафында С. Н. Ҹанашиа (К.-ын кадрлар јетишмишдир. И. А. Ҹавахиш
мелиорасија, механизасија вә с. проб- гəдим тарихи, феодализмин кенезиси), вилинин «Курҹү Бүгуг тарихи» (ҹ.
тем,тәр саһәсиндә дә кениш елмн иш- ҝ. В. Серетели (Армази јазысынын 1-2, 1928—29) монографијасы мүһүм
ләр апарылыр. ачылмасы вә тәдгиги), С. ҝ. Каухчиш- әсәрләрдәндир. Ҝ. даганунвериҹилик

иҷтиман елмл әр вили (гәдим јунан вә Бизанс мүәллиф- абидəлəри вә һүгуги сәнә.1.тәр мүгаји
Фәлсәфә. Фәлсәфи фикрин мəркәзи ләринин Ҝ. Һаггында мә'луматларынын сəти тарихи өjpәнилир, һабетә ајры

(Колхида) натиглик мәктәби иди (бу- нәшри вә шәрһи), Н. А. Бердзенишви - ајры һүгуг тə'сисатлары тә:Гиг олу
рада Аристотел фәлсәфәси үстүн јер ли (К. да феодализм), К. А. Меликиш нур. Дөвләт вә һүгуг нәзәриjiəси, со
тутурду). 12 әсрдә фәлсәфи фикир вили (К.-ын иҹтимай-сијаси тарихи вет дөвләт вә инзибати һутт. бејнәл
христиан chкамчылыгы мөвгеләриндә нин етнокенези) вә б. нын хидмәти бө- халг һүгуг, мүлки, әмәк на к hyryry.
дуран муртәҹе вә неоплатонизмин тә' - jүкдүр. К.-ын гэдим тарихинә, фео hабелә просессуал һүгут проблем, әри
сири илә japaнaн мүтәрәгги истигамәт- дализм вә капитализм дөврүнүн иҹти- нә даир әсәрләр јазы.Мыти, 1əри стик
ләрдә инкишаф едирди. .-да 12 аср маи сијаси вә игтисади тарихинә һәср ләр, русҹа ҝүрҹүҹә «Һүтут терминлә
Һуманизми ш. Руставелинин фәалиј. олунмуш монографијалар јазылмыш- ри» лүғәти нәшр олунмун.1vр һутуг
јəти илә баглы олмушдур. К.-да фәлсә дыр. Ингилаби һәрәкат, империализм шүнас кадрлар Тбилиси ун ги һү
фи фикир 17—18 әсрләрдә jенидән дир- дөврүндә мили вә аграр мәсәлә, к. гуг факүлтәсиндә һазырланыр. Курҹ.
чәлмәјә башламышдыр. к. Руси јаја зәһмәткешләринин сосналист ингилабы ССР 'EA нын Игтисадијјат нә һүтуг
бирләшдикдән сонра Ҝ. фәлсәфәси угрунда мүбаризаси өjpәнилир. Ҝ. да Ин ту вә Тбилиси ун тинин һуті фа
рус фәлсәфи фикри илә сых әлaгәдә сосиализм гуруҹулуғу тарихи ајры ај күлтәси елми тәдгигат ишларинин мэр
инкишаф етмәјә башламышдыр. И. ры мәрһәтәләр вә башлыҹа проблем - кәзләридир.
1lавчавадзе, А. Серетели, Н. Нико ләр (х.т. нын бəр пасы, сәнајеләшдир
ладзе, ҝ. Ссретен вә башгаларынын мә, кз гуруҹулуғу, совет мәдәнијjәти,
ингилаби демократизм, милли зүлмүн Бөјүк Вәтән муһарибәси дөврү тарихи,
ләгви угрунда мүбаризә програмы 19 инкишаф етмиш сосиализм вә комму
әсрин 60) ҹы и.тләриндә ҝүрчү фәлсә- низм гуруҹулуту вә с.) үзрә тэдгиг
фәсинин инкишафында мүһүм дөвр олунур. З ҹилитик «Курҹустан тарихи».
олду. 90 ҹы илләрдә ҝ. да марксизм 8 ҹилдлик К. тарихи очерк.1əри, «Wүр
MITлди өjpәнилмәјә башланды, утопик чүстан Коммунист Партијасы тари
ва халічылыг сосиализми, позитивизм, хинин очерклари» нәшр си1Мишдир.
һабетә тәбии-етми материализм иде. Јахын вә Орта Шәри халктарынын та
ја.тары кениш јајы. 1ды. 19 әсрин сонун - рихи өjpәнилир. к. ын вә Гафгазын
дан к. ла Совет bакимијjәти гурула етнографијасына даир монографик әсәр
на тэк (1921) иҹтиман фикрин инкиша- ләр јазылмышдыр. К.-ын археоло
фы ингилаби марксизмин зидд жи ҹәһәтлән өjpәнилм:Эси саһәсин дә мү
ҹәрәјанлара гаршы мүбаризаси илә ха- һүм ишләр көрүлүр. Тарих елми са
рактеризә озунур. к. да Совет haки һәсиндә тәдгигатлар Күрҹ.CCP EA Батумидә делфинари.
мијjәтинин гәләбилдән сонра фәлсәфи Тарих, Археолокија вә Етнографија
11гигатлара кенині jол ачылды. к. 11н тунда, Күрчүстан КП мк јанын Елми идарәләр. Совет Какимијjәти
философлары марксизмәгәләрки фәл да Партија Тарихи Ин тунда, Ҝүрҹус илләриндә ҝүрҹ.ССР дә елми идарә
сәфә вә марксист фәлсәфәсин ин тан Музејиндә, Шәргшүнаслыг И тəрин кениш шәбәк әси јарадылмыш
кирафында Ленин мәрһәләси проб- тунда, Тбилиси Дөвлат Ун-тинин та Дыр. 1980 илдә ресi. да 25 мин,дән ар
чем тəрини ишләзирләр. 1964 илдә ҝүрм. рих факүлтсин.дә вә с. апарылыр. ҝ., тыг с.1ми ишчи, оҹүм.ләдән 1300 он
(СРЕА Фәлсәфә Ин, ташкІІ.1 олун - Азарб. вә Ермистан тарихчиларинин чох е. д. вә 8900 елм.Тәр намизәли чалы
уутур. биркә эмэк дашлыгы нәтиҹәсиндә кол шырды. Респ. елминин мəркәзіі Курчу

Психолокија. 1920 ми 11.Тәрдә лектив сәрләр јазылышыдыр («B. н. стан ССР Еп.м.ләр Академијасыдыр.
Д. Н. Узнадзенин тэдгигаттары к да Ленин Загафгазија hаrтында», «Загаф к. на 60-дан чох елми ҹәмијjәт фәа
психолокија етманин инкишарында тазија коммунист тəіцкилатлары та ијjәт ҝөстәрпр.
мүһүм рол оjнамышдыр. д. Н. Ўша 1 ріхинин очерк.тэри», «Заrафтазија да Мәтбуат, радио верилишлари,
зе ад. Психолокија Ин-тунда, Тбилиси Совет Какимијjәтинин гәләбәси», «За левизија. Күрҹү дилиндә дөври мәт
ІІІ тинин ва диҝәр али мәктәб:1əрин тафгәзија коммунист тәшкІІ.1ат.лары буат 19 асрин әвватиндә japaнмыштыр.
Сихолокија кафедраларында умуми Iын зэһәмәткіш.тории бејнәмилә1 тэр 11.1к күрҹү газети «Сакартвелос газе
психолофија, ҝенетик психолоҝи ја, по бији саһжиндә фәалијjәти» вә с.). Ти» («Күрмүстан гәзети») 1819 и.т.дә
тат ожи психолокија, соснал психоло- Игтисадијјат елми 18 әсер 19 крин нəтир си. мишдир (1820 илдәні «Каргу
кија, мүһэндис психолокијасы вә пато әрвәтиндә илк Игтисади эсәрләр меј ли газети», «Күрҹү газети»). 19001 и.тин
локи психолокија проблем.Лори пшлә. ана ҝәлмиш, 19 эсрин 2 ҹи јарысын сентјабрындан ленинчи искрачы «Брд,и
НИлир. да К. да капитализмин инкишафы илә ла» газети, 1905 илин нoјабрындан

Тарих елми.. к. тарихшүнас Ты - э.:1arə,дар си јаси иктисад, статистика, Загафгазијада илк легал болшевик
Iында бүтүн тәлим 1.1. би аби 1,1əр 1əн кредит. малијjә, тиҹарәт вә с. Даир ел газет «Кавказски рабочи исток»
Тәубә кими истифала е, и 15ин.1ир и әс-әрләр јарамынды. 60 чЫ 11.лә нәшрә башламышдыр. 1906 или нјун
Күрчү феода. тарихшунасынынын рин ахырыні дан башла japar күрҹү хаттијул аjларында күндəлик болшевик
коркәм. и аби.19:Тәрин, 1əін бири «Карты пары, һабет» ингилабчы демократлар газети «Ахали сховреба» («Јени həјат»),
нс Схонреба»дыр. Валушти Багратио капиталист истеһсал үсулуну тəнгид 1906 илин нoјабры — 1907 илин јанва
ни феодал тарихшунасы тынын кор сти 1 ләр. 19 әсерин сону - 20 асринрында исә легал «Ахали дројсба» («ЈА
кәмли пүмajәндәси ини. Петербург EX эква.Индә к. да марксист ленинчи и и заман») газетләрн нәшр олунуп
нын акад. м. Броссе (180280) К. ын 1 неа,ијјат слини эсасы тојулмуш Дур. 19 әсрин 1 ҹи јарысында Тиф
тарихи, нумизматикасы, ениграфика typ. 1944 илдә ҝүрҹ.CCP EA Игтисадиј лисдә Азәрб. дилиндә «Тифлис әхба
сы вә тарихшүнacлығына Таир санса. 1 јат Иін ту (инди Ҝүрҹ.CCP EA Игти ры», «Гафгазын бу тәрәфинин хәбәри»,
лы әсәрләр јазмыздыр. 19 жрэн бvр садијјат вә һүгуг Ині ту), 60 ҹы иллэр 20 асрин эввәлләрині дә «Шәрги Рус»,
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ше'р гошан Сајат Нова күрчү әдәбиј- Чилаја, Ш. Радиани, Б. Жкенти, к.
јатынын инкишафында мүһүм рол ојна- Натрошвили, ҝ. Маргвелашвили вә б.
мышлар. Ҝүрҹүстанын Русиjаjа бир- совет әдәбијјатынын мүһүм нәзәри-есте
ләшмәси күрҹү мәдәнијjәтинин инкиша- тик проблемләринә даир тәдгигат апар
фына күлү тәкан верди. 19 әсрин әв- мышлар. К. Кекелидзе, ш. Нутсубидзе,
вәлиндә А. Чавчавадзе, г. Орбелиани, п. Ингoрoква, А. Барамидзе, ҝ. Нико
Н. Бараташвили вә б. романтик шайр- дзе, м. Зандукeли, л. Асатиани вә б. -
Тэр чаризмин мүстәмләкәчилик сиjacə- нын классик күрҹү әдәбијјатына дайр
тинә, феодал зүлм вә һагсызлығына фундаментал әсәрләри нәшр олун
гарцы мүбаризәјә һәср олунмуш әсәр- мушдур.
тэр japaтдылар. 19 әсрин орталарында Азәрб. вә ҝүрҹү әдәби әлaгәләринин
реалист ҹәрәјан тәшәккүл тапды (ж. тарихи Низами, Хагани вә ш. Руста
Еристави, Д. Чонкадзе, л. Ардазиани велинин јарадыҹылығы илә башланыр.
вә б.). Ҝүрчү милли азадлыг һәрәкаты- Низамин ин јарадыҹылығы һәлә шаирин
нын рәһбәрләрн И. Чавчавадзе вә А. сағлығында .-да шөһрәт газанмыш,
Серетелинин јарадыҹылығында реа- 12—17 əсрләрдә онун «Лејли вә Мәҹ
лизм јүксәк зирвэсинә чaтды. Бу дөвр- нун», «Једди көзәл», «Хосров вә Ши
дә ҝ. Серетели, Н. Николадзе, Н. Ло- рин» поемалары мөвзусунда әсәрләр
моури, А. Казбеги, Ј. Габашвили, Важа мејдана ҝәлмишдир. Әдәби әлaгәләр
Пиавела вә б. соснал, әхлаги етик вә сонралар да давам етдирилмишдир.
фәлсәфи проблемләрдән бәһс едән әсәр- м. п. Вагиф, А. А. Бакыханов Ҝүрҹүс -
ләр јаздылар. 19 әсрин сону—20 әсрин тана һәср олунмуш ше'рләр јазмыш
әрвәлиндә E. Наношвили, Д. Клдиа- лар. н. Бараташвили омрүнүн сонуну
вили, В. Барнови, ІШ. Арагвистирели, А. Нахчыванда Кәнҹәдә кечирмиш,
Еристави Хотариа вә б. әсәрләриндә Нахчыванда jаша јаркән кәнч шаирә

Тбилиси. Руставели проспектиндә һөку- буржуа мүлкәдар, мүтлэгијjәт гурулу- Генчәбәјимлә барадычылыг достлуғу

мот еви. 1938—53. шуну гамчылајыр, јохсул кәндлиләрин етмишдир. М. ш. Вазеh, А. А. Бакы
həјатыны тәсвир eдирдиләр. И. Јевдои ханов, М. Ф. Ахундов, 4. Мәммәдгу

«Қэлэҹәк» вэ газетләр, «Kшкул», вили 90 ҹы илләрдә күрчү әдәбијјатын - лузaдә вә б. Азәрб. јазычылары Тиф
«Молла Нәсрэддин», «Тартан партан» да илк дәфә олараг пролетар образла- лыс әдәби мүһитиндә jaшajыб japaтмыні.
вә c. сатирик журналлар нәшр олун- ры japaтды. Биринчи дүнија мүһарибә - габагчыл жүрчү эзијалылары йлә дост
мушI, 1905—06 илләрдә «Гејрәт» мәтбәә- си илләриндә фәалијjәт көстәрән «Ма олмушлар. Халуларымызын әдәби әла
нәшријаты фәалијjәт көстәришдир. ви бујнузлар» символист шаирләр гру- гәләри Совет Һакимијjәти илләрин.15
Ќ. да нәшријјат иши Совет Паки- пу күрҹү ше'ринин јениләшмәсиндә даhа да ҝениціләнмиш, мөһкәмләнмиш,

мијjәти илләриндә сүр'әтлә инкишаф әһәмијjәтли рол оjнады. Реалист ән” јени мәзмун кәсб етмишдир. Азәрб. вэ
етмишдир. ќүрҹ.ССР дә «Сабчота әнәләри ч. Помтати,дзе, ш. Дадиани, ҝүрчү шаир вә јазычылары халглары
Сакартнело» («Совет Ҝүрҹүстаны»), Н. Лорджипанидзе, Л. Киачели вә мызын гардашлыг достлуғундан бəhe
«Меснијереба» («Елм»), «Ганатлеба» б. давам етдирдиләр. Бу дөврдә әсәрләр јазмышлар [«Севирэм
(«Маариф»), «Накадули» («Булаг»), пролетар шаирлари нәсли (С. Еули, н. ҝүрҹүстаны» (Азәрб. шаирләри Ҝүрҹүс
«Мерани» нәшријјатлары фэалијjәт Зомлетели, И. Вакели вә б.) jетишди. тан Баггында), Б., 1977; «Бир синәдә
көстөрир. Үмуми иллик тиражы 593 653 Ҝүрҹү совет әдәбијјаты кəскин идеоло- ики үрәк» (Ҝүрҹү шаирлари Азәрб.
мин нүсxə oлaн 141 гәзет, о чүмләдән жи мүбаризәдә japaнырды. 20 ҹи ил- harгында). Б., 198б]. Ҝурҹү вә Азәрб.
12 респ., 1 мухтар респ. вә вил., 9 шә- ләрин 2 ҹи јарысында г. Табидзе, А. классик вә мүасир әдәбијјатынын бир
Һәр, 66 рн газети чыхыр (1980). Мү Миртслучава. П. Јашвили, т. Табид- сыра нүмүнәләри гаршылыклы сурәтлә
һүм ресії. газетләр: «Комунисти» зе, К. Теонидзе, с Чиковани, И. Гри- тәрҹүмә елиләрәк (о чүмлэдән ш. Рус
(«Коммунист», 1920), «Соплне схов шави.ти, А. Абашели, с. Шаншиаш тавелинин «Пәләнк дәриси кејмиш пəh
реба» («Кəнд həјаты», 1960), «Ахал вили вә б. јени həјаты тәрәннүм едән ләван» поемасы Азәрб. дилиндә, Низа -
газрда коммунисти» («Кәнҹ коммунист», әсәрләр јаздылар. 20—30 ҹу илләрдә минин «Хосров вә Ширин» поемасы икә
1925), «Норчи ленинели» («Кәнҹ ленин ш. Далиани, 1 Шен кeлa ja, м. Ҹа жүрчү дилин дә ики дәфә) нәшр отун
ЧИ», 1931), «Питературулни Сакартве вахишвили, 1. Киачели, н. Пордки мушҳур. Сон илләрдә күрчү вә Азәрб.
го» («Әдәби күрҹүстан», 1934), «Зарда панидзе, с. Клдиашвили, к. Торд дилләриндән бирбаша тәрчүмәләрин са -
Востока» (1922), «Молодож "Грузин, кипанидзе. к Гамсахурдиа, А. Ку бы артыр, Азәрб. вә ҝүрчү алим-тəринин
(1920), «Совет "Күрҹүстаны» (Азәрб. татели вә б. нын тарихи ингитаби вә халгаларымызын эдәби әлiгәләринә даир
лилинд»; 1921 илин март - август ајла муасир мовзу:тара романлары нәшр тэдгигат.лары кетиштэнир.
рында «Коммунист» ды илә) вә с. олунду. Бөјүк В:әтән мүһарибәси ил К. Да Азәрб. :Илиндә japaнaн эдә
Ресті. Да радио верилишиләри (1927) ләриндә смт хаалгынын фашизмә гар бијат да инкишаф сир: «Чешмә» әдә
3 програма, күрҹу, рус, Азарб вә ер шы мүбаризжитә һәр отунмуш ше'р бимәҹмуси бурахылмыш,дыр (1980).
мәни дилләридә апарылыр. Телеви вэ писмалар (Г. Таби, зе, Ҝ. Теоидзе, Мемарлыг вә тәсвири сəнəт. м е
зија верилишлари (1956) 2 программы с. Чиковани, И. Абшидзе. Г. Абадыр. Москвадан верилип.1əр ретране шидзе, К. Каидзе. Д. Гачечима, дзе вә марты. Еркэн ме 'марлыг абидәлә
лјасија ситр. б.), пјесләр (К. /дивани, Ҝ. ulатбе

Әдәбијјат, Ҝүрчү әдәбијјаты Совет рашвили, Л. Готуа ва б.) јазылды. Мү
Иттифагыныії rəдим эдәбијјатларын Һарибэдэг сонракы 1.1.ләрдә шаирләр
дан биридир. һәлә е.ә. 5—4 әсерләрдә дә к. Леонідзе, 11. Абашидзе, С.
«Амираниани» дастаны (бах ...мирани) Чиковани, г. Абашидзе, х. Берулава,
јара мышцыр. Хал поезијасы жанро. Челидзе, М. Лебанидзе, драматург
ҹa pəнкарә нкдир. 5-11 әсерләр јазы лардан и. Мосашвили, м. Бараташ
лы күрчү әдәбијјаты, сасэн, дини ха- Вили совет халгынын динҹ јарадыҹы
рактерли иди (Јаков Суртавели, Иоан эмәјини тәрәннүм едән эсэрләр јарат
Саба ни, зе, Ҝ. Мерчули вә б.). 11- дылар. 5(80 ҹи илләр күрҹү әдәбиј
12 әсрләрдә дүнәви бәдии әдәби јјат јатында нәср апарыҹы мөвге тутур (к.
јаранды («Висрамиани», И. автели Гамсахурдиа, А. Белиашвили, к. Лорд
вә Чахрухадзенин тəсидəлəри вә с.). кипанидзе, Р. Мапаридзе, т. Донжаш
Ш. Руставелинин «Пәләтік дәриси кеј вили, с. Клдиашвили, В. Авалиани,
миш пәһловань поемасында һуманист Н. Думбадзе, А. Сулакаури, Г. Панҹи
идеаллар тәрәннүм олупур. Монгол кидзе, Ч. Әмиреджиби, о. Чиладзе
бастылары (13 аср) күрҹү мәдәнијjәти вә б. Iын романлары). Поезијада
нии инкишафыны 16 әсрәдәк лəнкитди. вет адамдарынын мә'нәви аләминә мараг
16—18 әсрләрдә күрҹү јазычылары даһа да дәринләшир (А. Каландадзе,
чар 1 Тејмураз, чар II Арчил, чар VI ч. Чарквиани вә б.). М. Мревлишвили, Местна
Вахтанг, хүсусилә с. с. Орбелиани, м. Чапаридзе, г. Хухашвили, о. Ио рајону.
Давид Гурамишвили, Бесики, hабелә селиани вә б.-нын јени драм сэрләри Ушгули
ермопи, Аззəрб. вә ҝүрчү диллэриндэ тамашаја гоjулмушдур. Ҝ. Ҹибладзе, с. канди,

со
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лори дөврү инчәсәнәтинә даир габ-га- Мусиги. Ҝүрчүләрин гәлим вә ин
чалар, бәр бәзәк вэ зәркорлик мә'му- кишаф етмиш мусиги мәдәнијjәти вар.
лаулары зорифлији илә фореләнир. Әcacән, чохсәсли олaн күрҹү халг му
Орта ікр.1эрдә декоратив hејкәттәраш- сигиси мухталиф мусиги диалектлари
г. Ливар рәсм.1орії, минаcазлыг, (Картли Кахети, Гурија, мегрел, сван

дејмә вә миниатүр сонәтләри, тәтбиги вә с.) илә характеризә олунур. Муси
сә101 нөн.Тэри (керамика, глиптика, ги аләтләри: пандури, чонгури (симли),
тикмә вә с.) инкишаф етмишди. Хахул гуаcтвири (тулуг зурнасы), саламури
триптихи (кызыл, күмүш, бәр бәзәк, (түтәк), доли (зәрб) вә с. 10 әсрлә м.
мна, орнамент) 12 әсрин көркəмли аби- Модрекилинин japaтдығы дини маһны
цэс и.дир. 19 әсрии 1 ҹи јарысындан дәз- вә һимн мәҹмуəлəри дөврүмүзәдәк кә
каһ бојакарлығы инкишафа башлады, либ чатмышдыр. Тәгр. 17 əсрдән шәһәр
Тифлисдә портретчи рәссамлар мәк- мусиги фолклору формалашмага баш
тәби јаранды (Ф. И. Мајсурадзе вә б.). ламышдыр. 1851 илдә Тифлис дә опера
Тарихи композицијалар, әйшәт вә теа гры, 1876 илдә мусиги мәктәби (1917
мэнзәрә жанрлары мејдана кәлди, порт
рет жанрынын инкишафы давам етди
(Р. Гвелесиани, А. Беридзе, Ҝ. Габаш
ви.и, М. Тойдзе, А. Мревлишвили,
J. Николадзе вә б.). 19 әсрин сону
20 эсрин әрвәлләриндә jaшajыб jарат
мыш Н. Пирос.манашвилинин јарады -
чы.Тыгы бөјүк әһәмијjәтә маликдир.

Варазна мағара-монастыры. 12 эер Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабындан
сонра көркəмли рәссамлардан Д. Кари нүмүнəтәрії Нео:Тит, Енеолит ва

Тунч евртəринә тәсануф елир. Хал кабадзе, л. Гудиашвили, К. МагалашВиш, J. AxВлезиани, А. Симакуридзеjallrajuu eв.1əри үчүн дарбати типи
вә һејкәлтәраш Н. Канделакинин japaхарактериктир. Христианлыгын тә Дычы.Тығы бүс 'әт тады. 1922 илдә

буту и:10 4 әсрин 1 чи јарысында дини
тонки.

ме 'маргыг хусуси әһәмијjәт кәсб ет- Академијасы бојакар У. Ҹапаридзе.
олунуш Тифлис Рәссамыг

мишлір. 5—6 әсәрләрдә базилика фор- графикләрдән с. Кобуладзе, и. Галма.ы (Болниси сиoну, 478—493, Урб башвили, В. Григолиа, Д. Габашвили, Тбилиси. Күрҹүс тан филармони јасынын
ниси, бəср), 4 апсидалы, хач-кунбәз театр рәссамларындан й. Гамрeкeли, консерт залы. 1971. Ме"мар ин,

Чхенкели.ТИП.ІІІ (Мсхета јахынлығында Ҹвари п. Отсхети, с. Вирсаладзе, hејкәлтэ
мә бәліп. 586 87 — 604, Атени cиoну, і раштардан В. Топуридзе, ш. Микатадил.лән консерваторија) ачылды. М. Ба
арамә бәялар тикилишдир. Байра е. н. Серетели окими сəнəткарлар је анчдзе Мәкри Дарезан аер:
тиіләр инкишаф етмишди. Гурчаан тиштириштир. Рәссамлардан Ј. Калан- сы1897; романс тар). 1. Аракишвили
вә Вачнадзнанидәки килсәләр, Шатбeр 3.дадзе, 3. Нижарадзе, 1. Сускиридзе, «Шота Руставели harгын да дастан

Е операсы, 1919: романс тар), 3. Палиаш
и, Опиза, Хандзта монастыр ансамбл Амангукели, м. Беразенишвили орта вили («Абесалом в Етери», «Данси»лары, Бичвинта вә Моквидəки мә'бә.1

нәсин нүмajәндәләридир. к. да боја - опералары, 1919, 1923) јени күрчү
ләр вә c. кечид мәрһәләсинин (8—9 әскаргыг, графика вә һејкәлтәрашлыгын профессионал мусигисини баниләри
рин орталары) башлыча абидәләридир. бүтүн саhələри инкишаф етдирилир, лирләр. В. Долидзенин «Кето вә Коәсрин 2-чи јарысы— 13 әсер күрчү керамика, метал үзәриндә дөjмә сәнәти те» (1919) конк операсы ҝешиш шөһме'марлығынын чичәкләнә дөврүлүр.

рәт газанмындыр. Илк курҹү совет
Бу хөврдә јени шәһәрләр салыныр. нәт әсәрләринлә муасир мөвзу стара мү бэстәкарлары – нәсли (Г. Китайзе, и.бөјүк монастыр-галалар (ke.лати мо
настыры, Вардзна мағара-монасты рачиәт олунур, милли характерләрә бө Тускија. ІІЇ. Тактакишивили, ШІ. шве

ры), мә"бэдләр вә кафедрал килсәләр иттифагы (1933 и.т.дән) вә мемарлар хејли зəнкинләштириш.ләр. Бөјүк В.
Түк тиггәт верилир. Респ. да Рәссамлар тидзе, А. Баланчивадзе) күрчү мусиги

ва устуб ҹәһәтәнтикилмишдир. 13 әсрдә монгол басгын
иттифагы (1934) фэатијjәт көстәрир.тары, етәҹә дә күрҹү чарлыгынын кнјаз

тән мүһарибәси вә мүһарибэ,дән сонралыглара парчаланмасы нәтиҹәсин.1ә ин
кы илләрдә јени бəстэкартар няки јештаат ишлари азалмыш, 14-15 эсрләрдә
тишишир. Симфоник мусити саһәсин -ме 'марлыг бөһран кечирмишди. 16 -
1ə A, Галанчива ,зе, III. Мішнеизе, А.18 әсрләрдә иншаатда ҹанланма башла
Мачавариани, о. Так такашвили, Р.јыр (Ананури феодал гэсри вә с.). 19 Габичвадзе, д. Тора, зе, К. Канченосрда jени, өзүнәмәхсус шәһәр јаншарын
Ф. Глонти, оперетта жанрында III. Миеви типи јараныр. К.-да Совет Какимиj
порава, Г. Сабазе нә б., камера инјəти гурулдугдан сонра көһнә шәһәрләр
струментал мусиги жанрында с. Синабадлашдырылмыш. јени сәнa ie шәһәр садзе, С. Насидзе, В. Азарашвиш ва1əри салынмыш (Рустави), курорт Til
б. дәјәрти әсәрләр јајратмыштар. «Такинтиси ишлари бөјүк әһәмијjәт кәсб. риет harгында дастан» (1946, III. Ішве.етмишдир. Көмнә ва јени ме'ѕарлыг лидзе), «Баши Ачук» (1946, А. Кересеэн 'әнәләринин синтезинә әсастанан би
лидзе). «ІЦима. қәтини» (1958, 1.налар (Тбилисидә һөкүмәт еви) тики.1 Торадзе), «Мин,дија», «Үч пове1:1а».мишдир. Шәһәрләрдә jaшajыш ритары
«Аjын оғуртанмасы», «Сурун түрмәчисатыныр, јении гурғулар уча11ы.Тыр лик», «Илк мәһәббәт » (1961, 1967, 1976,

[Тбилиси,дә идман сарајы, Кән.л тәсәр 1979, 1981, О. Тактакишвии) операруфаты ин-ту (ме 'марлар В. Алекси лары, «Сипатле» (1947, г. Ки1азе).Месхишвили, и. Касрадзе, Г. Габац
«Отелло» (1957, А. Начаварлани), «Деви:и, мүһəндис Д. Каччаја), «верија»
мон», «Дали овчу» (1961, 1977.меһманханасы (ме'мар О. Каланлари С. Синеадзе). hамлет», «Медеја»швили), филармонија (ме'мар 1. Чхен (1971, 1978. Р. Габичвадзе) балет.Тәрикели). Тбилиси метрополитенинин ст.
курчү мусигисиндә әһәмијјтли јер тулары вә с.].
тур. К. естрада ансамбллары («Орера»,Тэсвири сəннəт. к. ын эн :)
« Дијело» вә с.) популјар: 1ыр. Міусигидим тәсвири сəнəт аби 17:тәрн олан ме
хадим.Тәри: Дирижорлар о. Димитриатал вә керамикадан һазырманмын бэ ди, Ш. Азмајпаративии, В. Патиаш

мә 'мутатлар Енеопит Дөврүнэ.
вили, мүгәннитәр Н. Андтуладзе, п вэ

Триалетидән тапылмыш гызыл, күмүш У. ҹапаридзе. «Wэнчлик достлары». м. Амиранашвии:тәр. 3. Анчааргиде.
нә тунч әшјалар исә е.ə. 2 чи минилијə 1938. Күрчүс тан Дөвлат инҹәсәнэт у. д. Гамрeкeли. 1. Чконија, пианочулар
11.1.1ир. Иберија вә Колхида дөвләт зеји, Тбилиси, E. Вирсаа, зе, М. Мли вани, л. То

вэ
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(актјорлар), В. Кушиташвили, А. Така- лардан ендиләр» (1955, реж. Н. Са- вла" и Ш. Жгенти
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Театры) фәалијjәт көстәрир (1981). Илико вә Илларион» (1962, реж. Т.
1939" илдә Тбилисидә ш. Руставели ад. Абуладзе), «Тој» (1964, реж. Т. Коба
Ҝүрҹүстан Дөвләт Театр Ин ту јара- хидзе), «Хенсур балладасы» (1965,
ы.Мышдыр. реж. І. Манагадзе), «Хәзан», «Нәғ
Ҝ. да илк балет труппасы 1852 ил мə oxyјан бир гаратојуг варды» (1968,

лә тәшкил олунмушдур. Совет haкимиј- 1970, реж. О. Иоселиани), «Пиросма
јəти илләриндә балет сəнəти инкишаф ни», «Вери мəhəллəсинин мелодијала
етмишдир. 1921 илдә пешәкар рәггас- ры» (1969, 1973, реж. ҝ. Шенкелаја),
лар группу əсасында милли балет теат- Тинкләр», «Торпаг,
ры japaдылмышдыр. «Дағларын гәлби» (1972, 1980, реж. Р. Чхеидзе), «Илк
(А. Баланчивадзе) илк күрҹү балети гарангуш» (1975, реж. Н. Mчедлидзе),
1936 илдә тамашаја гоjулмушдур. Ба- «Анара шәһәрҹији» (1976, реж. И. Кви

сəнəтинин инкишафында ССРИ рикадзе), «Гафгаз әсири» (1977, реж.
халк артистләриндән В. Чабукиани, н. к. Kaлaтoзишвили), «Саманишвили
Рамишвили, й. Сухишвили вә В. Врон- нин өкеј анасы» (1978, реж. Е. Шен
скинин (Надирадзе) хидмәти бөјүкдүр. келаја), «Саһилләр» (чохсеријалы теле
Ҝ.-да Тифлис Азәрбајҹан Театры фәа- визија филми; 1979, реж.-лар г. Лорд
лијjәт көстəрмишдир. Азәрб. сәһнәсин - кипанидзе вә г. Габескирија), «Шәхси
дә «Дарыхма, ана» (Н. Думбадзе), мәсәләләрлә әлагодар бир нечә мүсаһи
«Гәрг eдилмиш дашлар» (И. Мосашви- бә» (1979, реж. л. Гогоберидзе) вә с.
ли), «Нә гәдәр ки араба ашмамышдыр» к. филмләриндә С. Захариадзе, А. Ва

J. Axвлeдиани. «Кахети ја. Тыш». (О. Иоселиани) пјесләри, «Кето вә Ко- садзе, В. Анҹапаридзе, о. Мегвинет
1924. Шәхси коллексија. те» (В. Долидзе), «Тбилиси һаггында ухутсеси, С. Чиаурели кими көркəмли

маһны» (Ш. Милорава) оперетталары, актјорлар чәкилмишләр. Әксәр күрҹү
радзе, скрипкачы М. Јашвили, л, Иса- «Даиси» (З. Палпашвили) операсы вә с., филмларинә хас олан һәјатилик, мил
кадзе, н. Јашвили танынмышлар. Респ. К. да исә Y. Һаҹыбəјовун «Аршын мал ли колорит, севинҹлә кəдəрин һәм
да 3. Палиашвили ад. Опера вә Балет алан, мусигили комедијасы, г. Гара ahəнклији, зәриф лиризм, мә'налы jy
Театры (Кутаисидә филиалы), мусигили јевин «Илдырымлы jолларла», Ф. Әми - мор онлара кениш рәғбәт газандыр
комедија театры, консерваторија, Тби ровун «Мин бир кеҹә» балетлари та мышдыр. «Мүхталиф мәртәбәли Аме

дикәр шәһәрләрдә симфоник машаја гоjулмушдур. рика» вә «Мүнхен 25 илдән сонра»
оркестрләр, хор капелласы вә с. фәа- Кино. Ҝ. да илк кино чәкилиши (реж. ҝ. Асатиани), «Ипәк» (реж. г.
лијjәт көстәрир. 1908—10 илләрдә олмушдур Јарады Жванија) вә с. сәнәдли филмлари мәш
"W.-да Азәрб. ашыг сəнəти (Шаир Нә- чылыг фэалијjәтинә 1997 и.т.дән Бакы- hурдур. Мултипликасија киносу

би, Ашыг Садыг, Хынды Мәммәд, һү да башлајан ҝүрчү киносунун пионери һәсиндә дә (реж.-лар В. Бахтадзе, А.
сејн Сараҹлы, Әмраһ Күлмәммәдов, В. Амашукели вәтәнә гајытдыгдан сон - Хинтибидзе вә б.) уғурлар әлдә едил
Камандар әфән дијев) ва мусиги ра «Шаир Акаки Серетелиннн Рача мишдир. К.-да телевизија филмлари
јарадыҹылығы да инкишафдадыр. вә Лечхумијə cəjahəти» (1912) адлы («Серенада», «Күп» вә с.) истећсал едән

Театр. Ҝүрҹү театрынын мәнінəји илк сәнәдли киноочерк чәкмишдир. студија јарадылмышдыр (1968). Бир
мәһсулдарлыг илаһәләринә һәср олун илк ж. бәдии филми 1916 илдә japa- чох күрҹү филми бејнәлхалг вә умум
муш бүтпəpəстлик мистеријалары вә дылмышидыр («Христинс», реж. А. Су- иттифах кино фестивалларында јүксәк
дини мәрасимләр әлагəдардыр. сунава). Милли кино сəнəти Ҝ.-да мүкафата лајиг көрүлмүшдүр. 1957 ил
Импровизасија характерли күрҹү халг Совет haкимијjәти гурулдугдан сонра дән Ҝүрҹ.ССР Кинематографчылар
маска театрында (берикаоба, кејено- инкишаф етмишдир. Арсен Морҹиа - Иттифагы фәалијjәт көстәрир. Н. Шен
ба) феодал зүлмүнә гаршы мүбаризә швили» (1921, реж. и. Перестиани) келаја 26 комиссар» (1933) бәдии фил
мотивлари əксини тапырды. Орта әср илк күрҹү совет филмидир. Илк совет мини, Н. Санишвили «Нефт бешилли
ләрдә сарај театры (сахиоба) инкишаф маҹәра филми «Гырмызы шејтан ба- jинин болшевикләри» (1931) сәнәҳли
етмишди. 18 эсрин 60 — 80 ҹи илләрин- лалары» (1923, реж. и. Перестиани) филмини Азәрб.-да јаратмышлар.
дә Тифлис вә Телавидә килсә мәктәб вә «Ёлисо» (1928; реж. н. Шенкелаја)
театры, 90 ҹы илләрдә исә чар и Ирак- 20-ҹи илләрин көркəмли нүмунәләри

Јапышдырма шәхил, бах сəh. 144-145.

линин сарајында дүнjәви театр japa- иди. Бу илләрдә Н. Вачнадзе, м. Ще Әд.: Ленин В. И., Әсәрләрн (бах

дылмышды. 1850 илдә драматург к.
IlleМә'лумат ҹилди, h. 1, cəh. 320);ловани кими актјорлар филмләрдә

Еристави, 1879 илдә јазычылардан и. чәкилмиш, м. Чиаурели, н. Шенке Б., 1981; Хәлилон п., ССРИ халулары
вардна дзе Е. А., Совет Күрчүстаны,

Чавчавадзе вә А. Серетели профессио- лаја, д. Рондели, м. Калатозов, Л. әдәбијаты, нәшр 2, т. 1, Б., 1975; әл
нал күрҹүтеатрынын əсасыныгормуш- Есакиа, с. Долидзе вә б. реж. луг фәа свад. Азәрбајлан күрес әдәби әлегәла
вили, н. Габунија Сагарели, м. Сапа- нын дузу» (1930, реж. М. Калатозов), ри (әдәбијјат, дил вә инҹәсәнәт серијасы),
рова Абашидзе, К. Месхи, н. Чхеид Ахырыны маскарад», «Арсена (1934, 1978, м 2 дена онун, Үрәк бир, диләк
зе, В. Гунија, А. Имедашвили, Е. Чер- 1937, реж. м. Чиаурели), «Дарико» бир, Б., 1981; дена онун, Из истории
кезишвили вә б. Ҝ. реалист актјор мәк- (1937, реж. с. Долидзе), «Итирилмиш связей, Б., 1958; Чубина швили т.н.,
тәбинин көркəмли нүмajәндәләриндән- ҹәннәт» (1938, реж. Д. Рондели), «Weop- Северов н. п., Пути грузинской ар
дир. Ҝ. -да Совет haкимијjәти гурулдуг- ки Саакадзе» (2 серија, 1942 — 43, реж. хитектуры, Тбилиси, 1936; Гугушви
дан сонра (1921) күрҹу театрынын јүк, м. Чиаурели). «Мургадын галханы» п. Взразвитие промышленности

1957;

А. Ахметелинин бөјүк ролу олмушдур. филмлари 30—40 ҹы илләрин уғурлу нү- культура, М., 1957; Церцвадзе М. В.,
Грузинская музыкальная

Ҝүрҹү сәһнәсинин көркəмли сəнəткар- мунәләриндәндир. 50-ҹи илләрин орта- Революционное движение в Грузии в 1914—
ларындан У. Чхеидзе, т. Чавчавадзе, ларындан ҝ. киносунда јени мәрһәлә 1917 годах, ч. 1ч. 1–2, М. — Тбилиси, 1957—
A. Хорава, В. Анҹапаридзе, А. Васад- байланыр. Бу дөврдә Ҹырҹырама» 60;60, хаап урнидзе Г. В., Борьба
зе1954. )дағ 1958;

ишвили, Д. Алексидзе, А. Чхартишвили нишвили) вэ филмләрлә јанашы,
А.,

литературы, Тбилиси, 1951958:

движе
лијjәтә башламышлар. 40-50 ҹи ил вә Чхеидзе«Би- ние в Грузии (1870—1904).
ләрдә театрлара М. Чахава, С. Кан зим һәјәт» (1957, реж. Р. Чхендзе), Джанелидзед. С., Грузинский театр
чели, л. Кишидзе. Е. Манҹгаладзе, «Өзҝә ушаглары», Jалварыш» (1958, с древнейших времен до второй половины
Ҝ. вә м. Ҝекечкoриләр, М. Мапарид - 1968, реж. Т. Абуладзе) кими мараглы я Тбилиси, 1959; Мелики шви
зе, Р. Чхиквадзе, Ҝ. Сагарадзе (акт

древней
кино әсәрләри зарады.тмышдыр. «Әс, Тбилиси, Магрели швили г.

јорлар), м. Туманишвили, л. Йосе- кәр атасы» (1965, реж. Р. Чхсидзе) и., Грузинская общественно-экономическая
лиани, -

кими исте'далы кәнҹләр кәлмишдир. Диҝәр филмлари: «Баши-Ачук» (1957, т. 1-2, Тбилиси, 1960—61;
Кәнҹ реж. лардан т. Чхеидзе вә р. реж. л. Есакиа), «Отарын дул гадыны» зия, кн. 1—3. Тбилиси, Ами -

Стуpуанын иши диггәтәларигдир. ҝ. (1958, реж. м. Чиаурели), «Фатимә» ского искусства, м., 1963; Махарадзе
История грузин

да 29 профессионал драм театры (o (1959, реж. с. Долидзе), «Мәмлүк» н. Б., Победа социалистической револю
ҹүмләдән А. Грибоедов ад. Рус Драм (1959, реж. Д. Рондели), «Мән, нәнәм, ции в Грузии, Тбилиси, 1966; История му

ca

B

вв., т. 1,
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зыки народов СССР, т. 1—5, М., 1966—74; (1941—1974), И. Н. Векуа (1974—1977), диотехникада вериҹи
Грузия, М., 1967 (серия «Советский Союз»); j. К. Харадзе (1978 илдән).

вә гәбуледиҹи
радио гурғуларынын чыxышында елек

т. 1-5, М., 1967—69; Очерки истории, ком: студијаларындан бири. Тбилисидадир. лама техникасында күҹлу ҹәрәјан им
трик рәгсләрини ҝүҹләндирмәк, һесаб

1, Тбилиси, 1967, ч. 2, Б., 1971; цере- 1921 илдә ҝүрҹ.ССР Халг Маариф пулслары алмаг вә с. үчүн ишләдилир.
к., Киноискусство Советской Гру. Комиссарлығы нәздиндә кино бөлмәси Ҝ.к. транзистор, тиристор вә с. јарымзии, М., 1969; маруа швили "л. и., тәшкил eдилмиш, 1923 илдә онун əса- кечириҹи ҹиһазлардан, һәмчинин ин

Физическая география 1-2 сында ҝүрҹүстан «Дөвләткиносəнаје» теграл схемләрдән jығылыр.
литературы, кинематографија трести japaдылмыш- КҮҹләндИРИҹи (техникада)

дыр. 1938 илдән «Тбилиси киностуди- көмәкчи мәнбәјин енержисиндән истиЗаказье: Говяде. В ковчедактирай » ):
КАМ УВІТИ еске, лезинокихановвой дики алыныдамыдыр. 1958 клда си натинин артыран курулушы дә,зеви:
Грузии. Тбилиси, 1972; Си В. М., филмләр бөлмәси "мүстәгил киносту- риш сигналлары арасында рабитә фаГрузинская Советская Социалистическая
Республика, Тбилиси, 1976; Джанбе дијаja чeвpилмишдир. «.»-дә 1930 ил- силәсиз вә биргијмәтлидир. Електрик,
ридзе н. ш., Цици швили и. ii., дән мултипликасија филмлари дә магнит, Һидравлик, пневматик вә ме
Дне, ордеин

Деятельность коммунисти- илә тәлтиф едилмишдир (бах Шүрәү- никада, өлчү техникасында, автомати
ческих организаций Закавказья по интер- стан ССР мәгаләсинин Кино бөлмәсинə). када, ишләк машынларын интигалла
Тбилиси, 1977; Грузинская ССР к КҮ— ишин онун көрүлдүү замана рында вә с.-дә кениш истифадә едилир

Краткий "истори- нисбәти илә өлчүлән физики кəмијjәт. (бах һәмчинин Ҹəpəјан ҡумләндириҹи
ко-экономический очерк, Тбилиси, 1977; Умуми һалда N=dA/dt. Бурада /А— си, Һидравлик ҡүҹләндириҹи, Фото
Истору:Pұзинской советской литературы. di заманында көрүлән ишдир. Ишин електриккумләндирими, Електро
кино... Проблемы, искания, Тбилиси, 1978; Ватт вә ат гүввәси илә өлчүлүр.

Диканадзе Р., Грузинское көрүлмә сүр'әти сабитдирсә, N=A/t. машын куәләндириҹиси).
ҜҮҹләндИРМə əмСАЛЫ, өт үрмә
әмсалы — истигамәтләнмиш тә'сирли

Джангвеладзеі. А., Банкротство актив күчүн там күҹә нисбәти. Хәття хәтти елементин (системин) параметри;
коведению истории Грузии, Тбилиси, 1980; КҮҸ әмСАЛЫ — електрик дөврәсиндә

антипролетарских партий в Грузии, Тби- дөврәләрдә cos p-jә бәрабəрдир; ф — елек» әдәди гијмәтҹә чыxыш сигналы артымы
трик кәркинлији (U) вә ҹәрәјан шид нын, бу артыма сәбәб олан кириш сиг

күрүСТАН ССР ЕЛмләР АКАДЕ- дәти (1) векторлары арасында фазалар үWoryналы артымына нисбәти нәбәрабардир.
(Agrimonia)ҝүлчичәклимиЈАСЫ — Респ. нын али елми мүәс- фəргидир: cosp=r/Z; бурада — дөв. ләр фәсиләсиндән битки ҹинси. Вәзисисəси. 1941 илдә ССРИ EA Ҝүрҹүстан рәнин актив мүгавимəти, Z исә там мү

филиалы вә бир сыра елми тәдгигат гавимəтидир. Актив күҹ рҜ.ә. илә ли түклү көндәли, тәкләләквары jарпаг

ин-тларынын лы, көкүмсовлу чохиллик oтлaрдыр.japaдылмыш- дүз мүтəнасибдир: P=UI costr. Ҝ.ә.
дыр. Тбилисидадир. 61 həгиги вә 67 гијмəтинин ваһидә ја:ын сахланылма. Чичәкләри сарыдыр. Мејвәси гармаг
м. үзва вар (1981). Системинә 9 бөлмә сы үчүн чох вахт хүсуси гурғулар (кон (hејванларын јунуна вә палтара јапыөртүлмүшдүр

вә 32 елми-тəдгигат ин-ту, һәмчинин денсатор батарејалары, синхрон компен

бир сыра диҝәр елми-тəдгигат мүəсси- саторлар) ишләдилир. Електрик енер- jим гуршағында 15 дәк, ССРИ-дә 6—8,шыр). Шимал јарымкүрәсинин мүла
сәси: Абастумани астрофизика рәсәдха- жиси ишләдилән мүəссисәләрдә Ҝ.ә. -
насы, heсaблaмa мәркәзи, ботаника нын гијмәти 0,9-дан аз Олмамалы дыр. оҹүмләдән Азәрб.ССР-дә бир нөвү
бағы вә с. дахилдир. Китабханасында KҮN КАБЕЛИ – електрик енержиси ади, јахуд аптек Ҝ. (А. eupatoria)

2500 мин китаб сахланыр . (1980). Ел- нин өтүрүлмәси үчүн кабел. Бир, ики, мә'лумдур. Тәркибиндә ашы маддәси
ми тәдгигатлар, әсacән, ријазијат, мен үч вә дөрд дамарлы Ҝк. ләри бура КҮШТАСФи, ҝүш таспи,
ханика, физика, астрономија, ҹоғра- хылыр. Үчфазалы дәјишән ҹәрәјан Гу.

штас фи-- Азәрб.-да тарихи вил. Аразфија, хеолокија, електроника, авто- үчүн үчдамарлы Ҝ.к. даhа чох ишлә
вә Күр чајлары арасында, Хәзәр дәниматика, телемеханика, физики вә үзви дилир. Дамарлар мис вә алуминиум

кимја, експериментал морфолокија, дан һазырланыр, кабел кағызы захуд зинә јахын әрaзидә јерләширди. Шир- !
ваннаһлар дөвлатинин тәркибиндә

зоологија, ботаника, тарих, археоло- полимер материал илә изолјасија олу олан ҝ. дә чохлу абад jaшajыш мәнтәкија, етнографија, шәргшүнаслыг, фәл- нур. Кабел өртүү гурғушун, алуми

сәфә, психологија вә с. үзрә апарылыр. ниум вә ја пластик күтләдән һазырла- быг ва с беҹәрилирди. к. дəки ҝөлгәләрн вар иди. к. дә тахил, дүје, -пам

ҝүрҹ.CCP EA күрҹү вә рус дилләриндә ныр. Горујуҹу өртүк исә кабел иплији, ләрдә балыг вә гуш овундан хејли кә«Жүрҹүстан ССР Елмлар Академијасы- лентшәкилли метал зиреһ
нын хәбәрләри» (1941), Үмумиттифаг олур. Ҝ.к. ндән суалты вә jeралты ка лир көтүрүлүрдү. К.-ни 1227 илдә Ха

«Иберија-Гафгаз дилшунаслығы сал- бел чәкилишләриндә вә с. истифалә рәф әл мүлк ишғал етмишли. Сонра
размшаһ ҹәлал əд динин вәзири Шә

намəси» (1974), күрҹү дилиндә 5 се- олунур.

ријадан ибарот «Матсне» («Хәбәрләр», КҮҹ КҮҹләндИРИҹиси, елек- зиси угта формасында монгол ə'jaінлар монголларын тутдуғу Ҝ. нин ара

1960), «Метонијереба да техника» («Елм трон күч. күҹлән тиричи- ларына верилмишди.
вә техника», 1949) журналларыны, мо- си— хариҹи јүкүн мүəjjән гијмәтендә
нографијалар вә с. нәшр едир (1981). електрик рәгеләринин күҹүнү верилмиш • əд.: Али- задс А. А., Социально

Президентләри: Н. И. Мусхелишвили тијмәтәдәк артыран гурулуш. Ю.к. ра Азербайджана XIII-XIV вв., Б., 1956.

əсасында
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11 ГЛА

Il ru

л-Азәрб. Әлифбасынын 15-чи, рус дејилдир. Гыҹыгларын тә'сири астын- ва Тикир. Бә'зитəри аквариумларда
Әлифбасынын 13-ҹү һәрфи; муасир да тезләшдикдә рефрактер хөвр гыса- jетиндирилир.
Азәрб. дилиндә бу Һәрфлә ифадә еди- лыр вә Л. артыр. Бу һадисә ритмии ЛАБИРИНТли НАСос-ротор тиш
лән дилөнү, сүртүнән, чинжилтили, мəнимсәнилмасинин эсасы - ли насос; әcacән, өздүлүү аз отан тур
сонор самитин ишарәси. Јазылышы Ки- ны тәшкил едир. Синир фәл.ијjәти- шу вә дикәр агрессив мајеләри вурмаг
рилі әлифбасындакы (јунан әлиф- нин механизминә, нормада вә патоло- үчүн ишладилар. Осас һиссәләри көв
басында (ламбда)) həрфиндән көтү: кијада синнр мәркəззəри вә анализатор- дә, она бəркидилмиш ојмаг вә шнекдән
рүлмүшзүр. І самити сөзүн һәр јерин- ларынын ишинә гијмәт вермәк үчүн 1. ибарәт дир. Ојмаг вэ некдә хусуси
дә иш.1əнпр. тә'лиминдән истифадә едилир. Биоло- чохкиришли jивләр («лабиринт») олур.

кијада вә тибдә «Л» термини һәрәкәт- ССРИ-дә кимја сәнајсси үчүн мәһеу:1
Јазы лилији, давамсызлығы, дәјишкәнлији дарлығы 6 л/сан (151) мәк бастысы)

Йшараси (мас.,
системләри

психика, физиоложи вәзијjәт, олан Л.н. истеһсал олунур.
нәбз, бәдән темп-ру вә с.) көстәрир. ЛАБИРинтодонтЛАР (Labyrin.

Финики ја
ЛАБИнск (1947 иләдәк Лабинск thodontia)-гәлим амфибијаларын чох0 L станитсасы) — РСФСР Краснодар өл- кениш јајылмыш там дәстәси. Триас
кәсиндә шәһәр. Лабинск - нунун мəр- дөврүндә jашамышлар. Л.-ын кәялә

Гәдим јунан кәзи. Лаба чајы саһилиндәпир. д. і. си нисбәтән ири олуб, үст тәрәфтән
ст. Әһ. 56 мин (1981). Машы rajыр- бүтөв өртүк әмәлә кəтирир; диш ден
ма, кимја з-длары, јејишти сəна јеси, тини лабиринті әкилли имиш (ады да

Латын ајаггабы, тикиш фк тəри, мешә ком - бурадандыр). 1. тимсаһлара вә ја са
бинаты; к.т.-нын механикаләшдирилмаси ламандрлара охшајырды, бә'зә уз. 5

Славјан техникуму, тибб мәктәби вар. 19 əсрдә мә чатырды. Батаглых коллуг мешә
салынмыдыр.Ал(Кирилл)

сләрдә, көлләрдә, бә'зиләри исә саһил
ЛАБИРИНТ (јун. labyrinthos)-ан ләрдә јаншамырлар. 1. Үст Палеозој
тик мүәллифләрин ( Һеротот, Диодор, вә Алт Мезозоjун континентал чөкүн

Л Страбон ва б.) мүрәккәб вә домашыг түләри үчүн характерикдир. 10) чиін
планлы тикилијә вердиклари ад. Гә си биртәширән 30 дан артыг фәжитә
дим

«1» һәрфинин мүлтәлиф јазы системлә- Критдә Кнос, Мисирдә Фәjј ум, Са- Мәубін Америка чөкүнтүләриндәй мә”
дөвр, јазычылары бир нечә л. си от уб. Авропа, Асија, IIIимали вә

риндә тәкамүлү.

ЛАБА- РСФСР Краснодар өлкәсиндә дедалын Крит падшаһы Минос үчүн ЛАБИРИНТОПАТИЈА— дахин ту

чај. Кубанын сол голу. Баш Гафгаз тикдији л. даhа мәшһурдур. Мәҹази лагын гејри илтиһаби характерли хэс
силсиләсиндән башланан Бөјүк Л. вә мә'нада күчәләрин мүрәккәб, гармага- тәликләр групу. Сәбәби: зәһәрсти
Кичик 1. чајларынын бирләшмәсиндән рышыг вәзијjәтдә јерләшмәси, һәмчинин маддәләр, о ҹүмләдән бә'зи дәрманлар
әмәә кәпир. Уз. 214 к.м, һөвзасинин долашныг, чыxылмаз вазијjәт. (кинә, стрептомисин вә с.), hабелә ині
саh. 12,5 мин к.м?. Декабрдан марта- ЛАБИРИНТ (анат.)-1) зарлы Л. фексион хәстәликләрин токсинлари вә с.
дәк донмуш олур. Сувармада истифадә (дахили гулаг)— онурғалы hејванларда т. заманы ешитмә бә'зән там карлыг)
отунур. Ағач ахыдылыр. вә инсанда сшитмә органынын əсас һис- во вестибулјар (башкиҹәлләнмә, үрәк
ЛАБИллик (лат. labilis—сүрүшән, сәси, hабелә статик һиссијјат органы, буланма вә с.) функсијанын позғун
давамсыз), функсионалојнаг- бах һәмчинин Гулаг; 2) скелет Л.-и пуғу төрәнир. Муалиҹәси: Л.
лыг (мүтəhəрриклик)-синир вә әзәлә — зарлы Л.-ин јерләшдији гығырдаг нь төрәдән сәбәби арадан галдырмаг.
тохумаларында ојанманын елементар јахуд сүмүк капсула. Әд.: Лихачев А. Г., Справочник
сик.1.1əринин келиш сүр'әти. ЛАБИРИнтли БАДыгЛАР (Ana Оториноларингологии, М., 1971.
«.1.» анзајышыны елмә илк дәфә bantoidei)— ханыјабəнзәрләр дәстәсин

1886 илдә рус физиологу н. J. Введен- дән балыг јарымдәстәси. л.б. да тәнәф- ЛАБОРАНТ (тат. lаbоrаnѕ, laborantis
ски дахил етмишдир; о, Л.-и тохуманын фүс етмәк үчүн лабиринтян апарат (ады - ии.тәјән)-1) табораторијанын елми
ишкөрмә габилијjәтинин ме'jары кими да бурадандыр) олані гәлсәмәүстү орган техники әмәкташы. 2) Тәҹрүбәләрин
тијмәтләндирирди. л. ојанманын нөв- вар. 30 дан чох нөвү əһатә дәуі 4 ф- апарылмасы, тәрис филмларинин нү
бəти сиклиндән сонра тохуманын өз иш силәдән ибаратдир. Тропик вә әпуби мајиш етдири:1мэси вә с. лабораторија
табилијjәтини бәрпа етдији дөврү əкс Африка, ҹәнуби Асија вә һинд Ма- иштəринин кечирилмәс и, һәмчинин мү
етдирир. Ән чох Л.-и олан синир һү- лајја архипелагынын ширин нə аз гуз- hазирәләр үчүн стазым одан чиһаз.тарын,
чејрәтəринин учлары — аксонлар- лу суларында jajылмыштыр. Әл ириси препаратлары вә с. hа:зырланмасында
дыр: сан. дә 500-1000 импулс ја- анабас (уз. 20 см-дэк) вә гурами. муаллимә, табораторија рәһбәр итә
ратмаг габилијjәтинә маликдир. Мәр- дир (уз. 60 см-дәк ). Турғун вә ја көтэк сән шәхе.

вә периферик контакт јерләри сахит ахан, суалты битки.тэрин сых ЛАБОРАТОРИЈА (сон лат. laborato
синапстарын Л.-и аздыр битдији вә онун чүрүмүш га. Тыр.тары riurn, лат. lаbоrо-ишләзирәм) —сами

(мас., һәрәки синир, учу сан. дә скелет илә чиркләнмиш суларда jаша јыр. Тэдгигат, истсhсалат, тәдрис мүсисә
әзәләсиндә 100 — 150-дән чох ојанма тө- Мəс., макроподлар чәлтик зәм итәринә ләриллә вә с. лә мүхталиф скспери
рәдә биләр). Тохума вә һүҹејрәләрин дә раст кәлир. Бә'зи 1.6. узун мүләт ментләр апарылан шө"бә вә ја бөлмә;
Һәјат фәалијjәтини азалдан амилләр лилә кирәрәк сусуз јаша ја би тр, сү хусуси лыгла тәчhиз нур.

(мас., сојуг, исти, наркотик маддәләр, pүнәрәк бир су һөвзә индән ликәринə Елми тəдтигат л.-лары мухталиф ин-т
електрик ҹәрәјаны, дуз мәһлуллары кечир. Су онурғасызлары и.19 гиала ларын тәркибиндә мүстərил шө'6ə
вә с.) Л.-и азалдыр. л. сабит кәмијjәт ныр. Бир чох нөвү чохалма вахты jу - кими дә фәа тиjiәт көстәрә биләр. Али

по

кази

Олан
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мәктәбләрдә тәдрис, проблем дир. Дузлулуғу, 30—32% -дир. Өзү бинлари турбингајырманын Инкиша
вә са һә л.-лары, умумтәһсил мәктәб- илә чохлу дәниз бузу вә ајсберг апарыр. фында мүһүм рол оjнамышдыр.
ләриндә шакирдлəрин нәзәри билијини ЛАБРАДОРИТ — магматик сүхур; ЛАВАЛ (Laval) Пјер (28.6.1883, Фран
мухталиф тәҹрүбәләр, әјани нүмајиш- габбронун бир нөвү. Әcacән, лабрадор- са, Шателдон — 15.10.1945, Парис) —
ләр васитәсилә мөһкәмләтмәјә көмәк дан ибаратдир. Адәтән, иридәнәли түнд- Франса дөвләт хадими. 20—30-ҹу ил
едән фэнн Л.-лары олур. боз вә ја гара pəнкли олур. Белә л.-дән ләрдә бир сыра назир вәзифәләри тут
ЛАБОРАТОРИЈА иши, лабора- абидәләрин, биналарын тикинтисиндә муш, ики дәфә баш назир (1931. јан
торија мәшғәләсиали, орта үзлүк дашы кими истифадә едилир. вар—1932, јанвар вә 1935, иjун—1936,
ихтисас вә умумтәһсил мәктәбләриндә ССРИ (Украјнада), Канада вә АБІЙ- јанвар) олмушдур. Фашист Италија
тәләбәләрин (шакирдләрин) мүстәгил да јатаглары вар. сынын тәҹавүзүнүн ширникләндирил
тәчрүбә иши илә әлагодар тә'лим ме- ЛАБРИОЛА (Labriola) Антонио (2.7. мәсиндә [бах Рома пакты вә Хор-Ла
тодларындан бири. л. и. просесиндә 1843, Кассино—2.2.1964, Рома)— илк вал сазииги (1935)] мүһүм рол оjнамыш,
мүшаһидә, алынмыш мә'луматларын италјан марксисти, философ, публи- Петенлә биркә саткын «Виши» һөкумә
тәһлили, мүгајисаси вә нәтиҹә әсас јер сист, сосиалист һәрәкаты хадими. 1874 тинә башчылыг етмишдир. Франса
тутур. л. и. иллүстратив вә ја тәдгигат илдән Рома ун-тинин проф. Иди. 90- нын азад олунмасы әрәфәсиндә өлкә
характери дашыjыр. Биринҹи һалда ҹы илләрин әввәлиндә буржуа демок- дән гачмыш (1944), лакин Австријада
тәләбәләр (шакирдләр) .мүәллимин әв- ратизми вә Һекел идеализми илә әла- американ ишғал органлары тәрәфин
вәлҹәдән кечирдији тәҹрүбәни тәкpар гәни кәсәрәк марксизм мөвгејинә кеч- дән тутулараг Франсаја тəhвил верил
едирләр, икинҹи һалда исә онлар тәд- мишди. 1890 илдән Ф. Енкелслә јазы- миш (1945, август), мәһкәмәнин һөкмү
гигат характерли тәҹрүбә иши апарыр шырды. Италија Сосиалист Партија- илә вәтән xаини кими күлләләнмишдир.
вә елмә бәлли олса да, онларын өзүнә сынын japaдылмасына (1892) көмәк ЛАВАл-Муссолини САзишлә
һәлә мә'лум олмајан мүстәгил нәтиҹә көстəрмиш, лакин онун фәалијjәтиндә РИ—1935 ил јанварын 7-дә, Рома ш.-н
алырлар. Кечирилмиш тәҹрүбә һаггын- иштирак етмәмишдир. :-нын әсәрлә- дә Италија илә Франса арасында бағ

hecабатын тәртиби — өjpәнилән һариндә тарихи инкишафын һәлледиҹи ланмыш мүгавилә вә сазишләр; бах
дисә вә просесләрин јазылы изаһы вә амили, синифләр вә синфи мүбаризә, Рома пакты.
график тәсвири Л.и.-нин јеринә jети- халг күтләләринин вә шәхсијjәтин та- ЛАВАНДА (Lavandula)— додагчичәк
рилмәсиндә мүһүм јер тутур. Л.м. ис- рихдә ролу, дөвләт, ингилаб вә с. проб- лиләр фәсиләсиндән битки ҹинси. Əса
теһсалат мүəссисəлəринин лаборатори- лeмләр тэдгиг олунмушдур. А. иҹти- сән, Аралыг дәнизи өлкәләриндә ја
јаларында да кечирилә биләр. маи инкишафын әсл Һәрәкәтвериҹи jылмыш 25-дән чох нөвү олан от, ја
ЛАБРАДОР (Labrador, португал ди- гүввәләрини ачык көстәрмәји тарихи рымкол вә коллардыр. Гәдим заман
линдә lavrador — әкинчи)— Шимали Аме- материалистҹәсинә анлајышын баш- лардан Л.-нын әксәр нөвләриндән гиj
риканын Шм.-.-индә, Канадада ј-a. лыҹа вазифаси сајырды. Сосиалист мәтли ефир јағы алыныр. ССРИ-дә
Атлантик океаны, Мүгәддәс Лавренти һәрәкаты илә марксизм нәзәријjәсинин Крым, Молдавија, Орта Асија вә Гаф
вә һудзон көрфазләри, Һудзон боға- әлагасинин зәрурилији фикрини инки- газда, Азәрб.ССР-дә исә Ботаника ба
зы илә әhaтәләнир. Саh. 1,6 млн. км?- шаф етдирмишдир. «Коммунист Пар- ғында сүнбүллү л. (L. spica) нө
дән чохдур. Сәтһи, əсасән, тәпәликдир тијасынын Манифести»ни иҹтимаи елм- вү беҹәрилир. л. јағы, әсacән, бу нөв
(Лавренти јүксəклијинин ш. һиссәси). дә чеврилиш кими гијмәтләндирмиш- дән алыныр. Енлијарпаглы Л.
Һүнд. 1621 мə (Торнгат д-ры) гәдәр- дир. л. пролетариат диктатурасы Һаг- (L. latifolia) нөвүндән дә ефир јағы
дир. Кембридән әввәлки сүхурлардан гында тә'лими, пролетар партијасынын алыныр. Бә'зи невләри декоратив вә
(гранит, гнејс, габбро) тәшкил олун- фәһлә синфи вә онун мүттәфиглəри балверән биткидир.
мушдур. Зәнкин дәмир филизи, һәм- илә гаршылыглы әлaгәсинин әһәмијjәти- ЛАВАШ — аҹытмасыз, бә'зән дә аҹыт
чинин никел вә мис јатаглары бар. Иг- ни, милли мәсәләни дүэкүн баша дүш- малы хәм ирдән саҹ вә ја тəндирдә би
лими субарктик вә мүлајимдир; Ши- мәмишди. Л.-нын идеја ирси Италијада ширилән чөрәк нөвү. Гафгаз, оҹүмлә
мал Бузлу океанынын вә сојуг Лабра- марксист фикрин сонракы инкишафы- дән Азәрб., һәмчинин гоншу Шәрг өл
дор ахынынын тә'сири алтындадыр. на бөјүк тә'сир көстəрмишдир. кәләриндә кениш јајылмышдыр.
Орта темп-р јанварда — 12-дән — 28°С-jә Әсәри: Очерки материалистическо- ЛАВАШАНА-туршу гурусу. л. ha
гәдәр, ијулда 7—18°С-дир. Иллик ја- го понимания истории, . М., 1960. зырламаг үчүн, əсасән, алча (бә'зән зо
ынты шм. -да 250 мм, ҹ.-да 1200 мм- Әд.: Никитич Л. А., Лабриола, ғал вә с.) гатылaшaнaдәк гајнадылыр,
дир. Чохиллик донушлуг кениш јајыл- М., 1980. сонра һәмин мәһлул тахта, мәҹмәји,
мышдыр. Ән бөјүк чајы Чөрчиллдир. ЛАВА (итал. lava, лат. labes—учулма, сал даш вә с. үзәриндә (лаваш форма
Чохлу көл (Мистaссини, Мишикамо төкүлмә сөзүндән) вулкан пүскүрмә- сында jajылыр; ады да бурадандыр)
вә с.) вар. Битки өртүjүндә мешә-тунд- си заманы јер сәтһинә ахыб төкү күнәш алтында гурудулур. Мүхтәлид
ра вә сезрәк иjнəјарпаглы мешәләр ке- лән вә ја тәзјиглә сыxышдырылан, хөрәк нөвләриндә вә халг тəбабəтиндә
ниш јер тутур. Хәзли hејван (дәлә, түл- әcacән, силикат әринтидән ибарәт одлу (бәдхәрәк вә с.) истифадә олунур.
кү, вашаг, ондатра) ову вә балыгчылыг маје вә ја чох гаты күтлә. л. сојујар- ЛАВЕРАН (Laveran) Шарл Луи Ал
инкишаф етмишдир. Мүһүм шәһәрлә-кән тәркибинә ујғун мухталиф еффузив фонс (18.6.1845, Парис —18.5.1922,
ри: Шеффервилл, Сет-Ил сүхурлар әмәлә кəтирир. л. бә'зән кра- Парис)-франсыз Һәкими, протисто

Археоложи газынтылар нәтиҹәсин- терин мəркәзиндән, чох вахт исә лава лог вә епидемиолог. Парис ЕА (1901)
дә Л.-ун шм.-ында гəдим Һинди тај- чатларындан релјефин алчаг һиссәлә- вә Франса тибб академијасынын үз
фаларына аид индијә гәдәр мә'лум ол- ри боју ахын шәклиндә төкүлүр. Ҝүҹ- вү (1893). Нобел мүкафаты лауреаты
мајан мадди мәдәнијjәт намунəлəри лү пүскүрмәләр заманы л. 'бүтүн сәт- (1907). 1897 илдән өмрүнүн ахырына
ашкар олунмушдур (1981). Һи долдуpараг лава өртүкләри әмәлә дәк Парисдә Пастер ин-тунда ишлә
ЛАБРАДОР (Лабрадор ја-ндакы ја- кəтирир. Бу һалда адәтән дағ дүзән- миш вә орада өзүнүн тәшкил етдији
тағын адындан)-плахиоклазлар гру- ликлари-лава платолары ја- (1907) тропик хәстәликләр лаборатори
пуна аид минерал, албитлә анортинин раныр. јасынын рәһбәри олмушдур. 1880 ил
изоморф гарышығы. Л.-ун тәркибиндә ЛАВАЛ (Laval) Карл Густав Патрик дә малјарија төрəдиҹисини кашф ет
50—70% анортит олур. Триклиник де (9.5.1845, Исвеч, Орса—2.2.1913, мишдир. Əсас ишлари малјаријанын
сингонијада кристаллашыр. Адәтән, Стокһолм)-Исвеч мүһəндиси вә ихти- өjpәнилмасинә вә онунла мүбаризә үсул
мүрәккәб вә полисинтетик иқиләшмә рачысы. Миллијjәтҹә франсыздыр. ларына, лејшманиоза, трипаносомоз
ләр, лөвһәвары сых вә дәнәли агрегат- Стокһолмда Технологија Ин-туну (1866) лара вә спириллјоза аиддир. Фран
лар әмәлә кəтирир. Pəнксиз, ағ вә ја вэ Упсалада ун-т (1872) битирмингдир. са "Екзотик Патологија Ҹәмијjәтинин
боз, jашыла, көjә чаларлы олур. Сәрт- Сүдү тәмизләмәк вә сүддән гајмаг ајыр- тәшкилатчысы (1908), бир сыра хари
лији 6; сыхлығы 2680—2720 кг/м2. Әса- маг үчүн фасиләсиз тə'сирли мәркәз- ҹи тибб ҹәмијjәтләринин (о ҹүмләдән
си магматик сүхурлары әмәлә кəтирән дәнгачма сеператорун (1878) вә актив Петербург, Батуми) фәхри үзвү ол
мүһүм минералдыр. бухар турбининин (1889) конструксија- мушдур.
ЛАБРАДОР АХыны — Шимали Аме- сыны japaтмышдыр. Женишләнән уҹ- Әсәрләри: Учение о войсковых
рика саһилләриндә Атлантик океанынын луг (Лавал уҹлуғу), əјилкән вал болезнях и эпидемиях, СПБ, 1877; Воен
сојуг ахыны. Баффин дәнизиндән Hју- вә бәрабəрмүгавимəтли дискдән илк ная гигиена, т. 1—2, СПБ, 1900; Палюд изм
фаундленд банкəсинәдәк давам едән дәфә истифадә етмишдир. Бундан әла (Болотная лихорадка), СПБ, 1901.

рәк исти Голфстрим ахыны илә гар- вә л. һазырлaдығы турбинләрдә бир История медицины, М., 1961.Әд.: Мультановский М. П.,

шылашыр. Сүр'әти 1—2 км/саат, темп- чох јени елементләр ишләтмишдир;
ру гышда — 1°C-дән ашағы (јалныз бунлардан бир гисми муасир турбинга- ЛАВИсс (Lavisse) Ернест (17.12.1842,
ч. да 5°С), јајда шм.-да 2°С, ҹ.-да 10°С- jырмада да тәтбиг олунур. л.-ын тур- Нувјон-ан-Тјераш—18.8.1922, Парис)

с.
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үзву (1892), Сорбонна ун тинин проф. Лавренев, М., 1962; Кардин В., Борис дир. Бу саһәдә бир чох елми истигамәт
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—буржуа-либерал истигамәтли Фран- 1963—65; Повести и рассказы, М., 1979; форм ин’икас, диференсиал тəнлик
са тарихчиси. Франса Академијасынын Собр. соч. в 6-ти т., т. 1, М., 1981, вә функсијалар нәзәријjәләринә аид.; И. Борис

(1888). Үмуми тарих вә Франса тари- Лавренев, М., 1981. ләр japaтмыш, гејри-квази кон
хинә даир чохҹилдли коллектив әсәр форм ин'икас нәзәријjәсинин əсасыны
ләрин редактору вә мүәллифләриндән ЛАВРЕНко Јевкени Михајлович (л. гојмушдур. Ганад, узун далға вә шыр
бири. Франсанын : Пруссија илә мү- 23.2.1900, индики Харков вил, нин, наг нәзәријjәләринә даир мүһүм нәти
Һарибәдә (1870—71) мәғлубијjәтиндән Чугујев ш.)-совет кеоботаники вә бо ҹәләр алмыш, кумулјасија Һадисәси
сонра Алманијанын, əсасəн Пруссијанын таник ҹографијашенасы. ССРИ ЕА нин изаһыны вермишдир. Онун бу
тарихинин өjpәнилмәсинә бөјүк диг- акад. (1968; м. үзву, 1946). Харков cahəдəки ишинә әсacән тәтбиги истига
гәт јетирмиш, онун Һәрби вә сијаси най- Ботаника бағында (1921 — 28), Харков мәтләр (истигамәтли партлајыш нә
лијjәтләринин сәбәблəрини тәһлил ет- Тәбиәти Мүһафизә ин тунда (1926— зәријjәси, партлајышла гајнаг, jүксәк
мәјә чалышмышдыр. А. Рамбо илә бир- 29), Харков к.т. ин тунда (1929 илдән; сүр'әтли зəрбə), јени нөв партладыҹы
кә редактору олдуғу 12 ҹилдлик IV 1931 илдән проф.) вә ССРИ EA Бо- jүк— гајтан јүкү japaдылмышдыр. О,
әсрдән дөврүмүзәдәк олан умуми та- таника Ин тунда (1934 илдән) ишләмиш, х.т. нда партлајишдан истифадәјә дайр
рих» әсәри (1893—1901) кениш шөһрәт Үмумиттифаг Ботаника ҹәмијjәтинин совет елми мәктәбини јаратмышдыр.
газанмышдыр. президенти олмушдур (1963—73). Əсас л. Сов. ИКП-нин 22—24-ҹү гурултај
ЛAвочкин Семјон Алексејевич (11. әсәрләри ССРИ; MXP вә чXP-ин чөл ларында мк үзвлүjүнә намизəд се
9.1900, Смоленск — 9.6.1960, Москва — вә сәһра биткиләринə həcp eдилмиш- чилмиш, ССРИ Али Советинин (5—8
совет авиаконструктору, мүһəндис-тех- дир. Аврасија вә Шимали Африканын ҹи чағырыш) депутаты олмушдур.
ники хидмәт кен.-м.-у (1944). ССРИ чөл вә сәһраларыны зона вә әјаләтләрә М. В. Ломоносов ад. гызыл медал ал
EA м. үзву (1958). Ики дәфә Сосиалист бөлмүшдүр. Бир сыра әсәрләри битки мышдыр (1978). 5 дәфә Ленин ордени,
Әмәји Гәһрәманы (1943, 1956). ССРИ өртүjүнүн хәритәләшдирилмасинә, ра- бир сыра башга орден вә медалларла
Дөвләт мүкафаты лауреаты (1941, јонлашдырылмасына вә биокеосено тəлтиф едилмишдир.
1943, 1946, 1948). 1953 илдән Сов.ИКПлокијанын умуми мәсәләләринә аиддир. Әсәрләри: Вариационный метод
үзвү. Москва Али Техники Мәктәбини 2 дәфә ССРИ ЕА нын В. Л. Комаров в краевых задачах для систем уравнений
битирмингдир (1927). 1935 илдән тәј- ад. мүкафатына лајик көрүлмүшдүр эллиптического типа, М., 1962; Методы
јарәгајырма үзрә баш конструктор ол- (1950, 1963). 2 дәфә Ленин ордени, Гыр теории функций комплексного перемен
мушдур. л. ин, рәһбәрлији илә бара - мызы Әмәк Бајрағы ордени, 2-ҹи дә ного, 3 изд., М., 1965 (совм. с Б. В. Шаба
дылмыш «ЛаГГ-3» (1940), «Ла-5» (1942), рәҹәли Вәтән мүһарибәси ордени вә
«Ла-7» (1944) вә с. гырыҹы тəjjapəлəри медалларла тәлтиф едилмишдир. ЛАВРОВ Пјотр Таврович (14.6.1823,
мүһарибә илләриндә мүһүм рол ојна- Әсәрләри: Степи СССР, кн. Мелехово, индики Псков вил. -ндә—
мышдыр. Мүһарибәдән сонракы илләр- Растительность СССР, т. 2, М.—Л., 1940; 6.2.1900, Парис)-Русијада ингилаби
дә л. реактив авиасија техникасы илә Основные черты ботанической географии халгчылығын нәзәријjәчиси, философ,
мәшғул олмуш, ССРИ-дә илк дәфә сж- пустынь Евразии и Северной Африки, публиcист, сосиолог. 1862 илдә «Зем
сүр'әтли тəјарә (Ла-176) јаратмышдыр. М.—Л., 1962; Карта растительности СССР, лја и волја» тәшкилaтына дахил олмуш
ССРИ Али Советинин (3—5-ҹи чағы .

дур. 1866 илдә һәбс олунмуш, 1867 ил
рыш) депутаты олмушдур. З дәфә Ленин ЛАВРЕнти JYKcəклији (Lauren- дә Вологда губ.-на сүркүн едилмишдир.
ордени, дикәр орден вә медалларла тəл- tian Upland)— Шимали Американын Орада башлыҹа әсәри олан «Тарихи
тиф олунмушдур. шм.-ш.-ндә, Канада вә гисмән АБШ-да мәктубларЫ јазмышдыр. 1870 илдә

Әд.: Пономарев А. Н., Советские бүксəклик (јајла). 4. ш.-дә Алпалач хариҹә гачмыш, I Интернaсионалын
коммунасындаавиационные конструкторы, 2 изд., М., jүксəклији, ҹ. -да Мәркәзи дүзәнлик- узву олмуш, Парис

1980. ләр, ҹ.-г.-дә Бөјүк дүзәнликләр, г.-дә (1871) иштирак етмишдир. Коммуна
Макензи овалығы, Шм.-да Һудзон нын тапшырығы илә 1871 илдә Лондона

ЛАВРА (орта јун. laura-ән бөјүк көрфәзи овалығы илә һәмсәрһәддир. кетмиш, орада К. Маркс вә Ф. Енкелсләправослав монастырларынын Саһ, тәгр. 5 млн. км2. Сәтһи мејлли- таныш олмушдур. Рус вә бејнәлхалг
ады. Русијада л. билaвaситә патриар далғалыдыр. Һүнд. чох јердә 200— фәһлә, сосиалист һәрәкатынын оргаха, 1721 илдән исә Синода табе иди. 400 м. ш. саһилбоjунун релјефи дағ- нына чеврилмиш «Вперјод» журнал вә
Кијев-Печера, Троитса-Серки, Алек лыгдыр (Торнгат дры, 1621 м). Фај- газетинин (Сүрих—Лондон) редактору
сандр Невски вә с. монастырлар л. далы газынтылары: дәмир вә мис фи- олмушдур (1873—76). Л. сосиологијада
адланырды.
ЛАВРЕНов Борис Андрејевич (17. лизлари, гызыл, уран вә с. Чохиллик субјектив методун тәрәфдары иди. О
7.1891, Херсон—7.1.1959, Москва)- Мүһүм чајлары: Черчилл, Коксоак, дејил, «тәнгиди дүшүнән шәхсләр»дир.

донушлуг сүхурлары jajылмышдыр. көстәрирди ки, тарихи ирәлиләдән халг

рус совет јазычысы, Нелсон, Бак, Коппермајн вә с. Чохлу Ф. Енкелс Л.-ун фәлсәфи бахышлары
драматург. ССРИ

көл вар. нын еклектик характерини көстəрмиш,
Дөвлат мүкафаты ЛАВРЕНТи КӨРФәзи-Чукот ја В. И. Ленин халгчыларын субјектив
лауреаты (1946, саһилиндә Беринг дәнизинин көрфази. сосиолокијасыны тəнгид етмишдир.
1950). «Күләк» Уз, 43 км ени 1,5—23 км. Саһиллари Әд.: Ленин В. И., Әсәрләри (бах
(1924), Гырхбирин- дик, сылдырымдыр. Јарымҝүнлүк га- Мә'лумат ҹилди, б. 2, cəh. 229); ССРи та
ҹи» (1924; ејниадлы бармалар олур. рихи, т. 2, Б., 1963; Малинин В. А.,
филмләр, 1927, 1956) ЛАВРЕНТЈЕВ Михаил Алексејевич Философия революционного народничест
повестләриндә, «А- (19.11.1900, Казани 15.10.80, Москва; ва, М., 1972; Семенкова Т. Е., Эко
рылма» (1927) пје Новосибирск дә номические взгляды п. л. Лаврова, М.,
синдә ингилаби гəh 1980.

дәфн едилмишдир)
рәманлыг романти — совет ријазијјат- ЛАВРОвски Леонид Михајлович (әсл
касы əксолунмуш чысы, механик. фамилијасы Иванов; 18.6.1905, Пе
дур.«Једдинҹи пејк» ССРИ EA (1946) вә тербург — 26.11.1967, Парис)-совет ба

(1927), «Ағам үзәриндә гравүр» (1928) УССР EA акад. летмејстери, педагог. ССРИ халг ар
повестлари «зијалылар, халг вә
лаб, мөвзусундадыр. «Итл республи

(1939). Бир сыра ха- тисти (1965). ССРИ Дөвләт мүкафаты
риҹи өлкәнин EA вә лауреаты (1946, 1947, 1950). 1944 илдән

касынын сүгуту» (1925) романы, «Стра елми ҹәмијjәтләри- Сов.Икп үзву. Балетмејстерлик фәатежи сəhв» (1934), «Бөјүк торпаг» (1935) нин үзвү. Сосиалист лиjjәтинә 1928 илдән башламышдыр.
повестлари, «Гарадәнизчиләр һагтын Әмәји Гәһрәманы С. М. Киров ад. Ленинград Опера вә
да нәғмәләр» (1943), «Дәниздәкиләрин (1967). Ленин мүка- Балет Театры Балет труппасынын бә
шәрәфинә» (1945) драмлары вар. Бә' фаты лауреаты дии рәһбәри (1938—44), ССРИ Бөјүк
зи hекајəлəри Азәрб. дилинә тәрҹүмә (1958), ССРИ Дөв- театрынын баш балетмејстери (1944—
олунмуш, «Гијам» (1925), «Ајрылма», ләт мүкафаты лауреаты (1946, 1949, 62; фасиләләрлә) олмушдур. Ән јахшы
«Американын сәси» (1950) драмлары 1975). 1952 илдән Сов.Икп үзвү. 1957— тамашалары: «Ромео вә Ҹүлјетта», «Даш
Азәрб. сәһнәсиндә тамашаја гоjулмуш- 74 илләрдә ССРИ EA Сибир бөлмәси- чичәк» (1940, 1954, с. Прокофјев),
дур. 2 орден вә медалларла тәлтиф едил- нин сəдри (1975 илдән фәхри сəдри) ол- «Жизел» (1944, А. Адан), «Рајмонда»мишдир. мушдур. Риjази тəдгигатлары чохлуг- (1945, А. Глазунов), «Гырмызы лалә»

Әсәрләри: Гырхбиринчи, Б., 1930; лар, комплекс дəјишәнли функсијанын (1949, Р. Глиер). Л. јарадыҹылығынын
Күләк, Б., 1930; Собр. соч., т. 1–6, м. јахынлашмасы, конформ вә квазико- совет балстиндә реалист истигамəтин

киши

инги
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инкишафына тә'сири олмушдур. 1948 миш, сујун һидрокенлә оксикенин бир- ләшдирмә, шәраб, консерв, ефир јағы
илдән педагожи фәалијjәт көстəрмиш- ләшмәсиндән ибарәт олдуғуну исбат з-длары; к.т. техникуму, јахынлы
дир (1952 илдән проф.). 2 дәфә Ленин етмиш (həрби мүһ. ж. Мјонје илә бир- ғында ејниадлы дөвләт горуғу вар. л.
ордени вә медалларла тәлтиф еди.1- ликдə), һидрокенлә оксикендән син- «Шәрәф нишаны» ордени илә тәлтиф
мишдир. тез јолу илә су алмышдыр. П. Лаплас, олунмушдур (1979).
ЛАВРСвски Михаил Леонидович (д. К. Бертолле вә б. илә бирликдә расио- ЛАГО-МАҸОРЕ (Lago Maggioret — бө
29.10.1941, Тбилиси)— совет балет ар-нал кимја номенклатурасынын лаји- јүк көл), Вербано (Verbano)-Ита
тисти. ССРИ халг артисти (1976). Ле- hәсини дүзәлтмиш, атомистиканын лија вә Исвечрәлә көл. Уз. 62 км, енинин мүкафаты лауреаты (1970.) ССРи кимјаја там тәтбигинә зәмин һазырла- 4,5 км ә гәдәр, саh. 212 км2, дәринлији
Дөвләт мүкафаты лауреаты (1977). мышдыр. л. термокимјанын банилә- 372 мə rəдəрдир. 194 м јүксəктикдә,
л. м. Лавровскинин оғлу. 1961 илдән риндән биридир. о, Маарифчилик тектоник дәрәләдир. Саһиллэри дик вә

епохасы мүтәфәккирләринин материа гајалыдыр. Т. М. дән Тичино чајы ке
лист көрүпілəринин тәрәфдары олмуш чир. Курортлар вар. Туризм, балыкчыдур.

ЛАГ (hолландча log) — кәминин һәрә- лыг инкишаф етмишдир. Шәмичилијə
кәт сүр'әтини вә гәт етдији мəсафәни ЛАГoс (Lagos)-Никеријанын паj
тә'јин едән навигасија ҹиһазы. Сүр” тахты. Лагос штатынын инэ.м. Өлкәнин
эти суја нәзәрән мүəjjән едән һидроди мүһүм сифаси, интисади вә мәдәнијjәт
намик 1. вә һидромеханики л. (винт мәркәзи. Адaлaрдa вә Атлантик океа
вары пэрләри олан фырланғыҹ шәк нынын Бенин көрфәзи саһилиндә јер
линдә, кэминин арха тәрәфиндә тросла лəшир. Иглими екваториалдыр. Орта
једәкләнир) лаһа кениншi jajылмышдыр, темп р ән сојуг ај да (август) 25°С, ән
ЛАГАШ -- Шумердә (индики Ирагда) исти ајда (март) 28°С. Иллик јағынты
гэдим дөнләт. 1877 илдән археоложи 1800 мм - дән чохдур. Мүһүм дәниз
газынтылар апарылмышдыр. Auікар

едилмиш јаінајыш мәскәни е.ә. 5-ҹи халг аеропорт (Икеча). Кано д.ј.-нун
портудур (аванпорту Апапа). Бејнәл

миниллијин сонларына аиддир. Јазы- башланғыҹ мәнтәгәси. Əh. 4 млн. дан
лы мәнбәләрдә е.ə. 26 әсрдән е.ə. 2 эсрә чох (1980). Шәһәрә «Л» адыны 15 әc
кими ады чәкилир. Уp-Haншенин əса рин сонунда өлкәнин саһил р-нларыны
сыны гојлуғу сүлалә дөврүндә (е.ә. тутмуш, сонралар сә бураны гул ти
26 — 24 əсрләр) л, даhа да гүввәтлән- марәти мәркәзинә чевирмиш португали
ди. Eaннaтум вә Ентемена дөврүндә jалылар верми" іләр. Инкилтәрәнин мүс
Киш, Ур, Умма, Ларса, Ериду вә с. тәмләкә ағалығы дөврүндә л. азадлыг
шәһәр-дөвләтләр Л. а табе едилди. л. мүбаризминин мүһүм мәркәзи или.
да садә гулдарлыг тəcəppүфаты, сә

м. л. Лавровски Фәрһад («Мәһәббәт нәткарлыг, экинчилик вә с. инкишафа кeриjа дөвлəтинин пајтахтыдыр. Јејин -
1960 илин октјабрындан мүстагил Ни

әфсанәси», А. Мәликов) ролунда. башладык. ә'јанларын истисмарына ти сәнајеси мүəссисəлəри, тохуҹулуг
Бөјү театрын солистидир. Парти- гаршы зәһмәткеш әһалинин үсјаны нә- фки, семент, сүрткү јағлары, радио
јалары: Спартак («Спартак», А. Ха- тиҹәсиндә һөкмдар Лугаланда Һакимиj апаратлары истеһсалы, автомобилјығ
чатурјан), Алберт («Жизел», А. Адан), jәтлән салынды вә онун јерина Уруини- ма з длары, автомобил тә'мири, д.і.
Шаһзадə "«Соналар көлү», П. Чајков- кин кечди. Онун дөврүндә л. да игти- емалатханалары, кэмигајырма вә ҝә
ски), Ромео («Ромео вә Ҹүлјетта», с сади həјат ҹанланды, орта гәбәгәләрин ми тә'мири тәрсанәләри вар. Какао
Прокофјев), Фәрһад («Мәһәббәт әф- вә иҹмачыларын вәзијjәти нисбәтән јах e'мал олунур. Тиҹарәт мәркәзидир.
санәсин, А. Мәликов), Виктор («Ан- шылашды. Л.-да баш нерән иҹтимаи Шәһәрин мәркэзи Лагос a. Hда јерлә
гара», А. Ешпај) вә б. Л.-нин ифасы шир. Аданын ш. һиссәхи чохмәртәбә
jүксәк профессионаллығы вә ифадəли линзибати вә контор биналарындан,
лији илә фәртләнир. 1965 илдә балет г. һиссаси (Көһнә шәһәр) енсиз, долан- ,
артистләринин бејнәлхалк мүсабигәсин баҹ күчәләрдән ибаратдир. Икоји вә
дә (Варна) 1-ҹи мүкафата вә гызыл Викторија а рында, эсасән Виллалар
медала, 1972 илдә Парис Рәгс Академи

Eaннaтумун вә шәхси свләр тикилмишдир. л. ун
јасы тәрәфиндән В. Ф.Нижински мү стелесы («Ча- материк һиссәсиндә порт вә сәнаје мүəc -
кафатына лајик көрүлмүшдүр. дағанлар сте- сисəлəри, фәһлә вә гуллугчулар jашајан
ЛАВСАН-ССРИ-дә истеһсал олунан ласы»). Е. ә. pнлар вар. Унт, Милли музеј, Милли
полиефир (полиетилен-терефталат) ли 25 əср. Фраг- китабхана фәалијjәт көстәрир.
финишні сатыш ады; Инкилтәрәдә тери мент. Лувр. ЛАГРАНЖ (Lagrange) Жозеф Луи (25.
лен, АБІШ да дакрон, Јапонијада тето Парис.

1.1736, Турин — 19.4.1813, Парис) —
рон, пXP-да елан, Франсада тергал, франсыз ријазијјат
ЧССР дә тесил, АФР-дә диолен во с. Чысы ва механики.
адланыр. Бунлар бир бириндән истеh Берлин (1759) вә Па
сал технолохијасы илә фәргланир. л. игтисади дəјишикликләр гониу шәһәр - рис (1772) EA ла
давамлылыг ҹәһәтлән тәбии вә кимјави дөвләтләринин гулдар ә'јанларыны рынын үзвү, Бер
лифләрин чохундан үстүндүр, ишығын нараһат едирди. Умма һөкмдары Лу лин EA президенти
тә сиринә, туршуја, гәләвијə, оксид- галзаккиси Л. а һүҹум етиб ислаһат- (1766 — 87) олмуш
ләшдириҹи вә редуксијаедиҹи маддә чы һөкмдары һакимијjәтлән салды. Дур. Əсас тэдгигат
ләрә гаршы чох давамлы олуб, jүксәк Гудеа дөврүндә (е.ə. 22 әср) л. jенидән лары вариасија he
диелектрик хассәлидир. Тохуҹулуг јүксəлиш дөврү кечирди; бир чох өлкә сабына, аналитик ва
сәнајесиндә ҝениш истифадә едилир. илә тиҹарәт әлaгэлэри женишләди. нәзәри механикаја
ЛАВУАЗЈЕ (Lavoisier) Антуан Лоран Һәм ин дөврә алд чохлу мадди мәдәниј- аиддир. л. Eјлерин
(26.8.1743, Парис—8.5.1794, Парис)- jәт галығы ашкар елилмишдир. Е.ә. нәтиҹәләринә асас
франсыз кимјачы 21 асрдән л. әһәмијjәтини итирди. ланараг вариасија
сы. Парис EA үзвү Әд.: Дьяконов И. М., Общест- hеcабынын жас анлајышларыны вер
(1772; адјункт 1768). венный и государственный строй древне- миш, вариасија мәсәләләринин һэлли
л. нин тэдгигаты го Двуречья. Шумер, М., 1950; Струве үчүн үмуми аналитик усул тэклиф ет
кимјанын дәгиг өлч В. В., Государство Лагаш, М., 1961. мишдир. Мүмкүн јерлэјишмәләр прин
мәләрә əсасланан ЛАГОДЁХИ - Жүрҹ.ССР (.Пагодехи сипини статиканын, һәмин принси
мүасир елмә чеврил р-ну) вә Азәрб.ССР-дә (Балакэн рну) лә Д'Аламбер принсипини бирликдә
масинә көмек ет чај. Мазым чајынын сағ голу. Уз. 31 (Д'Аламбер — Лагранж принсипи) исэ
мишдир. л. күтлә км дир. Баш Гафгаз силсиләсинин ҹ. динамиканын эсасы кими көтүрмүш дүр.
Iин сахланмасы га јамаҹындан башланыр. Сувармада ис- Үмумиләшмиш координатлар анлајы
нунуна эсаслана тифадә олунур. Iыны дахил едәрәк Лагряаж тəнлик
раг флокистон Ми ЛАГОДЕХИ — Ҝүрҹ.ССР-дә шәһәр. лəрини алмышдыр. л.-ын риjази ана
потезинин јанлыш Лагодехи р-нунун мəркәзи. Лагодехи лизин мухталиф мәсәләләри, əдəдләр
олдугуну көстәр чајы саһилиндәдир. Түтүн фермент- нәзәријjәси, ҹәбр, риjази картографи
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Әt? ) да,

әғз) да,

и

ја, астрономија вә c. caһәләрдә дә мү- ПІәкина јазылыр (L=T-П-Таг- ларынын милли азаллыг һәрәкаты, им
һүм иштəри вар. ранж функсијасы вә ја кинетик потен- периализмин мүстәмләкәчилик вә апарт

Әд.: Тюлина И. А., Жозеф Луи сиал, П— механики системийн потен- hејд сијасəтинин ифшасы «Үчгат ешил
Лагранж, М., 1977. сиал енержисидир). Л.т. rejpи эталәт миш сап» (1965), «Даш өлкә» (1969),

ЛАГРАНЖ ДҮСТУРУ — бах Сонлy heсaблaмa системиндә дә аналожи ја- «Думан мөвсүмүнүн сонунда» (1971),
арты.млар дустуру. зылыр. Һәмин системдәки нисби коор- «Алаҹәһрә фәсли» (1979), «Сон пајыз
ЛАГРАНЖ тәнликләРИ—1) һид динатлар умумиләшмиш координатлар думанында» (1980) вә с. Повест вә po
ромеханикада— маје мүһитин кими гәбул eдилир, кинетик енержиси манларынын башлыҹа мөвзусудур,
һәрәкәт тәнликлари; маје һиссәҹиклә- мүтлэг сүр'әтә көрә һесабланараг нис- Асија вә Африка Өлкәләри Јазычыла
ринин координатлары олан Лагранж би координатлар вә сүр'әтләрлә ифа ры Тәшкилaтынын Баш катибидир (1979
дәјишән ләри илә дә олунур. Үмумиләшмиш гүввәләр илдән). Бә'зи hекајəлəри Азәрб. дили

д?х дх д?уду əталәт вә гејри-əталәт системләриндә нә тәрҹүмә едилмишдир. Бакыда ол
у — + heсaблaнa билдијиндән, Л.т. гејри-ста- мушдур (1967, 1977).

дt?) да, сионар рабитәли механики систем үчүн Әсәрләрн: Скитания в ночи. И
Ә22 дz 1 др дә гурулур. Л.т. машын вә механизм нитка, втрое скрученная. Каменная стра

+ 12 динамикасында, рәгсләр вә кироскоп на. В конце сезона туманов. Повести, М.,
р да, нәзәријjәсиндә ҝениш тәтбиг eдилир, 1975; я пришел сюда, чтобы петь. Статьи.

Онлары илк дәфә Ж. Лагранж вермиш- Роман, М., 1980.речи и эссе, М., 1978; Время сорокопута.

шәк.линдә јазылыр (t— заман, x, y, 2- дир (1760).
мајс һиссәҹикләринин координатлары, Әд.: Картузов С. П., Алекс Ла

a1, a2, аз — һиссәҹиклари бир-бириндән
Әд.: бах Механика мәгаләсинин Гума, М., 1978.

әдәбијјатына.
фәрг.тән.лирән параметрләр, х, Ў, 2 ЛАГУН, Лагуна (итал. laguna, лат.
һәҹми түввәләрин охлар үзәриндәки ЛАГРАНЖ ФУНкси JACы, кине lacus — көл) -1) Дәниздән бар васитәси
пројексија.тары, р— тәзјнг вә р— сых- тик потенсиал-механики сис- лә ајрылан вә дәнизә дар боғазла бир

лыгдыр: i=1, 2, 3). X, Y, Z башланғыч темин характеристик Lq, q, t) функ ләшән даjаз тәбии су һөвзәси. ССРИ-дә

вә сәрһәх шәртләрини биләрәк веритсијасы (q; — умумиләшмиш координат 1.-лу саһилләр. Гара дәниздә вә Хәзәр
миш мәсәләнин һәлли, x, y, z, p, pнун дәнизиндә (ш. саһили), Сахалин а., Кам.
t вә at, a2, аз параметрләриндән асы- лар, qі-үмумиләшмиш сүр'әтләр, — чатка вә Чукот ја ларында вар. 2) Дә
лылығынын тапылмасына кəтиридир. замандыр). Садә һалда консерватив низин мәрҹан рифләри вә материк са

отунмуш кәсилмәзлик тəнлијиндән (р= сиал (п) енержиләрин фәрги кими тә киһиссаси,
Такин .Тагранж дəјишәнләри илә ифадә системин" 1. Ф. Кинетик (ту в отен һилләри, һәмчинин атолл дахилиндә

=f() шәклиндәки hал тəнлијиндән) дә jин едилир: ЛАД — бах Мәгам.
истифадә едилир. Л.т. мајенин рәг ЛАДАKh-hималај д-рындан шм.-да
си һәрәкәтинин тəдгиги үчүн әлвериш- L=T (q q, t) — п (41) дак силсиләси. Һинд чајы һөвзәсиндә

олса да онун əсасында апарылан дир. Уз. 600 км дән чох, макс. Һүнд.

тагигат үсулу чох мүрәккәбдир вә аз 1.ф.-ны билмәклә ән кичик тә'сир 1728 м дир (Гурла Мандһата д.). Бә'зи
ишләлилир. 2) Умуми механи принсипиндән истифадә едәрәк меха чоғрафи әдәбијјатларда силсиләнин ан

Никикада — механики системин һәрәкәтини системин диференсиал гәнл ҹаг Сәтләҹ чајындан шм.-г.-дә јерләшән
өjpәнмәк үчүн тәтбит олунан тәнлик ларини гурмаг Олар. һиссаси 1. а аид едилир. Әcacән, гнејс

ләрдән бири. Механики системин һә. ЛАГРАНЖын ВУРУГЛАР ҮСУЛУ — вә гранит, һәмчинин чөкмә сүхурлардан
рәкәтини өjpәнмәк үчүн динамиканын шәрти екстремум мәсәләсинин һәлли тәшкил олунмушдур. Гајалы дишли зир
икинчи танунундан вә умуми теорем- усулу; Лагранж функсијасы васитәсилә вәләр үстүндүр, шм. ш. јамаҹы ҹ.-г, ја
ләрин,дән истифадә едилир. Бу һалда һәмин мәсәләнин шәртсиз екстремум мамына нисбәтән мејиллидир. Чохлу
системдәки нөгтәләрлә ејни сајда олан мәсәләсинә ҝәтирилмәсидир. Диферен- бузлаг вар. Ч. г. јамачында коллуглар.
икитәртибли диференсиал тәнликләр сиал heсабынын мәсәләләри илә әлaгә- алча бојлу сөјүд вә сидр ағаҹлары ja
системи һэлл едилмәлидир. Гејри сәр дар олараг ж. Тагранж тəклиф етмиш- jылмышдыр: шм. ш. јамаҹында сојуг
бәст механики системә даир мәсәләјә дир. 1 (x) функсијасынын q (x:=0 сәһралар ландшафты үстүндүр.
әлавә нама'лум реаксија гүввәләри дә шәртләри (рабитә тэнликлари) дахилын- ЛАДАН, бухур (јун. ladanon)-- бос -
дахил олдуғундан һәлли риjази мә" - дә екстремуму Һаггындагы мәсәлә үчүн веллија (Boswellia carterii) ағамынын
нада даhа да чәтинләшир. Системин Лагранж функсијасы (Шәрги Африка вә Әрәбистан јарым
һәрәкәтини мүəjjән едән тәнликларин адасында битир) габығыны чәртмәктә

ca jы вә јазылыш формасы системдә- L(x, y) = f (x)+ уу, Ф5(x) алынан этирли гaтрaн. Бәркидикдә
ки нөгтəлəрин (ҹисимләрин) һәрәкәт сарымтып күтлә әмәлә ҝәтирир. Тәр
вә сајындан асылы дејил. Л.т.-нин са кибиндә мухталиф китрә, ефир јағы
jы системин сəрбəстлик дәрәҹәсинә бә шәклиндадир (у; — Тагранж вуруглары вә с. вар. Дини ајинләр заманы (эса
рабəрдир вә идеал рабитәләр һалында сән, килсәләрдә) әтрафа əтирли түстү
реаксија гүввәләри иштирак етмир. адланыр; j=1,т, i=1,п). x, вә y, јајмаг үчүн ишләдилир.
hoлoнoм системләр үчүн Л.т. аталәт һәмин функсијанын стаcиoнaр нөгтәлә. ЛАДАН колУ (Ledum)—ерика фәси
heсaблaмa системинә нәзәрән рини тә'јин сдән ләсиндә һәмишəјашыл битки чинси.

d at от д д Шимал јарымкүрәсинин сојуг вә мүла
(1) = (); = 0 јим си даирәләринин торф батаглыгла

dt (дq; да; дах, ду; рында, нэм мешә вә тундраларында 10

кими јазылыр (4,-үмумиләшмиш коор- тəнликләрипин һәллидирсә, умуми фар- дәк, ССРИ лә 4 нөвү битир. Батаглыг Т.к. (L. palustre) даһа кешли ја

динат, 4,— умумиләшмиш сүр'әт; Q, зиjjә дахилиндә f функсијасына х, ек jылмыштыр. Чичәкләри ағдыр. Т.к. -

умумиләшмиш гүввә. Т-кинетик енер- ЛАГтинг (lagling)—1) Норвездә пар- тириҹи дәрман кими, јағы дəри хәстә
нун кəски иjи вар. Мөвһәри бәлгәмҝә

жидир: j=1,5). Бу тəнликләри гурмаг ламентин (стортингин) јухары пала- ликларинин мүалиҹәсиндә ишләлилир.үчүн системин сəрбəстлик дәрәҹәсини
мүəjjән етмәк, кинетик енержинин уму тасы. 2) Фарер арында сечкили јерли Батагтыг Л.к. нун јарпагларындан мә

ишәтлә вә к.т.-нда зәрәрвериҹи һәшәмиләшмиш координатларда ифадәсини идарәчилик органы.талмаг вә умумиләшмиш гүввәләрһе. ЛА ГУАЈРА (La Guaira)-Венесуела- рaтлa мүбаризәдә истифада олунур.
сабламаг лазымдыр. Бунлары (1)-дә нын ишм.-ында шәһәр. Кариб дәнизинлә ЛАД ЗАРИ, Латсари (Lazzari)

ири дәниз порту. ӘҺ. 20,3 мин (1971). Костантино (1857, Мантуја—1927, Po
Јеринә јаздыгда умумиләшмиш коор Д.ј. вә автомобил јоллары ону Кара- ма)- Италија фәһлә һәрәкаты хадими,динатлара көрә икитәртибли ади ди

ференсиал тəнликләр системи алыныр.Бурадан тапылмыш интеграл сабитлә- сәнајеси мүəссисəлəри вар. Балыг ову иллә Италија Фәһлә Партијасынын,
с'мал 1892 илдә исә Италија Сосиалист Паррини (1) дә јаздыгда үм умиләшмиш мәркәзидир. Идхал тијасынын (ИСП) japaдылмасында ишкоординатларда системин һәрәкәт тән- елилир. 16 əсрлә салынмышдыр.

ЛА ГУМА (La Guma) Алекс (д. 20.2. Тирак етмишдир. 20" әсрин аввәлләринликлари алыныр. Системә jалныз по
тенсиаллы гүввәләр тә’сир eдирсә л.т. 1925, Кејптаун)-WAP јазычысы. Беј- дән исп сол ҹинаһынын лидерләрин

нәлхалг «Лотос» мүкафаты лауреаты дән, 1912—19 илләрдә партијанын баш
d al дh

= 0 (1970). Ҹəнуби Африканын Рәнҝли катиби олмушдур. Биринҹи дүнја мү
dt

да ӘҺалиси Конгреси мүтәрәгги тәшкила- hарибәси дөврүндә (1914—18) пасифист
тынын лидерләриндәндир. Африка халг. Мөвгедә дурмушдур. Бөјүк Октјабр

т

- Qi

хаммалы

да,
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сосиалист интилабыны рәлбәттә таршы- вәзифәтəрин дә олму, сонрадан пк вә Русија — Түркијә мүһарибәләринин
ламын дыр. ПСП нин Коминтернә да- сəдрини муовини ишләм ишдир. 1970 — (1828—29) иштиракчысы олмушдур.
хил атмасы тәр эфдары олмуш, онун 73 илләрдә мәк назири, сјни заманда 1822—25 илләрдә «Крејсер» фрегатында
2-ҹи вә 3 чү конгресләрендә иштирак Ҝәнҹләр вә Тәһсил ишлари үзрә Yум - үчүнҹү ләфә дүнја сəjahəтинә чыхмыш,
етмиш, лакин Италија Коммунист Пар- маҹарыстан Шурасынын сәрләриндән Атлантик вә Сакит океанларда метеоро
тијасына кошулмамышдыр. Фашизм бири иди. 1973 илин пјулу — 1975 илин ложи вә етнографик тəдгигатлар апар
Бөкмранлығы дөврүндә антифашист мајында Мач. XP Назирләр Шурасы мышдыр. Л. Русија ҹоғрафија ҹәмијjә
мухалифәтин фоат иштирокчысы иди. сәлринин мүавини, Маҹ.XP План Ко
1926 илдә һобе едилмиш, həбсдән бу - миссијасынын вә ДПК нин сәлри (1973 океанда Россијан ары групунда атолл,

тинин фәхри үзвү олмушдур. Сакит

рахылдыгдан аз сонра өлмүшдүр. илин сентјабры — 1975 илин апрелиндә Амур лиманында вә Унимак а.-нын шм.
ЛАДЫНИНА Марина Алексејевна ејни заманда ГИЈш да Маҹ.XP ин даи һиссәсиндә бурунлар, Арал дәнизиндә
(24.6.1908, индики Краснојарск өлкә ми немајәндәси) олмушдур. 1970 илин ада, Јапон дәнизиндә көрфәз, порт вә с.
синин Ачинск ш.)-рус совет кино акт- нофабрындан МСФП МК нын, 1975 1. ин шәрәфинә адландырылмыдыр.
рисасы. ССРІЇ халк артисти (1950). илин мартындан мк Сијаси Бүросу. ЛАЗАРЕВ— Антарктидада, Лазарев
ССРИ Дөвлат мукафаты лауреаты нун үзвүдүр. 1975 илин мајындан 1ач. шелф бузлағында, Лазарев дәнизін са
(1941, 1942, 1946, 1948, 1951). Башлы- XP Назирләр. Шурасынын сəдридир. Һилиндә 1959 ил мартын 10-дан 1961
ҹа олараг реж. И. Пырјевин мусигили ЛАЗАР ҺАРПлы, Лазар Пар- ил февралын 26 дәк фәалијjәт көстәр -
комедијаларында Вәтәнә садиг, хош бетси (?, индики Ерм.ССР ин Ашга- миш совет елми ст. Аерометеороложи,
хасијjәт, никобин руһлу кәнҹ мүасир рак р-нунун Парпи к. — ?)-ермәни та- кеофизики, глјасиоложи вә с. елми мү
тəринин образларыны japaтмындыр. рихчиси (5 эср), «Ермәнистан тарихи шаһидәләр апарылышдыр. Кралича
«Варты кәлин» (1938), «Тракторчулар» вә Ваһан Мамиконјана мәктуб» әсәри- Мод Торпағынын мәркәзи һиссәсиндә
(1939), «Донузабахан гыз вә чобан» нин мүәллифи. Әсәрдә Ермәнистанын маршрут тәдгигaтлaрын базасы олмуш
(1941), «Рајком катиби» (1942), «Мү. Рома империјасы вә Иран арасында дур. М. П. Лазаревин шәрәфинә адланҺарибәдән сонра axuaM саат 6 да» бөлүштүрүлмәси (387), ермәни Арша дырылмышдыр.
(1944), «Сибир торпагы һаггында дас- киләринин сүгуту (428), Аварајp (Ава- ЛАЗАРЕВ дәнизи — Антарктида са
тан» (1948), «Кубан казаклары» (1950) paj) вурушмасы (451), Ермәнистан, һилләриндә Атлантик океанынын кәнар
вә с. филмләрдә чәкилмишдир. Гырмы- Ҝүрҹүстан вә Гафгаз Албанијасынын дәнизи. (0° илә 14° ш.у. лары арасын
зы Әмәк Бајрағы ордени плә тәлтиф сијаси мәнафе бирлији, Нуарсак мүга- дадыр. Антарктида саһиллэринэн
ети.1шдир. виласинә (485) əсасəн Ермәнистан вә Ал 65° ҹ.е. -нә гәдәр узаныр. Саh. 929 мин
ЛАДОГА ҝөлү - ССРИ нин Авропа банијанын сијаси мустәгиллијинин Ca км2. Дәришлији 3000 м дән артыгдыр.
һиссәсиндә көл (Авропада ән бөјүк). саниләр тәрәфиндән танынмасы вә с. har- Илин чох вахты дрејф бузлары илә
РСФСР ин Ленинград вил. вә Карели гында мә'лумат верилмишдир.
ja McCP әразисиндәдир. Саh. 17 700 Гафгаз Албанијасынын еркән орта әср

Әсәр өргүлү олур: чохлу ајсберг вар. 1962
"Совег Антарктика експедисија

км? (алалар.ia 18 135 км?). Уз. 219 км, ләр тарихинин өjpәнилмәс индә мүһум сынын иштиракчылары тәрәфиндән
орта ени 83 км, макс. дәринлији 230 мәнбәдир. тәлгиг етилмишдир. М. П. Пазаревинм. hевзәсинин саh. 276 мин км? - дир.
Тектоник әншәлидир. Көлдә тәгр. Әд.: Мамедовт. М., Албания и А. шәрәфинә аландырылмышдыр.

по древнеармянским ЛАЗАРЕТ (фр. lazaret, итал. lazzaretисточні660 ада вар. Декабрдан мајаләк дон to -кичик хәстәхана) - həрби huccoмуш колур. Һөвзәс индә тәгр. 50 минј кам (IV—VII вв.), Б., 1977.
көл, уз. 10 км дән чох олан 3,5 млн ча" ЛАЗАРЕВ Васили Григорјевич

ләрдә тәшкил олунмуш стaсионар мүа

лиҹә мүəccиcəси. Орта әсрләрдә ҹүзам
вар. Көтә төкүлән ән бөјүк чајлар: Вол23.2.1928, Алтај өлкәси, Кытэманово (6ə'зи өлкәләрдә буна мүгәддәс Лазар
хов, Свир, Вуокса. Т.к. ндән Нева чајы р нунун Порошино хәстәлији дә дејилирди) хәстәлијинә ту
ахыр. Ҝөтүн сују ширин, һидрокарбо к.)–CCРИ тəjjapə- тулан,лар үчүн ајрынан сығынамаларнатты-калсимлудур. Балыгла (гызыл чи космонавты, но1- 1, ал.ланырды. Русија да 1. 18 әсрә
балыг, гызылхаллы, суф, ханы вә с.) ковник. Совет Ит- мсдана кәлмиш вә госпитал термини
зəнкиндир. Суити отур. Т.к. Волга тифагы Тәһрәманы илә јанашы итә илмишидир. Термин
Балтик су јолу систеинә дахилдир. (1973). Ленин коѕtco Тәр арасып, акы фәрг 19 әсрә Дәти
Мүһүм кəми дајанаҹаглары: Петрокре молу мукафа ты лау 1əтидирилмиші,дир.
пост, Приозјорск, Сортавала, Свиритса. реаты (1976). 1956 ЛАЗАРО КВИРИНИ (??)— ВенеБөјүк Вәтән мүһарибәси и.т.ләриндә илләт Сов. Икп үз сија дипломаты (15 эср). 1463 — 11 и.т.
(1941 – 45) Ленинградын тәҹhизаты вә ву. Саратов Тибб ләрдә Венесија респ.-нын Arrojунту
мүдафиәсин дә мүһүм рол оjнамыш дон Hн туну (1952) ва
муш көл,дән автомобил јолу кими ис Чугујев һәрбit Авиа- слја сенатынын гәрары илә Алгоjунту

дөв.пәтин дә сәфири озмушдур. Вене

тифадә олунуру. сија Тэjjapəчилари дөв.Тəтини Османлы империјасына тар
ЛАж, ажио (фр. I'agio, итал. Taggio) Тәктәбини (1954) шы һәрби сифаси иттифага ҹәлб етмәк
— капиталист өлкәләриндә кағыз пулла битирмитидир. 1966 1.1.1əн космонавттар мәгсәди истә көндәрилишди. 1471 ил
ифадә олунан гызылын базар «гијмә дәстәсиндәлир. 1973 и 1 сентјабрын 27 — дә Узун Һәдәнин Венесија һөкүмəти,
тинин », һәмин мигдар гызылы номи 29 да «Сојуз 12» кәмистин командири Рома папасы вә б. Авропа haкимлари
нал ифадә едән кағыз пул нишанла- кими (О. Г. Макарова бирик,тә) Н.1ə јанышыг.тар анармаг үчүн ҝөндәр.
рынын мингларына нисбәтән артмасы. космоса учмуштур. Кәми 47 саат 16 дији Ағrojунту дипломаты Мурад бəј
Адәтән, файзлә һесабланыр. Бә'зән дәr jә Јер әтрафына 32 хөврә вурмуш- илә бирликдә вәтәнә гарытмышды. Ал
«.1.» термини тут пишанлары, вексел дур. Икинчи дәфә 1975 1.1 претин оjун.ту сарајында 1. к. ни Катерино
вә икәр тијмәтли кагызстарын базар 5 дә «Сојуз» типти космик кәми,дә (О. Г. Зено әвәз етди.
мәзәннәсинин онларын номинал дәјәр Макаровла бирликлә) учушла олмуш, ЛАЗДИЈА)-Тит.ССР дә шәһәр. Таз
1əрина нисбатан артмасы мејлини лакин дашыдычы ракетин һәрәкәт па- дијаj pнунун мəркәзи. Респ. нын ҹ. -
билдирир. Азатма мејли лиза жиoдур. раметрләри heсaбaтмын гијмәтләрдән унда, Шешітокај т.ј. ст. н.ан 15 км
ЛАЗА - Azəрб.CCP Гутгашен рнунда кәнара чых,дығындан учуіш да јандыры: ч. да тыр. Тахга шалбан, јак злары
кәнл. л. советлијинин мəркәзи. Рн мыш вә он:11]. Јерә енмин тэр. 11ки вар. 1587 И.,дә салыныштыр.
мәркәзинән 8 км шм. ш. лә, дәмирана дәфә Ленин ордени вә медаллар.та тә1- ЛАЗЕР — бах оптик Кенера
ран чајынын саһилиндә, Баш Гафгаз тиф олунмушдур. тору

силсиләсинин ч. јамаҹындадыр. Әһ. 1174 ЛАЗАРЕВ Михаил Петрович (14.11. ЛАЗЕР ГАЈНАҒЫ, Тазер шуа
(1981): hејвадарлыг ва әкинчилик.1ə 1788, Владимир ш. — 23. 4. 1851, Bјана) - сынлә гајнат — лазер шыг шiya
мәшғулдур. Сәккизиллик мәктәб, клуб, рус дәниз сəjjаhы, адмирал (1843). тарынын фокуслашдырыстмасы 11.12
китабхана, тибб мәнтәгәси вар. 1813—16 илләрдә «Суворов» комисин јарады.1ан јүксәк темп ра метат һис
ЛАЗАР (Lazar) Дjөрд (д. 15.9.1924, дә илк дүнја сəjahəтинә чыкмы;ыр. сəлəрини бирләшдири. 1мәси усулу. Бу
Ишасег)— Мамарыстан дөв.ләт вә пар. Кронштадтдан Алјаска саһи.1.Тәринә усу..та нөгтави вә тикишли тајнат бир
тија халими. Фəh.лә аиләсиндә доғулүзмүш, Суворов ато:1.Туну колф етмиши Тэшмә.Тәри а.1маг олур. Квант кенера
мушдур. 1942 илдә һөйләт сәнајс мак- дир. 1819—21 и..ләрдә «Мирны» кәхи торунан астынан иіныг ахыны үни
тәбини битирмишдир. 1945 иллән Ма- синин командири вә Ф. Ф. Бе..инсhаy jary1 дан һазырланмыніі лазерә вери.тир,
чарыстан Сосиалист Фәһлә Партија зенин көмекчиси Антарктида орада күч.ТӘниритиб мүəjjән истига
сынын (МСФП) үзвүүр, 1948-70 нын вә бир ра даны кэшфин дә мәтә јөнә.1.11.Тәрәк фокусламырыҹы
и пләрдә Дөвләт План Комитәс индә иштирак етмишдир. 1812 ил Вәгән му- турғунун линзаларында монохрома -

(ДПК) әввәлҹә шө'бә вә идарә рәиси hарибәсинин, Русија — Исвеч (1808 — (09) тик коһәрент шүалара чеврилир. Гајнаг

квант
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Күрҹүстан ССР. 1. Крестовы ашырымы. 2. Сванети јадан көрүнүш. 3. Һәрби-Wүрҹүс тан јолу. 4. Ритса көлү. 5. Дар
јал дәрәси. 6. Колхида овалығындан мәнгәрә. 7. Местија. Дағ кəнди.
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Күрчүстан ССР. 1. Мүгәддәс Мәрзәм иконасы. Гызыл су јуна чәкилмиш ҝүмүш. Дөрмә. 11 әсрин эввәли. Ҝүрҹ. ССР
Дөвләт инҹәсәнэт Музеји. Тбилиси. 2. Алаверди килсәси, 11 әсрин 1-ҹи рүбү. 3. Тбилисидә н. Пиросманашвилинин
абидәси, 1975. hејкәлгәраш. Е. Д. Амашукели. 4. Тбилиси Дөвлат Университетинин корпусу. 5. Каспи дә ҝ. Саакадзе
нин аби дәси. 1970. hејкәлтәраш М. И. Бердзенишвили. 6. Тбилиси метрополитенинин 26 Бақы комиссары алына
станси јасы. 7. c. кобуладзе. ш. Руставелинин «Пәләнк дәриси кејмиш пәһләвань поемасына иллүстрасија. Гуаш.
1935—37. Третјаков галере јасы. Москва. 8. Л. И. Брежневин «Кичик торпаг» әсәри эсасында тамашадан сәһнә. Ҝүрҹүс
тан Пантомима Театры. 9. «Торпаг, сәнин оғлун» филминдән кадр. Реж. Р. Д. Чхеидзе, 1980.
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едилән һиссәләрин үзəринә дүшән һәмин ровоз оҹағында јандырмышлар. л. губернатору инкилие 4. Пајаллын шә
шүалар металы эришиб гајнаг тикл- hаггында бодии филм чәкилишдир. рәфинә ад чандырылыдыр.
и јарадыр. Бу усул дикəр гајнаг үсул

Әд.: Сергей Лазо. Сборник докумен- 11.797, Шотландија, Корд11 — 22.2.
ЛАЈЕЛ, Лајелл (Lyell) 'Чарлз (14.

ларындан истифа дә мүмкүн олмадыг
да тэтбиг едитир. Нөгтэв гајнагын тон и воспоминаний, Владивосток, 1979. 1875, Лондон)-ин
мәһе улдарлыгы дэг дэ 60 эмэлијјат, Т!- ЛАЗУРИТ, лјанис - лазур (лат. Килис табиэтишүп
киши гајнағынкы исә 1 м дир (орит- lapis — да, сон лат. lazur — којдаш).- сы. Актуализм ме
мэ эринлији (0,5 мм олдугда). Т.г. дан минерал. Кимјови тэркиби (Na, Ca), тодунун банилэрин
електровакуум вэ јарымкечиричи чиһаз - | AlSio,ls (SO4, Ci, S). Кубик синго- дән бири. Ж. Күвје
лар, интеграл схемләр, дәгиг механики нијада кристалла шыр. Адэтэн, энэти ни катастрофизм
чиһазлар һазырланмасында вә с. с 1- сых күтлэләр эмэлә қотирир. Рэнки назориjjосинин (фэ
һэ.Тәр дә истифадэ едилир. түнд-ҝөj, бән өвшəји, јаншылымтыл лакотлэр НЭзэријjэ
ЛАЗИКА, Лазика чарлыгы мaви олур. Сәртлији 5,5—6; сыхлы- сині) эксинә ола
(јерли ады— E гриси)—2—6 эсрләр- ғы 2380—2420 кг/м3. Јенидән кристал- раг л. Јер табығы
дэ Тэрб Күрҹүстанда дөвлөт. Антик лашмыш әhәнхдашыларын Магматик ҝеоложи про
мүәллифлэрин ма'луматына көрә л. сухурлaрла контактында эмэлә кәлир. сесләр (мүасир епо
2 асрдә лаз.тарын jaшaдығы, Чорох ча- Ән бөјүк jатаглары Әфганыстанда (Бо ха да да фәалијjэт
рынын мәнсэбиндән шм. дакы әразини дәхшан) во ССРИ додир (Прибајкалје костəрир) нәтимо
эһатә едирди. Пајтахты Археополис ш. вэ Таҹ.ССР). Гијмәтли мэ'мулаг дашы ендэ тэдриҹән вә фас 11.1 из дәјиш
(индики Накалакеви) иди. Л. haкимлә- кими вә көj бојаларын (ултрамар) міси позориjjэсини ирэИ сүрмүндүр.
рі 4 асрдә ІШимали Колхида əһалисини һазырланмасында ишладилар. 1. Сүхурларын муасир тэспифатынын
табе етишдиләр. 4-6 әсерләрдә фео: ЛАЗУРСки Александр Фјодорович (чөкм), вулканик, плу готик в мега
дал мүнасибэтлэри формалашды. Хрис- (12.4.1874, Перејаслав, индики Кијев морфик) во метаморфизмі назориjjоси -
тианыг 523 илдән рәсми дин олду. л. вил. Нин Перејаслав Хмелнитски I. — Іші башлангычыны гојмундур. 1. -ин
6 эсрлэн Бизанс вэ Иран арасында мү- 12.3.1917)-рус психологу. л. нин «тә шәрәфинэ Лондон Кеологија ҹәмиј.
hаррибә мејданы иди. 562 ил мүгавило- бий експеримент» методу (1911) психо jэти тэрәфиндән һәр ил ке(локија са
синэ эсасэн 1. Бизансын асылылығын- ложи тəдгигaтлaры илк дәфә билаваси- hэс дә он јакшы эсәрләрэ көрэ вери
1. Талды; чар һакимијjәти лоғв олунду. 1ə həјат һадисәләришə јахынлашдыр ән медал тә'сис Дилмишдир.
8 эсрдә 1. Абхазија Чарлығына дахил мышдыр. л. шәхсијjэт психологијасы ЛАЈЗАНШАҺ, Ланзаншаһ, Ла
еди.1.1. проблемлəри үзэриндә иләмиш, ин- чанаһ (бо”зэн сэhвэн Тајра il
ЛАЗИСТАН (Lazistan) Түркиjәнин санларын 1ҹтими бәрабəрсизлијини шаһ, Иран шаһ во Абхазіна h)
м. І. Индә тэбии вилајəт. Шəрги Понд биоложи амилләрдә язаһ етмишдир. -Азәрб. да тарихи вил. Индики Кир -
дрынын Шм. јамаҹларындадыр. Һүнд. ЛАЈ. (хеолоки јада)—галынлы- димаичајла Көjчај. арасында, Таһыч
3931 м-э гэдәрдир (Пазистан силсиләсин- ғы jajылма саһәсиндән дәфәләрлә аз вадисиидэ јерләширди. Эрэб мүə. 1:
лә Качкар д.). Јамачлары чајлар ва- олан вә ики тәгр. паралел сәтһлэ (үст фи Петәлријэ көрэ .Т. тонну Ширван
ситәсилә парчаламышдыр. Иглими доки таван, алтдакы дабан адланыр) вил. кни кенин бир олкиди. 86 и 1
субтропикдир. Иллик јағынгы 2000 — Һудудланан, ејни тэркиби ҝеоложи дә әзіодиләр Л. годал дөв. Эти ја
300 мм. Саһилбоjунда 1үтүн, үзүм, күтлә; чөкмә сұхурларын эсас јатым ратмындылар. 917 илдә шIярвания:h
грғыдалы, фындыг, ситрус биткилә- формасы. Нормал јатымда үстдəки л. бу Таһир Јәзид ибн А1əһәммәд 1. -ы
рі бечорилир. Јамачларында гарышыг алтдакындан ҹаван олур. л. метамор- Ширвана бирлашдирди вә иста кими
мешәләр, 1900 м хэн јүксэкдә дак чә- фик сухурлардан да тәшкил отуна оглу Мэhэмәдә верди. Әрәб мэнбэлэ
мән:1əри вар. Гэдим бузлашмалар за- биләр. Л. -ын ады ону тэгшкил едән сү- рі» көрә Л. ын мәркээн Лајчан (ин
маны истисевәр фауна вә флоранын хурун тәркибиндэн асылыдыр. Мос., дики 1:һыҹ) олмушдур.
сығынaчаг јери олмушдур. кил 1. -ы, көмүр 1, ы вә с. Әд.: Вәлиханлы Н. М., IX-XII

ЛАЗЛАР, чанлар — күрчүләрин ет- ЛАЈ ЕНЕРЖиси — лај вэ мә'дән тәз әср әрэб ҹоғрафијашұнас-сэјјаһлары Азәр
нографик групу, кечмишидә күрчү тај. jигинин 13'сири илә кәркин һалда олсан бајҹан һаггында, Б., 1974; "шорнфли,
фаларындан бири. Гара Дэнизин ч. ш. маје, газ вә мәсaмэли коллекторун (л: м. Х., 1x әсрин кинҹи јарысы—xi əср
саһиіләрпин, гисмән дә Чорох (Чо- jын) еластиклик енержиси. Јата гују ләрдә Азәрбајҹан феодал дөвләтләрин, Б.,

1978.
руһ) чајы һөвзэсинин јерли эһалиси- васитәсилә ачылдыгда Т.е. нефтни гу
дир. Эсaсән Түркиjәдә (50 мин нәфәрә јуја доғру һәрәкәт етсинә вә бу һә- ЛАЈИ һә— тикиләҹәк бина, јарадыла
јахын), бир һиссэж и исә Ачар. McCP. рэкәт заманы эмә лә кәлән мүгавимэт ҹаг гургунун, мә'мулатын гурулушу
дә jaшa jыр. Картвел групунун Лаз (Чан) гүввәсинин дәф едиләсино сарф олу- во с. Һаггында лазын Тэс эввуру веран
диалектиндә таныштырлар. Түркиjәдә нур. Т.е. сәрф олундугҹа лај тəздиги вә сонракы мэрһэлэдә или сəнəллəринин
ислам динини гобут етмәјә мэҹбур ол- азалыр. Т.е. ни тәбии су ахыны плә иләнилиб һазырламасы үчүн кафи
ууштар. Зор күчүнэ түрк.лэлдирилмәјә вә ја лаја сүн?н әлaвә енержи (лэја су мә'лумат экс етдирән конструктор сәнәд
бахмајараг л. ил вэ мэдэнијjәтларини вә ја газ вурмаг jолу плә) вермәклә сах ләрні комплекси. Һәр һансы бир эсас
сах.Tastыштар. Тамаг Олар. лы пикинти T. си фарди вә ја биртипли
ЛАЗО Серкеј Кеоркијевич (7.3. 1894, ЛА) СУЛАРЫ —нки су кечирмэjән сү ола биләр. Фәрди Л. ләр ишлэнгилиб
Пјатры, индики No1.3. ССР Оркејев хур гаты арасындiкы лајда отан нə ја һазырланаркэн биртипли конструкси
р нунун Та30 к.--- ҹәрэјан едән сулар;, адәтэн, 1 эзјягли ја, меѓмарль Л. -ләрн вэ c. Дэн исти
мај, 1920), Мурав олур. Нефт кеoлoијасында нефт ја фа,дә (олунур. Јухарыда көстэрилэн эн”
jово Амурска ја ст., тагларында раст кэлэн сулара да Л.е. энәви і. нөвләрiдэн (ме'марыг ни.
IR TIKI Приморје дејилир во нефт јаатағына нисботэ јат: шаат, машынгајырма, техноТож вэ е.)
6:1кәсинин азо ст.) ма шэраи инэ көрэ јухары контурарха - әлаво сон нахтлар инсан маны» си
--- Ватэндаш мүһа сы, auiaful кон гурархасы, дабан вә теләрiп, эмэк просеслори, ТӘКII.лат,
рибоси гэһрэманы. аралыг сулары 1.Таныр. еколожи, соснал вә с. Нов мүстэгит Л. -
1918 ІІДЭН Сов. ЛА) тәзЈиги- нефт ва газ јата гла - ләр дә japaнмыш дыр.
Hкп үзвү. 1916 и.т. рында маје вә газын мэ’руз галдығы ЛАЈИ һәләмә-—бина, гургу, мүэсси -
дән рус ордусунда тәзјиг; нефти, газлы во супу лајларын сә, істеһсалат авааданлыгы вә с. тикмәк
гутлуг етмиш, 1918 енержисини характеризә едән мүһүм (ја да јепидән гурмаг), јахул сәнга је мэh
1.1и1 февралында амил. Башлангыч Т.т., адәгән, һидро- сулларынын јени нүмунəлəрини јарат -
Забајказје чобһәси статик тэзјнгә бәрібəрдир; дәринлијә маг үчүн комплекс техники сәнәллә
гошунларынын ко кетдикҹә һәр 10 м дән тэгр. 0,1 Мн/м? рин ишланиб һазырланмасы. 1. про
манданы иди. 1918 илин парызындан артыр. Јатағын ишлэшмә просесиндә сесиндэ техники вә игтисади мэһэтгэн
Владивостокда РК(б)П кизли Узаг хәзригин сахланмасы методларындан эсасландырылмыш һесабламалар (мәс.,
Шорг Вил. комитасинин, 1920 ил јанва истифадә едилмаликда П.т. тургунун мөһкәмлијə, сэртлијә вэ да
рын 31 дән һәрбин 11нгилаб Шурасы - лыр. јаныглыга" көр» һәсабланмасы) апары
нын (һиш) вэ РК(б)П мк Узаг ШШәрг ЛАЈАЛПЎР—Пакистанда, Пәнчаб эја лыр, схем, график, чертожлар чәкі
Бүросунун үзвү сечилмишди. 1920 илин латиндә шәһәр. Нэг.л. говшағы. ӘҺ. Пр, макет вә с. Һазырланыр. л. дөв
апрелиндә јапон мүдахиләчилари Вла- 820 мин (1972). Јејинти, тохучулуг, ләт лајиһә тәпкилатлары тәрәфиндән
дивостокда һакимијjәти элэ кечирмиш, аjаггабы, ким ја, метал е'малы во с. апарылыр. Иншаатда Л. ја ики мэр
л. ну вә һиш ин диҝәр үзвлəрини һэбс сәнајеси, НЕС; к.т. ин ту вар. 19 эсрин һәләдә (техники лајиhэнин вә иш черт -
етмиш, ишкәнчә вердикдән сонра па ахырларында салынмышдыр. Пәнчабын јожларынын тәртиби), ја да бир мәр
ACE-10, ч. 6

аза
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вә

һәләдә (техники-иш лајиһәсинин тəр- риҹи амилләрин вә агрессив мүһитин дилләриндән (гумуг, нога, Азәрб.), һәм
тиби) апарыла биләр. дагыдыҹы тә'сириндән горумагла бәра- чинин рус дилиндән кечмә сөзләр чох

Рәғәмлә heсaблajан машынларын, бәр, ҹисми јарашыглы көстәрир. Лак- дур. Јазыда 1928 иләдәк әрәб, сонра
умуми вә хүсуси тә”јинатлы риjази ларын бә'зи нөвләриндән (мас., сили- латын әлифбаларындан истифадә едил
тә'минатларын, автоматика сис- сиум үзви лаклар, битум лаклары, епо - миш, 1938 илдән рус графикасына
темотехника васитәләринин «инсан- ксид лаклары) изолјасија материалы кечилмишдир.
машын» системләриндә тәшкили нәти- кими истифадә едилир. л. пигмент- Әд.; Языки народов СССР, т. 4, м.,
ҹәсиндә мүхтәлиф мәгсадли автомат- ләшдирилмиш лак-боја материаллары 1967; Муркелинский г. Б., Грам.
ландырылмыш лајиһәләндирмә сис (миналы бојалар, замаска) Казырлан- матика лакского языка, ч. 1, Махачкала,
темлəри јаранмышдыр. масында да ишләдилир. һәлә е.ə. 2-ҹи 1971.
ЛАЈКАЛАР — Авропа вә Асијанын шм. минилликдә Чиндә л. ағаҹы ширәсин - ЛАК әдәБИЛАТы — бах Дағыстан
мешә зонасына мәхсус ов ити ҹинсләри. дән, ерамыздан бир неча аср әввәл исә Мухтар Совет Сосиалист Республи
л. ССРИ дә, Скандинавија өлкәлә- Мисирдә кәһрәба, мастикс вә с.-дән касы. Әдәбијјат бөлмәс ..
риндә вә бир сыра Авропа өлкәләрин- л. Һазырланырды. 20 әсрин 20 ҹи» ил- ЛАК-БОЈАГ МАТЕРИАЛЛАРЫ —
дә jетишдирилир. л. Дөзүмдү, ов ин- ләринәдәк Л., әсacән, тәбии гатран вә лак боjаг өртүкләри алмаг үчүн ишлә
стинкти күчлү инкишаф етмиш итләр- битки јағларындан, сонралар селлулоз дилән маје, јахуд паста шәклиндә мад
дир. Боју 38— 63 см дәк олур. Башы ефирләри ндән, 30 -ҹу илләрдә исә син- дәләр. Әcac компоненти өртүк әмәлә
пазшәкилли, гулаглары дик, итиуҹлу- тетик мәһс уллардан (алкид гaтрa нла- хәтирән маддәләрдир. Әксəр л. б.м.
дур. Гујруғу һалга кими бурулмушдур. ры, фенол -алдећид гaтрaнлары вә с.) нын тәркибиндә һәлледиҹи, пигмент,
Pəнки мухталифдир. ССРИ -дә бир би- да һазырланмаға башланды. долдуруҹу малдәләр олур вә она, һәм
ринә охшајан 4 чинси — Рус Авропа, Гәр- Л. плјонка әмәлә ҝәтирән маддони лә алынан лак-боjаг өртүкләринә ла
би Сибир, Шəрги Сибир вә Карел-Фин үзви һәлледиҹидә (спирт, уајт спирит, зыми хассәләр верән хүсуси әлaвәләр
Л.-ы вар. Скандинавија өлкәләриндә етиласетат, ксилол вә с.) hәлл етмәклә дә гатычдырылыр. Pəнксиз вә ja pəнк
эсасəн, гуш онлајан фин Л.-ы, сығын һазырланыр. Һәлл едилән маддәнин ли, hабелә шәффаф (әлиф, лаклар)
овлајан Норвеч Л. -ы jajылмышдыр. нөвүндэн асылы олараг мухталиф лак- вә ја гејри шәффаф (астар материал
Бир сыра Авропа өлкәләриндә Рус- лар, мәс., јағ лаклары, алкид лаклары, лары, бојаг) олур.
Авропа вә Гәрби Сибир Л.-ы jетишди- полиуретан лаклары, епоксид лакла- ЛАК-БОЈАГ ӨРТҮКләРИ — мә'му
рилир. ры, фенол формалдеһид лаклары, латларын сәтһинә чәкилмиш лак-бојаг
ЛАЈЛА — Азәрб. шифаһи халк әдәбиј- нитролаклар вә с. алыныр. Лакларын материалларынын гурумасындан ja

јатынын кениш јајылмыш формала- чоху рəнксиздир, лазым кәлдикдә мү- ранан өртүк. Материаллары горумаг
рындан бири. Чох вахт дөрд мисра- вафиг үзви боја маддәси һәлл едилмәк. (мәс., металы коррозијадан, тахтаны
дан ибарәт олур; дүзүлүшү, әсacән, лә истәнилән рәнк алыныр. Гара Л. би- чүрүмәкдән) вә мә'мулата декоратив
ба јатыда олдуғу кимидир. л. Флајтумдан һазырланыр. Гурујан л. тә- көрүнүш вермәк үчүндүр. Електро
лај» сөзү илә башланыр; һәмин сөз бәгәсинин еластиклијини артырмаг изолјасија, флуорессент, истијəдавам
бә'зән ше'рин сонундакы ики мисра- үчүн лака пластификатор, мәс., ди- лы, јағадавамлы вә с. нөвлари дә вар.
да тәкрар едилир. Өвладлара гајғы бутилфталат вә ја гурумајан битки ја- Л.-б.ө.-ндән х.Т.-нын демәк олар ки,
вә мәһәббәт, арзулар тәрәннүм олунан ғы гарышдырылыр. бүтүн саһәләриндә вә мәйрәтлә кениш
Л.-лары, әсacән, бешик башында һава- Лакын кејфијjәти онун өзлүлүја, истифадә олунур. Дүзкүн истисмар
ҹатлa oxyјурлар. Азәрб. бәстәкарлары тәркибиндәки гуру галығын мигдары, шәрайтиндә Л.-б.ө.-нин өмрү бир неча
(Ү. Һаҹыбəјов, А. Зејналлы, Ф. Әми- чэкилән сәтһә jajылмасы вә гурума ил ола билир. Л. б.ө. нин хассәләри
ров, А. Мәликов вә б.) инструментал сүр'әти илә гијмәтләндирилир. л. тә- лак-бојат материалынын тәркиби илә
вә вокал-инструментал л. нүмунəлəри бәгәси үчүн əсас көстәриҹиләр — чәки- (өртүк әмәлә ҡәтирән маддәләр, пигjapaтмышлар. лән сәтһ илә japaтдығы адһезија гүввә- ментләр вә с.), һәмчинин өртүjүн да
ЛАЈЛАРЫН JAТым ЕЛЕМЕНтләләри, бəрклији, əјилмәјә вә зәрбәјә гар- хили гурулушу илә мүəjjән едилир.
РИ — лајын фәзадакы вәзијjәтини тә' - шы давам кəтирмәси, һаванын вә ишы- Чохтәбәгәли Л.-б.ө. ашағыдакы һис
јин едән елементләр. л.ј.е. нә узанма, ғын тә'сириндән дағылмамасы, су, бен- сәләрдән ибаратдир: астар тәбәгә, jax
јатма истигамәтләри вә јатма буҹағы зин, минерал јағ вә с. -нин тә'сиринә ма гаты, боjаг вә лак өртүкләри. Чох
дахилдир. Лај сәтһиндәки үфүги хәт. гаршы давамлылығы вә електроизол- тәбәгәли Л.-б.ө. -нин умуми галынлы
тә (аб) лајын узанма истигамəти, бу јасија хассасидир. ғы 80 — 400 мкм олур. Бах һәмчинин
истигамәтә перпендикулјар олан хәттә Лакдан х.т.-нын бүтүн саһәләрин- Pəнксазлыг ишләри.
(вг) ларын јатма истигамəти, лај сәт- дә вә мәмшәтдә кениш истифадә еди- ЛАКЕДEМон (Lakedémon) Пело
hи илә үфүги мүстави арасында галан лир. Техноложи хассəлəринин даhа поннесин һиссәсиндә гадим јунан
буҹаға (двг) исә јатма буҹағы деји- јахшы вә нисбәтән уҹуз олмасына кө- шәһәр вә дөвлатинин ады. Бах һәм

лир. л.ј.е. кеoлoжи компасла өлчүлүр рә ән чох алкид лаклары истеһсал еди- чинин Спарта.
лир. Епоксид гaтрaнлары, полиуре- ЛАКЁ) (фр. laquais)— 1) нөкәр, гул
тан, полиакрилат силисиум үзви лугчу; мәҹази мә'нада јалтаг.
полимерләр əсасында һазырланан лак ЛАКИ (ILаki)-Исландијанын 4. ун

лар да кет ҝедә бөјүк әһәмијjәт кәсб да, Ватнајјокудл бузлағынын
едир. Мүхталиф л. нөвләриндән де кәнары jахынлығында вулкан зәнҹи
коратив тәтбиги инҹәсәнәт дә истифада ри. Һүнд. 818 мə əдəрдир. Текто
олунур. Рәссамлыгда ишләдиләҹәк лак- ник сынма бојунҹа 25 км мəсафәдә
лар рэнксиз, саф табии гaтрaнлары узанан 115 кратердән ибаратдир. 1783—
(дaммара, сәндәрәк, мастикс) спиртдә, 84 илләрдәки күҹлү пүскүрмәләр (12,2
гурујан битки јағларында, скипидарда км2 лава, 0,3 км вулкан күлү) нәти
вә є. hәлл етмәклә һазырланыр. ҹәсиндә 10,5 мин нәфәр өлмүш, 10 мин

вә ја кеoлoжи хәритәјә, кеоложи Әд.: Гольдберг М. М., Материа- гарамал, тәгр. 180 мин гоjун, 27 мин ат
силишә, газма гујусуна, кеофизики лы для лакокрасочных покрытий, м., тәләф олмушдур.
мә'луматлара аерофотоплaнaлма- 1972; Лакокрасочные материалы. Спра- ЛАККАДИВ АДАЛАРЫ Әрәбистан
ларда лајларын тәсвиринә әсacән тә”. вочное пособие. М., 1979. дәнизиндә, һиндистан ја-нын Мала
јин едилир ЛАК — Ҹəнуб-əрги Асијалын бир бар саһилин дән г. дә мәрҹан адалары —
ЛАЈНЕР (инк. liner, line— хәтт)- сыра өлкәләриндә (Һиндистан, Пакис атоллары групу. Һиндистан әразиси
мүнтәзәм олараг узаг сәфәрләрә чы- тан) рупи үчүн ириләшдирилмиш he- дир. Саh. 28 км?. Иглими субеквато
хан ири вә сүр'әтли нәгл. кәмиси. Адә саб ваhиди. Л.=100 мин рупи. риал, муссондур. Иллик јағынты тәгр.
тән сәрнишин дашытыр. Узаг мəсафә ЛАК дили-лакларын дили. Гаф- 1700 мм. Һиндгозу ағаҹлары вар. Әкин
гәт едән сүр'әтли чох јерли тајјарәләр газ диллəринин Дағыстан голуна да- чиликлә мәшғулолунур. Балыг ов
hава Л.-и адланыр. хилдир. Бу дилдә 95 мин адам даны- ланыр. Копра, тысбаға чанағы вә с.
ЛАК — плјонка әмәлә кəтирән маддән шыр (1979). Әдәби дил гумуг диалек- ихрам едилир.
нин үзви һәлледиҹидә мәһлулу. Ме- тинə əсасланыр. Сәс тәркиби 8 сайт вә ЛАКколЙТ (јун. lakkos— чала, чу
тал, тахта вә ја башга ҹисмин үзәри- 42 самитдан ибаратдир. Грамматик хур + lіthоѕ— даш) — магматик сухур
нә назик бир гат чәкдик дә гурудугдан ҹинс категоријасы (4 ҹинс) мөвҹуддур. ларын јатым формасы; көбәләквары
сонра адлезија гүввәси илә сәтһә мөһ- Һалланма зəнкиндир (40 а јахын Һал интрузија. Магманын чөкмә сүхур лај
кәм јапышан шәффаф, парлаг бəрк вар). Фе'лләр ҹинсә, кәмијjәтә ҝөрә дә- лары арасында сојумасындан әмәлә кә
плјонка алыныр. Ода материалы ха- jишир. Лексикасында әрәб, фарс, түрк лир вә јерләшдириҹи сухурларын лај
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ланма сәтһинә узғун олур. Мәс., Ajыдағ шағы. Әһ. 194 мин (1971). Ири тиҹа- нин фәрди, морфоложи, функсионал
(Крымын ҹ. саһилиндә), Машук (Ши- рәт -балыг ову мәркәзи. Нефт e'малы, xүсусијjәтләринлән асылыдыр.
мали Гафгазда) вә с. кәмигајырма, балыг консерви, тоху- Инсанларда л. Доғумдан сонравы
ЛАКЛАН (Lachlan) Австралијанын ҹулуг, кимја сәнајеси, түтүн, ағам е'ма- илк ҝүнләрдә сүд вәзиләриндән бир
ч.-ш.-индә чај. Маррамбиҹи чајынын лы, метал е'малы вә шүшә истеһсалы нечә дамҹы гаты ағыз сүдү сағмаг олар.
(Мурреј һөвзаси) сағ голу. Уз. Тәгр. мүəссисəлəри вар. Сүдүн мигдары гадында мүхталиф күн
1500 км, һөвзасинин саh. 85 мин км?. ЛАКРИМАТОРЛАР –бах Ҝөзјашар- ләрдә, саатларда башга башга олур.
ЛАКЛАР, газыгу муглар дан зәһәрләјиҹи маддәләр. Кечә истираһəтиндән сонра сүд ифра
Дағыстанын гəдим јерли халкларындан ЛАксHECC (Laxness) Һалдоур Килјан зы артыр, рухусуз ҝеҹәдән вә ҝәркин
бири. Әcacән Дағ.мССР ин дағлыг (тәхәллүсү; әсл фамилијасы Гуд - әмәкдән сонра исә азалыр. Сүд ифра
(Лак вә Кули р-нларында), бир гис- јонссон, Gudio зы орта heсaблa 900—1200 мл олур.
ми исә Шимали Дағыстанын дүзән һис- nsson) (д. 23.4.1902, Мүнтэзэм сурәтлә кифајəт гәдәр кејфиj
сәсиндә (Новолакскоје р-нунда) jаша- Рејкјавик) нсланд дәтли, витаминләрлә зәнжин гида Л.-ны
јырлар. ССРИ дә 100 мин, оҹүмлә- јазычысы. Бејнәл хејли артырыр. Бә'зи дәрманлар (кам
дән Дағ.МССР-дә 72,2 мин нәфәрдир халг Сүлһ мүкафа фора, атропин вә с.), hабелә хроник
(1979). Лак дилиндә данышырлар. ты лауреаты (1953), хәстәликләр (диабет, вәрәм, нефрит)
Диндарлары мүсәлмандыр. Һејвандар- Нобел мүкафаты л. ны азалдыр.
лыг вә әкинчиликлә мәшғул олурлар. лауреаты (1955). Ја hејванларда л. доғумдан сонравы
Сəнəткарлыг (зәркәрлик, дулусчулуг) радыҹылыға «Тәбиә илк вахтларда артыр, сонра исә тәд
инкишаф етишдир. тин өвлады» (1919) риҹән азалыр. Инәкләр доғумдан сон

повести ракы биринчи ајын сонунда вә икинҹиӘд.: Народы Кавказа, т. 1, М., 1960. романтикилә башламышдыр. ајда чох сүд верир. Бә'зи hејванларда
ЛАКМУС (hолландҹa lakmaes)—шиб «Салка Валка» (ч. јени боғазлыгла əлагəдар л. азалыр.
јəлəрин бә'зи нөвләриндән (мас., Roc - 1—2, 1931 32), Доғумдан сонра башлајан Л.-дан сү
cella tinctoria) алынан боја маддәси. «Мүстәгил адамлар» (h. 1–2, 1934—35) дүн кәсилмасинә гәдәр олан вахт Л.
Тәркиби гəти мүəjjән едилмәмишдир. реалист романларында фәһлә вә кәнд- дөврү адланыр; инәкләрдә орта һесаб
Бојајыҹы компоненти заиф азолитмин лиләрин həјат вә мүбаризаси, «Олафур ла 300 күн, кечиләрдә 8—10 ај, тојун
туршусудур (дузлары көj pəнкдəдир). Карасон Лосвикинг» (1937—40) тетра ларда 4-5 ај давам едир.
Индикатор кими ишладилар: турш мү- лоҝијасында буржуа ҹәмијjәтиндә сәнәт- ЛАКтионов Александр Иванович

һигдә гырмызы рәнкә, гәләви мүһитдә карын талејп əксини талмышдыр. «Атом (29.5.1910, Ростов Дон - 14.3.1972,
исә көj рәнҗә бојаныр, нејтрал мүһит- стансијасы» (1948), «Бреккукот хутору- Москва) — совет бојакары вә графики.
дә рәнкін дəјишмир. Адәтән, мәһлулу нун салнамəси» (1957), «Тапылмыш ҹән- РСФСР халг рәссамы (1969). ССРИ
hопдурулмуш л. кағызындан истифа - нәт» (1960) вә с. романлары капита- Рәссамлыг Академијасынын həгиги
дә едилир. Мәҹази олараг л. ифа- лизм, фашизм вә муһарибә әлејһинә
дәси сынаг вә jохлама васитəси мә 'на- дир. «Исланд зəнки» (1943—46) тарихи
сында дыр. триложијасы, «Аллаһ веркиси» (1972)
ЛАКМУСОТУ (Chrozophora) — сүд- романы, «Ҝүнәш e'малатханасы» (1962),
ләјәнкимиләр фәсиләсиндән бириллик ҝөjәрчин Чығыртмасы гонаглығы»
от ҹинси. Бирчинсијjәтли чичәкләри (1966) вә с. пјесләри, «Кизли јерләр»
салхымшәкиллі чичәк групунда јер- (1971) ессе вә хатирәләр китабы вар. Дә
ләшир. Мејвәси гутуҹугдур. Дүнјада фәләрлә ССРИ дә олмуш, «Іәргә ке
10—12, ССРИ -дә 5, оҹүмләдән Азәрб. дэн јол» (1933), «Рус нағылы» (1938)
ССР-дә 1 нову — ерусалим л. китабларыны размышдыр. «Лилија
(Ch. hierosolymitana) мә'лумдур. Ара- hекајəсі Азәрб. дилинә тәрчүмә олун
лыг Дәнэн саһилбоју әразиләрдә, мушдур. «Исландија —ССРИ, ҹәмијjә
ССРИ дә Крым, Гафгаз вә Орта Аси- тинин сəдри (1950 илдән), Үмумдүнја
јада jajылмышдыр. Азәрб.ССР дә аран Сүлһ Шурасынын үзвүдүр.
вә ашағы дағ р-нларында гуру јамач- Әсәрләри: Самостоятельные
ларда, әкин саһәләриндә алаг кими бі- ди. Исландский колокол, М., 1977; Атом
тир. Јарпаг вә мејвәсинин ширэси турш ная база. Брехкукотская летопись. Возв
мүһитдә гырмызы, гәләви мүһитдә көj ращенный рай. Романы, м., 1977; Зва
ранк алыр; јејинти мәһсулларынын ный обед с жареными голубями. Расска
бојанмасында, лил һазырланмасында, зы, М. 1978.Әд.: Крымова Н., Погодин
əтријјатда истифадә олунур. А., Халлдор Лакснесс. Жизнь и творчест
ЛАКонизм (јун. lakonismos)--фик - во, м., 1970.
рин аз сөзлә, jығҹам, ајдын ифадә ЛАКТ..., ЛАКто... (лат. lac, lactis—
едилмәси. *.Т.» сөзү белә данышыг тəр- сүд)сүдә аид мүрәккәб сөзләрин тəр
зинин дәб олдуғу .Таконијанын ады илә киб һиссәси, мәс., лактасија.
бағлыдыр. Аталар созу, мәсәл вә афо- ЛАКТАМЛАР — үзви бирләшмәләр;
риз чләр үчүн 1. сәчијjәвидир. л. бәдии молекулунда — CO-NH— групу олан
әдәбијjaтдa cəнəткарлығын мүһүм шәрт- аминкарбон туриуларынын дахили
ләриндән һссаб схилир. һәлгәни амидлари. Ән садәси В-про
ЛАКӧниЈА, Лаконика (Lakonikё) пнолактамдыр:
-Гэдим Јунаныстанда, Пелопоннесин CH-CH, А. И. Лактионов. «ҹәбәдән мәк
ч. ш. -индә вил. Е.ә. 12 әсрәдәк Л. -да туб». 1947. Третјаков галерејасы.
Екеј мәдәнијjәтинин бир сыра мәр Москва.

NH-CO
кәз.Тәри јерләшмишди. E.ә. 12 әсрдә
дориләр ишғал етмишләр. Е.ә. 10 вә Л.-ын таутомер формалары үзвү (1958). ССРИ Дөвләт мүкафаты
ја 9 əсрдә л. әразнеиндә әһтимал ки, лактим адланыр. Л.-ы әмәлә кәти- лауреаты (1948). Ленинград Рәссамлыг
ики ичманын (дори вә axaj) бирләш- рән аминкарбон туршуларынын типин- Академијасында охумушдур (1932—
мәси нәті:ҹәсиндә Спарта мәскәни ја- дән асылы олараг В-, -, , Е- лактам- 38). «ҹәбһәдән мәктуб» (1947), В. И.
раныды. лара ајрылыр. Ән чої практик əhə- Качаловун портрети (1940), автопор
ЛАКоникос (Lakonikos kolpos) — мијjәти оланы капрон лифи истеhca трет (1945), космонавт В. М. Комаровун
Пелопоннес (Јунаныстан) саһилләри лында хаммал олан капролактамдыр. портрети (1967), «Јени мәнзилә» (1952),
јахынлығында Аралыг дәнизинин көр- Л.-ын чоху биоложи актив маддәләрдир «Тә'мин едилмиш гоҹалыг» (1958—60)
фәзи. Уз. 41 к.м, сни кирәчәјиндә 37 (мәс., пенисиллин молекулунда В-про вә с. әсәрләри мәшһурдур. Педагожи
км, макс. дәринлији 1150 м дир. Ја- пиолактам галығы вар). фәалијjәт дә көстəрмишдир (1968 ил
рымкүн түк габармалар (һүнд. 0,3 м) ЛАКТАСИЈА (лат. lactare — суд вермәк) дән проф.). Гырмызы Әмәк Бајрағы
олур. Порту Литиондур. — инсанда вә мәмәли hејванларда сү- ордени вә медалларла тәлтиф олун
ЛА КОРУНJA (La Coruña), Корун-дүн әмәлә ҝәлмәси, топланмасы вә пе- мушдур.
ја — Испанијада, Галисијада шәһәр. риодик ифраз олунма просеси. л. мү Әд.: Николаева Е. В. и Мям

Ла Корунда əјалəтинин инз. м. Атлан- рәккәб просес олуб доғумдан сонра лин И. Г., Александр Иванович Лактио
тик океаны саһилиндә порт. д.ј. гов- баш верир. л. мүддәти суд вәзиләри нов, Л., 1978.

си.
10°, ч. 6

лю

«енол »
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ЛАКТОБАСИллин (лакт... + басыл дә бэ, бинлик мотивлари вә експрессио- (1967—71), Азәрб.ССР Али Советинин
ләр) —ики нөв сүт туриусу бактерија - нист мејл тэр экс олунмундур. «Гәзәбли (6—8 ҹи чағырыш) депутаты олмуш
лары културасы. И. И. Мечников тә сагалар» (1924) китабында, автобиогра- Дур. 2 дәфә Ленин ордени вә медал
рәфиндән сүдү мајаламаг вә бағырсаг фик «Түнјанын гонағы» (1925) рома- ларла тәлтиф едилмишдир.
да чүрүмә просесләрини гаршысыны нында реалист ҹәһәтләр күҹләнмишдир. ЛАЛАЈАнтс Исаак Христофорович
алмагдан өтрү дахилә гәбул eдилмәк ҹәлла. (1933) повести, «Үрәксиз партија тәхәллүсү Изоров, и н
үчүн тәклиф олунмушдур. Бу култура адам» (1936) пјеси, «Ҹыртдан» (1944) саров, Карл Колумб, Николај
илә мајаланан гатыг да л. адланыр. романында фашизмә гаршы чыкмыш- Иванович (5,8 1870, индики Дағ.МССР.
ЛАКТОЗА (лат. lac, lactis — сүд), сүд дыр. «Варавва» (1950), «Сивилла» ин Гызлар I. — 14.7.1933, Москва)
щəкəри, СН2О, — дисахарид (1956), «Агасферин өлүмү» (1960), «Ма- Русија ингилаби һәрәкат хадими. 1893
ләрдән бири; D галактоза нә D-глу- риамна» (1967) вә с. фәлсәфи роман илдә Самарада В. И. Ленинин тәшкил

галыгларындан ибарәгдир; а- вә во повестләри вар. етдији марксист дəрнəјинә дахил ол
В- формаларында олур. Суда, дурулаш Әсәри: В мире гость. Повести и рас- мушдур, РСДФП-нин 1-чи гурулта
дырылмыш етил спиртиндә, пиридин- сказы, М., 1972. jынын һазырланмасында иштирак ет

дә һәлл олур, ефирдә вә мүTлаг спиртда ЛАЖЕРДөФ (Lagerläf) Селма (20.11. мишдир. 1902 илдә сүркүндән хариҹәиштирaкы илә
1858, Морбакка —16.3.1940, орада) газмыш, Ҹеневрәдә «Искра» мәтбәә

Һидролиз етдикдә галактоза вә глүко синин мүдири олмушдур. Партијанынзаја парчаланыр. Бүгүн мәмәли hејван- Исвеч гадын јазычысы. Исвеч акаде
ларын сүдүндә cәрбəст һалда" 2—8,5% ми јасынын үзэв 4914) Нобел мүкафа- иди. 1904 илдә РСДФ "Одесса Коми
1. олур, бә'зи биткиләрин тозҹуг бо ты лауреаты (1909). «Jөст Берлинг Һаг

гында сага» (1891) романында, «Мә тәсинин үзвү олмуш, РСДРП МК
руларында тапылмышдыр.ЛАКтоКЕН һОРМон" (лакт... + наб Арненин пуллары» (1903) повестин- нын Ҹəнуб Бүросунун тәшкилиндә
... кен), пролактин—һипофизин дә кэнд həјаты илеализә олунур. «Дәҹ- иштирак етмишдир. 1905 илдә болшеҹалын
өн пајынын һормону; jумурталыгларын
чинси һормонлар һазырларыб ифраз (1901—02), «Португалија императору» партијанын Петербург комитаси јанында һәрби тәшкилaтын үзнү сечилмиш
етаси просесинә, (1914) романларында, «Левенцөлдләсүд вәзиләриндә

сүлүн әмәлә кәлмәсинә көмәк едир, рин үзүју» триложијасында (1925—28) дир. Һәбс вә сүркүнләрдән сарсылмыш,ана инстинктини танзимләфир; һәмчинин буржуа ҹәтијjәтинин сосиал зиддијjәт ағыр хәстә олан Л. 1914 илин парызын
Лутеотроп һор мон да адланыр. ләри əксини талмышдыр. Бејнәлхалг да партија -сијаси фәалијjәтлән узаг

ЛАКТОМЕТР, ла катоденси - Артиҹа, фашизм ва муһарибә, галын комиссарлығында ишләмиш, 1929 илметр(лат. lac, lactis — сүл+densus — Ушаклар үчүн дә јазмышдыр.чых мышці р. дә пенси јаја чых мышды. Болшевизмə
сых+...метр), сүд ареометри
сүдүн кејфијjәтини онун сыхлығына

дайр хатирәләри вар.

Әсәрләрн: Перстень Лёвеншёльдов. ДАЛә (Papaver)—хашхашкимиләр фә
көрә тә'јин едән ҹиһаз (бах Ареометр). 1972; Чудесное путешествие Нильса с ди силәсиндән бириллик вә ја чохиллик
ЛАКТОНЛАР, үзви бирләшмәләр; мо кими гусями, М., 1979; Удивительное пу- битки ҹинси. Вәтәни Аралыг дәнизи
лекулунда —соо групу олан дахили тешествие Нильса Хольгерссона по Шве- өлкәләридир. Әcacән, Шимал јарымкү
һәлгәви мүрәккәб ефирләр. Ән садәси ции, М., 1981. рәсинин мүлајим иглимли гуршатла
В пропиолактондур:

ЛАКЕРР чохһəдлиләРИ — дәрә рында 100-дән чох, ССРИ-дә 30, о
CH-CH, ҹәләрн ардыҹыл артан чохһəдлиләрин чүмләдән Азәрб.ССР дә 20 нөвү вар.

хүсуси системи. Л. Нөвләринә республикамызда аран
о o do дан јухары дағ гуршагларына кими һәр

1.-дан үзви синтездә, дәрман препа L, (x) = (-1)n ex (х" е *) јердә тәсaдүф олунур. Бир нөвү— ади
хашхаш (P. Somniferum) беҹәрилир.

paтлaры вә әтирли маддәләр йcтehca - ҝөвдәсинин һүнд. 80—150 см олуб, jap
лында истифадә едилир. Бә'зи л. био- тәклипдә ифадә олунур (n=0,1,2,...) паглaры нөвбәли, гаршы гаршыја вә ја
ложи актив малдәләрдир (мас., В про вә е-х чәкисинә нәзәрән x>0 јарымдүз дәстә илә дүзүлүр. Мејвәләри гутуҹуг
пиолактон стерилләшдириҹидир).
ЛАКхнАУ, Лакна у— Һиндиста

хэтти үзәриндә ортогоналдыр (бах Ор- дур. Јетишмәмиш гутуҹуғундан тирјак

нын шм. ында шәһәр. Гомати чајы са тогонал чохһəдлиләр). Хүсуси һалда, алыныр (тәркибиндә 26-дәк алкалоид
һилиндадир.

вар). Бир чох нөвлəринин тохумунда
Уттар-Прадеш L, (x)= 1; L, (x) = x — 1; 46—56% јағ, 20%-дәк залал олур; ја

нын инэ.м. Мүһүм нәгл. Говшағы. Әһ. L, (x) = x? — 4х + 2; ғындан гәннады вә консерв истеһсалын
826 мин (1971). Ири истисадијјат мәр Lз (x) = х2 — 9х? + 18х — 6 да, әтријјат сәнајесиндә, чөрәкбишир
кәзи. Тохуҹулуг, кағыз, метал е'ма

лы, дəри аjагтабы вә јејинти сәнајеси E. Лакеррин алынадыр.
догрудур. Франсыз ријазијјатчысы мәдә вә рәссамлыг үчүн рəнк һазырлан

масында истифадә едилир. Х«мыхы гиj
мүəссисәләри; ун т, рәссамлыг мәктә
би, ботаника бағы, Мәркәзи Елми Тәд Әд.: бах Хүсуси функсија мәгаләси мәтли јемдир. Л. Hйн ССРИ-дә јағве

рән формалары УССР-дә, (Днепропет
гигат Әҹзачылыг Ин ту, Бөјүк Могол- нин әдәбијјатына. ровск, Харков, Полтава вә с. Вил.-дә)
лар империјасына аид ме'марлыг аби - «ЛАЛ БАРМАГ,— мусиги аләтләрин- вә Гырғ. ССР-дә беҹәрилир.
дэлəри вар. Бәдин сәнәкарлыг (агач дә мизраб, јахуд каманын иштирaкы «ЛАЛә»— Азәрб. халг рәгс мелодијасы.
нә фил сүмүjү, үзәриндә oјма), парча олмадан сол әлин бармаглары илә си- Емосионал, зәриф вә инҹә характерли
вә керамика мә'мулаты, дəгигаләт ис мин сәсләндирилмаси.
теһсалы, полиграфиja иши инкишаф ЛАЛ тәБәгә (археолоки јада) едилир. Мәгам əсасы шур (орта һис

рәгс кими гадынлар тәрәфиндән ифа

етмишдир.
ЛАКШми -БАЙ — узун мүддәт инсан фәалијjәти нәти- сәдә сeкah), мусиги өлчүсү 6/8-дир.

(1835-17.6.1858) — ҹәсиндә japaнмыш јашајыш мәскәнин- Орта темпдә ифа олунур.
Чһанси кнјазлыгынын гадын һакими дә бир нечә мәдәни тәбәгә арасында ЛАЛәвӘР (Roemeria)— хашхакими
(рани). Һиндистанда халә үсјанынын тәбии торпаг гаты. Мүхталиф һади- ләр фәсиләсиндән бириллик битки
(1857—59) иштиракчысы вә һиндиста- сәләрлә әлaгoдap jaшajышын хејли мүд- ҹинси. Јарпаглaры икигатләләкшәкил
нын милли гәһрәманы. 1857 илин иjу- дәт кәсілмəси нәтиҹәсиндә әмәлә кә- ли бөлүнмүшiдүр; чичәкләри гырмызы
нунда һансидәки силаһиләр үсјана гал- лир. Л.т. - jә чохтәбәгәли гəдим jaшajыш вә ја бəнөвшəјидир. Мејвәси узун си
хараг . инкилислари мәғлуб етмиш вә јерләриндә тез тез тəсадүф олунур. линдрик гутуҹугдур. Аралыг дәнизи
Деһлијə чэкилмишдиләр. Мүстәмләкәчи Азәрб.-да Гаракөпәктәпә, Әликөмәк өлкәләриндә, Гәрби, Орта вә Мәркази
Һакимијjәт органлары ки јазлыгы идарә тәnәси с. археоложи абидәләрдә Асијада 6 — 8, ССРИ-дә, оҹүмләдән
едән Л. Б. ци инкилисләрин өлүмүндә мүшаһидә олунмут дур. Азәрб.ССР-дә 2 нөвүбане вшаји
тәгсирләндирмишдилэр. Л. Б. үсјанчы- ЛАЛАЈАН Јегуш һајковна (д. 1.6.1918, Л. (R. hybrida) вә әјрим : (R. ref
лар тәрэфинә кечмәјә мәҹбур олмуш, индики Мардакерт р-нунун Дрмбон racta) мә'лумдур. Биринҹинин чичәк
чћансинин мүдафиәсилә рәһбәрлик ет. к.)— Сосиалист Әмәји Гәһрәманы ләри түнд бəнөвшəји, икинчийинки
мишди. Гвалиор јахынлығында һәлак (1971). 1944 илдән Сов.Икп үзвү. түнд гырмызыдыр. Азәрб.ССР-дә орта
олмушдур. 1937 —75 илләрдә Мардакерт р-нунда- дағ гуршағына гәләр гуру јерләрдә алаг
ЛАЌЕРКвист (Lagerkvist) Пјер Фа-кы «Бакински рабочи» к-зунда памбыг- кими битир. Тәркибиндә ремерин ал
биан (23.5.1891, Векш—11.7.1974, Сток- чы, 1975 илдән һәмин адда с-зда үзүм- калоиди вар; зәһәрлидир. Дәрман бит
hoлм)-Исвеч јазычысы. Исвеч акаде- чүдүр. 1970 илдә памбыгчылыг саһәсин- кисидир.
мијасынын үзвү (1940). Нобел мүка- jүксәк әмәк көстәриҹиләринә наил ЛАЛ-КАРЛАР мәктәБИ — бах Кар
фаты лауреаты (1951). Илк әсәрләрин- олмушдур. АКП мк үзвү (1960—63) вә лаллар мәктәби.

dn
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ЛАЛЛЫГ —ниттин олмамасы; орга- сында боғаз. Па-де-Кале богазы (Дувр газынты һалында танылан онурғасыз.
низмдә органик јахуд функсионал поз- боғазы) и.тә бирликдә Шимал дәнизини ларын бир чох формаларыны муасир
ғунлуглардан баш верир. Бах һәмчинин Атлантик океаны илә бирләпдирир. hејван системи әлагәләндирәрәк
Афазија, Кар лаллыг. Уз. тәгр. 520 км, ені г. -дә тәгр. 180 км, тәсвир етмишдир. Зоопсихолохијанын
ЛАМА (Тибет дилиндә һәрфи мә'на- ш. дә 32 км, макс. дәринлији 172 м. əсасыны гојмушдур.
сы — али)-ламаизмин jajылдығы өл- Дајазлыглар вар. Габармалар (һүнд. Ботаника вә зоолокијаја даир иш
кәләрдә буддачы раhиб. Термин 8 әсер- 12,2 м), тез тез думан олур. Бөјүк нәгл. ләри илә јанашы л. кеoлoкија, Кидро
дә Тибетдә меўдана ҝәлмишдир. Илк әһәмијjәти вар. Əсас портлары: Порт- локија вә метеорологијаја даир нәнир
вахтлар Тибетда јалныз јүксәк елми смут, Саутемптон, Плимут (Б. Брита- ләрин мүәллифидир. «Һидроксоло
дәрәҹә вә мүәллимлик һүгугу алмыш нија), Һавр, ІШербур (Франса). 1.-М. киjа» әсәриндә (1802) тарихилик вә ак
раһибләрә, сонралар раһиблији гәбул б. ндан Франса илә Б. Британијаны бир- туализм принсипләрни прә,1н сүр
едәнләрин һамысына л. дефилирди. Ләндирәҹәк д.ј. тунелинин чәкилмәси мүшдүр.
ЛАМА — РСФСР Краснодарск өлкә- идејасы һәлә кечән әсрдэн ирәли сүрүл- Әсәрләри: Философия зоологии:
синдә көл. Орта Сибир јајласындан мүшдур. т. 1—2. М.—i., 1935—37; і збр. произв.
шм.-г.-дəдир. Вулкан мәншәлидир. Саh. ЛАМАР (тәхәллүсү: әсл ады вә фами т. 1–2, 1., 1955—59.
тәгр. 2000 км?, дәринлији 20 м ә гәдәр- лијасы Лалјо Маринов Пончев (1.1. Әд.: Пузанов Н. И., Жан Батист

дир. л. јајда суjунун темп-рунун аша- 1898, Ловеч маһалынын Калејтса к. — Ламарк, М., 1959; яблоков А. В.,
ғы олмасы илә фәреләнир. 21.2.1974, Софија) -болгар јазычысы. М., 1976; Основы энолюционной теории. 2

Эволюционное учение,

ЛАМАИзм — буддизмин ҹәрәјанла- БXP Сосналист Әмәји Гәһрәманы изд., Минск, 1979; Perrier Е.. Іa
рындан бири; Тибет вә Дахили Монго- (1968), Болгарыстан халг мәдәнијjәт ха- marck, Paris, 1925; Grasse - Pa:
лустан мухтар р-нларында (ЧХР), дими"(1970), Димитров мүкафаты лау- marck et son temps: L'evolution. Paris, 1957;
MXP, hабелә Непал вә Һиндистанын реаты (1950, 1952). 1944 илдән Бол- Mantoy В., Lamarck, createur de la bio
бә'зи р-нларында jajылмышдыр. ССРИ гарыстан Коммунист Партијасынын үз- Togie, Paris, 1968.
дә л.-ин ардыҹыллары Бурјал МССР, вү. Илк әсәрләриндә модернизмин тә' - ЛАМАРКИзм — ҹанлы тәбиәтин
Калмык мССР вә Тува МССР дә, Уст- сири дујулур. «Вәтәнин сəhəри» (1951), камүл шикишафы һаггында илк вә там
Орда вә Акин Бурјат мухтар маһал- «Гуруҹулуг илләри» (1951), «Илләрин тә'лим (. Памарк тә'лими). Бу тә'лимин
ларында вардыр. 7 əсрдә буддизм һин- мүдриклији» (1959), «Дәјишикликләр» əсаслары ж. Б. Ламаркын «Зоолоки
дистандан Тибетә кечмиши, 8 эсрин со- (1968), «Тапылмыш мәктублар» (1973) Јанын фәлсәфәси» әсәрина (1809) ве
нунда һаким дин олмуш ва онун эса вә cure'р китабларында сонализм ритмишдир. Л. -ин əсасыны града
сында Л.-ин тәшәккүлү дә бура да баші: гуруҹулугу тәрәннүм олунур. «ҝүндо- си ја принсипи тәшкил eдир. Бу прин
ламышдыр. Л.-ин нәзәри əсаслары 14 ғaндaн күнбатанадəк» (1966) романы, синә көрә, ҹанлыларын дахилиiндә бэ
әсрә кими тәртиб олунмули ики əсас га- «Дону ачылмыш сел» (1970) "есселәр сит гурулушдан ән мүрәккәб турулушта
нунда: Канҹур вә Танҹурда, hабелә китабы вар. Бә'зи ше'рлари Азәрб. доғру инкишаф етмәјә дахили мејл
мәшһур ламаларын әсәрләриндә шәрһ дилинә тәрҹүмә едилмишдир. (тенденсија) вардыр. Градасијаны бө
едилмишдир. л. сон дәрәҹә еклектик jүк таснифат дәрәчәләрин тә: синифләр
диндир. Бурада тәркидүнјалыг вә сеjp

Әсәри: Стихи, М., 1961. дә, мүһүм həјати әһәмијjәти олай ор
чиликлә јанашы макија вә јерли аллаһ- ЛАМАРК (Lamarck) Жан Батист Пјер ганларын (синир, ган нә һәм систе
лaрa e'тигад да мүһүм јер тутур. л. Антуан де Моне (1.8.1744, Пикардија, ми) вә oнлaрын функсијаларынын
үчүн мәрасим вә шакирдин мүәллим Базантен — 18. 12. тәкилләшмәсиндә көрмәк олар. л. ә
ламаја там табечилијн сәҹијjәвидир. 1829, Парис)— фран көрә ҹа нлыларын дахилиндә тәдричі
Л.-ин һөкмранлығынын иггисади эсас- сыз тәбиәтшунасы, тәрәггијә догру мејл «али јарадыҹы
ларыны ири монастыр торпаг саһибкар- илк вә там тәкамүл гүввә» тәрәфиндән гоjулмундур: ҹан
лығы тәшкил едирди. л. она е'тигад нәзәријjәсинин (бах лыларын тәкамүлүндә градасијадан
едән халгларын игтисади, сосиал вә мэ- Тамаркизм) japa - өлaвә хариҹ мүһит амилләри дә мү

дәни инкишафы jолунда ҹидди манеә- дыҹысы. Парис ЕА Һүм рот ојнајыр. Хариҹі мүһит ами.1
дир. Һазырда л. руhаниләри аввәлки үзвү (1783). 1778 ләри биткиләрә вә синир системи ол

игтисади вә сијаси мөвгеләрини итир- илдә Л. -ын Фран мајан ибтидаи Кејванлара билaвaситә
мишләр. санын флорасына дүзүнә, синир системи отан һејван.лара

Әд.: Жуковская Н. л., Ламаизм даир (3 ҹилдда) әсә исә чох мүрәккәб вә дoлa jы jолларла

и ранние формы религии. М., 1977. рин чыхды. 1793 інл тә'сир кестəрир. Хариҹи мүһит дә баш
"Онун таклиф верән дәјиштиклик hејван.ларын тəлəба

ЛАМАЛАР (Lama)-дәвәкимиләр фә илә Крал Ботаника тыны вә тәлабаты өдәмәк үчүн он.тарын

силәсиндән ҹүгдырнаглы һејван ҹинси. Бағы Тәбиәт Тарихи музејинә чеври.1. вәрдишларини дәјишир. Бу исә өз нөв.
Дәвәләрдән фәргли олараг Л.-ын һүр- ди. л. бурада һәшәратларын, гурда бәсиндә һәр һансы органын чох ишлә
күчү олмур (һүркүҹсүз дәвә). Бәдәни- рын вә микроскопик hејванларын зоо мәсинә (мәшг етдирилмәс инә) вә ја ині -
нин уз. 120 —175 см, сүјсүнүнүн һүнд. локијасы кафедрасынын проф. вә рә - ләмәмэсинә (мәшг етдирілмәммәдина,
90 — 100 см-дир. Бојну, гулағы вә ју- бəри олду. кет-кедә фәалијjәтлән дүшмасинә, зәиф
ну узун, гујруғу тысадыр. Bәһши һал- л. илк дәфә (1794) hејваплар алә. ләмәсинә вә итмәсинә) сәбәб олур. Бу
да ики нөвү-гуанако вә вигон, мини ики група (отургалылар вә онур үүр функсионал морфоложи дəјишти.
јахуд викун ја раст ҝәлир. Гуана- ғасызлар) бөлдү. л. отургасызлары мəлəр ирсән псилләрә өтүрүлүр. Ла
конун эти јејилир. Сары чох азалмыш- 10 синфə ajырмындыр; о, бу синиф- маркын бу фикрининг (rазанылап әла
дыр. Бә'зи зоологлар вигону хүсуси лəри өзүнүн тәкмилләшмә принсипи — мәтләрин ирсән кечмжи) сəhв олма
ҹинсә (viсugna) ajырырлар. Әһли вә вәһ- града си ја əсасында арды- сы 19 срдән башлајараг апарылан еке -
ши л. сәрбəст сахландыгда ҹүтләшир ҹыл олараг мүрәккәбләшән 4 гурулуш перимент.Тэрлә, хүсусән 20 әрдә ке

вә мәһсулдар нәсил верир. Әсл л. дәрәҹәси арасында бөлүрдү. Әввәлләр нетиканын кәпіфләри илә сүбут слит
(әһлиләшдирилмиш гуанако) вәһши л. градасијаны садәдән тәкмилләшми- мишдир. Талғарк сон әсәрләриндә (1815
гуанакодан бир гәләр иридирчәкиси шә гэдәр ҹанлы варлыгларын дүз хәт ги 20) тәкамүлүп пки амилини (гра -
110 кг-дәк, рəнки дүмaғдaн гараја гән кими баша дүштүрдү; сонра исә о, нә. дасија вә хариҹн мүһит) бирләшдир
дәр, чох вахт ала була олур. Перу вә сил ағамы схемінә кәлиб чылды. 1. мәјә чалышмышдыр. о, хариҹи мү
Боливијада јүк һејваны кими јетишди- алман алими Г. Р. Тревиранусдан хэ- һит шәраи тиши јалныз градасијанын не -
рилир. Јунундан кобуд парча тохунур. бəрсиз, лакин онунла сјни заманда тигамəтинин дəјишдирән бир амин қими
Гуанаколар лама вә алпакаларын әҹ - «биолокиja» терминини (1802) тәклиф дејил, һәм дә ону тәкамүл ам или кими
дадыдыр. Алпака вигонла чарпаз етмишдир. hajatii һадижəлəрин ај- гијмәтләндирмишдир. л. 5 көрә

ландырылыб әһлиләІндирилмиш гуа дынландырылмасында дент иди. 1. а биәт дəјиннілмәкда олан фәрдләрин
накодур: чәкиси 80 кг-дәк олур. Рән - көрә бүтүп табirəт ҹисимларинин вә арасыккилмәз зәнҹириндән нбарәт
ки готур вә ја гарадыр. Түксәк Анд- hадисәләручни сасыпы сәні дир. л. инсанын мејлундан эмәлә кәл

д-ларында (3800 м-дән һүндүр) кејфиј- материја" мүтлэг инертдир. Ону чан- мəси фикрни oдөврдә һөкм сүрэн
jәтли јунуна көрә jетишдирилир. Илдә ландырмаг» үчүн кәнардан һәрәкәг ве- креасионизмдән чәкинәрәк Тэрлэли
2 дәфә гырхылыр. рилмәлидир. Т. а көрә ҹанлы ҹансыз - шәкилдә изаһ етмишдир. л. тәкамүлү
ЛА МАН БОҒАЗЫ (фр. La Manche дан јаранмыш вә чидди објектив сə изаһ едән принсиилэрин дүркүн олма
— гол), инкилис каналы (инк. бәйләр əсасында инкилаф етмишдир; мaсынa, cacән идеалист характер да
English Channel) — Гәрби Авропанын бу сәбәблəрин һеч бири Tж адуфи де- тиымасына бахмајараг чанлы тәбиәтин,
щм. саһили илә Б. Британија а ара- jилдир (механики детерминизм). л. нөвлəрин сабитлији нәзәријjәс инә илк

дә

тә

тәики.
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сыз

зәрбә ендирдији, тәбиәтин инкишаф- на, атм. дә ишығын рефраксијасына; хејли тә сир кестəрмидир. «Инсан бит
да одугу hаrгында илк вә там тәкатү һигрометрија ја вә с. jә баир ишлари ки» (1748). «Инсан машындан артыг
нәзәријјас и вердиjаt үчүн марксизм вар. Т. фотомстријанын бані...рин хэн- дыр» (17 18), «Ешкурун системи» (1751)
классиктәріп оту јүксэк гијмэтэлэндир дир. Универсал дил идејасы (бах Pu- вэ б. к.эртəрші мүəл:Тифилир.
Миш.лар. јази ди.и.ик) 1. ә мәхсусду. Əd

ЛАМАРТИН (Lamartine) Алфонс Іa- ЛАМБЕРТ — парләрлыгын Богусловский В., Тамет
системдән ри, М., 1977; (городник Н. В., Фін

ри Луи де (21.10.1790, Сона ва Луара кәнар ваhиди. Əсасэн, АБІШ да ишләди- лософские взгляды Паметри, Киев, 1979.
сепартаменти, Макон — 28.2.1869, "Па- лир, лб вә la илә ишарә олунур. 1 І. ЛАМИНАР АХын (лат. lamina —лөв
рпс)-франсыз шаири, си јаси хадим, ишиылыгы 1 радфот (1 лүмен/см*) олан һә)— мајснин вә ја газын низамлы ахы
тарихчин. Франса академи јасынын үзвү вә ишыгы бүтүн истигамәтләрдә бәра- ны; бу ҳaмaн мa je (газ) санки ахын ис
(1829). Затокан нәслиндэндир. 1820 бəр сэтгэлэjән сэтһин парлаглығыдыр, тигамотинә паралел ла јлaрлa һәрәкәт
илдән дипломатик вә дөвләт вәзифәлә 11. — 3, 20. 103 нит-1/л сти.16 10—4 едир. Бөјүкөзлүлүклү ма јеләрдә вә
рин дә чалышмышдыр. «Поетик дүшүн- «постигб. и. Ламбертин шәрәфинэ ја кичик сүр'әтли ахынларда, һәмчи
ҹәләр» (1820), • Јени постик дүшүнҹэ. ад.Тагырылмыштыр. нин мајс өз jолундакы кичикөлчүлү чи:

ләр» (1823) ішер китаблары илә фран - ЛАМБЕРТ БУЗЛАFы (Lambert Gla. симлари ашыб кечдикдә баш верир.
ше'риндэ романтизмиг тэмәлини cier)-дүнја,да ән бөјүк үзә чыхан буз. Мајенин һәрәкәт сүр'эти артдыгда Л.а

тојмушдур. «Поезија вә динин аһэнк лаг. шәрги Антарктидададыр. Бејнəл- турбулент ахына кечә биләр. Ахын
дарлыны» (1830) ше'р китабында, «Же халі Ҝсофизика или дәрәсиндән Ёјмс. режими Рејнолдс әдәди (Re) илә ха
селси» (1836), «Мəлəјин јерә снмж 1» ри шелф була гына гэдәр 700 км уза- рактеризә едилир. Борудан Л.а.-ла
(1838) посмаларында кечмишин идеа пыр. Ени :30) --40 к.м. 1951 илдә Австра- кечән мајснин мигдары исә Пуазејл
Лизаси, и мистик Мозочилик, но и ја експедисијасы кәшф етмишдир. ганунундан танылыр.
сиhэтчилик əсас јер тутур. Ф. Агаз ідсасэн, Австралија Иттифагы вә ССРИ ЛАМИНАРИЈА (лат. lamina-лөвһә,,
дәнін «Әдэбијјат мәҹмуаси» (1912) скепсисијаларынын тәдгигат рвудур, золаг) — бах Дәниз кәләми.
дәрслијиндә Л. - hагтында мә'лумат ЛАМБЕРТ ГАНУНУ — шүаландыры- ЛАМИСә— дәрі-Тохунма дујғусу, бах
нә «Көл» ше'ринин тəрчүмэси терри! - чы вә сәшчи сәтһин ишыг ішиддатинин Дујғу.
Індир. истигамәт дэн асылылығыны ифадә ЛАМПА (фр lampe јун. lampas — мәш'

Сојаси хадим кими эввәлләр мүһа - сдән тануп. и. Ламберт сөjләмишдир әл, чыраг) — мухталиф гурулушлу ишыг
физәкар 31, эканлығын нүмajәндәси (1760). І.г. на көрә J =, соѕtу (бура- ландырычы вә ја гыздырыҹы ҹиһаз,
отмундур. Ијул монархијасы (1830) — да мүшаһидә истигамәти илә ата- иныг мәнбәји. Мəс., керосин Л. -сы,
48) дөврүндә депутатлар палатасы -

ландырычы сәтһин нормалы арасын- көзәрмә лампасы, леһимләмә лампасы,нын үзвү сечилиш (1833), илк вахт дакы буҹаг, Jr —мүшаһидә истигамә- луминессент лампасы.
лар ројалист:Тәрә кошулмуш, 1840 илдән тиндә, о, исә сәтһә нормал истига. ЛАМПАС (алм. lampassen, фр. lampas —
либерал буржуазија тәрәфинэ ксчиш- мәтлә инцыг шиддатидир). Л. г. ну өдə- золаглы (пахышлы) ипəк парча) — бир
дир. Јакобинчиләрә мәнфи мүнасибэт jән мәнбәләрин парлаглығы нстига- чох дөвләтләрдә һәрби гуллутчуларын
бас тәтиш, Феврал нигилабы (1848) мәт дән асылы сјия. Бу шəрт јалныз фәргәләнмә нишаны. Рәнкли маһуддан
дөврүндә хариҹи ишлар вазири 0.1муш, мүтлэг гара чиеим үчүн дəгиг өдэниир. (кении зостат формасында) олуб шалвар
Мүвәггән һөкүмәтдә мүһүм рол оj 1.т. сәтһ парлаглығынын истигамәтлән балаларынын јан тәрәфинә тикилир.
намышды. Президент сечкилэрин дә асылы (олмамасы кили дә ифа,дә еди - Совет Силаһлы Гүввәләриндә т. го
(1848, декабр) мәғлубијjәтә уградыг лир. шун нөвүнə yјғун олараг маршаллар,
дан сонра компилјасија характерли ЛАМБРAКис (Lamprakts) Григорис Кенераллар вә суворовчуларын кејим
әсәрләрин «Русијанын тарихи» (1855) (3.4.1912, Аркадија, Кераситса к. — 27. формасы үчүн мүəjjән рэнк дә нәзәрдә
вә с.] тэр тиби илә мәшгул олмушдур. 5.1963, Салоники) —Јунаныстан иҹти- тутулур.
Марксизм классиклари л. ин сијаси ман хадими, сүлһ тәрәфдарлары һәрә. ЛАМПРИдләр (Lampridae) — лам
фэалijjәтини «халга хəјанәт» кими гиј катынын фэал иштиракчысы. Хырда придкимниләр дәстәсиндән дәниз балыг
мә1əідпришләр. туллуучу аиләсиндә доғулмушдур. Их- тары фәсиләси. Јеканә нөвү олан гыр

Әсәри: Стихи, в кн.: Французские тисасҹa həким иди. Јунаныстанын ал- мызы үзгәч (lampris regius) дүркүн
стихи и переводе русских поэтов XIX—XX ман фашист ишғалы дөврүндэ (1941 — олајараг күнәші балыг, ај-балыг адвв., М., 1969.

44) XIүгавимәт һәрәкатында иштирак ланыр. Бәдәни һүндүр, јанлардан чох
ЛАМБЕОЗАВРЛАР (Lanbeosauri- етмишдир. 1961 илдән Ваһид Демокра басыгдыр. Көјүмүүс мани фонда ки
nae)-дәбилгэбашы һадро- тик Сол Партијадан парламентә депу. чик күмүшү ағ ләкәләри вар. Уз. 2 м.
заврлар —һадрозаврлар вә ја өр- тат сечилмишди. Тәрксислаһ вә сүлһ ук- дәк олур. Пулчутлары хырда, ағзы ки -
дәкбурун динозаврлар фәсиләсиндән рунда Умумдунја Конгресинин (Моск- чик, чәнәләри дішсиздир. Үзкәчләри
нәсли кəсилмиш hејван јарымфәсилә- ва, 1962) нүмa jән дәси олмушдур. 1963 тикансыздыр. Атлантик вә Сакит океа
си. Сон Табашир дөврүндә jашамыш- илдә бејнәлхаіr кәркинлијин заифлә- нын мүлa jим вә тропик һиссәсиндә ја
лар. Бәдәнинин уз. 5 м-дәк олмушдур. дилмәся вә сүзһ учрунда Үмумјуна- jылмышдыр. 100— 400 м дәринликдә
Кәлләсиндә чәнәөнү вә бурун сүмүклә- ныстан мубаризә комитаси сəдринин jашајыр. Планктонли гидаланыр.
рин дән әмәлә кәлән дәбилгәјәбәнзәр мүавиши сечилмишди. 1963 ил мајын ЛАМПРОФИР (јун. lamprés— парлаr +
дараг олмушдур. Eһтимала көрә бу, 22-дә сүлһ тәрәфдарларынын Салони- порфир)-меланократ дамар магма -
1. -ын су алтында гидаланаркән тәнәф килә кечирилэн jығынҹағында нсофа- тик сухур. Мәншə əлагаси олан узғун
фүс етмәк үчүні әлaвә резервуар ролу- шистләр тәрәфин дән өлүмчүл јаралан- магматик сүхурлардан чохлу мигдар
ну ојна јырды. І.-ын скелет галыгла - мыды. Л. ин өлүмү Јунаныстан халг да (адәтән 30% дән чох) рәнҗли мине
ры Шимали Америкада вә Асијада чох күтләләринин, дүнја сүлһ тәрәфдар- ралларын олмасы илә фәргәнир. 1.
тəсадуф едилир. Стратиграфијада рәһларынын һидлəтинә сәбәб олду. Умум- ин рəнки тунд-боздан гара јадәк дəји
бәр формадыр. 1.-дан бири олан про дүнја Сүлһ Шурасы 1963 илин иjулун- шир. Тәркиби чөл шпаты (бә'зән фелд
хенсозаврыі 1эхминән там скелети Даш- да л. ад. Бејнәлхалт Сүлһ мүкафаты шпатид) рәнкти Минераллардан
кәнд јахынлыгында тапылмышдыр. вә ҝүмүш медал тә'сис стмишдир. (биотит, амфибол, пироксен вә бә'зән
ЛАМБЕРТ (Lambert) Иоһанн Кенрих ЛАМЕТРИ (Lamettrie, La Mctric) оливин) ибарэтдир. Əhəнкли гәләви л.
(26.8.17 28, Мүлһаузен —25.9.1777, Бер- Жүлјен Офіге де (25.12.1709, Сен Ма- (спессартит вә с.). Тәләви 1. (кампто
лин)-алман ри јазијјатчысы, астро- ло, Бретан — 11.11.1751, Берлин) – фран- нит вә с.) нөвлəри вар.
ном, физик вә философ. Миллијjәтҹә сыз материалист философу. Механики ЛАН, Таон (Laon) — Франсанын шм.
франсыздыр. Мүнхен (1771) вә Берлин материализм систсмини Франсада илк г. -индә шәһәр. Ена департаментинин
(1765) EA үзвү олмушдур. ләдәдинин дәфә ардыҹыт сурәтлә шәрһ етмишдир. инз. м. Əh. 28,6 мин (1975). 1814 и
иррасионна...тығыны исбат етмиш, ҹәбрә, Л. - jә көрә дујмаг вә дүшүнмәк габилиј- мартын 9—10-да, Авропа төнләтләри
парале..тэр проблемина, перспектив нә- jәтинә малик субстасија мөвчуддур. нин 6-чы коалисијасынын Франса илә
зәријjəј» вә сферик тригонометрија ја Сон әсәрләриндә тэкамүл идсјаларыны мүһарибәси (1813—14) заманы 1. ја
даир иниләр көрмүшдүр. Мәнтиг heca- тәбул стмиш, битки вә һејван аләминин кынтыгында Руси ја Пруссија (Силе.
бына алд 1эдгигатында ҹ. Булун бир вәһдəти, материја вә һејван аләминин зија) ордусу (тərp. 110 мин нәфәр) ва
чох идејасыны габагламышдыр. Кост- тәдичән тәкмилләшмәси harгында фи- I Наполеонун гошунлары (45 мин нә
1əрин орбитини, Јупитер вә Сатурнун кир сөj.Тәмишдир. Сенсуализми инки- фэр) арасында вурушма да франсыз.
һәрәкәт хүсусијjәтләрини өjpəнмиш, го- шаф стдирән Л. hеcаб етмишдир ки, ха- ларын һәмләләри дәф едилмиш вә На
ша улдузлар вә албедо анлајышларыны риҹи аләм «бејин екранында» ин'икас полеон Рејмсә кери чәкилмишди. 1 да
слмә дахил етмишдир. Кайнатын мәртә- олунур. Онун фәлсәфи идејалары да еркән гогика дөврүнә аид Нотр Дам
бәли гурулуш идејасынын инкишафы. Дидроjа, П. Колбаха, к. Һелветсијә килсәси (тәгр. 1150—1215), Сен-Мартен
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килски (12 әсрин орталары—13 әср), тутуб Лангобард краллығы japaтмыш- рия «Физика для всех», кн. 1); Молекулы,
тампли јерләр капелласы (12 эсрин ор- дылар. 6 әсрин сону—7 әсрин ортала- 4 изд., м. 1978 (совм. с А. И. Китайго
талары), јепископ capa jы (12-15 эср- рында Л. да феодал мүнасибәтләри ин- родски: серия «Физика для всех», кн. 2)Әд.: Ливанова А., Л. Д. Ландау.ләр; һазырда Әдлијə capa jы), хэстэха- кинаф етмәјә башламышды. 773—774 М., 1978.
на вә шәһәр истеһкамларынын галыг- илләрдә Бөјүк Карл Лангобард краллы
лары (13 әср), кечмиш Сен Жан вә Сен - ғыны ишғал етди. ЛАНДГРАФ (алм. Landgraf)-орта,
Мартен аббатлыкларынын тикилиләри Әд.: Істория Италии, т. 1, М., 1970, эсрләрдә Алманијада торпаг саһиби,
галмындыр. кнјаз. Ландграфлыг 12 эсрдә бә'зи

ЛАНГ Кеорки Фјодорович (28.7.1875, ЛАНГУСТЛАР (Palinuridae) — она јаглы графларын һeрcога вә ја башга кнјаза
Петербург — 24.7.1948, Ленинград)-со- хәрчэнкләр дәстәсиндән һејван фәсилә- табе олма јан бир нечә кечмиш граф
вет терапевти. ССРИ Тибб ЁА акад. си. Бәдәнинин уз. 60 см-дәк олур. Бә маһаллары әразиси үзәриндә али haки
(1945), ССРИ Дөвләт мүкафаты лау: дәни вә јоғун антенналары ири тикан- мијjәт әлдә етмәлэри нәтиҹәсиндә ја
реаты (1951). 1919 илдән Петербург ларла өртүлүдүр. л. jeмэлидир, овла- ранмышды. Түринкија вә һессен Л..
Һәкимләр Тәкмилләшдирмә Ин ту- ныр. Овланан нөвлари Авропа вэ Аме- лары даhа нуфузлу олмушлар.
нун проф., 1922 илдән 1 ҹи Ленинград риканын Атлантик океаны саһилләрин- ЛАНДо (фр. Landau)—јалныз арха
Тибб Ін тунун (1928—30 илләрдә рек- дә, Аралыг дәнизиндә, Сакит океанда, отураҹағынын үстү ачылан үстүөртү
тор) факүлтә терапија клиникасынын Јапонија, Ҹонубий Африка, Ҹəнуби лү миник автомобили кузовунун ады.
мүдири ишлэмишдир. Совет hематоло- Австралија вә Јени Зеландија јахынлы Баваријанын 18 асрдә ҹүрбәҹүр еки -
кијасынын функсионал истигамәтінә ғында ja jылмыдыр. паж истеһсалы итә мәuthyp oлaн Лан
башчылыг стмишдир. Əсас тəдгигаты ЛАНГшон (Lang Son)- BCP ин шм.- дау (АФР-дəдир) ш.-нин адындан кө
кардиолокија ја һәср едилмишдир. 1. ында шәһәр. Кикунг чa jы саһилиндә- түрүлмүшдүр.
үрэк дамар системинин таснифатыны вэ дир. Әһ. тэгр. 14 мин (1975). Мә'дән ЛАНДРАТ (алм. Landrat, Land — өлкә
номенклатурасыны ишлэјиб һазырла- сәна јеси (боксит, фосфат, көмүр) мәр- + Rat-шура, мүшавир)—1) Русијада
мышi, үрәк әзәләсиндә биоким jәви де кәзидир. Трансһиндчин Д.ј. вә автомо- 1713—19 илләрдә гәза дворјанлары
нәр позғунлуглары (миокард дистро- бил јолу 1. дан башланыр. нын мүшавири. л. вазифасини І Пјотр
фијасы) аjдынлашдырмын, ССРИ дә ЛАНДАУ .Лев Давыдович (22.1.1908, тә'сис етмишди. Губернијаны идарә
сәйричи аритмијанын хинидинлә мүа- Бакы — 1,4.1968, Москва) — совет физи- етмәк үчүн 8— 12 л. дан ибарәт губер
личәсини таклиф етмишдир вә с. Т. 1e ки. ССРИ EA акад. нија коллекијасы japaдылырды. 1719
рапевтләр мәктәбинин тәшки.Татчысы, (1946). Сосиалист илдә л. војевода илә әвәз едилмишди.
Үмумиттифаг Терапевтлэр Ҹәмијjэтинин Әмәји Тэһрәманы 2) АФР дә јерли идарэчилијин рн ор
сәдри (1943 илдән), «Терапевтически (1954). Ленин мука ганынын башчысы. 3) Hсвечрэдә бә'зи
архив» журналынын (М. П. Конча фаты лауреаты кантонларда ганунивериҹи органын ады.
ловски илә биркә) тәшкилатчысы вә (1962), ССРИ Дөв ЛАНДСБЕРГ Григори Самуилович
редактору, «Клиническа ја медисина» хэт мүка фаты лау (22.1.1890, Вологда — 2.2.1957, Моск
журналынын редактору олмушдур. реаты (1946, 1949, ва) — совет физики.
ЛАНГ (Lang) Фрис (5.12.1890), Bјана — 1953), Нобел мүка - ССРИ EA акад.
2.8.1976, hолливуд, Беверли һилс) — фаты лауреаты (1946; м. үзвү 1932).
алман кино режиссору (АФР). «Доктор (1962), АБІЙ, Дани- ССРИ Дөвләт мү
Мабузс оjунчулур» (1922), «М.» (1931, марка, Б. Британија, кафаты лауреаты
алм, Mörder-гатил сөзүндән) вә с. де Франса, Нидерланд (1941). Москва Фи
тектив филмләр чәкмишдир. «Нибелунг СА үзвү. Ленинград зика Техника Ин
лар» (1924) филминдә керманлар али Дөвлат Ун тини битирмині (1927) вә тунда (1951—57)
иргкими кестарилмишдир. Өлкәдә фа- Һәмин илдә Данимарка ја (Н. Борун вә ССРИ EA Физи.
ист үсут идарәси гурулдугдан (1933) јанына), Инкилтэрәјә вэ Исвечрәјә ка Ин-тунда (1934—
сонра Франсаја, даһа сонра АБШ-а мү- e'зам едилмишидир. 1932 илдән Харков- 57) ишлэмишдир.

haҹирәт стмишдир. Тинч мəһкәмəси дакы Украјна Физика Техника тəдгигатлары
әлејһинэ јөнэ:1,Дитмиш «Гәзәб» (1936) вә тунун нәзэри бөлмәс инэ башчылыг ет Оптика вә спектро
антифашист Мөвзулу «Мәлладлар да миш, 1937 1:1. Дэн исэ ССРИ EA Физика скопија ја аиддир.

өлүрләр» (1942) филмлари эти јахшы Проблем.1əри тунда иниләмишдир. Кристалларда ишығын молекулјар сә
ишләриндәндир. 1958 илдән АФР дә ја- Металларын електрон диамагнетизми- пилмасини өjpəнмиш, ишығын комбина
шамышдыр. Дикәр филмлари: «Доктор нин нәзәријjәсини јаратыні, магнит сијалы сэпилмә һадисәсини кашф ет
Мабузенин вәсијjәти» (1933), «Франк саһәсиндә е:ектрoнлaрын дискрет сә- миш (Ч. Раман вә к. с. Кришнанла
Мејмсин гарытмасы» (1940), «Һинд сəр- вијjәләрини (. Тандау сэвијjәләрини) бир вахтда), Рслеј хэттинин инҹә гу
дабасы » (1958), «Минкөздү доктор Ма- heсaбламын вә күчлү саһэләрдә гав - рулушуну вә ишы ғын селектив
буҙе» (1960) вә с. разычылығын саһэдэн асылы (стараг мэсини ашкара чыхармыш, газ, ма је нә
ЛАНГАК, Ракас-Чиндә, Тибет јај дөври дәјишмасини габагҹадан сөз- бәрк ҹисимләрдә Молекулдаxили
ласынын ҹ.-г.-ин дә көл. 4541 м һүнд.-дэ- ләмишдир. 1. антиферромагнетизм молекулларарасы гаршылыгы тә'.
дир. Уз. 28 км, ени 14 кмә гэдәр, нәзәријjәсини вә фаза кечиллəринин сирин өjpәнилмэсинин вэ үзви молекул
саћ. 360 км?-дир. Чохсулу дөврләриндә умуми нәзәријjәсини вермиші, космик лар спектроскопи јасынын əсасыны гој.
Л.-дан вә ондан јухарыда јерләшән шүаларда електрон селинин каскад нэ- мушдур. Метал вэ эринтиләрин спек
Манасаровар көлүндәш Сәтләч чајына зәријjәсини ишләјиб һазырлaмыш (J. Б. трал анализ усулларыны ишілəјиб ha
(Һинд һөвээси) ахар олур. Румерлэ бирликда), ма је hелиумун иф- зырламышдыр. Спектроскопија проб
ЛАНГНАҹ — Һиндистанын Гучарат рат ахыҹылыг нәзәријjәсини, зәрбә дал- ламләринә даир комиссијанын тәшки
штатында сон Мезолит дөврүнә аид ду- ғаларынын нәзәријjәсини, електрон латчысы вә сәдри олмушдур. Атом

шәркә. Әcacән, һәндәси микролит аләт- плазмасы рәгсләринин нәзәријjәсини, спектрал анализи вә молекулјар спек
ләр тапылмышдыр (1941 — 42). Әлдә ифрат кечириҹилик нәзәријjәсини (В. трал анализ саһәсиндә елми мәктәб ja
едилмиш балыг вә һејван сүмүкләри Л. Кинзбургла бирликдә) сөзләмишдир. ратмышдыр. 2 дәфә Ленин ордени во
әһалинин балыкчылыг овчулугла л. квант електродинамикасынын эсас - медалларла толтиф едилмишдир.
мәшғул олдуғуну көстәрир. Бир сыра ларыны тэдгиг стмини (А. А. Абрикосов Әсәрләр!: Элементарныйвә б. илә бирликлә), ики компонентли учебалимләр итин бу дөврдә әһлиләшдирил ник физикіі, т. 1–3, 7 изд., М., 1971; Оп:
дијини күман едирләр. Бурада ән гә- нејтрино нәзәријjәсини, Форми ма јеси тика, т. 1–2, М., 1980.
дим инсан сүмүју галыгларынын тапыл нин нәзәријjосини јаратмышдыр. и. Ј.
масы Л.-ын гoдим эһалиси илә Шимали Померанчук, А. Б. Мигдал, А. А. Абри ЛандскНЕХТ (алм. Landsknecht,
Африка сакинларинин бә'зи охшарлы - косов вэ 6. 1. слми мәктәбинин нүмa jән Land өлкә вә Knecht — муздур, әскәр)
ғыны ашкара чыхармышдыр. дәләридир. Бакыда, догулду ғу бинанын 15-17 əсрләрдә өз силаһы илә хидмэт

Әд.: Бонгард - Левин г. м., фасалына хатира лөвһәсн нурулуш, стмәјә кәләп муздлу алман пијадасы.
Ильинг. Ф., Древняя Индия, М., 1969. Дур. ССРИ EA Нәзәру. Физика Ин ту л. ләрдән ибарәт гошун jохсуллашмыш

онун алынадыр. З дәфә Ленин ордени, дворјанлардан, сэнэткарлардан, кәнд
ЛАНГОБАРДЛАР (алм. Langоbаrden— 2 башга орден вә медалларла тәлтиф ли вә шәһәрлиләрдән комплектләшди -
узунсаггаллылар)-ҝерман тајфаларын- едилмишдир. рилирди. 16 əсрдән Франсада, Австри
дан бири. 1 эсрдә Елбанын ашағы аха Әсәрләрн: Собр. трудов, т. 1–2, јада, Испанијада ва дөвлатләрдә
рынын сол саһилләриндә jашамышлар. М., 1969; Физические тела, 4 изд., м. л. дәстәләриндән кениш истифадә еди
568—572 илләрдә Шимали Италијаны 1978 (совм, с А, и, Китайгородским; се: лирди. 17'әсрин 2-ҹи јарысындан баш
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лајараг (даими милли оруларын Ја- әд.: Будагов Б. Ә., Азәрбајҹан шынгајырма сәнајеси; унт, рәсәдхана
раммасы иә) ләғв олунмундур. ССР-ин тәбиін ландшафтлары вә oнлaрын вар. 1193 илдә салынмышдыр.
ЛАНДСКРУ НА (Landskrona) Исве. горунмасы, Б., 1974; денә онун, Ланд- ЛАНКАСТЕРЛӘР (Lancaster)-Ин
пин унада, Малмөхvс лениндә шәһәр. ИТАН Аеры.ССР"серия науки о зел. килтәрәдә крал сүлaләси (1 399 — 1461].
Ересунн боғазынып ш. саһилиндә порт. ле, 1970, M6; Исаченко А. Г., Ланд. Нүмajәндәләри: iy heнрих 1399—
Инзибати чәһәтлән Вена. онун əрази- шафтоведение. М., 1972; Арманд л. 1413), у һенрих [1413—22], vi heнрих
синə taxИ:1:1ир. Əh. 32,1 мин (1975). Ф., Наука о ландшафте, М., 1975; Солн- [1422—61) л. халг һәрәкатларыны
Кәмига јырма, к.т. машынгајырмасы. цен В. Н., Системная организация ланд- амансызлыгла јатырмыш, бид'әтчиләрин
кимја, тохvчулуг, шәкәр сәнa jеси, ири на фтон, М., 1981. јандырылмасы hагтын да вә лоллардлар
Һәрби 3-тар вар. 1413 илдә салынмыш ЛАНДШТУРМ. (алм. 1.andsturm)- элејһинә ганунлар вермишдиләр. 1461
Дыр. еһтијатда олган 3 чү нөвбән һәрби нә. илдә һакимијjәт Јорклара кечди |бах
ЛАНДстинг (Данимарка ва Невсч эзифәлиләр категоријасы: 19 əср—20 һәЧинин Ал вә Ағ гызылку.1 мя:hари
дил.ләриндә. Landsting)-1) 1.ланд ада- әсрин эввәлин дә Пруссија, Австрија, бәләри (1455—85)).
.тарында парламентин ады. 2) Исвеч Мачарыстан, Алманија, Нидерланд вә ЛАНКЕ Николај Николајевич (24.3.
ви.т.-ләриндә (лентəриндә) 1862 илдән Исвечірәдә муһарибә дөврүндә 1.-лар- 1858, Петербург — 15.2.1921)-рус пси
нама јәндәти өзүнүн дарә органлары. 3) дан көмәкчи һиссәләр тәшкил eдилир. хологу. Петербург ун-тини битирмиш
1953 иләдәк - Данимарка партаментинин и. Силаһ тута билән кишиләрин бөјүк (1882), Лејпcигдә В. Вундтун психо
Тухары палатасынын алды. әксәријjәти 1. а дахил иди. Фашист локи ја лабораторијасында ишләмишдир
ЛАЙДТАГ (алм. Landiag, Land — тор. Атмани јасында (1935 ил гануну илә) (1883). Одесса ун-тинин фәлсәфә проф.
par, өлкә вә Tag - мәчлис, jығынҹаг)- 45 јанын дан 55 jашынадәк бүтүн һәр- (1888—1921) олмушдур. л. орада Ру

әсер алман дөвләт тәриндә би вазифәлиләр 1. сијаһысына алы- сијанын илк експериментал психолокија
силк нүмa jән дәлији органы. 2) 16 — 17 Iырды. лабораторијаларындан бирини јарат
әсерләрдә ајры ајры алман ки јазлыг та ЛАНЖЕВЕН (Langevin) Пол (23.1. мышдыр. Гаврајыш пресесинин мәрһә
рын да јаранмынi јерли Һакимијjər op. 1872, Парис — 19.12.1946, Парис) - ләли характери hаггында кануну, диг
таны. 3) Шимали Алманија Иттифагын- франсыз физики, тәтин һәрәкәт нәзәријjәсини ишләјиб
да (1871 илдә Алманија импери јасы ja- ичтимаи хадим. Па һазыртамындыр.
рананадəк) нүмa jәндәли органи. 4) Бир рис EA үзвү (1934), ЛАНКЕДок (Languеdoc)-Франса
Сыра дөвләтләрдә нүмa jәндәли органыit ССРИ EA фəxpir нын ч, унда тарихи вә иктисади
алы. АФР дә 1. әразиләринати гума үзву (1929), Toil Рона чајынын ашағы ахынындан г. дә,
jәндәли органына, Бремен вә һамбvр дон Кра.1 Мәмијjәти Мәркәзи массив, Аралыг дәнизи cahit
Ш.-ләриндә исә һәмчинин шәһәр мәчли- нин үзву. «Франса ли вә Пиренеј дры арасындадыр. Əра
синә дејилир. Австрија да .Т. әразиләрин -ССР» ҹәлијjә зисиндә Шәрги Пиренеј, Од, Еда, Гор
ганунвериҹи мәҹлисидир. Тихтенштејн тинин сэрн (1946). вә Лозер департаментлари јерләшир.
кнјазлығында парламент һәмчинин 1. Кембрич дә Кавен - Саh. 27,8 мин км”, əh. 1750 мин (1971).
адланыр. 1952 итәләк А.ДР дә дә І. ин лабораторија Өлкәнин мүһүм үзүмчүлүк вә шәраб
Мөвҹуд олмушдур. 5) 1419 — 1516 и 1- сында ҹ. 4. Томсо чылыг рнудур. Тејинти вә jүнкүл сә
ләрдә Ливонија да сечки и нема jәндәли нун јанында (бир на је кишаф етмишдир. Машынта
органа 1. дејиирди. Сонра.тар Курл- и.т), Франсаја га јыт јырма вә метал е'малы, нефт с'малы,
јандија, Лифлјандија ва Естлјандија да дыгдан сопра Коллеҹ де Франсда атом сәнајеси вар. Көмүр вә боксит чы
ворјан мәчлисләр дә 1. а.аимын - (1902 илдән) илләһиш, ејни заманда xарылыр. Туризм инкишаф стмишдир,
ыр. Сәнаје Физикасы вә Кимјасы Мәктә- «Л» сөзү 13 әсрдә (вил. сакинларинин
ЛАНДШАФТ (алм. Landschaft) — 1) биндә кафедра ја рәһбәрлик етмиш данышидығы la langue d'os дилинин
мəhəллин умуми көрүнүшү: 2) лан- (1905), бу мәктәбин директору олмуш адындан) јарамыш вә 1229 илдә тис.
шафт (ҹоғрафи) — бах «оғрафи ланд. (1925” илдәг) вә ону ани мәктәбә че- мән, 1271 илдә исә тамамилә Франсаја
шафт. вирмишдир (1926). Тәдгигатлары газ- бирләІндирилми Тулуза графлыгы
ЛАНДШАФТШҮНАСлыг физики ларын ноглашмасына, магнетизм һа- әразисини ифадә етмишдир. 17 əсрдә
чографијанын саһәси. Јерин чоғрафи дисəлəринин нәзэријjәсинә електрик вә өзүнүидарә һүгугу бир гэдәр мәһлуд
табығынын структур һиссаси кими тә- магнит саһәләридә шүанын гоша сын- лашдырылды. Бөјүк Франса интилабы
бии әрaзи комплексләрини ( јахуд чоғ - масына, нисбилик нәзәријjәслә, релја- дөврүндә департаментләрә парчаланды.
рафи комплекслари, ксосистемләри) тивистик електродинамикаја, броун һә- ЛАНЖЕЛАНН (Langeland)- Балтик
өjpәнир. Т. ын сасыны Јерин физики - рәкәтинин нәзәријjәсинә, һәмчинии тәт- дәнизиндә, Данимарка архипелагынын
чоғрафи диференсаси јасынын əсас пил- биги физиканын бир чох мәсәләләринэ ч. һиссәсиндә, Бөјүк Белт боғазындан
ләләри олан чоғрафи ландшафтлар аиддир. л. де Бројл материјанын далға г. дә Данимарқаја мәхсуслур.
тәпкил слир. Т., ландшафтын гурулу- тәбиәтинә һәср етдији диссертасијаны Саh. 284 км?. Сәтһи дүзәнликдир. Фыс
шуну мәшәјини, динамикасыны, онла- 1. ин рәһбәрлиjiн алтында һазыpламыш- тыг мештәләри вар. Дәнли биткиләр,
рын әмәләкәлмә ганунларыны, јерләш- дыр. л. һәмишә инсан һүгугларынын картоф, Шәкәр чугундуру әкилир.
мәсини, инсан ҹәмијjәтинин тəcəрруфат мүдафиэси кешијиндә да јанмыш, сүлһ Багчылыг, hејвaндaрлыг, балыкчы

фәалијjәти нәтиҹәсиндә дәјишмәсини вә демократија ҹарчысы олмундур. л. лыг инкишаф етмишдир. Мүһүм шәһә
тəдгиг сдир. л. нәзәри вә тәтбиги ис «Пансе» мүтәрәгги сијаси журналыны ри Рудкөбингдир.
тигамәтләрдә инкишаф стдирилир. Л.- japaтмыш (1939) вә она рәһбәрлик ет- ЛАНКЕР ҺАнс АДАЧыгЛАРЫ — ин -
ын дикәр слмләрлә говушмасы нәтиҹә мишдир. 1940 илдә алман фашистлари саны вә онурғалы hејвапларын мә'
синдә чоғрафијада ландшафтын кео- тәрәфиндән һәбс едилмиш, азад едіял- дәалты вәзиснин дахили секресија
ким јасы вә ландшафтын ксофизикасы дикдән сонра (1944) Франcаja rajыт- һиссасини ташкил едән һүҹәјрәләр гру
кими хүсуси саһәләри дә мејдана кәл- мыш вә Франса Коммунист Партијасы пу; гана инсулин вә глүкагон һормон
мишдир. л. бир слм кими Русијада 20 сыраларына дахил олмушдур. пары ифраз едир. Алман алими п.
әсрин әрвәлиндә japaнмыш (В. В. До Ланҝерһансын алды илә адландырыл
кучајсв), сонралар л. с. Берг, г. Ф. Әсәрләри: в рус пер. — Избр. про

Морозов, Г. Н. Высотски вә б. тәрәфин - сам науки, М., 1949; Избр. труды, м.,
изведения. Статьи и речи по общим вопро- мышдыр. Л.а. -нын өлчүсү 50—500 мкм

дир. 1 мг тохумада 10—20 л.а. вар.
дән инкишаф стдирилмишдир. 1. ын ән 1960 (серия «Классики науки»). Бунлар чыхарычы каналларла бир
мүһүм вазифаси эра:зинин торунмасы, ләшмир.

симасынын дәјишдирилмәси вә мәдәни ЛАНКАСТЕР (Lancaster Sound) - Кана- ЛAНолин (лат. lana — јун. + oleuin —
ландшафтын japaдылмасынын нәзәри да Арктика архипелатынын иш. һиссә. јаг), јун муму — тоју јунуну ју
жастарынын ишланилмасиндән ибарәт- синдз богаз. Девон, Баффии Торпағы дутда эмәлә кәлән гонтуртәһәр сарым
дир. Совет Т. ыила торпагларын кеј. в Бајтот а ры арасындалыр. Уз. 55 — тып озлу күтлә. Тэркибиндә стеринин
фијjәтчә нијмәт, Тэндирилмси, әһалинин 800 км, макс. дәринлији 1232 м дир (эн (хүсусән, холестеринин) чох
саг амлыгынын горунмасы вә с. Мэгсэд да јаз јери 137 м). 100 ај бузла өртүлү илә икәр мум нөвлəрин ән фәрr.16
Л.р., 1ә би таваситә әлaгэгдар олан мүхтэ- отур. 1616 илдә инкитие: дәниз сəјја- пир. Дәріини јуминалдыр. Косметик мад
лиф тәтбиги истигамэт ләр әмәлә ҝәл һыу. Басффин кэшф стмишдир. дәләр, крем вә мухталиф мәлhэм нөв
милир. Капиталист өлкәләриндә ЛАНКАСТЕР (Lancaster)— Б. Британи ләриһазырламасында иш. Тэдилир.
(АБІШ, Т5. Британија во с.) 1. нәзэри јада шәһәр. Тун чарынын естуарисин ЛАНСА (ILənza) Марио (жлады нә
е 1м саһткими инкишар стмәмишдир. э порт. Sh. 48,9 мии (1975). Линоле фамилијасы Алфредо Арнолд Кокот
Азәрб.CCP EA Ҹографија Ин тунда 1. ум, мүшэмбэ, тастик мә'мулат, сүн?н ca, Cocoz.za; 31.1.1921, Филаделфија
ишо'бәси ваур (1974 илдән). лифдән парча истеһсал озунур. Ма- -7.10.1959, Рома)— Америка мұғэн -
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писи (тенор). Миллијjәтҹә италдандыр. ныр. Сојуг сују јават, исти сују исә 2 валентли бирләшмәләр дә верир. Ок
Јарадычылыг фәалијjәтинә 1942 илдән сүр'әтлә парчалајыр. Оксиди Іa,03, сидлари чох нәтин əриjир, һидроксид
башламыш, Јени Орлеан опера труп- Л. -ын оксалат, нитрат вә ја карбонат лəри əсаси хассали олуб, гәләниләрдә
пасында Пинкертон («Чио Чио сан», дузуну парчаламагла алыныр. La20- hәлл олмур. Үчвалентли 1. ин хло
ч. Пуччини), Алфред («Травиата», ҹ. үн су илә бирләшмә реаксијасы екзо- рид, сулфат вә нитратлары суда һәлл
Верди) вә с. пaргијаларда чыxыш ет- термикдир: реаксија нәтиҹәсиндә әмәлә олур вә мәһлулдан мүхталиф тәркибли
мишдир. Гејри ади күҹлү вә көзәл тембр- кәлән La(OH), үчвалентли металларын кристалһидраг шәк:линдә ајрылыр. л.
ли сəси олмушдур. «Бөјүк Карузо», һидроксидлариндән ән гүвватлисидир. дән нүвә енергетикасында, лүминофор,
«Јени Орлеанын севимлиси» вә с. филм-о, суда пис һәлл олур, турпуларда исә лазер, хүсуси әринти вә шүшә нөвлари
ләрдә чәкилмишдир. асан һәлл олуб, мувафиг дуэ верир. истеһсалында К.Т. на истифадә
ЛАНСЕРЕ Јевкени Јевҝенјевич (4.9. л. мина, оптик шүшә вә с. Һазырлан- едили р.
1875, Павловск, индики Ленинград масында ишләдилир. ЛАНУго (лат. lаnugo - нарын түк,
вил. -н дəдир—13.9.1946, Москва) со- ЛАНТАНОЗУх (Lanthanosuchus) — тифтик), илк түк өртүү7—8
вет графики вә бојакары. РСФСР хал газынты батрахозаврлар јарымсинфин- ајлыг дөлүн бәдәниндәки чох назик
рәссамы (1945). ССРИ Дөвләт мүкафа- дән газынты суда-гуруда jашајанлар вә зәриф түкләр; бунларын чох һиссә
ты лауреаты (1943). Петербург вә Па- дәстәси. Сон Перм дөврүндә jашамыш- си удаг доғулана гәләр төкүлүр.
рисдә охумуш, «Мир искусства» бир- дыр. Бир нөвү (L. Watsoni) мә'лум- ЛАНУС (Lanus) — Аркентинада шәһәр.
лијинин үзвү олмушдур. 20 әсрин дур. Јыртыҹы олмуш, батаглыгларда Бөјүк Буенос Ајресин тәркибинә да
Эввәлләриндә тарихи жанрда әсәрләр jашамыпідыр. л. галыглары 1934 — 35 хилдир. Əh. 449,8 мин (1970). Тох учу
japaтмын («Пјотр дөврүнүн кәмилә- илләрдә ССРИ əразисиндә (Ижевск луг, кағыз, кимја, дәрі аjаггабы вэ
ри», 1911), журналлара сатирик рәсм- дә Теникејево к. јахынлығында) та- јејинти сәнајеси мүəссисəлəри вар.
ләр чәкмишдир. Әcacән китаб иллүс- пылмылдыр. ЛАНЧЖОУ, Таола н— Шимал-Гар
трасијасы [.1. Н. Толстојун «Һачы Му- ЛАНТАНОидләр (лантан + јун. би Чиндә шәһәр. Хуанхе чајынын орта
рад» (1912—41), «Казаклар» (1917— ёidos — шәкил, охшар) елемент. тəрин ахынындадыр. Гансу əјалəтинин инэ.м.
37), М. І. Лермонтовун «Айтыг Гэриб» доври системинин 6 ҹы дөврүндә лан. Мүһүм нәгл. говина ғы. Әһ. тәгр. 1 млн.
(1914) әсәрләринə), дəзкаһ графикасы гандан сонра јерләшән 14 кимјави еле- (1971). Ким ја, машынгајырма, jүнкүл,
(«Зәнкәзур», 1926) монументал- мент,дән ибарәт фәсилә; ат.н. -ләри 58— јејинти, мешә вә агам е'малы, түтүн,
декоратив бојакарлыг (Москвада Казан 71 дир. Т., oнлaра охшар скандиум, тикинти материаллары сәнајеси; ун-т,
вағзалынын заллары вә «Москва» меh иттриум вә лантан елементлари илә педагожи, зообајтарлыг, нефт-мә'дән,
манханасынын дивар рәсмлтри, 1933— биркә надир-торпаг елементлари гру- д.ј. нәгл. ин тлары, Чин ЕА нын Ши
46) cahəлəриндә фәалиј јәт көстəрмиш, пуну тәшкил eдир. Һәмин елементлә- мал-Гәрб филиалы вар. л. захынлы
театр тамашаларына тәртибат вермиш- рини белә адландырылмасынын сәбәби, ғында "Неолит, Елеолит вә Тунҹ дөвр
дир. Л.-нин «Ангарада күчә» әсәри надир һалларда танылмалары вә суда ләринә аид чохлу Дүшәргә вә гәбиристан
Азәрб. Дөвләт Инҹәсәнәт Музејиндә һәлл олмајан, нәтинəријəн оксид (гә- ашкар едилмишдир.
сахланылыр. 2 орден вә медалларла дим истилаhча «торпаг») әмәлә кəтир- ЛАНЧХЎТи — Күрҹ.ССР дә шәһәр.
тәлтиф олунмушдур. мәләридир. Надир-торпаг елементлари Панчхути р нунун мəркази. Колхида
ЛАНСЕТ (алм. Lanzette, лат. lancea — дөври системин 3-ҹү групунун əлавә овалығынын ҹ, унда дыр. Д.ј. ст. (Сам
низә)— гəдим ҹәрраһлыг аләти. Муасир јарымгрупуна дахилдир. л. кимјави гредиа-Батуми хәттиндә). Чај ф-ки,
тибб тəчрүбәсиндә л. скалпеллә әвәз хассәләринә көрә бир-биринә чох ох - әт-сүд комбинаты, консерв, кәрииҹ ки
едилиб. шајыр, бу да атомдарынын електрон рәмит з-длары: к.т. техникуму вар.
лАнсинг (Lansing)—АБШ-ын шм.- өртүкләринин гурулушу илә изаһ еди- ЛАОкоон (Laokoon)-гәді:м јунан
ында шәһәр. Мичиган штатынын инзлир: нүвәләринин јүкү артдыгҹа ики мифолоки јасында Троја каһини. л.

Ред Сидар чајынын Гранд-Ривер хариҹи електрон өртүүнүн гурулушу Тројадан кери чәкилән јунанларын шә
чајына төкүлдүју јердадир. Әһ. 113 дəјишилмир, чунки бу заман xаричдән һәрин диварлары јанында гојуб кетди
мин (1975). Мүһүм автомобил сәнаје- үчүнҹү тәбәгә (башга сөзлә, дәриндә jи нəhəнк тахта атын (Троjа аты) Тро
си мәркәзидир. Трактор, мүһәррик, јерләшмиш 40 сәвијjэ) електронла до- јаја кəтирилмәсинә һәр вәҹһлә мане
насос, к.т. аләтләри истеһсал олунур. лур. f сәви јjәдә ән чох 14 електрон јер. олмага чалышырды. Јунанлара көмәк
Шәкәр сәнајеси вар. Тиҹарәт нәгл. ләшә билмаси 1. фәсиләси елементлә- едән Афинанын көндәрдији ики илан
мәркәзидир. ринин сарыны 14 лә мәһдудландыр. л.-у оғуллары илә биркә болмушду. Л.
Лансинг — исии САзиши (1917)— мышдыр. Јер габығында 1. чох аз (лат. hаrтында əсатир әдәбијјатда вә тәсвири
американ— јапон сазиши, ноjабрын 2-дә танла бирликдә күтләчә ҹәми 1,78 сәнәтдә (Веркили, Родос усталары (Аке
АБШ-ын дөвләт катиби Р. Лансинглə .10—2%) јајылмышдыр. л. сериум вә сандр, Атенолор вә Полидор),. Рома
Јапонијанын АБШ-дакы фөвгәл'алә иттриум јарыгрупларына бөлүнүр: ceно, Ел Грекој эксини тапмышдыр.
мүвәккили К. Исии арасында (ады бу- риум јарымгрупуна сериум Се, пра ЛАОЛАР, лаослулар-Таосун
радандыр) нота мүбадиләси форма- зеодим Pr, неодим ма, прометиум Pm, эсас әһалиси, халг. 14,7 млн. нәфәрдир
сында бағланмышдыр. Сазишә көрә, самариум Sm, jeвропиум Ей, иттриум (1978). 12,35 млн. нәфәри Таиландда,
АБIII • Јапонијанын Чиндә хүсуси мә- јарымгрупуна "Gd, 2,3 млн. нәфәри Пасосда јащајыр. чXP,
нафеләринин олдуғуну» тәсдиг сдир, гербиум тъ, диспрозиум Dy, hoлмиум все,Кампучија вә Бирмада Л. ын
Јапонија исә АБІШ-ын «ачыг галылар» Но, ербиум Er, тулиум Tm, иттербнум етнографик груплары januajыр. Лаос
доктринасына тәрәфдар чыхырды. Үь вә лүтесиум Lu елементлари да дилиндә данышырлар. Динлари буд
1. — И.с. 1923 илдә АБШ тәрәфиядән хилдир. "Онларын һамысы күмүшү ағ дизмдир. Л. ын әҹдадлары Һинд Чин
ләғв едитмишдир. (бә'зиләри, мас., Pr вә Nd азҹа сарым эразисинә ерамызын илк әсрләрендә
ЛАНТАН (лат. Lanthanum), La— ким- тылу металдыр. Сериум јарымгрупу Шəрги Аспијалан кәлмишләр. 14 эсрдә
jәви елемент; Елементләрин дөври сис- елементләринин əримә темп ру иттирум Лансвне феодал дөвлатини јаратмыш
теминин III групундадыр; ат.н. 57 јарымгрупункуна нисбәтән хејли аша дылар. Әсас мәннулијjәтләри чәлтик -
ат.к. 138,055-дир. Лантаноидлэр - кыдыр. Чох саф л. пластикдир, асан чилик ва багчылыгыр; тохучулуг вэ

силәсинин прототипидир, надир тор лаг лыгла дөјүлүр вэ дартылыр; механики ипакчилик дә инкишкаф етмишдир.
елементләриндәндир; күмүшү ағ ме- хассəлəри тәркиблариндәки гатышыг
талдыр, парамагнитдир, 920. 5°С дә дан (хүсусән О., N., S вә С) чох асы -
әридир, 3470°C-дә гајнајыр, сыхлығы лыдыр. Ат.к.-ләри“ 140,12 (сериум)
6,17 г см3-дир. Сабит 139La (99,91%) илә 174,97 (лүтесиум), әримә темп р
вә радиоактив 138La (0,089% ) изотопла- лары исә 795°C (Ce) илә 1652°C (І.ii)
рындан ибаратдир. Күтлә әдәди 127 — арасында дыр.
137 вә 140—144 Голан 16 радиоактив Л. јүксәк ким јави фәаллыгы Н.15
изотопу алынмышдыр. Јер габығында фәргланир, гыздырылдыгда һидрокен,
күтләҹә мигдары 0,0018% -дир. Кимјə- карбон, азот, фосфор, карбоһидрокен.
ви ҹәһәтлән чох фәалдыр. Бирләшмә- карбон 2 оксид вә карбон 4 оксидла
ләриндә үчвалентлидир. Гуру һавада реакси јаја кирир, сују парчалајыр,
үзəри мави оксид пәрдәҹији La,0, илә хлорид, сулфат вә нитрат туршула -
өртүлүр, ода металы сонрақы оксид- рында һәлл олур, 180—200°С-дән јүк
ләшмәдән горујур. л. гыздырылдыгда сәк темп рда һавада сүр'әтлә оксид
(оксикен мүһитиндә исә 450°С темп-рда) ләшир. Бүтүн Л. үчүн үчвалентлилик ЛАОс, Лаос Халг Демокра
алышыб көзгамандырыҹы aлoвла ја- характердир, лакин бә'зиләри 4 вә ја тик Республикасы (ЛХДР).
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Паксейһи

Плазмат клона

Үмуми ма'лумат. Məну6-ІЦəрги
Лаона,Асијада, Һинд Чин јанда дөвләт. Чин, ЛАОСч их 3143Вјетнам, Кампучија, Таиланд, Бирма

илә һәмсәрһәлдир. Саh. 236,8 мин км2. Лаутрау, 90...9 90 км
Əh. 3,7 млн. (1980). Пајтахты Вјентјан
II.-дир. Инэнбати ҹәһәтлән 13 əјаләтә
бөлүнүр.

Дөвлат гурулушу. л. сосиалист Khya du уһаузыонаһАНОЈлөвлатидир. Али гаіtунвериҹи орган Bhaj

бирпалаталы Али Халх Мәҹлисидир Haoj
oCaj ҺАЈфон

(АХМ; 45 депутат). Дөвләт башчысы
президентдир; Намдино "һәмчинин В БенаАХМин Лој о.

*2=63содридир. Батлонгига
20° Пакбена

Тәбиәт. л., əсасəн, дахлыг өлкәшр.
Чиан орау Луангпhaбaнг

ІШм. -да Траннин јајласы (һүнд. 2820
мә гәдәр), ш. дә Аннам дры, ч. за

9. Монгшен (Кишон) — Бак бо (Т-0-н кан)
Боловен платосу, r. дә Корат платосу Сианакһуана
нун бир һиссаси јерләшир. Ч.-да вә г. аласы
дә Меконг чајы бојунҹа дар Овалыг Нанд вва: Пһиана кер фази
узаныр. Фајдалы газынтылары: галај,
дәмир филизи, мис, синк, гурғушун, Киһонһонг
боксит, гызыл вә с. Иглими субеквато Пhpe Sizy
риал, муссондур. Орта темп рјанварда

За а18 — 27°С, ијулда 26—30°С-дир. Ил

ик јағынты дүзәнликләрдә 1300—1700 Накан Донго) /
Удонтһани Нөм марат

мм, дакларда 3000 мм ə rəдəрдир. Ән | 663 Нанһонпhано минһам ауан,
бөјүк чары Меконглур. Әcacән, даг ла 2320 Thaкһен)

Лаһан

терит торпаглары jajылмылдыр. Əра m
Донеһензинин тәгр. 2/3 си тропик мешәләрлә Куангчи

өртүлүдүр. л. да фил, пәләнк, бәбир, саваннакһет
кһонкен (Селон

вәһши өкүз, һиббон, макака, илан,
тимсаһ, мүхталиф гушлар вә с. вар.

Әһали. Л. -да етнолингвистик әламәтә
Сараван ДАНАНГИХ

көрә з групда (лаoлум, лаотенг, лао m

сунг) бирләшән тәгр. 70 xалг вә тајфа, склонаседок
Убонратчатани Боловен

һәчинии чинлиләр, вјетнамлылар,
Бурирамбирмалылар, Ҹəнуби Асијадан көчүб Лаос платору Атапы

ҝәлмәләр вә б. jашајыр. Диндарларын
чоху буддистдир. Рәсми дил Лаос ди
лидир. Әһалинин иллик орта артымы
2,4% ə јахындыр (1970—75). Ишләјән Сам роднаәһалинин тәгр. 90% и (1979) к.т.-нда,
тәгр. 7% и сәнаједә вә сәнәткарлыг са к A M п у 9

һәсинлә чалыптыр. ЦІәһәр әһалиси 20% -
стир (1976). Əсас шәһәрләри: Bјентјан етмәси (1945, сентјабр) Јапонијанын, вәр Мәбһәси (1B%; Hсо Тао Лаксат)
(220 мин нәфәр; 1976). Саваннакһет, оҹүмләдән т. да олан јапон гошунла- ады илә jенидән тәшкил eдилди. Л.-ун
Луангпрабанг вә с. рынын тәслим олмасыны сүрәтлән - мүстәгиллијини нәзәрдә тутан сијаси

Тарихи очерк. л. әразисинин мәс-дирди. 1945 ил октјабрын 12 дә 1. -ун програм гәбул олунду. 1957-58 илләр
кунлашмасы Јухары Палеолитә аид Мүвэггәти халк мүгавимəти һөкумəти дә өлкәнин бирлији вә азад инкишаф
едидир. 6—13 әсрләрдә лаослуларын өлкән ин истиглалијjэтини е'лан етди; хәттини тасдиг етмиш Вјентјан сазиш
таи дилля әҹдадлары , әразисиндә јер- Халг Мәчлиси јаранды, һөкүмәт тәш- ләри имзәланды. лвҸ нүмajәндәләри
ли Австралија — Асија тајраларыны тәл- кил eдилди вә мүвәггәти конститусија нин иштирaкы илә коалисијалы һөкүмәт
риҹән сыхындырага башладылар, гәбул олунду. 1946 илин мартында japaдылды. 1958 илдә Милли мәҹ
12 әсрдән Меконг чајынын орта аха - Франса гошунлары jенидән 1. a coxy- лисдә ЛВҸ-ын чохлуг газанмасына
рында јаранмын налшаһлыглар 1353 тараr мүртәҹе феодал даирәләринин кө бахмајараг, мүртәҹе гүввәләр Bјентјан
илдэ Тансаг (.Танг Санг hом Khao) мәји илә мустәмләкә гајдаларыны бәрпа сазишларинин həјата кечирилмасинә
лөвлэтиндә бирлэлдирилди. Бу, 16 — етдиләр. 1947 илдә І. Франсанын про- манс олдулар (С. Фуманын коалиси
17 әсерләрдә һинд Чиндә ән ҝүҹлү дөв- текторатлыгы алтында консти гусијалы jалы һөкүмәт и деврилди (1958); лвҸ
ләтләрдән инди. Буддизм Һаким динә монархија с'лан озунду. Вәтәннәрвәр ыі рәһбәрләри Һәбс едилди (1959,
чeврилди. 1707 — 13 илләрдә Лансанг түввәләр мүстәмләкәчиләрә гарцы пар- мај). 1960 'ил августун 9 да баш вер
лөвлэти мүстэгил Туангпрабанг вә тизан мүһарибэсини кенипләндирдиләр: мииг дөвлат чеврилиши нәтиҹәсиндә С.
Вјентјан кијазлытларына парчаланды. Халг Азадлыг Орхусу (Хло), јарадыл Фума һөкумəти јенидән һакимијjәтә
19 әсрин 2 ҹи јарысында І. Франса ды. ХАО өзүнүн һәрби әмәлијjaтлaрыны кәлди. ССРИ илә дипломатик мүна
мүстәләкәчиларинин експансијасына Вјетнам вә Камбоҹанын милли азадлыг сибәтләр japaдылды (1960). Мүртәмс
мә'руз галды. 1893 илдә Л. ун бир һис- гүввәләринин əмəлијатлары илә. сых гүввәләрә көмәк едән АБЦІ, әслиндә
сәси (1904 илдән тамамило) Франсанын әлaгәләп дирирди. 1950) илдә Т. Ваһид Л.-а гарны силаһлы мүдахиләјә баш
протектораты е'лан едилди вә әслиндә Азадлыг Ҹәбһәси (ІВАЧ; Нco Tao Итса- лады. 1961 илдә 14 өлкәнин иштирaкы
мүстәмләкәјә чеврилди. Л. да Франса ла) вә л. ун азад едилмиш ряларында илә чакырылмыш Ҹеневрә мүпнавирә
мүстәмләкәчилари әлејһинә дәфәләрлә фәалијjәт көстәрән Милли гуртулуш һө синин (1961, 15 мај—1962, 23 иjул) гә
халг үсјанлары баш перди (ән бөјүклә- кумəти japaдылды. 1951 ил мартын 8 дә рарлары өлкәнин динҹ jолла мүстәгил
ри 1901 — (0)7, 1910 — 36 вә с. илләрдә). Т., Вјетнам вә Кампучија xалгларынын инкишафына шәраит japaтды. 1962

Һинд Чин Коммунист Партијасынын Ваһид Азадлыг Ҹобһәси тә'сис олунду. ил иjунун 11 дә милли бирлик һоку -
japaдылмасы (hчка; 1930) л., Камбо- Тәрәггипәрвәр гүввәләрин мүвэффэгиј мэти јара дылды. 1963 илдә мүртəчс
ҹа (Кампучија) вә Вјетнамда милли jәтләри нәтиҹәсиндә Франса Т. ун ис гүввәлэрин фәаллашмасы илә коал
азадлыг һәрәкатынын кенишләнмәс ин дә тиглалијjәтини таныды (1953, 22 окт сијалы һөкүмәт фэалијjәтини да јан
мүһүм алдым олду. 1936 — 38 илләрдә јабр). Ҹеневрә сазишләриндә (1954) дырды. 1964.69 илләрдә АБІШ ын 1. а
Л. да hчкП-нии рэһбәрлији алтында 1. да сүлһун бәрпасы, һәмчинии Мил- həрби мүдахиләси күчлэн ҳи. 1968 или
Милли аза длыг һәрәкаты ҝениш вүс'әт ли мачлисә умумхалг сечкиләри јолу ахырында ЛВ-ын 3 ҹү гурултајы
алды. 1941 илдә Јапонија 1. у ингал илә дахили вәзијjәтиш низамланмасы Бирлэшмиш ҹәбһәнин програмыны тәс" -
стди. Вәтәннәрвәр гүввәләр өлкәдә вә с. тәсбит озунду. 1. ун истиглали): диг етди. 1970 илдәіт вәтәнпәрвәр

мустәләкәчилик әлејһинә һәрәкаты эти бејнәлхал мигјасда танынды; 1955 гүввәләр һəрби эмәлијјатларда үстүн -
күчланди. Совет Орлусунун Манҹу илдә o, БМТ jә гәбул олундv. 1956 ил лүү әлә алдылар, 1973 илдә өлкә ара
ријала Квантун ордусуну дармадагын јанварын 6 да ТВАҸ Пасс Вәтэнпэр- зисинин 4 5 ү онлaрын нәзарәти ал

Коммум

104 омолупреу
108
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Паос. 1. Тәбии мәнгәрә. 2. Вјентјан шәһәринин күчәләрин,тән бири. 3. Вјенгјанын мәркәзи һиссәси. 4. Кән дләрдән
бириндә. 5. Намгун СЕС-и. 6. Вјентјан əјалəтиндэ ағач тә дарүкү. 7. Фанер фабрикин дэ. 8. Торпағын шумланмасы, 9.

Балыг ову. 10. Будда һејкәли. Тунҹ. 11. Вјентјан,да тһат Луанг мә'бәди. 16 əср.
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д).

тында иди. Твч Ҹеневрә сазишлари икәр сосналист өлкәләри мүһүм рол лары: «Вјентјан мај», «Каоса Патет
əсасында Т. проблеминин динҹ jолла ојна јыр. 1.-да 2800 к.т. кооперативи Лао бүллетен» (1975), «Сијенг пасасон»
һәлл етилмхи уғрунда да мүбаризә japaдылмышдыр (1980). Игтисадијјатын (1975, 1хип МК нын органы) вә с.
апарырды. 1973 ил февралын 21-дә лвч мүһүм саһхи натурал тшили к.т. дыр. Каосан Патет Пао (КП.1) ма'лумат
нүмajәндәләри илә Вјентјан һөкумəти Эсacән, чәлтик, һәмчинин гаргыдалы, акентлији 1968 илдә japaдылмышдыр.
арасында сүлһүн бәрпасы вә милли картоф, батат, јерфындыгы, гәһвә, пам- 1. милли радиосу (1951) дөвлəтин их
сазиш әлдә едилмәси, Мүвәггәти Милли быг вә с. jетиндирипир. Һејвандарлыг тијарындадыр; верилишлор Таос,
Бирлик һөкумəтинин вә Милли сијаси зәиф инкишаф етмишидир. 1,04 млн. га - Bјетнам, кһмер, франсыз вә инкилие
мәшвәрәт шурасынын japaдылмасы рамал, 0,786 млн. донуз, 4,15 млн. гуш диллэриндәдир.
harгында сазиш имзаланды. 1975 илдә вар (1978). Әссән, гијмәтли агач ҹинс- Әдәбијјат. 1. әразнсиндон тапыл
дөв.ләт, орду вә полис системинин јени- ларинин (оту иҹагы тəдарүк олунур. мыш илк епиграфик аби дәләр 13 әсрин
дән тәшкили вә демократиклэпидирил- Кустар истеһел үстүндүр. К.т. машын- 2 ҹи јарысына аиддир. Буддизмин ја
мәси просеси башлады. 1975 ил дека- га јырмасы, консерв з длары, тохучу- jылмасы (14 эср) илэ хини вә дүнјави
брын 1 дә Лаос Халг Ингилаб Партија- луг, тикиш ф кләри, електрик ст. -лары әсәрләр јазыја алынмага башлады
сыны (ТХИПІ) тәшәббүсү илә чағы- вә с. вар. 1979 илдә 840 млн. квт-саат («Шаһзадэ һунг», «Khун Болом harгын.
рылмыш халг нүмajәндәләринин Милли електрик енержиси истеһсал олунмуш да рэвајт»). Годим һинд епосу, хүсу
конгреси монархијанын деврилдијини дур. Əсас нәгл. jолу, Меконг чајыдыр. силә л. да «Па Так Па Пам» аты илә
вә . Халг Демократик Респ. нын Д.ј. jох дур. Автомобил нәгл. вар. Аеро- танынан «Рамајана» Т. әдәбијјатынын
(1ХДР) japaдылдығыны е'лан етди. портлары: Ваттај (Bјентјан), Луангпра- инкишафына күчлү тә'сир кестəрмии
Марксист-ленинчи лхиП нин рәһбәр- банг, Саваннакһет. Галај, гәһвә, мәшә дир. 16-17 асрләр 1. әдәбијјатында
лији илә т. халгы өлкәдә сосиалист ҹә- материаллары вә с. ихрам едилир. Әр Панкһамыі «Синсај» епик поемасы, ди
мијjәтинин эсасыны гојмуш сосиал-иг- заг, нефт мәһсуллары, нәгл. Васитәлә- Ши дидактик вә әйләт мәэмуилу әсәр
тисади дəјишикликләрин həјата кечи- ри, семент, дәмир, тохуҹулуг маллары тәр (Kev Дангтын «Интиандын өјүдлә
рилмасинә башлады. Бу саһәдә үчил- вә с. идхал олунур. Тиҹарəти, əсасэн, ри», «Бабанын нәвәләринә өјүдү» вә с.)
ик планын (1978— 80) јеринә jетирил- сосналист өлкәлэри илюдир. Пул ваhиди әһәмијјотли јер тутур. Лансанг дөвләтік
мәси мүһүм рол оjнады. Л. -ун сосиал азадлыг кипидир. нин да ғылмасы (18 әср) вә Л. әразисин
вә истисади инкишафына даир илк бері- Силаһлы гүввәләр. Л. уни силаһлы дәки лөвләтләрин истиглалијjәтини
иллик план (1981 — 85) јеринә jетири- гүввәләри гуру гоціунлары, һһГ вә итирмәси (19 жерин сону) нәтиҹәсиндә
лир. Милли мәсәләнин һәллинә ҹилди hДГ дән ибаратдир. Гуру гошунлары тәнәззүлә украјан Л. әдәбијјаты Икин
фикир верилир. 1975 илдә ССРИ вә пијада баталјонларындан ибарәт олуб, чи дүнја мүһарибәсиндән сонра милли
диҝәр сосналист өлкәлэри Л.-а истисади атыҹы, танк әлејһинә, зенит артилле- азадлыг һәрәкатынын јүксəлиши илә
јардым көстəрдиләр; ССРИ илә тича- ријасы силаһларына, танклара вә с. дирчәлімәјә башлады. Сомсинин, Си
рәт, истисади, елми вә техники әмәк- həрби техникаjа маликдир. ҺҺг муа- санын шер вә нәтмәлэриндә, Khaлинг
дашлыг (1976, 1977) вә игтисади јардым сир типли дөјүш тәjjapəлəри илә тәҹ - Фолсенанын, Диан Саванын повест вэ
hаггында сазишләр имзаланды. ЛхДР Һиз едилмишдир. Һдг-дә патрул вә һекајзләрн ә милли азаллыг муу бари
хариҹи сијасəтиндә динҹ јанашы jaшaмaг десант катерләри вар. Силаһлы гүв зәси, өлкәдэки мүтәрэгги сосиа.
вә сосиализм өлкәләри илә мүнасибәгдә вәләр көнүллүлүк принсипи əсасында јншикликлар экс стиритир.
пролетар бејнәлмиләлчилији принсипи- комплектләшдирилир. Ме'марлыг вә тәсвири сəнəт. 16—
ни рәһбор тутур, һәрби блоклара го- сәһијjә. 1975 илдә Л. да әһалини 19 асрләрдән монастыр комплекслари
шулмамаг сијасəти јеридир. лвҹ ын һәр миші нәфәрина Дүшән догум сады (Луанглрабанига Сијенг Thoнг, 1561,

1979 ил февралын 26-да кечирилмиш 44,6, өлүм сады 22,8 олмушдур. Ин- Bјентјана Фра Кео, 1565, Сисакет,
гурултајында Онун ады дəјишдири- фексион вә паразитар хәстәликләр ке- 1820) вә бүрҹвары мә'бәлләр (Bјент
ләрәк Лаос Милли Гуруҹулуг ҹәбһәсн ниш јајылмыкидыр. 1974 илдә т. да јанда Thaт Луанг, 16 əср) галмышдыр.
алтандырылыштыр. 3,2 минг чарпа jылыг (әһалитин һәр мин Орта әср тәсвири сəнəти дані, ағаҹ вә

1971 илдә т. да 1. — Совет достлугу нәфәринә 6,9 чаршады) 39 хәстәхана, тунҹдан “Будда һејкэллэри, пластик
ајлыгы кечирим ишдир. 1979, 1980 ил- 15 поликлиника шө"бәси, 135 кәпід дис, фигурлар, орнаментал ојма нахышлар
ләрдә 1хи ин баш катиби, ЛХДР ин пансери, 45 həким (әһалинин һәр 21,6 вә дивар рәсмлари (мә'бәлләрдә илә
багш назири Кејсон Фомвиһанын ССРИ- мин нәфәринэ 1 hоким), 110 hоким кө тәмсил олунур. Муасир тикилиләрдә
jә рәсми сәфәрләри заманы һәр яки өл- мәкчиси, 15 диш һәкими, 16 әҹзачы, Авропа ме'марлыг формалары илә
кә арасында достлуг вә әмәкдашлығы 1,3 миндән чоох тибб ишчиси вар (1976). јанашы милли ән 'әнәләрдән дә истифа
:1əринләшдирмәк саһәсиндә јени тəдбир- həким кадрлары хүсуси коллечләрдә дә едилир. Күтлэв халr rəпіллəрін
тәр мүəjjэн eдилмишдир. Һазырланыр. ик!чатылы дамы олан эн'әнәви каркас

1980 илин нoјабрында «Таос-ССРИ» Маариф. ІХДР japaдыланадәк евләрдән ибарэт,дир. Дәзқаһ бојакарлы
Мәмијjэтинин нүмajәндә һеј 'әти ССРИ. (1975) јанлы әһалинин тәгр. 70% и са- гы, графика нə hејкәлтәрашлыг ин
jә рәсми достлуг сәфәри за маны Азәрб. валсыз и.ди. Һазырда ХДР дә сосла кишаф едир. Агач үзәрин,1ə oјма, де
ССР 1ə Да олмушдур. лист принсип, әри тәһсил коратив бојакарлыг, тохучy:Тут вә метал

Сиј іси партијалар, һәмкарлар системи јара ылмышдыр. 1978—79 ил Ишләмә ән'әнәләри бәрпа отунур.
Тифаглары вә диҝәр иҹтимаи тәшки ләрдә 15—45 јанш:1ы эһалини савад.тан- Мусиги. Һинг вэ Чин мусигисинин
латлар. Лаос Хали Ингилаб Парти- дырмаг вазифаси гарны ја тоју:му, күчлү тә’сиринә бахма јајраг 1. мусиги
асы іхип) — 1955 илдә japaдылмыш- 400 мин нәфәр сава дланмышдыр (1978). синдә халгән'әнәләринин сафлыгы вә
Дыр. 1972 иә гәдәр .Таос Халх Парти- МүЭ.Тлумлэрин сајы 1975 илдәки 457 өзүнәмәхсуслугу сахланылмышдыр.
јасы алланмышлыр. Лаос Милл дәні 1980 илдә 19 минә чатмыштыр. Hот јазысы олмадыгындан 1. муси
Гуручулуг чөбһәси (1МГҸ; Мәктәбләрдә тәһсил 1. дилиндәдир. гиси дөврүмүзэ;Тәк шифаһи тәкилдә
1979 иләдәк 1. Вәтәнпәрвәр ҹәбһәси) 1979 180 дәрс илин дә ибтидаи вә орта кәлиб чатмышдыр. Вокал, очүмләдән
— 1979 илдә тә'сис отунмушдур. ЛМГҸ мәктәбләрдә 670 мин шакирд, Bјентјан хор сəнəти инкиінаф етмиш;ҳир. Кәзәр
ја хип рәһбәрлик едир. Тадын. ун тиндә 2 миндән чох тәләбә тәһси ки мүгәнниләрин оходутлары баллада
лар ҹәми ijоги, Лаос Хаяг алырды. 1979 илдә Вјентјанда лхип- лар вә мәһәббэт дуетлэри кетиш Јајыл
Ингилаби Кəнчләрн, Тәлә- ин партија мәктәби, 1980 илдә исә мышдыр. Мусиги аләтләри: hеп (бир
бәләр ч эмијjәти вә с. иҹтимаи Вјентјан əјалəтиндә Педагожи Инт нечә бамбук борудан ибарэтдир), флеј
тәшкилатлар ТМГЧ ја дахилдир. japaдылмыдыр. 19 техники коллеҹ 1а, икисимілін скрипка, мухталиф синч,
Таос һәмкарлар иттифаг- вар. 1. үчүн милли кадрлар һазыр- тәбил, ксилофонлар, кон нон (16 ки
лары Федераси јасы—əсасы ланмасында, тәһсил мүəссисəлəринин чик тун“ синчлән ибаратдир). 60 ҹы
1964 илдә гоjулмушдур. Үмум,дүн ја лазыми аваданлыгла тәҹћизиндә ССРИ илләрин сонундан Милли оркестрләрә
һәмкарлар иттифаглары Федерасија- .1. а бөјүк көмəклик көстәрир. 1977/78 Авропа мусиги аләтләри (скрипка, ақ
сына дахилдир. «Таос --CCPЙ» дәрс илиндә ССРИ нин али мәктәблә кордеон, кларнег. вә с.) дахил едилир.
ҹәмијjәти. ри вә техникумларында 1800 лаослу Театр. л. театрында рәге, мусиги,

Игтисади ҹоғрафи очерк. л. иг- охумушлур. Азәрб.ССР-ин али мәктәб- пантоѕt има, драм бир-биридә сых бағлы -
тисади чәһәтлән зәйф инкишаф етмиш ләриндә 199 лаослу тәһсил алыр (1981). дыр. Театрын формалашмасына буддиз
өлкәдир. ЛхДР е'лан олундугдан сон -- Bјентјанда Милли китабхана, ўн-т нәз- мин тә'сири олмушдур. Һинд епосу
ра иҹтимаи-игтисади дәјишикликләр диндә али тибб мәктәбинин китабхана- «Рамајана» ва «Маһабһарата»дан кө
програмы гәбул олунмушдур. План- сы, Милли Инҹэсэнəт Музеји во с. вар. түрүлмүш сәһнэ.Тәр .1. театрынын дра
лашдырылма тәтбиг eдилир. л. игти- Мәтбуат, радио верилишлари ва матуржи сасыны тәшкил eдир. Теат
садијатынын инкишафында ССРИ вә телевизија. 1.-ун мүһүм мәтбуат орган- рын репертуарында һәмчинин сәһнә
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ләшдирилмиш романтик нағыл, әфсанә, пленуму ејни вахтда үч ингилабын Л. гəдимдән мә'лумдур. л. гарын бош
дини рәва jәтләр дә (бә'зиләри кһмер, (истеһсал мүнасибәтләри; елм вә тех- луғунда
сиам вә Бирма мәншәлидир) вар. Акт- ника; идеолокија вә мәдәнијjәт саһәлә- органлара мүдахилә мәгсәди илә, һабелә

вә кичик чанагда јерләшән

јорлар дәбдәбәли костјумларда, рəнкли риндә) həјата кечирилмаси идејасыны илтиһаб, шиш, гарын зәдәләнмәләриндә
маскаларда чыxыш едирләр. Әсрләрдән ирәли сүрдү. лхи-ин 7-ҹи (1979) вә вә с. хәстәликләрдә тәтбиг eдилир.
бəри Л.-да крал балети, кәзәрки актјор 8-ҹи (1980) пленумлaры илк бешиллик ЛА-ПАС (La Paz)—Боливијанын паj
труппалары, көлкә вә кукла театрлары план (1981—85) ишләјиб Һазырламаг тахты, Ла-Пас департаментинин инэ.м.
мөвҹуддур. Мүстәмләкәчилик дөврүндә һаггында гарар гәбул етди; јени гуру. Өлкәнин сијаси, игтисади вә мәдәнијjәт
л. театры тәнәззүлә уғрамышды. Азад- лушу мөһкәмләндирмәк, сосиал-игтиса- мәркәзидир. Анд д-рында, Ла-Пас ча
лыг мүбаризаси илләриндә театр дир- ди дəјишикликләр, сосиализм гуруҹу- jынын дәрәсиндә, 3660 м јүксəкликдә
чәлмишдир. ЛХДР гурулдугдан сонра луғуну ардыҹыллыгла һәјата кечирмәк јерләшир. Јүксәк дағлыг тропик игли
театрларын репертуарында милли азад- бетиллијин башлыҹа мәгсади e'лан ми вар. Орта темп-р ән сојуг ајда (ијул)
лыг һәрәкаты мөвзусунда әсәрләрə əсас едилмишдир. Лхип марксизм-лени- 6°С, ән исти ајда (декабр) 11°С. Иллик
јер верилир. низм ва пролетар бејнәлмиләлчилији јағынты 570 мм. ӘҺ. 850 мин (1979).

Әд.: Нго Гуи Куин, Архитектура принсипла эсасында Сов.ИкП вә ди- д.ј. вә автомобил јоллары говшағы. Д.ј.
Лаоса, в кн.: Всеобщая история архитеке кəр гардаш коммунист вә фәһлә парти- ону Перу, Чили вә Аркентинанын порт
туры, т. 9, л. — М., 1971; Иоаннисян јалары илә әмаклашлығы даим инкишаф лары илә әлaгәләндирир. Бејнәлхалг
с. и., Лаос: социально-экономическое раз- етдирир. Сов. Икп вә лхип рәһбәрлән аеропорт вар. (Ел-Алто). Тиҹарәт мәр

ринин 1980 ил августун 14-дә кечирил- кәзидир. Јејинти, тохуҹулуг, түтүн,
1972; маслин в. п., Михеев Ю. Я., миш Крым көрүшүндә һәр ики партија, кағыз сәнајеси вар. Семент, шүшә, аjаг

1975;
Азия. "Справочник, М., 1977; Зарубежная дашлыг əлагəлəринин вә һәртәрәфли нәткарлыг (керамика, гызыл вә күмүш
Азия. Юго-Восточная Азия, М., 1979 (се- әмәкдашлыгын даhа да инкишаф етди- мә'мулатлары, ағам үзәриндә ома) ин

жевни рилмаси зәрурилији гејд олунмуш- кишаф етмишдир. Л.-П. 1548 Илдә
ков В. А., Очерки новейшей истории Лао- дур. лхип-ин баш катиби Кејсон Фом- салынмышдыр. Барокко дөврү тикили
са, м., 1979; Фомвихан к., Револю- виһандыр. Мәтбуат органы «Сијенг ләриндән диjес де Медина (1775), Вил
ция в Лаосе: некоторые основные уроки и Пассон» гәзетидир.главные задачи, М., 1980; Лаос. Справоч јаверде (18 әср) сарајлары, Санто-До
ник, М., 1980; Ильинский м., Лаос: Әд.: Фомвихан К., Революция в минго (1726), Сан Франсиско (тәгр.
Чампа — цветок революции, М., 1980. Лаосе: некоторые основные уроки и глав1743—84), Сан-Педро (1790) килсәләри

ЛАбс дили, ла отјан дили— ЛАО-Тcзы, Ли - Ер (е.ә. 6—5 аср- тондан чохмәртәбәли биналар
ные задачі, М., 1980. вә с. галмышдыр. 20 әсрин орталарында

Л.-П.-ын мәркәзи һиссәсиндә дәмир-бе

дили. л.д. -ндә тәгр. 14,7 млн. адам да- ләр)-гәлим Чин философу. «Лао тcзы» мишдир. Шәһәрин кәнарында гејри-абад
нышыр (1978). Таи дилләринә дахил- адлы («Дао де тcзын» ады плә дә мә”. Һинди мәhәлләләри јерләшир.
дир. Шм., мәркәз вә ҹ. диалект груп- лумдур) китабын мүәллифи. Бир чох ЛАПЕРЎЗ (La Perouse) Жан Франсуа
лары вар. Тәҹриди дилдир. Сөзләр алимин фикринҹә, Л.-Т. әфсанәви де Гало (Galaup) (22.8.1741, Ле-Куа,
арасында синтактик әлaгәләр аналитик шәхсијjәтдир, трактаты исә E.Ə. 4–з Албиш. захынлы
фолла japaдылыр. Мүмләдә сөз сырасы эсрләрдә әһтималки, Л.-Т-нын идеја ғында –1788) - фран
сабитдир. Лексикасында пали вә сан- ардыҹыллары јазмышлар. Бурада дөв- сыз дәниз сəjjаhы.
скрит диллариндән кечмә сөзләр чох- рүн дини вә сосиал-сијаси эн'әнәләри 1756 илдән һәрби
дур. Әдәби дил Вјентјан диалектинә тәнгид олунур, аллаһын варлығы ин- донанмада хидмәт
əсасланыр. Лаосда илк јазылы абидə- кар едилир вә көстəрилир ки, дүнјада етмишдир. 1785 — 88
ләрн 13 әсрә аиддир. һәр шеј инсанын шүурундан асылы ол- илләрдә Сакит оке
ЛАОС ХАЛг ингиЛАБ ПАРТИЈА. мајараг објектив мөвҹуд олaн «дао»дан ан" експедисијасы
сы (лхип)—əсасы 1955 ил мартын ирәли кәлир, шејләр инкишаф едәрәк нын башчысы
22 дә (о вахтадәк һинд-Чин Коммунист өз әкелијинә чеврилир. «Лао-Тcзы» дао- мушдур. Сакит оке
Партијасынын Лаос бөлмәси кими фәа- сизмин мүгәддәс китабы иди. ан а-рыны, Шимали
лијjәт көстəрмишдир) Самныа ш.-ндә ЛАО-ШЕ (тәхәллүсү; әсл Шу Американын шм.-т.
(Хуапхан əјаләти), кечирилмиш 1-ҹи Деју јанкинҹн ады— Шу синчун) саһиллəрини, Аси
(тә’сис) гурултарында тојулмуш на 3.2., 1899, Пекин-24.8.1966)-Чин ја- јанын шм.-ш. һис
Лаос Халх Партијасы (ЛХП) адлан- зычысы. ЧXP халг јазычысы. Миллиј- сәсини өjpəнмиш, Сахалин вә һоккај
мышдыр. 1956 илдә лхи-нин рәһбәр- jәтчә манҹурдур. Үмумчин Халг Нү- до а-ры арасындакы боғазы (сонралар
лији илә japaдылмыш Лаос Вәтәнпәр- мајәндәләри Даими Мәҹлисинин депу- л.-ун ады верилмишдир) кәшф етмиш
вәр ҹәбһәси Лаос халгынын мүстәмлә- таты олмушдур (1954 илдән), Мөһтә-. дир. 1788 иллә експедисија иткин дүш
кәчиләрә вә јени мүстәмләкәчиләрә, рәм Чжанын фәлсәфаси» (1926), «Ики мүндүр. 1826 вә 1828 илләрдә Вани
јерли иртиҹаја гаршы мүбаризасинин Ma» (1928) вә се романларында Чиндә коро а.-нда (Санта-Крус а-ры групу)
тәшкилиндә мүһүм рол орнады. 1972 буржуа мүнасибәтләринин инкишафы експедисија ја мәхсус эшијаларын, 1964
илин февралында кечирилмиш 2-ҹи экс етдирилмишдир. Пишик шәһәри- илдә исә батмыш фрегатын галыглары
турултај партијаны лхип адландыр- нин əhвалатлары» (1933) сатирик ро- тапылмышдыр.
мағы гәрара алды; гурултајда гәбул манында Гоминдан режими ифіша олу- ЛАПЕРУЗ БOFАЗЫ Сахалин

инкишаф мәрһәләсини кечмәдән бир- вәси» (1935; русҹаја тәрҹүмәдә «Рик- арасында боғаз. Јапон вә охот дәниз
вә һоккаjдо (Јапонија) а-рыолунмуш сифаси програм «капитализм нур. «Ајрылма» (1933), «Cјантсзы дә- СССРИ)

баша сосиализмә кетид үчүн бүтүн зә- ша», 1956) романлары, Бир, дам ал- ларини бирләшдирир. Ән дар јери 43
рури шәртләри һазырламағы: Лаос тында дөрд нәсил» (1946—49) трило- км дәринлији 51E118 м. Күчлү габар
ингилабынын башлыча вазифаси кими кијасы, «Ал бајраг алтында» нәшри ма-чәкилмә ахынлары олур. Тышда буз
ирәли сүрдү. лхип-ин рәһбәрлији илә 1979) автобиографик повести, «Ватанин ла өртүлүр. л.б. -ндан Владивостокла
Лаос вәтәнпәрвәрләринин, јерли ирти- шәрәфи һәр шејдән үстүндүр» (1943), охот дәнизи, Беринг дəтизи вә Сакит
чаја вә oнлaрын америкалы һавадар- «Әдаләт јумруғу» (1961) вә с. әсәрләри океан портларыны бирләшдирән ләниз
ларына гаршы мүвәффәгијjәтли мүба - вар. ССРИ јазычыларынын 3-ҹү гу- jолу кечир. Ж. Ф. Лаперузун шәрәфи
ризаси 1973 илин февралында Лаосда рултајында иштирак етишдир (1959) нә адландырылмышдыр.

сүлһүн бәрпа олунасы вә милли ра- Чиндә «мәдәни янгилаб» дөврүндә тә” ЛАПИлли (лат. lapillus-даш)-вул
зылыг әлдә едилмаси һаггында Сази- гиб олунмушдур. кан пүскүрмәси заманы вулкан бомба

нәтиҹәләнди. Әсәрләрн: Соч., т. 1—2, М., 1957; cы вә күлү илә бирликдә хариҹә аты
1975 илин декабрында лхип динҹ Рикша, Записки о кошачьем городе. Под лан дәфирми вә ја гејри-дүздүн форма
jолла өлкәдә бүтүн һакимијjәти əлə пурпурнымі стягами. Старый вол, разби- лы кичик (фындыг вә гоз бојда) лава
алды; ЛХИП-ин тәшәббүсү илә чагы- тая повозка. Эссе, М., 1981. парчалары.

рылмыш Лаос халг нүмajәндәләринин (к 80-летию со дня рождения Лао шэ), land, Исвеч дилиндә Lapplаnd, финӘд.: Шнайдер М., Памяти друга ЛАПЛАНДИЈА (Норвеч дилиндә Lap
Милли конгреси монархија гурулушу- иностранная литература», 1979, № 2.
нун деврилдијини вә Лаос Халг Демок дилиндә Lappi) — ССРИ-дә Мурманск
ратик Республикасынын (ЛХДР) ја- ЛАПАРОтомЙЈА (јун. lapara-гасыг, вил.-нин г., Норвеч, Исвеч во Финлан
радылдығыны е'лан етди. Лаосда со- бәтн+tome — jармаг) —ҹәрраһи әмәлиј- дијанын шм. Һиссәсиндә әрази (64—

гуруҹулуғу стратежијасыны jат; гарын бошлуғунун ҹәрраһи әмә- 66° шм.е.-ндән шм.-да). Саамларын
ишләјиб һазырлајан лхип-ин 4-qү лиjјат апармаг мәгсәди илә јарылмасы. Мәскун олдуғу əсас р-ндур.
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ЛАПЛАС (Laplace) Пјер Симон (23.3. сини өлчмәк үчүн барометрик дүcтyp e'малы, нефт-кимја вә һәчинин эт
1749, Нормандија, Бомон ан-Ож—5.3. вермишдир. сәнајесинин мүһүм мәркәзмәриндэндир

1827, Парис) – фран Л. фәлсәфи фикирләринә ҝөрә фран- Ун-т, тәбиәт-тарих музеји вар. 1882
сыз астроно, ри сыз материализминә јахын олмушдур. илдә салынмышдыр.
јазијјатчы вә физик, «Дүнја системлəринин ифадәси» әсә- ЛА-ПЛАТА КӨРФәзи (исп. Rio
Парис ЕА (1785) риндә Наполеонун «Нә үчүн аллаһы de la Plata — күмүшү чај) - Атлантик
вә Франса Академи јада салмырсыныз» суалына «Бу һипо- океанында, Ҹəнуби Американын ч. п.
јасынын үзвү (1816). тезə eһтијаҹым олмамыдыр» ҹавабы саһилиндә көрфәз. Парана чајынын ес
Бенедиктчиләр сүр чох мәшһурдур. Лакин Л.-ын дүнја- туaрисидир. Уз. 320 км, ені 220 км э
дені мәктәбиндә көрүшү механистик материализмлә гәдәр, дәринлији 10—20 м дир. Габар
охуса да атеист Сл мәһдуд иди. ohеcаб едирди ки, тə- малар (һүнд. 1 мэ гэдәр) олур. Буенос
мушҳур. 1766 илдә биәти бүтүн Һадисəлəрини механика Ајрес (Аркентина) вә Монгeвидео (Урус
Парисә ҝәлмиш, ж. ганунлары илә изаһ етмок олар («мевај) ш. -ләри Л. П.к. саһилиндәдир.
Д'Аламберин көмә ханики детерминизм»). ЛА-ПЛАТА ОВАЛЫҒЫ Чəнуби
ји илә һәрби мәктәб. Воронцов - Веляьми- Америкада (Гран-Чако вә Пампанын
дә проф. јери ал. нов Б. А., Лаплас, М., 1937; История ма- ш.-индә), Парагвај —Парана дүзәнлик -
мышцыр (1771). Нормал вә Политехник тематики с древнейших времен до начала лəринин овалыг ш. һиссаси. Шм.-дан
мәктәблəрин тәшкилинин фәал иштирак- XIX столетия, под ред. А. П. Юшкевича, ҹ.-а 2400 км, ш.-дән г. ә 900 км узаныр.
чысы,дыр. Чəки вә өлчү Палатасынын 3, М., 1972. Ҹəнуби Америка платформасынын Па
сэдри олмуші (1790), метрик өлчү сис- ЛАПЛАС ОЛЕРАТОРУ, лапла- леокен Неокен вә Антропоҝенин галын
теминин практика ја тәтбигинә рәһбәр-сиан, делта - оператор — пчөкүнтү гаты илә өртүлмүшi синеклиэн
лик етмишдир. Елми ирси көj механи- сајда Х1,..., xn дəјишәнләринин 4 (x1,... дир. Иглими шм. - да тропик, ҹ.-да суб
касы, ријазијат вә риjази физикаja xn) функсијасына тропикдир. Сејрәк мәшәләр, батаглыг
аидир. Бешҹилдли «Кој механикасы лар, 4.-да прер вә чөлләр вар.

hаггында трактат» әсәрини јазмышдыр.
д-р д-р ЛАПоноид ИРГи (сон лат. Lapones

И. Hјутонун «Башланғыҹлар» әсәриін Др =
+...++

дх? — лапландијалылар 4 јун.дх3
дә ифадо етдији идеја вә үсуллары ән

idos-кө
рүнүші, көркəм) - Урал принин бир

jүксәк дәрәҹәлә тәкмилләшдирмиш- функсијасыны гарцы гојан хәтти ди- варианты. 1.1. үчүні алчааг бој, алма
дир. Л. Eiлер вә Ж. Лагранжын јарат- ференсиал оператор. Икидəјишәнли ҹыг сүмүкләри чыкмын, эјури бурну
дығы аналитик усуллара әсасланараг (x, y) үчүн олан, епикантусу зэлф кичик үз хіі -
көj ҹисимларинин һәрәкәт нәзәријjәси. до дер рактерикдир. Л.И. ний нүмафэндэләри
нин бир чох мэсэләсини арашдырмыш, дх2 + ду? саамалардыр.

ЛАПЛЁНРАНТА (фин дилінә І.ap
системи планетяəринин һәрәкәтини изаһ шәклиндадир, бирдәјишәнли ф(х) үчүн рееnrania). Влманстран (ис
етмәк үчүн кифајəт олдуғуну көстәр- исә веч дилиндә villman strand) - Фила.
Мишдир. о, сарсыншылары риjази сы Др — дијада шәһәр в» порт. Сајма көлүнүн
paлaрлa ифадә едәрәк, онлaрын дөв dx? ҹ. саһилиндэлдир. Эһ. 53 м (1976).
рилијини, Күнәш системинин млрд. икитәртибли төрәмә оператору илә үст- Машыгадырма, агам емалы, селлулоз
илләр мүддәтиндә дајаныглы олаҹағы- үстә дүшүр. л.о. бирҹинс изотроп мү, кагыз, кимја, семент, јејтити сэна јесн;
ны исбат етмиш, сарсынты нәзәријjә- ћити хассəлəрини өjpəндикда тәтбиг л. ја аид олaн Лауритсла гос. ндә
синә әсacә Јупитер планетинин һәрә- едилир. П. Лапласын алдынадыр. коли тəрсанәләри нар.
кəтиндэки хүсусијjәтләрин изаһыны ЛАПЛАС ТЕОРЕ МИ — бах Лимит ЛАПТЕВ Дмитри Јаковлевич (?-?)
вермишдир. Аjын һәрәкәтинин тә'ҹил теоремлари, рус Арктика тэдгигатчысы, витсе ад
ли олдутуну кашф етмиш, онун сүр ЛАПЛАс тəнлијИ — хүсуси төрәмэ мирал (1762). 1736 илдән Икинчи Кам
этинин Јер орбитинин екссентрисители диференсиал тəнлик: чатка експедисијасынын шимал дәстә
тиндән асылылығыны ҝөстəрмиш, мүəj дги д?и д?и ләриндан биринин рәһбәрі олмушдур.
jән заман интервалындан сонра Ајын + + = 0, 1739 — 42 илләрдә Ленанын мәнсәбин -
һәрәкәт инин јавашы јаҹағыны исбат ет дх2 ду? д22 дән Бөјүк Баранов буриупадок саһил
мишдир. Космогоник тәсәввурләр тари- бурада x, y, z— асылы олма јан дэјишэн- бојvну, Анадыр чајы һөвээсипи вә мән
хиндә Лаплас һипотези (Ҝүнэшн системи- ләр, ини(x, y, z) исә ахтарылани функ- сэбини, Анадыр таласындан Пенжина
нин фырлапан газ Думанлыглан Japaн- сијадыр. Физика вә техниканын бир көрфәзинәләіс болан гуру јоллары тәc
масы) мүһүм јер тутур. Бу һипотезә сыра мәсәләси (мас., гэрарл:IIIыш про- вир етишидир. 1741 — 42 илләрдә Бөјүк
Ф. Енкелс үксэк гијмәт вермишдир: сссләрдә темп р, мазибә саһәсинин по- Анјуј вэ Анадыр чајларында плaнaлмa
«Кантын әсәри, та арадан узун илләр тенсиалы) Л.т. -нэ кэгирили. Т.т. 11 шілори апармындыр. Лена чајынын
кечдикдән сонра Лаплас вә һершел бу өдәјән функсијалар һар» моник функси- делтасында буруна, Бөјүк Лjаховски
әсәрин мəзмунуну инкишаф етдиринҹә- jалар адланыр. Тэнлик П. Лапласын а. илә Асија материки арасында бо
jә гәләр вә ону этрафлы сурәтлә әсас- адынадыр. газа Л. Ин ады верилмишдир. Шимал
ландырараг, белаликлә до небулҙар һи- ЛАПЛАС ЧЕ ВИРМәси орижитал Бузлу океанынын дәнизләриндән би
потезинин» гәбут олупмасы үчүн тәдри- адланан һәгиги дəјишләнли f(t) функси- ри (Лаптевләр дәнизи) Д.Ј. вә х. п.
чән шәрайт hазьерлајынҹа ја гәләр била- јасыны р0+it комплекс дэјишнәтинин Лаптевләрин шәрәфинә адландырыл
васитә нәтиҹәсиз галды» (Тәбиәтин диа МЫі дыр.

лектикасы, Б., 1966, сəh. 10). ЛАПТЕВ Харитон Прокофјевич (? —
Л. -ын риjази эсэрләринин мүһүмлә

(1)F (р)=L (f]=) f (t) e-mt dt 21.12.1763)-рус Арктика тəдгигатчы
ри диференсиал тəнликләрә, хусусан сы, дәниз забити. 1739 — 42 илләрдә
«каскад» үсулу илэ хүсуси төрәмәли тəн- функсијасына көчүрэн чeвирмә. Л.ч. Икинҹи Камчатка експедисијасынын
лијин интегралланмасына аиддир. Елмә дедикдә тәкҹә чевирмэнин өзү дејит, шимал дәстәләриндэ биринин рәһбәри
дахил етдији күрәви функсијанын тәт- онун нэтиҹәси F(7) функсијасы да олмушдур. Експедисија заманы С. И.
биги әһәмијjәти бөјүкдүр. Еһтимал нә- баша дүүлүр. (1) ин сағ тәрәфи Лап- Челјускин, Н. Чекин вә ҝ. Медведевлә
зәријjәсиндә (бу саћәдә ән мүһүм əcə- лас интегралы алланыр. Ону бирликдә Тајмыр ја ны (Хатанга ча
ри «Ёһтималларын аналитик нәзәријjә- илк дәфә П. Лаплас тэдгиг етмишдир. jынын мәнсәбиндэн Пјасина чајынын
си»дир) л. теореминин (бах Лимит Л.ч. електротехника, һидродинамика, мәнсәбинәдәк) вә онун јахынлығында
теоремлари) исбатыны вермиш, хәталар механика, истиликкечирмә вә опера- кәшф етдији бир нечә аланы тәсвир
нэзәријjәсини вэ ән кичик квадратлар сија һесабынын эсасландырылмасы мә- етмишдир. Тајмыр ја нда дәниз са
усулуну инкишаф етдирмишдир. сәлэләриндә кепиш тәтбиг олунур. Һилинә, Челјускин ја нда буруна вә с.
А. Лавуазје илә биркә кизли әримə Әд.: Моммодов Р., ҹәфәрли Л. -ин ады верилмишдир. Лаптевләр

истилијини тэдгиг етмиш, буз калори - W., Операсија heсaбы..., Б., 1971; әкмә- дәнизи (Шимал Бузлу океанында) Х. П.
метрини дүзэлтмиш, ҹисмин хәтти ке - дов г., һәсәнов К., Јагубов М., вә Д. Ј. Лаптевлэрин шәрәфинә адлан
и ишланмасини сезмәјә мүшаһидә бо- Ади диференсиал тэнликлэр, Б., 1978. дырылмышдыр.
русуну тэгбиг етмиш (илк дәфә) вә һил- ЛА ПЛАТА (La Plata) - Аркентина - ЛАПТЕВ ДМИТРИ БОҒАЗЫ – Асија
рокенин оксиҝенлә јанмасыны өjpəі - нын ш. индә шәһәр. Ла Плата көрфә- материкини шм. саһили (Јак.McCP)
мишдир. л. сәсин һавадакы сүр'эти зинин ҹ. саһилиндә мүһүм дәниз порту. илә Бөјүк Лjахов а. арасында боғаз.
үчүн дүcтyр чыхармыш, Јер сәтһиндән Буенос Ајрес əјалотинии инз. м. д.і. Лаптевлэр дәнизини Шəрги Сибир дә
јухарыда һава сыхлығынын дәјишмә- говшағы. Əh. 72,8 мин (1979). Нефт низи илә бирләшдирир. Ёни 50—63 км,
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вӘ

ч. ш.

әринтији 10 – 14 м. 1.тин чох вахты тыртлаг)-тыртпаға андлик билдирән мушду. 1923 илдә һәбсханадан бурахыл
бузла өртүктү олур. І. І. Лаптевин мүрәккәб сөзләрин гәркиб һиссаси (мәс, ыглан сонра Ирландија ја сүркүн едил
шәрәдинә ат тандыры.ІМындыр. паринго Токија, ларингоскопија). Мишди. 1924 иллә Б. Британија Ком -
ЛАПТЕВләр дәнизи, си бир ЛАРИНГолоки JA (ларинго...+ ло- мунист Партијасына дахил олмуш, ла
ганизи, Норценше 17 тә- кија) — оториноларинголокијанын бир кин 21) чи илләрин сонундан янгилаби
низін-cCPI caһилтəринә Тајмыр бөлмәси; сырттағын физиологијасы- фәһлә һәрәкатындан узаглашышдыр.
ја, Северна ја Землја, Н.лвосибирск ны, патолокпјасыны, онун хәстәлик- 1937 — 47 илләрдә Ирландија парламен
ары арасына Шима.з Бузлу океаны- ларинин мүалиҹә профилактика тинин үзнү иди. Дублиндә 1.-ə абдә
нын кәнлар әнии. Т. дә Вилкитски, усулларыны өjpәнир. тојулмушдур (1979, иjун).
ІІІокалски вә Гызыл Орду боғазлары ЛAРингоскопЙЈА (ларимво... + јун. ЛАРЛАР (лат. lares)Гэдим Рома ди
ону Кара Дэниэи илә, ш. дә исә Дмитри skopéo — бахырам) гырттағын ағыз ниндә һәр бир евдә сита иш олунан һи
Лаптев, Етерикан вә Санников бо- боштуғундан инструментал мүајинә үсу. мајəчи аллаһлар. Л. -ын тәсвири оҹаг
ғазлары Шәрги Сибир дәнизи итә бир- лу. 1. ики чүр апарылыр: васитәлин вә јанындагы кичик өлчүлү шкафда вә ја
ләшдирир. Саh. тәгр. 700 мин к.ч?, су- васитәсиз. Васитәли т. хүсуси күкү хүсуси отагда сахланылырды. 1. һәм
Јунун һәчми 403 мин км2, орта дәринли- итә, васитәсиз Л. исә хүсуси тибб чи- чинин jолларын һима јəчилари (тәсвир
ји 578 м, макс. дәринлији исә 3385 м. һазы -- ларингоскопла, наркоз алтында тəри јот ајрычларында гоjулурду) he
дир. Ән ири көрфозләри: Хатанга, Олен апарылыр. саб олунурдулар.
јок, Буор-Хаја вә с. л.д. -нә чохлу ча) ЛАРИНѓоспазм (таринго... + ЛАРНИ (Larni) Маріти Јоханне (тә
(Лена, Хатанга, Јана, Оленјок, Ана спаз.м) –сәc jарығынын тыҹолма шәк- хәл түсләри: Аслак Hyорти, As
бар вә с.) төкүлүр. Адаларын үмүмін индә сыxылмасы. Ушагларда (3 а):тыг lak Nuorti, Дан Астер, Dan Aster)
саh. 3784 км? дир. Т.д. ән сəрт иг.Тим- Да 2 јаңына кими) тəсахүф олунур (д. 22.9.1909, hелсинки, Пакила)-фин
ли Арктика дәнизтәриндэндир. Илин ЛАРИнгофон (јун. larynx — гырт јазычысы, журналист. «Дөзүмсүз eh
чох һиссәси бузла өртүлү отур. Тында лаг + phone —сәс)-тырттаг бағлары вә тирас» (1945) поемасы фәһләләрин һә
бузалты сујун темп ру дәнизин тығырдағын механики pərсларини (виб- jaтындaн бәһс сир. «Мөһтәрәм јохсул
һиссәсиндә - (0,8°С, шм. да — 1,8°С, дә распјасыны) електрик рәгсләринә че- лар, вә oнлaрын алабәзәк мәҹлиси»
ринликдә исә 1,6 - 1ан – 1,7°С дәк дир. вирән микрофон. Гыртлаг үзәринә го- (1944), «Дөрдүнчү фәгәрә, јахуд чарә
Јајгда буздан азад р-нларда сујун темії- јутур. Адәтән 2 Л. у гыртлағын һәр сизликдән фырылдагчы» (1957; һәмин
ру мэркээн һиссәдә 2—3°C jә, көрфәз-ики тәрәфиндән баш телефонлары әсәр үзрэ Р. Һачы jев «Дөрдүнчү фә
ләрдә 8—10°C -jә чатыр. Дуэстутуг гыш- олан илемин rajышына бәркидирләр гәрә» оперсттасыны јазмышдыр, 1971),
да дәнизин ҹ. ш. һиссәсиндә 20-25%o (бах Ш.ле.мофон). Чох сəс күјлү шә- «Донузабахан көзәл тыз, јахуд истиса
шм.-да 34°o, ә гәдәр, јајца мүвафйг ранит дә (мәс., тəjjapәдә, танкда) теле- дијјат мүшавиро Минна Карлссон
отараг 5—10%, ә вә 30 — 32°oo-ә гәләр фон данышыгларында тәтбиг олунур. Кананенин хатирәтәри» (1959), «Бу һаг
олур. Јарымкүндүк табармалар баш ЛАРИНЩИТ (јун. larynx —гыртлаг) да учадан данышмазлар» (1954) роман
верпр. Говулма кэтиргәнин сәвијjә тыртлахын сезик. гишасынын илти- ларында буржуа ҹәмијjәтинин мә'нәви
тәрәхдүдү көрфәзләрдә 2,5 м дэн чox hабы. Кәсекин вә хроник олур. Кәс- ејбәҹәрликләри, империалист Дөвлат
олур. Балыгла зəнкиндир. Учурум.ту кин Л. Інфексион мәншәли олуб грип, ләрин си јасəти ифша олунур. Дәфә
саһилләриндә гуш базарлары олур. Л.д. кəскин респираторлу хәстәликләрдә ләрлә ССРИ-jә ҝәлмиш, совет мәтбуа
IIимал дәниз јолунун 1əркибинә да- мүшаһидә олунур. л. гызылҹа, скар- тында чыxыш етмишдир. Бә'зи hека ја
хилдир. Јүк дөвријjәсиндә тахта-шал- латина хәстәликларинин әламәтін дә ләри Азәрб. дилиндә дәрҹ олунмуш
бан, тикинти материаллары вә хәз үс- ола биләр. л. әсacән, организмин со- дур. Бакыда ол:ушдур (1969).
түнлүк тәшкил eдир. д. ). Лаптевин југламасындан баш верир. Богазда Әсерләри: Памфлеты. Фельето
вә х. П. Лаптевин шәрәфинә адлан- гурулуг, сәсин позулмасы, туру өскү- ны. Рассказы, М., 1973; Четвертый позво
дырылмыштыр. рәк олур. Хроникл. кəскин Л.-дән нок. Прекрасная свинарка, Рассказы, Ки
ЛАПчын — узунбогаз аjаrrабы нөвү. төрәфир. Хроник л. папирос чәкдикдә, шинев, 1980.
Үзлүү тумач вә ја кечәлән, алты көн- спиртли ичкиләр ичдикдә дә баш верир. ЛА-РОШЕЛ (La Rochelle) — Гәрби
дән тикилирди. Боғазынын (гунчу. Хроник 1. -ин əсас әламәти мухталиф Франсада шәһәр. Бискај көрфәзи са
нун) кәсик һиссәсини бир биринин дәрәчәли сəc позғунлуғу, бә'зән сәсин һилиндә порт. Дәнизкәнары Шаранта
үстүнә тојуб хүсуси гајтанала долајыб батмасы, гуру өскүрәк вә с. Муал- департаментинин инэ.м. ӘҺ. 15 мин
бағлајырдылар. 1.-ын уҹу шиш вә нис- чәси: кəскин 1.-дә 5-7 күн «сәc pe- (1975). Балыкчылыг вә балыг e'малы
бәтән јухары татанмыш отурду. Азәрб. жими» (данышмамаг, јахуд пычылты сәнајссинин мəркәзидир. Кәми, тəjja
(хусусилә Нахчыван, Шәки илэ данышмаг) сахламаг, сeликли ги- рә вә автомобилга јырма мүэссисəлəри,
рында) вә тоншу халулар арасында шаны гычыгландыран, чох исти вә чох арсенал вар. Тохуҹулуг маллары истеh
jajылмышды. Әcacән дағ кәндлəринин сојуг гидалар јемәмәк, боғазы исти сал едилир.
әһалиси истифадә едирди. сахламаг, инһалјасија вә с. Хроник ЛАРОШФУКo (La Rochefoucauld)
ЛАРАШ, әл-Арајш (әр.ual)- 1. дә хәстәлији төрәдән сәбәблəри (па- Франсуа де (15.9.1613, Парис — 17.3.
Мәракешдә, Тетуан əјалəтиндә шәһәр. пирос чәкмәји, спиртли ички ичмәји 1680, орада) — heрcог, франсыз јазы
Атлантик океаны саһи:Пиндә балыгчы- нə c.) арадан талдырмаг. чысы. А. Ж. Ришелје әлејһинә сарај
лыг порту. д.ј. ст. Әһ. 46 мин (1971).

Әд.: Гасымов Ј., Гулаг, бурун Фронда тәрәфинә кечмишдир. Хатирә
мүнагишәләрин дә иштирак етмиш,

Тичарәт сэнaје мәркәзії. Балыг кон
серви, тохучулуг мə 'мулаты істсhсал вә боғаз хәстәликлари, нәшр 2, Б., 1980. ләриндә (1662, там нәшри '1817) мүт
едилир. Агач е мал олунур. Кәми тә' - ЛАРИСА (Larisa)—Јунаныстанда, Фес- ләгијjәт әлејһинә чыкмышдыр. «Дүшүн
мири тәрсанәси; јахынлығында гəдим салија тарихи вил. ндә шәһәр. Лариса ҹәләр, јахуд әхлаги кәламлар вә макси
Финикиjаjа анд јашајыш јеринин номунун инэ. м. Пинос чајы саһилиндә- малар» (1665) әсәриндә о девр франсыз
(Пикс) харабалыглары вар. 13 әсрдә дир. Əh. 55,4 мин (1975). Мүһүм нәгл. ҹәмијjәтинин әхлаги көрүшләри фәл
сатымышыр. мәнтәгәси. Ипәк вә памбыг парча, јејин- сәфи бахымдан умумиләшдирилмиші
ЛАРГА, халлы суити (Phoca ти сәнајеси, јахынлығында ири аерод- дир. 1. худəсəндлији, шәхси мара
vitalina lаrgha) — әсл суитләр фәсилә- ром вар. Тикинти материаллары истеh- инсан давранышынын башлыҹа
син,дән мәмәли he jван; ади суитинин сал олунур. һәрәкәтворичи гуввәси сајмышдыр.
Сакит океанда ја зајан формасы. Јет- ЛAPKйн (Larkin) Ҹејмс (1876—30.1. Jарадычылыгы үчүн психоложи дә
кин фор:1.Тәрин бәдәнинин уз. 160 см- 1947)-Ирландија фәһлә һәрәкаты ха- ринлик, устуб камилллін, афоризм
дәк, чәкиси 65 кг дәк олур; Дишиләри дими. Ирландија нәгл. вә ихтисассыз лик сәчијjәвидир.
бир гадәр кичикдир. Рәнҝн күмүuүдән фәһлэләр иттифагынын (1909) тәшки Әсәрі: Мемуары Максимы. 1..
түнд боза дəк олуб, белиндә хырда түн; латчыларындандыр. В. И. Ленин Дуб- 1971
хал.лары бар. Асија вә Шимали Аме. Лин гә'тилиндә (1913) Л. ин ролуну Э.: Разумовская М. В. Па
рика саһи.Т.Тәриндә -- Чукот дәнизин- тијмәтләндирәрәк јазырды: «Көзәл на рошфуко, антор «Максим». 1, 1971.
Пән ч, а Кореја во Калифорнијаја тән тиглик исте'дадына вә чошғун Ирлан. ЛАРС КРИСТЕНСЕН САҺили (Lars
дәр ја іы:Tмын дыр. Благыг та бидаланыр. дија әзмкарлығына малик олан Паркин Christensen Coast)— Антарктида саһи
Он објекти:ир. тэ'лим көрмәмиш... фәһләләр ичарисин- линин Мак Робертсон Торпагындан
ЛАРГО (итал. largo —ҝениш)—1) му- дә... харигәләр көстəрмидир» (Әсәр. ІІ.-дəки (65 вә 71° ш.у.-лары арасын
сигидә ән аста, јаваш темп; 2) бу темп- там күллијјаты, ҹ. 23, cəh. 446). да) һиссаси. 1930—31 илләрдә Норвеч
дә ифа едилән әзәмәтли, тәнтәнәли вә л. 1914—23 илләрдә АБШ да јашамыші, балина овлајанлары кәшф етмиш
һүзнү характер дашыдан мусиги пјеси. фәһлә һәрәкатында иштирaкына көрә балина ову донанмасы саћибинин шә
ЛАРИнго... (јун. larynx, laryngos— 1919 илдә 5 ил мүддәтинә һәбс олун- рәфинә адландырмышлар.
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Чох

түнлүүнү гејд едәрәк, рус дили гыса 1825, Полша, Бреслау (индики Врот- келс вә В. И. Ленин Л. ыкəскин тэн
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ЛАРУСc EHсиклоПЕДИЈАЛАРЫ Әд. Константинова И. Г., буржуа сосиализминин бир нөвү. 19
— франсыз педагогу вә лексикографы Тарасов Т. М., 1а Скала, А., 1977; әсрин 60-ҹы илләринин аввәлләриндә
п.*Ларусс (1817—15) тәрәфиндән 1852 дена она рын. Русские в «Ла Скала», мејдана кәлмиш вә Алманија Фәһлә
илдә Парисдә әсасы гоjулмуш нәшриј- ЛАСКЕР (Lasker) Емануел (24.12.1868, чeвpилмишдир. Идеја əсасыны банисиИттифагында (АФИ) Һаким ҹәрәјана

јатын бурахдығы
XIX əсрин бөјүк универсал үгәти» Берлинхен, индики Барлинск, Полша Ф. Лассалын үмуми сечки һүгугунун
(«Grand dictionnaire іniverse du XIX е -13.1.1941, Hју Јорк)-алман шаһмат- ишчилəрин капиталист истисмарын

siècle») вә ја хіхәсрин Ларуссу» чысы, 1894—1921 илләрдә дүнија чем дан азад едилмаси јолунда универсал

адланан бу нәшрләрдә (1865—3 ил- пиону. Фәлсәфә вә риjази јјат доктору, си јаси васитә олмасы, дөвлэтин комәји
ләрдэ 15 ҹилд, 1878 вә 1888 илләрдә әла- л. дүнја биринчилији уғрунда матч- илә сосиализмин ҹәмијjәгә тәтбигини
вә" 2 ҹилд) һуманитар Мөвзуда јазылан дарда В. Стејнитс (1894, 1896—97), тә'мин едән истеһсалаг бирликларинин
мәгаләләр, һәмчинин мусиги вә инҹә Ф. Маршалл (1907), 3. Тарраш (1908), Japaдылмасы, капиталист дөвлатинин
сәнәт әсәрләри эсас јер тутм ушдур. Мә- д. М. Јановски (1909 вә 1910), үзэрин- динҹ jолла «халт дөвлəтинә» чеврилмә

на гаршы чеврилдијиндәні, л. е. Вати- Петербургда (1895—96, 1909, 1914), даирeһкамлары тәшкил едирди. Л. ын
кан тәрәфиндән «Гадаған олунмушки- Нүрнбергдә (1896), Лондонда (1899), нүмa jәндәләрй дөвләтә әбәди вә синиф
таблар индексинә» дахил едилмишдир. (1923) кечирилмиш јарышларда гә:15- ја кими бахыр, синфи мубаризәдән нә

Парисдә (1900), Моравска Остравада ләр фөвгүндә дуран мә'нәви категори

Л.е. -нын 1897 —1904 илләрдә «Јени

иллүстрасијалы Ларусс» (6 ҹилдда; фашист Алманијаcыны тәрк
бә газанмышдыр. 1934—36 илләрдә ингилабдан имтина ёдирдиләр. Бирин

әланә чилд, 1906), 1927—33 илләрдә ECPИ дә јаншамыш вә бејнәлхаяг ја- сизмин алман фәһлә һәрәкатына нү:
едәрэк чи Интернaсионал дөврүндә 1. марк

«ХХ асрин Ларуссу» (6 ҹилддә; jсни
нәшри, 1948—500); элава чилди, 1953) рышларда ССРИ-ни тәмсил етмишидир. фуз етмәс и гаршысында вә фәһлә пар
нәшрлари олмушдур. 1960) — 64 иллэр Әсәрн: Как Виктор стал шахматным ти јасы japa,дылмасы jолунда башлыҹа

дә нәшр олунмуш «Бөјүк енсиклопе.
мастером, пер. с нем., М., 1973. манерләрдән бири иди. Алманија Со

дик Ларусс» (10 ҹилддә; әлaвә ҹилд, Әд.: Вайнштейн Б. С., Мысли- сиал Демократ Фәһлә Партијасынын
1968) чохҹилли

тель, М., 1981.
енсиклопемуасир ЛАС ПАЛМАС (Las Palmas)-Канар шиндә Л. ын бир чох тәрәфдары марк:

(бах Eјзенахчылар) japaдылмасы кеди

дијадыр. Бурадакы 450 мин дән
термин мәгалә, эсасән, тыса арајыш

арынын эсас шәһәр вэ порту. Тас сизм Мөвгејинэ кечди. Бунунла белә,
Палмас эјалотинин инэ.м. Трансатлан - сонрадан ејзенахчылар АФй илә вашәклиндадир.1906—59"илләрдә һәр ил бир, сон- тика jолунда транзит мәнтәгә, бункер һид партијада бирләшмәк наминә лас

ракы илләрдә исә 2 вэ ја зҹилдлик
базасы, бејнәлхалг эhэмијjәтли кэми 1ə' салчылара бир сыра биабырчы күзәт

Л.е. («Кичик Тарусс» ады "илә вә ја мири марказидир. Əh. 271 мин (1971), ләрә кетдиләр (бах Гота програмы).
дикәр мүхтэлиф адларлау нәшр еди: Јејинти сəна јеси муэссисəлəри, хәми: Јалныз Ерфурт програмы "(1891) бу
мишдир. В. И. Ленин изаһлы вә ен га јырма тəрсанәси; инҹэсэнэт музеји сәһвә сонгојду. Муасир дөврдә сағ
сиклопедик лүғәтләрин функсијасыны вә с. вар. Тыш курортудур. 1478 илдә с.-д. лидерләри лассалчы доктрина

өзүндә ҹәмләшдирмиш •Кичик Ларусс» ПАССАЛАssalle) Фердинанд (11.4. лардан марксизмә гарцы мүбаризәдә
енсиклопедијаларынын гурулушча үс

.

лүкэтинин тәртибиндә ондан истифадә Weнeвpə]— Алманија
слав) — 31. 8. 1864, ІНид етмишләр.

етмәји мәсләһэт көрмүдүр (бах Әсәр Әд.: бах Лассал мәгаләсинин əдобиј

ләри, ч. 36, cəh. 480). 1907—58 илләрдә фәһлә һәрәкаты ха јатына.

Л.е. нын «Ајлыг иллүстрасијалы Ла- дими, хырда бур ЛАССАР ПАСТАСЫ — илтиһаб әлеј

русс» журналы (1941 — 47 илләрдә фа- жуа сосиалисти,публиcист, һинә (һәм дә гурудуҹу тә'сирлидир)
силә илә) чыкмышдыр. 1971 иллән нәш
ријјат «Бөјүк енсиклопедија» (60 чилд

Оппортунизмин тә дәрман. Алман Һәкими о. Лассар (0.

заһүр формаларын Lassar; 1849—1907) тәклиф етмишдир.
лик) бурахмаға башламышдыр. Тәркиби сaлиcил туршусу, синк оксид,
«ЛА СКАЛА» (La Skala; бүтөв ады дан бири олaн лас нишастасалчылығын баниси. вазелиндән ибаратдир.
Teatro alla Scala)—Миланда опера Сүртмә дәрман кими дәри хәстәлијиндә
театры; дүнја опера мәдәнијjәтинин ән

Алманија да 1848 —
49 илләр ишләдилир.

бөјүк мәркәрләриндән бири. Театрын ЛАССЕН-Пик (Lassen Peak)-АБШ
бинасы 1776—78 илләрдә «Санта Ма- бында иштирак ет да, Каскад д-рынын ҹ. һиссәсиндә
рија делла Скала» килсәсинин јериндә манија фәһлә иттифагынын (1860) japa- вулкан. Һүнд. 3187 м. Бөјүк фасилә
тикилмиш, ады да бурадан көтүрүл- дырларындандыр. Онун фәһләләри ләргә пүскүрүp; 1914—17 илләрдә фәа
3-дә олмушдур. Италјан бәстәкарла- бирлијә тәш виг етмәси марксизм-лени лијjәти күчләнмишдир. Л.-п. р-нунрындан г. Донисетти, В. Беллини, ҹ. низм баниләри тәрәфиндән мұсбәт гиј- да гејзерләр, исти булаглар вә с. вар;Верди, ҹ. Пуччини вә б. нын опера- мәтләндирилмишдир. Бунунла белә, л. битки өртүү мүхталиф, hејванлар аләлары илк дәфә «Ла С.» нын сәһнәсин күтләләри синфи мүбаризәдән јајын- ми зəнкиндир. 1916 илдән милли парк
дә тамашаја гоjулмушдур. Театрын дырмаг си јасəти јеридирди. Дүнјакө- дыр (Лассен Волканик).jүксəлиши А. Тосканининин фәалијрүшү с'тибарилә идеалист олан Л., дөв- ЛАссиЛА (Lassila) Мајју (әсас тәјəти илә бағлыдыр. «Ла С.»-нын репер- ләтә синифләр фөвгүндә дуран бир хәллүсу; әсл ады вә фамилијасы Алтуарына милли бәстәкaрлaрлa jанашы тәшкилат кими бахырды. Л. Һекели гот Унгола Тиетјавјајненәҹнәби, еләҹә дә рус бәстәкарларынын схоластикҹәсинә шәрһ едир, онун фәл- Untola Tietäväinen) (28.11.1868, Гәр -әсәрләри дахилдир. Мүхталиф вахт. сәфи консепсијаларындан өзүнүн "оп- би Карелија, Тохмајарви — 21.5.1918,ларда «Ла С.» да мәшһур италјан вә портунист сијаси хәттинә вә Пруссија Һелсинки)—фин јазычысы. Фин прохариҹи өлкә мүғәнниләриндән ҝ. Бер- монархи јасы илә сазишчилијинә һагг летар әдәбијјатынын баниләриндәндир.
гатти, м. Малибран, И. Кампанини, сосисокија саһәсиндә ел. малтусту романлары, «Кибриг ардынча» (1910;
р. Таманјо, Е. Карузо, Титта Руффо, ларда бир мөвгедә дурурду. К. Марк- едниадлы Совет Финландија
Б. Чили, т. Дал Монте, м. Каллас, сын-Гота програмынын тəнгиди» вә филми, реж. л. Гајдај, 1980), Ата вә
м. Дел Монако, Р. Тебалди, н. Қау- В.И. Ленинин Фәлсәфә дәфтәрләри» огул» (1914), «Хортдамыш» (1916по
минго вә б., рус мүғәнни тәриндән Ф. әсәрләриндә 1. ын бахынларынын тән - вестләри, Дуллар севишәндә» (1911),
Шалјапин, л. Собинов, 1960 мы ил

гиди тәһлили верилми,дир. л. дуел «Wэнҹ дәфирманчы» (1912) комедија
ләрдән совет мүғәнниләриндән Т. Ми

дә алдыгы ағыр јарадан өлмүш дүр. лары вә с. әсәрләриндә буржуа ҹәмиj

лаішкина, В. Норејка, И. Архипова, Тассаль. Тіролетарская революция», 1933 сосиализмин гәләбәсинә дәрин
Әд.: Степанова Е. А. Маркс и јəти ифша едилир. Публиcистикасында

J. Нестеренко, J. Образтсова вә б. " Воробьева А.К., из истории экс олунмушдур. Фин аггварлијачы
чыхыш етмишләр. Бир чох хариҹи өл- рабочего движения в Германии и борьбы пары күллэлэмишләр.
кә, совет, оҹүмлэдэн Азәрб. мүгәнни Маркса и Энгельса против Лассаля и лас - әд: Очерки финской литературы на
си (М. Магомајев, Л. Иманов вэ б.) сальянства в 1862—1864 гг., в сб.: Из ис чала XX века, М.—Л., 1972.
бурада тәчрүбә кечмишдир. «Ла С., тории борьбы Маркса и
дүнјанын бир чох өлкәсиндә, еләчә дә летарскую партию, М., 1955. ЛАссиТЕР САҺили (Lаѕѕіter Coast)

ССРИ-дә (1964, 1974) гастролда ол- ЛАССАЛчылыг Алманија фәлә — Антарктида j-a-нын ш. саһилинин
мушдур. Һәрәкатында оппортунизмин вә хырда Макинтош бурну илә Филхнер шелф

вәкил.
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Латвија ССР. 1. Гау ја милли паркында. 2. Тәбии мәнгәрә. 3. Латвија сCP EA Ботаника бағында, 4. Сигулда. Гаyја
чајынын дәрәси үзәриндә қанат болу. 5 Рига шәһәринин көһнә һиссәсиндән көрүнүш. 6, Рига шәһәри. 7. Валмијера
шәһәриндән көрүнүш. 8. Салајепилс гәсәбәси. 9. Јурмала чимəрли зиндә.
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САН.

Латвија ССР. 1. Рига «Радиотехника, исте салат бирлијинин монтаж сехи. 2. Јелгава. Сов.Йқп 25-ми гурултары
адына «РАФ» микроавтобус заводунун əсас јығма конвејери. 3. Даугавпилс сүн'и лиф заводунун əјирмә сехи. 4. Балыгчы кәмиләри. 5. «Кекава» гушчулуг фабрики. 6. «Огре» hејвандарлыг совхозунда. 7. Ригада Гырмызы Латыш Аты
ҹыларына аби дә. Гранит. 1970. hејкәлтәраш В. К. Алберг. 8. Чалдым, оjнадым» (J. Рајнис) тамашасындан сәһнә.
J. Рајнис ад. Латвија Дөвләт Академик Бәда је Театры. 1956. 9. <Wөл үзәриндә соната» филминдән кадр. Реж. Г. Сиински. 977.
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буздагы арасындакы һиссәси. Уз. Тәгр. умуми мә'лумаг. ССРИ тәркибиндә паглар вар. Л. әразиси мешә јарымзо
240 км. Əразпсинин чох һиссасини шелф мүттәфиг респ. 1940 ил пјулун 21 дә насындадыр. Тәгр. 2000 али битки нө
бузлаглары, һәмчинин үзэриндә тәк - тәшкил eдилмии, 1940 ил августун 5 дә в вар. Әрaзинин тәгр. 40% -и мешә
тәк даглар (һүнд. 1800 мә гәләр) уҹа- ССРИ тәркибинә дахил олмушдур. (күкнар, шам, тозағаҹы, ағҹаговаг
лан материк бузлаг өртүү тутур. Ил- Шм -да Ест.ССР, ш.-дә РСФСР, ҹ.-г.- вә с.), 4% -и чәмәнлик, 5% -и батаглыг
боју Уелелл дәнизинин дрејф бузла- дә БССР, ҹ.-да Лит.ССР илә һәмсәр дыр. Һејванлары вә гушлары: ҹүјҮр,
ры илә әhaтәләпмини олур. 194i) ва 1947 həддир. Г.-дә Балтик дәнизи вә Рига сығын, марал, түлкү, порсуг, мәшәҹүл
илләрдә АБШ-ын Антарктика скспе - көрфәзи илә әhaтәләнир. Саh. 63,7 мин лүгү, тетра гушу, кəклик вә с. Треска,
дисијалары кәпіф вә тәдгиг етмишләр. км2. ӘҺ. 2539 мин (1981, 1 јанвар). салака, гызылбалыг, дурнабалығы,
1947 илдә експедисијада фаол иштирак Пајтахты Рига ш. дир, 26 р-ну, 56 шэ ханы вә с. овланыр. Слитере, Круст
етмиші пилотун шәрәфинә адланды һәри, 37 шәһәр типли гас. вар (1981, калны, Грини, Моритсала горуглары,
рылмышдыр. 1 јанвар). чохлу јасаглыг, һәмчинин милли парк
ЛАСco (фр. — Iasso, исп. lаzо-илмә) Дөвләт гурулушу. Лат.ССР фәһлә, («Гауja»), дендроложи вә тәбии парк
—гајыш, ат түкү вә иләк дән һөрүлмүн кәндли ва зиjалыларын сосиалист үмум- лар вар.
сүрүшкән илмэли кəмəнд (уз. 15— 20 м). халг дөвлати, ССРИ тәркибиндә мүт
Бир сыра халглар, оҹүмләдән Амери- тәфиг совет сосиалист респ, сыдыр.
канын бә'зи һинди тајфалары арасын- Гүввәдә олан Конститусијасы 1978 ил
да кениш ја jылмыды. Бах һәмчинин апрелин 18-дә гәбул сдилмишдир. Али
кәмәнд. дөвләт һакимијjәти органы 5 ил мүддә
ЛАСТ-суалты үзҝүчүлүкдә истифада тинә сечилән бирпалаталы Лат.ССР
едилән хүсуси резин а јаглыг. Аjar пән- Али Советидир (сессијаларарасы дөвр
чәләринә кејилән Л.-ларын көмəјилә дә онун Pəјасəт Һcj'әти). Али Совет
үзҝүчү, сүр'әтини артыра биләр.
ЛАСТВEPTли APЙcТАКЕС, Ласт- тәтцкил едир,

респ. Һөкумəтини (Назирләр Советини)
ганунлар, гәбул едир

верт си Аристaкcc (?, Әрзу- во с. Вил., р-н, шәһәр, шәһәрләрдә р-н,
рум јахынлыгындакы Ластперт к. — ?) гэс. вә кәндләрдә јерли Макимијjәт ор
- срәни тарихчиси (11 әср), «Тарих» ганлары әһалинин 2,5 ил мүддәтинә
əcəринин мүәллифи. 11 асрдә Ермәнис- ссчдији мувафиг халг депутатлары
танын сијаси тарихи, шәһәрләрин ти- Советларидир. 18 јашы тамам олмуш
марәт әлaгәләри, тондракитәр һәрәкаты, вәтәндашларын сечок вә сечилмәк
ермәни халгынын Бизанс вә Сәлҹуги- hүгугу вар. Али мәһкәмә органы Лат.
лэрэ гаршы мүбаризаси вә с. Һадисәләр- ССР Али Советинин 5 ил мүддәтинә
дән бәһс олунан әсәриндә огузларын сечдији респи. Али мәһкәмәсидир. Али
Азәрб.-а ҝәлмәләри, Сәлҹуглары мәһкәмә 2 мәһкәмә коллежијасы (мүл
Азәрб. ы тутмалары, Мәлазкəрд ву. ки вә ҹинаjәт ишлари үзрә) вә пленум Буртнијеку көлү.
рушмасында (1071, 26 август) Алп тәркибиндә фәалијjәт көстәрир. Лат.
Арсланын Бизанс императору Роман ССР Прокуроруну ССРИ Баш про Әһали. Əсас әһалиси латышлардыр
Диокени [1068—71] әсир алмасы, түрк курору 5 ил мүддәтинә тә' jин едир. (53,7% ). Л. -да руслар (32,8% ), бе
гошунларынын һәрби техника вә так- Лат.ССР-ин дөвләт ҝерби, бајрағы вә лоруслар (4,5%), украјналылар (2,7%),
тикасы вә с. барәдә дә ма'лумат ве- һимни вар. полјаклар (2,5%) вә б. халглар да ја
ритмишдир. Тәбиәт. Л. әразиси Шəрги Авропа дү- шатырлар (1979). Орта сыхлыг 1 км?.

Әсәря: Повествование Аристаксса занлијиндә, Балтик дәнизинин ҹ.-ш. са- дә 39,8 нәфәрдир (1981). Ишләјән әha
Паствертці, пер. с древнсармянского, М, һилиндәдир. Сәтһи, əсасән, тәпәли јүк- линин (1273 мин нәфәр ) тәгр. 40,7%-и
1968. сәкликләр, јасты вә далғалы овалыг- сәна је вә тикинтидә, 21,4% -и к.т. вә

ЛАТАКИЈА (Latak ia), Әл-Ләзи - лардан ибаратдир. Мәркәзи һиссәдә Ор- мешә тәсәррүфатында, 8,8%-и нәгл. Bə

гијjә (әр. 4 JUI – Суријада шә та Латвија овалыгы, бундан г.-дә Гәрби рабитәдә, 8,2% -и тиҹарәт, иҹтимаи иа

һәр. Латакија мүһафазасынын инз.м. Мәркәзи Видзем јүксəклији“ (Гајзин- сәһијjә, маариф, елм вә мәдәнијjәтда,
вә Шәрги Курзсм јүксəкликлари, ш.-дә шә, мадди техники тәҹhизатда, 13,8% -и

Аралы дәнизи саһилиндә порт. Әһ. 86 калінс д., 311 м), Латгалија јүксəклији, 2,5% -и идарә апаратында, 4,6% и мәй
коммунал вә с.

мә, түтүн, сабунбиширмә мүəссисəлəри Видзем "вэ Латгалија јүксəкликлари саһәләрдә чалышыр (1976), Әһалининвар. Зејтун јагы, ипəк парча истеһсал арасында Шәрги Латвија овалығы зер- 68% -и шәһәрләрдә jaшa jыр (1979). Приедилир. л. јахынлы ғында битум чы
харылыр. ССРИ-нин көмэји илә чәкил ләшир. л. әразиси шм. ш. дә 300— шәһәрләри: Рига — 843 мин нәфәр, Дау

миш (1981) Л. Һәләб —Гамышлы д.ф. 400 м, ҹ.-г. дә исә 2000 м-дәк вә даhа гавпилс—117 мин, Лијепа ја — 108 мин,

пун (уз. 758 км) башлангыч чох дəринликдә jaтaн кристаллик бү: Јелгава — 69 мин,Эштәгә. Јурмала — 62
сидир. нөврз гранит, гнејс, амфиболит, анор- (1980), Вентспилс, Резекне.

Тозит вә с.-дән тәшкил олунмушдур.
ЛАТАНИЈА (І.atania) — палма чипки. Чөкмә "гат Үст Протерозој, Палеозој, дөврүндән (е.ә. 9—4-чү минилликләр.

Тарихи очерк. л. әразиси Мезолит

Көвдәсинин һүнд. 10-—12 м, чотири ел- Триас вә Јура чөкүнтүләридән тәш- мəскунлашмышдыр. Е.ə. 2-ҹи минилпиквары jарпаглыдыр. Әcacән, Мас
карен арында jа jылмыш знөвү, L. кил олунмундур. Фајдалы газынты- ликдә әкинчилик вә малдарлыг - мејда
соmmеrѕоnii, it. Toddigesii. I. verschaf. лары: торф, доломит, əhəнкдашы, дә- на кәлди. Ерамызын илк әсрләриндән

feltii вар. л. декоратив биткидир, отог лалар "(Кемери, Балдоне) вар. Игли- гыны тәшкил етмиші етник бирликләр —
мир филизи, нефт вә с. Минерал бу- л. әразисиндә сонралар латыш хал

вә оранжерејаларда бечорилир.
ми дәниз иглиминдән континентал иг- латгаллар, земгаллар вә с.формалашыр
лимә ксчид тәшкил eдир. Орта темп-р ды. 10 әсрдән феодал истеһсал мүна
ијулда 16—18°С, јанварда дәниз са- сибәтләријараныр, сәнәткарлыг, ти
һилиндә — 2-дән -3°C јә гәдәр, ш. ҹарәт инкишаф едирди. Годим Рус дөв
р нларында — 7°С дир. Иллик јагынты лəтиндән Л.-ја христианлыг jajылыр
550—800 мм (70% и јајда дүшүр). Чај- ды. 10—13 асрләрдә Шәрги Латвијада
лары Балтик дәнизи һөвзәсинә аиддир. Златгал кнјазлығы—Кокнесе, Јерсика
Чајларын үмўми уз. 37,5 мин км дир. вә Талава јаранды. 12 әсрдә л. алман
Уз. 10 км дән чох олaн 777 чај вар. феодалларынын тәҹавүзүнә мә'руз гал
Ән бөјүк чајлары: Даугава, Лијелупе, ды. Алман јепископу Алберт Шəрги
Гayја, Вента. Чајлары декабрдан мар- Прибалтика халклары илә мүбариза
тадәк донмуш олур. Су анбарлары (Дау- үчүн Гылынҹлылар ордени јаратды.
гава, Плјавијас, Кҫгумс) japaдылмыш- јерли әһали душмәнә ҹидди мүгави
дыр. Саh. 1 һа вә дaha чox oлaн 3195 мәт көстәрирди. Сәлибчилəрин тутду
көл вар. Ән бөјүк көлләри: Лубанас, ғу Л.-да із әсрин сонунда алман фео

ЛАТВИЈА COBET

РЕСПУБЛИКАСЫ (І.atvijas Padomjи зол торпаглар үстүндүр, jajылмышдыр. дән 1561 илә кими л. әразиси Ливони -
cocИАЛист әп чох подзол торпаглар (чимли-под- ранлығы гурулду. 13 эсрин 2-ҹирүбүн

Резнас, Буртнијеку, Усмас, Лијепајас. далларынын игтисади вә си јаси һөкм

Socialistiska Republika), Латвија Чимли карбонатлы, чимли глејли, чиме јаја дахил иди. Алман феодалларынын
(Latvija). ли подзол-глејли, батаглыг вә с. тор- ағалығы латыш халгынын истисадијјат
ACE-11, ч. 6

мин
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вә мәдәнијjэтини инкишгафына мине зыхыны по:Тис на чар гони уплары иə əріазисини туту тар. Т. нын Совет һө
олду вә латыш хатгынын тәшәккүлүнү силаһ ты tо гушма ја ченри Ти. кумати өзүнүн бурахы.Т,дығыны е'лан
16 әсрәдәк лəнкитди. 16 срин 20 чи 20 крин эрвэ.Тина Т. Да тə p. 2 етди. 1. да буржуа диктатурасы гу
илләриндә 1. та Реформасија баштады мін. ha:1и јаша јыры: шәһәр әһали ру 1.1. Совет Русијасына каршы анти
вә лүтерантығын мө" гә.1ит не гигам си 300", или. Сәһмдар ҹәмијjәтләрн совет мутахиләдә иштирак едән Т.
ти jajылды (.Татгалијадан башга). Ти јаримыны, эн ири мүмсисәләр Ру- буржуа һөкумəти. Антантанын тəздиги
вонија мүһарибәси (15.58 -83) заманы сијанын капиталист инһисарларына да- нә" бах мајараг, 1920 ит августун 11 дә
1. торпагларынын бир һиссаси Реч хил иди. 1900 — 03 илләрин сəна је бөһ. Рига,да РСФСР илә сүсіһ мүгавиласи
Посполитадан асылы вәзијjәтә дүн, ү, раны, 1907 —09 илләрдәки дурғунлуг имзaлaды.
галан əрази дә исә Курманди ja hepcor - сәна једә инһисарлашманы күҹлән дир 1922 илин февралында буржуа 1. -
лугу јарадылды. 16 әсрин сону — 17 ди. Фәһләләрин истисмары артды, син сынын конституси јасы гәбул eдилди.
әсрдә тәһкимчилик гaнуни шәкил алды, фи мүбаризә кениш.тән.ди. 1904 илдә 1934 иләдәк 1. парламентти буржуа
тәһкимли кәндли тәр мүлкәдaрлaрын 1. да тә'тилләр си јаси характер алды. респ. иди. Буржуа һөкүмәти халгын
мүлкиjjәти е'лан олунду. Полша 1905 — 07 илләр ингилабы заманы «...па- ингилаби мүбаризасини амансыз.тыг та
Исвеч мүһарибәсиндән (1600—29) тыш пролетариаты вә латыш сосиал- јатырырды. Сәнаје ләк бәрпа олунур
сонра Латгалија Реч Посполитада rал- демократијасы мүтлэгијjәтә вә көһнә ду. 1913 илә нисбәтән 1938 илдә сәна
ды, Рига илә бирликдә Видземе вил, гурулушун бүтүн гүввәләринә каршы jeдә ишләјән фәһләләрин са јы 58,7% ə

енмишди. 1. Гәрби Авропа өлкәләринин
— 21) заманы 1710 илдә рус оруусу дән бирини тутурду» (Тенин В. И., хаммат әлпавас инә чевритмишди. Өлкә
Риганы тутду. Ништадт сүлһ мүгави- Әсәр. там күллијјаты, ч. 16, cəh. 271). нин истисадијјаты Алманија вә Инкил
ләсинә (1721) көрә Исвеч Русијанын 1905 ил јанварын 12(25) 1ә башламыш тәрәдән даhа чох асы ты и.ти. Агар
хејринə Видземе вил. ндән имтина ст- Рига тә'тилиндә 80 мин нәфәр иштирок ислаhат нәтиҹәсин дә кән.1.1- толчомагта
ди. Русија империјасы тәркибин дә 1.- сдирди. Һәмин и.тин јазында 1. да рын Мөвгеји мөһкәмлән.и. Халгын на
нын бирләшдирилмасинә башланды; jүші дружиналары japa;(ы:1:1ы. Нојабр
1772 илдә Латгалија, 1795 илдә исә декабрда силаһлы үс јанлар оду. Ин

разылығы артыр, ТКП нин рәһбәртик
етдији фəh.1ә һәрәкаты күч.ләнирди.

Курландија һерсоглуғу вә Пилтене вил. гилаби мүбаризәјә латыш с. Д. Фəh.1, 1928" из сечкиләриндә ТКII нин мүдда -
Русија ја бирләшдирилди. Бундан сон. Партијасы (ЛСДФП) башчылыг сир фиә етдији сол намизәләр 52 мин сəс
pa латыш милләтинин, онун иктисадиј ди. Һөкүмәт инги.таби чыxыштары чә апараг сејмдә фәһ.лә кәпти депутата
јат вә мәдәнијjәтинин формалашмасы тинликлә јатыртды. 1906 и.т.дә ТСДФІІ ры групу japaтдылар. 1934 и 1 ма јын

үчүн илкин шәрайт јаранды. Шимал мү. РСДРП илә бир эшли. РСФІЇ нии 15 16 да к. Улманисин мүртәҹе күруһу
Һарибәсиндән сонра кәндлиләрин истис - Латын Өлкә Скиат Демократија дөв.Тәт чеврилишити ети, фашист дикта
марынын шиддәтләнмәси 1729 илдә ла сы (.ТӨСД) тәшкитаты јара дылды. турасы гурулду. 1. нын игтисади вәзиj
тыш кәндлиләринин илк бөјүк ичтимаи PC ДФП нин Бакы Комисијанында јəти кетдикҹә ағырлашырды. Фашист
дини һәрәкатына сәбәб олду. 1. кәнд латыш бөлмәси фәалијjәт көстәрирди. режими зәһмәткәшләрин ингитаби му
лиләринин феодал истеһсал мүнасибәт 1911--14 илләрдә 1. да тә'тил һәрә. баризасинин гаршысыны ала билмирди.
ларини девирмәк угрундакы чыхын каты јснидән ҝснишләнди. Биринҹи ПКП нин рәһбәртијн истә антифашист
лары нәтиҹәсиндә 1817 илдә Курземелә, дүнја мүһарибәси (1914 - 18) дөврүндә халг ҹәбһәси јарапырды. Халі күтә
1819 и.:1дә Видземедә, 1861 илдә Татга- Т. әразиси мүһарибә мејланына чев- лəринин тəзјиги алтында І. һөкүмәти
лијада тәһкимчилик һүгугу ләгв отун ри.1ди. 800 мин нәфәрәдәк гачгын Ру 1939 ил октјабрын 5 дә ССРИ илә дост
ду. 1. кәнидә капитализми инки сија ја кетди. 1915 или сонунда 1. -нын луг вә тартылыгы бардым hairында

бир һиссасини алманлар ишгал стди. мүгавила имзолады.
Феврагт буржуа демократик инги Иrтисади четинлик.Тәр ва фанист

лабындан (1917) сонра л. нын ишғал һөкумəтин дән халгын наразылығы нәти
олунмамыі әразисиндә Советләр меј. ҹәсиндә өлкәдә ингилаби шәрант јаран
дана ҝәлди. Ёјни заманда Мүвәггәти ды. ССРИ хариҹи дөв.Тәтләрин 1. нын
һөкүмəтин органлары да јаранды. 1917 дахили ишләринә гарынмасына јол нер
илип августунда алман гоціунлары 1.- мәди (1939 и 1 мугавилсинә әсacән .1. да
ны тутду. 1917 ил појабрын 8 9 (21 - Гызыл Орду һиссәләри јерләштири.1
22) да 1. Пын ишгал олунмамы әр Миш, 1940 ил иjунун 17-дә әлaвә һиссә
зисин лә Совет haкими јjәти с'лан cдил ләр кәлмишди). Халгын инги.лаби фә.
ди. Брест-Литовскда сүлһ данышыг- аллыгынын сон дәрәҹә артмасы фа
лары заманы алман империалистлари ист һөкүмəтинин бөһраныны дәрин
совет дөв.Тəтинә гаршы һәрби мүдахи тәшдирди. 1. зәһмәткешләри Тканин
ләјә башлады.лар ва 1918 илин февра - рәһбәрлији илә 1940 ил иjунун 20 дә
лында бүтүн 1. әразиси ишига олун фашист диктатурасыны девирдиләр ва
1. Татвија Сосиал Демократијасынын Халг һөкүмәти јаратылар. јутун
( 1СД) 17 ҹи конфрансы (1918, ноjабр) 21 дә Тат.ССР е'лан олунду. Августун
силаһлы үс јана Мазырлыг Һаггында 5 дә Тат. ССР өз хаһиши илә ССРИ
тәрар гәбул стди. hйк јара дылды. тэркибинә дахил едилди. Августун 25.
Декабрын аввалиндә ЛСД мк вә јер- дә Пат.ССР ин Конститусијасы газбуст

кизли Советләр мүнərrəти совет олунду. Халх сејми (ијузун 14 -15 дә
(ссис шәһәрн. һөкүмәти тәшкил стдиләр. Декабрын сечилмишди) Тат.ССР Али Советинә

17-дә Совет Һакимијjәти слан олунду. чеврилди. Августун 26 та респ. хKC
на фы Пруссија јолу илә келтирди. 19 1918 ил лекабрын 22 дә РСФСР "хкс итә баштады. Пат.ССР сокиализм гу
эсрин 30 – 40) чы иллэрин дә фк сәнајс- Совет 1. сынын мүстэгиллијини таны - руҹулугу јолуна гәләм гојду. Торпаr,
си мануфактура истеһсалыны сыxыш- маr hаrгында аскрст верди. Гызыл банклар, ири сана је мужсисәтәри мил
дырды, 50 60 ҹы илләрдә сәна је чев- Ордунун көмэји илә 1919 и.тин јан иләшдирилди, 8 саатлыг иш куну tо
рилиіни баш верди. Сна јенин инкишга варында Тијена јадан башга бүтүн 1. јулду, фәһлә вә тусалуучуларын эмәк
фы д.ј. чэки тишини сүр'әтләндирди. әразисиндә Совет haкимијjәти гуру Іду. Һаггы 15 — 20°, артыры:1ды, совет өв
Д.ј. өлкән и Русијанын базарлары вә Јанварын 13—15 дә Ригада кечири. ән ләт апараты japaдылды. Аграр не іtаhат
хамма. 1 мәнбәтəри илә бирләндирирди 1 ҹи Умумлатвија Совстләр турулта кечирилди, канд. истории борҹлары ТәғВ
19 жрин сонунда 1. Русија империја - jы Тат.ССР japaдылмасыншы билдирди, етилди. ТС ләр тәшки.

сынып сэнa jeҹә ишкаф стмиш рила онун Конститусијасыны тэбул сти, олунду.
рындан ии. һәмні хрин 500 60) ҹы из респ. МиК сечди. Торпактар, банклар, Бөјүк Вәтән муһарибинин (1941
ләриә тибера: 1 буржуа hэрэкаты бани ири сана је мүəссисәләрн Милли.Тәши 45) илк күпләринэн 1. әразнен ву
ланды. 19 жриши 7() чи 1:1,лории.Дән Т. да рилди. Маликанәләрин сасында са рушма мејцанына чеври.т.ди. 1941 и.т
вүс 'әт татан фәһл» һәрәкаты Петербург лар japaдылды. 1919 и.тин мартында иjутун 8 дәк 1. бүтүштүк.1) инінал
вә башга сэпа је мәркі».3:1əрин дэки фәһлә ТСД Патвија Коммунист Партијасы олунду вэ IIәр өлках ин» («Остан»)
чыхын, тары илә сых этага». Ә инкишаф (ТКП) адландыры.1,1ы. Хариҹи həрби дахи.. е.И.Т.Ди. Тызыл Ордунун Тәр.
сири. 90 мы илләрдә т. да марксизм мүдахилә өлкәдә башланмын сониализм кибиндә латыни һиссәгән дә вурушур
идеја, тары ja jылмага баштады, И.Тк гуруҹутутуну јарымчыг тојду. 1920 ду. 1943 или февралында партизан
с. 1. тәшкилатлары jаранды. 1899 илин илии јанварында мүлахитәчиләр вә һәрәкаты тәраркаһы заранды. і. эра
мајында Рига пролетариатынын күтләви латыш ағгварди јачылары .1. нын бүтүн эсиндә үмумијjәт.1ə 20 минә јахын пар

ли

Cз.тар,
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фәһлә тәшки,таты japaдылды. Латыш тэр иттифагы илэ бирлэІди, ваhи.
с. д. тәшкилотларынын 1-чи гурустгадын- мүтәрэгги ҝәнҹләр тэшкилaты— Латви
да (Рига; 1904, ију).Татын С. Д. Фəh ја Эмокчи Кәчләр Иттифагы (.ТӘКИ)
дә Партијасы (ТСДФП) тәшкил олуiп- japaды.1ды. 1. комсомолчулары. фа
ду. 1905 07 иллэр ингилабы дөврүндә ишизм, гаршы мүбаризә апарырдылар.
ЛСДФП латыш пролетариатынын ин- 1940 или иjуундан Тожијенидән
гилаби чыхынларына рәһборлик ст- кки адландырылды. 1940
миiпдир. 1906 илдә ЛСДФП РСДРП ј5 октјабрында ЛКќи үИ.Лкки тэрки
цахил олду вэ .Татын өлкәси Сенал- бинә дахил олду. Бөјүк Вәтэн мүһари -
Демократијасы (.ТӨСД) адланды. Ла- боси иллэриндә минләрлә комсомолчу
тыш с. д. лары В. И. Лешилә сых эла- мэбһәдә вурушду. І. Бразисиндә киз -
19 сахлајырдылар. В. И. Тени от - ли вил., пәһәр, гәза комсомол комито
лара гүттәзәм көмек көстəрмиш, ләри фэалијjәт көстәрирди. л. комсо
ТӨСД ині 2, 4 ҹү гурултајларында 1- молу Совеr hакимијjәтинин бәрпасын
тирак етмишди. Феврал буржуа демо да јахынан иштирак етмишдир. Икки
кратик ингилабындан (1917) сонра ресії. ҝә1ч.ләринін сә'јлэрини јени ҹэ
ЛӨСД ачыг фэалијjәгә башлады. ЛӨСДмијjәт гуручулугу угрунда мүбари
ІН 5 ҹи гурултары (1917, ијул) зәјә јөнәлдир ілккинин 313 316 үз
РСДФ(6)II илә бирләшмэни тасдиг ет- вү бирләшдирән 4106 илк тәшкилaты

Балпы шәһәрії.
ди; ЛӨСД Латвија Сосиал-Демократи- вар (1981, јанвар).
јасы (ЛСД), 6 ҹы гурултајдан (1919, Латвија һәм карлар иттифаглары

тизан фәалијjэт көстәрирди. 1944 илин март) сора исә Латвија Коммунист (Лһи)– ССРИ һәлікарлар иттифагла
јадышла л. азад едилмэјә башлады. Паргијасы (лка) адланды. Буржуа рынын тәркиб һиссасидир. 1905 — (07

1945 илин мағында бүтүн Л. Бразиси диктатурасы дөврүндә (1920 — 40 ) лёпилләр янгилабы дөврүндә japaнмыши -
азад олунду. Дүшәнә гаршы мүбари мүстәгіл партија кими Коминтернэ да- дыр. 1915 илдә һәмкарлар иттифагла
з,дә фәреләнмиш 20 мин дөјүшчү ор- хил иди вә кизли фәалијjәт көстәрирди. ры гадаган олунмуш, Феврал буржуа
ден вә медалларла тэлтиф едилмиш, л. да Совет haкимијjәтинин бәрпасын- демократик ингилабылан (1917) сон
28 нәфәрә Совет Иттифагы Гәһрәманы дан сонра, 1940 или октјабрында ра јенидән фэалијjәтә башламышды.
ады верилишдир. Фашист ишғалы пкп ҮЙК(б)П -jә дахил олду. Бөјүк 1921 илдә лhи да парчаланма баш

1. ја бөјүк зәрәр вурмушду. Лат.ССР. Вәтән мүһарибәси илләриндә луп ла- верди. Илгилаби һәмкарлар иттифаг
ин 400 миндэі чох вәтәндашы һәлак тыш халгынын алман фашист ишғалчы- лары синфи мүбаризәдә иштирак едир
олмуш, јахуд Алманијаја каторга ишлә ларына гаршы мүбаризасинә башчылыг ди. 1934 ил фашист чеврилишиндән
ринә апарылмышды. Шәһәр вә кәндләр, етди. Мүһарибәдән сонра Л. әмәкчилари сонра бүтүн һәмкарлар иттифаглары
сэнaје мүəссисəлəри дағыдылмышды. ЛКП нині рәһбэрлији илә сосиализм гу- гадаған олунду. Совет haкимијjәтинин

Мүһарибәдән сонра башга мүттә- руҹулуғуну баша чaтдырдылар. ЛКП бәрпасындан сонра саһә һәмкарлар
диг совет респ. -ларынын көмəји илә ресі, әмәкчиларинин сə'јләрині комму- иттифаглары japaдылды. Алаш фа
х.т. бәрпа олунду. 1947 илдә л. , сәна- низмин мадди техники базасынын јара - ист ишгалы дөврүндә һэмкарлар иr
јеси мүһарибәдән әрвәлки савијjәјә чат- дылмасы угрунда мүбаризәјә јөнәлдир. тифагларынын фәалијjәти галаған
ды. Аграр ислаhат həјата кечирилди. ЯкП нин 155 667 үзву вэ 5597 үзвлүјə eдилди. Мүһарибәдән сопра лhи со
1946 илдә к-злар japaдылды, намизәди бирләшдирән 3757 илк тәпки- сиализм гуруҹулугунда иштирок
1946—50 илләрдә Л.-да сосиалист сәна- латы вар (1981, јанвар). сдирди. ЛҺй респ. -да әмәк мәһсул
јеләшдирилмаси, коллективләшмә вә мә Латвија Ленин Коммунист Ҝәнҹләр дарлыгынын јүксэлдилмаси, истеһсал
дән ингилаб həјата кечирилди. Јени Иттифагы (ллкҝи) үИлкҝи-ний планларынын јерина јетирилмаси,
conaje cahəлəри — енерҝетика машынга таркиб һиссәси, онун мүбариз дәстән респ. әмәкчиларининг иш вә һәјат шәраи
јырмасы, ҹиһазгајырма вә с. мејдана ләриндәндир. л. кәнчләринин габаг- типин јахшыландырылмасы саһәсиндә
кэлди. Респ. да сосиализмин эсаслары чыл дәстәсини бирләшдирир. 1917 илин бөјүк иш көрүр. лhи пин

1 432 327

гурулду. л. инкишаф етмиш сәнаје аг- јајында ЛӨСД јанында әмәкчи ҝәнч үзву вар (1981, јанвар).
рар респ. ја чеврилди. Сосиализм гуру- ләрин илк тәшкилатлары japaнмышды. Халі тәсәррүфаты. Л. јүксәк дәрә

чулуғунун кедишиндә респ.-да ҹәмијjә- 1919 илин февралында Латвија Ком- ҹәдә инкишаф етмиш сәнаје вә механик
тин синфи структуру дәјишди. Латыш мунист Партијасы Әмәкчи Ҝәнҹләр Ит- ләшдирилмиш интенсив к.т. респ, сы
халгы сосиалист милләти кими тәшәк- тифагынын 1ҹи гурултары олду. 1919 дыр. Үмуми иҹтимаи мәhәулун 65%
күл тапды. Инкишаф етмиш сосиализм илин нофабрында иттифаг Латвија Ком- ині сәнаје, 16% или к.т., 7% ини ти -ҹәмијjәти шәраитиндә Л. зәһмәткәшләри мунист ҝәнҹләр иттифагы (лкњи) ад кинти, 4% -ини нәгл. вә рабитә, 8% -
ССРИ -нин башга халклары илә бир- ланды. Буржуа Л. сында (1920 — 40) или исә х.т. нын диҝәр саһәләри верир
ликдә коммунизмин мадди техники ба- лыжи Коммунист Ҝәнҹләр интерна- (1977). Адамбашына дүшәй мәһсул исзасынын japaдылмасы уғрунда мүба- сионалынын бөлмәси кими кизли фәа- теһсалында л. бир сыра сәнаје мəh
Триэə апарырлар. лијjәт көстәрир, ҮИлкҜи илә сых сулларынын (макистрал сәрнишин
Сосиализм гуруҹулуғундакы MY әлагә сахлајырды. 1936 илин иjупундa гoнлaры, трамвај вагонлары, дизел вэ

рәффәгијjәтләринә көрә вә Совет ha- икки кизли"Латвија Соспалист Конч. дизел енераторлар, автомат телефон
химијjәтинин бәрпа олунмасынын 25
иллијн илә әлarəдар Лат.ССР 1965 ил

Чодвол 1

ијулун 17-дә Ленин ордени, ССРИ-нин
japaдылмасынын 50 иллији мүнасибәти

Осас сона је мә һсуллары псте һсалы

илә 1972 ил декабрын 29-да Халглар
достлуғу ордени, Совет акимијjәтинин 1913 1940 1960

Мәһс ул Нөвлари
1970 1980

бәрпасынын 40 иллији мүнасибəти илә
1980 илдә Октјабр Ингилабы ордени
илә тәлтиф едилмишдир. Електрик енержиси, млн. 251 167215 2695 4700

Латвија Коммунист Партијасы
(лкП)— Сов.ИкП-нин тәркиб һиссә Макистрал сәрнишин вагонлары, 92 367

си, коммунизм гуруҹулуғу уғрунда мү
642

әдә д 264 181 240 237

баризәдә л. әмәкчиларинин авангар- Трамвај вагонлары, әдэд 0,4 3,2 14,0
дыдыр. Л.-да марксизм 19 әсрин 90-ҹы Микроавтобуслар, мин əдəд 30 24 72 148 131

илләриндән јајылмаға башламышдыр. Кағыз, мин т .. 23,9 58,3 70

1899 илдә Ригада с.-д. тәшкилатлары Ҹораб, млн -ҹүт.
јаранды. 1900 илин апрелиндә В. И. Дәри аjаггабы, млн чүт

1,0 12,4 9,9

Ленинин Ригаја қәлмәси, ленинчи «Ис- Радиогәбуле диҹиләр, радиолалар, 21,5 553 1853 2100

кра» Л.-да ингилаби һәрәкатын инки- мин əдəд 1,4 23,0 25,2 32,8 34,0

шафына, с.-д. тәшкилaтлaрынын мөһ- hејван јағы, мин т 53,8 79,9 143,0 194

кәмләнмәсинә бөјүк тә'сир көстəрди. Шәкәр-шәкәр тозу, мин т 41 172 218 30 3

1902 илин апрелиндә с.-д. тәшкилатла 114 258 403

ры нүмajәндәләринин Ригада кечирилән Консервләр, млн. шарти банка
конфрансында Балтик С.-д.

11. ҹ, 6

ва

квт - саат

534

3,3

1,4

9

латыш
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ст. Тары ава, лан:1ыты, соју Дучу турік атомби 1,1н штифа,15 он 8) техники пешә мәктәбиндә 34 мин ша
пары, радиог әбу 1", ичи тэр, па:11pју јан мушivр. кир:1, 10 а.н мэктәбә 47200 тэләбә оху

машынтар, монie1:тәр, фанер, шифер, (п.и битки. Тәр ән аргаа, нэ:Тәшр., мушуур. Респ. 1а 1418 күтлэви китаб
јун вә кәган парча тар во с.) бурахы бут 1а, чов,tapp, техники битки:Тэр 1:1 хана (Тат. ССР Дөвләт китабханасы—
лышына керә чү 11:фи ресін. 1р appa кэти (ш. 1») вә шәкәр чутуп туру (ч. 4,8 м.Ш. китаб: Тат.ССР EX китабха -
сында 1 чи јејp.1.;ир К.т., əсас:ті, сүт -Та) эки:Тир. 1980 и 1,15 1054 мин и та асы 2,5 м. китаб вә с.), 67 музеј,
лүк әтлик һәрван цацрыг ва он чо тут хы.1, 190 мин т Шәкәр чутуп туру, 1199 очүм.19:15н .Тат.ССР Тарих музеји, Тат.
үзрә ихтисас татыр, 1. la истеhеал мин т картоф, 194 мин т тэрәвәз jы ССР Ишилаб музеји. Гырмызы Татыш

олунан мəhey 1.1ар дүніанти 100 1эн ты.1Мыптыр. Һе јнан арлыг умуми к.т. Атычыларынын хатирә музеј аби дәси,
чох өлкәсенә көндәри, пр. мәһеу тунун тәр. 70% ини вериp. 1427 Е1 ноя графија музеји фэллијјот ҝөстәрир

Совет haкимијjәт и и:1.1əрин.1ə јени мин гарамал (58) мини инәк), 1758 мин (1981).
сәнаје саһэлэри (нәг:1. машыгајырма Донуз, 209 мин Тојун, 11,2 м.н. гу Елм вә елми идарәләр
сы, електротехника, радиогехника, вар (1981. 1 јанвар). Арычыытта мән Тәбијјат вә техника елмлари
електроника, кимја) japaдылмышидыр. тул отунур. Хәзли hејван 1ж зэррүфат - 1. 1а 1мии инкишафы 16 »:Тэн
Hər.1. машынгајырмасы, електротех. пары вар. баила јара ајры ајры алим.Тэрин фәа

1980 илэ тэгл. bil
ника,

чиһазгајырма,радиотехника, умуми јүк 1өвлијjәти и:1) баты И.И. Г. Ф. Паррот

трикотаж, эт-сүд, балыі сәнајеси иттириjјки 87,8 млрд. т км олмушур схемотик в тавалник һа, исэлэри тә:1

фаг әһәмијjәти:ир. 1913 8 и 1.1эр- (74,0% и дәния, 21),(0°, и т.ј., 5,8% и в 1 и (1795 1801). „Тифлјанија
дә сәнаје истеһсалынын һәчи 42 әфә томобил нәгл. и.тэ). Д.ј. хәтләринин ул.
артмывідыр.

2,38 мин к.м (248 км и електрикләши

Енергетикасы, эсасəн ҝәтиритмә ја рилиш, ир), автомоби.1 jолларынын уз.
намаға (газ, нефт) сасланыр. Јерли 24,3 мин км, цахили су јотларынын
јанаҹаг (торф, һидроенержи) истеh (Вента, Даугава вэ .Тијеступе чајлары)
лакчыларын тәгр. 20% -ини тә'миii eдир. Уз, 347 км Тир. Мүһүм дәниз портлары
Ән ири електрик ст. -лары Плјавин јас, Рига, Вентспик, чај портлары елгава
Рига, Кеrумс CEC-ләри, Рига, Лије вә Даугавпи, сир. Əсас газ кээр. Тэри:
паја, Даугавпилс, Јелгава ИЕС тәри Дашава (УССР) - Рига, Вукты:1 (Ко
дир. Лијепаја да полах вэ прокат ис ми МССР) Рига: нефт кэмэри По
тебсал едилир. Машынгајырма вә ме отск (15ССР) Вентсин.е.
тап е'малы респ. умуми сэнaје мəhcy Сәһијjә. 1978 И.Тә респ. Та эһати
лунун 25,6% ини верир (1980). Бу сә нин һәр мн нәфәринә түшән он ум
најенин асас мәркəззəри Рига, Тијепа сајы 13,6, өлүм сајы 12,2 (1940 и.т.л.
ја, Јелгава, Даугавпис ва Вентспилс 15,7), һәр мин нәфәр бири от улана кө
дир. Кимја сәнајеси мүəсенсәләри Ри рә ушаг өлүмү 16 (1940 1.1.1, 733) олмуш
га (техники резин, так боја, пластик дур. Орта өмүр 70 и 1.1ир (1934. 36
күплә вә с.), Даугавпилс (кимјәви лиф), 1.1дә 58). Совет haкимијjэти ил.ләришда
Олајне (кимјани реактивлар), Дoбeлс тэгиомиелит, дифтерија, маслјарија,
(мәмшәт кимјасы препараттары, ре гузулуг вә с. Хәсәлик.Тэр тамамила
зин мә'мулатлары) ва Валмијера (iny нәти е,илмишдир. 1940 и 1,1 тибби
шә лиф) шәһәрләриндә:1ир. Мәшә, кі јар;ым пулсуздур. 1971 п.1,11. Та [читати
ғыз вә ағаҹ e'малы мүəссисәтәри (Р 33 мин чарна jылыг 182 (1940 и 1,1 12
га, Даугавпилс, Тијепаја, Кулина) мин чарпазылыг 89) хәстәхана мужсә үмүмфaj.ua.ы 0 тис. и 19 ч.)jjәти
јенидән гурумуштур. Умумити си, 350 амбулаторија поликлиника, 508 нин əсасыны тоју (175). І. Г. Грин

фетишер мама мәнәгәси,фаг кибрит ихраҹатынын 1əгр. 75° 3; вэрэм, делис биокимјəнін вэ фармаколожи 1əл
ини верир. Тикинти материаллары 46 дəри зөһрэви вә 4) онко: Тожи испан- гигатлар апарды, Рига кимја-әҹзачы
сәнајеси инкишафетиритир. Јүнкү 1 сер, 42 санитарија епидемио:Тожи ст., тыг ҹомијjәтини јараты (һәр икиси
сәнаједә "Сүмоми сәнаје мəhеу тунун 1632 (194) илдә 2,5 мин) hәким, 26,3 Русијада илк дәфә) вә әззачылып жур.
23,1% -и) тохvчулуг вә тикиш саһәлә миш орта тибб инчиси (194) 1:1,40 3,6 на:1ыны нəтир етдири. 18 эсрин сону
ри мүһүм јер тутур. Ригада 3 памбыг мин). санаторија, истираһэт вэ 19 срин әннә индә итава (индики

пансионаттар вар.
парча комбинаты, јун парча истеh Һәким кадрлары Јегава) ш. tә елми мәркәяләрдән би

сан едән бир нечә ири муассисә, ҹораб Рига Тибб йн тунгла, 8 тибб мәктәбиш ри (1,1у. Бурада, Академија кимнази
фки, Јелгавада тохучулуг истеhca- дә һазырланыр. Мәшһур курорттары: јасында (Петрин Академијасында) ми
лат бирлији (катан иплик вә парча), Јурмала, Сигулда, Кемери вә с. нера:10 И. І. Фербер, кимјачы Т.

Огредә трикотаж комбинаты, Рига, Халг маарифи вә мәдәни маариф Гротгус, метро: м. Г. Пауккер вә б.
Тијепа ја, Даугавпилс вә Јелгава,да мүəссисәләри. 1. әразисин (Ә 11.1K мәк- фә1. иjjәт көстәрирдиләр. 19 әрдә елми

дəри а јаггабы мүссисəлəри вар. Је тәб 1211 илдә алман феодалттарынын фикирларини инкишафына еріт ун ти
јинти сәнајесинин (умуми сəна је мəh ушаг.Тары үчүн japa,1ылмысты. 16 (индики Тарту ун-ти, Ест.ССР), кеол
сулунун 25,2% и) әсac cahələри ба :ТЫ эсрин 2 ҹи јарысында Ригада илк та жи, һидрокеоложи вә с, тэдгигаттарын

чылыг вә әт сүд истеһсалыдыр. тын мәктәблари, 1775 илдә Јелгава, а инкишафына исә Петербург ЕА мүһүм
К.1.- на јарарлы торпаттәр 2,5 млн. арым университет типли кимназија, 1862 гә 'сир көстəрди. Рига политехникуму

ha дыр (о чүмләдән 68,0°, и шум јери, илдә Ригада политехникум (1896 1.1.1əн (1896--1919 илләрдә вә 1958 и.т.дэг сон
20,0% и отлаглар, 8,0% и бичәнәкләр). Политехник ин 1) ачылмыш ыр. Дәрс ра ин 1) ән бөјүк тəдгигат мәркәя:12
ЗЗі кз" (11и балыгчылыг), 243 cз, . ләр, жас ән, алман (1887 1.1.1əн рус) рин,дән бири иди. Бурада кимја, фи
дән чох тəcəppүфатларарасы мүəсенсә, дилиндә или. 1919 иллә Совет .1. сында зика, ријазијјат, астрономија, биоло
тәшкилат нə бирлик (о чүмләдән 6 аг- наһид умумтәһси: мәктәбәри системи, кија, агротехника вә c. caһәләрә лаир
рар-сәнаје бирлији) вар (1981). Гуру Ригада Тун тијарады:1ды, дәрс тəрин тэдгигатлар апары:тырлы. 1881 — 87 ил
дулан торпат нар 1,8 млн. hа-дыр (1980). ана дитиндә апарылмасы hаггында га- ләргә Ригада ишләмині В. Оства: фи1980 илдә к.т.нда 32,9 мин трактор, нун верит,ди. Буржуа 1. сында (1920) - зики кимјанын эсасыны тоју, елек

6,8 мин тахылуыған комбајн, 20,9 мин. 40) орта вә али тәһсил путу ии, трокимја вә катализә аир фундамен
1929—39 илләрдә jалныэ 8 мин ан тəh тал тәГигаттар апарды, умуми кимја

чадвал 2 силли мутахассис Һазырманмыш,ды. Со дəрсијини (1885—87) ja:3:{ы, дүнјада

әкин саләләри мин һа-ла
вет haкимијjәтинин бәрпасынан (1940) илк физики кимја журна:11ынын (1887)
сонра маариф системи јени əсастар үзә редактору отду. Егектрокимја во сте

1940 1960 1979 1980 ичбари тиллик, 1959 иллә 8
риндә инкишафа баштады. 1944 и:1.1ə peoкимјаја, катализ нәзәријужинэ, ми

1.1.Тик інерал күбрәтәр нәззәријj.хинә вә ква
тәһсил Һаггында тәрар гәбу. е.И.,и, зидөври функсијатар нәзијjәсинә

Умуми әкин са һәси |1 964 | 1534 | 1541| 11674 тәһсил һәјата кечирилди. Латыш ли.1.и да с. Аррениус, үчфа:31:1ы ҹәрәјанын
1960 — 15 и.т.нәрдә умуми ичбари орта данр мүһүм нәтиҹәләр алынды. Рига

Дәнли биткиләр 1132 573 831 орта мәктәбләр 11 илликдир. 863 мәк- ихтирачысы М. Досиво оброволски,
Техники биткиләр

75 29 32 тәбәгә тәр муассисәдә 102 мин ушаг тəр ракет техникасынын пионери Ф. Теан
Картоф 139 159 13i 107 бирә алыр, 1980 81 дәрс илиндә 900 дән ләр кими алимнәр фәалијjәт көстәр
Тәрәвәз 9 16 15 15 чох умум гәһси.1 мәктәбиндә тэгр. 400 мишләр. В. Ритер статика вә көрнү
Јем биткиләри 609 745 7931 689 мин, 55 орта ихтисас мәктәбиндә 42 200, тикинтиси саһәсиндә һесабламаларын

ев

очүмләдән:
564
50
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јени усулларыны, В. Келдыш иншаат Л.-да фәлсәфи фикир тарихи, тәбиәт- оптималлашдырылмасы проблемлари
конструксијаларынын кәнар һаллары- шүнacлығын фәлсәфи мәсәләләри, ид- Тәдгиг етилир.
нын һесабланма усулуну верди, ҹ. рак, етика вә c. caһәләрдә тәдгигатлар hүгуг елми. 20 әсрин аввалинәдәк
Кларкс кәмигајырма саһәсиндә мүһүм апарылыр. Л.-да бүгугшүнас һазырлa jан али тəh.
ишләр көрдү, Т. Калепс Русијада авиа- Тарих елми. Л.-да тарихшүнacлы- сил мүəccиcəc и јох иди. 1919 илдә Тат
сија мүһәррики сәнајесинин əсасыны ғын јаранмасы 13 асрдә алманларын вија ун-тиндә һүгуг шө'бәси, 1944 илдә
году, А. Пороховинков дүнјада илк Шәрги Прибалтикаjа һүҹуму илә әла- hүгуг факүлтәси japaдылмышдыр.
танкы дүзәлтди. Лат.ССР-ин јарандығы гадардыр. Илк хроникаларда алман Дөвләт вә һүгуг саһәсиндә елми тә1
илк аjларда (1919) Латвија Али Мәк- тәҹавүзүнә Һагг газандырмаг ҹәһдлəри гигатлар һәмин факүлтәнин кафедра
тәби (инди Латвија Дөвлэг Ун ти) тәш- өзүнү көстәрирди. 17 əсрдә П. Ејнгорн ларында вә Лат. ССР EA Тарих Ин
кил eдилди. Бурада силикатлар вә өз- латыш халгынын тарихинә һәср олун- тунун Совет гaнунвериҹилијинин тəк -
лү материалларын технолокијасы, ана- муш әсәрини јазды. Әсәрдә алман фео- милләшдирилмаси проблемләри бөл

кимја, һидравлика, биологија, далларынын вә бүркерләрин мəнафеји мәсиндә (1977) ҹәмләшмишдир. 1. һү
тибб, микробиолокија, кеодезија вә с.- мүдафиә олунурду. Латыш буржуа гугшүнacлары дөвлат hүгуг нә
jә даир тәдгигатлар апарылырды. тарихшүнacлығынын илк әсәрләри 19 зәријjәси вә тарихи, совет дөвләт вә

Л.-да Совет haкимијjәти јенидән әсрин 2-ҹи јарысында јаранмышдыр. инзибати һүгуг, Л.-да һүгуги вә си
гурулдугдан сонра (1940) елмин јени Буржуа Л.-сында кәндлиләрин тари- јаси фикрин инкишафы саһәсиндә тәд
инкишаф дөврү башланды, лакин Бө- хинин өjpәнилмасинә даhа артыг диггәт гигатлар апарырлар. «Минаjәт һүгугу вә
jүк Вәтән мүһарибәси бу инкишафы jетирилирди. Л.-да фәһлә һәрәкаты- просеси мәсәләләри» (1969), «Совет
дајандырды. Сонра елм даһа сүр'әтлә нын инкишафы вә марксизм идејала - hүгугу» (1978), «ССРИ -дә марксист
инкишаф етди. Л.-да магнит һидро- рынын јајылмасы илә л. тарихинә даир ленинчи умуми һүгуг нәзәријjәсинин
динамикасы вә бәрк ҹисмин радиаси- илк марксист әсәрләр јаранды. 1905— japaнмасы вә инкишафы, 1917—1936
ја физикасы, астрономија, јарым- 07 илләр ингилабы заманы К. Маркс, илләр» (1978) вә с. әсәрләр нәшр едил
кечириҹи гурғулар, контактсыз елек. Ф. Енкелс вэ В. И. Ленинин бир сыра мишдир. Совет гуруҹулуғу мүлки,
трик машынлары вә енеркeтика проб- әсәри латыш дилиндә нәшр олунду. әмәк, аилә вә к-з һүгугу проблемләри
лeмлари, мəнтиги автоматларын син- Лат.ССР EA Тарих Ин ту респ. - да со- дә өjpәнилир. Минаjәткарлыгла мүбари
тези вә диагностикасы, дискрет өлчү вет тарихшүнacлығынын инкишафында зән ин сәмәрәлилијини артырмаг
вә идарәегмә гурғуларынын japaдыл- мүһүм рол ојнајыр. Ин-тун коллекти- сəдилә ҹинаjәт һүгугу, ҹинајəт просе
масы, полимер материалларын мүга- ви 3 ҹилдлик «Латвија ССР тарихи»ни си вә криминалистика проблемлəри са
вимəти вә деформасијасы нәзәријjәси, һазырлaмышдыр. Феодализм тарихинә һәсиндә тәдгигатлар апарылыр. Л. һү
полимер конструксијаларын вә ком- дайр әсәрләр Јазылмышдыр. «Латвија гугшүнacлары респ. мәҹәлләләринин

материалларын бесабланмасы, Коммунист Партијасы тарихинин очерк- вә дикəр ганунвериҹилик актларынын
металларын реаксијаја кирмә хассәлә-ләри», тәхм.50 cəнəдләр мәҹмуаси вә һазырланмасында иштирак етмишләр.
ри, алчаг темп-рлу плазмада гејри-үз- монографија һазырланмышдыр. л. та- Елми идарәләр. Лат.ССР-ин елми
ви материалларын синтези, тибб ва рихчилари умуми тарих, археолокија, идарәләриндә (али мәктәбләрлә бирлик
к.т.-нын тəлəбләринә урғун физиоло- етнографија вә c. caһәләрә аид әсәрләр дә) 12, 4 мин елми ишчи (о чүмләдән
жи актив маддəлəрин тэдгиги, әтраф јазырлар. л. ун-тинин тарих факүлтә- 300 e.д. вә 4,1 мин елмләр намизәди)
мүһитин мүһафизаси вә сәмәрәли ис- синдә вә ин-тларын Сов.ЙКп тарихи ишләфирди (1980). Респ.-нын елми мәр
тифадәси, биткиләрин интродуксијасы кафедраларында да тарих елми саhə- кәзи Лат.ССР FA-дыр. Иттифаг вэ
вә селексијасы саһәсиндә тәдгигатлар синдә тәдгигатлар апарылыр. респ. идарәләринин саһә ин-тлары, Л.

апарылыр. Игтисадијјат елми. Л. да итти- ун-ти, к.т. академијасы, Рига политех
Елми проблемлəрин дəрин вә комп- сади фикрин japaнмасы 18 әсрә аиддир. ник вә тибб ин-тлары вә с. али мәктәб

лекс тəдгиги вә алынан нәтиҹәләрин 19 әсрин 50-ҹи илләриндә капитализм ин ләр бөјүк елми иш апарырлар. л.
истеһсалата тезликлә тәтбиги үчүн ел- инкишафы илә латыш буржуазијасы- алимлари дикәр мүттәфиг респ.-ларын,
ми-истеһсалат бирликлари «Олајнфарм» нын јаранмасы, сијаси вә игтисади мөн һәмчинин хариҹи өлкәләрин мүтəxəссис
вә с.) japaдылмышдыр. гејинин күҹләнмәси истисадијјат ел- ләри илә әмәкдашлыг eдирләр.

минә дә өз тә’сирини көстəрди. 90-ҹы Мәтбуат, радиоверилишлари, те
Ичтиман елмлар илләрдә марксист истисадијјат елмини левизија. Л.-нын дөври мәтбуаты «Пат

Фәлсәфә Латыш фәлсәфи фикри- таблиғ едән мәгаләләр дәрҹ олунду. виска гада грамата» («Латыш иллији»,
нин гајнаглары шифаһи халг јарады- л.-да Совет Какимијjәти гурулдугдан 1797—98) журналы вә «Латвијешу ави
ҹылығы илә бағлыдыр. 18 әсрин со- сонра аграр мәсәлә, әмәјә көрә бөлҝү- зас» («Латыш газети», 1822—1915) гә
нунда Л.-нын мүтәрәгги зиjалылары нүн тәшкили, малијjә-пул тəcəppүфаты- зетинин нәшри илә башлајыр. 19 әc
арасында материализм вә маарифчи- нын гајдаја салынмасы проблемлəри рин орталарындан латыш демократик
лик идејалары, 19 әсрин 50—60-ҹы игтисади сијасәт кими өн плана чәкил- мәтбуаты формалашмаға башлады.
илләриндә В. Г. Белинскинин, А. И. ди. Л.-да совет haкимијjәтинин сүгут Илк дөври марксист гәзетләр — «Аусек
Ҝертсенин, н. г. Чернышевскинин, етмәсинә бахмајараг 1920—40 илләрдә лис» («Дан улдузу», 1898—1901, Бcc
Н. А. Добролјубовун әсәрләри кениш марксист игтисадчылар Л.-да игти- тон), «Латвијешу страднијекс» («Ла
jajылмаға башлады. 19 әсрин ортала- сади вә синфи мүбаризанин конкрет тыш фәһләси», 1899-1900, Лондон)
рында «Жәнҹ латышлар» һәрәкаты ја- шәраитини нәзәрә игтисади хариҹдә чыкмышдыр. 1904 иллән Ри
ранды; бу һәрәкатын иштиракчылары фикри инкишаф етдирирдиләр. 1940 гада чыхан «Тсинја» («Мүбаризә») гә
латыш дилиндә илк дәфә фәлсәфә тер- илдә Совет haкимијjәтинин гурулмасы зети Л.-да Совет Какимијjәти гурулдуг
миноложијасыны һазырладылар. 90-ҹы Л.-да марксист игтисадијјат елминин дан (1919) сонра ЛКП-нин органы ол
иллəрин аввәлләриндә «Диенас лапа» инкишафында кејфијjәтҹәјени дөврүн ду (буржуа Л. сында кизли "чылмыш
газетиндә диалектик вә тарихи мате- башланғыҹыны году. 40—50-ҹи ил- дыр). Л.-да Совет haкимијjәтинин бәр
риализм һаггында мәгаләләр дәрч олун- ләрдә капиталист сијаси игтисадынын, пасындан (1940) сонра ири нәшријјат
муш, К. Марксын вә Ф. Енкелсин әсәр- х.т. тарихинин, тә'лимлар лар, л. телеграф акентији (1940; 1973
ләри кениш таблиғ едилмишдир. Л.-да тарихинин проблемлəри үзәриндә ин- илдән Латинформ) вә с. japaдылмыш
Совет haкимијjәти бәрпа олундугдан тенсив иш апарылмыш вә ајры-ајры дыр. Мүһүм респ. газетләри: «Тсинја»,
сонра марксист-ленинчи фәлсәфә ҝениш буржуа истисади консепсијаларынын «Падомју јаунатне» («Совет кәнчләри»,
өjpәнилир. Мүһарибәдән сонракы дөвр- тəнгиди верилмишдир. 60—80-ҹи ил- 1944), «Спортс» («Идман», 1955) вә с.
дә фәлсәфә, елм, әдәбијјат вә инҹәсәнәт- ләрдә өлкәнин мəhсулдар гүввәләринин Респ. журналлары: «Падомју Латвијас
дә мүртәҹе, идеалист галыглара гаршы кәләҹәк инкишафы, тәсәрруфат ис- коммунист» («Совет Татви јасы
мүбаризә кенишләнмиш, зәһмәткәшлә-лаһаты шәрайтиндә сосиалист кениш мунисти», 1945), «Карогс» («Бајраг»,

атеист тәрбијәсинә башланмыш- тәкpар истеһсалы, сосиализмдә әммәјин 1940), «Звајгэне» («Улузь, 1950) ва
дыр. Лат. ССР EA нда фәлсәфә бөлмәси характеринин дəјишмәси, шәһәр илә с. Радио верилишлари 192.5, телевизија
вә али мәктәбләрдә фәлсәфә кафед- кәнд арасындакы фәрглəрин арадан 1954 илдән фәалијjәт китәрир.
ралары japaдылмышдыр. К. Маркс галдырылмасы проблемлари ишләнир, Әдәбијјат. Шифаһи хаяг әдәбијja

Енкелсин әсәрләринин, сәнаје истисадијјаты, риjази статисти халгынын хошбәхт həјат
В. И. Ленинин Әсәрләри күллијјатынын ка, игтисади тарих саһәләриндә елми арзулары, јерли истисмарчылара, јед
латыш дилиндә дәрҹ олунмасы Л.-да иш апарылыр. К.т.-нын интенсивлашди елли зулмкарлара — алман баронла
фәлсәфи фикрин инкишафына јени рилмаси вә игтисади стимуллашдырыл- рына нифрәтін əксини тапмышдыр. Нәғ•
тәкан вермишдир. Латыш мүтәфәккир- масы, мүһасибат учоту вә с. Игтисади мә (дајна), нағыл, әфсанә вә с. жанрлар
ләринин әсәрләри дәрч едилмишдир. мәсәләләр ишләнир, сосиалист х.т.-нын зəнкиндир. Татыш јазыҫыны 16—17 əср
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ләрдә ҝәлмә алман руhаниләри јарат- дөврләрин үслублары əксини тапмыш- лору илә умуми ҹәһәтләри вар. Халгмышлар; онлар јалныз һаким тәбәгәнин дыр (Ригадакы Дом, Иоанн, Пјотр рәгеләри: рутсавијетис, судмалинјас,
зөвгүнә вә мәнафејинә узғун әсәрләр килсәләри, 13 эср; сонралар дәфәләрлә мугурдантсис вә с. Мусиги аләтләри:јазырдылар. 19 әсрин аввәлләриндән јенидән тикилмишдир). Риганын Мар- кокле, дига, скрипка (симли), стабуле,
јаранмаға башлајан латыш әдәбијјаты стал күчәсиндәки jaшa jыш евләри (17 тауре, ажарагс, дудас (нәфәс), тридексЛ.-да тәһкимчилијин ләғвишдән сопра әсрин сону), Рундала вә Јелгавадакы нис, еглите (зәрб) вә с. 13 әсрдә Л. -да
инкишаф етди. 50—70 -ҹи илләрдә сарајлар (18 әср, ме'мар В. В. Растрел- католик, 16 əсрдә протестант килсә
«Ҝәнҹ латынилар» һәрәкаты әдәбијјатын ли) барокко үслубундадыр. 18 әср—19 мусигиси јаранмышды. Хор маһнылаинкишафына күҹлү тә'сир көстəрди. әсрин 2-ҹи јарысында классисизм үс- ры латыш профессионал мусигисинин
Бу дөврдә милли-романтик хүсусијjэт- лубу кениш јајылмышды. 19 әсрин 2-ҹи мүһүм саһәләриндәндир. 1873 илдән
ләрә малик әсәрләр јаранмышдыр. јарысындан сәнајенин инкишафы илә умумхалг маһны бајрамлары ән'әнәАусеклис вә А. Пумпурун поезијасында әлaгәдар шәһәрләрдә еклектик тики- шәклини алмышдыр. А. Јурјан вә J.
азадлыг мотивлари əксолунмушдур. лиләрин иншасына башланды (банк, Витол милли бәстәкарлыг мәктәбинин
80-ҹи илләрдә реалист әдәбијјат меј- мағаза, өртүлү базар, театр, китабхана, јарадыҹыларыдырлар. Латыш муси
дана кәлди (Апсишу Јекабс, Доку Атис, jaшajышевләри). Бу дөврүн ме'мар- гисинин инкишафында бәстәкарларПерсијетис, Р. Блауманис, Р. вэ М. ларындан Ј. Бауманис вә к. Пекше- дан А. Калнин, Е. Мелнгајлис, Е. Дар
Каудзит гардашлары). Мүтәрәгти ла- нин јарадыҹылығы нәзәри ҹәлб едир. зин, Ј. Залитис вә башгаларынын ротыш әдәбијјатынын инкишафында «Јени 19 әсрин сону — 20 әсрин аввәлләриндә лу олмушдур. Совет Какимијjәтинин
ҹәрәјан» групу мүһүм рол оjнамышдыр. «модерн» үслубу кениш jajылды. Бө- бәрпасындан вә Бөјүк Вәтән мүһариОнун сол ганадынын үзвлəри (J. Paj- jүк Вәтән мүһарибәсиндән сонра да- бәсиндән сонра Л.-нын мусиги həјаты
нис, Е. Вејденбаум, П. Стучка, П. Дауке, ғыдылмыш шәһәрләр бәрпа олунмуш, һәртәрәфли инкишаф етмиш, бир чох
Ј. Јанселбраун вә б.) марксист вә со- онлaрын баш планлары тутулмушдур. жанрларда дәјәрли әсәрләр japaдыл
сиалист идејалары јајмышлар. Илк Шәһәрләрдә (әсaсән бош әразиләрдә) мышдыр: «Јени саһилә доғру», «Ja
ингилабqы шаир Е. Вејденбаум мүтлә- jени јашајыш массивлдри салыныр. л. шыл дәфирман», «Диләнчиләр операсы»гијjәт әлејһинә ше'рләр јазмыш, J. ме'марларынын лајиһәси илә ССРИ- (1955, 1958, 1964, м. Зарин), «Әс, еј
Рајнис 1995 — 07 илләр ингилабы иде- нин башга респ. -ларында ичтимаи би- күләк 1» (1960, Ф. Томсоне), «Гызылјаларыны тәрәннүм етмишдир. Е. Бир- на вә гурғулар тикилир. Л.-да Москва, ат» (1965, А. Жилински), «Шаһзадә гыз
зниек -Упит, Судрабу-Еҹус, В. Плудон Ленинград, Ёст.ССР, Лит.ССР ме' - Гундeга» (1971, А. Скулте), «Ганад
вә б. демократик ән'әнәләрин давамчы- марларынын лајиһәләриндән кениш ис- лар» (1976, п. Дамбис) опералары,
сы олмушлар. Бөјүк Октјабр сосиалист тифадә олунур. 1979 илдә Риганын мәр- «Шејпурлар һәлә сэсләфир» (1980, J.ингилабынын гәләбәсиндән сонра ла- кәзиндә 27 мәртәбәли «Латвија» меһ- Кајјак) мусигили тамашасы, А. Житыш әдәбијјаты jени инкишаф jолуна манханасы уҹалдылмышдыр. 1945 ил- лински, Л. Гарута, Е. Голдштејн, Р.
чыхды. А. Упит, Судрабу-Еҹус, А. дән Лат. ССР Ме'марлар Иттифагы Гринблат, Р. Јермак вә башгаларынынАрајс-Бертсе, Л. Паегле, Е. Еферт- фәалијjәт көстәрир. симфоник на камера инструментал, Р.Клусајс, Р. Ејдеман вә б. азадлыг иде- Тәсвири сəнəт. 19 әсрә гә- Паулсун естрада әсәрләри вә с. Мусиги
јаларыны тәрәннүм едән әсерләр јаз- дәр Л.-да башлыҹа олараг халг декора- хадимлари: дирижорлар Л. Вигнер, Е.
дылар. Буржуа диктатурасы дөврүндә тив -тәтбиги сəнəт намунəлəри (ағам үзә- Тонс, А. Јансонс, мүғәнниләр ж. Һејне
мүтәрәгги јазычылар Сов haкимиј- риндә oјма, бәдии металишләмә, то- Вагнер, Е. Паќул, В. Крампе, А. Фринјати уғрунда мүбаризәни давам етдир- хуҹулуг, тикмә, керамика) кениш ја- берг, М. Фишер, органчаланлар н.
мишләр. А. Упит, В. Латсис, J. Суд- jылмышды. 19 әсрин 2-ҹи јарысындан Ванадзин, П. Сиполнијек, скрипкачы -рабкалн, Л. Лајтсен вә б.-нын әсәрлә- реализм принсипләри вә демократик лар В. Зарин, К. Кремер, пианочулар
риндә буржуа ҹәмијjәти ифша олунур. истигамәт формалашды. 19 әсрин 50 — В. Јантсис, И. Граубин вә б. Опера вэ
Л.-да Совет haкимијjәти бәрпа едилдик - 70 ҹи илләриндә рәссамлардан к. Һун, балет, оперетта театрлары, филармони
дән сонра латыш әдәбијјаты jени инки- J. Федер фәалијjәтә башладылар. 1900 jа, симфоник оркестрләр, естрада оршаф дөврүнә гәдәм гојду. А. Упит, В. — 1910 илләрдә графика инкишаф етди кестри, «Дајле» рәгс ансамблы вә с.
Латсис, J. Судрабкалн, А. Григулис, (Р. Заринин офортлары, Е. Брентсенин фәалијjәт көстәрир.

Театр. 1205 илдә Ригада алман миссиалист Латвијасыны тәрәннүм едән ри). Т. Залкалн, Г. Шкилтер 20 әср сионерләри Библија сүжeти эсасындаәсәрләр japaтдылар. Һејкәлтәрашлыг мәктәбинин илк нүма- илк театр, көстəрмишләр.Азәрб. — латыш әдәби әлaгәләринин jәндәләридир. 20—30 -ҹу илләрдә о. 1870 илдә А. Алунан илк латыш милли
japaнмасы 19 асрин сону — 20 әсрин эв• Скулме, Е. Калнын, А. Скриде, Ф. театрыны тәшкил етмишдир. 1902 илвәлләринә туадүф : eдир. Б. Бирзниек- Варслaвaн, Ҝ. Елиас, В. Калнрозе, дә japaдылмыш Јени латыш театрында
Упит, Судрабу-Еҹус, Ј. Јаунсудрабин, Ј. Лијепин, А. Бриједис, к. Земдега (Рига) J. Рајнис ва б. мүтәрәгги драА. Арајс Бертсе узун мүддәт Бакыда ва 6.-нын јарадыҹылығы формалаш- матургларын пјесләри оjнанылмышдыр.јашамыш, Азәрб. Мөвзусунда әсәрләр ды. Совет Һакимијjәтинин бәрпасын. Латыш опера театрынын јаранмасы
јазмышлар. В. Лукс Бакы комиссар- дан сонра Л.-да тәсвири сəнəтин ин- (1913) милли балетин тәшәккүлүнә им
ларындан бири олан Е. Бергә поема, кишафы үчүн кениш имкан јаранды. кан japaтды. Буржуа Л.-сы дөврүндә
Калнин , —етмишдир. Р. Блауманис, А. Упит, Ј. Скулме вә б.-нын әсәрләриндә мүасир өзүнү көстәрирди. Совет КакимијjәтиРајнис, В. Латсис, А. Лукс вә б. ла- вә тарихи ингилаби мөвзулар, доғма бәрпа олундугдан сонра респ.-нын

тыш шаир вә јазычыларынын әсәрләри тәбиәтин тәсвири əксини тапмышдыр. театр һәјатында көклү дəјишикликләрАзәрб. дилиндә, Низами, Фузули, Ва- Л.-да театр-декорасија сəнəти (f. олду. Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндән
гиф, М. Ф. Ахундов, Сабир, ҹ. Мәм- Вилкс, г. Земгал, А. Лапин, О. Скул- (1941—45) сонра мүтәрәгги латыш театмәдгулузадә, ҹ. Маббарлы, С. Вурғун, ме вә б.), еләҹә дә витраж сəнəти ин- ры ән'әнәләри дирчәлдилир, гардаш
С. Рүстәм, Р. Рза, м. Һүсејн, М. Й6- кишаф етмишдир. Монументал hej- халгларын театр тәҹрүбәси, сосиалистраһимов, С. Рәһимов ва б. Азәрб. шаир кәлтәрашлыг саһәсиндә дә мүһүм най- реализми методу мəнимсәнилирди. 1947ва

јазычыларынын бә'зи әсәрләри, лиjjәтләр газанылмышдыр (Саласпилс- илдә илк латыш совет балети «Лајма»
Азәрб. шаирләринин ше'рләриндән иба- дә "фашист террору гурбанларына ха- (А. Лепин) тамашаја гоjулду. Ән jax
рәт «Биз аловун парчасырыг» антоло- тирә ансамблы, бетон, 1961 — 67, Ленин шы театр тамашалары: «Әс, еј күләк 1»,
кијасы латыш дилиндә нәшр олунмуш- мүкафаты, 1970; Ригада Гырмызы «Ишыг вә кеҹә», «Йосиф вә онун гар
дур. 1974 илдә л.-да Азәрб. поезијасы Латыш Атыҹыларынын Хатирә Музеј, дашлары» (J. Рајнис), «Јегор Булычёвкүнлари кечирилмишдир.

Абидәси, гранит, 1970; бәстәкар А. вә башгалары» (М. Горки), «КремлМе'марлыг вә тәсвири сəнəт. Ме'. Калнинин аби дәси, 1979). Халг деко- сааты» (Н. Погодин), thамлет» (В.
марлыг. л. халг мемарлыгында ратив-тәтбиги сəнəти (бәдии ојма, ке- Шекспир), «Балыкчы оғлу», «Ганад
әсрләр боју əсас иншаат материалы рамика, тохуҹулуг, һөрмә, металишлә- сыз гушлар» (В. Латсис), Јашыл тор
кими ағаҹдан истифадә олунмушдур. мә) мүһүм јер тутур. 1951 илдә Лат. паг» (А. Упит), «Индрана» (Р. Блаума
Тceсис, Сигулда, Лудза вә с. шәһәрләр. ССР Рәссамлар Иттифагы тәшкил eдил- нис), «Гурдлар вә гоjунлар» (А. Осдә 13 әсрә айд гэсрләрин харабалығы мишдир. тровски) вә с. л. театры үчүн мүасир
галмышдыр. Валмијера, Тсесис (13 Мусиги. Годим мәрасим маһныла- лијин дəриндән дәрк едилмаси сәҹиj
әсрин сону) вә Ригадакы килсәләрдә ро- ры сәрбəст декламасија илә охунур. jәвидир. л. театрларынын репертуа
ман вә готика үслубларына јерли ән' - Мүхталиф жанрлы маһнылар, әсacән рында мүасир милли драматургларла
әнәләр тәтбиг eдилмишдир. Бир чох бирсәсли (сонралар 2—3 сәсли), лирик јанашы, совет вә хариҹи өлкә драма
тикилинин ме'марлығында мүхталиф характерлидир. Славјан мусиги фолк- тургларынын әсәрләринә кениш јер

тамашасы
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Б. Р., Очеркалии. 1577

т. 4, 1966; (Рушону, Резнас
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верилир. л. совет театрынын инкиша вии и Эстонии. М., 1978; 60 лет Советской боруларынын маје мөһтәви јјаты. Шәффында А. Амтман Бриједит, J. Осис, Латвии, Рига, 1979; Вие се с Латыш- фаф, сүд кими ағ, сарымтыл гәһвәји,
Ё. Смилкис, Ј. Јуровски вә б.-нын хидмәти бөјүкдүр. Театр хадимлари: В. Рига, 1980; Современное латышское на- сары, јахуд нарынҹы олур. Сүдләјән.кимиләрдә, мүрәккәбчичәклиләрдә вәАртмане, л. Берзин, к. Себрис, л. родное искусство, Рига, 1981. бир сыра башга биткиләрдә л. чохдур.
Фрејман, В. Лине, Е. Радзин, Е. Па- ЛАТВИЈА ССР ЕЛМЛӘР АКАДЕ. л. дә карбоһидратлар, зүлаллар, гли
вул, Г. Силински вә б. Респ. да А. Упит миЈАСЫ — Респ.-нын али елми мүәс- козидләр, дузлар, ефир јағлары вә с.
ал. Драм Театры, Ј. Рајнис ад. Бодаје сисəси. 1946 илдә japaдылмышдыр. Һәлл олмушдур. Хашхашкимиләр фә
Театр, Рус драм театры, кәнҹ тамаша Ригададыр. Тәркибиндә 25 акад. вә силәсиндән бә'зи биткиләрин Л. индә
чылар вә кукла театрлары фәалијjәт 30 м. үзв вар (1981). Президенти ССРИ чохлу мигдарда алкалоидләр, говун
көстәрир. EA м. үзвү, Лат. ССР'ЕА акад. А. К. ағаҹынын Л. индә исә папаин фермен

Кино. Л. да кино истеһсалына 1910— Малмејстердир. Системиндә з бөлмә ти вар.
11 илләрдә башланылмышдыр (хрони- вә 14 елми тәдгигат ин ту, радиоастро- ЛАТЕКС — полимер маддəлəрин суда
ка, сәнэдли вә мәнгәрә филмлари). Илк физика рәсәдханасы, ботаника бағы, дисперсијасы. З нөвә ајрылыр; 1) тә
бәдии филм («Һәгигәт һарададыр?») әсаслы китабханасы вә с. вар. Әcacән бии Л. -каучукверән биткиләрин,
1913 илдә чәкилмишдир. Совет haкимије бəрк ҹисимлəрин радиаси ја физика- башлыҹа олараг Бразилија һеве јасы
јəтинин бәрпасындан сонра Рига кино- енеркетиканын физики техники нын сүд шираси (ағаҹын хариҹи габы
студијасы тәшкил олунмушдур. «Каугу- проблемлəри, техники кибернетика, ғынын чәртилмиш јериндән сызыр);
ры үс јаны» (1941, реж. В. Путсе) илк полимерләр механикасы, радиоастро- тәркибиндә 34—37% каучук, 52 — 60%
латын совет бәлии филмидир. Тарихи- физика, тәбии биоложи бирләш- су, аз мигдарда зүлал, гатран, шәкәр,
ингилаби вә Бөјүк Вәтән мүһарчбаси мәләр кимјасы, респ. х.т. нын игти- вә минерал маддә олур. Әcacән, тә
илә әлaгәдар һадисәләр, муасир роб садијјаты, латыш тарихи, фәлсәфәси, бии каучук алмаг үчүн ишләдилир;
ламләр л. киносунун башлыҹа мөвзу- әдәбијјаты, дили, инҹәсәнәтинин тарихи 2) синтетик Л. — емулсијада по
судур. Бәдин әсәрләрин екранлашды- вә нәзәријjәси вә c. caһәләрдә елми лимерләшмә нәтиҹәсиндә әмәлә ҝәлән
рылмасына да бөјүк диггат верилир. Ә. Тәдгигат ишлари апарыр. синтетик каучукларын суда дисперси
jaxшы филмлари: «Гәләбә илә га јытмаг» Академија латыш вә рус диллəрин - јасы; 3) сүн" и Л. — «һазыр» полимер
(1948,

реж. J. Рајзман), «Баһар а јазлары» журналы, мүхталиф елми әдәбијјат тиҹәсиндә әмәлә ҝәлән мәһсул. Сүн'и
суда дисперсләшдирилмәси нәрея Иванова Рајнис (1949, дә Хәбәрләр» (1947), 5 Үмумиттифаг ләрин

(1955, реж.-лар П. Арманд вә л. Теј вә с. нәшр eдир. "Халглар достлуғу л., адәтән, мәһлулда полимерләшмә
манис), Јени саһилә доғру» (1955, реж. ордени илә тәлтиф олунмушдур_(1979). jолу илә синтез едилән каучуклардан
Л. Луков), «Балыкчы оғлу» (1957, реж. ЛАТВИЈА УНИВЕРСИТЕТИ, Пјотр бутилкаучук вә изопрен каучукундан
В. Крумин,) «Латыш атыҹысы һаг гын- Стучка ад.—Латвија Совет Сосиа- алыныр. Л.-ләр, дисперс фазасы сфе
да повест» (1959, реж. П. Арманд), лист Респ. сы һөкумəтинин декрети илә рик формалы һиссәҹикләрдән-глобул
«Едгар вә Кристина» (1967, реж. л. 1919 ил февралын 8-дә Рига политехник лардан ибарәт коллоид системдир. Л.
Пејманис), «Клав Мартинин оғлудур», ин тунун (1861) әсaсындa japaдылмыш- дән һазырланан мә'мулат вә матери
«Әсл кишилик чағы» (1971, 1977, реж. дыр. Латвијада совет haкимијjәти бәрпа алларын хассəлəри полимерин кимјави
О. Дункерс), «Әс, еј күләк 1» (1973, реж. олундугдан (1940) сонра респ.-нын бө- тәркиби вә гурулушундан чох асылы -
г. Пијесис), «Робин Гудун охлары» јүк тәдрис вә елми мәркәзинә чеврил- дыр. л. истеһсалынын умуми һәҹми
(1975, реж. с. Тарасов), «Достум геј- мишдир. 1958 илдә ун тə Латвија Ком- каучук истеһсалынын үмуми һәҹминин
ри чидди адамдыр», «Театр» (1976, мунист партијасынын тәшкилатчыла- тәхм. 10% -ини ташкил eдир.
1978, реж. J. Стрејч), «Оғланҹығаз» рындан бири П. И. Стучканын ады Техники-игтисади еффектлилијинә
(1978, реж. А. Фрејманис), «Гушсуз верилмишдир. Л.у.-нин 10 факүлтәси, көрә Л.-ин тәтбиг саһәләри олдугҹа
ҝеҹә» (1979, реж. Г. Силински), «Испан гијаби, ахшам, Һазырлыг шө'бәләри, кенишдир. Бәрк каучукдан һазырлан
варианты» (1980, реж. Е. Латсис) вә с. аспирантурасы, 60 кафедрасы, проб- масы мүмкүн олма јан бир чох мə'мулат
Сијаси кинопублиcистика, биографик лем лабораторијалары, heсaблaмa мәр- нөнү (мәс., тикишсиз назикдиварлы
сәнәдли филмләр вә мултипликасија кәзи, ботаника бағы, зоолокија музе- метеороложи өртүк, пенорезин вә с.)
киносу инкишаф стмишдир. В. Артма- jи, рәсәдханасы, китабханасы с. Л. -дән истеһсал едил ир. Каучукдан Т.
не, В. Зандбергс, Е. Павулс, Е. Рад- вар. Л.y. ндә «Падомју студентс» («Со- шәклиндә истифадә етдикда вахтын
зин, Д. Ритенбергс, Г. Силински вә б. вет тәләбәси») газети, латыш вә рус дан әрвәл вулканлашма тәһлүкәси ара
мәшһур кино актјорларындандыр. дилләриндә «Елми әсәрләр» (1949) вә дан галхыр, бу да бир сыра гијмәтли
1962 илдән Латви ја Кинематограф - «Әсәрләр» (1926) нәшр cдилир. Ун-т- каучук нөвларинин (мас., винилпи
чылар Иттифагы фәалијjәт көстәрир. дә 11 225 тәләбә oxyјур, 622 мүәллим, ридин вә карбоксилат каучукларынын)
Јанышдырма шәкил, бах сəh. 160—16. о ҹүмләдән 41 проф. вә e.д., 372 елмләр тәтбиг имканларыны ҝенишләндирир.

Әд: Ленин в. и., Әсәрләрн (бах намизәди дәрс дејир (1979). Гырмызы Л.-дән шин кордлары, ховлу парча
Мә'лумат ҹилди, h. 1, cəh. 321—22); Ар- Әмәк Бајрағы ордени илә тәлтиф олун- нөвлари, сүн'и хәз, сүн'и дəри, поли
зуманов В., Азәрбајҹан вә Балтик халг- мушдур (1967). мерсемент, линолеум, јапышган, тор
ларынын әдәби әлaгәләри, Б., 1972; Хәли- ЛАТГАЛЕ ЈҮКсәклији, Латга
лон п., ССРИ халглары әдәбијјаты, һ. пағы күләк ерозијасындан вә металы

2. нәшр2. Б., 1977; Ленин и Латвия. Сб., ч. ш. индә Даугава, Дубна, Малта, Ре- сија бојалары вә с. истеһсалында кенишлија jүксəклији-Лат.ССР ин коррозијадан горујан маддәләр, емул

ция 1905—1907 гг. в Латвии, М., 1952; Ис- зекне чајлары һөвзәләриндә үксаклик. истифадә едилир.
тория Латвийской ССР, т. 1–3, Рига, 1952— Макс. Һүнд. 289 м (Лијела је Лијепу. ЛАТЁН мәдәниәти-Гәрби Аз

по истории калнс). Əсасы Девон системинин меркел ропада мәскунлашмыш келт (бах келткрестьянских движений в
1907, Рига, 1956; Очерки истории Комму- килли, гадим көл вә флүвиоглјасиал мәдәнијjәт (е.ә. 1 ҹи миниллијин 2 ҹи

вә доломитләриндән, сәтһи моренли- ләр) тајфаларына мәхсус археоложи

га, 1962 66; Кундзинк., Латышский чөкүнтүләрдән олунмушдур. јарысы —eрамызын әрвәлләри). 1856

театр. Очерк истории, М., 1963; Всеобщая релјефи моренли тәпәлидир. Чохлу көл илдә Исвечрәдә Латен јашајыш јериндә
история, архітектуры, . вә с.) вар. Мешә ашкар едилмишдир. Л.м. үчүн тәкмил

1969; Гулян П., в сис- ләрлә (шам, күкнар вә с.) өртүлүдүр. ләшмиш әкинчилик аләтләринин мејтеме народного хозяйства СССР,

һике 1967; Прибалтийский экономи- ЛАТГАЛЛАР (латыш дилиндә latgali; чијjәвидир. Л.м. дөврүнә аид дәрјаз,нын əсас кəтанчылыг pнларындандыр. фы, бөјүк шәһәрләрин japaнмасы сә
район,

ской

1 литературы, 11 әср рус мәнбәләриндә летигола, ла- гајчы, дәмир гылынҹ, санҹаг, тунҹ гол
-6, м., 1970—74; История латвийской тыгола)-гəдим латыш тајфасы; ла- баглар, гызыл боjунбағы вә с. тапыл
ccP, 2 изд., Рига, 1971; История латыш- тыш халгынын ады бурадандыр. Лат. мыштыр.

литературы, т. 1–2, Рига, 1971; Очер- ССР ин ш.-индә, Даугава чајынын сағ ЛАТЁНт дөВР, кизли деврки музыкальной Советской Лат
вии. (Сб. статей), Л., саһилиндә jашамышлар. 10—12 әср- 1) физиологијада—һәр һансы
ства народов СССР, т. 1, 1937, Куль- ләрдә л. арасындан еркән феодал ə'јан гыҹыгландырычынын организмә, онун

Сб. статей), Рига, 1972; Сосновский дән Л. ливлəрин əразисинә jajылдылар. етдији андан ҹаваб реакси јасынын
М., 1976;

Восс"A. э., Советская Латвия, М., 1978; Рига, 1971.Әд.: История Латвийской ССР, 2 изд., алынмасына сәдәр кечән вахт. 2) Бо

Зиле л., Я., Исторический путь строи ғазлығын Л.д. Ү— бә'зи мәмәли

тельства социализма, Рига, 1978; Социал- ЛАТЕКС (лат. latex — ма је, ширә), бит. ләрдә мајаланмыш јумуртанын инки
стические революции 1940 г. в Литве, Лат- киләрин сүд ширәсин сүд шафында мүвәггати ләнҝимə. 3). Тиб

BƏ

тәшкил

БЕТ, Берекесіне арналассе повека. Туриз инкишоф анишдирлаараа дана дәлмәс санкарлын инкиша
ческий

т.

ской

История искус:
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дә— хәстәлијин үзә чыкмајан илк, киз- чәкиси 80 кг-дәк чатыр. Дишиләри нис- раг бураја (эсасəн, Вест-Һиндә вә Бра
ли деврү, һәмчинин Инкубасија дөврү. бәтән иридир. Һинд океанынын Ҹəнуб зилиjаjа) Африкадан зәнҹи көләләр кә
ЛАТЕНТ ФИНАЈәтКАРЛЫГ (лат. Іəрги Африка саһилләриндә, әсacән, тирмәјә башладылар. Франсанын Пор
1atensкизли)—ҹинаjәткарлығын мүх- Комор арында раст кәлир; балыгла тугалијаја (1807 —11) вә Испанијаја
тәлиф сәбәбдән ҹинаjәт мәһкәмә ста- гидаланыр. (1808—13) һүҹуму Испанијанын Амери
тистикасында өз əксини тапма јан вә ЛАТИФУНДИзм (лат. latus-кениш кадакы мүстәмләкәләринин истигла
әдaләт мүһакимəсинин предмети ол- + funduѕ—мүлк, маликанә)-ири мүлк- лиjjәт уғрунда мүһарибәсинин (1810 —
мајан һиссаси. Л.ҹ.-ыны ҹина јəт тө– ләрә— латифундијалара әсасланан тор- 26) кенишләнмәсинә сәбәб олду. 1826

рәдән шәхсләрин ҹинајəти кизләтмәси- паг саһибкарлығы системи. Латифун- илдә Испанијанын, дәмәк олар ки, бү
јахуд зәрәр чәкәнин вә ҹина јəти шәх- дијалар илк дәфә е.ə. 2 асрдә Годим түн кечмиш мүстәмләкәләри азад едил
сән көрәнләрин ҹинаjәт һаггында хә- Poмaдa japaнмыш, ерамызын 1 әсрин- ди вә бу әразиләрдә мүстәгил дөвләтләр
бəр вермәмәсинә көрә ҹинаjәт иши гал- дә кениш јајылмышды. Гулдарлыг гу- јаранды. Лакин Гәрби Авропа дөвләт
дырмаг сәлаһијjәтинә малик орган- рулушунун дағылмасы илә латифун- лəринин вә АБШ-ын игтисади вә һәр
лара мә'лум олма јан ҹина јәтләр, һәм - дијалар хырда саһәләрә парчаланыр би експансијасына мә’руз, галан кәнҹ
чинин сәлаһијjәтли органлари вә- вә сонралар гулларын парсел тәсәр- Л. А. дөвләтләри өзләринин суверенли
зифәли шәхсләринә бәлли олса да, ҹи- рүфаты илә әвәз олунмагла иҹарәјә jини вә әрази бүтөвлүүнү горумаг үчүн
најəтин учоту системиндәки чатыш- верилирди (бах Колонат). Феодализм- узун мүддәт мүбаризә апармалы ол
мазлыглар үзүндән, јахуд да гуллуг дә латифундијалар к.т.-нын əсас тә- дулар. Биринҹи вә 'Икинҹи дүнја мү
сəhвлари нәтиҹәсиндә гејдә алынмајан сәppүфат формасы олмушдур. Капи- hарибәләриндә империалист
ҹина јәтләр тәшкил eдир. Л.ч. чинajәт- тализмә кечилмәсилә латифундијалар лəринин (илк нөвбәдә, АБШ-ын) Л.А.
карлығын тәһлилини чәтинләшдирир, тәдриҹән капиталист тәсәрруфат систе- на експансијасы күҹләнди. йкинчи
онун гаршысыны алмаг ишинә мәнфи минә узғунлашыр. Буна көрә дә Л.-ин дүнја мүһарибәсиндә фашист блоку
тә'сир көстәрир. сахланылмасы к.т.-нда капитализмин нун дармадағын едилмаси Л.А. өлкә
ЛАТЁРАН САзишләРИ—1929 ил даһа ланк инкишафына (Пруссија јо- ләриндә демократик һәрәкаты вә со
февралын 11-дә Латеран апостол са- лу, бах Аграр мәсәлә) сәбәб олур. Прус- сиал ислаһатлар уғрунда мүбаризәни
pa jында (Рома) Италијанын „фашист сијада вә Русијада ири мүлкәдар ла- күҹләндирди. Куба ингилабынын (1959)
Һөкумəти илә Рома папасы XI Пиј ара- тифундијалары мәһз феодал мүнаси- гәләбәси Л.А.-нда ингилаби-демократик
сында имзаланмышдыр. Мүгавилә, бәтләринин галыглары иди. Русијада һәрәката јени тәкан верди, бу һәрәка -
малијjә конвенсијасы вә контордатдан латифундијалар Бөјүк Октјабр сосна- тын ән мүһүм гүввәси олан фәһлә син
ибарәт олан Л.с. «Рома мәсәләси»нә листингилабындан сонра торпағын финин ролуну артырды. Тә'тил һәрә
сонгојду. Ватикан суверен дөвлат миллиләшдирилмәси, диҝәр сосиалист каты хүсусилә ҝүҹләнди. Һәмкарлар
кими танынды, католик килсәсинин өлкәләриндә аграр ислаһатлар иттифаглары һәрәкаты қенишланди.
Һүгуг вә имтијазлары, онун Италија нәтиҹәсиндә ләғв едилмишдир. Л.А. -нын 24 өлкәсиндә коммунист пар
дөвлэтиндэки мөргеји мүəjjәнләшди- л. бир чох муасир капиталист өл- тиjалары japaнды. Бејнәлхалг импе
рилди. Италијанын 1947 ил конститу- кәсиндә, хүсусилә Латын Америкасы риализмин Доминикан республикасыны
сијасына мүнафиг олараг л.с., Италија өлкәләриндә, һабелә Шәргин бир сыра (1965) вэ Чили халгынын ингилаби мү
дөвлати илә Ватикан арасындакы мүна- өлкәсиндә сакланылыр. баризасини (1973) ган ичиндә боғмасы
сибәтләри низaмлa јан əсас һүгуги сə- ЛАТИФУНДИЈА (лат. latifundium)- на бахмајараг 60 ҹы илләрин сону. — 70
нəд олараг галыр. Италијанын демок- бах Латифундизм. ҹи илләрин әввәлләриндэн Л. А. халгла -
ратик гүввәләри Л.С.-нин јенидән нә- ЛАТЫН АМЕРИКАСЫ (исп. América рынын сүлһ, азадлыг вә сосиал тәрәгги
зәрдән кечирилмәсини тәләб едирләр. Latina, инж. Latin America)—Шимали уғрунда мүбаризаси даhа да женишлән
ЛАТЕРИт (лат. later—кәрпич) —гыр- Американын ҹ.-унда (Рио-Гранде-дел- мишдир [Никарагуада Сомоса дикта
мызы рәнҗли дәмирли вә ја дәмирли- Норте чајындан ҹ.-да) вә Ҹəнуби Аме- турасынын деврилмаси (1979), Салва
алуминиум-оксидли елувиал чөкүн- рикада дөвләтләр групунун умуми дорда мүртәҹе режимә гаршы силаһлы
түләр. Рүтубәтли тропик вә субтропик ады. Үмуми саh. тәгр. 21 млн. км2. Әһ. мүбаризанин кениш вүс'әт алмасы
саһәләрә хасдыр. Латеритләшмә про- 35 млн. (1978), Л. А. әразисинә 32 (1980—82) вә с.]. Л.А.-нын бир сыра өл
сеси нәтиҹәсиндә эмәлә кәлир. Галын- (1981) дөвләт (Антигуа вә Барбуда, кәси сон илләр бејнэлхaлг саһәдә мүс
лығы бир неча м-дән 50 м-дәк, јашы Аркентина, Барбадос, Баһам адалары, тәгил сифаси хәтт көтүрәрәк, сосиал гу
Јурадан муасир дөврәдәк олур. ССРИ- Белиз, Боливија, Бразилија, Венесуе- рулушундан асылы олмајараг дүнјанын
дә Мезо-Кајнозој јашлы галыг вә тәк- ла, Гајана, Гватемала, Гренада, Доми- бүтүн өлкәләри илә, оҹүмлэдән сосиа
рар чөкмүш л. Украјна, Газаxыстан, ника, Доминикан Респ. сы, Еквадор, лизм бирлијинә дахил олап өлкәләрлә
Сибир, Урал вә Орта Асијада, Антро- Јамајка, Колумбија, Коста-Рика, Куба, әлaгәләри кенишләндирмәк фикриндә
Покен ашлы Л. хариҹдә ВСР-дә вә Мексика, Никарагуа, Панама, Параг- олдугларыны билдирмишләр.
Сакит океан

Самоа, һайти вә с.) мә'лумдур. л.-лә Гренадина, Сент-Лүсија, Суринам, Три- латиноамериканской революции, М., 1964;
а-рында (Һавај а-ры, вај, Перу, Салвадор, Сент-Винсент ва

Әд.: Арисменди Р., Проблемы
алуминиум, , дәмир, манган, никел, нидад вэ Тобаго, Уругвај, hаити, hон

боксит вә с. фајдалы газынты jатаглары дурас, Чили), һәмчинин Б. Британија, ская Америка, М., 1973; Кастро Ф.,
әлагодардыр. Һиндистанда Л.-дән ти- АБШ, Франса вә Нидерланда мәхсус Пусть вечно живет бессмертный "Ленин,
кинти кәрпиҹи истеһсал етмәк үчүн мүлкләр дахилдир. М., 1970; Латинская Америка в прошлом
истифадә едилир.
ЛАТЕРИт тоРПАГЛАР — екваториал

Л.А. әразиси Јухары Палеолит дөв- ив настоящем. Сб. статей, М., 1960; Oc
рүндә

вә рүтубәтли тропик мешә торпаглары; кәлмиш
Шимал Шәрги Асијадан көчүб вободительное движение в Латинской Аме
әһали мәскунлашмыш, рика: 1917 1967, м., 1967; Неоколониатәркибиндә алуминиум, дәмир вә аз сонрадан Онларын башга халгларла лизм США в Латинской

мигдарда силисиум 4 оксид олур. Турш гајнајыб гарышмасы нәтиҹәсиндә һин- 1970; Америке,

реаксијалыдыр; алчаг катион вә jүк- ди тајфа вә халклары јаранмышдыр. говский А. Ф., Рабочее и
сәк анион удма габилијjәти вар. Авропалылар Л.А.-на сохулана гэдəр тическое движение в Латинской Америке
ЛАТИМЕРИЈА (Latimer ia chalumnae) јерли тајфаларын бөјүк ° әксәријjәти с Октября до наших дней), М., 1970;
-фырчаүзжәҹли балыглар групундан ибтидаи иҹма гурулушунун мүхталиф сол И., Очерки истории

Һазырда jашајан јеканә балыг нөвү. л. мәрһәләләриндә олуб, jығычылыг, ов советско-латиноамериканских отношений,

дикәр фырчаүзҝәҹлиләрдән дахили бу- чулуг вә балыкчылыгла мәшғул иди. М., 1971; Великий Октябрь и коммунисти
рун дәликларинин— хоанларын икинҹи Ајмаралар, астекләр,
дәфә итмәси илә фәргләнир. Гујруғу јалар, инкләр вә бир сыра башга тајфа- Америки,кечуалар, маі 1970Господствующие сагссы Латинской

лар исә артыг дөнләт јаратмышдылар. Америка, М., 1978; Тарасов к., Тай
Л.А.-нын ишғалы вә мүстәмлэкәјә чев ная война империализма сил и латинской

дән (1492) сонра башланды (әввәлҹә и Латинская Америка сегодня, М., 1978;
рилмаси Х. Колумбун бураны кәшфин Америке, М., 1978; Сизоненко

килтәрә, Франса вә һолландија тәрә. ник, Ла

финдән). Ишғалчылара мүгавимәт көс тинской Америка за мир и прог
ресс, 1980;

тәрән һинди әһалинин күпләви сурәтлә Америка. Общий об
зор Латинской Америки. Средняя Америгырылмасы нәтиҹәсиндә јерли ишчи гүв ка, М., 1981 (серия «страны и народы»).

үч пајлыдыр; ҹүт үзгәҹләринин тыса васи eһтијаты демәк олар ки, түкәнди Альперович м. с., слезкин Л.
мәркәзи оху вар. Уз. бә'зән 160 см-ә, вә мүстәмләкәчиләр 16 əсрдән башлаја- ю., История Латинской Америки, М., 1981.

М., 1979; Марксисты-ленинцы

иса

илә Аме

Сб., М.,



ЛАТЫНЛАР 169

1).

вӘ

B)

ЛАТЫН АМЕРИКАСЫ БИРЛији хи.1, ир. Бир нечэ инкишкаф 1өврү ке тарихи толу. 1.2. нын japaliмасы е.
Татын Америкасы өткә тэринин беі чирминир: 1) этэби итә гә.Дәрки 1өвр і хрә аит еди:Тир. Әввэ:1.1əр садан со
1:2.1x:: Ташки.1аты 1972 и ин піунун (е). 240 илээк ); 2) гэтим дәби т.1, 10 вә сəтирашыры со:1.1 сага (бустро
1 51ex икола кечирим Иш 1 ш (1) 'си) јаху - архаик • 1.1. (с.а. 240 и 1:1эн с..». «фе.1он), 4 жp:эн сонра ис» ја шы: сот.
конгресі, 17 јара 16.11.ыр. Тики 100 и 15.1əк ); 3) кассик • ТЫ:31:1» 1.1 Дан сага јазы:1мы (ыр. Һәүф алары,
1.Тын ас мс.Н .Татын Америкасы (е..». 10) и:1, 1:эн с... тэгр. 14 и 15:1əк). Бу б.." и сами јунан һәрфтори нестисна
1.1к: Тунинг Tica 11 к2 соста. 1. “.1ми „Товp.15 грамматик нормалар там сабит сди.1əк.15», ја струск мәні», ја да
1NIKIT тэрэг Гин», отарын омок эшимиш. Ээби и јуксак сэви јjэј: орижинал.1 «»:1мунітур. Птар» формата
1atuTubbit кен L12,:1мосин», чатмыш. 1ы: 4) «күмүш» 1.1. (с... 11 ры, салсэн, 1 - 5 эср:15),дэ габиттәшмиш

ми 1. и сутерени јн мөһкәм әнмин. и.т.н срамызьні 20м) и ин»;1:əк): 5) «сон • Дир. Овв:51.Тәр эпифба 20 һәрефлән ибн
хајли инһисар:тарын һөкмраны гына 1.1. (200 600 И.Т.Тэр). Бу Дөвр.1ə pr ии. Тәгр. е.э. 2:30 И 1.1G, е.). І
тарини мубариза апары:1масына комок кассик 1.1. чаны ит ролуну итир іжртән исэ јунан мэнгэ: сө:3.1əр үчүн
етікшp. 1.Х.б. Ни 2 чи кошрссии,миш, хі1.1 ашыпыг шу сасып,тіл о Yвэ7. həрфлэг иши:13:01 Шп, бетик
(1976. Мехико) бир сыра си јас и 151 на ман (дн. 7..нот Јаріанасы баша чат 1:» һәрфтарин са јы 2:3 , чатыры.1мын
1 т.р (Ч.ІІ нэгэнпәрвәр»:1əрин. гаршы мыпыр: 6) орта кртор төврү (7-11) (ыр. Еркін орта әср.р.Дэн бан.Таа ја
1 . 1: бир:1.эринэ сонгоју 1масы. Пly әсер:тәр. Бу онр:1. Т.:. Гэрби Авропа да раг Авропа и.1.1əринин, јени Довра
гр. Риконун мүстэм.Тәкә статусунун умуми ја:31, ки:1С:), ем листи вә Гисмон исә Африка, Америка вэ Асијатын бир
и си:15Сол, Панама канаты зонасы бэИН И.1 0.1мун[ур. 7) «I'ызы.1» вә сыра им. Тэринин э:1ифбасы 1.7. на

11111 llanama хаа:11 ына гајтары 1масы) «күмүш • 1... нормаларынын ирчэ. :сасапыр. NІ. Ф. Xхундов өзүнүн сон
1 их і етмиші:Тир. 3 чү компрес 12 (1981, 1:1мки (өврү (14 стр.(ән). 16 мрдән элифба лајиһини татып графикасы
Усико) lатын Америкасы өткээри МИ.1, т.1.1эр л.. Ни сыхы (ырыб эсасына һазыpламышты. 1929 — 39 и.
Елин интиса и не гигла.ијjәтйин мөһ чы хармага баштамындыр. Такии 1.1. Тэр дә Азәрб.CCP 40 Т... жасында тэр
, м. Тэндири. Учи мэсэ.12.17ри, енержи 18 срә;(әк Диноатија, 20 рә дәк тиб олунмун элифб. дан истифа дә

Брзат, гит Хагаарынын мэ'нэвін унт тәһсили, Тисмән ем ИЛИ КИМ ИТМИШ.Дир.
ps:»т.1əринин корунмасы проблем.15ри галмышцы. 20 эсрә.1.1. 1.1əн ели тер эд.: Гурбанов А.. Умумии дити -
у кирә e1.1мини,лир. 1. А.б. пин ми. Миноокија да истифа,ә етилир. Като лик мэс эләләр, Б., 1972; јнэ онун.

коитә.1əри 20 өткә1ә фәа, јјот тик килсәсинин вә Ватиканын роми Умуми дилчилик, Б.. 1977: принтер
h1:трир. Тәраркаһы Тима ш. 11. јер - дилидир. Фонолоки ја системи үчүн узун ... Алфавит. пер. с англМ., 1963; Фрид

вә тыса саитләрин гаршылашдырылғја- рух И., История письма, шр. с нем", г.,1979.
ЛАТЫН АМЕРИКАСЫ зәһмәт. cы, дифтонглар сәчијjәвидир. Трамма -
ҚEшләРИНИН КОНФЕДЕРАСИЈА. тик туруунча флектив Дил,тир. ЗЛАТЫН ИМПЕРИЈАСЫ, Романи
сы 19:38 63 илтәрлә фәгатијјт көс - грамматик чипс (кини, гадын, орта), ја-4 ҹү сэлиб jүрүшү иштиракчы -
1.jpsiИ lатын Америкасы өтк:1əрі тэк чƏN категоријатары, исмин тарынын Бизанс әразисинин бир һик
һәмкарлар иттифагтары бирији. Аме 6 һалы, фе'ни з шәхси, 6 заманы, зссини Hura.'1 етмәләрiн ногі часи»
Пика hэмкарлар иттифагтары сат и формасы, 2 нөвү вар. Тексикасында 1204 илдә japa,ылмыш дөв.Тәr. Бат
кр.: 1оринин тәфригэчилијинә гаршы чы јунан дисидән кечмә сөзләр чохлур. кан ја нын хејли һиссәсини, Кник
хын сирди. .lатын Америкасы һәм Сөздүзәлтмә сайт.бəрин эвэзләнмәси, сөз Асијанын т. г. ини, Скеј вә Йони :).
кар:тар Iіттифагтары Бирлији Даими көк тəринин тəкрарланмасы васитсилә низлари а рыны эһатә едирди. Би:зан -
Конгресинин japaдылмасы (1964, ја: Олм уншдур. Сонралар сөздүзәлтмәдә сон сын агыр нерки системи формалары
вар) итә бурахы.Тыштыр. өн шәкилчиләрдән истифадә еди: - нын санхланмасы, Никеја, Бостарыстан
ЛАтын АМЕРИКАСы инТЕГРА. мишдир. Бу баахым,дан 1.л. бејнэлми- вә с. Дөвләтләрдә апарылған арасы -
сиЈА АСcocИАСИЈАСЫ (ЛАИА, Тәл етми терминолокијаны зэнкинләші- кәсимәјәіг мүһарибәләр 1.м. пын
әввэ.1.1эр аҳы Латын Америкасы сәр- ирмэк үчүн олдугча элверишлидир. заифләмәсинә сәбоб олмушду. 1261 и.
бәст тичарат ассосиаси јасы иди) - тиҹа- Әд.: Филиппович З. М., Татин- иjулун 25 дә Никеја гонунлары Коне
рәт иттисади груплашмасы: japa.jыл ский язык, Киев, 1978; Держгин А. А.. тантинополу тутдутан сонра 1. 1. на
масы hаггында мүгавилани Монтеви - Тукьянова 1, м., Латинский язык. сон гоjулду.
деода Аркентина, Бразилија, Мекси - Саратов, 1979; Винничук А., Татин ЛАТын иттиФАГЫ-гә;им.1ə Tar
ка, Парагвај, Перу, Уругвај вә Чили ский язык, пер. с польского, М., 1980. си (инлики Татсио, 11талија) шәһәрлә
имзаламыштыр (1960). 1961 Hл иjунун ЛАТЫН ӘлиФБАСЫ - інан јазы- ринин федераси јасы, Е.ә. 1-ҹи мини.1

2-дә гүввәјә минмингдир. Сонралар она сына əсасланан етруск Әлифбасынын лијин әнвәлләрин дә japaнмышы. Таа:
Колумбија вә Еквадор (1961), Вене ларын бастыны заманы (е.э. 39%) вэ ја

суела (1966), Боливија (1967) тошул- Бо јун Адлари ΤολοφώγεY 387) парчаланмын, е.). 358 1.1.1ə Рома
һарфлар

мушдур. Мәгсэди иштирокчы өлкә13 үчүн Э.Тверин шәртләрлә бәріна
рин истисади инкишаф сүр'әтини күҹ А едилмииддир. Татын мүһарибәсиндә
лән дирмәк, инкишаф стмиш кайта B (е... 340 — 338) сонра 1.и. ләгв едилди.

[0]
лист өлкәләринин, илк нөвбәдә АБШІ ЛАТЫН сиккә иттиФАГы-би

вә «Үмуми базар» өлкәләринин исти - метализм эсасында пул гадавүлүнүн
сади тазјигинә гаршы дурмагдыр. Та D (4) сабитлијини сахламаг мэгсэдилә. 1865

тын Америкасында бүтүн Һасилат сә илдә Франка, Белика, Италија, Ис

на јеси вә e'маледиҹи сəна јенин 97% -и, F [0]
вечрә арасында бағланмыды. 1868 ил

онун ихраҹатынын 85% -и вә идхалаты - дә Јунапыстан да т.с.И. на горул
нын 77% -и АИА нын па јына дүшүр. [1] мушу. Л.с.И. өлкәләр, әразисиндә
1978 илдә ЛАИА дахилиндә клиринг тызыл вә күмүш сиккәләр бу металла -

heсaблашмаларынын маблаги 3940 млн. L [0] рын 15,5:1 oлaн дәјәр нисбэтиндә cәр

доллар олмушдур. К.т. мәһсуллары бэст 19кәситирди.
K

7) - чи
[s]

әсрийн

(тахил, гарғыдалы вә с.) базарларынын илләридә күмүш сиккә косилмаси а
Lконјунктурасы hаrтында мүнтәзәм ин [0] јандырылды. Биринчи дүн ја мүһари

формасија системи japaдылмыйдыр M [4] бәсин дэн сонра кағыз пул тэа зүлүнә
(1978). Лакин фэалијjәтиндә чәтинлик кечилмәсилә әһәмијjотини итириш,

ләр дә вардыр; бу да мүəjjән дәрәҹәдә, 1926 ил декабрын 31 дә формал олараг
бир чох иштирокчы өлкәләрин истиса [0] доғ в еди.МЕТО,Дир.

дијјатынын керилијиндән, саһәләрара [4] ЛАТЫНЛАР (Стат. Latini).— Татси.Тэ

сы әлaгәләрин зәйф инкишафындан, [4] (индики Татсио) мəскун.Танимын гә

дахили базарын дарлығындан вә к.-т. [
стим италјан тајфалары. Италија ја нә

нда феодал галыгларынын Мөвҹудлу заман вә һарадан ҝәлдик.тəри мүəjjән

ғундан ирәли кәлир. Бир чох иштирак
[ ләшдирилмәмишдир. Татын дилиндә

чы өлкәнин истисадијјатынын һәлледиҹи данышырдылар. Латын археоложи мэ

саһәләриндә АБШ инһисарлары һөкм [0] дәнијjәти Вилланова Мәдәнијjәтинин

ранлыг едир вә бундан хејли мәнфәәт бир вариантыны тәшкил eдир. 1. aca
х [кс)

көтүрүрләр. сән, әкинчилик вә малдарлыга мэш

ЛАТЫН дили (лат. lingua latina) Y [0) ғул олмушлар. Етруск мәдәнијjэти .1. а

літынларын дили. Һинд Авропа диллә z [3]. [] күҹлү тә'сир көстəрмии. 1. но са
ринин италиқ дилләри групуна да бин тајфалары Романын əсасыны гоj
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алман

мушлар (ән'әнәјә көрә е.ә. 754—752 ил- ЛАТЫШЛАР (өзләрини латвиешләр ты лауреаты (1949,
ләрдә). Е.ә. 1-ҹи минилликдә Алба- адландырырлар)-милләт, Лат.ССР-ин 1952). 1928 илдән
Лонга ш.-нин башчылығы илә Латын әсас әһалиси. ССРИ-дә 1439 мин нә- Сов.Икп үзвү. Ли
иттифагында бирләшмишдиләр. Е.ә. фәрдир (1979); 1344 мин и Лат. ССР-дә, ман фәһләси аилә
6 әсрдә Латси иҹмалары үзәриндә һа - галанлары РСФСР, Ест.ССР, Литва синдә доғулмуш, ба
кимијjәт Ромаја кечди. ССР, БССР-дә вә хариҹдә jaшa jыр лыкчы, лиман фәһ

Әд: Немировский А. И., Исто (1979). Латыш дилиндә данышырлар. Ләси олмуш, кәмидә

рия раннего Рима и Италии, Воронеж, кенезини е.ə. 2-ҹи минилликдә латгал- дир. Буржуа ЛатвиДиндарлары христиандыр. Л.-ын етно- оҹагчы ишләмиш
1962.

лар вә онлара гоһум тајфалар тәшкил јасында лиман фәһ
ЛАтыш АтыҹЫЛАРЫ—1915 илин етмишләр; онлaрын бирләшмәсиндән гә- ләләринин həјат вә
јајында алман гошунларынын Прибал- дим латыш халгы japaнмаға башламыш- мүбариз эсиндән
тикaја һүҹуму заманы чар ордусунда дыр. 12 әсрин ахырлары — 13 срин эв- бәһс едән «Ганадсыз
japaдылмыш латыш милли һиссәләри- вәлләриндә ишғалчыларынын тушлар» (1931 --
нин һәрби гуллугчулары. 1916 илдә аты- сәлиб jүрүшләри илә әлагодар бу просес 33) триолоки јасы, «Балыгчы оғлу» (ҹ.
ҹы полклары кими јенидән тәшкил да јанмышды. л. халг кими 17 əсрдә, 1—2, 1933—34), «Көһнә дәнизчи јува
едилмишди. Әсҝәрләрин 80% -дән чо милләт кими 19 асрдә формалашмыш- сы» (1937, јенидән ишләнмиш вариан
ху фәһлә вә муздур иди. Феврал бур- лар. 1940 илдә ССРИ нин тәркибинә ты «Зитарлар аиләси», 1955), «Торпаг
жуа-демократик ингилабындан (1917) дахил олдугдан сонра сосиализм гуру- вә дәниз» (1938) романларында азад
сонра полкларда Советләр сечилмиш, ҹулуғу просесиндә сосиалист милләти лыгсевәр, мәғрур вә јенилмәз инсан об
Л.а. полкларынын Иҹраијjә комитәси, кими тәшәккүл тапмышлар. Тарихи, разлары japaтмышдыр. Латыш хал
болшевик партија тәшкилaты japaдыл- игтисадијјаты, мәдәнијjәти hаггында гынын - Коммунист Партијасынын рәһ
мышды. Бөјүк Октјабр сосиалист ин- бах Латвија Совет Сосиалист Респуб- бәрлији алтында Совет Һакимијjәти вә
гилабындан сонра Л.а. Петроградда ликасы. сосиализмин гәләбәси уғрундакы мүба
совет идарәләрини вә Смолныны, сон әд.: Народы Европейской части СССР, ризаси «Фыртына» (1945—48) вә <Je
ралар Кремлдә Совет һөкумəтини го- т. 2, м., 1964; История Латвийской ССР, ни саһилә доғру» (1950—51) романла
рујурдулар. Көһнә ордунун бурахыл- 2 изд., Рига, 1971; Денисова Р. Я., рында әксини тапмышдыр. Әсәрләри
масы илә әлагӘдар латыш атычы полк- Этногенез латышей, Рига, 1977. ССРИ халклары дилләринә (о ҹүмлә
лары Гызыл Ордунун низами һиссә- ЛАТР ДЕ ТАСсинЈй (Lattre de Tas- дән Азәрб. дилинә вә хариҹи дилләрә
ләри кими јенидән тәшкил eдилди. 1918 signy) Жан Мари Габриел де (2.2.1889, тәрҹүмә едилмиш, сәһнәләшдирилмиш
илин апрелиндә 9 полкдан ибарәт Ла- Вандеја департаменти, Мујерон-ан-Па- вә екранлашдырылмышдыр. 1940 илдә
тыш атыҹы совеr дивизијасы japaдыл- ре—11.1.1952; Парис) —Франса мар- халг һөкуматинин вә Латвија КП МК
ды. Л.а. Москвада сол есерләрин гија- шалы (1952, өлүмүндән сонра). Сен- ны: үзвү сечилмишдир. Лат.ССР Халг
мынын, Калуга, Саратов, Јарославл Сир һәрби мәктәбини (1911) вә Баш Гә- Комиссарлары Советинин (1940—46) вә
вә с. шәһәрләрдә әксингилаби гијамла- papкah Академијасыны (1935) битир- Назирләр Советинин (1946—59) сәдри
рын јатырылмасында иштирак етмиш-мишдир. Алман-фашист гошунларына олмушдур. Сов.Икп 19, 20 вә 22-ҹи
ләр. 1918 илин сону—1919 илин әввә- мүгавимәт көстəрдијинә көрә 1942 илин гурултајларында Сов.Икп мк үзвлү
линдә Л.а. демәк олар бүтүн Латвија нoјабрында «Виши» һөкумəти ону 10 jүнә намизəд сечилмишидир. ССРИ Али
әразисини алман гошунларындан вә ла- ил һәлсә мәһкум етмишди. Һәбсхана- Советинин (2—5-ҹи чакырыш) депута
тыш ағгвардијачыларындан тәмизләди- дан Шимали Африкаjа гачмыш, 1943 ты олмушдур. 7 дәфә Ленин ордени,
ләр, Совет Латвијасы ордусунун өзəји илин сентјабрында «Дөјүшән Франса» 1-ҹи дәрәҹәли Вәтән мүһарибәси орде
олдулар. Совет гошунлары Ригадан чых- гошунларынын баш команданы тә' jин ни вә медалларла тәлтиф едилмишдир.
дыгдан сонра (1919, иjун)"japaдылмыш олунмушду. 1944 илин иjулунда Л.д. БалыкчыӘсәрләри:
Латыш атыҹы дивизијасы сентјабрда Т.-нин команданлыг етдији 1-ҹи Фран- 1954; Ганадсыз гушлар, Б., 1956; Собр.

оғлу. Б..

Чəнуб ҹәбһәҫинә көндәрилди. Онлар са ордусу Франсанын бир сыра шәһә- соч., т. 1—10, м., 1959—60; О самом глав
тырмызы казакларла бирликдә Дени- рини азад етмиш, мүттәфиг гошунла- ном. Публицистика, письма, воспоминания,

мадағын етдиләр. 1920 илин апрелин- әразисинә дахил олмушду. 1945 илдә Рига, 1980.
кин ордусунун сечмә һиссәләрини дар- ры илә бирҝә Австрија вә Алманија м., 1978; Потерянная родина, Рига, 1980.

Әд.: Соколова И., Вилис Лацис,

дән Л.а. Вранкелин гошунларына гар- Берлиндә фашист Алманијасынын си
шы вурушурдулар. 1920 ил ноjабрын лаһлы гүввәләринин тəслим актыны ЛАТсис Мартын Иванович [әсл ады
сонунда Латыш атыҹы дивизијасы бу- имзаламышды. 1948 илдән Гәрб бло- вә фамилијасы Судрабс Јан Фрид
рахылды. Л.а.-нын бир һиссәси Гы- ку гуру гошунларынын, 1950 илдән рихович; партија тәхәллүсү дјадја,
зыл Ордуда хидмәт етди, Совет Русија- Һинд Чиндә Франса гошунларынын Милн с вә с. (16.12.1888, индики Латв.
сында тасарруфат ишиндә галды, ди- баш команданы иди. ССР-ин Сесис р-ну — 20.3.1938)] — совет
кәр һиссаси Латвијаја гајытды. ЛАтсио (Lazio)-Мәркәзи Италијада дөвләт вә партија xадими. 1905 илдән

Әд.: История латышских стрелков вилајəт. Апеннин ј-а-нда, Тибр за јы Сов.Икп үзвү. Латвијада 1905 — 07
(1915—1920), Рига, 1972; Томан Б. А., һөвзасиндадир. Саh. 17,2 мин км2. Әһ. илләр ин илабынын фәал иштиракчы
За свободную Россию, за свободную Латвию, 4,96 млн. (1976). Л.-ја Витербо, Лати- сы, Москвада РСДФ-нин Твер гру
М., 1975;Казаков М. И., Любые флан- на, Ријети, Рома, Фрозиноне əјаләт - пунун рәһбәри (1913) олмушдур. Дә
ги, Рига, 1977; Штейн В. В., Боевой путь ләри дахилдир. Əсас шәһәри Ромадыр. фәләрлә һәбс вә сүркүн едилмишдир.
Революционные латышские стрелки. 1917— 2247 м дәк).Л., әсacән,
латышских красных стрелков, Рига, 1978; Сәтһи чох јердә өн дағлыгдыр. (һүнд. Феврал буржуа-демократик Ингила
1920, Рига, 1980. к.т.р-нудур. бындан (1917) сонра РСДФ(6)П Петро -

ЛАтыш дили-латышларын
Мүһүм к.т. биткиси үзүм, буғда вә зеј- град Комитасинин үзвү, партијанын

ди- тундур. Дағлыг р-нларда һејвaндaрлыг 7-ҹи Умумрусија (Апрел) конфрансы
ли. Балтик дилләринә дахилдир. Бу (әсacән, гоjунчулуг) инкишаф етмиш- нын нүмajәндәси, Выборг р-нунда Гыр
дилдә ССРИ-дә 1 млн. 370 мин адам дир. Сәнаједә машынгајырма, кимја, мызы гвардијанын тәшкилатчыларын
данышыр (1979). З диалекти (орта ла- нефт e'малы, резин, полиграфија, ка- дан, Петроград һик-нин үзвү олмуш
тыш, ливон, jухары латыш) вар. Вурғу ғыз, ағаҹ e'малы, ән'әнәви тикиші, то- дур. Бөјүк "Октјабр сосиалист ингила
Һәмишә сөзүн илк heҹасына дүшүр. хучулуг вә с. сәнaje cahəлəри мүһүм јер бындан сонра РСФСР халг дахили
Фонетикасы үчүн сәсләрин әвәзләнмәси, тутур. Тикинти материаллары, мусиги ишләр комиссарлығы коллекијасынын
сон шәкилчиләрдә узун сайтләрин их- аләтләри, галантереја мә'мулаты вә с. үзвү олмуш, Шәрг ҹәбһәси 5-ҹи орду
тисары, дифтонгларын монофтонглара истеһсал олунур. Үмумдунја әһәмијjәт- фөвгәл'адә комиссијасынын вә һәрби
чeврилмаси, морфолокијасы үчүн исә ли кино сəна јеси вар. трибуналынын сəдри (1918), Үмумук
һалланма вә тәсриф системлəринин, Л. (лат. Latium — Латси) гэдимдә ла- рајна Фөвгәл'адә Комиссијасынын сəд
фе'л формаларынын зəнкинлији сə- тынларын мәскәни олмушдур. Л.-дан ри (1919—21) ишләмишдир. Сонралар
ҹијjәвидир. Илк јазылы абидəлəри тапылмыш гэдим јазылы абидәләр е.ә. мәс'ул тəcəppүфат вә партија ишиндә
16 әсрә аиддир. Мүасир әдәби дил 19 7—6 асрләрә (Пренестедән) вә е.ә. 6 чалышмышдыр. 1932 илдән ҝ. В. Пле
әсрин 2-ҹи јарысындан формалашмыш- әсрә (Ромадан) аид едилир. ханов ад. Х.т. ин-тунун директору иди.
дыр. Әлифбасы 16 асрдә латын л'Атсис Вилис Тенисович (12.5.1904, Партијанын 6, 8—10-ҹу гурултајла
графикасы әсaсындa japaдылмышдыр. Ринужи к., һазырда Риганын р-ну — рынын нүмajәндәси олмушдур. Парти

әд.: Языки народов СССР, т. 1, м., 6.2.1966, Рига)-латыш совет јазычы- ја вә Совет дөвлатинин тарихинә даир
1966; Векслер Б. х., Юрик В. А., cы, дөвләт хадими. т.ССР халг ја- әсәрләри вар. 2 орденлә тәлтиф едил
Латышский язык, 3 изд. Рига, 1978. зычысы (1947). ССРИ Дөвлат мүкафа- мишдир.
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ЛАТУР, Ла Тур (La Tour) Жорж театрларда ишләмишдир. Роллары: чәрәк Биринҹи Интернaсионала да
е (19.3.1593, Лотаринкија, Вик сүр Хлестаков, бәләдијjә рәиси («Мүфәт- хил олмуш, онун Баш Шурасынын үз
Сеј — 30.1.1652, Лотаринкија, Түневил) тиш», Н. Гогол), һамлет, Отелло («Һам- вү сечилмишди. 1868 илдә К. Марксын

франсыз бојакары. Јарадыҹылыгы лет», «Отелло», В. Шекспир ), Илвес гызы Лаура ја евләнмиш вә онунла бир
нын илк дэврүндә мәмшіт сәһнәләри («Әлагә», Е.Вилдс) вә б. Л. Дүшмәнләр» кә Франса ја га јыдараг бурада марк.
чәкминидир («Фырылдагчы гумарбаз (М. Горки), «Ики ҹәбһә» (А. Јакобсон) сизми таблиғ етмишдир. Парис Ком
лар», тәгр. 1625, шәхси коллексија, вә с. әсәрләри тамаша ја којмуш, кино- мунасынын (1871) мәғлубијjәтиндән
Парис). Л.-ун, әсacән гырмызымтыл- филмләрә чәкилмишдир. Ленин орде- сонра Испанија ја мүһаҹирәт етмиш,
гәһвәји рəнк чаларлары илә иләнмиш ни, Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени вә Биринҹи Интернaсионалын бурадакы
таблоларында гаранлыгы дəлəн шам, ме далларла тәлтиф олунмушдур. бөлмәләринин ишиндә фәалијjәт көс
јахуд мəur'эл иныгы мүһүм смосио ЛАУТон (Laughton) Чарлз (1.7.1899, тəрмиш, бакунинчиләрә гаршы мүба
нал әһәмијjәт кәсб сдир («Магдалина Скарборо — 15.12.1962, Һолливуд)-ин- ризә апармындыр. 1872 илдә jенидән
шам ишығында», Лувр, Парис). Онун килие вә американ театр вә кино акт- Лондона көчмүш, 1880 илдә ж. Кедлә
дини композисијалары ади həјат ha jopy. Реалист актјор олан Л. инқилис вә биркә (К. Маркс вә Ф. Енкелсин кө
дисəлəрини хатырладыр («Јени доғул- американ филмләриндә VIII Һенрих мəјилә) Франса Фәһлә Партијасынын
муш көрпә», јахуд «Милад күнү», тәгр. («vi heнрихин шәхси һэјаты», 1933), (ФФП) програмыны ишләјиб һазыр
1630, Зәриф Сәнәтләр Музеји, Ренн). ламышдыр. Коммунарлара амнистија
Л. ун сəнəти өлүмүндән сонра тамами верилдикдән сонра Франса ја га јыда
лә унудулмуш, јалныз 20 әсрин аввал раг (1882) ж. Ќедлә 'биркә ФФП-jә
ләринда jенидән ашкар едилмишидир. башчылыг етмишдир. 1891—93 илләр

Әд.: Золотов Ю., Жорж де Па дә парламент депутаты иди. л. рус
Тур, М., 1979. ингилаби һәрәкаты илә сых әлегә сах

лајыр, мүтәрәгги рус мәтбуатында чы
ЛАУЕ (Lauc) Макс Феликс Теодор хыш едирди. Л. 1905—07 илләр рус
фон (9.10.1879, Кобленте јахынлығын - ийгилабына јүксәк гијмәт вермишдир.
да, Пфаффендорф —24.4.1960, Берлин) л. марксизм нәзәријjәсинин инки
-алман физики. Нобел мүкафаты шафы саһәсиндә мүһүм хидмәтләр
лауреаты (1914). ССРИ EA әҹнәби көстəрмиш, фәлсәфә, сијаси иктисад,
үзвү (1930), Сүрих (1912—14), Франк синфи мүбаризә нәзәријjәси вә такти
фурт (1914—19), Берлин (1919—43) касы, һабелә дилчилик, әдәбијјат ва
вә һөттинкен (1946) ун-тләринин проф. ч. Лаутон Vш һенрихин шәхси

инҹәсәнәт мәсәләләринә дайр бир сы
Тэдгигатлары həјаты» филминдә.

ренткен шүаларынын ра гијмәтли әсәрләр јазмышдыр. Ла
дифраксијасына, нисбилик нәзәријjәси- Жавер («Сәфилләр», 1935), Блај («Ба- кин л. марксизмин бир сыра мүһүм
нә, ифраткечириҹилијə, Комптон Һади- унти кәмисиндә гијам», 1935), Рем- мәсәләсиндә cәhвлəpə jол вермишдир
сәсинин нәзәријjәсинә вә с. - jә аиддир. брандт («Рембрандт», 1935), Квазимодо (пролетар дөвлати мәсәләсинә анар
Л.-нин рәһбәрлији илә илк лауеграм («Парис Нотрдам килсәси», 1939), Уил- хист мөвгедән јанашмасы, империализм
алынмыш вә бунунла да ренткен-гуру- фрид («Иттиһам шаһиди», 1962) образ- дөврүнүн характер ҹәһәтләрини дәрк
луш анализинин əсасы гоjулмушдур. ларыны japaтмышдыр. Лондон, Hју- етмәмәси вә с.). л., гоҹалыг онун енер
л. алман алимларинин атом тəдгигат- Јорк вә Лос Анҹелес театрларында В. жисини түкәндирмәмиш һәјатдан кет
лары вә атом силаһы әлејһинә һөттин- Шекспир, Н. Гогол, А. Чехов, Б. Брехт мәк гәрарына кәлмишди. Овә арвады
кен бəјаннамəсинин тәшәббүсчүләрин- вә б.-нын пјесләриндә чыxыш етмишдир. ејни вахтда интиһар етмишләр. Онла
дән бири олмушдур. ЛАФАJET (La Fayette) Мари Жозеф рын дәфниндә В. И. Ленин РСДФП.
ЛАУЕГРАМ — ренткен шүалары васи- Пол Ив Рок Жилбер Мотје (Mot- нин адындан чыxыш етмишдир.
тәсилә тәрпәнмәз монокристалдан алын- hier) маркиз де (6.9.1757, Шаванјак — Әд.: Гоффенше фер. В., Из
мыш дифраксија мәнгәрәси. М. Лауе- 20.5.1834, Парис)-Франса сифаси вә истории марксистской критики. п. Лафарг
нин шәрәфинә адландырылмышдыр. Һәрби хадими. 1777 илдә Шимали Аме- и борьба за реализм, М., 1967; мом
Л.-ын алынма усулу беләдир: кәсил- рикада истиглалијjәт уғрунда мүһари- джян х. м., Поль Лафарг и философия
мәз спектрли назик ренткен дәстәси бәдә иштирак етмиш, "Франсаја гајыт- марксизма. М., 1978; Макаренкова
дифраксија гәфәси олaн монокристал дыгдан сонра конститусијачылар пар. Е. М., Молодой Лафарг, « Вопросы исто
үзәринә јөнәлдилир. Кристалын диф- тијасынын лидерләриндән олмуш, 1789 рии», 1981, № 6.
раксија мәнгәрәси онун архасында илдән Милли гвардијанын команданы ЛАФЕРТЕ, Лаферте Гавинјо
јерләшдирилмиші фотолөвһәдә гејд олу- тә'јин едилмишди. Сонралар əксингилаб (Lafertte Gavino) Елиас (19.12.1886,
нур. Л.-да ренткен шүасынын изн олан мөвгејинә кечмиш, 1792 илдә командан- Кокимбо əјалəти, Саламанка — 18.2.
мәркәзи ләкә илә јанашы дикəр ләкә- лыг етдији гошуну, ингилаби Парисә 1961, Сантјаго)-Чили фәһлә һәрәкаты
ләр дә алыныр. Ләкәләрин сајы вә јер- гаршы jeритмәјә ҹәһд көстəрмиш, ла- хадими. 11 јашындан фәһләлијә баш
ләшмәси кристалын тилиндән вә онун кин мүвәффәгијjәтсизлијə уғрајараг ламышдыр. 1912 илдә Сосиалист Фəh
ренткен шүасына көрә оријентасија- хариҹә гачмыш, 1797 иләдәк австрија- лә Партијасынын (1922 илдән Чили
сындан асылыдыр. л. кристалын сим- лыларын Әсири олмуш, 1800 илдә Коммунист Партијасы; чКП) japaдыл
метрија охларынын истигамəтини, мү- Франса ја гарытмышды; Реставрасија масында иштирак етмишдир. 1924—
кәммәллик дәрәҹәсини вә бә'зи гүсур- илләриндә либерал-буржуа мүхалифә- 26 илләрдә Чили Фәһлә Федерасија
ларыны: блок гурулушуну, дахили тинин рәһбәрләриндән олмушду. Ијул сынын хәзинәдары, 1926 илдән исә
деформаси јасыны вә с. - ни тә'јин етмә ингилабы (1830) дөврүндә монархија- Баш катиби иди. 1929 илдән чип мк,
ја имкан верир. нын сахланмасына көмәк етмишдир. 1936 илдән чып мк Сијаси Бүросу:
ЛАУРЕАТ (лат. laureatus— дәфнә чә- ЛАФАРГ(Lafargue)Лаура (1845—1911) нун үзнү, 1939—61 илләрдә исә 'чкіп
ланки илә мүкафатландырылмышь — Франса сосиалист вә фәһлә һәрәка- мк нын сəдри олмушдур. Тез-тез ир
дөвлат мүкафати, јахуд бејнәлхалк ты хадими, К. Марксын гызы. Бах тиҹанын тә'тибинә мә'руз галмышдыр.
мүкафат алмыш шәхс; һәмчинин бә- Маркс Лаура. 1937 илдән дәфәләрлә сенатор сечил
дии мүсабигәнин галиби. «Л.» термини ЛАФАРГ (Lafargue) Пол (15.1.1842, мишдир.
Годим Јунаныстанда јаранмышдыр. Куба, Сантјаго–25.11.1911, Парис) — ЛАФЕТ (алм. Lafette, фр. 'affät)
ССРИ дә Ленин мүкафаты, ССРИ вә Франса вә бејнәл артиллерија силаһынын лүләсини бəр
мүттәфиг респ. ларын дөвләт вә ком- халг фәһлә һәрәкаты китмәк үчүн дəзкаһ. Атәш ачмаздан
сомол мүкафатларыны алмыш шәхслә- хадими, марксизм аввәл лүләни лазыми вәзијjәтә кəтир
рә, һабелә мусигичиләрин, естрада, идејаларынын ән ис мәк (тушлајыҹы механизмлар васигаси
бәдии сөз усталарынын үмумиттифаг вә те' дадлы вә мүкәм лә), атәш ачылан заман тәпмә енержи
респ. мүсабигәләринин вә с. нин гали- мал интишарчыла сини нејтраллашдырмаг (әкс һәрәкәт
бинә л. дефилир. рындан бири» (В. И. Гурғусу илә, һәмчинин силаһы һәрәкәт
ЛАУТЕР Антс 'Михкелевич (5.7.1894, Ленин, Әсәрләри, етдирмәк (бир јердән башга јерә апар
индики Рапла р нунун Валга к. — 30.10 ч. 17, сəh. . 301); маг) үчүндүр. Стасионар вә јарымста
1973, Таллин)- естон совет актјору, ихтисасҹа həким. сионар нөвлари вар.

режиссор. ССРИ халг артисти (1948). 1864 илдән ЛАФОНТЕН (La Fontaine) Жан (8.7.
ССРИ Дөвләт мүкафаты лауреаты лист һәрәкатына го 1621, Шампан, Шато-Терри (индики
(1952). Проф. (1947 илдән). «Естонија» шулмушдур. 1866 Ен департаменти)—13.4.1695, Парис)
(Таллин), «Ванемујне» (Тарту) вә с. илдә Лондона кө франсыз шаири. Франса академија

соста
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сынын ұн (1684) 11 лк сәрләрини 1. 16 - 19 р.ләрдә Азәруб. ын мискәр- мәсҹиди (1634), Тызыл әсчих (153)
классисиз ән әнә.Тази всасында јаз ик вә силаһ истеһсалы мəрказләрин- вә с. мүһафизә олунушдур. «Көћнә
мышыр «А оние» (1658) поемасы. дән иди. 1. усталарынын мис дән һа- шәһәрдән ҹ.-да (Анаркали рну) ек
«Психе ја Кушнонун мәһәббәткә зырладыглары долча, сатыл, сәрниҹ, лектик тикилиләр (музеј, ун-т, Алк

(1669) помес ва с. Реалист новелла мәҹмәји, сәрпуш, күjүм, ашсүзән, мәһкәмә вә с.; 19 əср) салынмышдыр.
ларында («Мәнзум натыллар вә һека кәфкир, каса, ҹам, газан, чыраг вә с. 1947 илдән сонра Л.-да Милли инҹә
jәләр , з китаб, 1665—85) ва хусусилә мә'мулатлар Орта Асија, Дағыстан, сәнәт коллеҹи, 10 мәртәбәли контор
мәшһур «Тәмси:1:1əр «индә (12 китаб, Ермәнистан, Ҝүрҹүстан, Иран, Түрки- бинасы (1962—65) вә с. тикилмишдир.
1668–94) haким синифләрин өзбашы- jә вә с. јерләрдә шөһрәт газанмышды. Фортда Мәркәзи музеј (тәсвири ва
налығыны, руhанитəрин, мә'мурларын мә'мулатларын чоху мүрәккәб вә тәтбиги сәнәт), Силаһ музеји вар. Мәш -
ријакарлығыны вә саттынлығыны са инҹә нахышлaрлa бәзәдилирди. ССРИ һур Шалимар бағлары (1637, ме'мар
гира атәшинә тутмуш, халгын мүдрик әразисиндә һазырланмыш гэдим само- Әли Məрдан хан) вә Ҹаһанкир түрбәси
лијини вә мә'нәви сафлығыны онлара варлардан бирини (1717 — 18) лаһыҹ- (1626). Л.-ун јахынлығындадыр.
гаршы гојмушдур. уста Нәҹәфгулу дүзәлтмишдир. ЛАҺУТИ (РУ Әбүлгасым ӘҺмәд

Әсәріп. Стихи в кн.: Европейская Бу мовар мүтəнасиблији, формасы - зада (4.12.1887, Кирманшаһ—16.3.1957,
поэзия XII в. М., 1974 нын көзәллији, һәмчинин үзəриндәки Москва) — Иран ша

бәзәкләри илә диггати ҹәлб едир Eh
ЛАХДEHполЈА ири, таҹик совет әдә

— Карел. МССР дә тимала көрә 19 әсрин орталарында
шәһәр. Тахденпohja р-нунун мəркәзи. 1.-да 200-дәк мискәрлик

бијјатынын банилә
e'малатха

Ладога көлүнүн шм. г. саһилиндадир риндән бири. 1924
насы олмушдур. 1. усталары одлу илдән Сов. Икп үз

Фанер комбинаты. мешә сәна јеси мүәс- (түфәнк, мүхталиф типли тапанчалар вү. 1905—11 илләр
сиҫәсн вар вә с.) вә сојуг (хәнҹәр, беһбуд, гылынҹ, Иран ингилабынын
ЛАхти (Lahti) Финландијада, Хја бычаг вә с.) силаһлары да јүксәк сә иштиракчысыме пјанисиндә, Пја јјанне көлләр сис нәткарлыгла дүзәлтмишләр. Бу силаһ мушдур. 1916 илдә
теминин ч, унда шәһәр вә порт. Мүһүм лар орнаментләрлә бәзәдилир, онлара Кирманшамда
1.j, говшағы. Әһ. 95 мин (1976). Агач сəнəткарларын мөһүрү вурулурду гилаби демократик
e'маты, тохучулут, а јаггабы, шүшә. 19 жрин 1ҹи јарысында і. устала «Бисотун» газетини,
јејинти сəна јеси, ири радио верилиши рынын тәҹрүбәсиндән Ижевск силаһ 1921 илдә Истам

вар. Септүпоз кагыз сәна јеси учун з дунда истифадә етмәјә тәшәббүс көс булда фарс вә фран
авданлыг истеһсал еди.Лир. Туризм тәритмишди. Умумијjәттә .1. да 30 дан сыз дилләриндә «Парс» журналыны
В гыш и:15аны нөв.1əри маркази дир.
1878 1.1.18 чох сəнəт нөвү (даббагтыг, чәкмәчи

С.Тыныштыр. Ратуша нәшр етдирмишдир. 1922 илдә антиим

лик, папагчылыг, сәрраҹлыг. дәмир периалист Тәбриз үсјанына (бах Лаһу(1912). Консерт залы (1957), банк (1964) ЧИТИК. həккакыт. тазајчылыг, ду ти усјаны) башчылыг етмиш,
1. нин үсјан

мараты тикилиләрин дəндир. лусчулу, дәрзилик
1. дә В. Аа. тоненин «Сүлһ» монументи етмишди. вә с.) инкишаф јатырылдыгдан сонра ССРИ -jә кәлмиш

1-да даш дөшәмәли күчә- (1922), өмрүнүн сонунадәк бурада ја
(гранит 1950—52) уҹалдылмышдыр. ләр, мәhәллә мәсҹидлари, су кəмəри шамышдыр. Москвада ССРИ халглаЛАҺиш, 1 агнш-гадимдә Фәләсти

канализасија (күрәбәнд). Жирди- рынын мәркәзи нәшријјатында ишләнин 1 унда шәһәр (индики Исра илдә ман галасы

Тәл эл Хувејр). Әсасы е.ə. 2-чи минил- Музеј горуғa чeвpилмишдир.
мүһафизә олунмушдур. миш (1923—25), Tav.cCP маариф на

Сәнәт- зиринин мүавини (1925—30), ССРИликда 1оју Туш др. Јаһуди падшаh
карлыг

лығынын ч, унда мөһкәмләндирилмиш инкишафы үчүн тəдбирләр һәјата ке- катиби (1934 илдән) олмушдур. л. Иран
ән әнәләринин горунмасы вә Јазычылар Иттифагы Идарә hej'әтинин

мәнтәгә olivшдур.

ЛАҺЫ — Азәрб.ССР Ханлар р-нунда
чирилир. поезијасына ингилаби вә синфи мүбари

кән. 1. советлијинин мəркәзи. Р-н н., Метал вә халг сəнəткарлығы. Б., 1968; рынын əсасыны гормушдур. 20-ҹи ил
әд.: Гулијен һ.. Тағызадә гә мөвзусу кəтирмиш, сијаси гәзәл жан

мәркәзинән 29 км шм. г. -дә, дағ әтә саламзада ә. в. вә багалары. Азәр- ләрдән јарадыҹылығында совет мөвзусујанләдир. Əh. 357 (1981): тахылчылыг, бајҹан инҹәсәнәти.
hејвандартыг вә мејвәчиликлә мәшғул фајев Ан.. Ширванын мадділ мәдәнија да эсас јер тутмушдур («Кремль, 1923;
дур. Сәккизиллик мәктәб, клуб, ки jәти. Б., 1977; эфендиев м. г. Се «Ленин jашајыр», 1924 вә с.). Әсәрлә
табхана, тибб мәнтәгәси вар. ло Лагич Геокчайского уезда Бакинской риндә совет адамдарынын јарадыҹы
ЛАБЫ Азәрб.CCP Исмазыллы тубернии. СмомПК. в. 29, Тифлис, 1901. әмәји («Japaдан синфә», 1933; Шадлыг
раунда шәһәр типи гəс. Т. гәс, совет: ЛАҺыҹ АШЫРЫмы — Азәрб. ССР-дә дистан, 1941; Танјанын гәләбәси»,вәтәни», 1935), дөјүш рәшадәти («Мәр

ијинин мəркәзи. Рн мәркәзиндән 35 (Исмајыллы р-ну), Нијалдағ силсилә- 1942), халглар достлугу «һәмсәфәр
күш. Дә. Кирдиман чајынын саһилин- синин суајырычындадыр. Һүнд. тәгр. ләр», 1943) тәрәннүм олунур. «Шаһнадә, Таһыч чөкəклијиндадир. Халча 1700 м. Дар вә чәтин кечиландир.
e'малатханасы, орта мәктәб, 2 китаб-ЛАҺым дили —-бах Тат дили. мә» мөвзусунда «Дәмирчи Ҝавә» (1939),

хана, мәдәни јjәт еви, клуб, хәстәхана ЛАҺыҹЛАР — Азәрб. -да јащајан иран- мүбаризәсиндән бәһс едән «Бәхт пәриси»
чар Русијасы халқларынын азадлыг

вар дилли етник груп. Әcacән, Исмајыллы (1947), поемаларынын
1. Азәрб. ын гəдим jaшajыш мәс- р-нунун Лаһыҹ гəс.-ндә jашајырлар. Азәрбајҹанын сәси» ше'ри вар.мүәллифидир.

А, С.

кәнләриндәндир. Əсасынын еркән орта Сасаниләр дөврүндә Ҝиланын Лаһиҹан Пушкин, А. С. Грибоједов, В. В. Ма
срләрдә тоју 12vry eһтимал олунур. əјалəтиндән көчүб кәлмәләри eһтимал јаковски, В. Шекспир, Лопе де Вега

едилир. Әcacән мискәрлик, дәмирчи- вә б.-нын әсәрләрини таҹик дилинә тәр
лик, зәркәрлик вә с. илә мәшғул олур- ҹүмә етмишдир. Әсәрләри ССРИ халглар. Мәишат həјат тәрзләриндә лары дилләринә вә хариҹи дилләрә
азəро.-лардан о гәдәр дә фәртләнмир- тәрчүмә олунмушдур. Ленин ордени, 2
ләр.

башга орден

әд.: бах Лаһым мәгаләсинин әдәбијја“ едилмишдир.
вә медалларла тәлтиф

Әсәрләр и: Сечилмиш әсәрләри.
ЛАҺОР-Пакистанда шәһәр. Пәнҹаб Б., 1977; Избранное, м., 1959; Лирика,
əјалəтинин инэ, м. Нэгл. говшағы. Кә- М., 1970; Стихотворения и поэмы. Пере
рачидән сонра өлкәнин икинчи воды, Л., 1981.
Һәридир. ӘҺ, 3 млн.-дан чохдур (1981). д.: hүсе јнов Б., xx әср фарс

1. вә онун əтрафында тохуҹулуг, је- ще риндә әнгәнә- вә новаторлуг, Б., 1975;ССРИ Ҳалглары әдәбијja
јинти, кимја, дәри-аjаггабы сәнајеси, ты, һ. 2, нәшр 2, Б., 1977; Әли на зим,
металлуркија, метал e'малы вә ма- Лаһути, «Сечилмиш әсәрләриә китабында,
шынгајырма мүəссисəлəри, ИЕС: ун-т, Б., 1979; Исаков И. С., Испытание Ла•
чографија ҹәмијjәти вә с. вар. л. гә- хути, Душанбе, 1967.
дим сәнәткарлыг марказидир. Шәһә- ЛАҺУТИ YCJAHы —1922 илдә Тәб
рин шм. г. -индә мөһтәшәм диварлар вә риздә антиимпериалист, демократик
бүрчләрлә әhaтәләнмиш форт (1570- үсјан, Үсјана һəрби назир Рза ханын
чи илләр), сарај комплекслари (Ҹа- Иран ордусундан демократик əhвал
Һанкир сарајы, 1617, ме'мар Əбдул руһијjәли забитләри кәнар
Кәрим), Мирвари мәсҹид (1645) вә с. сәбәб олмушду. Февралын 1-дә за

Таһыч күчәгәрач 1ан бири јерләшир, «Көһнә шәһәр»дә Вәзир хан бит Лаһутинин башчылығы илә һәр
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би һиссәләрин үсјаны башланды. Тәб- кыдан 443 км, Ағдам д.ј. ст.-ндан 77 Орта темп р јанварда одан — 10°С-jaриз əһалисинин демократик тәбәгә- км аралыдыр. Јевлах — Нахчыван авто- Тәк, ијулда 10—22°С дир. Иллик ја
ләри дә үсјана гошулду. Үсјанчылар мобил јолу кәнарында, Гарабағ сил- Тынты 600-900 мм. Əсас чајы һәкәри
Дөвлат идарәләрини, почт вә телегра- силәсинин г. әтәјиндадир. 1. да јаг- лир. Әcacән, чимли даг-чәмән, гәһвәји
фы әлә кечирдиләр; өлкәнин демокра- пендир вә әһалијә мәмшәт хидмати колі да мешә вә карбонатлы дағ-гара тор
тиклашдирилмәси, инқилис империа- бинатлары, Респ. Дөвләт К.т. Истеh - паглары jajылмышдор. Битки өртүү
листләринин Ирандан говулмасы, Рза сал-Техники Тә'минат Комитасинин коллу вә сејрәк мешәли чәмәнликлар -
ханын вәзифәдән кәнар едилмаси вә с. р-н шөбәси, мешә тәсәррүфаты идарә- лән, енлијарпаглы дал мешәләриндәнтәләкләр ирәли сүрүлдү. Лакин Л.ү. си, 6 умумтәһсил мәктәби, 4 китабха- (палыд, вәләс, фыстыг), субалп вә алп
Тәбризин hудудларындан кәнара јајыл- на, 2 клуб, мәркәзи рн хәстәханасы, чәмәнликлариндән ибарәтдир. Алчаг
мады. Бундан истифадә едән һөкүмәт ушаг хәстәханасы вә с. вар. дағлыг јерләрдә сејрәк ардыҹ мешәләригошунлары 1922 ил февралын 8-дә Тәб- ЛАЧын ЈАСАГлығы - Азәрб.ССР. вар. Меншәләрин үмуми саh. 33,3 мин
ризи тутду вә үсјаны jaтырды. Лаһути дә дөвләт јасаглығы. Кичик Гафгазда, һа дыр. (1980). Һејванлары: гајакечи
Совет Русијасына мүһаҹирәт етди. әсacән, Лачын рну, гисмән Әсҝәран си, ҹүүр, чөлдонузу, синҹаб, сүлеј
ЛАЧА, Лаче— РСФСР-ин Арханкелск р-ну (ДГМВ) әразисиндадир, Саh. син, чөлсичаны вә с. Јасаглыг (Лачын
вил. -ндә ҝөл. Саh. 334 км?, макс. дәрин- 21,4 мин һа. 1961 илдә тәшкил етил- јасаглығы) вар.
лији 5,4 м. Нојабрдан мајадәк донмуш мишдир. Дағкечиси (тәгр. 400 баш, әһали. Орта сыхлыг 1 км?-дә 27,8
олур. Көлә Свид, Ковжа, Лекшма вә с. 1979), «үүр (500), чөлдонузу (400); нәфәрдир (1981). Ән ири јашајыш мәнчајлар төкүлүр. Ондан Онега

чајы тураҹ (800), кəклик (2500) мүһафизә тәгәси Лачын ш.-дир.ахыр. Кәмичилијə јарарлыдыр. олунур. Təcəppүфат. Иггисадијjaтындa hejЛАЧЕНc (Lut yens) Едвин (29.3.1869, ЛАчын РАЈОНУ - Азәрб.ССР дә ин- вандарлыг əсас јер тутур. 23 с-з варЛондон —1.1.1944,
Лондон) инфилис зибати р-н. 1930 илдә тәшкил eдилиш (1981). К.т. -на јарарлы торпаглар 76

мемары. Лондон Рәссамлыг Академи- дир. Г. дә Ерм.ССР лә һәмсарһәддир. мин һа-дыр (1980); бунун 11,1 мин
јасынын президенти олмушдур (1938 Cah. 1835 км?. ӘҺ. 51 мин (1981, 1 јан- hа ы шум јери, 0,3 мин һа-ы чохиллик
илдән). 20 әср инкилис ме'марлығында вар). Р-нда 1 шәһәр, 120 кəнд вар. биткиләр, 2,7 мин һаы динҹә гоjулнеоклассисизмин көркəмли нүмajәндәси Маркази Лалын ш. дир. муш торпаглар, 5,2 мин һа-ы бичәнәк
олан 1., маликанә евләрин ән'әнәви Тәбиәт. Сәтһи дағлыгдар. Р-нун ләр, 56,7 мин һа-ы отлаглардыр. 10
типләрини бәрпа етмиш, ону мүасир Ш.-индә Гарабат силсиләсинин ч. г. мин һа әкин саһәсинин 33% -индә дән
комфортла зəнкинләшдирмидир. л. јамаҹлары, шм, ында Мыхтөкән сил- ли вә дәнли-пахлалы биткилер, 67% -
шәһәрсалма саһәсиндә фәалијjәт көстәр- силәси јерләшир. . г. һиссасини Гара- индә jем биткиләри экилир (1981). 46,2
миш (Јени Деһлинин планлашдырыл- бағ јајласы тутур. Р-нун ән һүндүр мин гарамал (o ҹүмләдән 14,9 мин инәк
масы, 1912), онун лајићәси илә Јени нөгтəси Гызылқоғаз д.-дыр (3594 м). вә ҹамыш), 205,9 мин давар вар (1981)
Деһлидә витсе-крал сарајы (һазырда Јура — Антропокен чөкүнтүләри јајыл- Көкәлтмә бирлији japaдылмышдыр.
Раштрапати Бhаван сарајы, 1913—30), мышдыр. Фајдалы газынтылары: мүх- Р-нда јағ-пендир, мәмшәт хидмәти комкилсә вә абидәләр [«Кенотаф»—Лон- тәлиф тикинти материаллары вә с. Нар- бинатлары, асфалт-бетон, чөрәк, сүд
донда Биринчи дүнја мүһарибәсинин зан типли минерал булаглар вар. Əра- здлары, Респ. Дөвләт К.Т. Истеһсал
(1914—18) гурбанларына абидә, 1919— зинин чох јериндә гышы гураг кечән Техники Тә'минат Комитасинин шө”20] тикилмишдир.

мүлајим-исти вә сојуг иглим үстүндүр. бәси, мешә тәсәрруфаты вар. Нәгл. авЛАЧйнов Дмитри Александрович
(22.5.1842, индики Рјазан вил.-нин
Шатск р-ну, Лесноје Конобејево к. — 28.
10.1902, Петербург) — рус физики вә
електротехники. 1864 илдә Петербург
Ун-тинин физика-ријазијјат факүлтәси
ни битирмишдир. Рус Физика: Кимја
Ҹәмијjәтинин физика бөлмәсинин тәш
килатчысы, бир чох хариҹи елми ҹәмиj
jәтләрин үзвү олмушдур. 1899 илдә
Петербург Електротехника Ин-ту она
фәхри мүһəндис-електрик ады вермиш
дир. л. електрик енержисинин аз итки
илә (кәркинлији јүксəлтмәклә) узаг мə
сафәјә өтүрүлмәсинин мүмкүнлүjүнү
нәзәри сүбут етмиш, хүсуси конструк
сијалы галваник батареја, инсан бәдә
ниндәки бошлуглары ишыгландыран
ҹиһаз (гөвс диафаноскопу), оптик ди
намометр, електрик изолјасијасы де
фектларини ашкара чыхаран ҹиһаз вә с.

1 2ихтира етмишдир. л. оксиҝен вә һид
рокенин електролитик үсулла сәнаје ис
теһсалыны тәклиф етмишдир (1888).
ЛАЧын — Азәрб.ССР-дә шәһәр (1923
илдән). Лачын р-нунун мəркәзи. Ба

1941-1945

3

Лачын шәһәриндән көрүнүш,
Лачын рајону. 1. həкəри чајы. 2. Забух кон ди. 3. Минкəнд кән динин гоjун
сүрүсү. 4. Лачын, Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә һәлак олмуш һәм јерлиләрә абидә.
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томобил јоллары иләдир. Јевлах--Нах- иттифаглары) рәһбәрләриндән иди. 70), ратуша (инди шәһәр советинин
чыван автомобил јолу р-нун əразисин - Феврал буржуа демократик ингила- бинасы; 1827—35) вә с. мүһафизә олун
дән кечир. бындан сонра Мүвәгәәти hокумəтин мушдур. Совет дөврүндә л.-да чохлу

Мәдәни гуручулуг ва сәһијjә. илк 2 кабинетинә башчылыг етмиш иҹтимаи вә jaшajыш биналары тикил
1 мәктәбәгәдәр мүəссисәдә 93 ушаг тəр (1917 илин ијул күнләринәдәк), имле- мишдир. В. И. Ленин (1952), А. Мит -
бијə oлyнур. 17 ибтидаи, 36 сәккизил- риалист сијасəт јеритмиш, ингилаби һә- скевич (1905), И. Франко (1964), J. Га
лик, 36 орта мәктәбдә 14 400, һәмчинин рәката гаршы «гәти» тадбирләр көрүл- лан (1972) вә б.-на абидә гоjулмушдур.
1 кəнд пешә-техники мәктәбиндә 252 мәсинин тәрәфдары олмушдур. Бөјүк Хатирә абидәләри: «Шөһрәт тәпәси»
шакирд тəhcил алыр. Р-нда 54 клуб Октјабр сосиалист ингилабындан сонра (ме'марлыг - hејкәлтәрашлыг комплекси,
мүəссисаси, 67 китабхана (310 мин Франсаја мүһаҹирәт етмишдир. 1946 —52), Совет Силаһлы Гүввәлә
китаб), 34 киногурғу фәалијjәт көс- лвов Николај Александрович (15.3. ринин дөјүш шөһрәти монументи (1971).
тәрир (1981). 1751, индики Калинин вил.-нин Top- Л.-да 10 али мәктәб, тәгр. 40 елми

Ме'марлыг абидәләриндән hочаз жок ш. јахынлығында—2 јахуд 3.1. идарә, 5 театр, сирк, филармонија, 10
К.-ндә мағара-мә'бәд (5 эср), Ҹимҹим- 1804, Москва)-рус) ме'мары вә ме" - музеј, телевизија мәркәзи вә с. вар.
ли к.-ндә Мәликəждəр түрбәси (14 марлыг нәзәријjәчиси, график. Меѓмар- лвов вилАЈәти — УССР-дә Вила
әср), адсыз түрбә (17—18 әсрләр), лығы мүстагил өjpəнмитидир. Русија јəт. 1939 ил декабрын 4 дә тәшкил eдил -
Зејвә к.-ндә Кафир галасы (17 əср), академијасынын үзвү (1783) вә Петер-мишдир. Саh. 21,8 миң км2. ӘҺ. 2601
Султан Баба түрбаси, Шејx ӘҺмәд түр- бург Рәссамлыг Академијасынын фәx - мин (1981, 1 јанвар). 20 р-ну, 39 шәһә
бәси, адсыз түрбә (19 аср), Гарыгыш- ри үзвү (1786). 18 әсрин 2-ҹи јарысы рус ри, 36 шәһәр типли гәс, вар (1981). Məр -
лаг к.-ндә мәсҹид (1718), Һүсүлү к.-н- классисизминин нүмajәндәси олан Л.- кәзи Лвов ш. - дир.
дә Һәмзә Султан сарајы (1761), Һә- ун јарадыҹылығында лаконик декора Тәбиәт. Л.в.-нин əразиси, әcacән,
кəри чајы үзәриндә көрпү (18 әср), тив тәртибатлы, күнбэзли биналар үс- Волын вә Подол jүксəкликләриндадир.
Ағоғлан чајы үстүндә мә'бәд (19 аср), түнлүк тәшкил едир. Əсас ишләри: М. һиссасини Карпат д-рынын әтәклә
Күләбирд к.-ндә түрбә (?) галмышдыр. Ленинградда Петропавлон галасынын ри тутур. Макс. hүнд. 1405 м. Иглими
АКп Лачын Рајон Комитаси вә Нева гашылары (1784—87) вә почт би- мүлајимдир. Орта темп-р јанварда

Рајон Халг Депутатлары Советинин насы (1782—89), Торжокла Борисоглеб — 4,1-дән — 6,1°С jәдәк, ијулда 12,8—
органы «Лачын» гәзети 1931 илдән килсәси (1785–96), Москва, Калинин 18,3°С-дир. Иллик јағынты 650—1000
чыхыр (1966 иләдәк «Шура Күрдүcта- вә Новгород вил.-ләриндә маликанә мм. Чајлары Балтик дәнизи (Буг) ва
ны», «Совет Күрдүстаны» ва «Кəнд комплекслари, Гатчинада Приорат са - Гара дәниз (Стыр, Днестр) һөвзәләринә
həјаты» адлары илә нәшр едилмиш- разы (1798—99) вә с. л., Овидинин аиддир. Чимли подзол торпаглар, под
дир), , Јерли радио верилишлари ре- Метаморфозаларына иллүстрасијалар золлашмыш вә ади гараторпаглар ја -
даксијасы 1966 илдән фәалијjәт көс- чәкмишь, . л. рус бағ-парк инҹәсәнә- jылмышдыр. Дүзәнликләрдә мешә (шм.
тәрир. Р-нда телевизија верилишлари- тиндә мәнгәрә үслубунун јарадыҹыла - да), мешә-чөл (ҹ.-да), дағәтәји вә дағ
нә бахылыр. рындандыр. Игтисадијјат мәсәләләри, лыг јерләрдә мәшә вә чәмән биткилари

Р-нда 470 чарпаjылыг 13 хәстәха- Һәмчинин даш көмүр jатагларынын ах - үстүндүр. Һејванлары Карпат маралы,
на, 30 фелдшер мама мәнтәгәси, са- тарышы вә истеһсалы илә дә мәшғул зубр, сығын, синҹаб вә с.
нитарија-епидемиоложи ст., 52 həким, олмуш, ше'рләр, поемалар, тәмсилләр, әһали. Әcacән, украјналылардыр.
287 орта тибб ишчиси вар (1980). комик опералара мәтнләр јазмыш, рус Руслар, полјаклар вә б. да јашајыр,
ЛАШЕ-БАЛТА-ҹәнуби Осетија МВ- халг маһныларыны топламышдыр. орта сыхлыг 1 км2-дә 119 нәфәрдир
ндә Схинвали ш. јахынлығында Па

леолит мәскәни. Археолог В. П. Лjy- л., 1971; глумов А., Н. А. Львов, М., шәһәрләри: Лвов, Дрогобыч, Стрыі,
әд.: Никулина н. и., н. Львов, (1981). Шәһәр əh. 1419 миндир. Мүһүм

бин ашкар вә тәдгиг етмишдир (1951 — 1980. Червоноград, Борислав, Самбор.
58). Тапынтыларын әксәријjәти Ашөл Təcəрруфат. Л.в. УССР-ин мүһүм
мәдәнијjәтинин орта дөврүнә аиддир. лвов—УССР-дә шәһәр. Лвов вил.- сәнаје р-нларындандыр. Респ.-да ис
Чај дашлары лајындан андезит, чах- нин мəркәзи. д.ј. вә автомобил jол- теһсал едилән автобусларын 99%-ини,
магдашы вә с.-дән һазырланмыш 200- лары говшағы, аеропорт. ӘҺ. 688 мин автомобил кранларынын
дән артыг примитив даш аләтләр (чапа- (1981). телевизорларын 25%-ини верир (1979).
ҹаглар, гашовлар, нуклеуслар вә с.) Caлнaмәдә илк дәфә 1256 илдә ады Машынгајырма вә метал е'малы сәнаје
ашкар едилмишидир. чәкилмишдир. Əсасыны Галич-Волын си (автобус, автојүкләјиҹи, дәмирчи

Әд.: Любин В. П., Мустьерские куль» кнјазы Данил Романович гормуш ва оғ- пресс аваданлығы, ҹиһаз, к.т. машын
туры Кавказа, Л., 1977. лунун (Лев) шәрәфинә адландырмыш- лары, телевизор, аләт вә с. истеһсалы)

дыр. л. мухталиф вахтларда Полша, инкишаф етмишдир. Даш көмүр, нефт,
ЛАШо, Лашио—Бирма Иттифа- Маҹарыстан, Исвеч вә Австријадан тәбии газ, торф, калиум дузлары вә
гында, Шан милли маалында шәһәр. асылы олмушдур. 1901—03 илләрдә л. с. чыхарылыр. Кимја вә нефт кимја
Мүһүм нәгл. говшағы. Л. јахынлы- «Искра»нын Русијаја кизли көндәрил- (калиум, мә'дән-кимја комбинатлары,
ғында полиметал филизләр вә көмүр дији јолдакы мәнтәгәләрдән бири иди. нефт e'малы, кимја -әҹзачылыг з-дла -
чыхарылыр. Тахта-шалбан мүəccиcə- 1914 илдә рус гошунлары, 1918 илдә 'ры вә с.), мешә вә ағаҹ e'малы, jүнкүл
ләри вар. пан Полшасы Л.-у тутмушду. 1939 ил. (дәри-аjаггабы, трикотаж вә с.), јејин
ЛА-шо-ДЕ-Фон (La Chaux-de-Fonds) дә УССР-ә бирләшдирилмишдир. 1941 ти, тикинти материаллары (шүшә,
— Исвечрәнин г.-индә шәһәр. Јура ил иjунун 30-да алман-фашист гошунла- семент, дәмир-бетон конструксијалар
д-рында, 994 м јүксəкликдəдир. Д.ј. ры шәһәри ишғал етмиш, 1944 илин иjу- вә с.) сонајеси вар. Бәдии сəнəткарлыг
говшағы. Әһ. 40 (1976). Саат лунда азад олунмушдур. Л. Ленин ор- инкишаф етмишдир. Дәнли (буғда,
сәнајеси мәркәзидир (18 әсрдән). Ту- дени илә тәлтиф едилмишдир (1971). човдар, арпа) ва техники биткиләр
ризм инкишаф етмишдир. л. УССР-ин
«ЛБов Г. И. Вə OFЎЛЛАРЫ»

ири сәнаје мәркәз- (шәкәр чуғундуру, узунлифли кəтан),
ләриндәндир. Машынгајырма (автобус, картоф, тәрәвәз бостан вә jем биткиләри

Азәрб.-да фәалијjәт көсгәрмиш балыг дəзкаһгајырма, автојүкләјиҹи, к.т. ма- әкилир. Балчылыг, hејвaндaрлыг (сүд
сәнајеси сәһмдар ҹәмијjәтләриндән шынлары, телевизор, кинескоп, тибби лүк-әтлик), арычылыг вә балыгчылыг
бири. 1913 илдә japaдылмышды. Тәгр. радиоелектроника апаратлары, биофи- ла мәшғул олунур. Курорт (Моршин,
1 млн. манат əсас капиталы вар иди. Зика ҹиһазлары з-длары вә с.) инкишаф Трускавете вә с.) тəcəppҮфаты вар.
Јалама, Ләнкәран вә Астарада сијə- етмишдир. Јүнкүл (ajаггабы, трикотаж Нэгл. (д.ј., автомобил вә һава јоллары,
нәк балығы вәтәкәләри, ири сојуду- вә с.), јејинти, кимја (нефт e'малы, бору кәмәрләри) инкишаф етмишдир.
ҹулары, е'мал 3-ду вә с. фәалијjәт кимја әҹзачылыг, лак-боја з-длары), д.).-ларынын уз. 1308 км, автомобил
көстəрмишдир. Азәрб.-да Совет haки- ағаҹ e'малы, полиграфија сәнајеси вар. jолларынын уз. 8,4 мин км-дир (1979).
мијjәтинин гәләбәсиндән сонра мүəсси- Тикинти материаллары, мусиги аләтлә- Л.В. Ленин ордени илә тәлтиф олун
сәләри миллиләшдирилмишдир. ри вә с. истеһсал олунур. мушдур (1958).
лвов Ҝеорки Јевкенјевич (2.11.1861 Л.-ун ме'марлыг абидәләриндән го- Мәдәни гуруҹулуг вә сәһијə. Вил.
—7.3.1925, Парис)— кнјаз, рус сија- тик үслублу кафедрал килсә (1360— дә 12 али мәктәб, Онларҹа елми-тəд
си хадими, ири мүлкәдар. Кадетләрә 1493), Успеније килски (1591 — 1631), гигат ин ту, 6 театр, 14 музеј (о ҹүмлә
гошулмушду. Биринҹи дүнја мүһари- Корнјакта гүлләси (1572-78), бернар- дән В. И. Ленин Мәркәзи Музејинин
бәси дөврүндә Үмумрусија земство ит- динләр (1600—1630) вә доминикчиләр Лвов филиалы, И. Франконун әдәбиj
тифагынын сəдри, "Земгорун (империа- (1749—64) костјоллары, Крал ҹәббә- јат-хатирә музеји) вә с. вар. «Вилна
лист мүһарибәсиндә чаризмә көмәк ханасы (инди вил. архиви; 1630 -ҹу ил- Украина» («Азад Украјна»), «Ленин
үчүн japaдылмыш земство вә шәһәрләр), Мүгәддәс Јура килсәси (1744— ска молод» («Ленинчи кәнчләр», һәр

93%-ини,

мин
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икиси Украјна дитиндә), «Твовскаjа japaтмыш, өлчүлә билән функсија ан- електромагнит далғалары алмыш, онла
правда» вил. гәзетләри чыxыр. Јерли лајышыны елмә дахил етмиш, интегра- рын əксолуна, Гоша сынма, интерфе
верилишләрлә јанашы, Үмумиттифаг вә лын өлчүләр нәзәријjәсинә әсасланан ренсија вә с. хассəлəрини мүəjjән етресп. радио вә телевизијасынын вери- јени тәјинини вермиш вә ону Фурје мишдир. л. ишығын бəрк ҹисмә вә газлишләри дә ретранслјасија едилир. Ит- сырасына тәтбиг етмишдир. Функсија- лара көстəрдији тəздиги ашкара чыхартифаг әһәмијjәтли Трускаветс, Тјубен- нын аналитик тәсвиринә, һәндәсәјә вә мыш вә өлчмүш, Јерин фырланмасыВелики, Моршин, Немиров курортла- тополокиjаjа аид дә мүһүм ишлари вар. нын Јер магнетизминин јаранмасындары вар.

лвов Сандомир әмәлиЛАТЫ Әсәри: Об измерении величин, 2 ролуну тəдгиг етмишдир. Русијада илк
изд., М., 1960. физика мәктәбини јаратмышдыр. ССРИ(1944)—Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә Әд.: Тумаков И. М., Анри Леон EA Физика Ин-ту Л.-ин алынадыр.Украјнанын г. Вил.-ларини ва Полша - Лебег, М., 1975.

Әсәрі: Собр. соч., М., 1963 (сериянын ҹ.-ш. һиссасини азад етмәк уғрун
«Классики науки»).да 1-ҹи Украјна ҹәбһәси гошунлары. ЛЕБЕГ ИНТЕГРАЛЫ— бах Интеграл.

Әд.: Сердюков А. Р., Петр НиАлексејевичнын стратежи һүҹум әмәлијјаты (13 ЛЕБЕДЕВ Александр
колаевич Лебедев. 1866—1912, М., 1978.и јул— 29 август). Душманин имач (26.11.1893, индики Лит.ССР, Пане

ли Украјна» орду групуна (40 дивизија вежис ш. — 15.3.1969, Ленинград) со ЛЕБЕДЕВ Серкеј Алексејевич (2.11.
вә 2 бригада — 600 миндән чох адам, вет физики. ССРИ ЁА акад. (1943; м. 1902, Нижни Новгород, индики Гор
6300 топ вә минаатан, 900 танк вә һү? үзвү 1939). Сосиалист Әмәји гәһрәма- ки — 3.7.1974, Мос

електротехчум силаһы, 700 тəjjapə) гаршы 1-чи ны (1957). Ленин мүкараты лауреаты ква) —
вә һесабламаУкрајна ҹәбһәси (И. С. Конев) гошун (1959), ССРИ Дөвләт мүкафаты лау

техникасы саһәсиндәларынын 80 дивизија, 10 корпус, 4 бри- реаты (1947; 1949), С. И. Вавилов ад.
гадасы — ҹәми 1,2 млн. адам, 3 900 топ Дөвлər Оптика Ин-тунун баниләриндән совет алими. ССРИ

акад. (1953),вә минаатаны, тәгр. 2200 танк вә өзүје- бири. Мүһүм әсәрләри тәтбиги вә тех
ријəн артиллерија гурғусу, з миндән ники оптикаја, һәмчинин електрон oil УССР EA акад.

(1945). Сосиалистчох тəjjapəси вар иди. Л. С.ә.-ны 2 мәр- тикасына аиддир. Оптик шүшәнин би
Әмәји Гэһрәманыһәләјә бөлмәк олар. 1-ҹи мәрһәләдә ширилмә просесини тэдгиг етмиш, шү

(13—27 иjул) Рава-Русскaја во Лвов шәјәбәнзәр һалын кристал нәзәријjәсини (1956). Ленин мүка
истигамәтләриндә дүшмәнин мүдафиә» ишләјиб һазырлaмышдыр. л.-ин рәһфаты лауреаты
си јарылды, Бродынын ҹ.-ш.-индә дүш бәрлији илә илк совет електрон мик (1966), ССРИ Дөв
мән груплашмасы мүһасирәјә алынды роскопу вә сүр'әтлә ҝедән просесләрин ләт мүкафаты лау
вә мәhв едилди. Сан чајы кечилди. Рафотошәклини чәкмәк үчүн камера дү. реаты (1950, 1969).
ва Русскаја, Перемышл, Лвор вә Ста: зәлдилмишдир. ССРИ Али Советинин 1946 илдән Сов. ИкП үзвү. 1928 илдә
нислав Ш.-ләри азад едилди. 2-ҹи мәр (3—4-ҹү чакырыш) депутаты олмуш Москва Али Техники Мәктәбини битир
һәләдә (28 иjул— 29 август) 1-ҹи Украј. дур. 4 дәфә Ленин ордени, з башга ор- дикдән сонра Үмумиттифаг Електротех
на ҹәбһәси ника Ин-тунда ишләмишдир. 1946—гошунларынын башлыҹа ден ва медалларла тәлтиф олунмуш

51 илләрдә УССР EA Електротехникасә”јләри Лвов-Перемышл истигамəтин дур.

дән Сандомир истигамəтинә јөнәлдилди, ЛЕБЕДЕВ Валентин Виталјевич (д. Ин-туна рәһбәрлик етмишдир. 1952
Висла чајы кечилди вә Сандомир р-нун 14.4.1942, Москва)–CCРИ тəjjapəчи илдән Москва - Физика-Техника Ин-ту

космонавты, Советда ири оператив даjаг мәнтәгәси јара нун проф., 1953—73 илләрдә ССРИ EA
дылды. 1. С. ә. -ндан мүһүм стратежи Иттифаты Гәһрәма Дәгиг Механика вә heсaблaмa Техни

касы Ин-тунун директору олмушдур.нәтиҹәләр әлдә едилди. 1-ҹи Украјна ны (1973). Техника
ҹәбһәси гошунлары «Шимали Украјна» елмлари намизәди л. енергетика системлəринин дајаныг

лыг проблемнәри үзәриндә чалышанорду групуну ағыр мәғлубијjәтә утрат (1975). 1971 илдән
илк совет алимлариндән бири, синхронды, Украјнанын г. вил.-ләрини вә Пол Сов.ЙКП үзвү. 1966
машынларын сүн'и дајаныглыг нәзәриjшанын ч. ш. р-нларыны алман-фашист илдә с. Орҹоникид

ишғалчыларындан тәмизләди; јени әмә ад. Москва jәсинин мүәллифидир. Л.-ин рәһбәр
ијјатларын кечирилмаси үчүн әлвериш Авиасија Ин-туну лији алтында илк совет рәгәмлә һесаб
и шәрайт јаранды. битирдикдан сонра лајан електрон машыны, бир сыра ди

кәрлгов—РСФСР Курск вил.-ндә шәһәр . бүро heсaблaмa машынлары japaдылконструктор

Ігов р-нунун мəркәзи. д.ј. говшағы. сунда ишләмишдир. мышдыр. 4 дәфә Ленин ордени, Окт
Јејинти сәнајеси, автомобил тә’мири, 1972 илдән космо јабр Ингилабы ордени, 2 башга орден

медалларла тәлтиф олунмушдур.арматур, дәмир-бетон мә'мулаты з-д- навтлар дәстәсиндә
тары : тибб мәктәби, А. Гајдарын әдәби дир. 1973 ил декабрын 18—26-да «Сојуз- ЛЕБЕДЕВ Серкеј Василјевич (25.7.
хатирә музеји вар. 1. 12 әсрдән ма'. 13» космик кәмисиндә (П. И. Климуҡ - 1874, инди пXP-ин Лүблйн ш. — 2.5.
лумдур да бирликдә) кәми мүһəндиси кими ор 1934, Ленинград)

кимјачысы.

ЛЕ (тәхәтлусу: әсл фамилијасы Moj- 20 саат 35 дэг давам етмишдир. Ленин ССРИ EA акад.битал учушда олмушдур. Учуш 7 күн совет

сја) Иван Леонтјевич (21.3.1895, Moj
тәлтиф олун (1932; м. үзвү 1928).сентсы к.. индики Черкассы вил., Чер- ордени вә медалларла

Петербург ун тининобај р-нунун Приднепровскоје к. — 9, мушдур.
10.1978, Кијев)Украјна совет јазычы битирмиш (1900),

Әсәрләрн: Психологические пробле- 1902" илдән һәмин
сы. 1925 илдән Сов. Икп үзвү. Јухим мы межпланетного полета, М., 1975 (совм. уіп-тдә ишләмәјәКудрја» (1927) heкajәләр китабы совет с А. А. Леоновым) Психология и космос, башламышдыр. Әсасhəјат тәрзинин формалашмасына һәср М., 1976 Ю.

тэдгигaтлaры поли -олунмушдур, Совет гадынларынын иҹ- ЛЕБЕДЕВ Пјотр Николајевич (8.3. мерләшмә просес
тимаи вә мә'нәви инкишафындан бəhc 1866, Москва — 14.3.1912, Москва)едән «Севинчин тарихи» (1938), Бөјүк ләри саһәсиндәдир.

Вәтән мүһарибәсн мөвзусунда «Ҹəнуб
рус физики. 1887 Дүнјада илк дәфә
91 илләрдә Страс- олaрar 1910 илдәГәрб» (1950, А. Левада илә биркә) ро

манларынын, «Хмелнитски» (1957—65) бургда вә Берлиндә синтетик бутадиен каучуку алмышдыр.
ишләмиш, 1891 ил- Сәнаје үсулу илә бутилкаучук вә потарихи роман епопејасынын мүәллифи дә вәтәнә гајытдыг-лиизобутилен истеһсалы Л.-ин полидир. Ленин ордени, Октјабр Ингилабы
дан сонра Москва мерләшмәјә аид тэдгигатларына əсасордени, 8 башга орден вә медалларла ун-тиндэ (1900 илтәлтиф едилмишдир. ланыр. Бир груп әмәкданы илә бир -
дән проф.) дәрс де- ликдә натриум бутадиен каучукунун сәӘсәрләри: Наливайко. Роман, М., мишдир. 1911 илдә наје мигјасында синтези усулуну иш тә1975: Листья весны. М., 1978; Хмельниц исте'фаја чыкмыш јиб һазырлaмышдыр. 1. ин таклиф еткий, т. 1-2, М., 1979.

шәхси вәсаити дији схем үзрә 1914—18 илләрдә Бакы -
илә Шанјавски ун- да бензол толуол зду тикилмишдир.ЛЕБ ЕГ (Lebesgue) Анри (28.6.1875,
тиндә физика лабо- Үмумиттифаг Елми -Тәдгигат СинтетикУаза департаменти, Бове — 26.7.1941,
раторијасы јарат- Каучук Ин ту вә бир сыра башга елмиПарис)— франсыз ријазијјатчысы, һә- мышдыр. Мүхталиф тәбиәтли далға- тәшкиматлар 1. ин алынадыр Поли

гиги дəјишәнли функсијалар нәзәриј- ларын умуми ганунaујғунлугларыны мерләр кимјасы саһәсиндә көркəмлиjәсинин баниләриндән бири. Парис EA мүəjjәнләшдирмишдир. Japaтдығы гур тəдгигатлар үчүн ССРИ EA С. В. Ле
үзву (1922). Өлчүләр нәзәријjәсини ғу васитәсилә илк дәфә миллиметрлик бедев адына мүкафат тә'сис етмишдир.
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Ленин ордени илә тәлтиф едилмиш- М., 1965; Солдаты идут домой, Таллин, ран диккерләр арасында кəскин ихти1969.
дир (1931). лафлар Мөвҹуд иди. 1649 илин мај вә

Әсәри: Избр. работы по органиче- ЛЕБРЕН, Ле Брен (Lebrun, Le сентјабрында 1. Ин тәшкил етдиклә
Brun) Шарл (24.2.1619, Парис —12.2. риской химии, т., 1958. әскәр үс јанлары jaтырылдыгдан

Әд.: Сергиенко С. Р., Академик 1690, Парис)-франсыз бојакары, де- сонра онларын си јаси фәалијjәти зәйф
с. В. Лебедев. Жизнь и научная деятель- корасија рәссамы вә рәсм устасы. Крал ләди, 17 әсрин 50 ҹи илләриндә исәность, М., 1959. Бојакарлыг вә Һејкәлтәрашлыг Акаде- тамамилә да јанды.
ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ (тәхәллүсү: әсл ми јасынын (1648, Парис) јарадыҹыла

Әд.; Псиин Г. Р., Демократическоефамилијасы Лебедев) Васили Ива рындан бири (1668 илдән ректору).
нович (5.8.1898, Москва — 20.2.1949, Лувр вә Версал сарајларынын интер- волюции. 1., 1973.движение в английской буржуазной ре

Москва) — рус совет шаири. ССРИ Дөв, јерләриндә декоратив ансамбллар ја.
ләт мүкафаты лауреаты (1941). 1939 радылмасына рәһбәрлик етмишдир. Т. ЛЕВЕН ҺУГ (Leeuwenhoek) Антони ван
Илдән Сов. Икп үзвү. Әдәби фәалиј- плафонлар (Версалдакы Ҝүзҝүлү га- (24.10.1632. Делфт— 26.8.1723, Делфт) —
jәтә сатирик ше'рләр, һекајә вә фел- лереја, 1678—84), гобелен картонлары, Һолландија тәбиәт
јетонларла башламыі дыр: «Бошанма» бағ hејкәлтәрашлығы нә мебел үчүнг шунасы, елми мик
(1925), «Бүтүн вилa jәтләрдән» (1926), ескизләр чәкмишдир. Бојакарлыг әсәр роскопијанын бани
Гәмлн тәбәссүзләр» (1927) вә с. топ- ләри: «Төвбә едән Магдалина» (1656 си. Тодог Крал
лулары. Вәтәліпәрвәр вә никбн әhва- 57), «Македонијалы Искәндәрин тари Ҹәмијjәтинин үзвү
ли руһијjәли совет күтләви маһны жан хи» (рәсмләр серијасы, 1660) — 68, hа- (1680 Илдән). Га
рынын барадыҹыларындандыр («Вәтән мысы Луврдадыр) вә с. лантереја ва ману
harгында нәғмә», 1936; «Шән ушаглар ЛЕВ — Азәрб.ССР ин Кәлбәҹәр рнунда фактура тиҹарати
маршы», 1934: һәр икисинин мусигиси чај. Тәртəр чa jынын сол толу. Уз. 37 илә мәні гул олму,
и. О. Дунајевскининдир). Бөјүк Вәтән км, һөвзәсинин саh. 367 км*. һинал бои вахтларында
мүһарибәси илләриндә мүбариз руһлу дағын ҹ. јамачын дан (325) мһүнд. дән) оптик шүшэлэри чи
шер вә нәғмәләр јазмышыр («Мүгәл- башланыр. Әcacән, гар нə јералты су даламылі, бу Иll
дәс һәрб», 1941; мусигиси А. В. Алек- ларла гидаланыр. Сувармада истифа дә хејли такмилләші
сандровундур вә с.). Бә'зи ше'рләридә едитир. минди. Онун лу

Азәрб. дилинә тәрчүмә олупмуштур. ЛЕВ — Азәрб.ССР Кәлбәчәр pнун да палары објекти 1500 — 300 дәфә бөјүт
3 орден вә медалларла тәлтиф едил канд. 1. совстатијинии маркази. Р-н мәјә имкан верири. Белә микроскоін
Ишдир. мәркәзиндән 22 к.м Шм. - да, Пев чa jы- ларын» көмəји илә 1. илк дәфә спер

Әсәрләри: Песни и стихотворения, нын саһилиндә, Муровлағ силсиләси- матозоидлари (1677), бактеријалары
м., 1960; Здравствуй, школат Стіхи і нин әтәјинләдир. Əh. 496 (1981): hеј (1683), еритроситләри вә с., һәмчинин
песни, М., 1973. вандарлыг вә түтүнчүлүклә мәгулдур. 200 дән чох битки, hејван нөзүнүн ор -

Орта мәктәб, клуб, китабхана, тибб ган вә һиссәләрини мүшаһидә едәрәк.ЛЕБЕДИН—УССР Сумы вил. ндә шә Stəliтәгәси вар.

һәр. Лебедин р нунун мəркәзи. д.ј. ст. ЛЕВ — БXP дә 100 стотинкаја бәрaбәр илк. дәфә партенокенези
тәсвирини веришдир. 1. мәнәнәләрдә

өjpəнмиш(.Тебединска ја). Автомобил еһтијат һис пул ваhиди. 1880 илдә бурахылмышI- (1695—1700), өз өзүнэ төрәмәшин. rej
сəлəри, кәрпич, јағ, консерв з далары, дыр. Тәдавүлдә 50, 20, 10, 5, 2 вә 11., ри мүмкүнлүүнү көстəрмишидир.филизсафлашдырма вә әт комбинатла лик банкнотлар вар. 100 1=76,92
ры, галантереја, пластмас фурнитур, (1981, декабр).мант

Әсәрләр: Opera omnia, Lushuni
Batavorum. 1715--22Alle de brieven, del.тикиш ф кләри; педагожи вә тибб мәк ЛЕВАЛЛУА ТЕХНИКАСЫ (архео- 1—5, Amsterdam, 1939—57.

тəблари вә с. вар. локи јада) —Палеолит дөврү үчүн Әд.: Колеско (). И.. Микро
ЛЕБЁДИН ГАРАМАЛЫ —әтлик суд
лүк гарамал чинси. УССР ин Сумы характерик даш аләт һазырлама тех- биология, Киев, 1977.
вил. нин кз вә с-зларында jетишдирил- јахынлы гында кы

никасы. Леваллуа Перре ш. (Франса) ЛЕВЕР ЈЕ (Le Verrier) Урбен Жан Жо
Палеолит душәркә асф (11.3.1811, Сен По — 23.9.1871,

мишдир (ады Сумы вил. -дəки Тебелин синин алды итә аландырылмышидыр. Парис) — франсыз астроному. Парисш. -нин адындан көтүрүлмүшдүр). Боз
1.т. үчүн аввалчәгән нуклеуслар һа- EA үзвү_(1846), Петербург ЕА м. үзэвү

Украјна гарамалы илә швитс гарама зырланыр. Әмәк алəтини һазырлaмaг. (1848), Парис рәсәдіханасының дирек
лыны ҹүтләшдирмәк, сонра исә ән јах дан өтрү дашын тәбии габығы јанлар. тору (1854—77) олмушдур. Əсас тә4
шы мəлəзләри «өзүндә» јетишдирмәклә дан мәркәзә доғру тәмизланир, алын- гигaтлaры кој механикасына аидир.
алынмышдыр. Pəнки, эсасән, боз гонур, мыіш нуклеус баға чанағына бэнзэјир. Планетләрин орбитинин әсри дəјишмәгарнынын габаг вә јан тәрәфләри да -

Бу нуклеуслардан топтарылмыш һиссә сини вә ҝүнәш системинин да јаныг
hа түнддүр. Инәкләриндири очәкиси ләрдән мүхталиф әмәк аләти (овал, лығы мәсәләсини өjpəнмиш., д. Але500—550 кг, буғалары 850—1000 кг

лөвһәшәкилли, дүзбучаглы, јахуд үч. гонун таклифи илә Уранын һәрәкәтин
дыр. Һәр инәклән 3000—3700 кг сүд буҹаглы формалы) лүзәлдилмәс и т.т. дәкл кәнарачыхмалары тəдгиг едәрәксағылыр; јағлылығы 3,8—3,9% -дир. үчүн характерикдир. Сон тэдгигатлар буна сәбәб олан нама'лум планетин
Сумы, Харков вә Чернигов ви:1. лəрин көстәрир ки, Пт. Олдувај дөврүндә (сонралар Нептундә, Азәрб.ССР ин бә'зи тәсәрруфатла адландырылмыш

мејдана кәлмишдир. Ашөл вә Мустје дыр) варлығыны көстəрмиIII вә јеринирында да jетишдирилир.
ЛЕБЕДЈАН — РСФСР ' Липетск дөврүндә гәдим инсантар јанша jан бү- Ч. Адамсдан асылы олма japan hecаб

вил.
түн әразиләр дә ja jымыны. Азәрб.

ндә шәһәр. Лебедјан рнунун мəркази. да Л.Т. илә һазыр.танан даш әмәк аләт И. Галле көстәртлән јердә һәмин пла
ламышдыр (1845). Алман астроному

Дон чa jы саһилин дəдир. Д.ј. ст. Ма ләринә Азых, Таглар вә Даншсалаһлы нети кәніф стмишдир (1846). 1. -нинШынга јырма вә јејинти сəна јеси мүəс
мағараларында тəсадүф едитмишдир. планетләр нәзәријjәсин дән узун мүддәтсисәләри; совет тиҹарәти вә к.т. техни

кумлары, педагожи мәктәб вар. 16 Әд.: Григорьев г. п., Проблемы Күнән системиндәки ҹисимларин
әсрдән мә'лумдур. леваллуа, в сб.: Материалы и исследова- зиjjәтини көстәрән ҹәдваллəрин тəр
ЛЕБЕРЕХТ һанс Фридрихович (1.12. ния по археологии ссср, N 185, Л., 1972. тибиндә истифадә едилмишдир. Мер
1910, Петербург — 10:11.1960, Таллин) ЛЕВЕЛЛЕРЛӘР (инк. Levellers— бә- тини дә 1. Кәшф етмишдир.

куринин периhелисинин әсри һәрәкә -
— естон совет јазычысы. ССРИ Дөвлат

рабəрчилик
мүкафаты лауреаты (1949). 1945 илдән тәрә буржуа ингилабы 17 əср) дөв

тәрәфдарлары)-Инжил. ЛЕВЕРКУЗЕН (Leverkusen)---АФР :),

Сов.Икп үзвү. Естон вә рус диллә- рүндә радикал хырда буржуа демокра Шимали Рејн Вестфалија әразненә
шәһәр. Нәгл. jоллары говшаты. Əh. 165

риндә јазмышдыр. Естон кән диндә тик партијасы. Мүстәгил
коллективләшмәдән бәһс едән «Коор груплашма кими 1647 илдә тәшкил олун - («Фарбен фабрикен Бајер АГ» консерни

үмуммилли мин (1976). Өлкәдә кимја сəна јесинин

дидә ишыг» (1948) повести естон әдә мушдур (бу вахтадәк индепендентлә нин з длары) әсас мәркәзләриндәндир.
бијјатында сосиалист реализминин тә рин сол ҹинаһы кими фәалијjәт көстә
шәккүлүндә мүһүм рол оjнамышдыр. pирди). Бирпалаталы демократик респ.

ЛЕви (Levi) Карло (29.11.1902, Турин
«Капитанлар» (1954), «Әскәрләренә —4.1.1975, Рома) италјан јазычысы,

japaдылмасы, вәтәндашларын ганун

гајыдырлар» (1956), «Вассарларын са- гаршысында бәрабəрлији, азад тича - Мугавимәт һәрәкатынын иштиракчы
рәссам, ичтимаи хади. Коммунист.

рајлары» (1960) романларынын мүәл- рәт, веркиләрин азалдылмасы
лифидир. 2 орден вә медалларла тəл- тәләкләр вә с. сыдыр. «Иса пејғәмбәр Eболидә да јан

ирәли
тиф едилмишдир. сүрүрлүләр. Лакин ды» (1945; ејниадлы филм, 1978) кита

за дәҝан торпаг саһиблијинин вә хүсу. бында фашизм дөврүндә кәнд.лиләрин
Әсәрләри: Коордидә ишыг, Б., си мүлкиjjәтин ләғни әлејһинә чыхан агыр һәјатындан бәһе олунур. «Сөзләр

1953; Повести, М., 1958; Дворцы Вассаров, л. илә өзләрини «һәгиги Л., адланды - дашдыр» (1955), «Бат гуртармыштыр»

ва
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Л. НИНІ ин

(1964) очеркләр китабында зәһмәткәш- мәҹбурән вә ја өз разылығы илә әрэ Әд.: И. И. Левитан. Письма. Докумен

ләҹәјин галби та әзәлдән херирхалдыр» кими гәбилә гурулушу хөврүндә бир жизнь и творчество, т. 2, М., 1966.
ләрин мүбаризаси тәсвир етилир. «Кә- кеrмәси. Т. груп никаһынын галығы ты. Воспоминания. М., 1956; Федоров

(1956) китабы ССРИ - jә сәфәринә һәср чох халгда кениш ја jылмышиды. Си
олунмушдур. Рәссам кими 20) ҹи ил- нифли ҹәмијjәтлә бир сыра халқларда ЛЕВИтски Александр Андрејевич
ләрдә формалашмыш дыр. Илк дөвр (Гафгаз вә Орта Асија Халглары, ја- (23.11.1885, Москва — 4.7.1965.Москва)
јарадычылыгына Фовизм вә експрессио- һудиләр вә с.) галмышды. Кечмишдә — совет кино оператору. РСФСР әмәк -
низмин тә'сири олмушдур. 30 ҹу ил- л. Азәрб. -ын бә'эй pнларында да ол- дар инҹәсәнәт хадими (1946). ССРИ
ләрдә мүтәрәгги рәссамлар һәрәкатына мушдур. Дөвлат мукараты лауреаты (1949).
гошулмушду. 50 чи илләрдән сосиал- ЛЕВИТАН Исаак Илич (30.8.1860 1910 илдән кинода фэсілијjәт көстәр.
реалист истигамəтин көркәмлн нүмајəн- индики Лит.ССР ин Кибартај II. — 4. Мишдир. Рус совет операторлуг мәктә
дәләриндән олмуш, мүтәрәгги ичтимаи 8.1900, Москва)-рус мәнгәрә рәссамы. бинин баниси 1. Ингилабдан

хади кими 1963 илдә Италија Ком- Москва Бојакарлыг, hејкәлтәрашлыг тәгр. 100 бәдии, сәнәлли, хроникал
мунист Партијасындан сенатын депу- вә Ме'марлыг Мәктәбиндә охумуш сли күтләви филмин оператору ол
таты сечилмишди. дур (1873—85; 1898 илдән бурада дәре мушдур. Вәтәнлаш мүһарибәси илло
ЛЕВИАФАН-1) Библија мифолокија рин,дә (1918—20) хроникалар чәкмиш
сында нәhәнк тимсаһа бəнзәр чох ири ир. В. И. Ленинлә баглы надир кино
дәниз әждаһасы. Мәҹази мә'нада: чох кадрларын мүәллифидир. Илк совет
дәһшәтли вә нәhәнк шеј. 2) Инқилис бәдии филмларинин («Үcјан», 1918,
философу т. Һоббсун дөвләт проблем «Ана», 1920, «Мистер Вестин болшевик
ләринә һәср олунмуш әсәринин ады. ләр өлкәсиндә гејри ади мачаралары»,
ЛЁВин Семјон Самуилович (13.9. 1924) japaдылмасында иштирак етмиш
1904, Бакы — 21.2.1972, Бакы) —Совет дир. Педагожи фәалијjәт көстəрмиші

Иттифагы Гәһрәма дир (1939 илдән проф.). Гырмызы Әмәк
ны (27.6.1945), пол Бајрағы ордени вә медалларла тәлтиф
ковник. 1928 илдән олунмушдур.
Сов.икП үзвү. 1921 ЛЁВИтскЙ Дмитри Григорјевич (тәгр.
илдән Совет Орду 1735, Кијев (?)— 16.4.1822, Петербург)
сунда хидмәт — рус портрет бојакары. Рәссамлығы
мишдир. Тифлисдә әввәлләр атасындан өjpəнишдир. Тәгр.
Һәрби мәктәб битир 1758 илдә Петербурга көчәрәк тәһси
Мишдир (1924). Со лини давам стдиришдир. А. Ф. Ко.
вет - Финландија кориновун портретинә (1769—70, Рус
мүһа рибәсиндә музеји, Ленинград) көрэ 1770 илдә акад.
(1939—40) иштирак ады алмышдыр. л. рәсми портретләр
етмишдир. Бөјүк устасы кими шөһрәт газамыш,(ыр.
Вәтән мүһарибәсин Н. А. Сеземов (1770), П. А. Демидов

полк командиринин мүавини, (1773) вә б.-нын портретләриндә барок.
баталјон командири, бригада гарарка ко ән'әнәләри тәбии вә ади әламәтләрлә
һынын рәиси, дивизија гәраркаһынын ујғунлашдырылмыш дыр.
рәиси, дивизија командири олмушдур. тим портретләри («Д. Дидро», «Н. А.
Шəрги Пруссијада ҝедән дөјүшләрдә и, и. Левитан. «Баһар сулары». 1897. Лвов», һәр икиси 1773—74, М. А. Дja
икидлик көстəрмишдир. 1953 илдә op- Третјаков галерејасы. Москва, кова», 1778, <J. J. Сиверс », 1779, «Ба
дудан бурахылмышдыр. Адына мәк кунина», 1782) мүстəсна керчәклији,
тәб, күчә вә с. вар. 5 Гырмызы Бајраг, демишдир). А. к. Саврасов вә в. д. образларын күҹлү вә долғун фәрди
2-ҹи дәрәҹәли Суворов ордени, 2 ҹи Поленовдан дәрс алмышдыр. 1891 ил- психоложи тәсвири илә фәргәәнир.
дәрәчәли Кутузов ордени вә медаллар- дән передвижникләр ҹәмијjәтинин үзвү 1780-ҹи илләрин әввәлиндә барадыҹы
ла тәлтиф олунмушдур. олмушдур. Әсәрләрини башлыча ола- лығына "классисизмин тә'сири олмуш,

Әд.: Азәрбајҹанын гызыл улдузла- раг Крымда, Волга саһилләриндә, әсәрләриндә инҹә рәяк чаларлары ло:
ры, Б., 1975. Финландија, Италија вә Исвечрәдә кал рəнкләрлә әвәз едилмишлир («II

ЛЕВинсон-ЛЕссинг Франс Јул- japaдыҹылығына Барбизон мәктәби- ракы илләрдә jенидән үксәк бәдин
сәфәрдә оларкән јаратмыйдыр. Л.-ын Јекатеринанын портрети», 1783). Сон

јевич (9.3.1861, Петербург — 25.18.1939, нйн тə'сири олмушдур. Бир сыра таб- кејфијjәтли портретләр japaтмышдырТенинград) — совет
кеологу, петрограф. лосу мүəjjән дәрәҹәдә импрессионизмин (А. И. Воронсовун гызларынын порт -

ССРИ EA акад.
үслуб хүсусијjәтләри илә һәмahəнкдир.
Лирик һиссијјата малик сəнəткар олан

(1925; м, үзвү 1914). Л., əсасән ачыг һавада (пленер) ишлә
Петербург политех миш, әсәрләриндә һава вә ишығын мүх
ник ин-тунун проф. тәлиф еффектларинин даhа долғун көс
(1902—1930), ССРІН
EA Петрографија

тəрилмасинә чалышмышдыр. О, илк
көрүнүшдә бәдии мәзијjәтләрдән мәh

ин-тунун тәшкІІ.лат

чысы вә директору
румолан вә нәзәри ҹәлб етмәјән тәбиәт

(1930 — 38), Хәзәр кушәләриндә белә хүсуси көзәллик тапа
билмишдир. Рәссамын ән көзәл вә ка

дәнизини комплекс мил әсәрләриндә рус тәбиәтинин сәҹиj
өjpәнән комиссија јави ҹәһәтләри умумиләшдирилмишдир.
нын сәрії (1934— Әсәрләри: «Парыз күнү. Соколники»
39), ССРИ EA Азәрб.ССР вә Ерм.ССР (1879), «Ахшам. Гызыл Плјос», «Јағыш
физнатларынын сəдри вә с. олмушдур. дан сонра. Плјос» (һәр икиси 1889),
Нәзәри петрографија, сүхурларын ким- «Ағҹага jын мешәси» (1885—89), «Ахшам
jәви таснифаты саһәсиндә тәдгигат зəнкләри».
лар апармындыр. 1.-1. петрографик 1892), Март», «Гызыл

«Владимирка» (һәр икиси
па јыз» (Һәр

формасијалар Һаггында тәcәввурлари икиси 1895), «Алагаранлыг. Тајалар»
(1888), həчинин сүхурларын илк ора (1899), « Јај ахшамы» (1900: адлары
сионат кимјави таснифатыны (1898)

чәкилмиш бүтүн әсәрләр Трет јаков га
əсасланлырмыштыр. ССРІН EА Л.-Л.- лерејасындадыр, Москва, вә с. Л.-ын
ин а.л. мүкафат тә'сис етмишдир. сəнəти рус мәнгәрә бојакарлығынын ин

Әсәрләри: Петрография, изд., кишафында мәрһәлә тәшкил етмиш ва
л. — М., 1940; iИзбр. труды, т. 1—4, м.— мəнзәрә рәссамларынын сонракы нәcЛ., 1949-55.

линә мүһүм тә'сир көстəрмишдир. 1.
ЛЕВИРАТ (лат. levir--га јын, әрин ын «От тајалары. Етүдә таблосу Р.
гарашы сөзүндән) — никаһ адәти, дул Мустафа јев ад. Азәрб. Дөвләт Инҹә- д. г. левитски. «г. и, Алымова нын
гадынын өлмуш əринин гардашына сəнəт Музејиндадир. портрети». 1776. Рус музеји. Ленинград
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178 ЛЕВКТРА

рети, тәгр. 1790). л. 1800 илдән сонра (1872, апрел— мај). 1872 илин дека- Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабын
көзләри хәстәләндијинә ҝөрә демәк олар брында түрк Һакимијjәт органларынын дан сонра əксингилаби ағгвардијачы
ки, ишләмәмишдир. Л.-нин јарадыҹы- әлинә кечәрәк e'дам олунмурдур. «һөкумәтләрә» дахил олдулар, мүһа
лығы 18 әсрин 2-ҹи јарысы рус бәдии ЛЕВЧУК Тимофеј Василјевич (д. 19. ҹирәтдә исә антисовет фәалијjәт көс
мәдәнијjәтиндә мүһүм јер тутур. 1.1912, индики Житомир вил., Ружино тəрдиләр.

Әд: Молева Н. М., Дмитрий р-нунун Быстровка к.)НУкрајна со ЛЁГАР (Lehär) Ференс (Франс; 30.
Григорьевич Левицкий, М., 1980. вет кино режиссору. ССРИ халг артис. 4.1870, Маҹарыстан, Комаром— 24.10.

ти (1972). 1942 илдән Сов.Икп үзвү. 1948, Австрија, Бад-Ишл) — маҹар бәс
ЛЕВКТРА (Leuktra)-Беотијада (Мәр- 1949 илдән Кијев бәдии филмләр сту- тәкары вә дирижору. Јени Bјана оперет
кәзи Јунаныстан) Фивадан 11 км ара- дијасынын реж.-дур. Филмлари: «Ук- тасынын көркəмли немајәндәләриндән
лы шәһәр Е.ә. 371 ил августун 5-дә рајна чөлләриндә» (1952), Башын - олан Л. 30-дан чох оперетта јазмыш
Л.- да спарталыларда фивалылар ара- ағаҹы мешәҹији» (1953), «Гәзәб алову» дыр: «Шән дул гадын» (1905), «Граф
сында вурушма олмушдур. Вурушма- (1956), «Иван Франко» (1956), «Кијев- Луксембург» (1909), «Гарачы мәһәббә
да спарталылар мәғлубијjәтә уғрады- ли гыз» (1-ҹи вә 2-ҹи серија, 1958, 1959; ти» (1910), «Јева» (1911), «Торағајлар
лар. Нәтиҹәдә Спарта, Јунаныстанда 3-ҹү серија —«Варисләр», 1960), «Оно- oxyјан јердә» (1918), «Сары кофта»
Һаким мөвгејини итирди, Пелопоннес ре де Балзакын сəhви» (1968), «Кото- (1923) вә с. л. ән шы әсәрләриндә
иттифагы дағылды, Фиванын тыса јубинскиләр аиләси» (1970), «Ковпак маҹар, славјан, румын халг мелодија
heкeмoнлуғу дөврү башланды. Ф. Ен- Һаггында дума» (1974) кино трилоки- лары вә рәгс ритмлариндән (хүсусилә
келс Л. јахынлығындакы вурушмада јасы (2-ҹи филм—«Боран», 1975, 3- валсдан) истифадә етмишдир.
тәтбиг олунмуш тактикаjа jүксәк гиј- ҹү филм — «Карпат, Карпат...», 1976),
мәт вермишдир. (Избранные военные «Бугдан Висла јадəк» (1980) кино дило- Легар, л., 1981,Әд.: Владимирская А., Франц
произведения, М., 1956, стр. 181).
ЛЕВНИ (Leyni, тәхәллүсү; әсл ады матографчылар иттифагы идарә һеј - ЛЕГАТ (лат. legatus—сәфир, lego —
Абдулҹәлил) (17 әсрин сон рүбү, әтинин катибидир. Ленин ордени, з көндәрирәм)—1) Тәдим Ромада сена
Әдирнә—1732, Истамбул)— түрк миниа- башга орден вә медалларла тәлтиф тын тә' jин етдији сәфир, јахуд сијаси
түр рәссамы. Сарај рәссамлыг e'малат- олунмушдур. тапшырығы јеринә jетирән мүвәккил.
ханасында дәрс алмышдыр. 18 әсрин «ЛЕГАЛ МАРКсизм.-Русија бур- Сон респ. дөврүндә әјаләтлә сәркәрдә
әввәлләриндән султан II Мустафа [1695 жуа зиjалылары арасында идеја-сија вә ҹанишинин көмәкчиси л. иди. 2)

—1703] вә султан III Əhməдин (1703— си ҹәрәјан. 19 әсрин 90-чы илләриндә Папа Л.-ы— Рома папасынын али дә
36] capajында нәггашбашы олмушдур мејдана чыхмышды. Əсас нүмajәндә рәҹәли дипломатик нүмajәндәси. Чох
(сарајда Чәләби ады илә танынмыш- ләри—П. Б. Струве, с. н. Булгаков заман һәр һансы бир сәфирә вә дипло
ды). Әсәрләри: Bəhби Сүнбүлзадәнин вә б. легал мәтбуатда чыxыш едир матик акентә дә Л. дефилир.
«Сурнамә» әсәринин әлјазмасына ил- (ады да бурадандыр), «Новоје слово», ЛЕГАТО (итал. legato-paбитәли,
лүстрасија серијасы (137 вәрәг; Топга- Жизнь, <Начало» вә с. журналлар ахыҹы)-мусигидә cәсләрин һисс олун
пы музеји, Истамбул) вә с. бурахырдылар. Онлар Русијада капи- мадан бириндән о биринә мүмкүн гэдәр
ЛЕВО, Лe Bo (Leveau, Le Vau) Луи тализмин инкишафыны əсасландырмаг, ахыҹы кечмәси, рабитәли йфасы. Нот
(тәгр. 1612, Парис—11.10.1670, Па- халгчылығы тəнгид үчүн К. Марксын јазысында лига ишарәси, јахуд le
рис)— франсыз ме' мары. Классисизмин истисади тә'лиминин ајры-ајры мүд- gato cөзү илә көстəрилир (бах һәмчи
көркəмли нүмajәндәләриндән бири. дәаларындан - истифадә едирдиләр. нин Артикулјасија).
Л.-нун лајиһәси илә тикилмиш бина- В. И. Ленин бу ҹәрәјаны «буржуа әдә- ЛЕГГОРНЫ јумурталыг тојуг чинси.
лар (Парисдә Ламбер меһманханасы, биjјатында марксизмин ин' икасы» ад- 19 асрдә АБШ-да Италија ағ тојугла -
1640 илдән; Луврун квадрат һәјәтинин ландырмышдыр. «Легал марксистләр» рынын минорка, Испанија, дөјүшкән
əтрафында тикилиләр, 1654—63; Дөрд фәһлә һәрәкатыны буржуазијанын мә- вә б. тојуг ҹинслари илә чарпазлаш
милләт коллежи, 1661 илдән; Версал- нафејинә узғунлашдырмаға чалышыр, дырылмасындан алынмышдыр. Ады

да сарај, 1661 — 68; Во-ле-Виконт (Ил- буржуа гурулушуну тә*рифләфир, капи- Италијанын порт ш. Ливорнонун кеч
де Франс) гэср-сарајы, 1656—61] зә- тализмдән өjpәнмәјә чағырырдылар. миш адына (инк. Leghorn) көрә верил
рифлији, планлашдырманын мүхтә- Онлар марксизмин башлыҹа тә'лимлә- мишдир. Pəнки, əсасəн, ағдыр. Илдә
лифлији вә дахили бәзәкләринин дәб- рини (синфи мүбаризә вә пролетар ин- 220—270, бә'зән 300-дән чох јумурта
дәбәлилији илә фәртләнир. гилабы, пролетариат диктатурасы) ин- верир. Јумуртасынын чәкиси 55—62
ЛЕВомЙСЕТИн, хлорамфени- кар едирдиләр. В. И. Ленин јазмыш- г-дыр. Хорузларын чәкиси 2,3—2,7 кг,
кол, хлоромисетин, па - дыр ки, «Л.м.» марксизмдә либерал тојуглары 1,8—2,0 кг олур. ССРИ
раксин, фармисетин — анти- буржуазија үчүн мәгбул нә варса ha- jә илк дәфә 1925 илдә кəтирилмишдир.
биотик дəрман; антимикроб тә'сирли- мысыны гәбул етмәјә, марксизмин әсл Л. Азәрб.ССР-дә дә јетишдирилир ва
дир. 1947 илдә Streptomyces venezuelae ҹаныны, онун ингилабилијини кәнара јерли тојугларын јахшылашдырылма
актиномисетинин мәһлулундан алын- атмаға ҹәһдкөстәрирди (бах Әсәр. там сында истифадә едилир.
мышдыр. л. синтетик усулла да алы- күллијјаты, ҹ. 26, cəh. 249). «Легал ЛЕГләр — Бөјүк Гафгаз дрынын
ныр. Токсики тə'сири аздыр. Бир сыра марксистләр», гәтијjәтсиз дә олса, мүт- әтәкләриндә (әсacән, Самур чајы һөв
инфексион хәстәликләрдә (гарын ја- ләгијjәтә гаршы, буржуа-демократик зәсиндә) jашамыш гэдим Азәрб. вә Да
талағы, дизентерија, сүзәнәк вә с.) таб- азадлыглар уғрунда мүбаризә апарды ғыстан әһалисинин бир кисминин ан

мәһлул һалында (көз хәстәлик- ғы, халгчылығы тəнгид етдији үчүн тик мәнбәләрдә ады. Страбон, Фео
ләриндә) ишләдилир. ингилабчы марксистләр онлaрлa мү. фан, Плутарх вә б. Л. hаггында мә”
ЛЁВОРИН (Levоrіnum) — антибиотик- вәггәти иттифага кирдиләр. Бу, Руси- лумат вермишләр.
ләр групундан дәрман. Candida ҹинсли јада марксизмин jajылмасы joлyндa Әд.: Латышев В. В., Известия
маја јабəнзәр көбәләкләрин төрәтдији əсас олан халгчылыға гаршы древних писателей о Скифии и Кавказе,
хәстәлијә гаршы ишләдилир. Таблет, биркә мүбаризә үчүн ән јахшы васитә т. 1, СПБ, 1890; Тревер к. в., Очерки
мәлһәм вә тоз һалында һазырланыр. иди. «Легал марксистләрлә... иттифаг по истории и культуре Кавказской Алба
ЛЕвски (әсл фамилијасы Иванов) сајәсиндә халгчылыг үзәриндә чох бө- нии, МЯЛ., 1959; Алиев К., Кавказ
Васил (6.7.1837, Карлово ш. — 6.2.1873, jүк бир сүр'әтлә гәләбә чалынды вә ская Албания,

Софија)-болгар ингилабчы-демокра- марксизм идејалары (ба јағылашды- ЛЕГЕЙТСА (Legnica)—Полшада шә
ты вә милли азадлыг һәрәкаты хадими. pылмыш шәкилдә олса да) чох кениш һәр. Легнитса војеводалыгынын инз.
Ҝәнҹ јашларындан раhиблик етмиш, миг јасда енинә jajылды» (Ленин м. ӘҺ. 85 мин (1977). Мисәритмә ком
сонралар азадлыг һәрәкатына кошул- В. И. Әсәр. там күллијјаты, ҹ. 6, сәһ. бинаты, трикотаж, тикиш, ағам е'ма
муш, 1862 илдә Сербијада 1-ҹи Болгар 18). В. И. Ленин Халгчылығын игти лы, јејинти сәнајеси; орта әср ме'мар
лекионуна дахил олмушду. 1867 илдә сади мәзмуну вә ҹ. Струвения кита- лыг абидəлəри вар. Пианино вә ројал
Румынија ја мүһаҹирәт етмишди. Бол- бында онун тəнгиди» әсәриндә (1894) истеһсал едилир.
гар ингилабчыларындан илк дәфә ин- «Л.м.»-ин” антимарксист маћијjәтини ЛЕГНИТСА ВОЈЕВОДАлығы (Woje
гилаби тәшкилaт јаратмаг идејасыны көстəрмишдир. В. И. Ленин халгчы- wództwo Legnickie)— Полшанын ҹ.-ш.
ирәли сүрмүш вә һәјата кечирмишди. лығын дармадағын едилмасини баша индә инзибати ваhид. Силезија овалығы
Л. 1870—71 илләрдә Болгарыстан Ин- чатқырандан сонра Л.м.»-ә гәти зəрбə əразисиндә, әсacән, Одра чајынын сол
гилаби Маркази Комитасинин низам- вурду. «Л.м.» идеја ҹәрәјаны кими 1900 саһилиндәдир. Саh. 4 мин км*, əh.

намəсини ишләјиб һазыpламыш, Бу- илдә фәалијjәтини да јандырды. Сон- 435 (1977; 61% -и шәһәр əh.).
харестдә болгар ингилаби һәрәкаты ралар, онун лидерләри буржуа кадет Инз. м. Легнитса ш.-дир. Сәнаје аграр
валид мәркәзинин əсасыны гојмушду партијасынын өзəјини тәшкил етдиләр. вилајəтидир. Игтисади актив әһалинин

лет

Әнкәл

мин
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73 мини (1977) сәнаједә чалыыыр. Әca- ЛЕЖАНДР (Legendre) Андријен Мари вәтин əмсалларыдыр). Л.ч. үчүн рек
сән, әлван металлургија, јејинти вә ма- (18.9.1752, Парис — 10.1.1833, Парис)— курент дүстурлар
шынгајырма сəна јеси инкишаф етмиш- франсыз ри јазијјатчысы. Парис ЕА
дар. 1.в. нда Авропада ири мис үзвү (1783). Тәдгигатлары əдəдләр нә пP,(а)+(n-1) Ph=2(x) —
филизи һөвзаси вар. Мис филизи, əса- зәријjәси, еллиптик интеграллар нә --(2n-1) АР,
сән, Түбина ш. -ндә чыхарылыр, Глогува зәријjәси, хеодезија, риjази анализ,
вә Тегнитса Ш. -ләриндә әридилир вә елементар ријазијјат вә б. саһәләрдә- диференсиал тəнлик исә
сафлашдырылыр. Әрaзинин тәгр. 1/2 и дир. л. кеодезик өлчмә нәзәријjәсини d dP)(x)
әкин саһәси, 1/5 и мешәликдир. Бугда, əсасландырмыш, меридианын Парис вә

1—x2) + n(n+1) Р(х)=0човдар, чулундур, картоф әкилир. Гринвич арасындакы гөвсүнүн өлчүл- dr dx

Әмі әәлик к.т. мәһсулларынын 1/2 индән мәсиндә иштирак етмишдир. К. Ф. шәклин дəдир (бах Сферик функсија
чохуну әтлик сүдлүк һејвaндaрлыг вә Гауссдан хәбәрсиз əн кичик квадрат- лар). Сонунҹу Лаплас тəнлијини сфе
донузчулуг верпр. лар усулуну кашф етмиш вә heсaблa

рик координатларда дәјишәнләринәЛЕДА — гəдим јунан мифолокијасын- мaлaрa тәтбиг етмишдир. Лежандр чох
ајырдыгда алыныр.да Спарта падшаһы Тиндарејин арва- həдлиләрини, Лежандр чевирмәсини

ды. Л. -нын көзәллијинә мәфтун ол елмә дахил етмиш, І вә ІІ нөв Eјлер к., Аналитик функсијалар... Б.,әд.: Мәммәдов Р., Чәфәрли
1971;

муш Зевс гу гушуна дөнәрәк онунла интегралдарыны арашдырмышдыр. л. ван дер Варден Б. І., Алгебра, пер.
говушмуш, бу издиваҹдан Јелена вә еллиптик интегралларын каноник фор- с нем. 2 изд., М., 1979.
Диоскурлар дүнјаја кәлмишди. Л.- маја кəтирилә биллијини исбат етиш, ЛЕЖЕ (Léger) Фернан (4.2.1881, Нор
нын гу гушуна дөнмүш Зевслә говуш- сыра ја ајрылышыны тапмыш, гијмәт- мандија, Аржантан—17.8.1955, Норман

инҹәсәнәтдә кенш jajылмышләри үчүн ҹәдвәл тәртиб етмиш, боЖифсүр 1 вст) -франсыз
сүжeтләрдәндир. рүнә ҝөрə əдəдләр нәзәријjәсинин мүа
ЛEДEБУ РИТ [алман металлургу сир, ардычыл вә там ифадәсини, екстре- закары, декоратив сəнəт устасы. 1945
А. Ледебурун (A. Ledebur; 1837 — мумун варлығы әламәтини вермишлир. нын үзвү. Парис Зәриф Сәнәтләр Мәк

илдән Франса Коммунист Партијасы

1906) адындан) — дәмир карбон əрин- ЛЕЖАНДР ЧЕВИРМәси — чевирмә тәбиндә охумушдур (1903—05). 1940
тиләринин (әсacәli, чугунун) струк- ләрин тохунмасынын хүсуси һалы: 45 илләрдә АБШ да јашамышдыр. 1909
туруну тәшкил едән əсас компонент- х = y'(х), У(X) = xy'(х) - y(x), илдән кубизмә мејл стмишдир. 1910 —
ләрдән бири; 1145°С дән (саф дәмир

У(X) = x 20-ҹи илләрдә japaтдығы лаконик,
карбон əринтиләри үчүн) алчаг темп р
да әмәлә қәлән аустенит ва

конструктив композисијаларында
семен- шәклиндадир.

на је шәһәрләринин симaсыны естетик
титин евтектик гарышығыдыр (бах Ев- х= У'(х), y(x) = ХУ'(х) — У(Х),
тектика). 727°С-дән алчаг темп-рда дәрк етмәјә, инсан.Тарла муасир тех

у'(х) = X ника арасында аhəнк,дарлыг тапмаға
аустенит феррит-сeмeнтит гарышығы
на чеврилир. Поладларда Л. аустенит тәрс дүстурлары да доғрудур. Л.ч. ҹәһд етмишдир («Шәһәр», 1919, Ин
вә карбидләрдән ибарәт олуб, лекир биртәртибли ҹәсәнәт музеји, Фиалелфија; «Чокон -

ләјиҹи елементларин карбонун F(x, y, y') = (0) да вә ачарлар», 1930, Теже музеји,
(1) Био). 1930) 5 чи и:1.1əрэ аид бојакар -

(0,7—1,0% С) мигдары jүксәк олдуг- диференсиал тəнлијини әсәрләрнії 1ə скоративлик
да әмәлә ҝәлир; белә поладлар (мәс.,
тезкəсəн полад) л. полады адланыр. F(У”, ХУ” — У, x) = 0 (2) мәтләри күчтүлүp. 1. нин эсас мов -
ЛЕДЕРИН (алм. Leder — дәри)— бир тәнлијинә кəтирир. (2) нин һәлләриндән зусу блан фәһлэлэрин эмәк ва истира -
үзүнә гејри шәффаф еластик өртүк (1) ин һәлләри алыныр. Һидродинами Һәти умуми.1511:1иритиш монументал

(пластикләшдирилмиш нитроселлулоз, канын диференсиал тəнликларини араш образларда бәлии иф. джини тапмыши.дыр («Инт чыстар », 1951, А. С.
долдуруҹу пигментдан ибарәт) дырдыгда да Л.ч. ишләдилир. Бу че
чәкилмиш дәријəохшар памбыг парча, вирмәни илк дәфә А. Лежандр өjpəн -
л. Мазырламаг үчүн миткалдан ис- мишдир.
тифадә едилир. Полиграфијада ҹилд - ЛЕЖАНДР чохһəдлиләРИ, сфе
ләмә материалы кими ишләдилир. рик чох həдлиләр — дәрәҹәләpit
ЛЕдисмЙТ (Ladysmith)—ҸАР-да, ардыҹыл артан хүсуси чохһəдлиләр
Натал әјалотиндә шәһәр. Клип чајы системи. Илк дәфә А. Лежандр вә он -
саһилиндәдир. Д.ј. Говшағы. Әһ. 16,4 дан хәбәрсиз П. Лаплас тәтбиг етмии -
мин (1975). Тиҹарәт мәркәзи. Памбыг дир:
парча ф ки вар. Јахынлығында көмүр 1 dn
чыхарылыр. (х?—1)" n=(), 1, 2,...
ЛЕДPY-РОЛЛЕН (Ledru Rollin) Алек nl 2n den

сандр Оҝүст (2. 2. 1807, Парис—31. шәклиндадир. Хүсуси һалда:
12. 1874, Фонтене о Роз)— Франса си
јаси хадими, хырда буржуа демократы. P(x)=1, P(x)=x, P(x)=(3.?—1) 2

Вәкил. Феврал ингилабындан (1848) сон P(x)=(5х? — 3x)/2,
pa Мүвәггәти һөкумөтдә дахили ишләр P(x)=(35х1 — 30х2+3)/8,
назири, 1848 илин мајындан Иҹраијjә
Комиссијасынын үзвү олмушдур. И јун P(x)=(63x5—70a3+ 15x)/8

үсјанынын (1848) јатырылмасында иш- вә с. Р(х) чохһəдлисинин бүтүн сы
тирак етмишдир. 1849 илдә Б. Брита- фырлары һәгигидир вә Рn+1(1) чохһәл
ва Л. Кошутла биркә Лондонда Авропа лисинин сыфырлары илә нөвбәләнэ
Демократ Комитасинин əсасыны гормуш рәк [-1, +11 парчасында јерләшир.
ду. 1870 илдә Франсаја гарытмыш, 1871 Л.ч. там систем тәшкил eдир. Л.ч. сы
илдә исә Милли Мәҹлисә депутат се расынын ығылма характери Фурје
чилмишди. Парис Коммунасына (1871) сырасынынкы илә ејнидир. Л.ч. нии
гаршы чыкмышдыр. ашкар шакли Ф. Леже. «Почт карточкасы». 1932— 18.

ЛЕДУ, Ле Ду (Ledcux, Le Doux) 1 Ермитаж. Ленинград.

Клод Никола (1736, Дорман, Шам P(x) Пушкинnl 2n
пан—19.11.1806, Парис)— франсыз ме'

ал. Тасвири Сəнəт Музеји,
Москва). Асси (1949) вә Oдeнкурдакы

мары. 18 әср франсыз классисизминин In 21 (1951) килсәләрин, Каракас ун тинин
нүмajәндәси. Тикилиләри (Безансонда
театр, 1778 — 80, «Парис пропилеји» (п—2к)!

вә витражларында (1954),
к: 0 Нjy-Јоркда БМТ бинасынын панно

адланан шәһәр галылары, 1784–89), сунда (1952) тәсвири сәнәт нөвләри
əсасəн салә планлыдыр. Шо шәһяри Төрәдиҹи функсијасы нин синтезиндән истифадә етмишдир.
нин лајиһәсиндә Ренессанс дөврүнүн Парисдəки М. Торез ин-ту (1956) вә
идеал» шәһәр идејаларыны инкишаф g(t, x)
етдиришдир.

Москвадакы Кино евинин (1968) вит
Бә'зи 1—2tx +t?

лајиһәләриндә ражлары Л.-нин ескизлари əсасында
Бөјүк Франса ингилабы идеаллары- кимидир (Л.ч. бу функсијанын t jә Һазырланмышдыр. л. Һәмчинин китаб
нын тәҹәссүмүнә сә'і көстəрмишдир. ајрылышындакы n-ҹи дәрәҹәли гүв- лара иллүстрасијалар чәкмиш, театр
12*, м. 6

ва

P(x) =

У (— 1)(2n— 2к)! Мозаика
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вә кино рәссамлығы саһәсиндә дә фәа- мәртәбәјә бөлүнүр. л. Алт Јуранын дә һүгуг елмини ва
лијjәт көстəрмишдир. муасир бөлкүсүнә мүвафиг олмадығы - фәлсәфәни, 1672 ил
әд.: Жадова л., Фернан Леже на көрә (1962 илдә Луксембург ш. -ндә дә Парисә кедәрәк

(Альбом). М., 1970. Јура системи үзрә кечирилән коллок- орада ријазијјаты,
ЛЕЖНов (Лежнев) Алексеј Ти виумдан сонра) онун ишләдилмаси тәбиәт шунаслығы

мофејевич (27.3.1913, Бакы — 23.2.1972, ЛЕБ (алм. Leib—бәдән)—билaвaситә илдәмәсләһәт көрүлмүр. өjpəнмишдир. 1676

Бакы) — совет актio Алманија ја
ру. Азәрб.CCP хаяг монархын хидмəтиндә олмаг мə'насы- гарытмыш вә 40 ил
артисти (1969). 1944 ны билдирән мүрәккәб сөзләрин бирин- Һанновер һерсогла

ҹи һиссаси (мас., лејб-гвардија).илдән Сов.ИКП үз рынын сарај китаб
Ростов ЛЕЈБ-ГВАРДИЈАвү. монархын шәхси ханачысы, сонра исә

Драм мүһафизаси вә бә'зи монархист дөвлат- heрcогун тарихчиТеатры студијасын
да (1932—34), Тби- ләрдә сечмә һәрби һиссәләрин Фәхри си вә кизли əдлиjja

Дөвләт Рус һиссәләри Л.-г. адыны
ады. Чар Русијасында бүтүн гвардија мүшавири олмуш

Драм Театрында Алманијада (1918 иләдәк) вә Б. Бри- japaдылмыш Берлин елм ҹәмијjәтининдашыўырды. дур. 1700 илдә өзүнүн тәшәббүсү илә
(1934—37) чыхыш
етмишдир. 1938 ил танијада бә'зи ствари гвардија полк- (сонралар EA) илк президенти олмуш

М. Горки ад. ЛЕ) БЕНЗОн Леонид
ларынын ады. дур. І Пјотрла көрүшмүш, Русијада

Самуилович тәһсилинАзәрб. Дөвләт Ҝәнҹ дөвлат идарәчилијинин
Тамашачылар Теат (26.6.1879, Харков—15.3.1951, Москва) инкишафы мərcəди илә бир сыра ла

рынын актјору олмушдур. Роллары: Па- — механика вә нефт јиһә ишләјиб һазырлaмышдыр. 1712-14

вел Корчакин («Полад неҹә бәркиди», һәсиндә совет али илләрдә Bјанада jашамышдыр. Фәл

Н. Островскинин әсәри үзрә), Хлеста- ми. ССРИ EA акад. сәфәдә алман классик фәлсәфәси

ков («Мүфаттиш», Н. Гогол), Труф- (1943; м. үзвү 1933). нин сәләфи олмушдур. Демокрит, Пла

фалдино («Ики ағанын бир нөкәри», ССРИ Дөвләт мү тон, Августин, Р. Декарт, т. hоббс,
Б.К. Голдони), Тарыверди, Мәстәли шаһ Спиноза вә б.-нын идејаларыны

(«Хырс гулдурбасан», «Мүсјө Жордан (1943). Москва ункафаты лауреаты тəнгиди ишләмишдир. л. өзүнүн тәк

вә Дәрвиш Мәстәли шаһ», М. Ф. Ахун- тини (1901) вә Мос лиф етдији методолокија əсасында (ме
Дов), дзержински (<Ингилаб наминә», тодолоки јанын ән мүһүм тəлəблари

м. Шатров), Шаров («Онун достлары, Мәктәбини
Али Техники фәлсәфи мүһакимәләрин универсаллы

в. Розов) вә б. Педагожи фәалијjәт (1906) ғы вә ҹиддилији иди) әрвәлки фәлсә
көстəрмишдир. битирмишдир. 1919 фәнин расиoнaл идејаларыны jени елми
ЛЕ ЗУАН (Li Duan) (д. 7.4.1907, Мәр- илдә Тбилиси, 1921 биликләрлә синтез етмәјә чалышмыш

илдә Бакы Поликәзи вјетнам, Куангчи əјаләти) — Вјет дыр, о, фәлсәфәдә монада тә'лиминин
техник Ин-тунунвә бејнәлхалг (индики Азәрб. мүәллифи кими мәшһурдур. Идрак

коммунист һәрәкаты Нефт вә Кимја Ин тун 'н) проф. ол - нәзәријjәсиндә л. Декарт рaсионализ
мушдур. 1922 илдән өмрүнүн сонунадәк ми илә Локкун емпиризм вә сенсуализхадими.

арасында сүлһ ү ишләмишдир. 1925 илдә ми арасында барышдырыҹы мөвге тут
мөһкәмләтмәјә ССРИ -дә илк нефт-мә'дән лаборатори- мушдур. Онун фикринҹә, һисси тәҹрүкө

јасыны (Москвада) тәшкил етишдир. бәсиз интеллектуал фәалијjәт мүмкүн
рә» Бејнәлхалг Ле- Механика саһәсиндә елми тэдгигатлары дејилдир. л. həгигәтләри мәнбәзинә вә
реаты (1980). 1928 еластиклик вә мөһкәмлик нәзәријjәси- идракда орнадығы хүсуси ролуна көрә
илдә Вјетнам инги нин тәтбиги мәсәләләринә һәср олун- зәка һәгигәтләринә вә факт һәгигәтләри

лаби ҝәнҹләр ҹәми) нин банисидир; о, илк дәфә дәринлик икинҹиләрин исә тәсaдүф хассасинә
мушдур. л. јералты һидравлика елми- нə бөлмүш, биринҹиләрин зәрурәт,

јəтинә, 1930 илдә
Һинд Чин Комму насосунун динамикасы нәзәријjәсини малик олдуғуну көстəрмишдир. Мән
нист ишләјиб һазыpламыш, мəсамәли мүһит- тигдә анализ вә синтез тә'лиминиПартијасына
(hчкП; 1951 илдән дә газ һәрәкәти нәзәријjәсини јарат- инкишаф етдирмиш, илк дәфә кафи

Вјетнам әл мәткеншләр Партијасы мышдыр. 2 дәфә Ленин ордени, Гыр- əсас ганунуну ишләјиб һазыpламыш
(взп) дахил олмушдур. 1939 илдән мызы Әмәк Бајрағы ордени вә медал дыр. О, һәмчинин муасир мəнтиг ел
hчка мк Дайми Комитасинин үзвү лaрлa тәлтиф олунмушдур. миндә гәбул eдилмиш ејнијjәт ганунуну
сечилмишдир. Ингилаби фәалијjәтинә Әсәрләрн: Движение природных да ишләмишдир. л. Комбинаторика

ләфәләрлә һәбекөрә жірдкостей и газов в пористой среде, м. сәнәтиедилмишдир Һаггында» (1666) китабында

(1931 — 36, 1940 — 45). 1945 илдә һчкі , 1947; Собр. трудов, т. 1—4, М., 1951— мүасир риjази мəнтигин бә'зи ҹәһәтлә55.

МК нын нүмa jәндәси кими Ҹəнуби Bјст- Әд.: Лисичкин с. м., Выдаю: дә ри јази символика вә мәнтиги hеcабрини ирәлиҹәдән сезмишдир. л. мəнтиг

намда хариҹи ишғалчылара гаршы халг щиеся деятели отечественной нефтяной
күтләләринин мүбаризасинин тәшкилин науки и техники, М., 1967. ламалары тәтбиг етмәк, ријазијјаты
дә ҝспиш и апармышдыр. 1951 илдән мəнтиги сасландырмаг идејасыны ирә
взп мк Сијаси Буросунун үзвү вә мк AE) Блсib4) Вилһелм (23.10.1844, ли сүрмүшдүр. л. инсан функсијала -
катиби, 1960 Илдән биринҹи катиби Вүрсбург) -алман рыны машынла моделләшдирмәјин мүм

олмуш кур. 1976 илдән Bјетнам Ком јасында охумушдур (1864—69). 19 әсрин миш, модель термининибојакары. Мүнхен Рәссамлыг Академи - күнлүү фикрини илк дәфә сөjлә
мунист Партијасы МК нын Башка - ишләтмиш

тибидир. Сов.ЙКП нин 22 ҹи гурул ән бөјүк реалист бојакарларындан олaн дир. Си ја сәт вә һүгугда тә
тајында иштирак стмиш, 23—26 ҹы ту həјатындан сәһнәләрəсасəн Баварија кәндлиләринин бии һүгуг консепсијасынын вә иҹтимаи
рултајларында ВКП нүмa jәндә hej' портретләр мүгавилә тә'лиминә тәрәфдар чыкмыш,
əтинә башчылыг стмишдир. Ленин чәкмиш, әсәрләриндә күҹлү вә һәјати бир сыра унионист килсә лајиһәләри
ордени вар, Бакыда олмушдур (1981). характерләр таратмаға сә'і көстəрмиш нин (католик вә протестант килсәләри

дир. Еркән јарадыҹылы гына франсыз нин, латеранларла реформаторларынӘсәрләри: Избр. стать и речі. 1970) —
1975, М., 1975; 1975—1981, М., 1981, реалист рәссамларынын тә'сири олмуш бирләшдирилмаси) мүәллифи олмуш,

Әд.: Сердце, закаленное (п. Син јеи Мершенин портрети, 1869, алман кн јазларынын иттифагыны вәв борьбе,
«Правда», 7 апреля, 1977 «Фаһишә», 1870), сонралар Ренессанс Авропада динҹ әмәKдашлығы таблик

дөврү алман инҹәсәнәти ирсинә мүра- стмишдир.
ЛЕ (leu)-PCP ин 100 банијә бәрабəр ҹиәт етмишдир («Килсәдә үч гадын»,
пул ваhиди. 1867 илдән милли пул сис- 1878—82). Jарадычылыгынын сон дөв Ри јазијјатда Л. диферен

теми ваhиди кими тәтбиг сдилмиш вә рүнә аид әсәрләриндә һава вә ишыг еф сиал вә интеграл heсaбыны И. Hјутон.
дан асылы олајараг ишләмиш, дифеөлкәдә франсыз франкы илә бирликдә фектинин долғунлугуна көрә л. им

Тәдавүлдә олмушдур. 1890 илдән ва – прессионизмә рахынлашмышдыр («ип ренсиал ва интеграл heсабынын систе
матик очеркларини нәшр етдиришдир

50, 25, 10, 5, 3 нə 1 Л.-лик банкнотлар ЛЕ Бнитс (Leibniz) Готфрид Вил (1684 — 1686). Бурада диференсиала вә
вар: 100 л15 манат (1981, декабр). hелм (1.7.1646, Лејпсиг - 14.11.1716, интеграла тә'риф вермиш, биринҹини
ЛЕЈАС (инк. lias)-Јура системинин Һанновер)—алман идеалист философу, а, икинҹини исә илә ишарә стмиш,
алт шв'бәси. З јарымшө'бәјә, 4, 5 вә ријазијјатчы, физик, һүгугшүнас, тарих ҹәмин, Һасили гисмəтин, ихтијари
һәтта бә'зи кеологлар тәрәфиндән 6 чи вә дилчи. Лејпсиг вә Јен ун-тин: сабитин, мүрәккәб функсијанын дифе -

ва
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ренсиалланмасы, əјринин екстремал онун дахили вә хариҹи си јасəтиндә на А. Дүрер ин, сонралар исә италјан
нөгтəлəринин ахтарылмасы вә ајырд саға доғру мејл күҹләнди. Ренессансынын тә'сири олмушдур («Ма
едилмаси, əјилмә нөгтәсинин ахтарыл- Бејнәлхалгаләмдә гүввәләр нисбә- лабахан гадын», 1510, «Магдалинанын
масы гајдаларыны вермиш, диференси- тинин дә бишмәсини вә сечиҹиләр ара- рәгси», 1519, «Веркили сәбәтлә», 1523).
аллама вә интегралламанын бир бирилә сында нүфузунун ашағы дүшмәсини Бојакарлыг әсәрләри реалист портрет
гаршылыглы тәрс характерли олдуғу- нәзәрә алараг (партијанын 1970 ил ләрдән (автопортрет, тәгр. 1514, киши
ну көстəрмишдир. Өз heсaбламалары- сечкиләриндәки бөјүк мәғлубијjәти вә портрети, тәгр. 1521), мәмшәт сәһнәлә
ны механиканын брахистохрон, зәнҹи- с.) Л.п. сон илләр дүнјанын бүтүн өл- риндән («Шаһмат оjуну», тәгр. 1508
ри хәтт, сиклоид вә с. мәсәләләринә кәләри илә, о чүмләдән сосиалист 10, Берлин-Далем Шәкил Галерејасы)
тәтбиг едәрәк вариасија һесабынын ја- кәләри илә мүнасибәтләри вә ишкүзар вә дини композисијалардан («Килсәдә
радылмасына тә'сир көстəрмишдир. Благәләри кенишләндирмәјин, бејнəл- моизә», тәгр. 1521, Рејксмесеум, Ам
л. Һасили чохгaт диференсиалламаг халг кәркинлијин заифләдилмасинин, стердам; «Мүждә» диптихи, 1522, Көһ
үчүн дүcтур (л. дүcтуру) вә бир чох сүлһүн вә тәмлүкәсизлијин тә'мин едил- нә пинакотека, Мүнхен: «Иjерихон ко
мүһүм транссендент функсијаны интег- мәсинин зәрури олдуғуну е'тираф едән рунун шәфа тапмасы» триптихи, 1531,
ралламаг үчүн гајда вермиш, рaсионал бир сыра сәнәлләр гәбул етмишдир. Бу - Ермитаж, Ленинград) ибаратдир.
кәсрләрин интегралланмасынын баш нунла белә, партијанын хариҹи си јасəт ЛЕЈЗЕН-Исвечрә Алп дрынын ja -
ланғыҹыны тојмуш, ишарасини нөвбә консепсијасынын əсасыны әрвәлки кими маҹларында јерләшән дағ иглим ку
илә дәјишән иҹранын јығылмасы үчүн јенә дә тәҹавүзкар НАТО блоку на «сә- рорту. Курортда, әсacән, ағчијәр, сү
әламәт (л. әламәти) вә бир нечә нөв дагәт» принсипи тәшкил eдир. Л.п. мүк, ојна, лимфа jоллары вәрәминә
ади диференсиал тəнлијин квадратура 1979 илин мајындан јенидән мүхали тутуланлар мүалиҹә олунур.
шәклиндә һәллини вермишдир. o, фәтләдир. Л.п.-нын али органы пар- ЛЕЈКЕМИЈА ( јун. leukos-- ағ +haima
диференсиал», «диференсиал heсaбы», тијанын иллик милли конфрансыдыр. ган), ал ган хәстәлији - Ганја
«диференсиал тəнлик», «функсија, Лидери Мајкл Футдур. Тәгр. 7 млн. радан системин хәстәлији Бах һәмчи
«дəјишән», «сабит», «координатлар», 24 мин фәрди үзву вар (1980). Бун- нин Лејкоз.
«абсис», «ҹәбри вә транссендент эјри- дан əлавә бир чох һәмкарлар иттифаг ЛЕЈко... (јун. leukos-ai) — мүрәк -
ләр», «алгоритм» вә б. анлајышлары лары вә кооператив тәшкилотлары кол каб сөзләрин ағ рәнкә айдлик билдирән
елмә дахил етмишдир. Л.-ин бирләш- лектив үзв кими Л.п.-на дахилдир. 1980 өн һиссаси (мәс., пејкоситоз, лејло
мәләр нәзаријjәси, ҹәбр, Һәндәсә вә илин нoјабрында Л.п. -нда рәһбәрлијә ситләр вә с.).
ријазијјатын б. саһәләриндә дә тәдги- кечмиш чинаһын нүмajәндәләри ЛЕЈКОБИРЛәшмәләр үзви боја
гaтлaры вар. Мүһафизәкарлар һөкумəтинин мүртәҹе малдәләриндан бир чохунун суда һәл.1

л. физикада фәзанын, зама- дахили вә хариҹи сијасəт хәттини тән- олан редуксија мәһсуллары; һава ок
нын вә һәрәкәтин нисбилији тә'лимини гид етмиш, зәһмәткешләри ишсизлијə, сикенинин тә'сири илә вә ја башга јот
инкишаф етдирмишдир. Декартын һә- сүр'әтлә силаһланмаја гаршы, АБШ-ын да оксидлашдикдә мувафиг илкин бо
рәкәтин өлчүсү кими таклиф етдији ти- орта мәнзилли нүвә ракетләрин ин Ин- ја малдәсинә чеврилир 1. дән тоху
ни (т-күтлә, у—сүр'әт) •өлү гүввә» килтəpə əразисиндә берләшдирилмасинә ҹулуг материалларынын куб бојала -
адландырмыш, бу мәгсәллә ҹанлы гүв- jол вермәмәк уғрун да фәал мүбаризә ры илә бојанмасында (бах Бојама усу.1
вәни» (то?) вермиш, х. Һүјкенсин нә- апармаға бағырмышлар. Буна ҹаваб лары) кениш истифадә едилир. Бә'зи
тиҹәләриндән дә истифадә едәрәк енер- олараг 1981 илдә Л.п.-нын сағ ҹинаһы - боја маддəлəри (мәс., индигойд боја.
жинин сахланмасы ганунунун илк фор- нын бә'зи үзвлəри партијадан чылдыг- лар) 1. Ин туршулу сулфат ефирлә
масы олан ҹанлы гүввәләрин» сахлан- ларыны е'лан етмишләр. 1981 илин ринин да вампы дузлары шәк.линдә
масы танунуну кәшф етмишдир. Ән сентјабрында ССРИ парламент групу : истеһсал олунур. Һәмин дузлара ССРИ -
кичик тә'сир принсипини ифадә етмиш, нун дә'вәти илә өлкәмиздә рәсми сə дә кубозол, мухталиф өлкәләрдә ин
еластиклик нәзәријjәсинә вә рәгеләр нә- фәрдә олмуш М. Футун башчылыг ет- дигазол, антрaзол, тинозол, хела зол
зәријjәсинә даир мүһүм ишләр көр- дији т. п.-нын нүмajәндә hej'әти илә вә с. дејилир.
мүш дүр. совет рәһбәрләри арасында тәрксилаһ ЛЕЈКОЁНСЕФАЛИТ - вирус

Әд.: Юшкевич А. П., История перспективлари әтрафында данышыглар ли енсефалитин хүсуси формасы. Л.
математики, т. 2, М., 1970; Нарский апарылмышдыр.
И., Готфрид Лейбниц, М., 1972. үчүн бејнин ал маддәсинин зәдәләнмә

ЛЕ) БОРИcтләр (инк. labourists, CH характерикдир. П.-ин склерозла
ЛЕЈБОРИСТ ПАРТИЈАСЫ (Labour labour-әмәк, зәһмәт) — Б. Британија, штан енсефалит формасы 4- 16 јашлы
Party), Бөјүк Британија Австралија, Јени Зеландија вә бир сыра ушагларда тəсадүф олунур. Хәстәлик
Фәһлә Парти јасы өлкән ин дикәр өлкәләрдә Мөвчуд олaн лејбо тəдриҹән башла јыр. Бә' зән умуми ин -
ики мүһүм си јаси партијасындан бири, рист партијаларынын үзвләри. фексион вә умуми бејин әламәтләри
Сосиалист Интернaсионалынын ән нү ЛЕЈДЕН (Leiden) - Нидерландда, ҹә- тəзаһүр едир Нәтиҹәдә авыл заифли
фузлу партијасы. 1900 илдә japaдыл-нуби һолландија əјаләтин дә шәһәр. jи, вeкeтaтив позғунлуглар (тәрләмә,
мышдыр. 1906 илдән Л.п. адланыр. Ауде - Рејн чајынын Шимал дәнизинә дəринин јағланмасы, агыз су јунун ах -
Биринҹи дүнја мүһарибәси дөврүндә төкүлдүју јерин јахынлығындадыр. масы вә с.) баш верир. Муалиҹә
шовинист мөвге тутмуш, бир сыра ли - ӘҺ. 99,9 мин (1975). Машынгајырма, си: витаминләр, преднизолон, фено
дери исә 1915 илин мајында јарадыл полиграфија, јун сәнајеси вар. Мүһүм барбитал вә с.
мыш вә мүртәҹе гүввәләрин эсас рол оj- мәдәнијjәт вә елм мәркәзидир. Унт Әд. Цукер УБ, Менингиты и
надығы коалисијалы Һөкумәтә дахил (1575 илдән), «Рембрандт еви», тәбијјат энцефалиты у детей, м., 1975
олмушду. Фәһлә һәрәкатынын јүксəли- тарихи музејләри вә с. вар. 9 асрдән ЛEJкоз (јун. leukos — ағ), пејке.
ши шәраитиндә 1918 илдә Л.л. сосиа - мә'лумдур. мија, а ган хәстәлији — ган
лизм ҹомијjәти гурмағы өзүнүн сон Шәһәрин тарихи мәркәзиндә Синт јарадан тохуманын иш характерли
мәгсәди е'лан етди; лакин бу мәсәлә Питерскерк готик килсәси (14.- 16 əср хәстәлији. л. заманы ганјарана по
барәдә партија си јасəтинин əсасыны ләр) вә кечиши Гравенстен һәбсхана- зулур. Чох аз тəсадуф едилир. Өз.
реформист консепсијалар тәшкил едир- сы (13—17 əсрләр) јерләшир. ҹән уба өзүнә әмәлә кәлән Л. (сәбәби һәлә
ди. 1921 — 22 илләрдә Л.п. парламентдә вә шәргә доғру каналлар шәбәкәси са мә'лум дејил), радиаси ја п. у
ән бөјүк мүхалифәт партијасына чев- лынмышдыр. 16—17 əсрләрдән рату (шталы) вә мүхтәлиф кимјави маддә
рилди, 1924 илдә исә онун лидери ҹ. ша (1595—97), маһуд тиҹарәти бина ләрин тә'сириндән баш верән л. ајырд
Р. Макдоналд илк лејборист һөкумəти лары (һазырда «Лакенхал» шәһәр му едилир. Инсанда Л. ун вирус етиоло
тәшкил етмәк һүгугу газанды. 50-ҹи зеји, 1639 — 40) вә с. тикилиләр кијасы мә'лум дејил. Кəскин вә хроник
иллəрин 2 ҹи јарысында һ. Ҝејтскелл мышдыр. 20 әсрин орталарында јайта олур. Кəскин Л. гыздырма, таназлы -
башда олмагла Л.п.-нын рәһбэрлиjи jыш р нлары, вағзал (1952), автовал ғы, ганахма, бә'зи органларын некрозу
рәсмән сосиалист принсипләрин дән им- зал (1956) вә с. биналар тикилмишидир. илә тəзаһүр eдир. Бу вә ја дикәр орга
тина етди. 1964 ил сечкиләри заманы ЛЕЈДЕНЛИ ЛУКА, Лукас ван нын зәдәләнмәсиндән ауыты олараг

Л.п. чох ҹүзи сəc чохлуғу илә гәләбә леј ден (Lucas van Leyden; 1489 хроник л. ајырд едилир: хроник мие
газанды. Јалныз һ. Вилсон һөкумəти- јахуд 1494, Лејден —1533, Лејден)— лозлар, лимфаденозлар вә с. Мүа
нин сол гүввәләрин тəзиги алтында Нидерланд бојакары вә hәккакы, Ни- лиҹәсихәстәхана шарантиндә апа -
кечирдији бир сыра радикал тəдбир- дерланд Ренессансы нүмa jәндәси. Ҝәнҹ- рылыр. л. мәмәлиләрдә вә гушларда
ләрдән сонра Л.п. 1966 ил сечкиләрин- лијиндән кәсмә гравтра устасы кими да баш верир.
дә өз нуфузуну кери гајтара билди. формалашмышдыр («Мәһәммәд өлдү Әд.: Гукасян А. Г. Внутренние

, Лакин сонрадан Л.п. jенидән ири бур- рүлмүш заһид илә», 1508, «Давид вә болезни. Б., 1972; Павлова М. П.
жуазијанын тә'сири алтына дүндү, Саул», 1509). Графика јарадычылығы- лейкозы у детей. Минск, 1981,
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182 ЛЕЈКОКРАТ СҮХУРЛАР

ЛЕЈКОКРАТ СҮХУРЛАР (лејко... + нур. Патоложи, симптоматик Л. ирин- (1918) дөврүндә фәһлә вә әскәр депу
јун. kratéo —haкимлик едирәм) өз нор- ли илтиһаби просесләрдә, бир сыра ин- татлары Совети japaдылмышды. «Ис
мал сүхур нөвләриндән фәргли олараг фессион_хәстәликләрдә вә с.-дә баш кранын 1-ҹи нөмрәси Л.-дә чыхмыш,
ачыг pəнкли минералларла (кварс, чөл верир. Ганјарадан тохумаларын јени В. И. Ленин дәфәләрлә бурада олмуш,
шпаты вә с.) зəнкин магматик сүхурлар. төрәмәләриндә дә л. ола биләр. дур. Алман фашистләри 1933 илдә Л.ЛЕЈКОМА– бах Титә. ЛЁJләкләр (Ciconiidae)—ҹајдаглар дә сахта иттиһам əсасында мәһкәмә jo
ЛЕЈКОПЕНИЈА (лејко... + јун. penia- дәстәсиндән гуш фәсиләси. 17 нөвү əһа- лу илә коммунистләрә диван тутмаг
касыблыг), лејкоситопенија тә едән 11 ҹинси вар. ССРИ-дә, һәм- истәмишдиләр (бах Лејпсиг мүһакимә
— периферик ганда лејкоситләрин мүт- чинин Азәрб.ССР-дә Ciconia ҹинсинин си (1933)).
ләг мигдарынын азалмасы. л. азан 2 нөвү-ағл. (C. ciconia) вә гарал. Николајкирхе (13—16 əсрләр), То
синир тонусунун артмасындан, бөj- (С. nigra) вар. Ағ Л.-ин димдији вә маскирхе (13—15 əсрләр) килсәләри,
рәкүстү габыг вә симпатик синир сис- аjағы гырмызы, ләләк өртүү эсасəн Көһнә ратуша (1556 илдән), Көћнә
теми функсијасынын ашағы дүшмәсин- ағдыр. Чәкиси 4 кг-дәк олур. ССРИ- биржа (1678), 16—18 әсрләрә аид ја
дән, һабелә исти ванна, аҹлыг вә с. нин ҹ.-г. һиссәсиндә, Орта Асија вә шарышевләри, Империја мәһкәмәси
физиоложи һаллардан асылыдыр. л. Приморједә раст кәлир. Ағаҹ, гаја вә (1888—95) вә с. биналар мүһүм ме' -
инфексион хәстәликләрә тутулдугдан дамларда дүзэлтдији јува ја 3—5 ағ марлыг абидәләридир. 20 әсрдә Л.-дә
сонра, тәкpар ганкөчүрмәдә (аутоим- јумурта гоjур., һәр ики валидејн 30 сәна је биналары, вағзал (1915—17) вә
мун вә изоиммун Л.), бә'зән дәрман- күнәдәк күрт јатыр. Гурбаға, кәртән- с. тикилмишдир. Икинҹи дүнја мүһа
лардан (сулфаниламид препаратлары, кәлә, сичан, һәшәрат вә с. илә гидала- рибәси заманы Инжилтәрә — Америка
амидопирин) баш верир. л., грип, вис- ныр. Көчәри гушлардыр. Мәркәзи вә авиасијасынын һүҹумлары нәтиҹәсин
серал лејшманиоз, гарын јаталағы, Ҹəнуби Африкада, Ҹəнуб-Шəрги Аси- дә шәһәр дағылмыш, сонра бәрпа олун
бруселіоз, малјарија вә с. хәстәликлә- јада вә Гәрби Чиндә гышла јыр. Гара мушдур; ичтимаи вә инзибати биналар
рин диагностикасында бөјүк әһәмиј- л. ССРИ -нин «Гырмызы китабына (Опера театры, 1956—60, Јармарка
әт кәсб едир. Аплазија, кəскин инток- дахил едилмишдир. лар еви, 1961 — 63, «Штадт Лејпсиг»
сикасијалар (бензол, бә'зи дәрманлар) ЛЕЈЛи мәктәБИ –Совет Какимијjә- меһманханасы, 1963—65, К. Маркс
вә с. хәстәликләрдә ағыр л. мүшаһидә тинин гәләбәсинәдәк Азәрб.-да гыз пан- ад. ун-т, 1969—73), jaшajыш евләри ти -
олунур. сиoнлaры. Илк Л.м. 1901 илдә Бакыда килмишдир.

Әд.: Лейкопения. Л., 1981, (индики Азәрб. ССР Али Совети Рә Л.-дә ун-т вә с. али мәктәбләр, Сак
јасәт hej'әтинин бинасында) ачыл- сонија EA, китабханалар, В. И. Ленин,

ЛЕЈКОПЛАСТЫР (лејко... +јун. émp- мышды. К. Либкнехт, Ҝ. Димитров музејләри,
lastron — мәлһәм, пластыр), лејко - ЛЕЈПсиг (Leipzig)-АДР-дә маһал. «Искра» гәзети мәтбəəси музеји вә с.,
пласт-үзəри јапышганла (тәркиби Саh. 4,96 мин км*. Әһ. 1440 мин (1979). опера вә драм театрлары, «Брокһауз»,
канифол, мум, синк оксиди, ланолин, Инз.м. Лејпсиг ш.-дир. Өлкәнин ән «Библиографишес институт», «Ферлаг
каучук вә тәмизләнмиш бензиндән иба- чох инкишаф етмиш вә әhaлиcи cых енсиклопеди» вә с. нәшријјатлар фәалиj
рәтдир) өртүлмүш назик материал. Дә- олaн мahaллaрындандыр. Гон ур көмүр, jәт көстәрир.
ријə јахшы jапышыр. Дәринин кичик кимја сəна јеси, енергетика вә ағыр ма- ЛЁJпси 'МҮҺАКИмəси (1933)
зәдәләрини өртмәк, Кабелә ҹәрраһи сар- шынгајырма мүəссисəлəри вар. Тоху- алман фашистләринин коммунистләрә
ғылары сахламаг үчүн ишләдилир. чулуг, јејинти, түтүн, полиграфија вә гаршы фитнәкар мәһкәмә просеси; рејхс
ЛЕЈЌопЛАСТЛАР (лејко...+јун. хәз сәна јеси инкишаф етмишдир. Буғ- тагы jандырмаг үстүндә сахта иттиһам
plastis— әмәлә ҝәлмиш, һазырланмыш) да, шəкəр чулундуру, jем биткиләри, əсасында тәшкил eдилмишди. Сентја
— әксәр али вә бә'зи ибтидаи биткилә- тәрәвәз, човдар, вәләмир вә картоф эки- брын 21-дән декабрын 23-дәк Лејпсиг
рин һүҹејрәләриндә олан рəнксиз плас- лир. Сүдлүк һејвaндaрлыг вә донуз- ш.-ндә кечирилмишдир.
тидләр. Л.-ын формасы шарабəнзәр, чулуг инкишаф етмишдир. Нәгл. шә- Билаваситә ҝ. Ҝөрингин тапшырығы
бә'зән ијвары, јахуд сапшәкиллидир. бəкəси вар. Кәмичиликдә Елба чајын- илә бир дәстә һитлерчи 1933 ил февра
Биткиләрин jeралты һиссәләриндә, то- дан истифадә олунур. лын 23-нә кечән кеҹә рејхстагы jанды
хумунда вә с. Голур. Eһтијат нишаста- ЛЕJпси (Leipzig)— АДР-ин ҹ.-унда pараг буну коммунистләрин үстүнә ат
нын тoплaндығы Л.-ы чох вахт ами- шәһәр. Лејпсиг маһалынын инз.м. ды. Өлкәдә күтләви террор башланды.
лопластлар адландырырлар. Ҹаван зоғ Bejce -Елстер чајы саһилиндәдир. Өл- Иттиһам олунанлар арасында о дөврдә
вә јарпагларда Л. дан хлоропластлар кәнин мүһүм сәнаје, тиҹарәт вә мәдәниј- Алманијада jаша јан ҝ. Димитров да
әмәлә кәлир. jәт мәркәзләриндәндир. д.ј. вә автомо- вар иди. Фашистләрин фитнәкар һә
ЛЕЈКосиТАР ФОРМУЛА-ганда бил јоллары говшағы, аеропорт (Мок- рәкәтләри дүнја иҹтимаијjәтинин кениш
ајры-ајры лејкосит нөвү арасында олан кау). ӘҺ. 564 мин (1979). Машынга- e'тиразларына сәбәб олду. Көркəмли
файз нисбәти. Ганын Л.Ф. cы рәнҡлән - jырма (С. М. Киров ад. мә'дән-филиз һүгугшүнаслардан тәшкил олунмуш

бејнәлхалг комиссија (Лондонда јыСағлам ја пілы адамын лејкоситар формуласы (ca jында
ба шверән дәји шикликләр 9-лә) ғышмышды) тәкзиболунмаз фактлар

ла сүбут етди ки, рејхстагы һитлерчи

Нејтрофилләр ләрин өзләри јандырмышлар. Ҝ. Ди
митров Л.м. -ни фашизмин иттиһамы

Базофил-| Еозино Лимфо- Моно чевирди. Дүнја иҹтимаијjәтининләр филлар
чеплү си тләр ситләр тәзјиги алтында фашист мәһкәмәси

ситлар нували нүвәли коммунистләрә бәраәт газандырмаға
мәҹбур олду. Һитлерчи фитнәкарла

0,5—1 2-4 0 — 1 3—5 51-67 21-35 рын ифшасы Алманија фашизминә бө
jүк мә'нәви -сијаси зəрбә олду. Л.м.
совет адамдарында, оҹүмләдән Азәрб.

миш гуру ган јахымында мүмкүн гә- вә металлургија аваданлығы з-ду, к.т. зәһмәткәшләриндә дә гәзәб доғурмуш
дәр чох лејкосит (200-дән аз олмамаг вэ. тохуҹулуг машынгајырмасы, дәз- ду. с. Вурғун «Өлүм күрсүсү» пое
шәртилә) сајылмасына әсacән тәртиб каһгајырма з-длары вә с.), полигра- масында Л.м.-нин тәшкилатчыларыны
едилир. Сағлам адамын 1 мм ганын- фиjа, хәз сәнајеси вар. л. бејнәлхалг ифша етмиш, к. Димитровун мүбариз
да орта heсaблa 5—8 мин лејкосит олур. тиҹарәт (һәр ил јајда вә пајызда беј- образыны japaтмышды.

Мүхталиф патоложи вәзијjәтлә л. нəлхалт јармарка кечирилир. Азәрб. Әд.: Димитров Г., Лейпцигский
ф.-ja дахил олaн ајры ајры лејкосит ССР 1972 вә 1981 илләрдә бу јармарка- процесс. Речи, документы,

нөвү дəјишир. Хәстәлијә диагноз гој- да мүстәгил бөлмә илә тәмсил олунмуш, М., 1961; генә онун, Статьи и речи
дугда бу дəјишикликдән истифадә еди- бә'зи мәһсуллары гызыл медала лајиг против фашизма, Уфа, 1980; Курелла
лир. көрүлмүшдүр) вә ири нәшријјат иши А., Димитров против Геринга, пер. с нем.,
ЛЕЈКоситләр (лејко... +јун. kytos— мәркәзидир. М., 1966; Процесс о поджоге рейхстага и
һүҹејpə)на ғ ган ҹисимҹиклә- Л.-ин ады илк дәфә 1015 илә аид Георгий Димитров, в 3-х т., т. 1, М., 1981,
ри-инсан вә һејван ганындакы рəнк- сәнәлләрдә чәкилир. Орта асрләрдән ЛЕЈПсиг УНИВЕРСИТЕТи, Карл
сиз (сағ.) һүҙерәләр. Бах Ган. Саксонијанын мүһүм шәһәрләриндән Марксад. — АДР-ин əн гэдим вә бө
ЛЕЈКоситоз — периферик ганда леј- биринә чeвpилмишди. Л. алман фәһлә jүк елм вә тәдрис мүəccиcəси. 1409 ил
ко ләрин мүтлаг мигдарынын һәрәкатынын мәркәзләриндәндир. 1863 дә тәшкил едилмиш, тәркибиндә рәс•
масы. Физиоложи л. jeмәкдән сонра, илдә Л.-дә Алманија Фәһлә Иттифагы- самлыг, һүгуг, тибб, теолокија факүл
физики ишдә вә с.-дә мүшајиәт олу- нын əсасы гоjулмуш, Нојабр иңгилабы тəлəри олмушдур. 18 әсрдә кимја вә

на
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експериментал физика кафедралары, 19 dae) бирһүҹејрәли hејван ҹинси. Инса- Әд.: желтаков М. М., Дәри
әсрдә унт јанында чохлу ин-т, лабора- нын, итләрин вә бир сыра башга онур- зөһрәви хәстәликләр, Б., 1975.
торија, етми-тəдгигат мүəссисəлəри ком- ғалы hејванларын һүҹејрәдахили па- ЛЕК (lek)— Албанија Халг Сосиалист
плекси ва japaдылмышдыр.

разитидир. AF ган күрәҹикләриндә, Республикасынын 100 киндaркaја бә
1933 илдә фашистләр. Һакимијjәт ган вә лимфа капилјарларынын ендо- рабəр пул ваhиди. 1947 илдән ишләнир.

башына кәлдикдән сонра Л.у. Алмани- тели һүҹејрәләриндә паразитлик едир. Тәдавүлдә 100, 50, 25, 10, 5, 3 вә 1 л.
јанын мүһүм есім вә тәдрис мәркәзи Овал, кирдә, бә'зән дә армудшәкилли лик банкнотлар вар. 100 Л.=18 манаткими әһәмијjәтини итирди. 1946 илдә олур. Уз. 2—4 мкм-дур. Нүвәси тро- (1981, декабр).
јенидән ачылмыш Т.у.-нә 1953 илдә к. фонуклеус адланыр. Хәстәлији фле- ЛЕКАЛ—1) чертjожда вә конструктор
Марксын алы верилмишдир. Ун-тин 6 ботомуслар (гансоран һәшәратлар) jо- ишләриндә әјри хәтләр чәкмәк вә ја
факүлтәси, 9 бөлмә вә шө'бәси, 150-дән лухдурур. л. ҹинсинин з нөвү (L, oнлaрын дүзҝүнлүүнү jохламаг үчүн
чох елми-тəдгигат муассисаси вар. Л.y. donovani, L. tropica, L. brasiliensis) аләт; 2) фасонлу деталларын әјрихәтли
Асија вә Африканы өjpәнән бөјүк ел- мә'лумдур. L. tropica инсанда виссерал контурларыны jохламаг үчүн шкала
ми марказләрдәндир. Китабханасында лејшманиозун (гара -азар), L. donovani сыз өлчү алəти, јахуд шаблон. Машын
(1543) 3 милјондан чох китаб сахланыр. дəри лејшманиозунун төрəдиҹиләри- гајырма, кәмигајырма вә дикәр саhəЛЕЈСАН — гысамүддәтли атм. јағын- дир. L. donovani Һиндистанда, Чиндә, ләрдә истифадә олунур.
тысы. Адәтән, јағыш (бә'зән сулу гар, Суматрада jajылмышдыр. ССРИ-дә ЛЕ КОРБҮЗЈЕ (Le Corbusier; Шарл
тар, дәнәси) һалында дүшүр. л. сојуг Орта Асијада аз раст кәлир. L. tropica Едуар Жанне ренин (Jeanneret)чәбһәдә (бах Атмосфер ҹәбһәси) дә- әсaсән Түр.ССР, Таҹ.ССР вә Загаф

тәхәллүсү;6.10.1887,јишкән һава күтләләриндә, јахуд кон- газија респ. -ларында jajылмышдыр. L. Исвечрә, Ла-Шо-девексија нәтиҹәсиндә әмәлә кәлир. Ин- brasiliensis Məркәзи вә Ҹəнуби Амери Фон — 27. 8. 1965,тенсивлији (адәтән 1—3 мм/дәг вә дaha када тəсадүф едилир. Франса, Рокбрүјнчох) илә фәргәәнир. Дүнјада ән күҹлү ЛЕЈшMAHйоз-инфексион хәстәлик — Кап - Мартен)1. Һавај арында (21 мм/дәг., 1913), ләрин бир групу; дәридә вә сәликли франсыз ме'мары вәАзэрб.ССР-дә исә Загатала р-нунда (10,7 гишаларда хораларла (дәри Л.-у), ја ме'марлыг нәзәриjмм /дәг., 1959) мүшаһидә едилмишдир. худ дахили органларын зәдәләнмәси јəчиси. Јени, муаЛЕЈСАН АЈы — Азәрб. халг тәгви- (виссерал л.) илә тəзаһүр eдир. Хәс сир ме'марлығынминдә јаз фәслинин илк ajына верилән тәлијә инсанлар вә бә'зи hејванлар ту лидерләриндән
ад. Бу мүддәтлә јаған шиддатли ја- тулур. Төрəдиҹиси лејшманијалардыр ме'марлыгда расиоғыш пејсан, бу јағышларын јағдығы (1900 илдә инж. алими У. Лејшман вис нализмин јарадыҹыдөвр исә «Лејсан ajы» адланыр. Бу серал Л. төрəдиҹисини тасвир етмиш ларындан бири. Инај халқ арасында гара јаз вә с, адларла дир, ады да бурадандыр). Хәстәлик шаатын сәнајеләшда таныныр. мығмығаларын санҹмасы илә jajылыр. дирилмаси идејасы Ле К.-jә мәхсус
ЛЕЈСин, аминоизокапрон л. тропик вә субтропик өлкәләрдә дур. О, јени материал вә конструксија
туршусуәвәзедилмәз аминтуршу- (CCРИ-дә Орта Асија во Загафгазијада) лардан истифадә етмиш, ме'марлыг
лар групундан үзви маддә. Pəнксиз тəсадүф олунур. Инсанда дəри Л.-у, се- тәҹрүбәсинә лентвары-үфүги пәнҹә
кристалдыр. Бүтүн битки вә һејван ликли гиша-дəри Л.-у вә виссерал Л.- рәләр, јасты дам-бағ, дајаг-сүтунлар
мәншәли зүлалларын тәркибиндә олур. ун төрадиҹиләри паразитлик едир.. үзәриндә уҹалдылмыш бина вә c. кими
л. сәнаједә синтетик үсулла алыныр. Дәри Л. y, Боровски хәстә- јениликләр кəтирмишдир. Ле К.-нин
ЛЕЈТЕ (ILeyte) —Филиппин архипела- лији (дәри Л.-уну илк дәфә 1898 илдә japaдыҹылығында шәһәрсалма проб
тында ада. Уз. (шм.-дан ҹ.-a) 183 км, тәсвир етмиш рус һәкими П. Ф. Боров- ләмләри бөјүк јер тутмушдур. Онун 3
саh. 7,2 мин км2. ӘҺ. 1,1 млн. (1970). скинин адынадыр) ики формада олур: млн. әһали үчүн нәзәрдә тутдуғу мүа
Релјефи, əсасəн, дағлыгдыр. Иглими кеҹ хоралашан (шәһәр Л.-у, илја- сир шәһәрин лајиһә-диорамасында
субекваториал муссондур. Тропик ме- расы) вә кəскин некрозлашан (кәнд (1922), Парисин мəркәзинин јенидән
шәләр вар. Һиндгозу, шəкəр гамышы, Л.-у, Пенд јарасы, һәлә6 ја- гурма планында («План Вуазен», 1925),
абака, гарғыдалы беҹәрилир. Əсас шә- расы). Шәһәр Л.-у бәдәнин ачыг јер- hиндистанын Чандигарх ш.-нин инhəри вә порту Таклoбaндыр. ләриндә, әсacән, үздә, әлдә олур. Ин- шасында, Буенос-Ајрес, Әлҹәҙаир вә
ЛЕТЕНАНТ (фр. lieutenant, илкин кубасија дөврү 2 ајдан 1-2 илә гәдәр- с. шәһәрләрин планлашдырылмасында
мә'насы —мүавин)–CCРИ вә әксәр ха- дир. Инфексија мәнбәји хәстә инсан- jени урбанизм тәмајуллəри өзүнү көс
ричи дөвләтләрин силаһлы гүввәләринин лардыр. Кəнд л. у кəскин кечир. Ин- тәрир. Əсас ишләри: Бејнәлхалг деко
кичик забит һej'әтиндә рүтбə. л. ады кубасија дөврү 1 Һәфтәдән 2 аjа гэдәр- ратив сəнəт сәркиси үчүн «Еспри Нуво»вәзифә кими 15 əсрдә Франсада меј- дир. Инфексија мәнбәји хәстә кәмири- павилјону вә Исвечрәтәләбәләри ин
дана чыкмышдыр. 17 әсрин 2-ҹи ја- ҹиләрдир (гум сичаны вә с.). Хәстәлијә тернаты (1925, 1930—32; һәр икиси
рысындан орду вә донанмада әскәри тутуланларда иммунитет јараныр. Ла- Парисдə), ССРИ Мәркәзи Статисти
pүтбәдир. Русијада 1701 — 1917 илләрдә кин шәһәрл.-у кечирәнләр кəнд Л.-уна ка Идарәси (1929—36, Москва), Маариф
hДД-нда тәтбиг eдилмишдир. ССРИ- тутула биләрләр. Кəнд Л.-уна тутулан- Назирлији бинасы (1936, мүштәрәкдә л. рутбаси 1935 илдән мөвчуддур. ларда һәр ики типə гаршы иммунитет лајиһә, Рио-де-Жанејpo), Католик кил
ЛЕЈTмотив (алм. Leitmotiyəcac, әмәлә кәлир. ХәстәлијəОрта Асијада (хү- сәси (1950—54, Роншан, Франса), 1600
апарыҹы мотив)—мусиги әсәри бојунҹа сусилә Ашгабадда) вә Гафгазда (Азәрб.- нәфәрлик jашајыш еви (1951, Марсел),
дәфәләрлә тәкбарланан кичик мелодија ын ҹәнуб рајонларында) тəcəдүф еди- Үмумдүнја сәркиси үчүн «Филипс»
Л., адәтән, шəрти олараг мүəjjән персо- (Америка Л.-у, еспундија) Мәркәзи вә музеј (1957—59, Токио) вә с. Ле К.
нажы, идеја, емосија вә предмети ифадə Məнуби Америкада јајылмышдыр. нин јарадыҹылығы 20 әср ме'марлы
едир, Онларын характеристикасынын Виссерал л., дахили Л., ушаг ғына мүһүм тә'сир көстəрмишдир.
ачылышына көмәк едир. 19 əсрдән Л. Л.-у, гара -азар-трансмиссив тро- 1967 илдә Сүрихдә (Исвечрә) Ле К.-нинпринсипиндән балет вә прог- пик хәстәлик. Инфексија мәнбәји хәстә лајиһәси илә тикилмиш бинада «Ле
рамлы инструментал мусигидә кениш инсан вә итдир. Әcacән, ушаглар хәстә Корбүзје мәркәзи» адланан музеј ачыл
истифадә олунур (Р. Вагнер, м. Му- ләнир. Хәстәлијә тутуланларда имму- мышдыр.
соргски, Н. Римски-Корсаков, П. Чај- нитет јараныр. Инкубасија дөврүндән Әсәри: Архитектура XX века, пер.
ковски, С. Прокофјев, Ү. Һаҹыбəјов, сонра хәстәлик 20 күндән 10 аjа гадәр с франц., 2 изд., М., 1977.
Ф. Әмиров, С. Һаҹыбəјов вә б.). Кино давам едир, темп-р јүксəлир, дәри түнд Әд.: Ле Корбюзье. Творческий путь,
дусигисинин вә әдәби-бәдии әсәрләрин рəнк алыр (гара азар ады да бурадан- пер. с франц. М., 1970; Архитектура За

ЛЕЧжоу, лејчжоу бaндao— лејкоситләрин мигдары азалыр. Бә'зән ЛЕКСЕМ (јун. lexis—сөз, ифадə)
Чинин ҹ.-yндa j-a. Гуандун əјалəтин- просес лимфа дүjүнләринә дә кечир. дилин лексик сәвијjәсинин, лексикасы
дəдир. Ҹəнуби Чин дәнизи илә әhaтәлә- мү алиҹәси: дәри Л.-унда сүрмә нын ваhиди. Л. сөзү, онун бүтүн фор
нир. Саh. 8,5 мин км?, уз. (шм.-дан — (Sь) препаратлары, акрихин, мономи- ма вә мә'на мәҹмусуну әһатә едир; мәс.,
w. a) 135 км, ени 70 км-дир. Сәтһи тә- син; виссерал Л.-да солјусүрмин вә jалныз «jол» сөзү дејил, «дәмир јолу»
пәли дүзәнликдир. Тропик экинчилик симптоматик мүалиҹә. Профилак- бирләшмәси дә Л.-дир.
инкишаф етмишдир. Чəлтик беҹәрилир. тикасы: мығмығалары, кәмириҹи- ЛЕКСИКА (јун. lexikös—сөзә айдлик
Мүһүм порту Чжантсэјандыр. ләри вә хәстә һејванлары гырмаг, хәстә- билдирән)—һәр һансы бир дилдә вә
ЛЕЈШМАНИЈА (Leishmania)-трипа- ләри тез ашкара чыхарыб мүалиҹә ет- ја диалектдә ишләдилән сөзләрин мәҹ
Нозомлар фәсиләсиндән (Trypanosomi- мәк, Л. әлејһинә пејвәндләр вә с. мусу, дилин лүғәт тәркиби. Мұрақ

опера,
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кәб систем олан Л.-да сөзләр һәм со сикология. Лексикография. Культура ре- отарса орталекирләнмиш ва 10%-дәнтәркибинә көрә (бах Омонимләр, Парочи, М., 1974; Экскурсы в историю русской чох оларса јүксәклекирләнмиш поладним. әр), һәм дә мә'пача (бах Синоним- лексикологии. Сб. статей, М., 1978.
адланыр. Полад бир, ики, үч вә дaha

дәр, Антонимләр) сых элагəдəдир. Л.- ЛЕксингтон (Lexington) — АБШ- чох елементлә лекирләнә биләр. Лекир
ја мухталиф тематик груплар (әнија да шәһәр. Кентукки штатындадыр. Әһ. лəјиҹи елементләрә мувафиг олараг
аллары, кәмијjәт вә кејфијjәт билді - 62,8 мин (1975). Түтүпчүлүк вә ҹинс Л.п. -лар хромлу, хром-никелли, хром
рән сөзләр, тоһуммуг терминлари вә с.) атчылыг р-нунун тиҹарәт мәркәзидир. никел-молибденли вә с. поладлар адла
да хилдир. л. да им инкишаф едир, Јејнити сәнајеси; ун-т вар. 1779 илдә ныр (бах һәмчиші Полад).архаизмләр дили пассив лүгәг тəр- салынмышдыр. ЛЕКИРЛәнмиш ЧУГУН-тәркикибиинә кечир, неолоxизмләр исә Л. -ны ЛEКЕНДА (лат. legenda-охунмалы биндә ади компонентләрлә јапашы, хү
занкинләпідприр. л. дилчилијин лек- олан)-1) картографија вә суси олараг дахил едилмишлехирлә
сиколохија вә семасиолокија бәһслә- топографијада— хәританин мәз- јими елементләр олан чугун. Лекирләриндә тэдгиг етилпр.

мунуну азан шәрти ишарәләрин вә jиҹи елементләр чугуна мүəjjән хас
Әд.: Чәфәров С., Муасир Азәр- олара аид изahaтлaрын топлусу. л. сәләр верир; мәс., онун јејилмәјә, одабајҹан дили. Лексика, Б., 1970; Муасир хәритә чәрчивасинин кәнарында, ја- вә коррозијаја давамлылығыны даhаАзәрбајҹан дили, з ҹилддә, ч. 1, Б., 1978; худ чәрчивә дахилиндәки баш саhə- да артырыр. Әкəр лекирләјиҹи елементШмеле. д. н., Проблемы семантичес- ләрдә јерләшдирилир. Атлас вә чох- ләр метала бирбаша филиздән кечирсә

на А. А., Лексика языка и культура стра: вә ја китабча шәклиндә верилә биләр.вәрәгли хәритәләрдә Л. ајрыҹа вәрәк белә чугун табии Л.ч. адланыр.ны, М., 1981,
әд: Герек А., Байка й., Леги

Ҝөзәјары шәкилчәкмәдә график тәс- рованный чугун-конструкционный матеЛЕКСИКОГРАФИЈА (лексика +... вири алынмајан мә'луматлар (мәж., риал, пер. с польского, М., 1978.
графија)—лүгәт тәртибинин практика jолун кејфијjәти, көрпүләрин вәзијjәти, ЛЕКИСЛАТУРА (лат. legislator — га
вә нәзәријjоси илә мәшғул олан дилчи- конструксијасы, чај кечиндинин харак- нун лајиһәсини таклиф едән)-1) нүлик саһжи. Узун мүддәт лексиколо теристикасы вә с.) hаггында гыса гејд- мајәндәли органын (парламент, бәләдиjкнијанын тәркиб һиссәжи сајылан л. ләр дә л. адланыр. 2) һәрбидән jә шурасы), јахуд сечкили вәзифәли
мүстагил саһә кими 20 эсрин 30—50 ҹи график сәнәди (лөјүш вә ја хидмат сә- шәхсин (президент, витсе-президент,иіләриндә формалашмындыр. л. лек- нәдини) изаһ едән гыса мәтін. 3) Сиккә губернатор, мер) сәлаһијjәт мүддәти. 2)сико:Токија илә јанашы, семасиологија, үзәриндә јазы.

Федератив дөвләтләрдә бә'зән федераграмматика, услубијат вә термино- ЛЕКИбн (лат. legio (legionis), lego— сија үзвләринә верилән ад. 3) Һүгуг вэпокиiа илә дә сых баглыдыр. Л. -нын тoплajырам, jыгырам] -1) Гэдим Рома сијаси әдәбијјатда парламентин сино2 ҹәһәти вар: әмәли тәтбиги вә елми- ордусунда əсас тәшкилати вә тактики ними.
нәзәри. Һәр бир лүғәтин јаранмасы ваhил. Л. а пијада вә сүвари гошун да- ЛЕКистләР (фр. légiste, лат. lexүчүн мали база (сөзлүүн сијаһысы, хил иди. 2) 16—19 асрләрдә Франсада, ганун) Рома һүгугунў Гәрби Авропадакартотека вә с.) илә јанашы, онун нәзәри Инкилтәрәдә, Алманијада, Полша вә јајан орта әр һүгугшүнacлары.эсастары да һазырланмалыдыр. Лү- Русијала мүхталиф гејри-даими hej'әт- ЛЕЩитиMAcИЈА (лат. legitimus —
гәтләрин тилиндән асылы олараг (ики- лi әскәри бирләшмәләр. 3) Муасир гануни, гaнуниләшдирилмиш)—1) пасдилли, изаһлы, терминоложи вә с.) бу дөврдә бир сыра капиталист өлкәсиндә порт системи олмаjан буржуа дөвләтмәсәләләр ајрылыгда һәлл едилир; мәс., ингилаби, милли азадлыг Һәрәкатлары- ләриндә вәтәндашын шәхсијjәтини тәcикидилли луғатдә сөзлүк һазырлан- ны батырмаг үчүн нәзәрдә тугулуш диг етмә формасы. Сәлаһијjәтли haкидыгдан сотра гаршылашдырылан дил- гошун вә полис бирләшмәләри, бә'зи мијjәтин тәләби илә вәтәндашын онун
тəрин грамматик гурулушаларынын лү- мүртәҹе, фашист типли тәшкилaтлaрын шәхсијjәтини тасдит едән сәнәдлари тәгғәтлә верилмәс и гај:ҳалары, сөзләрин ады (бах һәмчинин Əреб лекиoну, Ха- дим етмәсиндән ибаратдир. 2) Буржуадәгиг гарішылығынын тапылмасы вә с. риҹи лекион, Полјак лекиoнлaры). мүлки Һүгугунда вәтәндашын мүəjjәнмәсәләләр тəдгиг eдилмәлидир. Дөврүн ЛЕКИРЛӘјиҹи ЕЛЕМЕНТЛӘР

Һүгуги һәрәкәтләри həјата кечирмәкичтимаи сифаси көрүшләри Л.-нын ин- әринтиләрә мүəjjән хассәләр вермәк һүгугунун субуту.
кишафына тә'сир көстәрир. 17—18 әср- үчүн (бах Лекирләмә) онлaрын тәр- ЛЕКИТИМИзм (фр. légitimisme, лат.ләрин академик лүғәтләрн Бекон ва Де- кибилә дахил едилән кимјәви елемент- legitimus — гануніі) — Франса дипломатыкартын фәлсәфи көрүшләринин, 19 с- ләр (әсacән, металлар). Әсас Л.е. бун- ш. Тале іранын Bјана конгресиндә
рин лүғәтләри исә позитивизмин тә'си- лардыр: полад вә чугунда--Cr, Ni, Mn, (1814—15) ирәли сүрдүү сијаси принри алтындадыр. Совет 1.-сы марксизм- Si, Mo, w, V, Ti, Zr, Be, Nb, Co, AI, сип; Франсанын 1792 ил јанварын 1-нәсенинизм методолокијасына сасланыр. Cu, B, Mg; алуминиум эринтиләриндә—

гадәр мөвчуд олaн сәphəдлəринин сахӘд.: Гурбанов А., Азәрбајҹан Si, Ci, Mg, Zn, Mn, Ti, Zr; мис əрин- ланмасыны вә Пруссија әразисинин келуғәтчилијинә даир, Б., 1962; Оручов тиіләриндә— Zn, Sn, Pb, AI, Mn, Fe, нишләндирилмәсинә jол верилмәмәсиниӘ., Азәрбајҹан дили филоложи изаһлы Ni, Be; магнезиум әринтиләриндә— Al, нәзәрдә тутурду. Чар Русијасы вә Пруслуғәтинин нәзәри эсаслары, Б, 1965) Zn, Mn, Zr; никел әринтиләриндә— спјанын илһагчылыг планларына манечан лили» китабында, ч. 1, Б., 1978; ви- Cr, Fe, Ti вә с. Л.е., адәтән лекирлә- оллугу үчүн гәбул eдилмәмишди. Жениш
ноградов В. В., Избр. труды. Лекси- нәҹәк метала әринти (бах Ферроѕрин- мә'нада, деврилмиш монархијаларын

и лексикография, М., 1977; Bon- тиләр, Лигатура) шәклиндә дахил һәр ҹүр тәрәфдары лекитимист адланыр.росы практической лексикографии. Сб. ста- едилир.
ЛЁЛЕВЕЛ (Lelewel) Иоахим (22.3.тей, 1., 1979.

ЛЕКИРЛәмә (алм. legieren — әридиб 1786, Варшава — 29.5.1861, Парис) —ЛЕКсиколокиЈА (лексика+...ло битишдирмәк, лат. ligo— баглајырам, Полша тарихчиси, иҹтимаи хадим. 1808
кија)-дилин лүғәт тәркибини, лекси- бирләшдирирәм) метал әринтиләрә илдә Вилно ун-тини битирмиш, 1815—касыны тәдгиг едән дилчилик шө’бәси. мүəjjән физики, кимјави вә ја механики 18 вә 1821—24 илләрдә һәмин ун-тин
Лексиканын əсас ваhиди олaн сөз Л.- хассәләр вермәк үчүн oнлaрын тәркиби- тарих кафедрасынын мүдири ишләнын багцлыҹа тәдгигат објектидир. л. на лекирләјиҹи елементләрин дахил мишдир. Җизли вәтәнпәрвәр тәшкилатлексикографија, семасиолокија, ети- едилмаси. Л. jолу илә саф металларын дарла әлaгә сахламыш, Полша усјанымолокија, услубијјат, сөз јарадыҹы- хассәләриндән хејли фәртләнән мүх- (1830—31) заманы мүвәггәти һөкумəтинлығы вә грамматика и.тә сых бағлы- тәлиф хассәли метал әринтиләри алы- тәркибинә сечилмиш, үсјанын мәғлу
дыр. Дилин лексикасы тәдгиг олунар ныр. Лекирләјиҹи елементләр, адәтән биjjәтиндән сонра Франсаја мүһаҹикəі сөз вә мәәһум арасындакы гар- әридилмиш метала лаxил едилир. Бәрк рәт етмишди. л. чаризмә гаршы биркә
шылыгы əлагə əсас көтүрүлүр. Дилин чиcим сәтһинин ионларла бомбардман мүбаризәјә чағыран «Рус гардашлара»
лүкәт тәркибинин инкишаф ганунaујғун-едилмаси јолу илә онун дахилинә кә мәктубуна көрә 1833 илдә Франсаданлуглары, сөзләрин услуби таснифаты, нар атомдарын јеридилмаси просеси- сүркүн едилмиш вә Брүсселә көчәрәкәдәби дилин лексик нормалары, онун нә дә «Л.» дејилир.

бурада ингилаби фәалијjәтини давам
диалектизмләрә, архаизмләрә, неоло- ЛЕКИРЛәнмиш поЛАД — тәрки- етдирмишди. Л. Полша тарихшүнacлы
кизмләрә, пешә сөзләринә вә с. мүнас - биндә ади гатышыглардан (карбон, ғында романтик мәктәбин банисидир.бəти, лексик сөз бирләшмәләри (бах силисиум, манган вә с. дән) башга ле - Л. Полшанын сијаси тарихинә даир биридиоматика, Фразеоможија) c. кирләјичи елементләр

полад. сыра әсәрин мүәллифидир.Л. нын өjpəндији əсас мәсәләләрдир. Текирләјичи елементләр полaдын ис- ЛЕЛЈУШЕнко'Дмитри Данилович (д.
Ичтимаи сијаси вә елми техники тер тисмар вә техноложи хассəлəрини ар- 2.11.1901, индики Рос тов вил.Зерноградминолокија Л. нын ајрыҹа саһәсидир. тырыр. Тәркибиндә ләкирләјиҹи еле- р-нунун Новокузнетск хутору-совет

Әд.: Муасир Азәрбајҹан дили, 3 ҹилд- ментләрин Мигдары 2,5%-әгәдәр оларса Һәрби хадими, орду кенералы (1959),дә, ҹ. 1, Б., 1978; Ожегов С. И., Лек- азлекирләнмиш, 2,5 дән 10% -ә гадәр ики дәфә Совет Иттифагы Гәһрәманы
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(1940, 1945), ЧССР ЛЕ МАН (Le Mans)-Фрапсада шәһәр. лəрин руһу идиләр. Еви Л. -дан тәмиз
гэһрәманы (1970). Сарта чајы саһилиндәдир. Сарта де- ләмәк үчүн мүхталиф мәрасимләр кечи
1924 илдән Сов. Икп партаментинин инз, м. Нэгл. 10вшағы. . pилирди.
үзвү. 1919 илдән Əh. 185 мин (1975). Автомобил, тохуҹу- ЛЕН (алм. Lehn,leihen— борҹ вермәк)
Совет Орлусунда луг, кимја вә јејинти сəпа јеси вар.
хідмәт едир. Ф. Ен- ЛЕМЕШЕВ Серкеј Јаковлевич (10.7. бир шәхсә һәрби вә ја инзибати хидмәт

орта әсрләрдә Алманијада һәр һансы

келс ал. Ленинград 1902, излики Калинин вил. -нин Староје мүгабилиндә багышланмыш торлаг
həрби сијаси- мәктә Кнјазево к. — 26.6. cahəси (вә ја башта кәлир јери). Әввәл
бини (1925), Севари 1977, Москва)-рус ҹә бенефиси мә'насында ишләдилирди.
гырмызы коман совет мүғәнниси (ли- 12 әсрдән, әсacән, ирси характер дары
дирләр мәктәбини рик тенор). ССРИ jырды. л. бәхшишлари нәтиҹәсиндә
(1927), М. В. Фрун халк артисти (1950). Алманијада феодал торпаг саһиблији
зе ад. Һәрби Акаде ССРИ Дөвләт мү- нин пилләли системи бәргәрар олду.
мијаны (1933), Баш кафаты лауреаты Тарих әдәбијјатында башка өлкәләрдә

Гәрaркah həрби Академијасыны (1949) (1941). 1948 илдән торпаг мүлкиjjәтчилијинин охшар фор
битирмишдир. Вәтәндан мүһар.бәсиндә Сов, икп үзвү. малары да чох вахт л. адланыр.
(С. М. Будіоннынын 1-ҹи ствари орду Москва консервато- ЛЕНА (јакут дилиндә Улахан -
сунда), Гәрби Белорусијаја азадлыг ријасыны битир- Јурјах-бөјүк чај) — Шәрги Сибирдә
jүрүшүндә (1939), Совет --- Финландија мишдир (1925). 1931 чај. ССРИ -нин вә Јер күрәсинин ән
мүһарибәсиндә (1939—40) иштирак -65 илләрдә ССРИ бөјүк чајларындан бири. Уз. 4400 км,
етмишдир. Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә Бөјүк Театрынын һөвзәсинин саh. 2490 мин км2. РСФСР
корпус командири, орду команданы солисти олмушдур. Совет вокал мәктәби- ин Иркутск вил, вә Јак.MCCP әрази
олмуш, Москва, Сталинград әтрафын- нин көркəмли немајәндәси Л. хош аваз- ләриндадир. Бајкал силсиләсинин г. ја
да вә с. вурушмаларда, Берлин вә Пра- лы, сәрбəст ахыҹы сәсә, күҹлү мусиги маҹында кичик көлдән (930 м һүнд.
га әмәлијјатларында иштирак етмиш- дујумуна малик сəнəткар иди. Он јах- дән) башланыр. Лаптевләр дәнизинә тө
дир. Мүһарибәдән сонра л. мәс'ул шы партијалары: . Ленски («Јевҝени күлүр. Һөвзәсинин чох һиссәси чохил
həрби вәзифәләрдә ишләмишдир. 1964 Онегин», П. Чајковски), Берендеј лик донушілуг саһәсиндәдир вә тајга ме
илдән ССРИ Мүдафиә Назирлијиндә («Гар гыз», Н. Римски-Корсаков), Вер- шәләри илә өртүлүдүр (71° шм.е.-ндән
Һәрби инспектор мүшавирдир. ССРИ тер («Вертер», Ж. Массне), Фауст шм.-да кичик тундра вә мешә-тундра са
Али Советинин (1, 5, 6 ҹы чағырыш) («Фауст», Ш. Гуно), Алмавива («Се- həси мүстəсна олмагла). Л.-нын јухары
депутаты олмушдур. 5 дәфә Ленин вилја бəрбəри», ҹ. Россини) вә б. л. ахыны вә сағ голлары һөвзәсинин хејли
ордени, Октјабр Ингилабы ордени, 10 камера мүғәнниси кими дә мәшһур ол- һиссәсн Прибајкалје вә Забајкалјенин
диҝәр орден, Фәхри силаһ, медаллар, мушдур. 1940 илдә «Мусигили әһвалат» дағлыг р-нларында, Алдан јајласында,
һәмчишин хариҹи орденләрлә тәлтиф филминдә чәкилмишдир. Дәфәләрлә сол голларынын һөвзаси исә, әсacән,
едилмишдир. Ростов-Донда бүстү го- хариҹи өлкәләрдә консертләр вермиш- Орта Сибир јајласындадыр. Ән бөјүк
јулмундур. дир.. 3 дәфә Ленин ордени, «Шәрәф голлары: сағдан Витим, Олјокма, Ал
Әсәрләри: Заря победы, М., 1966; нишаны» ордени вә медалларла тәлтиф дан, солдан Вилјуб. л. дәрәсинин вә

Москва — Сталинград—Берлин-Прага. За едилмишдир. јатағынын хүсусијjәтинә керә үч əсас
писки командарма, 3 изд., М., 1975.

Әд.; Люди бессмертного подвига, 4 шев, М., 1960.
Әд.: Грошева Е., с. я. Леме. Һиссәјә бөлүнүр: "jухары һиссә— мән

бәдән Витим чајынын төкүлдүју јерә
изд., кн. 1, М., 1975. дәк (уз. 1690 км), орта һиссә— Витим

ЛЕММА (јун. lémma) — бир вә ја бир чајы мәнсәбиндән Алдан чајынын тө
ЛЕ лой, Ле Тха і To (10.9.1385, нечә теореми исбат етдикдә ишләдилән күлдүју јерәдәк (1400 км), ашағы һис
Мәркәзи Вјетнам, Тејсхин —1.8.1433, көмәкчи таклиф. «Л» терминини елмә сә— Алан чајынын төкүлдүју јердән
орада) — Вјетнам феодалы, Ле (сонун- гəдим јунан алимлари (хүсусилә Ар- мәнсәбәдәк. л. мәнсәбиндә ҝениш дел
ҹу) сүлaләсинин баниси, Чин ишғалчы- химед чох ишләтмишдир) дахил
ларына гаршы халг мүһарибәсинин мишләр.

ет- та (cah. тәгр. 30 000 км*) әмәлә ҝәтирир.

(1418—27) рәһбәри. Ишғалчылар говул- ЛЕММинглƏР, ала тарла
Дәрәсинин епи јухары һиссәдә 1—10

си- км (бә'зи јерләрдә 200 м дәк даралыр),
дугдан сонра 1428 илдә Дајвјетин (Bјет- чанлары— тарла сичанлары фәси- орта һиссәлә 30 км-э тәләр, ашағы
нам) императору е'лан олунмушду. Дәсиндән ҝәмириҹиләр. Бәдәнинин уз, һиссәдә 20— 35 км-дир (Хараулах сил
Азадлыг мүһарибәсиндә иштирак етмиш 15 см дәк, гујруғу 2 см-дәк олур. Pəнки силәси илә Чеканов тирәси арасында
кәндлиләрә мүəjjән күзәштләр етмишди. боз гәһвәји вә ја аладыр. 20 нөвү əhaтə 2 км). Л., əсасəн, гар вә јағыш сулары
ЛЕМ (Lem) Станислав (д. 12.9.1921, едән 4 ҹинси, ССРИ -дә 3 (jaxуд 4) нө
Лвов) — полјак јазычысы. «Астронавт - в вар. Тундрада бә'зи илләрдә күтләви дир). Сәвијjә тәрәддүдү ашағы һиссәдә

илә гидаланыр (грунт сулары 1—2% -

лар» (1951), «Махеллан булуду» (1955), сурәтлә чохалыр вә узаг мəсафәләрә 28 м ә гәдәрдир. Јајда дашгынлар олур.
«Едем» (1959), «Улдузлардан гарытма» миграсија едәрәк һәтта чајлары да үзү6 л. сулулуғуна көрә ССРИ дә Јенисеј
ләг бошлуг» (1971), «Зөкәм» (1976) вә ланыр. л. тундра түлкүсүнүн əсас ги- орта иллик су сәрфи тәгр. 17 000 м/сан,
елми фантастик әсәрләрин мүәлли- дасыдыр. Бир чох вирус хәстәлијини иллик ахым һәҹми 540 км-дир. Окт

фидир. Јарадыҹылығында фәлсәфи јајыр. јабрдан мајадәк (ашағы ахынында
гротеск, сатира вә пародија мүһүм јер ЛЕМПИРА (исп. lеmрira) —Һондурас иjунадəк) бузла өртүлү олур. Качуг
тутур («Улдуз ҝүндəликлари», 1957; Республикасынын 100 сентaвoја бә- гәс, -ндән (Иркутск вил.) мәнсәбәдәк
«Роботларын Əсас порт1965 вә с.). Психоложиситирилмә рабəр пул ваhиди. 1536 илдә испан мүс- кәмичилијə зарарлыдыр.мүбаризәјә лары: Булун, Жиганск, Јакутск, Әл
миш вахт» (1955), «Солјарис» (1961), башчылыг етмиш Һинду рәһбәри Лем- joкминск, Ленск, Витим, Киренск,
детектив — Истинтаг» (1959), автобио- пиранын шәрәфинә адландырылмыш- Уст Кут, Жигалово, Качуг. л. Һөвзә
график —«Уҹа гэср» (1966) романлары, дыр. 1926 илдән тәдавүлдәдир. 2 л. синдәки чајлар һидроенержи eһтијат
кибернетиканын («Диалоглар» есселәр АБШ-ын 1 долларына бәрабəрдир (1979, лары илә зəнкиндир. Вилјуј вә Мама
топлусу, 1957), футуролокијанын («Tex декабр). кан CEC-ләри тикилмишдир. Л. Һөв
нолоҝијанын мәҹмусу» китабы, 1964), ЛЕМУРЛАР, әсл лемурлар (Le- зәсиндә алмаз, гызыл, көмүр, тәбии
әдәбијјатшүнacлығын («Тəсадуфләр mur) — лемуркимиләр фәсиләсиндән ја- газ вә с. фајдалы газынты фатагларыфәлсәфәси» китабы, 1968; рыммејмун ҹинси, 5 нөвү вар: гара л. вар. Балыг (муксун, чил гызыл балыг,
дирилмиш нәшри, ҹ. 1–2, 1975) нәзә- (L. macaco), пишиккимиләр (L. catta), нелма, зиjад балығы, балығы

ләри вар. Әсәрләриндә елни техники вари лемуру (L. variegatus), гырмызы - вә с.) овланыр.) ( л. harгында илк мә'лумат 17 әсрин

тәрәггинин доғурдуғу сосиал проблем - mongoz). Мадагаскар а. вә она гоншу әввәлләриндә руслар тәрәфиндән әлдә
ләр галдырылыр, həјата истеһлакчы хырда адаларда jajылмышдыр. едилмишдир. Чајын елми тәдгигинә 2
мүнасибәт, милитаризм, мүһарибә гы- ЛЕМУРЛАР (lemures), ларвлар— ҹи Камчатка експедисијасы (1733—43)
зындыранлар ифша олунур. Бә'зи he- rəдим тәсәввурләрә ҝөрә әҹдадларын башламыш, Т. Ф. Анжу (19 эсрин 20
кајəлəри Азәрб. дилинә тәрҹүмә едил - руһлары. Гэдим Рома мифолокијасын- илләриндә), А. л. Чеканов (1873—75),
Мишдир. да кабуслар. Шуја л. кеҹәләр сәркәр- Е. В. Толл (1885—86) вә б. давам ет
Әсәрләри: Избранное, М., 1976; дан долашыр, ҹанлылары ојадыр вә дирмишләр. Һазырда ССРИ EA Си

Избранное, л, 1981. горкудурлар. Апулејә ҝөрә онлар өлү- бир бөлмәсинин Јакутија филиалы Л.

с.

ханы
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илә

вә онун һөвзәсиндәки чајларда систе- нов Ю. С., Ленские события 1912, м., имзасы rоjулдугундан бунлар узун
матик олараг тэдгигатлар апарыр. 1960; История Сибири, т. 3, Л., 1968. мүддәт јалныз бир рәссамын әсәри

Әд.: мостахов С. Е., Река Лена, ЛЕНд лиз (инк. lend lease, lend — борҹ heсaб едилмишдир. Л. -ләрин
Якутск, 1972; Плащев А. В., Чекма- вермәк умуми

lease — пҹарәјә вәрмәк) e'малатханалары
рев В. А., Гидрография СССР, Л., 1978. Икинҹи дүнја мүһарибәси заманы АБШ- вахт биркә ишләмишләр. Антуан Л.-әолмуш, онлар чох

ЛЕНА көмүр һөвзаси — Јак. ын антиһитлер коалисијасы үзрә мүт- аид едилән груп портретләр садә ком
МССР вә гисмән РСФСР Краснодарск тәфиг bлкәләрә силаһ, дөјүш сурсаты, позисијалыдыр («Аилә портрети», 1642,
өлкәсиндәдир. Әcacән, Мәркәзи Јаку- стратежи хаммал, әрзаг, мүхталиф мал- Лувр, Парис). Луи Л. кəнд həјатыны
тија овалығыны тутур. 1930 11.1.Дә лар вә хидмәтләр борҹ, јахуд иҹарәјә тәрәннүм етмишдир («От чалынындан
ајры-ајры jатаглары ишладилар. Саh. вермәсн системи. л. л. Һаггында гану- гарытма», 1641, «Кәндлиләр сүфрә ба
600 мин к.м?. Үмуми кеoлoжи eһтијаты ну 1941 ил мартын 11-дә АБШ конгре- шында», 1642, «Дәмирчихана» —һамы
1800 м дәринлијәдәк 1540 млрд. т дур. си гәбул етмишдир. Т. л. үзрә АБШын сы Луврдадыр; «Атлынын динҹәлмә
Көмүрлү гат Үст Јуранын көмүрлү хәрҹләри 1941 л мартын 11 дән 1945 си», 1640 ҹы илләр, Викторија вә Ал
Чечум серијасы вә Алт Табаширин Сан ил августун 1-нә кими 46 млрд. доллар берт музеји, Лондон; «Сүд сатан гады
гар серијасы дахил олмагла Алт Јура - олмушдур; бунун 9,8 млрд. доллары нын аиләси», 1640 ҹы илләр, Ермитаж).
дан Палеокенәдәк олан чөкмә сүxyp- ССРИ нин парына дүшмүшдүр. АБІШ да Матје л. әрвәлләр кәнд мөвзусун
лар комплексиндән тәшкил олунмуш- өз нөвбәсин дә мүттәфиг дөвләтләрдән да ишләмиш, сонралар, әсacән дворјан
дур. Һөвзәдә даш көмүр, гопур вә һу- көндәртлән малларын өдәниләси he- həјатындан сәһнәләр чәкмишдир («Трик
муслу көмүрләр вар. 1974 идә 1,2 млн. сабына 7,3 млрд. долларлыг мал ал- трак озуну», Лувр).
т көмүр, чыхарылмышдыр. Л.к.h. кео- мышды. Мүһарибәдән сонра АБШ ЛЕний (Улјанов) Владимир Илич
ложи ҹәһәтлән заиф өjpәнилмишдир. Л. л. системиндэн вә онунла бағлы he- (10 (22).4.1870, Симбирск, индики Ул
Һөвзәдә Кангалассы, Сангар, Ҹебарики- саблашмаларын танзимләнмәси јановск— 21.1.1924, Горки rəc., индики
Xaja, Кемпендјај, Сого-Хаја, Хечум ләләриндән Авропа вә Асијанын бир чох Ленинскије Горки) — Сов. ИКП-нин тәп
вә с. јагаглар ачылмышдыр. "Истислар өлкәсиндә истисади вә сијаси нуфуз килатчысы, Совет дөвлатинин баниси,
мәркәзи шәһәр типли Сангар гәс. дир. газанмаг мərcəди илә истифадә етмиш- бүгүн дүнја зәһмәткәшләринин бөјүк
ЛЕНА ҜҮлләБАРАНЫ — 1912 11л ап- дир. 1947 вә 1960 илләрдә ССРИ илә рәһбәри вә мүәллими. Ленин халқ мәк
релин 4(17)-дә чар гошунларынын Лена АБШ арасында 1. л. үзрә һесаблашма - тəблəринин инспектору аиләсиндә ана

мәдәнләри фәһләләринә диван лар harгында данышыглар апарыл- дан олмушдур. Атасы—И. Н. Улја
тутмасы. Инкилис вә рус сәһмдарлары мышдыр. Пакин тәрәфләр компенсаси- нов һәштәрхан шәһәринин jохсул меш
гызыл мә'дәнлэриндә һəдсиз мәнфәәт јанын һәчми, дикәр ихтисади вә тиҹа- шанлары нәслиндә11, анасы--М. А.
көтүрүрдүләр. Мә'дәнләрдә әмәк шә- рәт мәсәләләри барәдә разылыға ҡәлә Улјанова һәким гызы иди. Улјановлар
раити олдугҹа ағыр иди: иш күнү 15— билмәмиш вә ланышыглар АБШІ ын аиләсиндә 6 ушаг вар иди: Анна, Алек
16 саата чатырды, онсуз да аз олан тәшәббүсү кәсилмишдир (1960). сандр, Владимир, Олга, Дмитри ва
әмәк һаггынын бир һиссәси ҹәримəлəpə Данышыглар 1972 илдә jенидән баш- Марија. Бојүк гардашы — А. И. Улја
кeдирди, тез-тез бəдбәхт Һадисәләр ланыш вә АБШ өдәмәләрин маблә- нов чар III Александра суи-гәсд һазыр
баш верирди. 1912 ил февралын 29-да тини хејли ашағы салаға, һәмчинин ланмасында иштирaкына көрә 1887
Андрејев мә'дәниндә кортәби тә'тил тәрәфләрин истисади мүнасибәтләри- илдә e'дам едилмишдир. Бачылары —
башланды вә бир нечә күндә бүтүн ты- нин инкишафындауы мүвәффәгнј јәт- А. и. "Јелизарова Улјанова, М: И.
зыл сәнајеси р-нуну бүрүдү. Болше ләрдән асылы олараг гајтарылмасына Улјанова, кичик гардашы д. и. Ул
викләрин тә'сири алтында тә'тилчилә разы олтушдур. 1972 ил октјабрын 18- јанов Коммунист нартијасынын көр
рин тəлəбләринә 8 саатлыг иш күнү, дә Вашингтонда ССРИ плә АБШара- кәмли хадимлари олмушлар. Ленин
әмәк һагтынын 30% артырылмасы, сында ејни вахтда Л. л. үзрә һесаблаш- 1879—87 илләрдә Симбирск кимназија
ҹәримəлəрин ләғни, тәчhизат вә мәнзил маларын тәнзимләнмәси, тиҹарәтин ин- сында окумуш ва ораны гызыл медалла
шәраитинин јахшыландырылмасы вә c. кишафы вә гаршылыклы сурәтлә кре - гуртарараг Казан ун тинин һүгуг фа
маддәләр дахил олунду. Мүдиријjәт дит верилмаси һаггында мүгавилә йм- күлтәсинә дахил олмушдур. Лакин тә
тәләблəри рәлд етди. Мартын орта - заланмышдыр. ләбәләрин ингилаби чыхышларында
ларында тә'тил бүтүн мә'дәнләри бүрү- ЛЕНДлОРД (инк. landlord — мүлкән фәал иштирaкына көрә 1887 илин де
дү (тә'тилчилəрин сары 6 мин.дән артыг дар, торпаг лорду)— орта әсрләрдә Илі- кабрында һәбс отунараг ун-тдән чы
иди). Апрелин 4 нә кечән ҝеҹә тә'тил киләрәдә ири феодал торпаг саһиби, харылды вә Кокушкино к. -нә сүркүн
комитасинин үзвлəри һәбе олунду. Сә- лорд. Б. Британијада капиталист аг едилди. Беләклә, 17 јашлы Ленин
həри күн oнлaрын бурахылмасыны тә- рар мүнасибәтләринин инкишафындан ингилаби мубаризә jолуна гәдәм гoj
лоб едән фәһләләрн әскәрләр атәшлә сонра при торцаг мулкиjjәтчиси, ка - ду. 1888 илин октјабрында Ленинин
гаршыладылар. 270 адам өлдүрүлдү, питалист торпаг рентасынын алычы - Казана көчмәсинә иҹаза верилди. Бура
250 адам јараланды. Иҹтимайjjәтин сы. Бах Лендлордизм. да о, Н. J. Федосејевин марксист дәр
тәзјиги илә һөкумәт тәһгигат үчүн ко- ЛЕНДлОРДИзм (инк, land!ordism, нәкләриндән биринә дахил олур, бү
миссија көндәрди. Фәһләләр ишә кө- landlord-ленд лорд сөзүндән)— Б. Бри- гүн вахтыны сә”јлә марксизм нәзәриj
түрмәк һаггында јени мүгавилә илә танијанын аграр гурулушу үчүн харак- jәсини өjpәнмәјә сәрф едир, кәнҹ Казан
разылашмадылар вә тә'тили августун терик олaн капиталист типли при тор марксистлари илә көрүшүрдү. Ленин
25-нәдәк, jә'ни фәһләләрин сон унчу паг саһиблији системи. Л. -ин əсасыны илк рус марксистләриндән бири, елми
дәстәси мәдәнләрдән кедәнәдәк давам лендлордларын торнаг үзәриндәки ин сосиализмин мөһкәм әридәли 1әрәф
етдирдиләр. Л. к. илә әлагодар Русијада Писары тәшкил eдир. Онлар торпаг са дары вә аловлу таблиғатчысы иди. К.
е'тираз тә'тиллари вә митингләр кечи- həлəрини фермер саһибкaрлaрa нҹарәјә Маркс вә Ф. Енкелсин әсәрләри онун
рилди. Бакы фәһләләри биркүнлүк верир вә бунун мүгабилиндә капиталист дүнјакөрүшүнүн формалашмасында
әмәк һаггыны зәрәр чәкмиш Лена фәһ- торпаг рентасы алырлар. Л. Инкилтәрә һәлледичи рол оjнамышдыр.
ләләринин аиләләринə ajырмағы гәрара дә 14-15 əсрләрдә әмәлә кәлмишдир. Ленин 1891 илдә Петербург ун-ти
алмышдылар. «...Лена ҝүллəбараны Лендлордлар Муhафизәкарлар арти- јанында һүгуг факүлтәси үчүн екстерн
бүтүн 3 нјун монархијасы режими- јасында мүһүм рол ојна јырлар. гајдасы илә дөвләт имтаһанлары верди.
нин əн дүрүст ин’икасы олду... Рус һә- ЛЕНЕН, Ленен (Le Nain)— франсыз 1892 и: ин ахырында Ленин вәкил кө
јатынын мәһз бу умуми һүгугсузлуғу, бојакарлары. Гардаш дырлар: Антуан мәкчиси ээ”јин едилди вә март атында,
мәһз ајры најры һүгуглар уғрунда (тәгр. 1588, Tani, Пикардија — 25.5.1648, аиләсинин һәлә 1899 илдә көчдүү Са
мүбаризә етмәјин үмидсизлији вә мүм- Парис), Туи (тәгр. 1593, Лан— 23.5. марада маhал мәһкәмәс индә чыxыш ет
күн олмамасы, мәһз чар монархијасы- 1648, Парис), Матје |тәгр. 1607, мәјә башлады. Самарада Ленин халг
нын вә онун гурдуғу бүтүн режимин Лан — 20,4.1677, Парис (?)j. 1. лəрин чылыға гаршы ардыҹыл мүбаризәјә
бу ислаһолунмаз позғунлуғу Лена һади- докум илләри мүбаһисәлидир. Сон мә'- башлады. «Коммунист Партијасынын
сәләриндә өзүнү о гәдәр аjдын көстəрди лумата көрә һәр үч рәссамын 1600 — 1610 Манифести» китабыны рус дилина
ки, күтләләрин галбини ингилаб и.тләр арасында доғулугу cherимал тәрҹүмә етди. Самара марксистләри
атәши илә аловландырды» (Ле едитир. 1. лəрин həјат вә јарады нин илк дəрнəјни јаратди. Ленинин
нин В. И., Әсәр. там күллијјаты, ч. Ҹы.ЫҒЫ там өjpəилмәмишдир. Он марксист әридәси мәһз Казанда вә Са
21, cəh. 377). Л.к. күтләләрин ингилаби ларын зəнкин бəдни ирсиндән (2 ми- мaрaдa jaшaдығы илләрдә тәшәккүл
əhвали-руһијjәсинин ингилаби јүксəти лән артыг табло) дүнјанын мүхтәсиф тапмыш, һәмин илләр кетишингилаб
шә чеврилмасинә сәбәб олду. музејләриндә (о ҹүмләдән Ермитажда, мејданына чыхаг үчүн гүввә топламаг

Әд.: Тенин В. И., Әсәрләри (бах Тенинград) ҹәми 15 әсәр талмышдыр. дөврү олмушдур.
Мә'лумат ҹилди, h. 1, cəh. 324); Аксе. Бүтүн таблоларын алтында «Ленен» Ленні 1893 илин августунда Петер
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көндәрилди; 1898 ил иjулун 10 да он- ды (бах Болшевизм, Совет Иттифагы
лар бурада евләндиләр. Ленин сүркүн Коммунист Партијасы, Совет Итти
дә бөјүк нәзәри ишлә мәшғул олурду, фагы Коммунист Партијасынын гурул
Сүркүндә јаздығы «Рус сосиал-демок- тајлары). Партијанын тәшкилaт прин
ратларынын вәзифәләри» китабчасында силəринин һазырланмасында вә мен
(1897) Ленин рус сосиал-демократија- шевизмин партија үчүн ҹидди тәһлү
сынын сијаси програмыны вә тактикасы- кә олдуғуну изаһ етмәкдә Ленинин «Бир

əсасландырмыш, «ваһид сосиал аддым ирәли, ики аддым кери» (1904)
демократ фәһлә партијасы» јаратмаға китабынын бөјүк әһәмијjәти олду. Ле
чағырмышды. Ленин игтисадчылыға» нин, болшевикләр РСДФП-нин 3-чү
гаршы барышмаз мүбаризә апарырды гурултајыны чакырмаг уғрунда мүбари
вә «игтисадчылар»ын програмы («Cre- зәјә башладылар. Гурултај 1905 илин
do») әлејһинә «Русија сосаал-демократ- апрелиндә Лондонда Ленинин рәһбәр
ларынын протести»ни јазды, «Протест- лији илә өз ишинә башлады. Өзүнүн

Улјановск, 1870 ил апрелин 22-дә в, И. ин мүзакирәси үчүн Ленин 1899 илин дедији кими, мәнфур узагларда» из
Улјановун (Тенинин) доғулду ғу ев. јајында сүркүндəки с.-д.-ларын мү- тираб чәкмәјә мәҹбур олан Ленин би

шавирәсини кечирди; сүркүндә олан ринҹи рус ингилабынын инкишафыныбурга кедир, бу сәфәриндән Нижни Нов- 17 с.-д. •Протестъи јекдилликлә гәбул диггәтлә излəјирди. Ленин «Демок
город вә Москвадакы марксистләрлә етди. Ленин сүркүндә марксист партија ратик ингилабда сосиал-демократија

јаратмаг үчүн истифадə eдир. japaтмaғын тәшкилaт планыны дүшүн- ның ики тактикасы» (1905) китабындаo, Петербургда вәкил көмәкчиси иш- мүшдү вә бу планы РСДФП-нин 1-ҹи Русијада биринҹи буржуа-демократикләзирди, марксист дəрнəјинә
гурултајында партијанын рәсми органы ингилабында болшевик тактикасыны

дахил олараг бүтүн вахтыны вә гүв- гәбул eдилмиш «Рабочаја газета» үчүн ишлајиб һазырлады, сосиалист инги
вәсини ингилаби ишə cəрф едирди. Ле- нәзәрдә тутулан «Бизим програмымыз», лабы һаггында марксизм тә'лиминининин бу дәрнәјә ҝәлмәси «өз нәтиҹә- «Ән јахын вәзифамиз», «Вачиб мәсәлә» јени идејаларла зəнкинләшдирди, менләри е'тибары илә хејирли бир туфана» мәгаләләриндә шәрһ етди, марксист- шевикләрин оппортунизмини тəнгидбәнээдилирди. Фәһлә синфинин гәләбә ләр арасына биринҹи олараг фәһлә син
синә сарсылмаз инaмы, кениш билији, финин партија мәсәләсини јени тип- 1905 илин нoјабрында Петербургамарксизми дәриндән баша

дүшмәси ли партија мәсәләси кими гаршыја ҝәлән Ленин болшевик МК-сына вә Певә халг күтләләрини һәјәҹанландыран гојду.
тербург комитәсинә, «Вперіод», «Проhəјати мәсәләләрин һәллинә тәтбиг ет

Ленин 1900 ил јанварын 29-да летари», «Новаја жизн» гәзетләринә,мәји баҹармасы ону Петербург марк- (февралын 10-да) аиләси илә Шушен- силаһлы үсјан һазырланмасына pəhсистләринин танынмыш рәһбәри етди. скојени тәрк етди, joлүстү Уфада да- бәрлик едир, партија јығынҹаглары,Ленин габагҹыл фәһләләрдән В. А. јанды (Н. К. Крупскаја 1 ил дə Уфа конфранс вә мүшавирәләриндә чыxыш
Шелгунов, И. В. Бабушкин вә б. илә губ.-нда сүркүндә галмалы иди). Уфа- едир, партија ишчилари илә көрүшүр,әлагә japaтды, фәһләләрин сијаси дәр- да сүркүндә блан с.-д.-ларда көрүшүр, болшевик мәтбуаты үчүн мәгаләләрнәкләринә рәһбәрлијә башлады. 1894 Москваjа, кизли сурәтлә Петербурга јазырды. Ленин кизли jашајырды вә
илин февралында Ленин Н. К. Круп- кедир вә һәмфикирлари илә әлaгә ја- бир нечә дәфә Петербургдан Финлан
скаја илә таныш олду, умуми ингилаби радыр. Февралда јени јашајыш јерина дијаја кетмәли олмушду. Орада, Там
иш онлaрын достлуғунун əсасыны гојду. Пскова кәлир; гәзетин — кәләҹәк «Иск - мерфорсда болшевиклэрин 1-ҹи конфЛенин Петербургда ингилаби фәа- ра»нын тәшкили саһәсиндә бөјүк иш рансына (1905, декабр) рәһәрлик ет
лијjәтинин илк аддымларындан халг- апарыр. 1900 илин иjулунда Ленин хари мишди. 1906 илин апрелиндә Ленин
чылыға гаршы инадлы мүбаризә апа- ҹә ҝедиб, орада «Искра»нын нәшрини РСДФП-нин 4-чү (Бирләшдириҹи)
рырды. «Кәндли həјатында јени тәсәр- гајдаја салды. 1900—05 илләрдә Ленин гурултајында иштирак етмәк үчүн Сток
Руфат һәрәкаты» (бу, Ленинин бизә Мүнхендә, Лондонда, Ҹеневрәдә ја- hолма јола дүндү. Ленин гурултајкәлиб чатмыш илк әсәридир вә 1893 шамышдыр. 1901 илин декабрында дан сонра ҹошғун фәалијjәтә башла
илин јазында Самарада јазылмышдыр) Владимир Илич «Зарја» журналында ды, кениш фәһлә күтләләринә гурултај
«Базарлар мәсәләси дејилән мәсәләјә чап едилмиш «Аграр мәсәлә вә «Марк- дакы мүбаризә һаггында мә'лумат
даир» (1893), «Халг достлары» нәдир сын тəнгидчилари» мәгаләсинин 1-4- верди, гурултајын болшевик нүмajән
вә сссиал-дəмократлара гаршы онлар ҹү фәсиллəрини илк дәфә Ленин тə- дəлəринә мүраҹиәтнамә јазды, «РСДФПнечә мубаризә едирләр ?» (1894), «Ру- хәллүсү илә имзолады (үмумијjәтлә Бирләшдириҹи гурултајы һагтында мә'
сијада капитализмин инкишафы» Ленинин 160-дан чох тәхәллүсү ол- рузә (Петербург фәһләләринә мәктуб)»
(1899) әсәрләриндә Ленин халгчылы- мушдур: В. Илјин, В. Фреј, Ив. Пет- китабчасыны нәшр етдирди. Ленин
гын идејаҹа дармадағын едилмасини ров, К. Тулин, Карпов вә с.). Ҝөрүнүр партијанын јени гурултајыны чакыр
баша чат дырды. Ленин бу заман еле- Һәмин тәхәллүсү тəсадуфи көтүрмүш- маг вазифасини ирәли сүрдү. Полисин
?ал-марксизм»ә каршы мүбаризә дү, лакин ола биләр ки, «Ленин» тә- тә'гиби үзүндән 1906 илин јајында Леапармалы олду.

хәллүсүнүн мејдана кәлмәси белә бир нин Финландијаја кетди, 1907 илин де
1895 илин февралында Петербург, һадисә илә дә әлагодардыр: «Искра»да кабрына гадәр (фасиләләрлә) Куок

Москва Кијев вә Вилнүс с.-д.-ларынын Плехановда бирликдә ишләдији заман калада jашады; Мк-ја вә Петербург
мүшавирәсиндә Ленинин хариҹә кетмә- Плехановун тәхәллүсү Волкин (Волга комитәсинә билaвaситә рәһбәрлик үчүн
си гарара алынды, лакин о, сәтәлҹәм чајынын адындан көтүрүлмүшдүP) иди,
олдугундан јалныз апрелин ахырла- Владимир Илич дә өз әсәрләрини Ле- Российская коммунистическАЯ
рында jола дүшә билди. Ленин 1895 на чајынын адындан көтүрдүү тәхәл
илин мајында Ҹеневрәдә илк дәфә ҝ. лүслә имзаламаға башламышды.
В. Плехановла, «әмәк азадлығы» гру- Ленинчи «Искра» Русијада јени
пунун дикәр үзвлəри илә таныш ол- типли марксист партија уғрунда мүба- IPTiliy iІЕТ 1144 82
ду. Сонра Парисдә К. Марксын күрә- ризәјә башлады. Ленинин рәһбәрлији Sarknad (Mercentкәни Пол Лафаргла, Алманијада «Искра»ја јардым груплары ва Mme omvecmua Bucagu. Hrouz
Либкнехтлә көрүшдү вә 1895 ил сент- газетин акентләри шәбәкәси јараныр- rou poste
јабрын 7-дә Русиjаjа гајытды. Ленин ды. «Искра»нын тәкбар чапы үчүн Время ступления • партию 1893
1895 илин парызында Петербург «Фәһ- Бакыда вә Кишинјовда кизли мәтбәә 3 ancaclopers »
лә синфинин азадлығы уғрунда мүба- ләр тәшкил eдилди. 1902 илдә Ленинин
ризә иттифагы»ны japaтды. Декабрын партијанын japaдылмасында бөјүк рол е?

8 (20)-дән 9 (21)-на кечән кеҹә Ленин оjнамыш «Нә етмәли?» китабы чапдан Awwwas NACEBƏ «Мүбаризә иттифагынын рәһбәр чылды. Ленинин рәһбәрлији сајәсиндә
групунун үзвлəринин чоху һәбс едилди. «Искра» редаксијасы ингилаби парти
Ленин һәбсханада партија програмынын ја програмы jарада билди. Ленин РСД М. :

лајиһәси үзәриндә ишләфир, тэдгигатла- ФП-нин 2-ҹи гурултајынын һазырлан
рыны давам етдирирди. 1897 илин фев- масына чохлу вахт сарф едирди: пар
ралында Зиллијə Јенисеј губ. нын Шу- тијанын низамнамəсини, гурултајын

kapmok.

шенскоје к.-нә сүркүн едилди. Н. К. иш планыны, гәтнамәләрин лајићәси
Крупскаја да ингилаби фәалијjәтинә кө- ни һазырлaмышды. РСДФП-нин 2-ҹи
рә сүркүнә мәһкум олунмушду вә Лени- гурултајы (1903) јени типли марксист

нишанлысы кими Шушенскојејә партија —болшевикләр партијасы jарат- В. И. Ленинин партија билети

да

ПАРТИЯ (большевиков).
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Кизли

илк нөв

ота

сурәтлә Петербурга кәлирди. инкишафында јени, Ленин мәрһәләси- варында Ленинин рәһбәрлији н.1ə la
Ленин «Пролетари» газетинин редак- дир. Ленин партијанын әмәли фәалиј- гада РСДФП-нин 6-ҹы конфраны ke
тору олду; газетдә онун 100 дән чох јəтини онун нәзәри эсасларынын идеја чирилди. Конфранс тәсвијəчи менше
мәгаләси дәрҹ едилмишди. 1907 ил ап- сафлығы уғрунда, марксизм тә'лыминә викләри партијадан хариҹ ети, инии
релин ахырларында Ленин Копенһа- сәдагəт уғрунда мүбаризә илә сыҡ әла- лаби јүксәлині шәраитиндә РСФІЇ
кенә кетди, орада болшевик нүмajәндә- гәләндирирди. Ленин партијаны го- нин сијаси хәттини вә тактикасыны мүэ;
ләринин мүшавирәсини чакырды. РСД- рујуб сахламаг вә мөһкәмләтмәк уғ- jәнләшдирди.
Фfi-нин 5-ҹи гурултајыны да бурада рунда мүбаризә апарараг, Русија илә лаhа јахынан әлегә сах

чағырмаг нәзәрдә тутулмушду. Ла- бәдә фәһләләрдән „партија кадрлары ламаг, партија тәшкилaтлaрынын иши
кин Данимарка полисинин тәләби илә һазырламаг ишинә бөјүк дигәт јети- ни истигамәтләндирмәк, «Правда» г.)
нүмajәндәләр өлкәни тәрк етдиләр. pирди. 1909 илин иjунунда Парисдә зетинә [1912 ил апрелин 22 дән (м.
Гурултај Лондона көчүрүлдү. Ленин «Пролетари»нин кетиш редаксијасы- jын 5-дән) чыxырды), 4 ҹү Дөвләт у
jолда Берлинә ҝәлди вэ А. М. Горки, нын мүшавирәси кечирилди. Отзовист- масындагы болшевик фраксијасына
К. Каутски, Р. Луксембургла көрүш- ләрә гаршы мүбаризәдә мүһүм рол оj- рәһбәрлик етмәк үчүн .Тенин 1912 ин
дү. 1907 илин апрел-мајында Лон- намыш бу мүшавирәдә Ленин отзовизм иjунунда Полшаја — Кракова көчү
донда РСДРП-нин 5-ҹи гурултајы вә ултиматизм (бах Ултиматумчулар) вә Биринҹін дүнја мүбариби башла
олду. Ленин гурултаја рәһбәрлик ет- мәсәләсинә даир чыxыш етди. Ленин нана гэдәр бурада jашады. Һәмин дөвр
ди; буржуа партијаларына мүнасибәт партијаны мүдафиә едәрәк һәм сағ- дә Ленинин рәһбәрлији итә мк нын
hагтында онун мә'рузаси гурултајын дан тәсвијəчилијә, һәм дә «сол»дан партија ипичиләр итә гечириши му
ишиндә чох мүһүм јер тутду, бу ба- тәсвијəчилијә гаршы мүбаризә апар- шавирәләрин партијаны ва онун бир
рәдә Ленин гәтнамәси гәбул олунду. малы олурду. Ленин һәм дә өзүнүн лијини мөһкәмләтмәклә бөјүк росту от
Ленин РСДФП мк тәркибинә сечилди, «фраксијачылыгдан кәнарда» мушдур (бах Краков мушовир, ки
Ленин башда олмагла Болшевик мәр- сына даир сахта ибарәләр архасында Поронин мунавигин). Тенин парти
кәзи japaдылды. 1907 илин иjунунда кизләнән Тротскијә гаршы да мүбаризә jaja рәһбәрлик саһәсиндә фәалијjәти
Ленин Русиjаjа гајытды. Полис депар- апарырды. Тротскинин икиүзлү, бөһ- илә јанашы партијанын милли мәхсәтәјгә
таменти Петербург жандарм рәисиндән танчы вә мәнсәбпәрәст олдуғуну ифша даяр нәзәријjхи на сијасəтинин һәр
Ленин һагтында олан бүтүн ма'луматын едән Ленин ону «иудушка» адландыр- тәрәфли масландырылмасына да бөјүк
хәбәр верилмасини вә онун Финланди- мышды (бах Гротскизм). диггәт јетирирди. Тешинин һәм ин өвр

јадан кəтирилмаси мәсәләсинин галды- Ленин мүһаҹиратдә 2 ҹи Интер- дә милли мәсәләјә аир јаздығы «1u7
рылмасыны тәләб етди. Болшевик мәр- насионалын оппортунизми әлејһинә дә ли мәсәләјә даир тəнгиди гејд,әрі»,
кәзи Ленинин хариҹә кетмәси һаггында мүбаризә апарырды, о, Бејнәлхалг «Милләтләрин өз му әддәратыны тә".
гәрар чыxарды. Ленин бөјүк бир риск- сссиалист бүросунун иҹласларында иш- jин етмаси һуғугу hағгында» жәрләри
лә (портда дејил, адаларын бириндә тирак едир, бејнәлхалк фәһлә һәрәка- japaдыҹы марксизмин идеја хәзина
кәмијә минмәјә мәҹбур олду. Јолун тына даир мэ’рузәләр едир, мәгаләләр синә көркәмлін һәдијjәдир.
бир һиссасини кеҹә, Фин көрфәзиндә јазырды. 191 илин јајында Ленин ай- Империалист мүһарибәхси башланан
һәлә бәркимәмиш бузун үстү илә кет- ләси илә бирликдә Бискај көрфәзи да .Тенин Порониндә иди вә илк күн
мәли олду вә буз сындығындан о, аз саһилиндәки Порник rəc.-ндә истира - ләрдән мүһарибән ин әлејһинә гәтијjәтлә
гала боғулмушду) 1907 илин декабрын- həт етдикдән сонра, јајын ахырларын- мүбари: апармага башлады. јутун
да хариҹә келиб чыха билди. Онун да 2 -ҹи Интернaсионалын 8-ҹи конгре- 25 дә (августун 7 дә) ујлурма чугу.1.1уга
икинҹи мүһаҹирәти 10 ил чәкди. синдә иштирак етмәк үчүн Копенһаке- әсaсән Тенинин мəнзин, дә ахтарын
1908 илин јанварында Ленин Круп-нә ҝәлди. Конгресин иши заманы Ле- кечирилди вә о, чар һөкүмәтишин хеј

скаја илә Ҹеневрәјә кәлди вә дәрһал нин кизли марксист партијаны тәсви ринә ҹасуcлyгда иттиһам отунду (мән
«Пролетари» гәзетинин нәшрини бәрпа јəчиләрә, тротскичиләрә гаршы гору - зилдә ахтарып апаран полис мә"муру
етмәјә башлады. Ленин иртиҹа шәраи- јуб сахламаг угрунда бирҝә мүбаризә аграр мәсәләјә даир этјазмасын такы рә.
тиндә мәтбуат органыны партија уғ- үчүн јенидән Плехановлa jахынлаш- тәмләри шифри сэнэд heсaб етишди).
рунда мүһүм бир васитә сајыр, парти- ды. Сентјабрын орталарында Ленин үч Ертəси күн Ленин туту туб һәбх-хана ја
јаны вә фәһлә синфини ингилабын јени илдән бəри ҝөрмәдији 75 јаншлы анасы салынды. Полша вэ Австрија с. л. та
jүксəлишинә һазырламаг силаһы һесаб илә көрүшмәк үчүн СтокҺолма кетди. рынын көмəји сајә индә августун 6(19)
едирди. 1908 ил апрелин 2 ҹи јарысын- о, анасына чох инҹә меһрибанлыг вэ да бурахылды; августун 23 дә (сент -
да Ленин А. М. Горки илә ҝөрүшмәк гајгыкенилик ҝөстәрирди. Марија Алек- јабрын 5 дә) ал.лжи илә бирлик,дә Пс
үчүн Капри а.-на (Италија) кәлди. сандровна бурада биринҹи дәфә оглу- вечрәјә кәлди вә 1917 илин мартына
1908 илин ахырларында «Пролетари» нун күтлә гарпысында ачыг чыxышы- (апрелинә) гәләр бурада jашады. 1914
нин нәшри, о заман рус мүһаҹирләрни ны дипләди (бу. Ленинин анасы илә ил августун 24 26-да (сентјабрын 6
нин мəркәзи олан Парисә көчүрүлдү; сон көрүшү иди; 1916 илдә анасы вә 8 дә) Ленин Берндә јерли болшевик гру -
Ленин вә Крупскаја да ораја кәлдиләр. фат етди). Сентјабрын ахырларында пунун мүшавирхиндә мүһарибәјә мү
Парисдә онлaрын һәјат інәраити ағыр Ленин Парижə rajытды. Русијада јени насибәт һаггында мә'рузә етди: онун
иди. Ленин шәһәр кәнарында уҹуз мән янгилаби јүксəлишин башланмасы илә «Авропа мүһарибәс индә ингилаби со
зил тутмушду вә Милли китабханадан əлагəдар Ленин легал марксист мәт- сиал-демократијанын вәзифәләри» те
истифадә етмәк үчүн велосипедлә бүтүн буатыны бәрпа етмәк вазифасини гар зислари гәтнамә кими гәбул олунду.
шәһәрдән кечиб кетмоли олурду. Ленин шыja rojду. Онуп тәшәббүсү илә 1910 Ленин тезисләр үзәриндә яшиләјиб бун
Парисдә болшевик групунун ишиндә илин декабрында Петербургда «Звез- лары манифестә чевирди (бах «Myha
фәал иштирак едир, Франса фәһлә да» газети, Москвада «Мысль легал рибә вә Русија соснал демократніасы»).
һәрәкатыны өjpәнирди. 1908 илин де болшевик я уриалы нəтирә башлады. Мүһарибә - дөврүнүн чәтинликларинә
кабрында (1909 илин јанварында) Фәһләләр ичәрбиеин дән партија кадр- бахмајараг, Ленин партијанын XIәр
Ленин РСДФП-нин 5 ҹи Умумрусија Лары һазырламаг мәгсэди илә Ленин кəзи Органы «Соснал демократ»
конфрансында əсас мә'рузә илә чыхыі 1911 илин јазында Парк јахынлығын - зетинин јенидән нәшринә найл олду.
етди. Ленинин таклифи илә конфранс да партија мәктәби тәшкил етди (бах Ленин оппортунизмә вә сентризмә (ка
тәсвијəчилији гәтијjәтлә писләди, пар Лонжумо партија мәктәби). утскичилија) гаршы мүбариза апарыр,

тија тәшкилатларыны тәсвијəчилија Ленин рәһбәр партија мәркәзини бејнәлхалг фәһлә һәрәкатында
гаршы барысмаз мүбаризәјә чакырды. бәрпа етмәк үчүн (Русијада ишләјән лаби гүввәләри бирләшдирәрәк јени,
Иртиҹа илләриндә Ленин болшевизмин бүтүн мк үзв тəри -- болшевикләр һәбс Коммунист Интернaсионалынын ja
аграр програмынын ишланиб һазыр олунмуitiдулар) хариҹдә jашајан Мк радылмасы үчүн зәмин һазырлајырды,
ланмасы, фәлсәфи тафтишчилик вә үзвлəринин мүшавирәкини кечирди Мүһарибә илләриндә јаздығы әсәрләр
мүртәҹә фәлсәфә әлејһинә, партијанын (1911, Парис). Мүшавирә Умумруси- дә («Социализм вә мүһарибә», «Авро
марксист фәлсәфи бахышларыны мү- ја конфрансыны чагырмаг үчүн Ха- па Бирләшмиш Штатлары шүары har
дүфиә етмәк мәсәләләри илә ҹидди риҹи тәшкилат комиссијасы japaтды, гында», «Империализм капитализмин
мәшғул олурду. 1909 илин мајында Тәшкилат комиссијасы Русија тәшки- ән уҡсәк мәрһәләсидир», «Пролетар
марксизм фәлсәфәсинин əсасларыны лат комиссијасы дүзәлтмәји тапшыр- ингитабынын һәрби програмы», «Фу.
тәфтиш етмәк ҹәһдләринә гаршы ар- ды (Ленинин Русија партија мәркәзи ниусун китабчасы hаггында», «Өз мү
дыҹыл вә барышмаз мубаризә нүмунә- адландырдығы бу комиссија 1911 илин гәддәратыны тә'јин етмәк һаггында дие -
си олаң «Материализм вә емпириок- сентјабрында Бакыда јерли партија куссијанын јекунлары» вә с.) Ленин
ритисизм» итабы чапд чыхды. Бу тәшкилатлары нумајәндәләринин мүша- ингилаби марксизмин бүтүн ҹәһәтләрi
даһијанә әсәр марксизм фәлсәфәсинин вирәсиндә japaдылды). 1912 илин јан- ни—сосиалист ингилабы hаггындагы
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тә'лими, истисади нәзәријjәни, фәлсәфә- кумəтин империалист, халга зидд сија- əсасландырды, үсјан әлејһдарларынын
ни («Фәлсәфә дәфтәрләри») бир бири сəтини, меншевик вә әсерләрин сазиш. (Каменев, Зинов јев) мөвгејини кəскин
нә гырылмаз вәһдәт һалында даhа да чилијини ифша етди, империалист тəнгид етди. Иҹласда үсјана рәһбәр -
ишләјиб һазырлады вә инкишаф етдир- мүһарибәсиндән јалныз галибијjәтли со- лик үчүн А. С. Бубнов, Ф. Е. Дзержин
ди. Ленинин сосиалист ингилабы har - сиалист ингилабы jолу илә чыхмағын ски, Ј. М. Свердлов, И. В. Сталин вә
тында јсни нәзәријjәсинин чох бөјүк та- мүмкүн олдуғуну көстəрди. М. С. Уритскидән ибарәт һәрби-ин
рихи әһәмијjәти олду. Ленин «Правда »нын ишинә истига- гилаби мәркәз тәшкил олунду. Ленин

Тенинин вә аиләсинин мадди вәзиј- мәт верир, демәк олар, һәр күн она мә- үсјанын башланмасы вахтына хүсуси
јəти олдугҹа ағыр иди. 1915 илин мар- галәләр јазырды. Русија ја гајытдығы әһәмијjәт верирди. Октјабрын 24 дә
тында мүһаҹирәтлә oнлaрлa jашајан Је- вахтдан ијул күнларинәдәк, jә'ни 90 (нојабрын 6-да) мк - ја мәктубунда дәр
тизавета Василјевна (Н. К. Крупска- күн әрзиндә Ленин 170-дән чох мәгалә, һал һүҹума кечмәји, Мүвәггәти һөку
јанын анасы) вәфат етди. Ленин jол- китабча, болшевик конфрансларынын мәти həбс едиб haкимијjәти әлә алмағы
дашларындан биринә мәктубунда јаз- вә МК-нын гәтнамә лајићəлəрини, мү: тәләб едирди. Ленинин таклифи илә
мышды: «Шәхсән өз барәмдә демəлијəм раҹиәтнамәләр јазмышды. Иjунун үсјан октјабрын 24-дә — 2-ҹи Советләр
ки, ишләјиб пул әлдә етмәк лазымдыр... ахырларына јахын Ленин өзүнү сон гурултајы ачылана гэдәр башланды.
Доғрусу, лап корлуг чәкирик 11. Cон дәрәҹә јорғун һисс едирди. О, истира- Казак вә јункерләрин элинә
дәрәҹә баһалыгдыр, доланаҹаг үчүн Һәт үчүн бир нечә күнлүјə В. Д. Бонч- тәһлүкәсинә бахма јараг, Ленин һәмин
исә пул јоxдур!» (Әсәрләри, ҹ. 35, cəh. Брујевичин Нејвола к. -ндәки бағына күнүн ахшамы жизли сурәтлә Смолныја
217). (Финландија д.ј. боjунда) кетди. Ла- кәлиб үсјана билaвaситә рәһбәрлик ет
Ленин Русијада ингилаб баш вер- кин па јтахтда башланан һадисәләр онун ди. Октјабрын 25-дә (нојабрын 7-дә)

дијини 1917 ил мартын 2(15) дә Сү- истираһəтини јарымчыг тојду. Ијул сәһәрә јахын үсјан әслиндә галиб кәл
рихдә билди вә дәрһал бу Һадисәләрә ҡүнләриндән (1917) сонра икиһакимиј- мишди (бах Бөјүк Октјабр сосиалист
іијмәт вәрмәјә, болшісвик партијасы - jәтлик гуртарды, ингилабын динҹ ин- ингилабы). Сәһәр саат 10-да Ленинин
нын јени вазифәләрини мүəjjән етмәјә кишаф дөврү баша чaтды: Ленин «Бү- јазмыш юлдуғу «Русија вәтәндашла
башлады (бах «Узагдан мәктублар»), түн һакимијjәт Советләрә!» шүа- рына» мүраҹиәтнамәси е'лан олунду.
Чох чәтинликлә, 1917 ил апрелин 3- рыны мүвәггәти олараг ҝери көтүрмәји Мүраҹиәтнамәдә хәбәр верилирди ки,
дә (16-да) Ленин Петрограда кәлди. тәклиф етди. Мүвәггәти һөкүмәт Ле- Мүвәггәти һөкумəт деврилмиш, ha
Ингилаби Русија өз бөјүк рәһбәрини нинин һәбс отунмасы harгында әмр кимијjәт Советләрин əлинә кечмиш
һәлсиз севинч на падлыгла гаршылады. верди. МК нын гәрары илә Ленин киз- дир. Саат 11 дә Петроград Советинин
Тенин Финландија вағзалында тәб- ли вәзијjәтә кечди вә августун 8(17) дә тә'чили иҹласында Ленин аловлу нитг
рик нитги сөзләди. О. Петроград фәһ- Разлив ҝөлү саһилиндә комада, окт- сөзләди. одеди: «Зәрури олдуғуну
лә вә әскәрләри гаршысында биринҹи јабрын әввәлинәдәк исә Финландија- болшевикләрин һәмишә сөзләдиклари
чыхышыны «Јашасын сосиалист инги- да јашады. Ленин кизли jaшaдығы фәһлә вә кәндли ингилабы баш верди...
лабы !» чакырышы илә гуртapды. Сон- заман һәр күн партијанын фәалијjәти- Бу замандан е'тибарән Русијанын
ра исә зиреһли автомобилдә, о заман нә, ингилаби мүбаризәјә рәһбәрлик тарихиндә јени бир дөвр башланыр вә
болшевик партијасынын Мәркәзи вә едирди. Онун һәмин дөврдә јаздығы индики үчүнчү рус ингилабы нәтиҹә
Петербург комитәләринин јерләшдији әсәрләр — «Сијаси вәзијjәт» тезисләри, е'тибары илә сосиализмин гәләбәсинә
Кшесинска ја сарајына јолланды. Һә- «Шуарлара даир» китабчасы, «Инги- кəтириб чыхармалыдыр» (јенә орада,
мин кечә бура ја топлашмыш достлары лабын дәрсләриә мәгаләси вә с. парти- ҹ. 26, cəh. 234). Октјабрый 26-да (но
вә jолдашлары, болшевикләрин мк вә јанын 6 ҹы гурултаты (1917) гарарла- јабрын 8-дә) Ленин 2-чи Советләр гу
Петербург комитасинин үзвлəри, Пет- рынын əсасыны тәшкил' етди. Ленин рултарында сүлһ вә торпаг hаггында
роград партија тәшкилaтынын фәал гурултарын ишинә кизли фәалијjәт мә'рузәләрлә чыxыш етди. Гурултај
ишчилари гаршысында нитг сөjләјәрәк јериндән истигамәт верирди. Гурултај Сүлһ һаггында декрет Торпаг
һазыркы вәзијjәт һаггында бахышлары- Ленин башда олмагла МК сечди. Ленин һаггында декрет гәбул етди, Ленин
ны изаһ етди. Апрелин 4(17) дә сәһәр кизли jaшaдығы заман «Довләт вә ин- башда олмагла илк фәһлә кәндли һө
Ленин Таврически сaрa jында болше- гилаб», «Јахынлашан фәлакәт вә онун- кумəти-хкс japaтды.
викләрин jығынҹағында <һазыркы ин- ла неҹә мүбаризә етмәли» вә с. әсәрлә- Ингилабын гәләбәсинин илк күнүн
гилабда пролетариатын вәзифәләри hаг- рини јазды. Корниловчулуғагаршы мү- дән Ленинин бүтүн фикри, иши, ира
гында» мә'рузә етди. Бу, партијаны баризәдә болшевикләрин тактикасы- дә вә гүввәси фәһлә синфинин һакимиj
буржуа -демократик ингилабындан со- ны ишләјиб һазырлады. Корнилов гәc- jәтини әлдә сахламаға вә мөһкәмләт
сиалист ингилабына кечмәк уғрунда ел- динин ләгвиндән сонра Ленинин көс- мәјә, сосиализм гурҹулуғуну həјата
ми сурәтлә әсасландырылмыш мүбаризә тәриши илә партија «Бүтүн һакимијjәт кечирмәјә јөнәлмишди. Ленин фәһлә
планы илә силаһландырмыш мәшһур Советләрәl» шүарыны jенидән ирәли синфинин зәһмәткеш кәндлиләрлә ит
Апрел тезислари» иди. Ленин партија сүрдү. Сентјабрын орталарында Ленин тифагыны Совет haкимијjәтинин сар
МК сынын, «Правда» гәзетинин, "бол- партијанын "мк сына, Петроград вә сылмаз əсасы heсaб едирди. Чох мил
шевикләрин Петроград тәшкилaтынын Москва комитәләринә «Болшевикләр һа- ләтли Русијада Совет haкимијjәти
ишини истигамәтләндирди. Болшевик- кимијjәти әлә алмалыдырлар» мәкту- нин мүгәддәраты бир чох ҹәһәтҹә мил
ләрин апрелин 4(27) дә кечирилән буну вә мк-ja «Марксизм вә үсјан» ли мәсәләни онун неҹә һәлл едәҹәјин
үмумшәһәр конфрансында Ленин һа- мәктубуну, сентјабрын ахырында «Бөһ- дән асылы иди. 1917 илин нoјабрында
зыркы эвр, вәггәти һөкумәтә мү- ран јетишмишдир» мәгаләсини көндәр- Ленинин имзасы илә дәрҹ едилән «Ру
насибәт harгында мә'рузәләрлә вә сон ди. Бунларда Ленин силаһлы үсјаны сија халкларынын һүгуг бəјаннамəси»н
сөзлә чыxыш етди; партијанын пајтахт дәрһал әмәли сурәтлә һазырламаг зә- дә хкс Русија халкларынын бәрабəр
тәшкилaты Ленинин тактикасыны бә- руратини əсасландырды. лик вә суверенлијини, oнлaрын өз мү
јəнди. Апрелин 24-дә (мајын 7-дә) бол- Октјабрын әрвәлиндә Ленин үсја- гәддәрaтлaрыны азад сурәтлә мүəjjән
шевикләрин 7-ми Умумрусија конфран- на билaвaситә рәһбәрлик үчүн кизли етмәк вә һәтта ајрылыб мүстәгил дөв
сы ачылды. Ленин һазыркы дөвр, аг- сурәтлә Выборгдан Петрограда кәлди. ләт јаратмаг һүгугуну, бүтүн милли ва
рар мәсәлә, партија програмына јени- Октјабрын 8 (21) дә јаздығы «Кәнар милли дини имти јазларын вә мәһдудиj
дән бахылмасы hаггындагы мә'руза- адамын мәсләһәтләриә мәгаләсиндә си- jәтләрин ләгвини, Русија әразисиндә
ләриндә партијанын «Апрел тезислә- лаһлы үсјанын тактикасыны шарһ ет- jaшa јан вә азлыгда галан милләтләрин
ри эндә мүəjjән олунмуш програм вә ди. Шимал вил. Советлари гурулта јы- вә етнографик групларын азад инки
тактикасыны инкишаф стдирди. Лени- нын болшевик иштиракчыларына јаз- шафыны е'лан етди. Ленин милли си
нин рәһбәрлији алтында болшевикләр дығы мәктубунда Ленин тә'кидлә гејд јасəти Совет haкимијjәтинә бүтүн мил
партијанын сијасəтини күтләләрә изаһ едирди ки, гəти һәрәкәт вахты чатмыш- ләтләрин чохмилјонлу зәһмәткеш күт
сдир, сијаси вә тәшкилатчылыг иши дыр, «ләнкимәк өлүмә бәрабəрдир». ләләринин е'тимадыны газандырды,
апарырдылар. Ленин өзү тез-тез Петро- Силаһлы үс јан мәсәләси октјабрын 10 Русија халкларыны сых бирләшдир
град фәһләләри, әскәр вә матрослар гар- (23) да мк -нын иҹласында мүзакирә ди, чохмилләтли сосиалист дөвлатинин
шысында чыхытуі сдирди. Кәндли депу- олунду. Ленинин таклифи илә мк си- әcacлaрыны году.
татлары Советләринин 1-ҹи Умумруси- лаһлы үсјан һаггында сәтнамә гәбул Совет һөкумəтинин нəhəнк ишинә
ја гурултајын дакы (1917, мај) чыхы: етди. Үсјана си јаси рәһбәрлик үчүн Ленин башчылыг eдирди, фәһләләр,
шында о, мүлкәдар торпаглaрыны дәр - Ленин башда олмагла мк Сијаси бүро- әскәрләр, матрослар вә кәндлиләр онун
Һал зәбт етмәјә чакырды. 1-ҹи Умумру- су japaдылды. Октјабрын 16(29)-да јанына кәлирдиләр. Ленин онларын
сија Советләр гурултајындакы (1917, МКнын кениш иҹласы олду. Ленин һамысыны гәбул ёдир, диггәтлә
ијун) нитглəриндә Ленин Мүвәггәти һө- мә'рузәсиндә силаһлы үсјан хәттини ләфир, мәсәләләрини һәлл едир, фәһ
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ләләри вә кәндлиләри өjpəдир, өзү дә руҹулуғуну кенишләндирмәк үчүн зэ- Ленин марксистләрдән биринҹи ола -
онлардан өjpэнирди. Ленин кәнҹ Совет рури олан динҹ тәнәффүс газанылды. раг пролетар дөвлатинин силаһлы гүв
респ. -сынын һәјатынын һәр ҹәһәтинә Ленин Бөјүк Октјабр сосиалист ин- вәләри мәсәләсини ишләјиб һазырла
рәһбәрлик едир, партија вә дөвләт си- гилабындан сонра јаздығы илк бөјүк ды, совет ордусунун тәшкили вә гу
јасəтинин бүтүн эсас мәсәләләрини иш- әсәри олан Совет haкимијjәтинин ручулуғунун елми əсасларыны мүəjjән
ләјиб һазырлa jырды. О, сосиалист ин- новбəти вәзифәләриәндә сосиализм гу- етди. 1918 илин мартында һәрби
гилабынын јарадыҹы, гуруҹу характе- руҹулуғунун планыны верди, капита- чилəрин Ленинин садрлији илә кечири
рини дәфәләрдә гејд едирди. Ленин лизмдән кечид дөврүнүн лән мүша вирәсин дә ордунун тәшкили
көстәрирди ки, пролетар ингилабынын ән мүһүм проблемлəрини ишыгландыр- мәсәләләри мүзакирә олунду.
əсас вәзифаси јени игтисадијат, сосиа- ды, Совет дөвлатинин игтисади си 1918 илин иjулунда 5 ҹи Yумру

лист истисадијјаты japaтмагдыр. Ле- јасəтинин əсасларыны игиләјиб һазыр- сија Советләр гурултајы Ленинин көс
нинин таклифи илә үмүмдөвлат исти- лады. 1918 ил апрелин 29 да Ленин тəришлари эсасында вә онун иштирaкы
сади мәркәзи — AXTII, халг милли иш- YPМиК ин иҹласында Совет haкимиј- илә һазырланмыш РСФСР ин биринҹи
ләр, комиссарлығы, Үмумрусија Фөв- jәтинин нөвбəти вәзифәләри hаггында Конститусијасыны тәсдиг етди.гәл'адә Комисси јасы japaдылды. мә'рузә етди; ҮРмик онун ирәли сүр- Дүнјада илк фәһлә-кәндли һөку
Ленин сон дәрәҹә кәркин иш дән дүү мүддәалара тәрәфдар чылды. Ле- мəтини девирмәјә чалышан бејнәлхалг

həддиндән артыг јорулмушду вә хкс нин «Елми техники ишләр планынын империализмин јардымы илә дахили
декабрын 23-дә она бир нечә күнлүк илкин гејдлари»ндә (1918, апрел) тә- əксингилабчылар вәтәндаш мүһарибә
мә'зунијjәт верилмаси Баггында гарар сәppүфат органлары вә алимләр гар- синә башладылар. Ленин вәтәнин MY
гәбул етди; Ленин мә'зунијjәти н. к. шысында «Русија сəна јесинин јенидән дафиәсинә башчылыг етди. О, Инди
Крупска ја вә баҹысы Марија Илинична тәшкили вә игтисади јүксəлиши планы- һәм дә көркəмли стратег, һәрб ишинин
илә бирликдә Финландијада, санато- ны» тез тәртиб етмәк вазифасини гој- вә һәрб сəнəтинин дəрин би:ниҹиси ки
ријалардан бириндә кечирди. Декабрын ду. Ленин əрзаг. ишинин тәшкилинин ми фэалијjәт көстәрирди. Ленин «Һәр
28 дә исә Петрограда га јытды вә бирин- бүтүн Хырда ҹәһәтләринә дәрин диг- шеј ҹәбһә үчүн, һәр шеј гәләбә үчүн |
ҹи совет јени илини Выборг р-ну фәһ- rəт јетирир, тахыл угрунда мүбаризәни шаарыны ирәли сүрдү. Ленинин била
ләләри илә бирликдә гаршылады. 1918 сосиализм угрунда мүбаризә адланды васитә рәһбәрлији алтында һәрби әмә
ил јанварын 1-дә Ленин әскәрләр гар- рырды. Он минләрлә габагҹыл фәһ- лиjјат планлары һазырланыр, Гызыл
шысында чыxышдан гајыдаркән тер- ләләр әрзаг дәстәләри дүзәлтдиләр вә Орду бөјүүб мәт инләширди.
рорчулар онун автомобилини ҝүлләјә Ленинин чакырышы илә кәндләрә ҝст

1918 ил августун 30-да Ленин кечмиш

басдылар. Онунда бирликдә кедән Ис- диләр. Ленинин таклифи илә jохсул Михелсон з-дунда (индики Владимир
вечрә коммунисти Ф. Платтен тез Ле- комитәләри јаратмаг hаггында декрет Илич ад. з-д) фәһләләр гаршысында
нинин башыны ашағы əјди; Платтен верилди. Совет haкимијjәтинин илк чыxыш етди. Митингдән сонра Ленин
jүнкүл јараланды, Ленин, хошбәхтлик- күнләриндән мәдәни гуруҹулуг мəcə- автомобилә јахынлашаркән террорчу
дән, саламат галды. ләләри Ленинин фәалијjәтиндә бөјүк есер гадын Каплан атәш ачараг, чәр

Јанварын әввәлләриндә Ленин би- јер тутурду. О гејд едирди ки, Гызыл тилмиш вә зәһәрли ҝүлләләрлә ону ики
ринҹи Совет Конститусијасынын əса- Октјабр ән бөјүк миг јасда мәдәни ин- јердән ағыр јаралады. Ленини Кремлә,
сыны тәшкил едән «Зәһмәткеш вә истис- гилаб үчүн кенинi jол ачмышдыр. 1918 мәнзилинә апардылар. Һәкимләр онун
мар олунан халгын һүгуг бəјаннамəси - илин иjунунда Ленин халг маарифи һәјатыны хилaс стмәк үчүн бүтүн ла
ни јазды. «Бəјаннамəэдә Совет haки- ишинин тәшкили һаггында декрет им- зыми тəдбирлари ҝөрүрдүләр. Ленина
мијjәтинин вазифәләри мүəjjән отун- залады. Елми техники гүввәләри со- хайнҹәсинә гәсд бүтүн өлкәни сарсыт
мушду. Јанварын 10-да ачылмыш 3-ҹү сиализм гуруҹулуғуна ҹәлб етмәк тәд- ды, партија вә халг рәһбәрин сәһһәти
Үмумрусија Совстләр гурултајында бирларини Ленин һәмишә һәрарәтлә нин вәзијjәтини дəрин һәјәҹанла из
Ленин хќC-нин фәалијjәти hаггында гаршылајырды. О, гијмәтли бэдий кол- ләзирди. "Ленинин сагалмаға башлама
мә'рузә етди. Бу, Совет һөкумəтинин лексијалары миллиләшдирмәк, инҹәсә - сы бүтүн өлкә үчүн шадлыг олду. Она
халг гаршысында илк hecабаты иди. нəт абидəлəрини вә гадим абидəлəри фәһлә вә кәндлиләрдән минләрлә тәб
Гурултај Совет һөкумəтинин сијасəти- мүһафизә етмәк тəдбирләринин тәшәб- рик кәлирди. Сентјабрын 12 дә Гызыл
ни бәјәнди, «Бəјаннамә»ни гәбул етди. бүсчүсү иди. Ордунун Симбирски ағлардан азад ет

Ленин Совет дөвлатинин мүһарибә- Ленин Совет Һакимијjәти орган- мəси һаггында телеграма Ленин белә
дән чыхмасыны вә мөһкәм сүлһә наил ларынын мөһкәмләндирилмәсинә, онун ҹаваб вермишди: «Симбирскин — мəним
олмағы сосиализм уғрунда мүбаризә - бүтүн ганун вә сәрәнҹамларынын тез доғма шәһәримин алынмасы, јара
нин башлыча шəрти сајырды. Сүлһ вә дүрүст јеринә jетирилмәсинә бөјүк дарыма ән чох шәфа верән ән јахшы
мәсәләси МК-нын иҹласларында дә- әһәмијjәт верирди. Ленин көстәрирди саргыдыр». Сентјабрын 16-да һәким
фәләрлә мүзакирә едилмишди. мк ки, əкəр фәһлә вә кәндлиләри биз сә"j- ләр Ленинин ишә башламасына иҹазə
үзвлəринин чоху әрвәл Ленинә тәрәф- лә интизама өjpəдирикса, онда биз өз вердиләр. О, jсна партија ја, өлкәјә рәһ
дар чыкмырды. Ленинин гәтијjәти, өзүмүздән башламаға борҹлујуг. о, бәрлији давам стдирирди. 1918 ил но
онун мөвгејинин мөһкәмлији са jәсин- јерләрдә Совет Какимијjәтинин мөһ- јабрын 6 да Ленин 6-ҹы Үмумрусија
дә Алманија илә Брест сүлһү (1918) кәмлән дирилмасини һәмин дөврдә дөв- Советләр" гурулта јында Бөјүк Октјабр
имзаланды. Партијанын 7-ҹи гурул- ләт гуруҹулуғунун əн мүһүм вәзифәлә- сосиалист ингилабынын илдөнүмү һаг
тајы (1918) Ленин хәттини бәјәнди. риндән сајыр, ејни заманда јерличилик, гында нитг сөjләди. Нојабрын 30-да
Гурултај партијанын адыны дәјишмәк сепаратизм, вилајəтчилик тəзаһүрлә- Ленинин башчылығы илә Фәһлә вә
Һаггында Ленинин јаздығы тәтнамәни ринә гаршы гәти мүбаризә апарырды. Кәндли Мүдафиә Шурасы japaдылды
гәбул етди; партија Русија Коммунист Ленин ганунлара вә гоjулмуш гајдала- (1918 ил декабрын 1-дән 1920 ил фев
(болшевикләр) Партијасы — РК(б)П ра дүрүст әмәл стмәкдә шәхси намунә ралын 27-дәк онун 100 дән артыг иҹ
адланмаға башлады. көстәрир, өзү үчүн һеч бир истисна ја ласы олмуш, 2 иҹласдан башга, бү
Ленинин таклифи илә РК(б)П мк jол вермирди (1918 илин мa jында хKC- түн иҹласларда Ленин сэдрлик стмиш

ВӘ Совет һөкумəти 1918 ил мартын нин ишләр мүдири в. д. Бонч Бру- ди). Ленинин рәһбәрлији алтында пар
11-дә Москва ја көздү, Москва Совет јевичә вә хкс-нин катиби н. п. Гор - ти ја вә һөкүмәт өлкәнин истисадијja
дөвлатинин па јтахты олду. Xкс вә бунова Ленинин эмәк һаггыны, өзү- тыны һәрби гајдада јенидән гурду,
YPMик Кремлдә јерләшди. Бир мүд- нүн јаздығы кими, өзбашына вә гапун - фөвгәл'адә тəдбирләр системи һазыр
дәт Москванын «Насионал» меһманхан суз артырдыгларына көрә, шиддәтли ланиб həјата кечирилди (бах «Һәрби
насында jашадыгдан сонра Ленин дә төһмәт е'лан етмишди). Ленин дөвлər - коммунизм»). Ленин нәзәри ишини
Кремлә көчдү. Мартын 14 дә Москва - дән оғурламаға вә рүшвәтхорлуга, сһти- дә давам етдирирди. Октјабр ноjабр
да Үмумрусија фөвгәл'алә 4 -ҹү Совет- карлыга вә хулиганлыға гарины, дәлә- аjларында о, марксизми тәһриф етмәк
ләр гурултајы топланды. Гурултај дузлара вә мүфтəxopлаpа гаршы аман- вә ба јағылашдырмаг ҹәһдләринә гар
Брест сүлһү барәдә Ленинин мә'руза- сыз мүбаризә апармағы тәләб едирди. шы jөнәлдилмиш «Пролетар, ингилабысини динләјәрәк мүгавиләнин тәсдиг «Дәрһал, нүмајишкаранә бир сүр'әтлә вә xаин Каутски» әсәрини јазды. 1919
олунмасы hаг гында тәтнамә гәбул етди. гaнун лајиһәси вермәк лазымдыр ки, илин јанварында Ленин Авропа вә
Белəликлә, Ленинин мүдриклији, прин- рүшвәт (пул гопармаг, пулла әлә ал- Америка фәһләләринә мүраҹиәтлә он -
сипиаллығы вә полад ирaдәси мүһари- маг, pүшвәт алмаға васитәчи олмаг вә лары 3-ҹү Интернaсионал тә'сис ет
бә вә сүлһ кими ән мүһүм бир мәсәләдә и.а. вә с.) үстүндә верилән ҹәза кәрәк мәјә чагырды. Мартын әв вәлләриндә
јеканә дүзҝүн сијасəтин həјата кечи- ән азы он ил һәбсдән вә әлaвә олараг Москвада Коммунист Интернасио
рилмасини тә'мин стди. Совет haкимиј- от ил иҹбари ишдан ибарәт олсун» уналынын 1-ҹи конгреси олду. 1919 илин
јəтини мөһкәмләтмәк, сосиализм гу- (јенә орада, ҹ. 35, cəh. 317). мартында РК(б)П 'нин 8-ҹи гурултары
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топланды. Ленин МК-нын heсaбaты, ләрин тә'киди илә тез-тез ишин ара
партија програмы вә кәнддә иш Һаг- сыны кәсиб, мүалиҹә етдирмәјә вә дин
гында мә'рузәләр етди. Гурултај Ле- ҹәлмәјә мәҹбур иди. Декабрын ахыр
нинин рәһбәрлији алтында һазыр- ларында 11-ҹи Үмумрусија партија
ланмыш јени партија Програмыны гә- конфрансы вә 9-ҹу Советләр гурултары
бул етди. олду. Ленин конфранса кәлә билмади,

Ленин капитализмдән сосиализмә лакин гурулгазын ишиндә фәал иш
кечид дөврүнүн нәзәри проблемлəрини тирак етди вә һөкумəтин фәалијjәти
ишләјиб һазырлады. Н. К. Крупска ја һаггында кениш мә’рузә етди. Дека
јазырды: «Иличин кабинетинә ки брын 31-дә мк Сијаси Бүросу Ленинә 6
рәндә көрүрдүн ки, дуруб Марксын һәфтәлик мә'зунијjәт верилмасини гә
вә Енкелсин әсәрләрини дөнә дәнә оху- рара алды (сонра партијанын 11-ҹи
јур... Илич, әмәли мәсәләләрин һәл- гурултајына гадәр узадылды). 11-ҹи
лини нәзәријjәдә ахтарырды». 1919 гурултајда (1922) Ленин МКнын си
илдә јаздығы «Бөјүк тәшәббүс», «Про- јаси hеcабатыны верди. Бу, онун чы

летариат диктатурасы дөврүндә иг- Хыш етдији ахырынчы партија гурул
тисадијјат вә сијасәт» вә с. әсәрләриндә тајы иди. Апрелин 23-дә бәдәниндәки
Ленин пролетариат диктатурасы тәҹ- күлләләрдән бирини чыхармаг үчүн (о
рүбәсини умумиләшдирәрәк, кечид дөв- бирисинә тохунмағы һәкимләр горхулу
рү һаггында марксизм тә'лимини инки- сајырдылар) Ленини операсија етдиләр. дорогому тов. В.И.ЛЕНИНУ
шаф етдирди, ики системин мүбаризаси Һәкимлəрин тә'киди илә мајын 20-дә от БАкинских РАБОчих и АнЕәти у 22 г.
шәрайтиндә коммунизм гуруҹулуғу- о, Горкијә көчдү. Сәһһәти бир гәдәр
нун əн мүһүм мәсәләләрини ишыг лан- јахшылашандан сонра, ијулун орта
дырды. ларында jенә дә иш барәсиндә јазыш

Вәтәндаш мүһарибәси гәләбә илә маға башлады вә она китаблар көндә
баща"чатдыгдан сонра Ленин истисадиј- рилмасини тәләб етди (Ленинскије Гор

јатын бәрпасы вә даhа да инкишаф ет- кидәки музејдә о заман Ленинин ис: Азәрбајҹан нефтчиларинин В. И. Ленина
дирилмаси уғрунда партијанын вә хал- тифадә етдији әдәбијјат: мухталиф həдијjәси.
тын мүбаризасинә башчылыг етди. Ле- дилләрдә 32 адда газет вә 137 журнал,
нинин рәһбәрлији илә Совет дөвлəтинин бир чох китаб галмышдыр). 1922 ил хәстә олдуғундан гурултајда иштирак
илк перспектив х.т. планы —ГОЕЛРО октјабрын 2 дә ЛенинМоскваjа гајы- едә билмәди, лакин гурултајын бүтүн
планы ишланиб Һазырланды. дыб ишә башлады. Декабрда jенидән иши, ССРИ нин japaдылмасына дайр

Ленин РК(б)П-нин 9.ҹу гурулта- хәстәләнәнә гәдәр—2 ај јарым әрзин- Бəјаннамә вә Иттифаг Мүгавиләси Ле
jында (1920) МК-нын һесабат мә'рузә дә o, jенә кәркин ишләўирди. Нојабрын нин көстәришләринин тәҹәссүмү иди
синдә, тәсәрруфат гуруҹулуғу вә 13 дә Коминтернин 4 ҹү конгресиндә ССРИ миК ин 2 чи сессијасы (1923.
кооперасија Һаггындакы нитглəриндә «Русија ингилабынын беш или вә дүн- иjул) ССРИ Конститусијасыны
партијанын бу сahəдəки вәзифәләрини ја ингилабынын перспективлари» har- диг етди. Һәмин сессијада Н. Нәрима
ишыгландырды. Гурултајын ахырын- гында мә’рузә етди, ноjабрын 20-дә новун таклифи илә Ленин јекдилликлә
ҹы күнү нүмajәндәләрдән бир групу Москва Советинин пленумунда нит илк ССРИ Xкс-нин сəдри сечилди.
Ленинин анадан олмасынын 50 илли- сөзләди. Октјабрын 2-дән декабрын 1923 ил мартын 10-да Ленинин хәc
јинин јахынлашмасы илә әлaгәдар сон 16-дәк Ленинин иши барәсиндә гыса тәлији јенидән кəскинләшди вә онун
иҹласы Ленинин шәрәфинә һәср етмәк катиб гејдиндә дефилир: «...224 әмәли дили тутулду. Һалы бир гадәр јахшы
тәклифини ирәли сүрдү. Лакин Ленин мәктуб вә кағыз јазмыш, 171 адам (125 лашанда, мајын 15 дә ону. автомобил
буну бәјәнмәди. Өзү барәсиндә тә'риф дәфәдә) гәбул етмиш, хкс, әмш, лә Горкијә кəтирдиләр. Ијулун ахы
нитглəри сөjләнмәсини севмәјән Ленин Сијаси Бүро вә комиссијаларын 32 pындан е'тибарән Ленинин сәһһәти
ики натигин чыxышындан сонра гурул- иҹлас вә мүшавирәсинә cәдрлик ет jaxiшылашмаға башлады. Октјабрын
тајдан кетди. Гурултај В. И. Ленинин мишдир». 19-да о, Москваја кәлди, ертəси күн

Әсәрләри күллијјатыны нәшр етмәји гә- Декабрын 7-дә Ленин бир нечә күн шәһәри кəзди, өз китабханасындан бі
рара алды. 1920 ил апрелин 22-дә пар- динҹәлмәк үчүн Горкијә кетди, 12- зи китаблар көтүрүб Горкијә гајытды.
тија вә халг Ленинин анадан олмасы- дә исә Москваjа гајытды вә кабинетин- Бу, Ленинин Москваjа сон кәлиши иди,
нын 50 иллијини гејд етди. Бу мүна- дә мүавинлари илә" 2 саат сөһбәт етди. Октјабрын икинҹи јарысындaн e'ти
сибәтлә Москва партија комитаси ап- Бу, Ленинин Кремлдә өз кабинетин- барән хәстәлијинин јени кəскинләш
релин 23-дә тәнтәнәли иҹлас чакырды. дəки ахырынҹы иш күнү иди. Ленинин мəси әламәтләри көрүнсә дә, онун үму -
Иҹласда А. М. Горки, А. В. Луначар- сәһһәти кетдикҹә ағырлашырды, онун ми әһвалы пис дејилди; həтта зәнн еди
ски, М. С. Олмински, И. В. Сталин ва сағ голу вә сағ аjағы тутулмушду вә лирди ки, Ленин јаја гэдәр сағалаҹar
б. чыxыш етдиләр (Ленин иҹласын ҹари мәсәләләрин һәллиндә билaвaситә дыр. Лакин онун сәһһәти бирдән бирә
анҹаг ахырында кәлмиш ва иҹласда- иштирак едә билмирди. Лакин Ленин олдугҹа ағырлашды вә 1924 ил јанварын
кыларын тә'кидли хаһиши илә сөj- фе'лән өз ишини давам етдирир, ССРИ- 21-дә ахшам саат 6—50 дәг.-дә Ленин
ләдији тыса нитгини бүтүнлүклә пар- нин japaдылмасына, партијанын 12- бејнинә ган сызмасы нәтиҹәсиндә вә
тијаја һәср етмишди). чи гурултајына һазырлыг ишләринә фат етди. Јанварын 21-дән 22-нә ке

1920 илин апрел-мајында Ленин рәһбәрлик едирди. чән кеҹә РК(б)П 'МКнын тә'ҹили пле

«Коммунизмдә» «соллуг» ушаг хәстә- 1922 илин сону—1923 илин аввә- нуму топланды. Јанварын 22-дә сәһәр
лији» адлы даһијанә әсәрини, ијулда линдә өзүнүн сон мәгалә вә мәктуб- саат 6-да радио Совет Иттифагына вэ
Коминтернин 2-ҹи конгресинин ән мү- ларыны [«Гурултаја мәктуб», «Дөвләт бүтүн дүнјаја кəдəрли хәбәр јајды. Ер
һүм гарарларынын лајиһәләрини (К- План Комиссијасына ганунвериҹилик тəси күн РК(б)П МК нын «Партијаја.
минтернин əсас вәзифәләри Лаггын- вазифәләри верилмаси hаггында», Бүтүн зәһмәткешләрә» мураҹиәтнамәси
да, милли, мустәмләкә, аграр мәсәлә- «Миллијjәтләр вә ја «мухтаријjәтләш- дәрҹ едилди. Јанварын 23-дә Ленинин
ләри барәдә тезисләр вә с.) јазды. дирмә» мәсәләсинә дайр», «Хатират ҹәназəси гоjулмуш табут хүсуси га
Динҹ гуруҹулуг дөврүнә кечилмә- дәфтәрләриндән сәһифәҹикләр», «Коо- тарла Москва ја кəтирилди вә иттифаг

си вә јени игтисади сијасәтә дөнүш перасија һаггында», «Ингилабымыз лар Евинин Сүтунлу салонунда го
мүхалифәтчи груплара гаршы кəскин һагтында», «Фәһлә кәндли муфаттишли- јулду. Һәмин күн Ленинлә үмумхалг
мубаризә шәраитиндә баш верирди. jини биз неҹә jенидән гурмалыўыг (Пар- видалашмасы башланды. Јанварын 26
РК(б)П-нин хәтти әлејһинә чыхан трот- тијанын XII гурултајына тәклиф)», «Аз да 2-ҹи Умумиттифаг Советләр гурул
скичиләр вә бухаринчиләр партијаны олсун, јахшы олсун») диктә едиб јаз- тајынын Ленинин хатирәсинә hacp

Һәмкарлар иттифаглары һагтында дис- дырды (бах Сон мәгалә вә мәктублар). eдилмиш матәм иҹласы олду. Биринчи
куссија ачмаға мәҹбур етдиләр. Ленин Ленин совет респ.-ларынын көнүл- олараг ССРИ МИК cәдри М. И. Ка
онларын сəhв бахышларыны кəскин лүлүк вә һүгуг бәрабəрлији əсасында линин чыxыш етди. Гурултајда н. к.
тəнгид етди вә партијанын 10-чу гу- ваһид иттифаг дөвлəтиндә бирләшмә- Крупскаја, И. В. Сталин, К. Сеткин,
рултајында дискуссијаjа jeкун вурду; синин принсипләрини ишлајиб һазыр- н. Нәриманов вә б. да чыxыш етдиләр.
həрби коммунизм» сијасəтиндән јени лады вә онун Һәјата кечирилмәсинә Гурултај Ленинин хатирәсини әбәди -
игтисади сијасәтә (неп) кечмәк вәзифә- рәһбәрлик етди. 1922 ил декабрын 30- ләшдирмәк һаггында jекдилликлә гә
сини ирәли сүрдү. да 1-ҹи Умумиттифаг Советләр гу- рар чыxарды; зәһмәткеш бәшәријjәтә
1921 илин гышындан Ленин hәким- рултајында ССРИ japaдылды. Ленин мүраҹиәтнамә гәбул олунду. Гурултај
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лизм уғрунда мүбаризлəрин гаршы
TEATPAMMA сында, сосиализм вә коммунизм гуру

ТЕЛЕГРАФъ BAKY coe етскому ҹулары гаршысында дуран проблем
CouT4 мстическое, Палительну ләри һәлл етмәкдә мүдрик мәсләһәт
3 и чи олмуш ва һәмишә олаҹагдыр»

(Брежнев Л. И., оЛенине и ле
нинизме, М., 1981, с. 3—4).

Ленинин тә'лими совет өлкәсинин
бүтүн халкларынын мүгәддәратында

уч ww40 CTAPBEWY чох бөјүк тарихи родојнамышдыр го король от .
А)

HE ROVENIEN OTOLTA

эстер. с о томсоно уу...тcя кестəрдији бүтүн илләр әрзиндә Азәрб. и., д. 4 ya-1
дәстәси олан Бакы пролетариатынын тугаа алба

CANAPHOW PHOETCTSVET •COSYBEE 1710 Һәјатына вә мүбаризасинә бөјүк диг. тойм тих,
MICC WL 30MCHUO ABESS MONA ME NOW PECNY CAR *
OLIPARALT Tatay YDE PE WWOC TO мин инкишафы» әсәриндә 19-ҹу әсрин А. ex acaden geleentalon
NO) OICTIO coor CODE TENTO PAD TEACTIA 60-ҹы илләриндән е'тибарән Бакыда
MESINCHWAR CABAMEA AIEMMES AMO CONECTO з ал.
C POCOOP OTC TONT COON CH0500> MED SMC OC ut бәһе етмишдир. Ленин "Русија фәһль для • 1 yaDA AATOR PARA YETEMI NAPODOS DOCTOKA 01
чистка она и инсон мэлмс има сеите, синфинин ийгилаби
PICAS MO SEPSAMOSANS A JEDACTAYT чохмилләтли Бакы пролетариатына мүе и е».
PAGOWE W KPECTENME IPSENARAN TAPACTOYAT һүм јер верир, Гафгазда ленинчи «Ис

KPECTLAME ADEPSAMGBA MA A кра» мәсләкли с.-д. тәшкилатларынын
SIPABCTBYET Co. PABOVEN CADAM ADL PSEMANA japaдылмасына вә мөһкәмләндирилмә
POCCUM PU 24PLACERATE A COINA PRONAAT синә рәһбәрлик едир, Бакыда ишләјән

ингилабчы с.-д.-лaрлa cых әлaгә сах
В. И. Ленинин Азәрбајҹан Совет Сосиа- лајыр, онлара көстәришләр вэ мәслэһәт В. И. Ленинин «Бакы шәһәри фәһлә

лист һөкумəтина телеграмы. 1920 ил, ләр верирди. Ленин Бакы искрачы ләринә» мәктубунун əл јазмасы. 1922 ил,
5 мај. ларынын кизли мәтбəə јарадыб орада
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rејд етди ки, Ленинин коммунизм идеја- «Искра»ны чап етмәк фикриндә ол- сијаси тә'тилин сонунҹу моҝиканлары»
ларыны бүтүн дүнjaja чaтдыpан әсәр- дуглары һагтында она мо'лумат вер- (јенә орада, сəh. 423). Ленин иртиҹа
ләринин кениш вә күтләви сурәтлә ја- миш л. М. Книповичә 1901 ил мa jын дөврүндә вә јени ингилаби јүксəлиш
jылмасы онун үчүн ән јахшы абидә 15(28) дә јазмышды: «Сиз Русијада илләриндә Бақы болшевик тәшкилaты
олаҹагдыр. Петроград фәһләләринин «Искра»ны неҹә тәшкил етмәк фикрин- нын фәалијjәтинә jүксәк гијмәт вермиш,
хаһиши илә турултај Петрограды Ле- дәсиниз?» (јенә орада, ҹ. 34, cəh. 58). ону 1910 вә 1911 илләр Русијасы үчүн
нинград адландырмағы гәрара алды. О заман Бакыда ишләјән мүһəндис нүмунәви вә габагҹыл с.-д. тәшкилат
Ленинин вәфаты Азәрб. халгыны да Р. Е классона Мүнхендән көндәрди- ларындан бири адландырмышды. Ле
үрәк дән кәдәрләндирди. Азәрб.-ын ји мәктубда ондан ишә пул јардымы» нин Гафгазда милли мәсәлә илә дәрин
Һәр јериндә матәм митинглари вә нү- көстәрмәји хаһиш етмишди. «Искра»- дән марагланыр, мухталиф милләтлә
мајишлари кечирилди. Јанварын 27-дә нын Бакыдакы акенти л. J. Галле- рин габагҹыл фәһләләрини бирләшди
сәһәр Ленинин ҹәназəси Гызыл мезда- ринә мәктубларында Ленин «Искра» рән Гафгаз болшевик тәшкилатлары
на кəтирилди. Саат 4-дә дәфн мәраси- газетинин Тәбриз васитəси илә Русија- нын ингилаби ишини јүксәк гијмәг
ми олду. Иличин ҹәназаси Кремл ди- ја көндәрилмәсиндән, «Искра»нын нәш- лəндирирди. О, Гафгаз болшевикләри
варынын јахынлығында хусуси тикил- ринин Гафгазда тәшкил олунмасындан нин милли мәсәләни пролетариатҹасы
миш мавзолејә тојулду (бах Ленин мав- вә һеч олмазса, бир нөмрэсини бүтөв на һәлл етмәк тәчрүбәсини, бејнәлми
золејu). Бу анда өлкәнин һәр јериндә нәшр етмәкдән данышырды. Бакыда лəлчилијини намунә ҝөстәрирди. Ле
мүəссисәләрдә иш беш дəгигәлијә кә- Ленинин көмəји илә japaдылмыш киз- нин Азәрб. болшевикләри вә зәһмәткеur
силди, татарлар, кәмиләр, автомобил- ли «Нина» мәтбəəси 1901 илин дека- лəринин сосиалист ингилабынын гәлә
ләр дајанды. Һәмин күн бир чох капи- брында «Искра»нын 11-ҹи нөмрәсини бәси уғрунда фәдакар мүбаризасини
талист өлкәсинин эмәкчилари дә беш матрисадан чап етмишди. Ленин мен- дигсәтлә изләфир, 1918'ил мајын 14 дә
дәгигәлијә иши дајандырдылар. Дүн- шевикләрин тәфригәчилик фәалијjәти- Бакы болшевикләринә јазырды: «Си
јанын садә адамлары өз мүәллими, нə гаршы Бакы болшевикләринин мүба- зин мөһкәм вә гәти сијасəтиниз бизи
рәһбәри, ән јахшы досту вә мүдафиә- ризасинә истигамәт верирди. О, пар- севиндирир» (Әсәрләри, ч. 35, cəh. 314).
чиси илә дəрин бир кәдәр ичиндә ви- тија дахилиндәки вәзијjәтдан бәһс едән Ленин Бакы коммунасынын ишинә вә
далашырдылар. әсәрләриндә РСДФП Бакы Комитаси- мүдафиәсинә һәртәрәфли көмəјин тәш
Ленин тарихә марксизмин үч тəр- нин гәтнамәсини дә (1904) хатырлат- килатчысы иди. Бакы коммунасынын

киб һиссәсин — фәлсәфәни, сијаси иг- мышды. Ленин РСДФП-нин 3 ҹү гу- мүвәггәти сүгутундан сонра да Ленин
тисады, елми коммунизми Кәртәрәф- рултајыны чакырмаг вә дикәр партија Азәрб. зәһмәткәшләринин сосиал вә мил
ли инкишаф етдирмиш көркəмли мү- мәсәләләри барәсиндә Бақы Комитəси ли зүлмдән азад едилмаси уғрунда бол
тәфәккир, илк јени типли пролетар илә дә фәал јазышырды. Ления Руси- шевикләрин мүбаризасини дайм
партијасы олан болшевик партијасы- јада 1905 — 07 илләр ингилабы дөврүн- ләзирди. О, 1919 илин февралында
нын јарадыҹысы, дүнјада биринҹи мү- дә Азәрб. зәһмәткәшләринин мүбаризә- фәһләләр вә матрослар арасында инги -
зәффәр сосиалист ингилабынын рәһбә- сини јүксәк гијмәтләндирмишдир. Һә- лаби әһвали -руһијjәнин артдығы һаг
ри, тарихдә илк пролетар дөвлатинин мин илләрә аид 40-а гадәр әсәриндә гында Бакыдан мә'лумат алан кими
баниси. империализмә гаршы чарпы- Азәрб.-да баш вермиш ингилаби һади- дәрһал бу мә'лумата ҹаваб вермиш,
шан јенилмәз мүбариз кими дахил ол- сәләрдән вә болшевикләрин фәалијjә- ҹидди тадбирләр көрүб, бакылыларын
мушдур (бах Марксизм-ленинизм, диа- тиндән бәһс олунур. Ленин «пролетар әһвали руһијjәсиндән сүр'әтли вә һәлл
лектик материализм, тарихи мате- тә'тил мүбаризасинин инадҹыллығы едиҹи Һәрәкәт үчүн истифадә етмәјә
риализм. е. 7ми коммунизм, сијаси иг- ҹәһәтләнә '1905 илдә Лифландија губ.- чағырмышды (бах јенә орада, ч. 44,
тисад). Ленинин ады бүтүн гитәләр- нын биринҹи јердә дурдуғуну гејд едә- cəh. 163).
дә янгилаби һүнәрләрин рәмзидир. Ле- рәк јазырды ки, онун ардынҹа «Бакы Ленин Азәрб.-да Совет haкимијjәти
нинизм — халкларын бөјүк мүбаризә губернијасы кәлир; бурада һәр бир фаб- нин гәләбәсинин илһамчысы, Совет Ру -
бајрағыдыр. Заман Ленинин дүһасына рик -завод фәһләси, 4,56 дәфә... тә'- сијасы тәрәфиндән она көмәк едилмә
Һаким дебилдир, Ленинин иши мәғлуб- тил етмишдир» (Әсәр. там күллијјаты, синин тәшкилатчысы или. Азәрб. -да
едилмәздир. Маркс — Енкелс — Лени- ч. 19, cəh. 336). Ингилабын кери чәкил- Совет haкимијjәтинин гурулмасына кө
нин бөјүк тә'лими, Ленин фикри, иҹти - дији, иртиҹанын һүҹуму дөврүндә дә мәјин зәрурилијини көстәрәрәк, 1920
маи инкишафын Ленин тәһлилинин Бакы пролетариаты мүбаризәни дајан- ил мартын 17-дә Гафгаз ҹәбһәсинин
дәринлији вә узагкөрәнлији, онун иш дырмырды. Бунунла əлагəдар Ленин һИШ-нә телеграмында билдирирди ки
үслубу, онун бөјүк ишинин бүтүн да- 1910 илдә јазмышды: «1908-ҹи илдә сә'jи буна јөнәлтсинләр (бах јенә opa -
вамчылары үчүн сөнмәз мајак, е'тибар- тә'тилчилəрин сајы чох олaн губернија- да, ҹ. 35, cəh. 430). Тенин Азәрб. -
лы истигамәтләндириҹи, муасир һәја- ларын биринҹиси 47 мин тә'тилчиси да Совет haкимијjәтинин гәләбәсини
ты баша дүшмәкдә, дөврүмүздә сосиа- олан Бакы губернијасыдыр. Күтләви јүксәк гијмәтләндирирди вә 1920 ил
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ва

сәнә

мајын 5-дә РСФСР хкс адындан
Азәрб. Совет Сосиалист Һөкумəтинә
көндәрдији телеграмда јазмышды: «Ja
шасын Азәрбајҹан вә Русија фәһләлә

ринин кәндлиләринин иттифагы»
(јенә орада, ҹ. 31, cəh. 126). 1920 ил
нојабрын 27-дә РК(б)П мк Сијаси
Буросунун Ленин тәрәфиндән јазыл
мыш гарарында Азәрб.-ын горунулмасы
башлыча вазифә кими ирәли сүрүл
мүшдү (бак јенә орада, ҹ. 42, cəh. 216).
Ленин Азәрб. нефт сәнајесинин бәрпа
вә инкишафына чох фикир верир, Ба BEHU Р
кы нефтчиларинин, бүтүн Азәрб. зәһ
мәткәшләринин мадди вәзијjәтинин
jaxшылашдырылмасына гајгы көстә.
рирди. О, 1921 ил мајын 27 дә јазырды:
Бакыја диггәт вә тајгыны артырмаг в И. Ленинин вәсфа
лазымдыр» (јенә орада, ҹ. 35, cəh. 486). ты идә әлarəдар Ағ
Ленин Совет Азәрб.-ы игтисадијјаты дамда матом митин
нын дикәр cahəлəринин инкишафы ги. 192 i, jaнвар.
мәсәләләри илә дә јахын дан марагла
ныр, чохлу мәктуб вә телеграмларын
да суварманы, әкинчилији вә малдар- Азәрб. халқы бөјүк Ленинә сонсуз касы (1970 — 80 илләрдә 11 ҹилд бу
лығы инкишаф етдирмәк зәруратини мәһәббәтини вә һəдсиз миннәтдарлығы- рахылмыш) нәшр едилир.
дәфәләрлә көстәрирди. 1921 ил ок- ны гәлбиндә әбәди jашадыр, онун ады Совет халгы Ленинин хатирәсини
тјабрын 21-дә әмші-ә мәктубунда ја- вә хатирси Азәрб. халгы үчүн сон дәрә- әзиз тутур. Умумиттифar Коммунист
зырды: «Гафгазда, Азәрбајҹанда (Му- ҹә әзиздир. Ҝәнҹләр иттифагы, Үмумиттифаг Пио
ған дүзү) ...памбыг мәсәләсини дaha Сов, Йќп Ленинин әдәби ирсинин, нер Тәшкилaты, чохлу шәһәр (о ҹүм -
сә'јлә ирәлиләтмәк лазымдыр» (јенә opa- һәмчинин онун һәјаты вә фәалијjәти ләдән Ленинград вә “Улјановск) онун
да, ҹ. 45, cəh. 336). Ленин Азәрб.-да илә бағлы сәнәдлəрин өjpәнилмәсинә, адыны дашытыр. Азәрб. ССР дә" Лени
сосиализм гуруҹулуғунун башга мә- горунуб сахланмасына вә нәшринә му- нин адына р-н (Бакыда), кәндләр, али
сәләләринә, милли сијасәт мәсәләләри- һүм әһәмијjәт верир. РК(б)П'мк бу мәктәб, сәнаје вә мәдәни-маариф мүәс
нә, партија вә дөвләт органларынын мәгсәллә 1923 илдә В. И. Ленин Ин-ту сисəлəри, метрополитен, кез вә с-злар,
кадрларла мөһкәмләндирилмәсинә дә japaтмышды (бах Марксизм-ленинизм күчә вә мејданлар вә с. вар. Респ.-нын,
хүсуси диггат јетирирди. Институту). Сов.Икл мк јанында демәк олар, бүтүн шәһәр вә кәндләрин
Ленин халглар арасында достлуг Мли-нин Мәркәзи Партија Архивиндә дә Ленинә абидә уҹалдылмышдыр.

нүмунаси олан Загафгазија едераси- Ленинин 32 минә јахын әсәри Хариҹи өлкәләрдә (хүсусилә соси
јасы japaдылмасынын тәшәббүсчүсү ди сахланылыр. Ленинин әсәр вә сә- алист өлкәләриндә) Ленинин адына шә
вә тәшкилатчысы иди вә бу мәсәләләр нәдлəринин 200-ә гәдәриндә билаваси- Һәр, сәнаје мүəссисəлəри, күчә вә меј
илә билaвaсигә мәшғул олурду (бах тə Азәрб.-дан, онун тарихи ва игти- данлар вар, она абидәләр гоjулмушдур.
Загафгазија Совет Федератив Сосиа- садијјаты илә әлaгәдар мәсәләләрдән 1930 илдә ССРИ-дә ән јүксәк мү
лист Республикасы). Ленинин «Азәр- бәһс олунур. Бунларын бир кисми Ле- кафат— Ленин ордени, елм, техника,
бајҹан, Жүрҹустан, Ермәнистан, Да- нинин јаздығы мәктуб вә гејдләрдир. әдәбијјат вә инҹәсәнәт саһәсиндә көр -
ғыстан вә Дағлылар республикасын- Ленин дүнјада ән чох охунан мүәл- кәмли хидмәтләрәкөрә Ленин мүкафат -
дакы коммунист jолдашлара» мәк- лифдир. ЈУНЕСКО-нун мә'луматына лары (илк дәфә 1925 илдә тә’сис олун -
тубу Азәрб., еләҹә дә бүтүн Гафгаз көрә Ленинин әсәрләри тиражына мушдур; 1935—57 илләрдә верилмир
партија тәшкилатлары үчүн програм тәрҹүмәсинин сајына көрә дүнјада би- ди), «Халслар арасында сүлһү мөһкәм
сәнәди иди. Ленин Азәрб.-ын нүмajәндән ринҹи јер тутур. Мүхталиф өлкәләрдә ләтмәјә көрә» бејнәлхалг 'Ленин мүка
ләрини, нүмajәндә hej'әтләрини һөр- тәкҹә 1979 илдә Ленинин 201 әсәри тәр- фатлары (1949) тә'сис едилмишдир.
мәт вә мәһәббәтлә гәбул едирди (Ле- ҹүмә олунмушдур. Совет Иттифагында Ленин Мәркәзи Музеји вә онун фили
нинлә көрүшән Азәрб. нүмajәндәләри: Ленинин әсәрләри ССРИ вә дүнја халг- аллары надир хатирә вә тарихи аби
Н. Нариманов, М. Б. Гасымов, С. Аға- ларынын 111 дилиндә тәгр. 14 мин дә дәләрдир. Дикәр сосиалист өлкәләрин
малыоғлу, д. Бүнјадзадə, Г. Мусабə- фә нәшр едилмишдир (тәкҹә 1980 илдә дә, Финландија вә Франсада да В. И.
јов, Р. Ахундов, М. Д. Һүсејнов, м. 15,3 млн. нусхә). Ленинин Әсәрләринин Ленин музејләри вар.
Исрафилбəјов, М. Һаҹыјев, М. Дада- ССРИ-дә 5 нәшри, Азәрб.ССР-дә 2 1970 илин апрелиндә Сов. Икп, бү
шов вә б.). Ленин сөһбәт заманы адәтән нәшри (4-ҹү нәшр там, Әсәр. там күл- түн совет халғы, бејнәлхалг коммунист
Һал əhвал тутур, респ.-нын һәјаты илә лиjјатынын 1—38 ҹилдлари, 1982) ол- һәрәкаты, тәрәггипәрвәр бәшәријjәт
әлагӘдар мәсәләләрлә јаxындан ма- мушдур. «Ленин мәҹмуəлəри» (1924—80 в. и. Ленинин анадан олмасынын 100
рагланыр вә чох гијмәтли мәсләһә ләр илләрдә 39 ҹилд бурахылмыш), «Вла- иллијини тәнтәнә илә гејд етмишдир
верирди. димир Илич Ленин» биографик хрони- Јапышдырма шәкил, бах сəh. 192—193.

Әсәрләри: Әсәрләри, ч. 1—45, Б.,
1942—70; Сечилмиш әсәрләри, ч. 1–3,
Б., 1962—63; Әсәр. там күллијјаты, ч.
1-36; Б., 1973—82; В. И. Ленин Азәрбај.

ҹан Һагында, Б1958—65; Ленинские сбор
ники, кн. 1–39,м-л.; 1924—80
Әд.: В. И. Ленинин анадан олмасы:

нын 100 иллији мүнасибәтилә Сов. Икп
МК-нын Б., 1970; В. И.

В. И. Ленинин вафаты Ленин. Тәрчүмеји-haлы, Б., 1975; КрупБ.;
зәһмәткешләри Ба- Нариманов Н., Ленин вә Б.;
кы нефтчилари адындан 1970; Брежнев Д. И., ОЛенине и лени
көндәрилмиш әклилләр. низме, М., 1981; Әлијев һ. Ә., Ленин

1977; В. И. Ленин Һаггында хатирәләр,
Б., 1957; Азәрбајҹан елчилари Иличин
јанында, Б., 1970; к 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина, Сб. документов
и материалов, М., 1970; В. И. Ленин.
графия, 6 изд., М., 1981; Ленин-Круп
ская-Ульяновы. Переписка (1883—1960)
Сб., М., 1981; Письма трудящихся Азер
байджана В. И. Ленину. Б., 1962; Лени
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низм — наше знамя, Б., 1970; В. И. Ленин. рын 27-дә ағаҹдан (шамағаҹы) мүвәг - У Кремлевской стены, М., 1981; jенә
Биографическая хроника, 1870—1924, т. гəти мавзолеј һазыр олду. 1924 ил јан- онун, Мавзолей Ленина, 5 изд., м., 1980.
1—12, М., 1970—81; Воспоминания ком- варын 27-дә саат 16-да" Ленинин ҹәна- ЛЁНин МЕМОРИАЛЫ, Улјанов
Ереван, 1976; лениниана. Библиографиче. зәси мавзолејә годулду. Ај јарым әр скда — В. И. Ленинин анадан олма -
ский указатель произведений В. И. Ленина зиндә мавзолеји 100 миндән артыг адам сынын 100 иллији мүнасибәтилә 1967.
и литературы о нем. 1956--1971 гг., т. 1-5, зијарәт етди. 1924 илин баһарында 70 илләрдә тикилмишдир (ме'марлар
М., 1971—81; Ленинский призыв в Азер- Л.м. нин һәм мәгбәрә, һәм дә трибуна Б. С. Мезентсев, М. П. Константинов,

М., 1974; Воспоминания • функси јасыны дашыјан 2 ҹи варианты - Г. Г. Исакович, мүһэндис Л. Б. Фаб
В. И. Ленине, 2
Собр. фотографий и кинокадров, 2 изд., нын иншасына башланылды (ме'мар рикант; Ленин мүкафаты, 1972). Ағ

М., 1980; "Ленин, историко-био: А, В. Шусев; саркофагын лајиһәси К. С. мәрмәрдән үзлүк чәкилмиш л.м. би
атлас, з изд. М., 1980; Мелниковун иди). Палыд агаҹындан насы Улјановск ш. нин мəркәзи һис

яновых. Тетралогия. Очерки и статьи, дүлмүш, әввәлки мавзолејин үч һиссәли лəндирилмишдир. Л.м. -нын ачыг һә.
М., 1980; jенә онун, Четыре урока у композисијасы бурада ваһид тикили илә jәтин дә В. И. Ленинин доғулдуғу ев,Ленина. Документальные очерки, м.,

1981; Костин А. Ф., Ленин - создатель л.м. jенидән ачылды. 1924 ил мартын лодја илә» абидәси (гранит, тунҹ, hej
әвәз едилмишди. 1924 ил августун 1-дә һәмчинин «М. А. Улјанова оғлу Во

партии нового типа. 2 изд., м., 1980; 26-да проф.-лар В. П. Воробjов, Б. И. кәлтәраш П. И. Бондаренко вә б.) вар.јенә онун,

биографии молодого Ленина, М., 1981. Збарски вә б. Ленинин бәдәнини узун Л.м. бинасында В. И. Ленин Мәркә
ЛЕнин-- Азәрб.CCP Шамхор р-нунда мүддәт сахламаг үчүн јенидән балзамла- зи Музејинин филиалы (Ленин залы
шәһәр типли тәс. Илдә илә; мозаика

(1962 илдән). І. Ленинин бәдәнини узун мүддәт сахла- г. и. Опрышко, В. И. Ленинин мәр
ишләринин мүәллифи

гӘс. советлијинин мəркәзи. Р-н мәркә
зиндән 9 км ҹ. -ш.-дә, Шамхор чајынын мағын мүмкүн олмасы мүəjjәнләшди мәр фигурунун мүәллифи П. И. Бон
саһилиндә, дағәтәји рилди. Бунунла əлагодар дашдан јени даренкодур), китабхана, кино залы,дүзәнликдəдир.

Шәраб зду, орта мәктәб, мәдәнијjәт в. Шусев; мүштәрәк мүәллиф-ме'мар версал зал јерләшир. Л.м. -нын гаршы
мавзолеј тикилмәси гәрара алынды (А. Сијаси маариф еви, 1400 jерлик уни

еви, клуб, китабхана, хәстәхана, до й. А. Франсуз, ме'мар г. к. Јаковле - сындаѓы ачыг мејданда «Октјабрьғум еви вар.

ЛЕНИН АДЫНА КАНАЛ — Азәрб.ССР. вин иштирaкы илә). Тикинти үчүн мәр hејкәлтәрашлыг композисијасы japa

дә, Муған дүзүндә суварма мәр, порфир, гранит, лабрадор, лабра дылмыш вә чарhовуз (мозаика ишлариканалы.

Уз. 65,7 км, башланғыч һиссәдә субу- хариҹи һәҹми бөјүдүлүб 1,3 мин мәдәндорит вә габронорит сечилди. Л.м.-нин 3. к. Серетелининдир) тикилмишдир.

рахма габилијjәти 21,6 м3/сан-дир. Су- 5,3 мин Зә, даҳили һәҹми исә 0,2 мин А. И., Ленинский мемориал в Ульяновске,Әд.: Никитин М. И., Томуль

јуну Баш Муған каналындан алыр. м2-дән 2,4 мин м?ə чaтдырылды. Үму- Саратов, 1979; Ленинский мемориал в
Үстүндә 77 һидротехники гурғу, 1 насос ми композиција сахланылмагла бина Ульяновске, Фотоальбом, 2 изд., Сара
ст. вар. Саатлы вә Сабирабад р-нларын- нын монолитлији күҹләндирилди. Мав тов, 1981.

да тәгр. 20 мин һа торлағын суварыл- золеј әввәлкиндән з м һүндүр олду, ЛЁнин МУЗЕЈИ, В. И. Ленинмасында истифадә едилир. интерјериндә гранитдән ССРИ Щерби- Мәркәзи музејиМосквада -
ЛЕнин инстиТУТУ, Yик (6) пнин барелјефи japaдылды (1930, hej- дыр. 1924 илдә РК(б)П - вин 13-ҹү гу
мк јанында Ленин Инсти- кәлтәраш и. д. IIадр). Житомир вил. - рултары мк -ја В. И. Ленин Ин-ту нәзтуту-бах Марксизм Ленинизм Ин- нин Головинскаја Слободка хутору ја- диндә музеј шө'бәси јаратмағы тапшырституту.

хынлығындакы дaш кaрханасындан кә ды.
ЛЕHйн МАВЗОЛЕЙ, В. И. Ленин тирилмиш 60 тонлуг сал лабрадор үзә Музејə материаллар топланма -
Мавзолеји — Гызыл сында Улјановлар аиләси, Н. К. Круп

мејданда риндә гырмызы кварситлә ЛЕНИн сө- скаја, В. И. Ленинин силаһдашлары
(Москва) Кремл диварлары гаршысын- зү һәкк блунду. 1930 илин октјабрын- фәал иштирак етдиләр. Илк експозида абидә-мәгбәрә. Мавзолејин матәм да дашдан тикилән мавзолејин иншасы сија 1924 ил мајын ачылды.

залында Владимир Илич Ленинин баша чaтды. 1931 илдә Л.м. нин һәр Үйк(6) мк вә ССРИ XKC-нин гәбалзамланмыш
олан сарко- ики тәрәфиндә трибуна (10 мин нәфәр- рары (1935) илә 1936 ил мајын 15-дә

фаг (табут) гоjулмушдур. Тәнтәнәли лик) тикилди. Л.м. Гызыл мејданын Ингилаб мејданында В. И. Ленин Мәр
күнләрдә (нүмајиш, митинг, һәрби па- ме'марлыг ансамблынын композисија кәзи Музеји ачылды. 1980 илдә музејин
рад вә с.) Л.м. Һөкүмәт трибунасына мәркәзинә чеврилди. 1945 илдә мавзо- фондларында 700 миндән артыг, 34чeвpилир.

1924 ил јанварын 21-дә В. И. Ле- В. Шусев). 1973 илдә јени саркофаг вар иди. Онларын арасында В. И. Лелејин мəркәзи трибунасы тикилди (А. салонунда 12,5 миндән чох експонат
нинин вәфатындан сонракы умумхалг дүзәлдилмиш (hејкәлтәраш н. В.
кəдəри күнләриндә партија МК cы вә Томски), 1974 илдә Л.м.-ндә jенидән- әлјазмаларынын нүсхәләри, фотосурәтнинин шәхси әшјаларынын әсиллари,

Совет һөкумəти Ленинин ҹәназасини гурма вә бәрпа ишлари апарылмышдыр. ләри, әсәрләринин илк нәшрлари, онунторпаға тапшырмамаг вә ону һәмишә- 1924 ил јанварын 26-да Москва гарни- мәгаләләри блан «Искра», «Вперіод»,
лик сахламаг барәдә 1000-дән артыг зону рәисинин әмри илә Л.м. гаршысын- «Правда» вә с. гәзетләрин нөмрәләри,
хаһиш телеграмы вә мәктубу алмышды. да Фәхри гаровул тә’сис олунмушдур. имзaлaдығы декретләр, вәрәгәләр, чаЈанварын 22 дә сәһәр проф. А. И. Аб- Совет халгымавзолеји 1 %-ли пост ғырышлар, совет халгынын В. И. Лени
рикосов Ленинин бәдәнини дәфнә гә- адландырыр. 1924 — 79 илләрдә мавзо вә Коммунист партијасына хатирә
дәр сахламаг үчүн балзамламыш, јан - леји 82 млн.-дан артық адам зијарәт һәдијjәләри вә с. вар. Сәнәд вә матеварын 24 ү кеҹәси ме'мар А. В. Шусев етмишдир.
3 күн мүддәтиндә мавзолеј тикилмаси риаллар ингилаби нәзәријjәнин ишланиб

Әд.; Збарский Б. И., Мавзолей һазырланмасы, јениhаггында тапшырыг алмышды. Јанва- Тенина. 2 изд., м., 1946; Абрамов А.. партијаның типли марксист
japaдылмасы саһәсиндә

В. И. Ленинин фәалијjәтини ишыглан
дырыр, онун даһи нәзәријjәчи. стратег,
Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабы
нын, бејнәлхалг коммунист вә фәһлә һә
рәкатынын рәһбәри, дүнјада илк фәһлә
кәндли сосиалист дөвлатинин баниси

вә рәһбәри олдуғуну көстәрир. Музејин
бир салонундагы експонатлар

Сов. ИКП нин рәһбәрлији илә совет
Ленин мавзолеји. Москва Гы

халгынын, өлкәләри хал

зыл мејдан 1929—30. Ме'мар ларынын өз марксист ленинчи партијаА В. Шусев.
ларынын рәһбәрлији илә В. И. Ленинин
вәсијjәтләрини неҹә јеринә jетирмасин
дән бәһе едир. В. И. Ленинин идеја

ирсинин вә Сов.Икп МК-нын, Совет
һөкумəтинин мүһүм гарарларынын там
өjpәнилмән мәгсәди илә музејин екс
позисијасы да им јениләшдирилир.
1924—80 илләрдә музејдә 52 млн. нә
фәрдән чох адам, оҹүмләдән дүнја

31-дә

ҹәназаси

нә

неча

сосиалист



чинин

Hын

тикиш,

фондларында 110 миндән чох, 26 сало- верилир. 1970 илдән әлaвә олараг ушаг мартын 28-дә ләғв олунмушдур). Саh.
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ба газасы зәһмәткәшләринə həдијjә көн- тәсәррүфаты үзүмчүлүкдүр. Орта мәк
дәрдији «Универсал» типли мәтбәә тәб, клуб, китабхана, хәстәхана вар.
машыны (1900 ил, № 5274), Азәрб. ЛЕНИНАБАД Азәрб.ССР Бәрдә
зәһмәткешләринин В. И. Ленинә хати- р нунда кәнд. л. советлијинин мəркәзи.
рә һәдијjәләри вә с. нүмајиш етдирилир. Рн мәркәзиндән вә Бәрдә д.ј. ст.-ндан
Музеј В. И. Ленин, онун Гафгазда вә 17 км шм. ш. дә, Гарабағ дүзүндəдир.
Азәрб.-дакы шакирдлари вә силаһдаш - ӘҺ. 1280 (1981); памбычылыг, тахыл
лары Һаггында сәнәдлари, материал- чылыг, hејвaндaрлыг, барамачылыг вэ
лары ахтаран вә үзә чыхаран елми мәр- бағчылыгла мәшғулдур. Орта мәктәб,
кəздир. Респ. -нын баш ингилаб тарихи мәдәнијjәт еви, хәстәхана вар.
музеји кими Азәрб.-ын мүрафиг, һәм- ЛЕНИНАБАД — Азәрб.ССР Шамахы

өлкәшүнаслыг музејләринә әл- р-нунда кәнд. Л. советлијинин мəркәзи.
ми методики вә әмәли көмəклик көс- Р-н мәркәзиндән 18 км ҹ.-ш.-дә, Гобус
тәрир. Музејин нәздиндә 4 тарихи-ин- тандадыр. ӘҺ. 1341 (1981); үзүмчүлүк
гилаби хатирә музеји — «Нина» кизли вә һејвaндaрлыгла мәшғулдур. Шәраб
мәтбəəси (1938 ил јанварын 21-дә ачыл- з-ду, орта мәктәб, 2 клуб, 2 китабхана

Ленин Мәркәзи Музеји бинасынын ха- мышдыр), С. М. Кировун мәнзил му - вә тибб мәнтәгәси вар. Бөјүк Вәтән
риҹи көрүнүшү. зеји (1939 ил 18 мај), Нефт сәнајеси мүһарибәсиндә һәлак олмуш һәмјерли

фәһләләри иттифагы вә «Гудок» гәзети- ләрин шәрәфинә абидә гоjулмушдур.
демәк олар бүтүн өлкәләринин нин редаксијасы (1940 ил, 15 ноjабр), ЛЕНИНАБАД — Азәрб.CCP Шамхор

нүмajәндәләри олмушдур. Музеј ил- м. Әзизбəјовун мәнзил музеји (1946 р нунун Тәзәкәнд советлијиндә кәнд.
кин мәнбәләр əсасында В. И. Ленинин ил, 19 јанвар) вар. р-н мәркәзиндән 3 км ш.-дә, дүзәнлик
тәрҹүмеји һалыны вә Сов. Икп тари дəдир. ӘҺ. 1199 (1981). Əсас тәсәррү
хини өjpәнмәк үчүн нәзәри базадыр. әд.: Центральный музей В. И. Лени- фаты үзүмчүлүкдүр. Китабхана вар.
Л.м. филиаллары (Ленинград (1937), на, М., 1980. ЛЕНИНАБАД (1936 иләдәк Хоҹән т)
Тбилиси (1938), Кијев (1938), Улја- Ленин MYKАФАТЫ, В. И. Ленин — Tav.ССР-дә шәһәр. д. ст. Ленин
Дашкәнд (1970)] вә ССРИ дəки в, и ад. мүкафат— ССРИ -дә елм, тех- абад вил. -нин мəркәзи. Сырдəрја чајы
Тенинин хатирә музејләри илә елми ника, әдәбијат вә инҹәсәнәт саһәсиндә саһилиндә, Фəрганә вадисинин кирә
методики иш апарыр. Ленин ордени ән көркəмли наилијjәтләрә көрә вәтән - ҹәјиндадир. ӘҺ. 135 мин (1981). Ипәк,илә тәлтиф олунмушдур (1974). дашлары jүксәк һәвәсләндирмә фор- ламбыгтәм изләмә, аjаггабы,

В. И. Ленин маркази му- маларындан бири. Илк дәфә л.м. 1925 јејинти, метал е'малы, мебел сәнајеси.евтикмә комбинаты; педагожи ин
зејинин Бакы филиалы Сов, илдә тә'сис олунмушду (1935—57 ил ихтисас мәктәблари, мусигили
ика МК-нын 1954 ил 4 август тарихли ләрдә верилмирди). Гүввәдә олан Л.м. ортагәрарына əсасəн japaдылмышдыр. 1955 hаггында Әcacнaмәни Сов.ика мк драм театры, тарих-өлкәшүнаслыг му.
илин апрелиндә ачылышы олмушдур. вә ССРИ Назирләр Совети 1967 ил фев- зеји, Taw, CCP EA Ботаника бағы вар.ЛЕНИНХБАд вилАЈәти-Таҹ.ССР.1960 илдә музеј јени бинаја (өлкәдә ралын 17-дә тәсдиг етмишдир. Л.м. 2 ын 23-дә тәшкилв И. Ленин музеји үчүн тикилмиш илдә бир дәфә елм вә техника, әдәбије дә вил. 1970 ил денилк бинадыр) көчмүшдүр. Музејин јат, инҹәсәнәт, мемарлыг саһәләриндә едилмишдир (илк дәфә 1939 илтјабрын 27-дә japaдылмыш, 1962 ил

нин әлјазмаларынын фотосурәтләри, тә'сис

тағлығында илк дәфә чап олунмуш киЛ.м.-нын һәр биринин мəбләғи 10 обо јанвар). 12 р ну, 9 шәһәри, 20 шәһәр
иаб вә брошурләри, В. И. Ленинин мәга- манатдыр. Әcacнaмәдә Л.м.-на әсәр тәг- типли гәс, вар. Мәркәзи ЛенинабадШ.-дир.
ләләри олан «Искра», «Вперіод», «Про- дим етмәк һүгугу олан дөвләт, иҹти - Табиәт. Л.в. Тјаншан вә Алај дағ
летари», «Сосиал-демократ», «Правда» маи вә елми тәшкилатлар мүəjjәнләш

Совет haкимијjәтинин В. И. Ленин тə- нәт вә ме"марлыг әсәрләре дәрч олун Фәріганә вадисинин г. һиссәси Л.В. әра -
вә с. гәзетләрин нөмрәләри, вәрәгәләр, дирилмишдир. Елм, әдәбијјат, "инҹәсә- системлəринин г. һиссәсиндә, Сырдарја
рәфиндән јазылмыш вә имзаланмыш дугдан, күтлә гаршысында ифа едилдик зисиндәдир. Макс. Һүнд. 5509 м дир
илк декретләри, хKC-нин, ӘМШ-нин дән, көстəрилдикдән, тикилдикдән (Түркүстан силсиләсиндә). Фајдалыгарарлары) вар. Експонатларын хејли бир ил сонра, техника ва истеһсалат саһиссәси в: И. Ленинин Азәрб.-ын бол- hәсиндәки ишләр исә х.Т.-нда тәтбиг газынтылары: көмүр, нефт, гурғушун
шевик тәшкилaтлaры илә әлгәсини, ча- едилдикдән, сонра Л.м. на тәгдим олу- вә с. Иглими континентал, гурулур. Ор
ризмә вә буржуазиjаjа гаршы, Азәрб.-да на биләр. Дөвлат мукафатына лајиг та темперјанварда дүзэнликда ,Е,
Совет haкимијjәти уғрунда мүбаризәни көрүлмүш ишләр Л.м. -на тәгдим едил дағларда — 9°C-дәк, ијулда мувафигәкс етдирир. Бурада «Бакински рабочи» мир. Ејни бир әсәрин ејни вахтда Ленингазетинин 1906, 1908, 1917 ил нөмрә- вә ССРИ Дөвләт мүкафатларына тән олараг 28°С, 26—15°С-дир. Иллик ја
ләри, Гудок, «Дәвәт-Гоч», «Тәкамүл» дим олунмасына риҹаза верилмир,Сов. 800 мм-ə rəдəрдир. Əсас чајы Сырдарја

нин вәрәгәләри, В. И. Ленинин фото шә- нин Л. М. верилмаси һаггында гарары мешәләри, дағларда чөл биткилари вавә Зәрәфшандыр. Чај дәрәләриндә тугај
В. И. Ленинин анаданкиллари, она һәср олунмуш инҹәсәнәт олмасы күнү

әсәрләри, В. И. Ленинин 1921 илдә Гу- әрәфәсиндә мәтбуатда дәрч
ардыҹ мешәлэри битир.

олунур.
Л.м. алан шәхсләрә «Ленин мүкафаты әһали. Таҹикләр, өзбәкләр, руслар,

лауреаты» ады верилир, диплом, фәх- вә б. jашајыр. Орта сыхлыг 1 км”-дә
татарлар, гырғызлар, украјналылар

ри нишан, вәсигә тәгдим олунур. Л.м. 48, нәфәрдир (1981). Шәһәр əh. 449бир дәфә верилир. Бах һәмчинин
«Халғлар арасында сүлһү мөһкәмләт

миндир. Шәһәрләри: Ленинабад, Исфа

мәјә көрә. Бејнәлхалг Ленинмүка- ра-туба, Чкаловск, Гафуров, Шурав.
ра, Кајраккум, Канибадам, Пәнҹикәнд,

фа плары.

ЛЁНин ОРДЕНИ — бах ССРИ ор- мәһсулларынын 1/3-индән чохуну, к.т.
Təcəрруфат. Л.в. респ. -нын сәнаје

денләри. мәһсулларынын мүһүм һиссасини ве
ЛЕнин пики-Заалај силсиләсинин рир. Мә'дән, jүнкүл (ипәк, трикотаж
ән јүксәк зирвэси. Гырғ.ССР илә Тач. памбыгтəмизләмә, истеһсалы),
ССР сәрһәдиндадир. Һүнд. 7134 м. јејинти (консерв, јағ, шәраб ва с.), ма
Бузлагларла өртүлүдүр. Л.п.-ни илк шынгајырма вә метал е'малы сәнајеси,
дәфә 1934 илдә Совет алпинистлари CEC (Кајраккум) вар. Тикинти ма
(в: Абалаков, К. Чернуха, И. Лукин) териаллары истеһсал едилир. Сувар
фәтһ етмишләр. ма каналлары (Бөјүк Фəрганә вә Ши
ЛЕНИНАБАД Азәрб.ССР Бабәк мали Фəрганә) чәкилмиш, су анбары

Ленин Мәркәзи Музеји Бакы филиалы. (Нах.McCP) р-нунда кәнд. л. совет- (Кајраккум) japaдылмышдыр Памбыг,
нын залларындан бири: "В, й., Ленин лијинин мəркәзи. Р-н мәркәзиндән 10 түтүн, чәлтик, буғда, арпа, тәрәвәз бе?
Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабынын км шм.-да, Нахчыван чајынын саһилин- ҹәрилир, мејвә вә үзүм jетишдирилир.

рәһбәридир». дә, дағ әтәјиндадир. ӘҺ. 829 (1981). Әcac hejвандарлыг вә барамачылыг инки
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шаф етишдир. Нәгл. д.ј., автомобил јерләштир. Һәмин р-нлар Фин көрфәзи- жуа-демократик ингилабынын
вә һава јоллары иләдир. Л.в. Ленин ин ш. һиссәсиндә сујун күләкләр ва- бәсиндән сонра Петрограда икиһаки
ордени илә тәлтиф олинмушдур (1959). ситәсилә говулмасы нәтиҹәсиндә баш мијjәтлик јаранды. 1917 ил апрелин
Мәдәни гуруҹулуг. Вил. дә педа- верән дашгынлара мә'руз галыр. 1703 — 3-дә В. И. Ленин Петрограда ҝәлди.

тожи ин т (Ленинабад ш. ндә), 3 музеј, 1979 илләрдә л. -да 244 күҹлү дашгын Апрелин 24—29 да РСДФII нин бура -
5 театр фәалијjәт көстәрир. Хакикати олмушлур. Шәһәри дашгынларлан гору- да кечирилән 7 ҹи Умумрусија (Ап
Тенинобод» («.Ленинабад həгигәти», маг үчүн уз, 25,4 км (22 км и Фин көр- рел) конфрансы буржуа-демократик
1амик Дилиндә) вә «.Ленинабадска ја фәзи акваторијасында) олаҹar hидро- ингилабынын бөјүjүб сосиалист инги
правда» вил, гэзетләри чыxыр. Јерли техники гурғу комплексинин тикилма- лабына кечмэси һаггында Лении прог
радио верилишиләри илә јанаіны, Дү- синә башланмышдыр (1981). Дәниз иг- рамыңы тәсдиг етди. ијул августда
шәнбә, Махква (радио ва телевизија) вә лими вар. Орта темпі рјанварда — 7,9°С, кизли шәраитдә РСДФ(6) нин 6 мы
Дашкәндән (телевизија) верилишләр иjулда 17,7°С дир. Иллик јагынты 585 гурултауы кечирилди. Гурултај нар
ретранслјасија олупур. мм. Јајын биринҹи јарысында бəјаз тијаны пролетариат диктатурасы тур
ЛЕНИНАВАН — Азәрб. ССР Марда жеҹә. әр мүшаһидә едилир. Саh. 570 км* маг үчүн силаһлы үсјан һазырламаға
керт (ДГМВ) рнунда шәһәр тили гэ (табелијин дэки шәһәр вә гәж. ләрлә тәгр. јөнәлтди. Октјабрын 10-да РСДФ(6)ІІ
сэбэ. 1. гос. советлијишін мәркэзіі. 1350 км?). ӘҺ. 4676 мин (1981, i jaнвар; мк нын иҹласында В. И. Ленинин ма
Рн мәркәзиндән 16 км шм, да, Тәр шәһәр советинә табе олан мэнттәләр рузаси эсасында силаһлы үсјан һааг
тэр чајынын саһилиндә, Гарабаг дүзүн- дахил олмадан 4156 мин). 17 р на бөлү - гында гэтнамә rәбул eдилди. Октјаб
дəдир. Шәраб зду, мал гара көкәлтә нүр. 9 шәһәрн, 17 шәһәр типли гәХ. вар рын 12 дә Петроград Совети јанында
комплекси, орта мәктәб, 3 клуб, з ки“ (1980). силаһлы үсјан гараркаһы — Һик ја
табхана, з киног урғу, хәстәхана вар. Шləhəрин эсасыны 1703 илдә 1 Пјотр радылды. Октјабрын 26 на кечән кеҹә
ЛЕНИНАКАН (Кумајри, жум Санкт Питер Бурх галасы кими (сон - Гыш сарајы тутулду, һәмин күн Пет

1924 и..тәрдә Алексан ра Петропавловск аласы) гојмушду. роградда 2-ҹи Умумрусија Советләр
дроно1) Ерм. ССР дә шәһәр (1840 Бунунла Русија Балтик дәнизинә чы- гурултаты һакимијjәтин Советләрә
илэн). 4.ј. во автомобил јоллары тов хынші әлдә етди. 1712 илдән Русијанын кечмаси һаггында гарар гәбул етди,
шаны, аеропорт. h. 213 мин (1981). најтахты олан Петербург ики əсрдән сүлһ вә торпаг hаггында декретләр вер

1. Ермнистанын эн гэдим шәһәр чох мүтлэгијјот да јағы, дворјанла ди; В. И. Ленин башда олмагла дүн
1əриндэт ир. Е.). 5 срдә бурада ја рын, сонра псә буржуазијанр: и јува јада илк фәһлә кәндли һөкумати
шарын мектни 0:1мушдур. Еркэн вә сы олмуни, ур. Петербург Һәм дә елм, хKc japaдылды.
орта жрләрдә при јанша дыни јери иди мәдәнијjәт, ҹтиман вэ ингилаби һә- Петроград 1917 ил октјабрын 26
во Кумі ўри (Күрү) алланырды. 1837 рәкат мәркәзи иди. 19 эсрин 1-ҹи ја- дан 1918 ил мартын 10 дәк Совет дөв
11 Тә рустар бірін јерин, дә Гала тик рысында бурада декабристләрит киз- латинин пајтахты олмушдур. Петро
мшіли.Тэр. Ерманистан,да фоһлә һэрэ и ҹәмијjәтләри јаранынды. 19 әсрин град пролетариатынын Ватандан мү.
катынын мүһүм моркәзлэрип,дән олан орталарында Петербургла В. Г. Бе hарибәси илләриндә көстəрдији гэһ
Александронол да 1920 илин мајында лински, Н. Г. Чернышевски, Н. А. рәмманлыға көрә шәһәр 1919 ил декаб
Совет haкими јjәтін гурулмуні, лакин Добролјубов вә б. ингилабчы демократ- рын 5-дә Гырмызы Бајраг ордени ило
тез.Тик1) ташніклар чеврилиши етмишіп- лар фәалијjәт көстəрмишләр. Шәһәр тәлтиф едилмишдир. В. И. Ленин
и тэр. Нојабрын 29 да Совет haкими ингилаби халгчылығын мәркәзләрин - вафатындан сонра шәһэр зәһмэткеш -
jәти буриа олунмундур. дән иди. Бурада 1876 илдә «Землја и лəринин хаһиши илә СЃРИ нини 2 ҹи

1. умуми снаје мəhеулунун һәҹ волја тәшкилaты japaнмыш, һәмин ил Советләр гурултајы Петрограды Ле
мінә керә реси, да Јеревандан соира Казан мејланында Русијада илк сијаси нинград адландырды. 1924 илин септ
2 ҹи јери тутур. 1, респ. сәнга је мəh нүмајиш кечирилишди. јабрында Л. да баш верән күчлү дані -
суунун 8° пни вериp. Jүнкүл (пам- Тәһкимчилигин ләгвиндә сонра гын Бакы фәһләләри Ленин
быг нарча, чораб, тикиш истеhеалат капитализм сүр'әтлә инкишафа баш - шәһәринип көмəјшә ҝәлмиші, Бакыда
бир-иктори вә с.), машынгајырма (елек лады. Фәһләләрип са јы 1900 илдә 260 Азәрб., рус вә ермәни дилләриндә бир
Протехника, эзкаhrаnjырма вә с.), је мин нәфәрә, 1917 илдә тәхм. 500 мин күнлүк («Бакы — Ленинграда»)
јини (әт комбинаты, пивә маја з ду нәфәрә чатмышды. Петербург фәһлә- бурахылмышиды. Л. өлкәни спаје
вә с) вә б. сэције саһэлэри; педагожи ләрни Русијада ингилаби һәрәкатын ләшдирилмаси К.Т. Інын коллектив

Јереван Политехник Ин тунун өнүндә ҝедир ін. Һәлә 18 әсрин 70 ҹи ләиси програмынын һәјата кечирил
филиалы, 7 орта ихтисас, 14 техники илләриндә бурада илк тә'тилләр ол мәс индә бөјүк рол оjнамындыр. л.
нешә мәктәби, Ерм. ССР EA Kеофизика муш, 1878 илдә габагҹыл фәһләләр - машынгајырманын жас бал:засына чев
вә Муһәме Сејсмолокијасы Ин ту, дән в. Обнорски вә С. Халтуринин рилишди. Миндэрлэ коммунист кз
Хусуси Тэҹрүбә Конструктор Техноло башчылығы илә «Рус фәһләләринин гуруҹулугу, ишинэ көндәр илмишди.
кија Ин ту, А. Мравјан ад. драм теат- шимал иттифагы» тәшкил едили - 1934 илдә Бакы фәһләләри илә л. ма
ры, кукта театры, өлкәйтүнаслыг му- ди. 19 әсрин 80 ҹи илләрин дә илк марк- шынгајырандары арасында сосна -
леји, А. Исаак јанын ен музеји, респ. сист дәрнәкләри — Д. Н. Благојев, п. лизм јарышы тәшкил олунмушду.
ниги.аб музејинин филиалы, ме'мар- В. Точисcки вә м. 1. Брусневин груп Бөјүк Вәт ән мүһарибәси илләрин
1ыг аби 15:1əри вә с. вар. Т., Кировабад лары вә с. мејдата ҝәлди. 1895 илдә дә 1. зәһмәткешләри мисилсиз мәрд
вә Кутаиси II. 1эри арасында ән'әнә В. И. Ленинин japaтдыгы Петербург лик намунаси көстəрдиләр. Комму
він эләк јарышы кечирилир. «Фәһлә синфинин азадлыгы уурунда пистләрин 70% -ә гэдəри, КОсоол
ЛЕНИнгOРИ- Ҝүрч.ССР дә (Ҹəнуби мубаризә иттифағы» сосиализм иде - чуларын 90% и ҹәбһәдә вурушурду.
Осетија МВ) шәһәр типли rəс. Те јаларыны фәһлә һәрәкаты илә бирләп 1941 'ил иjулун 10 дан Ленинград ву
нигори р нунун мəркәзи. Ксани д.д. дирмәклә бөјүк рол орнады. 1902 илин рушмасы (1941—44) башланды. І.
ст. нан 35 км нм. да, Ксани чајынын јајында РСДФ нині Петербург Ко ын гәһрәман мүдафиәси 872 күнг давам
co:1 саһигин эдн». Мејвә шираси ва митәсії japaдылды. 1905 или јанва етмишдир. 1942 ил декабрын 22 дә
шәраб 1:1.тары, Тбилиси трикотаж рында Петербургдакы умуми тә'тил «.Ленинградын мүдафиәсинә көрә» ме
с кинии филиалы вар. Русијадакы 1905—7 илләр далы тә'сис олунмушду. Алман фа
ЛЕНИНГРАД (1914 ил августун 31- бынын башлангычы олду. Јанварын истлари шәһәрә 250 мин јандырымы
ок Санкт Петербург, 1924 9 1а Петербург фәһләләринин динч вә фугас бомбасы, топ мәрмис и атмын
11. јанварын 26-1əк Петроград) — нумафинии ҝүлләјә тутулду |бах Дог- ды. 3 миндә: чох бина да ғылыш, 7

CCPII нин əн бөјүк сәнаје, мәдәнијjәт гуз јанвар (1905)]. 1905 илин октјабр миндә чоху зәдәләнмишди. Мүһаси
нә ем мәркэзләриндән бири, при нагл. умуми тә'тили заманы Петербург Фәһрә нәтиҹәсиндә аҹлыгдан 641 миндәп
Това Гы, дәниз порту. 1927 Илдән лә Депутатлары Совети јаранды. В. И. чох, бомбардман вә артиллерија ат»
РСФСР ин .Тенинград вил, нин мәр сенин 1905 илин нojaбp ajындан 1906 шиндән 17 миндән чох адам һәлак ол
кәзи. 1. Бөјүк Октјабр соxиалист ин илин ахырына гәләр кизли вәзијjәтлә мушду. Мүһасирәнин ләгвиндән сонра
Ги. Табынын бешији, гәһрэман шәһәрдир. Петербургда јајцамыни, партија мк шәһәркін бәрпасы башланды вә бу иши
Невајаны түзәнијин г. һиссәсиндә, Не сына вә болшевикләрин илк легал гә- 1950 иләдәк тамамилә гуртaрды.
на чајынын Фин көрфозинэ төкүлдуіх зетинә («Нова ја жизнь) рәһбәрлик ет- 1, ики дәфә (1945, 1957) Тении ор
јердә, дестта.дакы аластарда,дыр (42 ада). Мишдир. дени илә тәлтиф олунмушдур. 1965
Пәһәрин разисин дә үмүми уз. 160 км 1917 илин февралында Петроград ил мајын 8 дә rәһрәман шәһәр Л. а
дан чох останні 40 дан артыг чај, тэгр. 200 да башта ја күчлү тэ'ти:1 үсјана чев «Гызы. Улдуз» медалы верилмидир.
сүн и кіна і вар. І, ын хејан һиссаси ри.1,т. Февралын 27 дә үсјанчылар 1967 илдә, "Совет haкимијуэтилин 5()
әниз сэвијjәс идән 1,2--3 м јүксәк,дә шәһәри элә кечирдиләр. Феврал бур - иллији мүнасибəти илә i. Октјабр
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Ингилабы ордени илә тәлтиф едилмиш- лардан Д. Д. Шостакович, Л. А. Мра- кән классисизм дөврүнә аид абидәләр.
дир. вински, Н. К. Черкасов, Г. С. Уланова, дән Гостины двор (Растабазар: 1761 —
". ССРИ нин Москвадан сонра икин- к. н. вә С. Д. Василјевләр, Г. М. Ко- 85), Рәссамлыг академијасы (1764 — 88),

ми сәнаје мәркәзи, габагҹыл елми тех- зинтсев вә б. нын јарадыҹылығы 1.-ла Таври ја сарајы (1783—89), Әскинас
ники тәрәгги шәһәридир. Сәнајенин га- сых әлaгәҙардыр. Бөјүк мү банкы (1783—90) вә с. фәргәнир. Ад.
багҹыл саһәси машынгајырмадыр (шә- hарибәсинин агыр күнләриндә т. бло мираллыг, Мәдән инту (1806—11),
һәр сәна је мәһсулунун 2/5-сини верир; калада оларкән бурада Низаминин Нарва дарвазасы (1833) вә с. ампир
1979). Җәмигајырма (атом бузгыран анадан 800 иллији гејд үслубундадыр. 19 әсрин 1 чи јарысын
кәмиләри вә с.), енеркетика машынга едилишдир (1911, октјабр). да Нева чајынын вә каналларын үзә
јырмасы, ҹиһазгајырма, ДӘзкаһгајырма, Русијада тәсвири сəнəтин инкиша риндән көрнүләр салынмындыр. 19

радиотехника, електротехника с фында Петербург Рәссамлыг Академи- әсрин 2 ҹи јарысы — 20 әсерин әвів: 1:1ə
cahəлəри инкишаф етмишдир. Машын јасы (1757) бөјүк рол оjнамышдыр. ринә шәһәрдә rejpи мүтэшәккил тін
гајырма cahəлəринин мүрәккәблији, Рәссамлардан А. П. Лосенко, д. г. шаат ишлари апарылмыіп, јени тин:
мухталифлији, метал тутумунун нис- Левитски, В. Л. Боровиковски, О. А. биналар (кәлир нерән чохмәнзилли
бәтән аз олмасы илә фәргләнир. Ким ја Кипренски, К. П. Брјуллов, П. А. Фе- евләр, вагзаллар, банклар, меһманха
сәнајеси мүəссисəлəри мухталиф син дотов, И. Н. Крамској, И. J. Репин, назар) тикилмишдир. Марија театры
тетик материаллар, шин, техники pe hејкәлтәрашлардан Ф. И. ЦІубин, (.Тенинград опера балет театры,
зин вә с., jүнкүл вә јејинти сəна јеси И. П. Мартос вә б.-нын јарадыҹылы- 1860), Китаб еви, «Асторија» меһман
мүəссисəлəри аjаггабы, трикотаж, ким- гы Петербургла сых бағлыдыр. Ру - ханасы (һәр икиси «модерн» үстубун
jәви лифдән парчалар, әт вә сүд мəhеул сијада илк музеј (1719), илк күтләви да; 1904 — об, 1910) — 14) вә с. бу дөврүн
лары вә с. истеһсал едир. Ағам е'малы, театр (1756), илк күтләви китабхана налир тикилиләриндәндир. 18 19 әсер
селлулоз кағыз, тикинти материаллары (1814) Петербургда јаралылмышдыр. лəрин əсас хатирә аби эләри: Сенат
вә с. сәнaje cahəлəри вар. Јерли енер- ilәһәрдә 49 музеј (Бөјүк Октјабр Со- (индики Декабристләр) мејданында
жи eһтијатлары (торф, jанар шист, сиалист Ингилабы Музеји, В. И. Те і Пјотрун аби дәси («Тунчатлы», 1768
һидроенержи) əсасында бир сыра елек- нин Мәркәзи Музејинин филиалы, 78, ачылышы 0.1ryII.ур,

трик ст. тикилмишдир. Өлкәнін диҝөр В. И. Ленинин 8 ев музеји, Ермитаж, һејкәлтәраш Е. М. Фалконе вә б.),
р нларындан да чохлу јанаҹаг (көмүр, Рус музеји вә с.), 20 профессионал та Румјантсев обелиски (мәрмәр, гранит,
нефт мәһсуллары, тәбии газ, шист га- маша мүəccиcəси, о ҹүмләдән Тенин 1798 — 99, ме'мар В. Ф. Бренна), А. В.

әрләТоварларынландыр. "Jүк дөөриј Пушкинал. "Ленинград арам театры. Һејкәлтәраш"М. И. Козлонско), і пijo1:
jәсиндә д.). нәгл. 1-ҹи, чај нэгл. 2 ҹи, М. Горки ад. Бөјүк драм театры, Лен - рун (тунч, мәрмәр, 1743 — 44: 180 и.т.дә
дәниз нәгл. З ҹү јердадир. Шәһәрдән совет ад. театр, кәнч тамашачылар Мүһэндис гэсринин гаршысына
мухталиф ис гигамәтләрә 12 д.). xəтти театры, филармонија, сирк, мүзик һолл јулiмушдур, һејкәлтәраші Б. К. Раст
ајрылыр. л. ири чај порту, Волга — вә с., дүн јанын əн бөјүк китабханала - релли), М. И. Кутузов вә М. Б. Барк
Балтик су јолунун сон мәнтәгәси, безрындан олан м. J. Салтыков Шедрин лај де Голлинин (һәр икиси тунч, тра
нәлхалг әһәмијjәтли дәниз порту, ад. Дөвлэт Кутләви Китабханасы, нит, 1837, hејкәлтәраш Б. И. Ор
Москвадан сонра өлкәнин 2-ҹи бөјүк ССРИ ЕА-нын китабханасы вә с. фәаловски), I Николајын (тунҹ, гранит,
аеропортудур. лијjәт көстәрнр. 1. да «.Тенинградска ја порфир, мәрмәр, 1856 — 59, hејкәлтәраш
л. ССРИ -нин əн бөјүк мәдәнијjәт правда» (1918), «Смена» (1919), «.е. п. К. Клот ва б.), II Јекатеринанын

вә ел мәркәзләриндәндир. Петербургун нински је искры» (1924), «Ленинградски (тун“, гранит, 1862—73, hејкәлтәраш
əсасынын гоjулмасы илә бурада бир рабочи» (1951), «Вечерни Ленинград» ж. о. Микешин вә б.) абидәләри.
сыра тәһсил мүəссисəлəри, Петербург - (1945) вил. вә шәһәр гәзетләрн, «Звез- Бөјүк Октјабр сосналист
да EA (1725) ачылмышдыр. Русија - да» (1924), «Нева» (1955), «Аврора» бындан сонра Т-ын планлы тикинти -
нын илк али техники мәктәблəри 19 (1969), «Костјор» (1936) вә с. журнал- синә jенидән башланылды. 1925—27
әсрин әрвәлләриндә Петербургда ја- лар чыҳыр. Јерли радио верилишләри илләрдә фәһләләр үчүн илк jашајыш
радылмышдыр. 1811 илдә бурада Сар- 3, телевизија верилишлари 2 програм - комплекслари, клублар мүалиҹә
ское Село лисеји фәалијjәтә башламыш, лыдыр. Мәркәзи телевизијанын вери- мүəссисəлəри тикилди. 1930) -ҹу илләрин
1819 илдә Петербург ун-тинин əсасы лишлари ретранслјасија олунур. бан планларына əсасəн 1.-ын бош әра

гоjулмундур. М. В. Ломоносов, С. П. л. зəнкин ме'марлыг абиләләринә зисиндә јени јашајышpнлары салынды.
Крашенинников, В. В. Петров, И. Ф. вә ансамблларына көрә дүнјанын эн Ири ичтимаи биналар, кинотеатрлар
Крузенштерн, Ф. Ф. Беллинсhаузен, көзәл шәһәрләриндәшдир. Л.-ын әзә- («Жигант», 1934—36)
М. П. Лазарев, А. С. Попов, Д. н. мәтли биналары, дүз планлы күчәлә Бөјүк Вәтән мүһарибәси илләринэ
Менделејев, Н. И. Пирогов, С. П. ри, ҝениш мејданлары, јашыл парк Л. а бөјүк зијан дəјмиш, көркəмли ме
Боткин, П. П. Јаблочков вә б. нын, вә бағлары, чај вә каналлары, Нева марлыг абидəлəри (Адмиралыг, Гын
азəрб. алимләрдән М. Казым Бəј, М. М. саһилинин ме'марлыг тәртибаты, чох- сарајы, Казан килсеси вә с.) зәдәлән
Топчубашов, совет алимлариндән И. П. лу көрпү (363) вә монументал hејкәл- мишди. Мүһарибәдән сонракы илләр
Павлов, В. И. Вернадски, С. В. Лебе- тәрашлыг әсәрләри шәһәрә орижинал дә, зәдәләнмиш бүтүн бина вә гурту
дев, И. А. Орбели вә б.-нын һәјат вә көркәм верир. л. мүнтэзәм план əса- лар бәрпа едилмишдир. 1. -ын бәрпі
фәалијjәти мухталиф вахтларда бу шә- сында тикилмишидир. Биналарын ин- сы вә сонракы инкишафынын баш інта
һәрлә бағлы олмушдур. Шәһәрдә 450- шасында ән јахшы рус ме'марлары нында (1945—48) мүһарибэ,дән сонра
дәк елми-тəдгигат вә лајићә-конструк- (В. В. Растрелли, В. И. Баженов, и, кы бәрпа, јенидərvрма вэ јепи ишлагат
тор мүəссисаси, 41 али мәктәб (о ҹүм- К. Коробов, М. Г. Земтсев, И. J. Cта- ишлари комплекс шəки.1,дә һә:1:1 еди: 1
ләдән Ленинград университети, Ле- ров, М. Кваренки, А. Н. Воронихин, мишди. Шәһәрдә јени микрора јон тар,
нинград консерваторијасы, Ленинград А. Д. Захаров, К. И. Росси, Б. П. Ста- проспектләр салынды, Мекква, Ав
Бојакарлыг, Һејкәлтәрашлыг вә Ме' - сов, С. И. Чевакински вә б.) иштирак тово проспектләри, Ленин мејаны
марлыг Институту вә с.) фәалијjәт етмишләр. Бу дөврдә, әсacән барокко ансамблы japaдылды, Гэ:1:5б, паркы
көстәрир. Л.-ын али мәктәбләриндә үслубунда тикилмиш | Пјотрун сара ачылды. Мүһарибәдән сонра Т. да
Азәрб.ССР-дән көндәрилмиш тәләбәләр jы (1710—14), А. Д. Меншиковун са- чохлу jaшajыш еви, ичтимои бина вэ
дә тәһсил алырлар. разы (1710—16), Кунсткамера (1718-- гурғулар тикилмишдир: С. М. Киров

18—19 асрләрдә д. Н. Фонвизин, 34), 12 коллекија бинасы (һазырда унт; ад. стадион (100 мин јерлик; 1932 – 510),
г. Р. Державин, А. Н. Радишев, И. 1722—34), П. Б. Шереметјен (175) — В. И. Ленин ад. метрополитеншн стан
А. Крылов, Н. М. Карамзин, В. А. 55) вә С. Г. Строгановун (1752-54) сијалары, телевизија мәркəзін (1962),
Жуковски, А. С. Пушкин, Н. В. Го- сарајлары, Никола килсәси (1753-- Идман сарајы («Јубилејны», 1967),
гол, M. J. Лермонтов, И. А. Гончаров, 62), Биржа бинасы, Гын сарајы, Сенат 14 мәртәбәли Ҝәнҹләр сарајы (1976),
И. с. Туркенев, Н. А. Некрасов, М. вә Синод биналары (һазырда ССРИ меһманханалар (о ҹүмләдән «.Тенин
J. Салтыков ІШедрин, Ф. М. Достојев- Məркази Дөвләт Тарих Архиви; 1829— град», 1970, «Москва», 1977, «Прибат
ски вә б.-нын, сосиалист реализминин 34); Исааки килсәси, Нева проспекти - тијека ја», 1978) вә с. 1. да в. Воо:
баниләриндән м. Горки вә В. В. Маја- нин ансамблы (Казан ки.с.си вә с.), дарскинин (тунч, гранит, 1925, hејкэ:1
ковскинин, һәмчинин А. А. Блок, д. Рус музејн (1819 - 25), Марк чоту тораптар 1. h. 1анизер вә Т. В.
Бедны, С. А. Јесенин, Н. С. Тихонов, ансамблы, шәһәр кэнары ансамб:1:1ap b:ice Манилер), В. І. Ленинин (Фин
К. А. Федин, К. И. Чуковски вә б. (Александр Невски Таврасы, 18 сір, Татј: візі.Ты Тартысында, Туіч,
совет јазычыларынын әдәби фәалијjә- Смолны, 18 19 :).Тэр) вэ с. эн ј:1хины гранит, 19215. hејкэтэрам С. А. Јевие -
ти, бәстәкар, дирижор, актјор вә реж.- ме’марлыг пмунэ:Тәрін дәптир. lip jсв: Смотынын аршысы,
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гранит, 1927, hејкәлтәраш В. В. Коз. Дөрләт Бөјүк Академик шәһәрләри (.Тенингра длан баша):
лов; Москва проспектиндә, туҹ, гра Драм Театры — 1919 Илдә «Дон Выборг, Гатчина.
нит, 1970), hејкәлтәраш М. К. Ани Карлос» (Ф. ІШиллер) тамашасы Təcəppүфат. Л.в, өлкәнин иітика
кушин) hејкәлләри, «Аврора» стеласы ачылышы олмуштур. 20 -ҹи илләрин ди ҹәһәтлән ән чох инкишаф етмии
(гранит, 1937), С. М. Кировун (тунҹ, орталарындан театрда классика илә вил. ләриндандир. Сәнајеси чoxcahə
гранит, 1938, hејкәлтәрал н. в. Том јананы совет драматургларынын пјес - лидир. 6 СЕС (Волхов, Нижня Свир,
ски), А. СПушкинин (тунҹ, гранит, ләри тамашаја гоjультушдур. Мүктә - Верхня Свир, Нарва вә с.), 2 ДРЕС
1957, hејкәлтәраш М. К. Аникушин), лиф вахтларда театрда актјорлардан (кириши, Кировск), АЕС нар. 1978
В. В. Мајаковскинин (1976, hејкәл Ј. Јурјев, Н. Монахов, А. Париков, иллә 13 млрд. квт-саат електрик епер
тәраш Б. Пленкин), А. Н. Косыкинин В. Софронов, В. Полисејмако, Ј. Ко киси истеhеал солунмунітур. Машынга
(бүст: 1977, hејкәлтәраш Н. В. Томски) пелјан, с. Јурски, реж. лардан Б. јырма вә метал е малы сэа јеси мүмси

б. нын абидəлəри тојулмушдур. Сушкевич, к. Хохлов, Н. Рашевска ја сəлəри селлулоз кағыз вә балыг сәнајеси
Пискарјов гәбиристанлығында хати вә б. фәалијjәт" . ҝөстәртишләр. 1956 үчүн ава данлыг, електрик аләтләри, к.т.
рә комплекслари, 1. ын гәһрәманҹа ил,дән театрын баш реж. Щ. Товсто машынлары вә с. истеһсал едир. Кө
сына мүдафиәс и вә 1941 — 44 илләрдә ноговдур. Ән јахты тамашалары: мәкчи газанхана вә бору кəмəри анадан
Тенинград вурушмасында алман фа- «Крал IV Һенрих» (В. Шекспир), «Иди лығы, јүксәкҝәркинликли хәттәр үчүн
ист гошунларынын дармада тын едил- от» (Ф. Достојевскинин әсәри үзра), дајаглар вә с. истеһсалы, ҝәми тә"мири,

мәси шәрәфинә шәһәрин əтрафында «Атын тарихчәси» (Л. Толстојун әсәри кимја вә нефт кимја сәнајеси мүəccиcə
чохлу хатирә абидəлəринин дахил ол үзрә), «Меншанлар», «Барбарлар» (М. ләри, Кинкисе «Фосфориг» истеһсал
дугу « Јашыл шөһрәт гуршағы» јара - Горки), «Oјанмын торпаг» вә «Сакит бирлији, шист вә нефт e'малы комби -
Дылмыштыр. Дон» (М. Шолоховун ејниадлы әсәрлә натлары, биокимја, сүн'и лиф здлары,

III. до 48,7 мин чарпаjылыг (әһали ри үзрә), «Никбин фаҹиә» (Вс. Виш Волхозда алуминиум з ду вар. Менә
Н! һәр мин нәфәринә 11,8 чарпајы) невски), «Ишюүзар адамлар» (В. Шук сəна јеси (агач тәларүкү вә e'малы,
154 хәстәхана мүəccиcəси, амбулатори шин), «Сәрт оjунлар» (А. Арбузов), селлулоз кагыз вә с.) инкишаф етмии
ја поликлиника јардымы көстәрән 494 «Бизим шәһәрҹик» (Т. Уајлдер) вә с. дир. Јүпкүл сәнаје мүәссәләри, жа
Һәким муассисаси, 29,5 мин һәким, Л.б.д.т. нда Р. Ибраһимбəјонун «Гум сәні, Ленинградын 1oxучулуг, тикиш,
218 аптек вар (1973). Л. әтрафында үзәриндә ев» пјеси тамашаја гоjулмуш аjаггабы вә с. фирмаларынын филиал
Пенинград курорт рну јерләпир. дур. Театрын труппасына (1981) ). Ле- ларындан ибарэтдир. Јејнити сәнаје
Јапындырма" пәкил, бах сəh. 96–97. бедев, К. Лавров, В. Стржелчик, л. синдә балыг ову вә e'малы мүһүм јер
Әд.: Тенин В. И., Әсәрләри (бах Макарова, Е. Попова, Л. Малеванна тутур. Тикипти материаллары (семені,

1ə'лумат ҹилди, Һ. 1. cəh. 442 45); Очер- jа, о. Борисов, О. Басилашвили во б. мүшә, кәрпич, дәмир бетон мә'мулаты
дахилдир. 1932 илдә театра М. Гор злары вэ c.) инкишаф етмишдир.

70; Ленинград Энциклопедический спра К.Т. сүттүк һејвандартыг, донезночником - 1, 1957; Битва за Ленинград кини, адаверитмишидир. Октјабр ин
, Пукинский тилабы (1979) вә Гырмызы Әмәк Бај чу Туі, тәрәвә. Чилик вә картофчулуг

и ответов о Ленин- рағы (1971) орденлари илә тәлтиф үзрә ихтисасташыр. Әкин саh. 412 мин
ha Aы» (1979). Дәли биткиләр, картоф,

1., 1974; Памятники архитектуры Ленин- ЛЕНИНГРАД ВИЛАЈәти РСФСР тәрәзәз, jем би гкиләри экилир. Гуру -

1975, 1.. 1975: Мавродин В., Основа- дә вил. 1927 л. августун 1 1тәшкил дулмут торпатлар 259 мин һа, сува -
ние Петербурга, І., 1978; Иогансен едилишдир. Шм. г. дә Фин ландија ры.лан торіатлар 243 мин һа дыр. 482

М., Лисовский В., Ленинград. л., илә һәмсәрһәлдир. Фин көрфәзи, па
1979: зубаков в. "Е, Тенинград—го- дога вә Онега ҝөлләри илә әhaтәләнир. донуз, 14:37 млн. гуш вaр (1979).

Мин гаргамал (225 мин инэк), 6:30 Ши

род-герой, 2 изд., М., 1981. Саh. 85,9 мин км? (Ленинградсыз гэгр. Əсас нәгл. Нөвү л.ј. ларыдыр (уз.
ЛЕНИНГРАД БОЈАКАРЛыг, ҺЕ - 84 550 км*). Əh. (.Тенинградсыз) 1554 2,8 мин км, 1979). Су јолларынын (чај,
кәлтәРАшлыг вӘ МЕМАРЛыг мин (1981, 1 јанвар), Ленинград ін. илә көл) уз. 2054 км, автомобил јоллары -
инстиТУТУ, И. J. Репин ад. — бирликдә 6230 мин. 17 р на бөлүпүр: нын уз. 13 мин км дир. Волга Бал
ССР дә ән гəдим али рәссамлыг мәк 26 шәһәри, 40 шәһәр типли 15с. вар. тик су јолунун бөјүк әһәмијjәти вар.
тәби. 1757 илдә Петербургда Импера- Мәркәзи Ленинград ш. дир. Чај портлары: Ленинград, Петрокре

тор Рәссамлыг Академијасынын Тәрби- Тәбиәт. Сәтһи тәпәли jүксәк ик пост, Свиритса, Вознесепје, Подорож

jә Мәктәби ады илә тәшкил eдилмиш- ләр (Вепс - - 291 м, Ижора, Тихвин вә с.) је, одејноје Поле. Дэниз портлары:
дир. 1894 илдә Али Рәссамлыг Мәктә- олан дүзәнликдир. Əразинин чох һис Тенинград, Выборг. Серпухов — Новго
бинә чевритмишдир. 1917 илдән Дөв сəсини Балтикјаны, Ладогајаны ова рол - Чудово - Ленинград, Кохтла-Јар
ләт Сәрбəст Рәссамлыг E'малатхана- лыглар, Невабоју, Вуокса, Свир ду не Ленинград вә Слантсы — Ленинград
лары, 1926 илдән Али Бәдии Техники занликлари тутур. Фајдалы газынты макистрал газ кәмәрләри, Јарославль
Ин ту, 1932 — 44 илләрдә Ленинград лары: боксит, јанар шистләр, фосфо Кириши нефт кəмəри, Кириши — Ленин
Бојакарлыг, Ме'марлыг вэ Һејкәлтә рит, торф, гранит вә с. Иглими дә град нефт мәһсуллары кəмəри вар.
рашлыг Ин ту адланмыш, 1944 илдән низ иглиминдән континентал иглиә Л.В. Ленин ордени илә тәлтиф едил
индики адыны дашыбыр В. И. Баже кечид тәшкил eдир. Орта темп р. јанмишдир (1966).
нов, А. А. Иванов, О. А. Кипренски, варда -11°C jәдәк, ијулда Мәдәни гуруҹулуг вә сәһијjә. Али
и... Репин, В. И. Суриков, И. И. 15—17,5°С дир. Вил. -ин əразиси изафи мәктәбиләрин, бөјүк елми идарәләрин,
Шишкин, И. К. Ајвазовски, В. М. Вас - рүтубәтләнмә зонасындадыр. Иллик музејләрин, театрларын вә с. мәдәни
нетсов вә б., совет тәсвири сəнəт уста јағынты 550—850 мм. Чај шәбәкәси маариф мүəссисəлəринин чоху Ленин -
лары вә ме'марларындан Б. м. Кус - сыздыр. Мүһүм чалары — Нева, Вол граддадыр (бах Ленинград мәгаләси
тодијев, И. И. Бродски, И. Е. Грабар, хов, Свир, Вуокса, Нарва, Сјас, Лу- нə). Выборг ш. ндә вә Иличово гәс, ндә
А. В. Іусев, С. Т. Конјонков, Л. Ф. га һидроенержи әһәмијjәтлидир, кә В. И. Ленинин ен музејләри, Репино
Белашова, М. П. Манизер вә б., еләҹә мичиликдә ага ахыдылмасында гӘс. ндә й. Ј. Решинин «Пенаты» му
дә Азәрб. рәссам, һејкәлтәраш вә сә истифадә олунур. 10 миндән чох көл зеј маликанәси, Тихвиндә Н. А. Рим
пәтшүнacларындан Н. Әбдүррәһманов, вар (әрaзинин 14% ини тутур). Ладо ски Корсаковун музеји вә с. му
К. Казымзадә, Т. Мәммәдов, М. Нә га вә Онега көтəринин бир һиссаси зејләр (һәмчинин Ленинград II. Co
чәфов вә б. бурада охумушлар. Ин Л.в. иә дахилдир Нарва вә Свир чај ветинин табелијиндә олан Ломоносов,
тун бојакарлыг, графика, hејкәлтә ларында су амбијp:тары барадылмыш Пушкин, Петродворете, Павловск ш. -
рашлыг, ме 'марлыг, инҹәсәнәт нәзәриј дыр. Әcacән, подлоги вә баталлыг тор- лэриндә сарај музејләр вә парклар),
jәси вә тарихи (hэм дә гијаби шөбәси) паглары jajы.Мындыр. Әрaзинин ја вил. драм вә комедија театрлары вә с.
факултәләри, дəзкаһ "бојакарлығы, рыдан чоху мешәлик (там, күкпар, фәалијjәт ҝөстәрир. Мәшһур курортла
театр декорасија бојакарлығы, мону тозагаҹы, агҹат оват вә с.), тәгр. 10% и ры: Сестроретск, Зеленогорск вә с.
ментал бојакарлыг e'малатханалары, чәмәнлик, 12% и батаглыгдыр. Һej (мәтбуат, радио ва телевизија вери
бәрпа е'малатханасы вар. Аспиранту- ванлары: синҹаб, көстәбәк, дәлә, сы лишләр һаггында бах Ленинград мэ -
ра, 11 кафедра, һәмчинин ин -тун нәз ғын вә с. Вил. дә 17 јасаглыг вар. галәсина).
диндә орта рәссамлыг мәктәби фәалиј әһали. Әcacән, руслардыр (90%, ЛЕНИНГРАД дәниз тиҹАРәт
jәт көстәрир (1973). Гырмызы Әмәк 1970). Украјналылар, белоруслар, ПОРТУ -Балтик дәнизиндә, Фин
Бајрағы ордени илә тәлтиф едилмиш- татарлар, вепсләр вә б. да јашајыр. көрфәзинин ш. гуртарамағындадыр.
дир (1957) Орта сыхлыг 1 км* дә 18,4 нәфәрдир 17ӧз илдә, Петербургун јаранмасы илә

РЫ, М. Горки ад. Ленинград фәр). Шәһәр əh. 1010 мин (1981). Ири Портун фәһләләри ингилаби һәрәкатда
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сахта

ән

фәал иштирак етмиші, Вәтәндаш мүһа- трик мүһәррикләри, енергетика, ме- бы ордени, Гырмызы Әмәк Бајрағы
рибәси илләриндә Бөјүк Октјабр таллуркија, кәмигајырма, ағыр ма- ордени, Гырмызы Бајраг ордени, Халг
сосиалист ингилабынын наилијjәтлә- шынгајырма вә с. сәнaje cahəлəри үчүн лар Достлуғу ордени илә тәлтиф олун
рини горумушлар. 1918 илин апре- мухталиф апаратлар бурахыр. Бир- мушдур.
линдә илк совет навигасијасы ачылмыш, лијин баш з ду 1898 илдә japaдылмыш- ЛЕНИНГРАД конСЕРВАТОРИЈА
ијулда порта илк хариҹи ҝәми дахил дыр. 3-дун фәһләләри ингилаби һәрә сы, Н. А. Римски-Корсаков
олмушдур. Бөјүк Вәтән мүһарибәси катда фәал иштирак етмишләр. 1918 ад. — ССРИ -дә илк али мусиги тәһси
илләриндә порт ҹәбһә шәһәринин өн илдә дөвләт мүəccиcəси олмуш, 1922 ли мүəссисәләриндән бири. 1862 илдә
мөвгеләриндән бири иди. 1944—46 илдә «Електросила» адландырылмыш, А. Рубинштејнин тәшәббүсү илә Рус
илләрдә портда јенидәнгурма ишлари 1935 илдә с. М. Кировун ады верил- Мусиги ҹәмијjәти тәрәфиндән јара -
апарылмышдыр. Портун ССРИ ха- мидир. Мүһарибә илләриндә з-дун дылмышдыр. Л.к.-нда үмумдунја шөһ
риҹи тиҹарəтиндә, хүсусилә ихраҹат- бир һиссаси өлкәнин ичәриләринә кө- рәти газанмыш мүхталиф педагожи ис
идхалат јүкләри дашынмасында ро- чүрүлмүшдү. Мүһарибәдән сонра бү- тигамәтли мусиги мәктәблари форма
лу бөјүкдүр. Ленин ордени илә тәлтиф түнлүклә бәрпа олунмушдур. З-дда лашмышды: Н. Римски-Корсаков (ком -
едилмишдир. истеһсал просеси jүлсәк дәрәҹәдә ме позисија), Ф. Лешетитски вә А. Јесипо
ЛЕНИНГРАД ДРАМ ТЕАТРЫ, А. ханиклашдирилмиш ва автоматлаш-ва (фл.), Л. Ауер (скрипка), к. Да
С. Пушкин ад. Ленинград дырылмышдыр. ССРИ-дә ИЕС-ләрин выдов вә А. Вержбилович (виолончел),
Дөвлат Академик Драм мүəijән олунмуш күҹүнүн тәгр. 50%-и, h. Ниссен-Саломан вә к. Еверарди,
Театры (1832—1920 илләрдә Алек- CEC-ләрин 70% -и, АЕС-ләрин 100%-и с. Габел вә Н. Иретскаја (вокал). А.
сандра театры)–CCРИ-нин гəдим драм з-дун һазырлaдығы ҝенераторларла Глазуновун фәалијjәти (1905—28 ил
театрларындан бири. 1756 илдән фәа- тә'мин олунмушдур. «Ленин», «Аркти- ләрдә директор) консерваторијанын һәја
лијjәтә башламышдыр. Илк дөврдә ка» вә «Сибирь атом бузгыран кәмилә- тында мүһүм рол оjнамышдыр. л.к
труппанын hej'этиндә Ф. Волков, И. риндә, һабелә чох тоннажлы кәмиләрдә нда п. Чајковски, А. Лjадов, м. Ип
Дмитревски, Ј. Шумски вә б. чыxыш з-дун һазырлaдығы мүрәккәб електро- полигов-Иванов, Y. Һаҹыбəјов, Н.
етмиш, А. Сумароков, д. Фонвизин, техника аваданлығы гурандырылмыш- Mјасковски, С. Прокофјев, Ј. Ціано
П. Корнел, Ж. Расин, Ж. Б. Молјер дыр. Мәһсуллары бир чох өлкәләрә рин, д. Шостакович, А. Мелик Паша
вә б. -нын әсәрләри оjнанылмышдыр. көндәрилир. Бирлик ики дәфә Ленин јев, Ј. Мравински вә б. тәһсил ал
1830-ҹу илләрдә иртиҹанын кəскин- ордени, Октјабр Ингилабы ордени, мышлар.
ләшдији дөврдә театрын репертуарын- Гырмызы Әмәк Бајрағы ор.тени, Бол- Л.к.-нда бәстәкарлыг -нәзәријjә, ди

да jүнкүл водевилләрә, тари- гарыстанын «Гырмызы Бајрат Ордени» рижорлуг, фортепиано -орган, оркестр,
хи драмлара үстүнлүк верилмишди. вә ЈУНЕСКОнун бејнәлхалг призи вокал режиссорлуг, ихтисасыартырма
Театрын һәјатында «Ағылдан бәла» илә тәлтиф, олунмушдур. факүлтәләри, аспирантура, ассистенту
(1831, А. Грибоједов), «Мүфаттиш» ЛЕНИНГРАД КИРОВ ЗАВОДУ ра-стажорлуг, опера студијасы орта их
(1836, Н. Гогол), «Туфан» (1859, A. (кечмиш Путилов зду, 1922 — 34 илләр- тисас вә ониллик мусиги мәктәби вар.
Островски) тамашалары мүйүм һа- дә «Красны Путиловес», 1934—73 ил- 1981/82 тәдрис илиндә ҝүндүз, ахшам
дисәјә чeвpилмиш, сәһнәдә реализмин ләрдә Киров з-ду, 1973 итлән «Киров вә гијаби шө'бәләриндә 859 тәләбә тәh
көркəмли нүмajәндәләри —и. Соснит- заводу» истеһсал бирлији) — ССРИ сил алмыш, профессор-мүәллим hej'
ски, А. Мартынов чыxыш етмишләр. машынгајырма вә метал е'малы сәна- әтиндә (252) 40 e.д.-профессор, 106 елм
19 әсрин 2-ҹи _јарысында театрда В. јесинин бөјүк мүəссисәләриндән ләр намизәди-дoсeнт ишләмишдир. Л.к.
Давыдов, К. Варламов, М. Савина, бири. 1801 илдә japaдылмышдыр. 19 нын јетишдирмәләриндән тәгр. 300-ү
П. Свободин, в. "Стрелскаја, В. Дал- әсрин ахырларында Русијада ири ме- Ленин вә ССРИ Дөвләт мүкафатлары
матов, М. Далски, П. Стрепетова, В. таллурҝија вә машынгајырма мүəсси- на, бејнәлхалг вэ үмумиттифаг мүсaби
Комиссаржевскаја кими артистләрдән сәси олмушдур. 3-дун фәһләләри ин- гәләрин лауреаты адына лајик көрүл
ибарәт гүвватли труппа формалашмыш- гилаби һәрәкатда бөјүк рол оjнамыш, мүшләр. Л.к. мә’зунлары ичәрисиндә
ды. Тамашаларын бәдии сәвијjәсинин, Гыш сарајына һүҹумда, Смолнынын азəрб. тәләбәләр дә вар. 1944 илдә Л.к.
сәһнә мәдәнијjәтинин јүксәлмәсиндә мүһафизәсиндә фәал иштирак етмиш, на Н. А. Римски-Корсаковун ады ве
В. Мејерхолдун ролу олмушдур. Бө- Гызыл Ордуну зиреһли гатар вә топ- рилмишдир. Ленин ордени илә тәлтиф
jүк Октјабр сосиалист ингилабындан ла тәҹhиз етмишләр. В. И. Ленин дә - едилмишдир. (1938).
сонра театра академик, 1937 илдә А. фәләрлә з-дда олмуш, М. И. Калинин ЛЕНИНГРАД МYДАФИөси (1941 —
С. Пушкинин ады верилмишдир. Ән бурада ишләмишдир (1896—99). 1914 43)— Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә co
jaxшы тамашалары: «Гәзәб» (1930, J. ил иjулун 1-дә Путиловчулар, тә'тил вет гошунларынын вә Ленинград əha
Јановски), «Горху» (1931, А. Афино- едән "Азәрб. нефтчилари илә һәмрә'j- лисинин шәһәрин мүдафиәси үчүн
кенов), «Дүшмәнләр», «Ҝүнәшин өв- лик әламәти олараг иши бир саат да- кечирдији дөјүш әмәлијјатлары. Ле
ладлары» (1933, 1976, М. Горки), «Ван- јандырмыш, тә'тилчиләрә пул вәсаити нинграды зәбт етмәк фашистләрин стра
ја дајы», Иванов» (1946, 1978, А. Че- топламышдылар. тежи вә сијаси мәгсәлләриндә мүһүм
хов), «Никбин фаҹиә» (1955, Вс. Виш- З-д 20-ҹи илләрдә јени нөв мəhсул- јер тутурду. Мүһарибән ин илк кун
невски), «Һәр шеј инсанлара галыр» лар (мәс., 1924 илдә Ф=П трактору) ләриндән Ленинград әтрафында бир
(1959, с. Алјошин), «Жүнәш батмаз- истеһсалына башламышдыр. 1934 ил нечә золагдан ибарәт мүдафиә системи
дан әрвәл» (1963, к. Һауптман), «Кремл декабрын 17-дә з-да индики ады ве- japaдылды. Мүдафиә сәлләринин ти
сааты» (1967, Н. Погодин), «Көһнә ритмишдир. Мүһарибәдән әввәл трак- кинтисиндә шәһәрин jүз минләрлә са
Арбатын нағыллары» (1971, А. Арбу- торлардан башга, бухар, турбини, па- кини иштирак едирди. Совет гошун
зов), «Лопатинин гејдләриндән» (1975, ровоз вә вагон, тахылуыған комбајн ларынын инадлы мүгавимəтинә бахма
к. Симонов), «Нә гәдәр ки үрәк дө- үчүн мүһәррик, танк (Т-28, кв), топ јараг алман фашист гошунлары 1941 ил
jүнүр» (1977, Д. Храбровитски) вә с. истеһсал етмишдир. Мүһарибә иллә- сентјабрын 8-дә Ленинградын гурудан
Мүхталиф вахтларда театрда актјор- риндә з-да бөјүк мадди зијан дəјмиш, jолуну кәсмәјә наил олдилар. Шәһәрин
лардан Н.Черкасов, н. Симонов, Ј. То- чохлу инсан тәләф олмушду. Мүһа- блокадасы башланды; шәһәрлә әлaгә
лубејев, В. Меркурјев, А. Борисов вә б. рибәдән сонра з-д бүтүнлүклә бәрпа јалныз Ладога көлү вә һава васитаси
чыхыш етмишләр. Һазырда (1981) труп“. блунмуш, сехлəри муасир аваданлыг- илә сакланылырды. Һитлер командан
паја И. Горбачов, М. Јекатеринински, ларла, програмла идарә олунан дәз- лығы шәһәри вәһшиҹәсинә бомбардман
Ј. Карјакина, А. Кирејев, А. Козлова, каһларла, автомат хәтләрлә тәҹhиз едир вә атәшә тутурду. Блокада јал

н. Ургант, Б. Фрејндлих, Л. Чурси- едилмишдир. Истеһсал етдији мәһсул- ныз 1943 илин јанварында јарылды.
на вә б. дахилдир. Гырмызы Әмәк Бај- лар: күҹлү к.т., сәнаје вә мешә тәда- hәмин ај Ленинград вә Волхов ҹәбһә
рағы ордени илә тәлтиф едилмишдир рүкү, трактору (о ҹүмләдән К-700, лəринин биркә әмәлијjaтлaры илә 8—11
(1939). К-701 маркалы «Кировес» трактору), км ениндә дәһлиз» ачылды (шәһәр бу
ЛЕНИНГРАД ЕЛЕКТРИК МАШын- дәниз донанмасы кәмиләри үчүн əсас радан тәҹhиз едилирди). Блокада гәти
ГАЈЫРМА БИРЛИЈИ «ЕЛЕКТРО- агрегат, бир чох диҝәр мүрәккәб тех- олараг 1944 илин јанварында көтүрүлдү.
силА», С. М. Киров ад. — ССРИ ники машын вә механизмләр, jүксәк Ленинградын јенилмәзлијинин MY
електротехника сəнајесинин əн бөјүк кејфијjәтли полад вә прокат, халг ис- hәм шәрти гошунларла, шәһәр партија
мүəссисәләриндән бири. Бирлијə 2 теһлакы маллары вә с. З-дун фәһлә- тәшкилaтынын рәһбәрлији алтында ча
електрик машынгајырма з-ду, 1 апа- ләри, мүһəндис-техник ишчилари ара- лышан әһалинин сых бирлијиндә иди.
рат з-ду вә елми тәдгигат ин-ту дахил- сында Азәрб.-ын нүмajәндәләри дә Коммунист партијасы вә Совет һөку

1962 илд арадылмышдыр. Тур- чалышмыш ва алышырлар. 3-д ики моги Ленинград мүдафиәчиларинин
бин вә һидравлик кенераторлар, елек- дәфә Ленин ордени, Октјабр Ингила- мәрдлик вә гәһрәманлығыны jүксәк гиj
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1941-1942 илләрдә совет гошунларынын эербе нстиганотлари ва мерн
чокилност

Котлин адасына буз олу
гошунларынын зорбе истигам отпорн
1943 илин сонуна чобһо хотти

Дунон гошунларынын hудудлары

ЛЕНИНГРАД МYДАФИәси Bar Никасы дыр. Мүхталиф вахт
(1941, но јабр -1943, декабр) ларда Л.у.-ндә д. И.16 км

Менделеев, А. М. Бут
Гејд Дојушан тарафлардан биринин гошунларына

ЛАД (0) ТА леров, И. М. Сеченов,
онд јазылар манли шрифтлә верилннидир В. В. Докучајев, В.

В. Бартолд вә б. мәш
hyp алимлар, оҹүмлә„КАРЕЛИЈА БƏРЗәхи”

әмәлијЈАТ ГРУПУ дән азəрб. алимләрдән
М. Казым Бəі, м. ҹ.

23 Ор. Топчубашов дәрс де
Миш, Н. Г. Чернышев

Cmduxit ски, И. П. Павлов, К.
Блоост А. Тимирјазен, И. С.

Paxja Туркенев, Д. Бедны, М.Пареолово Кокор А. Врубел, И. Е. Гра-.ЛЕНИНГРАД) ҹәБh а и
бар, М. И. Глинка, А.(з һбр. обота К. Глазунов, А. И. УлStucu Hoc

Еке РФези та
цаг hape јанов, Д. Благојев, М.Кэрчимін

лиссе
Лавро-волхо в С. Отмински, Ә.Һагвер

ТБД, дијев вә б көркəміли
енниенбаум 67 0р.

(олариово шәхсијjәтләрВојбокало охумушамалиАТ
КРУПУ Plemenog

ЛЕНИНГРАДубровка лар. 1891 илдә В. И.
в ор.миссалари Op. (27.1.42 илден) Тенин унтин hyryr фа(24 кладок) Clin jou

әБhəси күлтәсини екстерн јоту
14 hop. II.15 битирмишдир.

Совет haкимијjәтінЛопухинка 18 бр. ил.ләрин.Ә 1.x. -НинКрасно се
5500 тәдрис вә елми фəa.тиј -Кратовка

јəти таһа лакениш.тән
„Шим А о д Р у п y ишдир. 1948 П.Л.1ə
“Багунатсы і һд ун-тә А. А. Ждановун

ады верилмишир. Т.1941 на нодаврын орталары үчүн чабһе катти Совет гошунларынын артиллерија груплашмалары
y. -нин 15 факүттәси,

Душманин Ленинграды аташа тутан артиллерија груплашмалары 184 кафетрасы, ахшам,Дүшнон гошунлары екс-зерболоринин истиганотери Буэ үзвриндон кечан „haјат јолу"
гијаби, һазырлыг шө"1943 ил јаноарын 12-де Ленинград нүһасирасини армаг үчүн совет

бәләр,Совет гошунларынын Оранијенбаум амалијат нејданына дашынмасы аспирантура
сы, 9 ел тәДrІгатСовет гошунларынын мүдафне һудудлары Совет гошунларынын деннале да шынмасы

„Галаба јану" домирјолу хатти Ин-ту, рәсәдханасы, 3

ети тәдрис ст., бо
мә1.1əндириштир. 550) миндән чох адам сонра Дөвләт Академик Опера вә Балет таника багы, 2 музеји, ССРИ -дә ән
орден вә мела 1.ларла тəттиф олунмуш, Театры адланмыш, 1935 илдә театра зəнкин елі китабханалардан Отан

оп.тардан 226 сына Совет Иттифагы Гәһ С. М. Кировун ады верилишдир. унг китабханасы (4 Ілн. дан чох кі
рәманы аҳы вери1МИшдир. 1942 11 де- Мухталиф илләрдә театрда мүгәнни- таб), нәшријјаты вә с. вар (1980). Бу -
кабрын 22 дә «.Тенинградын мүдафнә ләрдән С. Мигај, к. Нелепп, С. Преоб- рада 200 миндән чох (о чүм.Тәдән Азәрб.
синә көрә» медалы тә'сие едилмиш, бу раженскаја, м. Рејзен, балет артистлә дан 50 дəк) тәләбә тәһеил алыр. 3,5
места:Т.та 1,5 млн. адам тәлтиф олун. ринлән М. Семјонова, Г. Установа, миндән чох мүәтлим вә ели ишчи,
муштур. Т.м. н.Дә азəрб. өјүшчүлэр Н. Дудинскаја, К. Серкејев, В. Ча оҹүмләдән ССРИ ЕА нын 1 акад., 4
дә (тəjjapəчиләр һ. Әлијев, Б. Бағы- букчани, Н. Кургапкина, Ј. Соловјов м. үзвү, 400 с.д. ишләзир. Ун-т «Хә
ров, А. вә ә. Сәмәтов гардалары, вә б. ишләмишләр. Театрын репертуа- бәрләр» вә с, елми әдәбијјат нәшр eдир.
һәучиниш 1. Аббасов, М. Һүсејнов, рына классик әсәрләрдә јанашы мүа- Ленин ордени (1944) вә Гырмызы Әмәк
4. Әиров вә бир чох б.) мәрдлик нү сир совет вэ хариҹи өлкә бәстәкарла Бајрағы ордени (1969) илә тәлгиф олун
мунəлəрін кестар ишлар. рынын әсәрләри дахитдир. Азәрб. муур,
ЛЕНИНГРАД ОПЕРА Вə БАЛЕТ бәстәкарларындан г. Гарајевин «Ил- ЛЕHйнизм -К. Маркс вә Ф. Ен -
ТЕАТРЫ, С. М. Киров ал. Те дырымлы jолларла» (1958), А. Мәли - келсин ингилаби ишинин вә тә'лиминин
нинград Дөвләт Акаде ковун «Мәһәббәт әфсанәси» (1961) вә даһи давамчысы В. И. Ленинин тә'ли
мик Опера вә Балет Театры «Бу дүнјада икн нәфәр» (1969, «Ме- ми, империализм вә пролетар ингилаб
(186) – 1920 илләрдә Марија театры) таморфозлар» симфоник поемасынын лары дөврүнүн, мүстәләкәчилијин
ССРИ нин əі бөјүк вә гәлим муси мусигиси эсасында) балетлари бурада сүруту вә милли азадлыг һәрәкатла -

Т.11 1сатрларынан бири. Театрын тамашаја гоjулмушдур. 1961 иллә нирынын гәләбәси дөврүнүн, бәләријjә
тарихи 1783 илдән башланыр. 18 әс- јази театрын баш дирижору ишләм иш тин капитализдән соста.Изә кечә
рин сону - 19 әсерпін әрвәтләриндә театр- дир. Театрын труппасына (1981) мү си вә коммунизм ҹәмијjәти гурулмасы
та хариҹн бәстәкарларын әсәрләри гәнниләрдән Г. Ковалјова, Б. Штоко дөврүнүн марксизми. 1.Тенинизм...
итә јапашы _pvc бәстәкарларынын (J. лов, И. Богачова, Н. Кривулја, балет - бејнәлхалг фәһлә синфинин ваhид,
Фолиш, Ј. Пашкевич, М. Соколовски артистләриндән Ги. Колпакова, С. биткин, фасиләсиз олaрar инкишаф
вә б.) илк опералары оjнанылмышдыр. Викулов, Г. Комлева, А. Сизова, ди- едән тә'лимидир» (В. И. Ленинин ана -
19 асри 6) ҹы илләринин азадлыг һә рижорлардан Ј. Темирканов, М. Дал- дан олмасынын 110 чу илдөнүмү һаг
Прәкаты, көркәм и рус бәстәкарларын тат, в. ішироков вә б. дахилдир. Теат гында Сов.ІКП МК нын гәрары, Б.,
ган Н. Римски Корсаков, М. Мусорг рын балет труппасы бир чох хариҹн 1980, cəh. 4). Бах Марксизм-ленинизм.
ски, П. Чајковски, А. Бородин вә б. өлкәдә гастролда олмушдур. Менин ор ЛЕНИнин кооПЕРАТИВ ПЛАНЫ
Hын әсәрләринин тамашасы театрын "дени илә тәлтиф едилмишдир (1939). кепиш зәһмәткеш кәндли күтләләринин
Демократик гајосини мүəjjәнләшмә Әд.: Ленинградский театр оперы и кооперасија васитәсилә сосиализм гу
синэ сәбәб олмушдур. 19 әсрин сону балета им. С. М. Кирова, Л., 1972. руҹулугуна чәлбедилмаси ІІ.Таны;2) әсрин эввәлләриндә театрын сәһнә ССРИ дә сосиализм гуруҹулугуна даир
синдә мүгэншләрдән п. Злов, Ј. Сан ЛЕНИНГРАД УГРУНДА ВУРУШМА Ленин илалынын тәркиб һиссәси. В.
дунова, О. Петров, А. Петрова Вороб бах Ленинград му дафәси (1941-43). И. Ленин кооперасиjаjа «с адә вә
јова, Ф. Стравински, И. Мелников, ЛЕНИНГРАД УНИВЕРСИТЕТи, асан бир јолла, кәндли јə
М. Фигнер, Ф. Шалјанин, И. Јершов, А. А. Жданов ад. - ССРИ дә ән мүјəccəр jолла јени гајдалара
балет артистләриндән Ј. Колосова, гэдим вә бөјүк ала мәктәбләрдән бири. кечмәк...» (Әсәрләри, ҹ. 33, cəh. 482)
А. 11стмина, о. Преображенскаја, А. 1819 илдә Петербургда, Баш Педагожи усулу кими бахырды. В. И. Ленин бе
Павлова, Т. Карсавина, В. Нижински, Ин-т әсaсындa japaдылмышдыр. Өл- лә бир нәтиҹә чыхармышидыр ки, коо
М. Фокии вә 6. чыxыш етмишләр. Бө- кәдә иҹтимаи вә ингилаби һәрәкатын перасијанын өвләт сәнајеси илә гар
jүк Октјабр сосиалист ингилабындан инкишкафында мүһүм рол оjнамыш- Шылыгы әлагә системиндә көтүрүл
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мүш бүтүн төвлəри, һәмчинин сссиа- памбыгчылыг, гахылчылыг вә һејван- həјатынын бөјүк бир дөврү Горки илә
лист дөвлатинин көмəји илә коопера- дарлыгла мәшғулдур. Ун комбинаты, бағлыдыр. о, илк дәфә бураја 1918
сијанын ашағы формасындан јухары орта вә 2 сәккизиллик мәктәб, клуб, илин сентјабрында (30 август гәсдиндән
формасына кечилмаси кери галмыш китабхана, тибб мәнтәгәси вар. Бөјүк сонра сәһһәтини бәрпа етмәк үчүн) кәл
хырда әтәә кәндли - истеһсалынын Вәтән мүһарибәсиндә һәлак олмуш мишди; сонралар истираһәт күнләриндә
сосиализм јолуна кечилмәсини тә'мин һәмјерлиләрин шәрәфинә абиндә го- вә мә'зунијjәт вахты да кәләрди. 1923
едир. В. И. Ленин К.п.-нына капита- јулмушдур. ил мајын 15-дән исә бурада даими ја
лизмдән сосиализма кечид дөврүндә «ЛЕНИННЕФТ» НЕФТ вә ГАЗчы- шамаға башлады. В. И. Ленинин ја
пролетариат диктатурасынын əсас мәсә- ХАРМА ИДАРӘси— Азәрб.ССР нефт нына онун силаһдашлары, фәһлә вә
ләләринин ваһид комплекси кими ба- вә газчыхарма мүəccиcəси. Азәрнефт кәндлиләрин нүмajәндә hej'әтләри, беј
Хырды. истеһсал бирлијинә дахилдир. Бакы- нəлхалг коммунист вә фәһлә һәрәкаты

В. И. Ленинин ССРИ-дә сосиализм нын Ленин рнундадыр. Балаханын нүмajәндәләри кәлирди. 1922 илин авч
гуруҹулуғунда кооперасијадан исти- Сабунчу — Рамана нефт јатағыны ис- густунда Азәрб.ССР мик сәдри С.
фадә һаггындагы идејалары «Совет тисмар eдир. Ингилабдан әрвәл бурада Ағамалыоғлу бурада В. И. Лениндә
Какимијjәтинин нөвбəти вәзифәләри», «Нобел гардашлары», «Ротшилд», көрүшмүшдү. В. И. Ленин «Пролетар
«Совет Какимијjәтинин нөвбəти вәзифә- «Манташов», «Нағыјев», «Әсәдулла- янгилабы вә хайн Каутски» әсәринин
ләри hаггында тезисләр» (1918), «Әр- јев» вә дикәр капиталист фирмалары хејли һиссәсини, һәмчинин «Партијанын
заг веркиси һаггында» (1921), «Коопе- фәалијjәт көстәрирди. Азәрб. -да Со- бөһраны», «Бир даhа hәмкарлар итти
расија һаггында» (1923) вә с. әсәрләр- вет Какимијjәти гурулдугдан сонра фаглары Һаггында, һазыркы дөвр Һаг

әксини танимышдыр. В. И. Ленин нефт мә'дәпләри миллиләшдирилмиш, гында, hабелә Тротски вә Бухаринин
К.п. ны тәртиб едәркән К. Маркс вә кениш ҝеоложи кашфијјат ишләринə cəhвлари harгында», «Бејнәлхалг проле
Ф. Енкелсин капитализмдән сосиализ- башланмышдыр. Илк совет нефт мә' - тариата мүраҹиәт», «Алман коммунист
мә кечид дөврүндә хырда истеһсалын дәни бурада japaдылмыш, јени совет ләринә мәктуб», «Франса Коммунист
иҹтимаиләшдирилмасинә даир умуми нефт аваданлыглары сынагдан чыха- Партијасынын аграр мәсәләсинә даир
нәзәри мүддәаларына, еләҹә дә өзүнүн рылмышдыр. 1940' илдә нефт һасила- тезислари harгында» вә с. әсәрләрини
ишләјиб Һазырлaдығы вә инкишаф ет- ты 1919 илдәкинә нисбәтән 10 дәфә арт- бурада јазмышдыр. В. И. Ленин пар
дирдији кооперасија һаггында марк- мышды; Бөјүк Вәтән мүһарибаси ил- тијанын 10-ҹу, Советләрин 8—9-ҹу гу
сист тә'лиминә вә империализм дөв- ләриндә мүдафиә фондуна 100 мин т рултајларына вә Коминтернин 3-ҹү
рүндә сосналист ингилабынын умуми əлавә нефт верилмишди. Мүһарибәдән конгресинә Горкидә һазырлашмышды.
нәзәријjәсинә әсасланмышдыр. в. и. сонракы илләрдә «Лениннефт» мә”дән- В. И. Ленинлә бирликдә Горкидә Н.К.
Ленин көстəрмишдир ки, кооператив- ләриндә ҝениш мигјасда јени техника Крупскaја вә М. Й. Улјанова jашајыр
ләшмә jалныз көнүллү, инандырма вә технологија тәтбиг олунур. Лајла- ды. А. И. Јелизарова-Улјанова вә д.
jолу илә апарылмалы, бу ишдә зора- ра исти бухарла тә'сир етмәк, лај дахи- и. Улјанов тез-тез Горкијә ҝәлирди
кылыға вә инзибатчылығa jол верил- линдә јанма кими мүгәрәгги усуллар ләр. В. И. Ленин 1921 ил јанварын 9
мәмәлидир. Бу заман В. И. Ленин Азәрб.ССР-дә илк дәфә бурада сы- да Горки кәндлиләринин jығынҹағы
көнүллүлүк принсипини кәндлиләрин нагдан кечирилмишдир. Идарәнин на дә вәт олунмуш, бејнәлхалг вә да
шәхси мадди марагландырылмасы Балаканы саһәсиндә илк јералты нефт хили вәзијjәт һаггында мә'рузә илә
принсипи илә әлaгәләндирирди. В. И. шахтасы тикилир; чыхарылан нефт- чыxыш етмишди. Кәгдлиләр В. и.
Пешн К.п.-нын мүвәффәгијjәтлә је- ли сүхурлардан нефт алынмасы саhə- Лениндән кәндә електрик йшығы чә
ринә jетирилмәсиндә мәдәни янгила - синдә илләр көрүлүр; jени нефт ја- килмосинә көмәк көстәрмәји хаһиш ет
бын әһәмијjәтини хусуси хејд едир, таглары тапмаг мәгсəдилә дәрині кәш- мишдиләр. 1921 илин иjулунда Горки
при кооп. истеһсалынын japaдылма- фиjјат газымасы апарылыр. Нефт гу- електрикләшдирилди. 1924 ил јанварын
сында техники тәрәггинин ролуну јүк- јуларынын ишләнилмәси вә нефт ha- 21-дә саат 1850 дəri rәдә В. И. Ленин
сәк гијмәтләндирирди. Ленин К.п. -ны автоматлашдырылмышдыр. Горкидә вәфат етди. Yик6)П МК-нын
К.Т.-нын сосиалистҹәсинә jенидән гу- Ленин ордени илә тәлтиф едилмишдир. Ёәрары илә 1949 илин јанварында бу -
рулмасынын вә кениш зәһмәткеш кәнд- ЛЕНИНОГОРСК (1941 иләдәк Рид- рада В. И. Ленинин хатирә ев-музеји
ли күтләләринин сосиализм гуручулу- дер)— Газах.ССР-ин Шəрги Газаxыс- ачылмышдыр. 1958 илдә онун гаршы
ғупа ҹәлб олунмасынын реал јолуну тан вил,-ндә шәһәр. Филизли Алтај- сында «Рәһбәрин өлүмү» hејкәл гру
мүəjjән етишдир. CCPЙ-дә Ленин да, Улба чајынын рухары аxынында пу (гранит, 1927—47, hејкәлтәраш
К.п. нын јеринә jетирилоəси нәтиҹәсин- берләшир. Д.ј. ст. Әл. 68 мин (1981). с. д. Меркуров) гоjулмушдур. в. и.
дә 30-чу илләрдә колхоз гурулушу га- Полиметал сәнајеси, трикотаж ф-ки; Ленинин Горкидәки ев-музејинә илдә
либ кәлди. Бу план дүнја коммунист Газаxыстан политехник ин-тунун үмум- 200 миндән чох адам ҝәлир.
һәрәкатынын вә бүтүн мүтәрәгги гүввә- техника факүлтәси, мә'дән-металлур- ЛЁнинск-КУЗНЁтски (1925 илә
ләрин вары олмушдур. кија вә мешә техникумлары, тибб мәк- дәк Колчукино)—РСФСР Кеме

Әд.: Ленин в. и., Совет һакими- тәби вә өлкәшүнаслыг музеји вар. рово вил.-ндә шәһәр. Ленинск-Куз
јəтинин нөвбəти вәзифәләри, Әсәрләри, ҹ. ЛЕНИногOPİк (1955 иләдәк Но нетски р-нунун мəркәзи. Инја чајы
27; денә онун, Пролетариат диктату- ва ја писмјанка тəс.) — Тат. caһилиндәдир. д.). ст. ӘҺ. 133 мин
расы дөврүнда. Игтисадијат вә сијасəт, МССР дә шәһәр. Лениногорск р-ну- (1981). Кузнетск көмүр һөвзәсинин мү
сија һаггында, јенә орада, ҹ. 33;"Гаравач нун мəркәзи. ƏҺ. 55 мин (1981): Мү- Һүм мәркәзләриндан биридир. «Кузбас
лијев Ә. М., Азәрбајҹанда истеһлак коо- һүм нефт ва газ һасилaты мәркәзлә елемент», електрик лампалары, мәдән
ский кооперативный план и борьба

тарихи, Б., 1967; Ленин- риндан биридир. Механики тə'мир з-ду; аваданлығы тә'мири, јапышган 3-д
Москва Нефт-Кимја вә Газ Сәнајеси лары, ири камвол-маһуд комбинаты,

за егоосуществление, М., 1969, Хали- ин-тунун умумтехника факүлтәсинин тикинти материаллары вә јејинти сә
борьбе заза осуществление кооперативногоплана в. и. Ленина, Б., 1976, зваренесе гожи мәктәб вар. Тикинти материалла- тибб вә педагожи мәктәбләр, өлкәшү
кие проблемы нового этапа осуществления ры истеһсал олунур. наслыг музеји вар.

ленинского кооперативного плана, М., ЛЁнинск — Өзб.ССР Әндиҹан вил. -н- ЛЕНКЕР—Газах.ССР Чимкәнд,вил.-н
1979; Ворскунов с. А., Ленинский дә шәһәр. Фəрганә вадисиндәдир. Авто- дә шәһәр. Ленкер р-нунун мəркәзи.
кооперативный план и его осуществление мобил јоллары говшағы. 2 памбыгтə- Д.ј. ст. Кәрпиҹ-кирәмит, дәмир-бетон

мизләмә, јағ, автомобил тә'мири, дə- мә'мулаты з-длары, тикиш вә ҹораб
ЛЕНИнканд - Азәрб.CCP Лачын мир бетон мә'мулаты, тикинти мате- трикотаж ф-кләри; тибб мәктәби вар.
р-нунда кәнд. л. советлијинин мəркә- риаллары, оксикен з-длары; тиҹарәт Јахынлығындa гoнур көмүр чыхары -
зи. Рн мәркәзиндән 56 км шм.-г. дә, техникуму, мәктәбәгәдәр педагожи мәк- лыр.
даг әтәјиндадир. Әһ. 1342 (1981). Əсас тәб вар. Јахынлығында нефт ва газ ЛЕНТР, Ле Нотр (Lenôtre,
тәсәрруфаты һејвaндaрлыгдыр.” Орта чыхарылыр. л. — Новоказалинск елек- Le Nötre, Le Nostre) Андре (12.3.1613,
мәктәб, китабхана, клуб, киногурғу, трик хәтти чәкилмишдир (1980). Парис—15.9.1700, Парис-франсыз
ти66 мәнтәгәси вар.
ЛЕНИнкәнд— Азәрб.ССР

ЛЕнински ЈЕ ГОРКи; Горки Ле- мемары, парк иншаатчысы. 1657 ил
Саатлы нински је— Москва вил. -нин Ленин дән XIV Лүдoвикин «баш иншаат нә

р-нунда кәнд. л. советлијинин мəркә- р нунда, Москвадан 35 км ҹ.-ш.-дә зарәтчиси» олмушдур. 1653 илдән Па
зи. Р-н мәркәзиндән 4 км шм.-ш.-дә, гəс. Бөјүк Октјабр сосиалист ингила- рисин Воле-Виконт паркында, 1660-ҹы
Бакы-Нахчыван автомобил јолу кә- бынадәк Горки Москва градоначалники илләрдән исә Сен Жермен, Фонтенбло,
нарында, Араз чајынын саһилиндә, Рејнботун маликанәси иди (18 әсрин Шантији, Сен-Клу, Түйлри крал парк
Муған дұзундадир. Әһ, зііз (1981); сонундан мөвҹуддур). в. и. Ленинин ларында иншаат ишләринә рәһбәрлик

силаты
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етмишдир. Версал паркынын мүәл- сабланмасы үсулларыны вә магнит се- дир, шәраб з-длары; к.т.-нын механик -лифидир. линин тә' jининин баллистик үсулуну ләшдирилмаси техникуму, тарих өлЛЕнски (әсл фамилијасы Вервит- вермишдир. Електрик ҹәрәјанынын кəшунаслыг музеји вар.
сиотти) Александр Павлович (13. истилик тә'сири гaнунуну дәги тәҹ- ЛЕОн (Leon)-Мәркәзи Испанијада
10.1847, Кишинјов — 26.10.1908, Москва) рүбәләрлә әсасландырмыш (бах Ҹоул— вила jәт. Дуеро чајы һөвзәсиндә, көh-рус актјору, режиссор, педагог, театр Лентс гануну), дәјишән ҹәрәјанын нə Кастилија јајласындадыр. Əразинәзәријjәчиси. 1876 илдән өмрүнүн графикини тәдгиг етмәк үчүн ҹиһаз си инзибати ҹәһәтлән Леон, Самора,сонуна гэдәр Москвада Малы театрда ихтира етмиш, металларын мүгавимə- Саламанка əјаләтләринә бөлүнүр.
(1882—84 илләрдә Александра театрын- тинин темп рдан асылылығына, Ом Саh. 38,4 мин км2. ӘҺ. 1,3 млн. (1975).
да) ишләмишдир. Роллары: Петруч. ганунунун əсасландырылмасына даир Əсас шәһәри Леондур. л. аграр сәна јечио, Һамлет, Отелло («Шылтаг гы- мүһүм ишләр көрмүшдүр. Л.-ин кео- р-нудур. Гарамал, гоjун вә донуз сахзын јумшалмасы», «Һамлет», «Отелло», физика саһәсиндә дә тәдгигaтлaры вар. ланылыр. Үзүм, дәнли пахлалы
В. Шекспир), Уриел Акоста («Уриел ЛЕНТc ГАЈДАСЫ — индуксија ҹәрә биткиләр јетишдирилир. Дәмир филиАкоста», К. Гутсков); Чатски, Фаму. јанынын истигамəтини тә' jин едән гаj- зи вә, көмүр чыхарылыр. Ири һидро
сов («Ағылдан бала», А. Грибоједов) да. Е. Х. Лентс мүəjjән етмишдир енеркетика тәсәрруфаты, jүнкүл вә
вә б. Рус сәһнәсиндә реализмин инки- (1833). Л.г.-на көрэ гапалы контурда јејинти сәнајеси вар. Минерал күбрә
шаф етдирилмәсиндә Л.-нин өјүк индуксија ҹәрэјаны елә истигамәтлә ләр истеһсал едилир. Метал е'мал олу
ролу олмушдур. о, театрда вә актјор ахыр ки, онун japaтдығы магнит сели нур. Вил.-ин əразисиндән Астурија
сəнəтиндә ислаһатлар апармаға чалыш- бу ҹәрәјаны japaдaн магнит селинин ны Мадрид илә әлaгәләндирән д. ј. хәт -мыш, театр тәһсилинә бөјүк әһәмијjәт
вермишдир. дәјишмәсинә мане олур. Мәс., в маг- ЛЕдн"León)-Испанијанын шм.-ынЛЕНТ (алм. Linte, лат. linteus—парча, нит саһәси контурун мүстэвисинә пер- да, Леон тарихи вил,-ндә шәһәр. Леонкəтан) мүхталиф тохуҹулуг мате- пендикулјар олан һалда гапалы
риалларынын (әфирмә истеһсалатын- турун əhaтә етдији сәтһдән кечән магнит эјалəтинин инз.м. д.ј. говшағы. Аеро
да јарымфабрикатын, һәмчинин сели азалдыгда бу контурда japaнaн дром. Əh. 83,8 мин (1975). Јејинти, дә

e'малы,ри, керамика, металсиз болаг шəклин дә тохунмуш парча индуксија ҹәрәјаны саат әграбинин кимја,
нын) ады. Әј ирмәдә — узуну һәрәкәти истигамəтиндә, артдыгда исә әҹзачылыг сана јеси, ме"марлыг абидә

ләри вар. Л. Гадим Романын һәрбибојунча мухталиф дәрәҹәдә дүзләнди- эксинә олур.
дүшәркәси кими салынмышдыр (1 аср).риләрәк паралелләшмиш лифләрдән ЛЕНТшәкилли ГУРДЛАР,

сес- ЛЕОН (León) Мексиканын мәркәзиибарәт мәһсулдур. л. дарама, дараглы тодлар (Cestoidea) -јасты гурдлар һиссасиндә шәһәр. Мексика јајласы -дарама вә лент машынларында алыныр. групундан онурғасыз һејванлар синфи.
нын ҹ. -унда, Гуанахуато штатындаинсанынТохунма Л.— мухталиф лифләрдән Онурғалы hејванларын

һазырланмыш 1—10 см ениндә парча (јеткин формада) бағырсағында па- дыр. Әһ. 323,6 мин (1975). Ири сәнаје,
золағыдыр. разитлик едир. 3000-дән чох нөвү вар. габы, тохуҹулуг, јејинти, метал е'матиҹарәт вә нәгл. мәркәзидир. Дәри-аjаг
ЛЕНТ МАШыны — лентин тәркибин- Көвдәси буғумлудур. Уз. 1 нечә мм

вә паралелләшдирмәк, һәмчинин бир бәдәнина јапышмаг үчүн эмзији, гар, ЛЕОн (Leon)-Никарагуанын г.-индә
дəки лифлари дартараг дүзләндирмәк дән 20 м-дәк вә дaha , чохдур. "Сайибин лы, кимја сəна јеси вар. 1572 илдә са

нечә ленти үст үстә jығараг дартма јолу мағы, соруҹу ағзы, хортумду башты шәһәр. Леон департаментинин инэ.м.илә онун сыхлығыны (галынлығын ғы (cкoлeкс) вар. Гиданы бәдән сәтһи д.ј. говшағы. Əh. 61,6 мин (1975). К.т.бәрабәрләшдирмәк үчүн машын. Əсас илә, сорур. Азәрб.ССР ин

ишләк органы дарты чиһазыдыр. Пам- су балыгларында Л.г.-ын бир, чох нөвү Милли ун-т, ме" марлыг абидəлəри вар.
быг эјирмәсиндә л.м.-нын сүр'әти 500 паразитлик едир. Инсанда лh. Һимено- 1524 илдә салынмышдыр. 1603" илдәм/дәг, јун, ипəк ва кəтан әрирмәсиндә лепидоз, ехинококкоз вә с. төрəдир. зәлзәлә нәтиҹәсиндә дaғылмыш вә 1610исә 200 м/дәг-дир. Лифин е'мал про- «ЛЕНФилм»—ССРИ-нин ән бөјүк

илдә онун харабалыгларынын 32 кмсесләринин мигдарыны азалтмаг үчүн киностудијаларындан бири. 1918 ил
лијиндә jенидән салынмышдыр. 19 әcбә'зи Л.м.-нда лентин сыхлығына ар- дә japaдылмышдыр. Ленинграддадыр. рин орталарына гадәр Никарагуанынтоматик нәзарәт едән дарты тәнзимлә- Мұхталиф адлары олмушдур. 1936 ил па јтахты олмушлур.јичилəри гоjулу. дән «Л» адланыр. Бөјүк Вәтән мүһа- ЛЕОНАРДО ДА ВИнчи (LeonardoЛЕНТВАРИС-Лит.ССР Тракај р-нун рибәси илләриндә (1942—44) «Л.» кол da Vinci 15.4.1452, Винчи, Флоренсијада шәһәр. Д.ј. говшағы. Халча ф-ки, лективинин əсас һиссаси Алма-Атадакы jахынлығында — 2.5.1519, Клу гәсри,«Кајтра» санитар -техника мә'мулаты Бирләшмиш Мәркәзи Киностудијанын Турен, Франса)— италјан бојакары,3-ду вар. hej'әтинә дахил иди. Ән јахшы филм hејкәлтәраш, ме'мар, алим вә мүбәнЛЕНТЕХИ-Ҝүрч.ССР-дә шәһәр тип ләри: «Чапа јев» (1934), «Максим Маг
дис. Јүксәк Ренессанс инҹэсəнəтининли гәc., Лентeхи р-нунун мəркәзи. Бө- гында трилокија» («Максимин кәнҹли əсасыны тојмушдур. Варлы нотариусjүк Гафгазын ҹ. јамаҹында, Ласкану- jи», «Максимин гарытмасы», «Выборг аиләсиндә доғулмушдур. Верроккиора чајы саһилиндә, Кутаиси ш. нин 162 тәрәфи», 1935—39), Балтик депутаты» нун шакирди олмушдур. Еркән әсәр

км лијиндадир. Л.-дә Кутаиси аjагга- (1937), «Биринҹи Пјотр» (1937—39), ләриндә («Бенуа мадоннасы», тәгр.бы комбинатынын филиалы вар. Түфанкли адам» (1938), «Һөкүмәт үз 1478, Ермитаж, Ленинград) кваттроЛЕНТЛИ конВЕЈЕР — jүкдашыран вү» (1940), «Бөјүк аиләр, (1954), «Ит ченто ән'әнәләрини инкишаф етдир
вә ејни заманда дартыҹы органы еластик кәздирән ханым» (1960), <һамлет» мишидир. «Каһинлəрин тә'зими» (1481назик лент олaн конвејер. Ленти ре- (1964), «Крал Лир» (1971), «Монолог» 82, тамамланмамышдыр; Уффитси га
зинләшдирилмиш парчадан, поладдан (1972), «Көһнә диварлар» (1973), «Мүлерејасы, Флоренсија) композисијасын(бүтөв јајма түсулу илә) һазырланыр, кафат» (1974), «20 мүһарибәсиз күн» да қазырлыг рәсминин новатор методјахуд мәфтилдән тохинур. Сәнаје, к.т., (1976). Василјевләр, С. А. Ҝерасимов, ларыны ишләмәклә јанашы, дини сүиншаат вә дикәр саһәләрдә мүхталиф А. Зархи, г. Козинтсев, В. Петров, жетдән инсанын мүхталиф емосијала

материалларын л. Трауберг, И. Хејфитс, Ф. Ерм пер, рынын ифадәси үчүн истифадә етмишнәгл олунмасында кениш тәтбиг eдилир. А. Москвин кими сəнəткарларын «Л.» дир. Л. да В. мүшаһидәләринин нәЛЕНтс. Емили Хирстианович (24.2. дəки фәалијjәти совет кино сəнəтинин тиҹәләрини рәсм вә ескизләриндә үму1804, Тарту —10.2.1865, Рома)-рус инкишафында мүһүм рол оjнамышдыр. миләшдирәрәк сифатин мимикасыныфизики, електро Ленин ордени (1935) ва Гырмызы сон дәрәҹә ифадəли вермиш, инсан бәПетербург Әмәк Бајрағы ордени (1976) илә тәлтиф дәничин физики хүсусијjәт вә һәрәкәтEA акад. (1830). едилмишдир.
ләрини композисијанын руһуна ујғун1863—65 илләрдә ЛЕОБЕН (Leoben)-Австријада шә- лашдырмышдыр. л. да в. 1481, јахудПетербург ун-тинин һәр. Штирија әразисиндәдир. Нэгл. 1482 илдән Милан Һакими Лодовикоректору олмушдур. говшағы. ӘҺ. тәгр. 35,2 мин (1971). Моронун јанында һәрби мүһəндис, һидИндуксија ҹәрәја

Мүһүм ағыр сәнаје мәркәзидир. Ме- ротехник, сарај театр тамашаларыныннынын истигамәти таллургија комбинаты, мүхталиф ма- тәшкилатчысы олмушдур. 0, Лодовикони тә' jин едән гаj шынгајырма, селлулоз-кағыз мүəсси- Моронун атасы Франческо Сфортсанынданы (Лентс гајда сәләри; мәдән-металлургија акаде- монументал атлы һејкәли узәриндә 10сыны) мүəjjән ет мијасы вар.
илдән чох ишләмишдир (абидәнин' намиш, Б. С. Јакоби ЛЕОво-Молд.ССР-дә шәһәр. Лео- турал өлчүдә кил моделини 1500 илдәилә бирликдә елек во р-нунун мəркәзи. Прут чајында Миланын алынмасы заманы франсызтромагнитләрин he кәми дајанаҹағы. Ефир јағы, јағ-пен- лар дағытмышлар). л. да В.-нин бо

сәләләнән вә әдәди

техник.
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ва

јакарлыг саһәсиндә japaдыҹылығы бу л. да В. инсан көзүнүн гурулушу- гори» (1950), «Портохала» (1951 илдә
илләрдә чичәклән мә дөврү кечирмиш- ну өjpәнәрәк бинокулјар көрмәнин тə- нәшр олунмушдур) тарихи поемалары,«Мадонна га јалар арасында» биәтинә даир дүзүн фикирләр сөзлә- «Сеһирли ағаҹ» (1962) hека јәләр топлусу(1483 94, Тувр, Парис) таблосунда Л. мишдир. Анатомик тэдгигатларында вар. 1957 — 66 илләрдә ҝүрҹ.cCP EA
да В. Ишып көлҝәнин инҹә чаларла- мејитјарманын нәтиҹәләрини үмуми- Ш. Руставели ад. Әдәбијјат Ин тунунрындан («сфумато») мəһарәтлә истифа ләшдирәрәк стереометрик иллузијаја директору олмушдур. Бә'зи ше'рлари
дә етишдир. Миландакы Санта Мари мејл едән иллүстрасијанын əсасыны Азәрб. дилинә тәрҹүмә едилмишдир.ја делле Гратсије монастырынын дивар гормушдур. Органларын садә инвента- «Совет Азәрба јҹаны шаирләринә» ше'рәсмлариндән олан «Мәхфи ахшам» ризасијасындан тутмуш (орта әср тә- ри вар. с. Вурғун л. илә јахын дост
(1495—97) әсәринин мөвзусу дини рәва- бабəтиндә) онлaрын функсијаларыны олмуш, онун «Портохала» поемасыныjәтләрдән көтүрүлсә дә, Л. да В. бура- өjpәнмәјә гәдәр Л. да в. организмә jүксәк гијмәтләндирмишдир. 2 дәфәдакы образларда инсанларын һисс вә «тәбии механика »нын бир намунаси Ленин ордени, Гырмызы Әмәк Бајра
һәјәҹанларыны həдсиз драматизмлә ҹан- кими бахырды. л. да В. илк дәфә бир ғы ордени вә медалларла тәлтиф олунландырмышдыр. Дәрин фәлсәфи мә'на- сыра сүмүкләри вә синирләри шәрһ мушдур.
ја малик бу дивар рәсми дүнја инҹә етмиш, әзәләләрин антагонизминә дайр Әсәрләрiн: Бершоула, Поема,сəнəтинин эн бөјүк наилијjәтләриндән јени фәрзијjәләр ирәли сүрмүш, ем- «Азәрбајҹан», 1952, № 8; Стихії, Поэмы,ca jылыр. л. дa в 1500—1519 илләрдә бриолокија вә мүгајисали М., 1960; Стихи, Тбилиси,анатомија 1969; Изб

Флоренсија, Мантуја, Венесија, Ми- проблемләринә хүсуси диггат вермиш ранное М., 1979.
Әд.: Хәлилов П., ССРИ халглалан, Рома ш.-ләриндә вә Франсада дир. л. да В. hејванларын бәдәниндән ры әдәбијјаты, һ. 1, нәшр 2, Б., 1975; Марjaшa jыб japaтмышдыр. Флоренсија - мүхталиф органлары чыхармаг тәҹ- гнелашвили г, Георгий Леонидзе,

нын Палассо Веккио сарајында иш- рүбәләри илә биолокиjаjа експеримент Тбилиси, 1959; История грузинской солюдији «Анкиари јахынлығында дө үсулуну дахил етмәјә ҹәһд көстəрмиш- ветской литературы, М., 1977.
jүш» (1503—06, тамамланмамышдыр; ди. Илк дәфә олараг л. да В. ботани- ЛЕОНИДләр-радианты Пир бүр
картон үзәриндә чәкилмиш сурәтлә- каны мүстәгил биолоҝија елми heсaб ҹүндә олан метеор сели. Нојабрын орриндән мә'лумдур) дивар рәсми орта етмишдир. таларында мүшаһидә олунур. 1799,
әср батал жанрынын илк намунәлә- Ф. Енкелс Л. да В. ни јүксәк гиј- 1833, 1866 вә 1966 илләрдә Јерлә гарриндәндир. л. да в. реализми өзүнүн мәтләндирмиш, ону зәкасы вә әһтира- шылашаркән метеор јағышы мүшаһиән көзәл ифадәсини Мона Лизанын сына көрә Ренессанс дөврүнүн нəhəнк- дә едилмишдир.
(«Ҹоконда»; тәгр. 1503, Лувр, Парис) ләриндән бири сајмышдыр. ЛЕОНКАВАЛло (Leoncavallo) Руҹе
портретиндә тапмышдыр. 0, муасири — «Леонардо да Винчи бөјүк бир рәс- po (25.4.1857, Неапол—9.8.1919, Мон
варлы шәһәрли гадынын сурәтини ҝе- сам олман дан башга, hабелә бөјүк бир текатини)-италіан бәстәкары. Операда
ниш умумиләшдирмә jолу илә идеал ријазијјатчы, механик мүһән дис

веризмин јарадыҹыобраз сәвијjәсинә галдырараг, jүксәк иди, һәм дә физиканын ән мүхталиф ларындандыр. 20-jәбәшәри һиссләри бөјүк сəнəткарлыг- cahəлəриндә онун мүһүм кәшфлари ол гадәр опера јазмышла тәрәннүм етмишдир. Маршал Три мушдур» (Тәбиәтин диалектикасы, Б., дыр. Веризминвулсиоја гоjулаҹаг абидәнин лајиһәси 1966, сəh. 5).
классик нүмуноси(1508—12), «Мүгәддәс Анна Мәрҙәм рә Јанышдырма шәкил, бах сəh. 208—209. олан «Мәзһәкәчикөрпə Иса илә» (тәгр. 1500—1507, Әд.: Гуковский М. А., Лео ләр» (1892) операсыЛувр), «Хач сујуна чәкән Иоанн» (тәгр. нардо да Винчи, Л. — М., 1967; Дживе ән мәшһур әсәри1513—17, Лувр) таблолары вә с. л. легов А., Леонардо да Винчи, з пизд.,
дир. Бу опера сүда В. јарадыҹылығынын сон дөврүнә М., 1974; Рутенбург В. И., Титаны

аиддир. л. да В. ме'марлыгла да мәш Возрождения, Л., 1976; Нардини Б., жетинин həјатилији,
Жизнь Леонардо, М., 1979. ҝәркин конфликтләғул олмуш, «идеал шәһәр»ин вә мәркә

ри, мусиги дилининзи күнбыз» мә'бод типинин мүхталиф ЛЕОНЕ –Сјерра-Леоненин 100 сентә ифадәлилији иләвариантларыны ишләјиб һазыpламыш бәрабəр пул ваhиди. 1964 илдә тәдавүлә фәртләнир. Диҝәр
дыр. Л. да В. -нин көрүшләринин өjpә бурахылмышдыр. АБШ ын 1,1 долла- әсәрләри: «Боhема» (1897), «Заза» (1900)
нилмаси үчүн онун италјан данышык рына бәрабəрдир (1979). опералары, «Гызылкүл краличасы »дилиндә јаздығы гејд дәфтәрләри вә ЛЕОНИД (Leonidas) е.ә. 508/507, Спар(1912) опереттасы вә с.
әлјазмалары (тәгр. 7 мин вәрәг) дә та — е.ә. 480, Фермопила)-Спарта пад ЛЕОнов Алексеј Архипович (д. 30.
jәрли мәнбәдир. л. да В. үчүн инҹәсә шаһы [e.ә. 488 — 480]. Јунан — Иран 5.1934, Кемерово вил., Тисул р-нунун
нәт вә елм гырылмаз сурәтлә бир би- мүһарибәләри дөврүндә Иран падиша- Листвјанка к.)
рилә бағлы олмушдур. л. да В. «сән һы Ксерксә гаршы јунан полисләринин ССРИ тəjjapəчи коснәтләрин бәһси»ндә бојакарлыға үс- бирләшмиш гошунуна башчылыг ет- монавты, авиаси ја
түнлүк вермиш, бу сәнәти универсал мишдир: Фермопила вурушмасында кен. М. у, ики дәфә
дил кими баша дүшмүшдүр. һәлак олмушдур. Антик ән'әнәјә көрә Совет Иттифагы
л. да В. механиканы «риjази елм- Л.-ин ады вәтәнпәрвәрлик вә һәрби Гәһрәмманы (1965,

ләрин ҹәннәти» адландырмыш вә дүн шүҹаәт, рәмзинә чeвpилмишди. 1975). 1957 илдән
ја сирләринин əсас ачары һесаб етмиш- ЛЕОНИДЗЕ Ҝеорки "Николајевич (28. Сов.икп үзвү. Чу.
дир. 0, сүртүнмә вә сүрүшмә әмсалла 1.1899, индики Сагарсҹо р ну, Патард гујев һәрби Авиаси
рыны тапмаға чалышмыш, материал зәули к. — 9.8.1966, ја Мәктәбини (1957)
ларын мүгавимəтини өjpəнмиш вә һид- Тбилиси) –күрҹү вә H. J. Жуковсравлика илә мәшғул олмушдур. Апар- совет шаири, Ҝүр ки ад. Һәрби һавадығы һидротехники експериментләр ҹүстанын халг шаи Мүһəндисләри Ака(канал вә ирригасија системләринә ри (1959). Ҝүрҹ.ССР демијасыны (1968)даир) л. да В. јә бирләшмиш габлар EA акад. (1944). битирмишдир. 960 илдән космонавтлардакы ма је тараздығыны дүзҝүн шәрһ ССРИ Дөвләт мү дәстәсиндәдир. 1965 ил мартын 18—19етмәјә имқан вермишди. Моделләш- кафаты лауреаты да «Восход 2» ҝәмиси илә (П. И. Белдирмәјә бөјүк марағы ону өз дөврүнү (1941, 1952). 1945

іајевлә бирликдә) 2 ҹи пилот кими косчох габаглајан даһијанә конструктив илдән Сов.ИкП үз моса учмуш, дүн јада илк дәфә ачыгфәрзијjәләрә ҝәтириб чыхартмышды. ву. Ше'рләрин дә вә космосда олмушдур (12 дәг). 1975 илМеталлургија собалары, јајма стан тәнпәрвәрлик мотив ијулун 15—21 дә «Сојуз 195 кәисилары, чап машынлары, ағаҹ с'мал ләри күҹлүдүр. нин командири кими (В. Н. Кубасов
едән, торпаггазан вә с. машынларын, 1918 илдә симво ла бирликдә) ЕПАС програмы үзрәсуалты гајыг вә танкларын лајићәлә - листләр групуна дахил олмуш, бир мүд елми експериментдә иштирак етмиш
ринин ескизлари, һәмчинин гушларын дәүдән сонрі онлардан узагланімыш дир. ССРИ Рәссамлар Иттифагынын
учушуну диггәтлә өjpəндикдән сонра дыр. Сосиализм гуруҹулугундан, халг- үзвүдүр. Л. 2 дәфә Ленин ордени, Гыр
Һазырлaдыгы учуш апаратлары, пара лар достлугундан бәһе сдән әсәрләр мызы Улдуз ордени, башга орден вә
шүтүн конструксијалары буна аиддир. («Заһес кеҹәләри», «Иори саһиллэрин медалларла, сЄРИ EA К. Е. Сиол
Л. да В. оптика ганунларынын уни - дә», «Мехсгаді Күрлә Арагви нэдән да ковски ад. гызыл медалы, Бејнәлхалг

версаллығыны Кайнатын бирҹинсли нышыр?» вә с. ше'рләр) јазмышдэр. Авиасија Федераси јасынын 2 «Космос»олмасы тәсәввүрүнә ҝөрә изаһ етмиш, Бөјүк ВәтәII мүһарибэси илләриндә јаз тызыл медалы илә тәлтиф олунмуш
дүнјанын һелиосентрик системинин ја дығы ше'рләрдә совет адамдарынын дур. л. BCP ин Әмәк Гәһрәманы, БХР.
радылмасына јахынлашмышдыр. тәһрәманлыгы тәрэннүм едилир. «Сам- Сосиалист Әмәји Гәһрәманыдыр.
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кино

Ajын көрүнмәјән тәрәфиндәки кратер- алынмасы» (1944) повести Бөјүк Вәтән физикасы вә идарәолунан термонүвә
ләрдән биринә л.-ун ады верилмишдир. мүһарибәсинә һәср олунмушдур. Л.-ун синтези проблеминә даир нәзәри тəд
әсәрләри: Психологические проб- мүһарибә дөврү публиcистик фәалиј- гигатлара рәһбәрлик етмишдир. Радио

лемы межпланетного полета, М., 1975 (совм. јəти дә диггәтәлајигдир («Кијев дүшүн- физика вә плазма физикасы саһәсиндә
с В. И. Лебедевым); Выхожу в космос, м., ҹәләри», «Гәзәбә вә с.). Мүһарибәдән елми мәктәб japaтмышдыр. 3 дәфә Ленин
1980; Жизнь среди звезд, М., 1981 (совм, сонракы совет әдәбијјатында мүһүм ордени, 4 башга орден вә медалларла
с А. Соколовым).

әд.: Ребров М. Ф., Гильберт јер тутан «Рус мешәси» (1953) рома- тәлтиф едилмишдир.
Л. А., «Союз» — «Аполлон», 2 изд., м., нында совет халгынын фашизмә гар- Әсорлори: Статистическая фи

1976; Ребров М. Ф., Над планетой лю- шы мүбаризаси тасвир олунур, муасир зика, м.—Л., 1944; Введение в термоди
дей, М., 1980. дөврүн актуал мә'нәви-әхлаги проб- намику, 2 изд., М.—Л., 1952; к истории
ЛЕОнов Демократ

открытия комбинационного рассеяния50—60-ҹы иллeмлари галдырылыр.Владимирович света, «Успехи физических наук», т. 126,
(1.4.1926, Бакы —15.3.1969, Приморје ләрдә әввәлки әсәрләринә jенидән га- в. 4, 1978.

[«Гызыл карета, пjесинин
өлкәсинин Иман ш.)

(1946) 2-ҹи (1955) вә 3-ҹү (1964) вари- 6.1798, Maчeрaтa əјалəти, Реканати
ЛЕОПАРДИ (Leopardi) Ҹакомо (29.

- Совет Иттифа
антлары, «Басгын» пјесинин јези ре- 14.6.1837, Неаполниталјангы Тәһрәманы (21.

3.1969,
шаири.

даксијасы (1964), «Оғру» романынын Италија ја, «Дантенин абидәсинә...»өлүмүндән

јенидән ишләнмиш нәшри (1961), рус (һәр иккиси 1818) кансоналарында вәсонра),
1944 илдән Сор.
икп үзвү. 1943 ил

«Evgenia Ivanovna» (1938) повестинин тəнпәрвәрлик вә aзaдсеварлик идеја
дә Совет Ордусуна тамамланмасы (1963) вә с.), мүһарибә дары əкс олунмушдур. Сијаси-фәлсә
чағырылмышдыр.
1945 илдә cәрһәд Кинлинин гачгынлығы» (1961; гејниад- ләри—1835, 1845) топлусу, «Сичан

лы филм, 1976) сатирик пам- ларла гурбағаларын мүһарибәсининЧиләр мәктәбини
флетини јазмышдыр. «Дымковун дүнја паралипоменләри» (1842) сатирик

битирмиш, Гырмы
зы Бајраг орденли сы» (1974), «Сон кәзинти» (1979) ро- поемасы, «Әхлага даир» (1827) мән

манлары инсан вә тәбиәт, бәшәријjәтин јени дөвр Италија әдәбијјатынын ин
Јарадыҹылығы

Загафгазија Сәрһәд
Даирәси заставаларында, 1965 илдән вә мә'нәви сәрвәтләрин кәләҹәк талеји кишафында мүһүм рол оjнамышдыр.исә Гырмызы Бајраг орденли Сакит проблемләринə həcp eдилмишдир. Әсәр әсәрләри: Лирика, М., 1967;
океан Сәрһәд Даирәси гошунлары һис- дари дүнда халклары дилләринә тәрчү. Этика и эстетика,

сәләриндә хидмәт етмишдир. 1969 илдә мүбариздир. ССРИ Али Советинин де Респ.-сынын пајтахты Киншаса ш.-нин
М., 1978.

мә олумушдур. л. сүлһ уғрунда фәал ЛеополдВИЛ (Leopoldville)-Заир
төрәтдиклари сәрһәд мүнагишəси за- путаты (2-7-ҹи чакырыш) олмушдур. 1966 иләдәк ады. Белчика кралы II Лео
маны Даманска. уғрундакы вуруш Ленин

полдун шәрәфинә адландырылмышды.маларда тәһрәманҹасына һәлак олмуш- вә медалларла тәлтиф едилмишдир. ЛЕОХАР (Leochares)-сон классика.
дур. Ленин ордени, Гырмызы Улдуз Әсәрләри: Jeвхeнија Ивановна, дөврү гэдим јунан һејкәлтәрашы. Е.ә.
ордени вә медалларла тәлтиф едил- Б., 1966; Истe дaд вә әмәк, Азәрбајҹан». 4 əсрин орталарында Афина, Олимпи

кыда вә Иман ш-ндә күчә вә с. вар. 12 Публицистикам 1976; Собр. соч., Македонијалы Искәндәрин сарајындаја, Делфа, Һаликарнасда, һәмчинин

Әд.: Азәрбајҹанын гызыл улдузлары, Әд.: Рус совет әдәбијјаты тарихи, Б., ишләмишдир. Л.-ын «Искәндәр шир
Б., 1975. 1976; Старикова Е., Леонид Леонов, овунда» hејкәл групу, Македонијалы
ЛЕОнов Леонид Максимович (д. 31. М., 1972; Власов Ф.: Эпос мужества, лар сүлaләси падшаһларынын һејкәл

М., 1979; оЛеонове, М., 1979.
5.1899, Москва)-рус совет јазычысы. ләри шөһрәт газанмышды. Л.-а аид
ССРИ EA акад. ЛЕОНТЈЕВ Алексеј Никола- едилән әсәрләрдән Рома сурәтләри
(1972). Сосиалист јевич (18.2.1903 Москва — 21.1.1979, галмыш «Версал Артемидасы» (Лувр,
Әмәји Гәһрәманы Москва) — совет психологу. РСФСР Парис), «Белведер Аполлону» (иллүс
(1967). Ленин мүка Педагожи EA (1950) вә сСРИ Педа- трасија үчүн бах ҹ. 1, cəh. 373), «Га
фаты лауреаты гожи EA (1968) акад. Ленин мүкафаты нимeдин оғурланмасы» (һәр ики әсәр
(1957), ССРИ Дөв лауреаты (1963). 1948 илдән Сов.ЙК Ватиканда, Пио-Клементино музејин
ләт мүкафаты лау үзвү. РСФСР Педагожи ЕА-нын акад.- дəдир) hејкәлләри образларын зәриф
реаты (1943, 1977). катиби (1950—55), витсе-президенти ли ји илә фәртләнир. .
ССРИ Јазычылар (1959—61), МДу психолоҝија факүл- ЛЕПЕЛ-БССР Витебск вил.-ндә шә
Иттифагы Идарә тәсинин деканы (1966—79) олмушдур. Һәр. Д.ј. ст. Сүд-консерв, чөрәк вә сә
hej'әтинин катиби Л.-ин нәзәри вә тәҹрүби ишлари пси- наје комбинатлары, балыг, екскаватор
дир (1976 илдән). хика проблемләринә (haфизә, фәалиј- тә'мири, кəтан з-длары; өлкәшүнаслыг
Илк әсәрләри 1915 jәт, биоложи тәкамүл вә с.) həcp eдил- музеји, јахынлығындакы Лепел көлүнүн
илдә, атасы — шаир мишдир. саһилиндә ушаг сүмүк вәрәми санато
М. Л. Леоновун сүркүндә олдуғу Ар- ЛЕОнтович Михаил Александро- ријасы вар. 1802 илдә салынмышдыр.
ханкелск гәзәтләриндә дәрҹ едилмиш- вич (7.3.1903, Москва — 30.3.1981, Моск- ЛЕПЕшЙНcKAJA (гызлыг фамили
дир. 1920 илдә Гызыл Орду сыраларын- ва)-совет физики. јасы Протопопова) Олга Борисовна
да "Məнуб ҹәбһәсиндә вурушмуш, орду ССРИ EA акад. (18.8.1871, Перм—2.10.1963, Москва)
газетләриндә ишләмишдир. Илк ири- (1946; м. үзвү, Русија ингилаби һәрәкат хадими,
һәҹмли әсәри олан «Порсуглар» (1924) 1939). Ленин мүка совет биологу. ССРИ Тибб EA акад.

романында ингилаб әрәфәсиндә Мос- фаты лауреаты (1950). ССРИ Дөвләт мүкафаты лау
кванын мепшан һәјаты, кәнддә ингилаби (1958). 1951—81 ил реаты (1950). 1898 илдән Сов.Икп үз
мүбаризә тәсвир олунур. «Оғру» (1927) ләрдә Атом Енержи вү. 1894 илдән Петербург «Фәһлә син

романы, «Әјаләт әhвалаты», «Бəјаз си Ин-тунда ишлә финин азадлығы уғрунда мүбариза
кеҹә» (Һәр икиси 1928) повестләри дә мишдир. Əсас тəд иттифагынын ишиндә иштирак
һәмин мөвзудадыр. Совет әдәбијјатын- гигатлары ишығын мишдир. 1899 илдә В. И. Ленинин «иг
да сосиализм гуручуларынын әмәк молекулјар Сәпил тисадчылара» гаршы јаздығы «Протес
гәһрәманлығындан бәһс едән илк әсәр- мəси нәзәријjәсинә, ти» имзаламышдыр. 1903—06 илләрдә
ләрдән олан «Сот» (1930) романында акустика ја вә рәгс Ҹеневрәдә мүһаҹиратдә олмушдур.
л. баҹарыглы тәшкилатчы, коммунист ләр нәзәријjәсинә Оршада партија иши апармыш (1906—
Увадјев суратини јаратмышдыр. «Ску- аиддир. л. тунел еффектинин нәзәриј- 10), Москва вә Крымда “Һәким ишлә
таревски» (1932), «Океана јол» (1935) jәсини (Л. И. Манделштамла биркә) вә мишдир. 1920 илдән елми ишдә чалыш
романларында көһнә зиjалыларын јени дaлғaлaрын үмуми дифраксија үсулуну мышдыр. Əсас тэдгигатлары һејван
Һәјат гуруҹулуғуна гошулмасындан да- инкишаф етдирмиш, радиодалгаларын һүҹејрәләринин һистолоки јасына һәср
нышылыр. 30—40-ҹы илләрдә л. бир Јер, әтрафында jajылма нәзәријjәси- олунмушдур. Ленин ордени, Гырмы
сыра драм әсәрләри [«Половчан бағла- ни (В. А. Фокла биркә) ишләјиб һазыр- зы әмәк Бајрағы ордени вә медаллар
ры», «Манавар» (һәр икиси 1938), «Чов- ламышдыр. Статистик физикаја, плаз- ла тәлтиф едилмишдир.
ғун» (1939), «Ади адам» (1941) вә с.] ма динамикасына (В. Д. Шафранов вә Әсәри: Встречи с Ильичем (Воспоми
јазмышдыр. «Басгын» (1942), «Ліонуш- С. М. Осоветслә биркә) даир ишләрин нания старой большевички), з изд., М.,
ка» (1943) пјесләри, «Великошумскун дә мүәллифидир. 1951 илдән плазма 1971.

ет
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Илдән

зооноз

ЛЕПЕШинскАЈА Олга Василјевна ЛЕПидоси РЕН (Lepidosiren parado
(д. 28.9.1916, Кијев) — совет балет ар- xa)-икитәнәффүслү балыг; Lepidosire.
тисти, педагог. ССРИ халг артисти nidae фәсиләсинин јеканә нүмajәндәси.
(1951). ССРИ Дөвләт мүкафаты лау- Yэмәговуғу ҹүтдүр; ағҹијəр вазифаси
реаты (1941, 1946, 1947, 1950). 1943 дашыўыр. Бәдәни охловшәкиллидир. Уз.

Сов. Икп үзвү. 1933—63 ил- 1 м дәк олур. Амазон чајынын ба
ләрдә ССРИ Бөјүк театрынын балет таглашмыш, от басмыш һөвзәсиндә ја
труппасында чыxыш етмишдир. Парти- ша јыр. Гураг илләрдә јај јуxусуна ке
јалары: Золушка («Золушка», С. Про- дир. Битки вә һејванлaрлa (əсасəн мол
кофјев), Жанна («Парисин алову», Б. јуск) гидаланыр. Диши јумурталарыны
Асафјев), Tao Xoa («Гырмызы лалә», јува ја гоjур, еркәк исә oнлaры мүһафи
Р. Глиер), Сванилда («Коппелија», Л. зә едир; бу вахт еркəјин гарын үзҝәҹ
Делиб), Мирандолина («Мирандолина», ләриндә сапшәкилли чыxынтылар әмәлә
С. Василенко), Сари («Илдырымлы jол- кәлир вә инкишаф етмәкдә олaн күрү
ларла», г. Гарајев) вә с. 1963 илдән нүн јахшы тәнәффүс етмаси үчүн су ја
педагожи фәалијjәт көстәрир. Мәшгчи оксикен бурахыр.
педагог кими бир сыра хариҹи өлкә- ЛЕПонтин Алп ДАFЛАРЫ (итал.
ләрдә (Италијада, Маҹ. ХР, АДР, Ис- Alpi Lepontine)-Гәрби Алп дрында
веч вә с.) олмушдур. АДР 'Инҹәсәнәт силсилә. Италија илә Исвечрә cәрһә
Академијасынын м. үзвүдүр. Ленин ор- диндадир. Уз. тәгр. 130 км, Һүнд. 3578 Терик гәсәбәсин дән көрүнүш.
дени, збашга орден вә медалларла м-ә гәдәрдир. Гранит, гнејс вә шистләр
тәлтиф едилмишдир. дән тәшкил олунмушдур. Јамаҹларын- тәсилә Ләнкәран ш. илә әлaгәләнир. Л.
ЛЕПЕШински Пантелејмон Никола- да енлијарпаглы вә иjнəјарпаглы мешә- дә Респ. Дөвләт К. т. Истеһсал - Техники
јевич (12.3.1868, индики Мокилјов вил.- ләр вар. Сен-Готард вә Симплон ашы- Тә'минат Комитсинин р-н шө’бәси, ме.
нин Студенетск. — 29.9.1944, Москва) рымларындан автомобил јолу вә д.ј. шә тәсәрруфаты идарәси, чөрәк з-ду,
Русија ингилаби һәрәкат хадими, тарих тунелләри кечир. халча мүэссисаси, техники пешә, орта ва
e.д., әдиб, публиcист. 1898 илдән Сов. ЛЕПРА — бах Ҹүзам. сәккизиллик мәктәбләр, мәркәзи рн
икп үзвү. 1894 илдә Петербургда марк ЛЁПТА (јун. lepton)-1) Гэдим Јуна- ҳәстәханасы, поликлиника, умуми р-н
сист дəрнəјинә дахил олмушдур. 1897 ныстанда хырда мис сиккә. 2) Мүасир вә унтаг китабханалары, мәдәнијjәт еви,
илдэ Јенисеј губ.-на сүркүн едилмиш, Јунаныстанда драхманын 1/100 нə бә- клуб, 2 кинотеатр вә с. вар.
орада В. И. Ленинлә көрүшмүш, В. И. рабəр хырда пул. ЛEРИК РАЈОНУ (1938 иләдәк зу
Ленинин «игтисадчылара» гаршы јазды- ЛЕПтонЛАР — бах Елементар зәр ванд рајону)— Азәрб.ССР дә ин
ғы «Протести» имзаламышдыр. «Ис- рәҹиқләр. зибати рн. 1930 илдә тәшкил олунмуш
кранын акенти (1900 илдән), РСДФП- ЛЕПТОСПИРОЗЛАР — бир груп мор- дур. 4. вә ҹ. г. дә Иранла һәмсэрһәд -
нин 2-ҹи гурултајынын чакырылмасы фоложи охшар микроорганизмларин дир. Саh. 1084 км?. Əh. 51,8 мин (1981,
үзрә Тәшкилат комитасинин үзвү иди. төрәтдији кəскин, мәншәли, 1 јанвар). Рнда 1 шәһәр гипли гәc.,
1905 илдән Јекатеринославда, Петер- тәбии оҹаглы инфексион хәстәлик. 158 кəнд вә с. jашајыш мәнтәгәси вар.
бургда партија иши апармышдыр. Бөјүк Бејнәлхалг таснифатда лептоспирлə Məркәзи шәһәр типли Лерик гас. дир.
Октјабр сосиалист ингилабы дөврүндә рин паразит штамларынын 150 серо Тәбиәт. л. р-нунун əразиси Талыш
Орша партија тәшкилaтынын рәһбәри ложи варианты гејдә алынмышдыр. дрындадыр. Иранда сәрһәд боју Та
иди. Истпартын тәшкилатчы вә рәһ Хәстәлији 1886 илдә алман алими А. лыш силсиләси, бундан шм. -да Пештә
бәрләриндән олмуш, Тарих музејинин Вејл вә 1888 илдә рус алими Н. П. Ва- сәр силсиләси, әразисинин ишм. ында исә
(1927 илдән), Ингилаб музејинин (1935— силјев тәсвир етмиш, oнлaрын шәрә- Буровар силсиласи узаныр. Талыш вә
36) директору ишләмишдир. Партијанын финә Вејл— Василјев хәстәлији адлан- Пештәсәр силсиләләр арасында Зу
14—17-ҹи гурултајларынын нүмajәндәси дырылмышдыр. Әсас инфексија мән- ванд (Диабар) чөкəклији јерләшир.
олмушдур. Партија тарихи, педагокика бəји хәстә, јахуд лептоспир кәздирән Ән јүксәк зирвәләри Талыш силсилә
вә коммунист тәрбијәсинә даир әсәрлә- hејванлaрдыр (сичан, сичовул, түлкү, синдәки Көмүркөj (2492 м) вә Гызјур
ри вар. Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени гоjун, кечи, гарамал, донуз вә с.). Хәc- дудур (2433 м). Әcacән, Палеокенин
илә тәлтиф едилишдир. тə јахуд төрəдиҹиқəздирән һејван леп- вулканоҝен-чөкмә сүхурларындан тәші

тоспирлари ифразаты (сидији) илә ха- кил олунмушдур. Тајы гураг кечән мү
Әсәри; На рубеже двух веков, М., риҹ едир. Инсанлар ифразатла чирк- лајим исти јарымсәһра вә гуру чөл иг1978.

ләнмиш ачыг су мәнбәләриндән исти- лими, həлчинин јајы гураг кечән мүла
ЛЕПИДОЗАВРЛАР (Lepidosauria)— фадә етдикдә jолухурлар. Хәстәлик jим исти аглим үстүндүр. Орта темп р
сүрүнәнләр јарымсинфи. Перм дөв - əсасəн јај, парыз аjларында 3—14 ҝүн јанварда 1- дән — 4°C jәдәк, ијулда 22
рүндән мә'лумдур. Годим Л. eһтимала давам едән инкубасија дөврүндөн сон- 12°С дир. Иллик јағынты 300 мм-дән
ҝөрə oнлaрын әҹдады сајылан коти- ра кəскин башлајыр. Хәстәдә үмуми (jүксәк да глыгда) 800 ммә гәдәрдир.
лозаврлара јахындыр. Л.-ын кәлләси заифлик, башағрысы, белдә, jухары Әсас чајы Ләнкәран (Wэнҹәвү, Ләмәр
әввәлләр бунларын аид едилдији архо вә ашағы әтраф әзәләләриндә, сағ га- вә с, голлары илә) вэ Виләш чајынын сағ
заврларын кәлләсинә охшамышдыр. Илк бырғаалты наһирәдә агры олур. Темп р голу Шәрәтүкдүр. сары, гонур вә
дәфә ики киҹҝah гөвсү олмуш, лакин јүксəлир (39—40°С), хәстәнин үзү гы- гисмән гәһвәји дағ мешә, чимли дағ чә
кәл лә сүмүкләринин һәрәки бирләшмә- зарыр, төртүр, 4-5 ҹи күн хәстәнин мән торпаглары jajылмышдыр. Битки
синин инкишафы (кинетизм) илә әла дәрисиндә cәпкиләр әмәлә ҝәлир, бә' өртүү, әсacән, коллу вә сејрәк мешәли

гадар кәртәнкәләләрдә алт гөвс, илан
зән хәстәнин дәриси вә көзүн сәликли чәммәнләрдән вә даг мештәләриндән (па

ларда һәр ики гөвс jох олмушдур. Л. гишасы саралыр, гараҹијəри бөјүүр лыд, вэлəс, фыстыг) ибаратдир. Мешә
ын әксәријjәти суда вә ја гуруда ја вә с. Хәстәлик ирит, иридосиклит, иф- ләр 33,4 мин һа дыр (1980). Дағлыг ксе
ula јан јыртыҹылар иди. лиҹ кими ағырлашмалар төрәдә биләр. рофил (фриганоид) биткиләри вә гисмән
ЛЕПиддлЙТ (јун. lepis—пулҹуг+ мүалиҹәси: антибиотикләр, спе субалп чәмәнләри вар. Һејванлары: түл
lіthоѕ—даш)—микалар групуна аид Ми- сифик гамма-глобулин вә с. Хәстәјә кү, часгал, ҹанавар, ајы, мешә пишији,
нерал. Кимјәви тәркиби к,(Li,A1); 6х чохлу маје (мејвә ширәләри) вермәк. сүлејсин вә с. Зууванд засаглыгынын бир
У [Sis-7Al, 10, (OH, F),. Тәркибиндә ларда кəмириҹиләри гырмаг,

Профилактикасы: тәбии оҹаг- һиссәси Л.р. әразисиндәдир.

сутугар әһалЙ. Орта сыхлыг 1 км2-дә 48
гарышыг haлдa Na, Rb, Cs да олур. ларын Л.-ла чиркләнмэсинин гаршысы- нәфәрдир. Ән ири јашајыш мәнтәгәси
Моноклиник, сингонијада кристалла- ны алмаг, Л.-ла чиркләнән сутугар- Лерик гэс.-дир.
шыр. Лөвһәвары кристаллар, хырда ларда чиммәји галаған етмәк, вакси- Təcəрруфат. Əсас тәсәрруфаты hej
дәнәли пулҹуглу күтләләр әмәлә ҝәти- насија апармаг вә с. вандарлыгдыр. Р-нда 2 к3, 17 cз вар
рир. Pəнки, адәтән, чәһра јыдан ачыг- Әд.: Тағызадә т. ә., Лептоспи- (1982). К.т. на јарарлы торпаглар 46
бəнөвпəји јәдәк дəјиштир. Надир һаллар- роз хәстәликлари, Б., 1964; Любашен- мин һа-дыр (1980). Бунун 14,2 мин һан
да рәнҗсиз олур. Сәртлији 2,5—3,5; ко С. Я., Лептоспироз, в кн.: Эпизоото- шум јери, 4,3 мин һа-ы чохиллик бит
сыхлығы 2800—2900 кг/м?-дир. Гранит, логия, М., 1969. киләр, 2,3 мин һа-ы бичәнәкләр, 25,2
пегматит вә грејзенләрдә, һәмчинин һид- ЛЕРИК — Азәрб.ССР-дә шәһәр типли мин һа-ы отлаглардыр. 7,1 мин һа әкин
ротермал дамарларда раст ҝәлир. Li, Rь, гәc. (1962 илдән). Лерик р-нунун мə - саһәсинин 61% -индә дәнли вә дәнли
Сѕ алмаг үчүн вә сүхурларын мүтлэг ја- кәзи. Ләнкәран ш.-ндән 56 км г.-дә, Та- пахлалы биткиләр (әсacән, буғда, арпа),
шынын тә' jининдә истифадә едилир. лыш д-рындадыр. Автомобил јолу васи- 3% -индә техники биткиләр (түтүн),
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миләшдирән «Маскарад» (1835) пјесини
јазмыш, лакин әсәрин тамашаја гоjул
масына наил ола билмәм ишди. «Кнја

кинја Лиговскаја» (1836) повести, «Чар
Иван Василјевич, ҹаван опричник вә
гочаг тачир Калашников harгында нәғ
мә» (1837) поемасы да бу илләрин мəh
сулудур.
А. С. Пушкинин өлүмүнә һәср ет

дији «Шаирин өлүмүнә» (1837) ше'ри
Л.-ун јарадыҹылығында һәлледиҹи рол
оjнамышдыр. Шаирин ҹәлладларынын
чар мүтлэгијjәтини вә ријакар ә'јанла
ры игтиһам едән бу ше'р әлјазмасы
шәклиндә гыса вахтда Русијада кениш
jajылмышды. Чарын әмри илә февра

1 2 лын 27-ндә л. һәрсә алынмыш, март
ajында исә Гафгаза, дағдыларла вуру
шан Нижегородск драгун полкуна көн
дəрилмишди. л. хидмәт етдији полкла
Шимали вә Ҹəнуби Гафгазын бир чох
шәһәр вә кәндлариндә, оҹүмләдән Гу
бада, Шамахыда, Гусарда, Темирхан
Шурада, Кисловодскда, Пјатигорскда
вә с. олмушдур. Л.-ун өзүнүн е'тираф
етдији кими, Гафгаз һәјаты, хүсусилә,
бурада өзү кими сүркүндә олaн дека
бристләрлә (А. И. Одојевски вә б.),
hабелә Загафгазијанын габагҹыл зиjалы
лары (М. Ф. Ахундов, Н. Бараташви
ли, А. Чавчавадзе вә б.), дағлыларын
мәмшәти вә поезијасы, ҹәнуб тәбиәти
илә јахындан танышлығы шаирин japa

З 4 дыҹылығыны jени мөвзу вә образларла
Лерик рајону. 1. «Сосиалист Кубасы» адына совхозда тахыл jығымы. 2. Зебу зəнкинләшдирм ишдир. л. бу дөврдә

сүрүсү. 3. Узун өмүрлүләр. 4. Дағ jолу. Азәрб. дилини өjpәнмәјә башламыш (eh
тимал ки, М. Ф. Ахундовун көмəји

4% -индә картоф вә тәрәвәз-бостан бит- ЛЕрмонтов Михаил Јурјевич (15. илә), Азәрб. шифаһи халқ әдәбијјатына
киләри, 32% -индә jем биткиләри эки- 10.1814, Москва — 27.7.1841, Пјатигорск) мараг ҝөстəрмиш, «Ашыг Гәриб» даста
лир (1981). Үзүмчүлүк инкишаф етди — рус шаири. Еһти- ныны бә'зи дəјишикликләрлә јазыја ал
рилир. Үзүмлүкләр 3,4 мин һа-дыр јатда олан капитан мышдыр. Л. Азәрб. дилини јүксәк гиj
(1981). Чај беҹәрилир, мејвә jетишди аиләсиндә доғул- мәтләндирмиш, Авропада франсыз дили
рилир. Kз вә с-зларда 13 мин гара муш, еркән јашла- кими, Асијада да бу дилин зәрури ол
мал, 57 мин давар вар (1981). Гушчулуг рында валидејнлә- дуғуну гејд етмишдир. Әсәрләриндә
вә арычылыгла мәшғул олунур. Куба - рини итирмиш, ана чохлу Азәрб. сөзүнә тәсaдүф олунур.
дан кəтирилмиш зебулар сахланыр. Р-н нәнәси . А. Арсен - Л.-ун «Исмајыл бəј», «Һаҹы Абрек»,
да Респ. Дөвләт К.Т. Истеһсал Техники јеванын һимајәсин- «Фәрари» (1838), «Мтсыри» (1939), «Де
Тә'минат Комитасинин шөбәси, шәраб дә бөјүмүш дүр. мон» (1829—41) романтик поемалары
вә чөрәк з-длары, халча муассисаси, ме Шаирин ушаглыг Гафгаз материаллары əсасында јазыл
шә тәсәрруфаты вар. Нэгл. автомобил илләри нәнәсинин мындыр. Одөврүн габагҹыл зиjалы
jоллары иләдир. Малика нәсиндә ларынын əhвали руһијjәси илә һәмahəнк

Мәдәни гуруҳудуг вә сәһијjә. 8 Тарханы к. ндә (ин- олан бу поемаларын əсас гаjәсини Гаф
мәктәбәгәдәр мүəссисәдә 265 ушаг тəр дики Пенза вил. -нин газ халгларынын милли азадлыг мүба
бијə oлyнур. 67 ибтидаи, 23 орта вә бир Лермонтово к.) кечмишдир. Гоһумлары ризасинә рәкбәт, шәхсијjәт азадлығы
ахшам мәктәбендә 16 миндән чох ша- илә Гафгаза сәфәрләри (1818, 1820, 1825) идејасы тәшкил eдир. «Дүшүнҹәләр»
ҡирд тəhcил алыр. Рнда 50 клуб мү- Л.-ун хатирәсиндә силинмәз изләр буе (1838), «Нә тез дүндүм бир гарышыг
әссисаси, 58 китабхана (234 000 китаб), рахмышдыр. 1828 илдә Москва Әсил- әhaтәјә» (1840), «һәм дәрдлиjәм, һәм
25 киногурғу фәалијjər ҝөстәрир (1981). задәләр пансионуна дахил олмуш, кәдəрли» (1840), «Әлвида, әлвида, еј

АКп Лерик Рајон Комитаси вә Ра- «Чəркәзләр» (1828), «Дәниз гулдуруъ кирли Русија» (1841) вә с. лирик фәл
јон Халг Депутатлары Советинин ор- (1828), «Гафгаз әсири» (1828), «Мани» сәфи әсәрләри иҹтимаи әдaләтсизлијə
ганы «Боллуг уғрунда» гәзети 1937 (1829), «Демон» (илк варианты, 1829) гаршы eһтираслы вәтәндашлыг e'тира
илдән (1966 иләдәк «Артел јолу», «Кол- поемаларыны вә бир чох лирик ше'р- зы, иттиһам кими сәсләнир.
хоз јолу» адлары илә) чыxыр. Јерли лəрини бурада јазмышдыр. Москва "л. ингилаби романтик поезијанын
радио верилишлари редаксијасы 1961 ун тиндәки тəhcил ияләри (1830—32) ән көркəмли нүмајəнд эләриндандир.
илдән фәалијjәт ҝөстәрир. Р-нда те. Л.-ун, формалашмасында әһәмијjәтли Ејни заманда, дәрин бәдии ахтарын
левизија верилишләринә бахылыр. рол оjнамышдыр. Бу илләрдә Л. Мөв лары онун јарадыҹылығыны реализ

Ме'марлыг абидәләриндән Ханәкаһ зусу Пугачов һәрәкатындан алынмыш мә јахынлашдырыр [«Тамбов хәзинә
к. -ндә Сејид Хоча түрбәси (14 əср), «Вадим» (1832) тарихи романы үзә дарынын арвады» (1838), «Сашка,
Лүләкәран К.-ндә мәсҹид (19 аср) риндә ишләмиш, «Исмајыл бəј» (1832), (1835—36) поемалары). Реалисr pyh
талмышдыр. «Һаҹы Абрек» (1833—34) поемалары- лу әсәрләринин əсас мөвзусу халгын
Рнда 360 чарпаjылыг 11 хәстәхана ны вә «Гәрибә адам» (1831) драмыны вә вәтэнин талеји илә бағлы иди («Бо

мүəccиcəси, 27 фелдшер мама мәнтәгәси, јазмышдыр. Мүртәҹе профессура илә родино», 1837; «Вәтән»,1841; «Вәсијjәт»,
санитарија епидемиоложи ст., 76 həким, тоггушмалары нәтиҹәсин дә ун ти тәрк 1840). «Зәманәмизин тәһтоманы»
248 орта тибб ишчиси вар (1980). едән Л. Петербургда гвардија подпра (1839—40) романында л. муасири ол
ЛЕРМА (Lerma) —Мәркәзи Мексика- поршиклари вә сүвари јункерләр мәк- дуғу нәслин сосиал фаҹиәсини, өв
да чај. л. — Чапала көлү-Рио Гранде. тэбинә дахил олмушдур. Мәктәби би- ҹуд иҹтимаи гурулушун japaмалы
де Сантјаго чајы су систем инин бир тирдикдән сонра забит рүтбəси илә ғыны ачыб ҝөстəрмишдир. 1840 илдә
һиссәси. Бүтүн системин уз, тәгр. 1000 Сарскоје Селодакы сарај гвардијасы I Николајын ҝөстәриши илә шаир 2-ҹи
км, һөвзасинин саh. 124,8 мин км*, гусар полкунда (1834) хидмәт етмиш, дәфә (1 -ҹи сүркүндән 1838 илин јан -
. нын ΗγH (мәнбәј инд Чапа- лакин ҝүнлəринин чохуну Петербург - варында гајытмышды) Гафгаза сүр
ла ҝөлүнәдәк) 510 км, һөвзәсинин саh. да кечирмишдир. Бу дөврдә шаир күч күн едилмишди. Л. Пјатигорска кәләр
38,5 мин к.м? дир. Үстүндә ири су ан- бар ҹәмијjәтинин мә'нәви ејбәҹәрли- кән, дүшмәнләри Н. С. Мартыновна
барлары (Салис вә с.) вар. јинин сәҹијjәви хүсусијjәтләрини уму- онун дуелини ташкил етдиләр. Дуелдә
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1. өлдүрүлдү. 1842 иллә шаирин Әд.: Титов В. С., Неолит Греции, хынлығында; Петербургда дәфн едил
назасинин галыглары Пјатигорск Дан М., 1969. Мишдир) - рус педагогу, анатом вә һә

Тарханыја кəтирилмиш вә орала дәсри ЛЕРНА һИДРАСЫ (јун. Hydra Ler - ким: физики тəhcилин елмі системинин
олунмушдур. naia — Терна супланы) — тəдим јунан бәдән тәрбијәсиндә hәким педагог
1. ун јарадыҹылығы рус ичтиман мифолокијасына көрә Арголидада Пер нәзарәтинин тәшкилатчысы, нәзәрін ана
естетик фикринә түввәт.И тә'сир на батаглы гында (ады бурадандыр) топјанын тәмәлиши тојанлардан бири.

ҝөстәриш, рус поезијасыны jүксәк jашајан доггуз башлы (әлли вә ja jүз 1868—71 илләрдә Казан ун тинин фи
еһтираслы поетик ифадә тәрзи илә зән- башы олан вариантлары да вар) нә зиоложи анатомија кафедрасынын
кинләшдирмішшдир. л. ун инсанын да həнк план. Кәсилән һәр башынын әвә проф. вә мүдири олмуш, 1872-74 ил
хили аләминә нүфуз етмәк саһәсиндәки зинә jениси битдији үчүн лh. өлмәз ләрдә Петербургда Тибб ҹәрраһијjә Ака
бәдии наилијjәтләриндән рус реалист һесаб олунурду. әфсанәјә ҝөрә, һе- демијасынын мәғәләләрнә илк дәфә
әдәбијјаты хејли фајдаланышдыр. ракл Л.А. -нын кәсілмиш башлары- бурахылмыш, рус гадынларынын дәр
Онун драматурщијасы рус театр сәнәти- нын јерини көс өвлə јандырараг ону нәзинә башчылыг етмишдир. 1874-97
нин инкишафында мүһүм рол оjнамыш- өлдүрүшдү. илләрдә һәрби мәктәбләрдә бәдән тәр
дыр. Л. -ун әдәби ирсiн бојакарлыгда, ЛЕР (Leroix) Пјер (17.4.1797, Па- биjәсинин тәшкили вә тадриси саһә
театр вә кинода өз əксинін тапмышдыр. јахынлығы, Берси—11.4.1871, синдә чалышмыш, 1886 — 97 илләрдә
Онун әсәрләри опера (А. Г. Рубин- Парис)— франсыз философу вә утопик Петербург ун тинин тәбијјат факултә
штејнин «Демон»), симфоник мусиги состалисти, христиан сослализминин синдә анатомијадан дәрс делишдир. Т.
(С. В. Рахманиновун «Сылдырым гаjа», баниләриндән бири. Мәтбәә фәһләси јаратдыгы функсионал анатомијанын
А. А. Спендиаровун «Үч хурма») вә олмуш, 1824 илдән «Глоб» адлы жур- əсас мүддәасы олан форма вә функ
романс (А. С. Даргомыжски, М. А. Ба- нал нәшр етдирмишдир. Өзүнү А. Сен- сијаларын вәһдәти мөнгејиндән чыxыш
лакирев вә б.) јарадыҹылығы, еләҹә Симонун давамчысы Ассаб едирди. едәрәк, инсан бәдәниндәки органларын
дә халг маһнылары («Тәнһа чыxырам Л. ја көрә бәшәријjәтин инкишафы- вә бүтүн организмин инкишафына је
бу jоллара мән...») үчүн поетик мәнбә нын сон мәгсәди- бәрабəрликдир, хү- нəлдилмиш һәрәкәтләр»лә, функсија
олмушдур. «Зәманәмизин гәһрәманы», суси «бәшәри динин» көмəји илә капи- ларла тә'сирин мүмкүнлүү фикрини
«Маскарад» вә с. әсәрләри екрандаш тализмдән сосиализмә кечилмаси мүм- ирәли сүрүрдү. Л. ын физики тәрбијə
дырылмылдыр. Совет лермонтовшү- күндүр, әхлаги тәрәгги соснал дəји нәзәријjәсинин əсасыны инсанын фи
наслығы шаирин həјатыны вә јарады - шиклијин эсасыны тәшкил eдир. Илк зики әгли инкишафынын вәһдәти
ҹылығынын идеја-бәдии проблематика- дәфә «сосиализм» сөзүнү 30 -ҹу иллә- принсипи тәшкил eдир. 19 әсрин 60 мы
сыны өjpәнир, әсәрләринин дəгиг мәт- рин әввәлиндә л. ишләтмишдир. Л.- илләриндә Русијада ингилаби демокра -
нини һазырлајыр. Бирҹилдлик «Лер- нун идејалары Ф. Р. Ламенне вә в. тик һәрәкатын тә'сири алтында иҹти
Монтов енсиклопедијасы» нәшр олун- hүгүнүн јарадыҹылығына бөјүк тә”- маи хадим вә алим кими формалашан
мушдур (1981). Л.-ун әсәрләри ССРИ сир ҝөстəрмишдир. Л. халг маарифинин" инкишафы уғрун
дә бөјүк тиражлa jajылыр, совет халсла- ЛЁРХ (Lerch) 11oһанн Јакоб (1703, да фәал мүбаризә апардыны үчүн дә
ры дилларинә тәрҹүмә едилир. Шаирин Потсдам —1780) - алман һәкими, сəј- фәләрлә чар һөкуматинин тә'rнбинә мә'
әсәрләр һәлә ингилабдан аввал дә jah. 1731 илдә ишләмәк үчүн Русиjаjа руз талмышдыр.
Азәрб. дилинә тәрҹүмә едилишдир. Со- дәвәт олунмуш, 1744 — 48 илләрдә рус Әсәрләрн: Собрание педагогических
вет Пакимијjәти илләриндә әдәби ирси сәфирлијини Ирана мүшајпәт етмиші- соч., т. 1—5, М., 1951—54; Избр. педаго
Азәрб. дилиндә нәшр олунмуш, Азәрб. - дир. Сəjahəти заманы тутдуғу күндә гические соч., т. 1–2, м., 1951—52.
па әлакәсіп өjpәнилмишдир. Л. -ун ушаг- ликдә Азәрб. -ын јашајыш јерләри ЛЕСков Николај Семјонович (16.2.
лыг илләринин кечдији Пенза вил. -нин (Дәрбәнд, Шабран, Пәнкәран, Аста- 1831, индики Opjол вил., Горохово к.
Термонтово к. -ндә вә өрүнүн сон аj-pa, Бакы, Губа, Шамахы, Дәвәчи, Нов- - 5.3.1895, Петер
парыны jaшaдығы Пјатигорск ш. -ндә му- ханы, ІШүвәлан, Салјан), өлкәнин тә бург)-рус јазычы
зеји јарадылмышдыр. Бакыда адына сәppүфат həјаты, халг тəбабəтиндә нефт- сы. Чаризм дөврүн
күчә вар. Гусарда оларкән jaшaдығы дән истифадә едилмаси, Сураханы дә әјаләт һәјатынын
евдә барелјефи гоjулмуш, ев музеји атәшкаһы, јерли әһалинин мәмшәти ҹәһаләт вә ҝерили
japaдылмышдыр. вә с. harгында да ма'лумат веришдир. jини реалист тәсвир

«Бир гады

1964—67; "Севирәм Гафгазы мән, Б., 1977; индики Морбиан департаменти, Сар- нын һәјаты» (1863),
Әсәрләрiн: Әсәрләрiп, ч. 1-4, Б., ЛЕСАЖ (Lesage) Ален Рене (8.5.1668, едән

Собр. соч., 2 ізд., т. 1—4, М., 1979—81: зо—17.11.1747, индики Па де Кале де- «Мтсенск гәзасынын
әд.: Аға јев Ә., Лермонтов вә Азәр- партаменти, Булон-сүр-Мер)—фран- леди Макбети»

бајҹан, Б., 1941; Белински В. Г., Се- сыз јазычысы. «Кристен ағасынын рә- (1865; Д. Д. Шоста
чилмиш әсәрләри, Б., 1948; Мәммәд гибидир» (1707) комедијасында кәләк- ковичин ејниадлы
Ариф, Лермонтов вә А. Сәһһәт, «Әдәби- баз вә ишбаз нөкәр образы japaтмыш, операсы, 1934, јени
тəнгидії мәгаләләр» кітабында, Б., 1958; Туркаре» (1709) комедијасында бур- редактәсиндә «Ка
јаты, һ. 1, Б., 1970; Гурбанов ш., жуа әхлаг нормаларыны тəнгид етмиш- терина Измајлова», 1962) повестлә
монтов вә Азәрбајҹан әдәбијјаты, Б.1976; дир. «Чолаг шејтань (1707), «Сантилјан рини илә јанашы, ингилаби демократик

тове, М.—Л., 1961; Мануйлов В. А., романлары, «Јармарка театры, јахуд нəлдилмиш бир сыра әсәрләр дә јаз
Эйхенбаум Б. М., Статьи о Лермон- лы Жил Блазын һекајəти» (1715—35) идејалара, Јени адамлара» таршы jө

Летопись жизни и творчества" м. Ю. Лер- Комик опера» (ч. 10, 172137) вә с. Мындыр: « һеч јерә» (1864), «Унуду
монтова, М.—Л., 1964; Садыхов ! әсәрләри вар. Јарадычылығы маариф- ланлар» (1865), «Бычаг үстундә» (1870—

ва Т. П., Наследие Лермонтова в советской лү тә'сир ҝөстəрмишдир. хынлығы 70-ҹи илләрдә л. japaдыҹы
поэзии, л., 1978; М. Ю. Лермонтов. Ис- Әд.: Шыхлы и. вә башгалары, XVII лығында дөнүш јаратмыш дыр. «Жү
следования и материалы, т., 1979; Мил- әср хариҹи әдәбијјат тарихи, Б., 1970; лүш вә кадәр» (1871) повестиндә чар
лер О. В., Библиография литературы о Артамонов С.Д., История зарубежной Русијасындакы иҹтимаи зиддијjәтләр
М. Ю. Лермонтове. 1917—1977 гг., л., 1980; литературы XVII—XVIII вв., М., 1978.
Андроников и., Собр. соч., в 3-х т. ЛЕСБОс, Митилини (Lesbos, My- шишләр» (1872) романында, «Мәфтун

сатирик ифадәсини тапмышдыр. «Ке

т. 3— Лермонтов. Исследования и находки, tilene — Екеј дәнизиндә ада. Јунаныс- сəjjah», «Мəлəјин тәҹәссүмү һәр икиси4 ., ,

тана мәхсусдур. Саh. 1636 км2. Сәтһи 1873), «Өлмәз Голован» (1880) hекајə
ЛEРНА (Lérna)-Пелопоннес ја-нда дағлыгдыр. Макс. Һүнд. 967 м (Олим- вә повестләриндә л. халг ичиндән чых -
(Јунаныстан), Аргос ш. -ндән 10 км бос д.). Битки өртүү Аралыг дәнизи мыши мө'мин, лакин јүксәк мә'нәвнјјат
4. да гəдим јер ады. Јунан əсатиринә типлидир. Дағларда мешәләри лы фәдакар адамларын образларыны
көрә һераклын əждаһа илә мүбаризә битир. Манган, гурғушун, хром, ба- japaтмышдыр. «Дәмир ирадә» (1876),
јери олмушдур. Археоложи газынты- рит чыгарылыр, мәрмәр истеһсал еди- «Солаxај...» (1881), «Бәрбәр» (1883) по
лар (1952—57) заманы 1. дан еркән лир. Исти булаглар вар. Јунаныста- вестләриндә рус халгынын исте”лад вә
Неолит дән сон Тунҹ дөврүнәдәк (е.ә. нын əсас зејтун беҹәрән вә зејтун јағы баҹарығына инам ифадә олунмушдур.
6 ҹы минилијин орталары — е.ə. 2 ҹи истеһсал едән ринларындандыр. Түтүн, «Гыш күнү» (1894), «Ханым вә јөндәм
Мини..ијин з ҹу үбү) мөВҹуд олмуш ситрус мејвәләри, энҹир беҹәрилир. сиз гадын» (1894), «Довшан сығынама
чохтәбәгә jaшajыш мәскәни, мүда Балыкчылыг инкишаф етмишдир. Əсас ғы» (1891—94) повестләри сифаси ирти -
фиə ижтеһкамлары, бина галыглары шәһәр вә порту Митилинидир. ҹаја гаршы jөнәлдилмишдир. л. рус
ашкар еди. Миш, керамика нүмүнәлә - ЛЕСЃАФТ Пјотр Франтсевич (3.10. халг дилинин зәнжин хәзинәсиндән мә
рин вә с. Тапылмышдыр. 1837, Петербург —11,12.1909, Гаһирә ја- hарәтлә истифадә етмишдир. Анадан
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олмасынын 150 иллији өлкә мигјасын- дир (1979). Әһалинин 90% -
да гејд олунмуш, Opjол ш.-ндә абидə- дән чоху к.т.-нда чалышыр ЛЕСОТО hаррисми,

а

си уҹалдылмышдыр. (1978). Əсас шәһәрләри:

Әсәрләр и: Сечилмиш әсәрләри, Масеру, Лерибе, Мафе р

Б., 1957; heкajәләр, Б., 1977; Собр. соч., тенг. А
т. 1—11, М., 1956—58; Собр. соч., т. 1—5,

Маркард
Тарихи мә'лумат. Л.

нун еркән тарихи нисбәтән pБутабуте
Әд.: Столярова И. В., в поис Фунсбурках идеала (Творчество н. с. Лескова), заиф өjpәнилмишдир. л. Екселсиор 4 Одерибе

Л., 1978; Видуэцкая и. п., Николай дөвлати 19 әсрин 1-ҹи ја
Семенович Лесков, М., 1979. рысында јаранмышдыр.

1836 илдән бурлар, сонра jamejdnena
ЛЕСков.тc—Југославијада шәһәр. . исә һәмчинин инкилисләр SEPEA 3462

Ветернитса чајы саһилиндәдир. ӘҺ. Мотоплоно 4
л. әразисини

46 мин (1973). Гәдим тохуҹулуг сана- ишғал етмәјә башладылар.
тəдриҹән

јеси мәркәзидир. Машынгајырма илдә «Басутоленд» ЕМaрaкaбeue -Трбан-Нmлөмјана 0.382
најеси вар. 5 Климактна

ЛЕСогорск (1946 иләдәк Најоси) нијанын
ады алтында Б. Брита

протекторатына Монмартр
—РСФСР Сахалин вил.-ндә шәһәр.

Андербер
(рәсмәнчeврилди 1884 мафетена

Сахалин а.-нын г. саһилиндә, Лесогорск илдә eлaн eдилди). Икин
Сеһлaбaтeбed
или паркыслаба тебе

чајынын мәнсәбиндадир. дүнја мүһарибәсин Патлон

рүфаты сәнајеси вар. Тикинти мате- дән сонра кенишләнән мил Mohaxechy
риаллары истеһсал олунур. Јахынлы ли азадлыг һәрәкаты нә
ғында көмүр чыкарылыр. тиҹәсиндә Б. Британија Застрон
ЛЕСОЗАВОдск - РСФСР Приморск 1965 илдә л.-ja

Себапала! А

дахили

өлкәсиндә шәһәр. Уссури (Амурун го
Tcaymune

лу) чајы саһилиндәдир. д.). ст. Мешә мәчбур олду. 1966 илдә Л.
өзүнүидарә һүгугу вермәјә

сәнајеси мәркәзидир. Тахта-шалбан,

һидролиз-маја з-длары, мебел ф-ки; л. краллығы
мүстәлил е'лан едилди ва

адланды.
мешә тәсәрруфаты техникуму, тибб 1966 илдән БМТ-нин үз
мәктәби вар. вүдүр. 1980 ил февралын OБаркли-ист

1-дән ССРИ илә Маклире электор
матик мүнасибәтләр japa
дылмышдыр. Сон илләр
дә л. мүстәгил Африка өлкәләри илә уз. 3500 км-дән чохдур (1979). 4 аеро
әлагәләри кенишләндирмәјә чалышыр; дром вар. Туризм инкишаф етмишдир.
сосиалист өлкәләри илә мүнасибәтләри Јун (моһәр ихраҹатына көрә дүнјада
jaxшылашдырмаг үчүн алдымлар атыл- АБш вә Түркирәдән сонра 3-ҹү јери
мышдыр. тутур), мал-гарадəри, алмаз вә с. ихрам

Сијаси партијалар вә һәмкарлар едилир. Әрзаг, һазыр мә'мулат, нәгл. вә
иттифаглары. Басуто Милли аваданлыг, jанаҹаг вә с. идхал олунур.
Партијасы (1959; haким парти- Тиҹарəти, эсасəн, WAP иләди ). БМТ
јадыр), Басуто Конгрес Пар
ти јасы (1952; мүхалифәтчи парти

ЛЕСото (Lesotho), Лесото крал- јадыр. Ганундан кәнар е'лан едилмиш
лығы (Kingdom of Lesotho) (1868— дир), Лесото Коммунист Партијасы
1966 илләрдә Басутоленд). (1962; 1970 илин февралындан кизли

Үмуми мә'лумат, ҹәнуби Африкада фәалијjәтләдир) вә с. Лесото Фəh
Үмуми Иттидөвләт. Милләтләр бирлијинә дахил- ләләринин

дир. ҸАР əразисиндә анклав. Саh. фагы (1954); 8 Һәмкарлар иттифа
30,3 мин км2. ӘҺ. 1,2 млн. (1980). ты вар.
Пајтахты Масеру ш.-дир. Инзибати ҹә игтисади мографи очерк. Л. Афри

һәтлән 9 маһала бөлүнүр. канын ән заиф инкишаф етмиш өлкә
Игтисадијјатында К.Т.Довлат гурулушу. л. конститусија- ләриндәндир.

лы монархијадыр. Дөвләт башчысы əсас јер тутур. Гоjунчулуг вә јун ис
кралдыр. Иҹра haкимијjәтини баш теһсалы инкишаф етмишдир. 2,5 млн.
назирин башчылығы илә "Көкумәт һә- давар, 500 мин гарамал, 87 мин донуз Нахыр.
јата кечирир. 1970 илдә дөвләт чеври- вар (1978). Гарғыдалы, калыш, буғда
лиши нәтиҹәсиндә парламент бурахыл- вә с. әкилир. Алмаз чыхарылыр (1978 нин инкишаф Програмына əсасəн Л.-да
мыш, 1966 ил Конститусијасы гүввә- илдә тәгр. 62,7 мин карат). Халча, күб- ишләјән совет кеологлары алмаз jатаг
дән дүшмүшдүр. Јени Конститусија рә, тахта-шалбан вә с. истеһсал едән ки- ларынын ахтарышында өлкәјә хејли кө
гәбул олунанадәк. ганунвериҹилик чик мүəссисәләр вар. Електрик енержи- мәк көстәрирләр. Пул ваhиди малоти
функсијаларыны Мүвәггәти милли синин 5/6 һиссәсини ҸАР-дан алыр дир (1979 илдән).
мәҹлис иҹра едир.

(1975 илдә өлкәдә 29,9 млн. Сәһијjә. 1973 илдә л.-да әһалинин
Тәбиәт. л. әразиси, әcacән, ш.-дән квт-саат електрик енержиси истеһсал Һәр мин нәфәринә дүшән доғум сајы

вә ҹ.-дан Әждаһа д-ры (Табана-Нтлен- едилмишдир). Автомобил јолларынын 36,7, өлүм сајы 14,5; һәр мин нәфәр
јана д., 3482 м) илә әhaтәләнән Басуто дири доғулана көрә ушаг өлүмү 114,4
платосундадыр (орта һүнд. 2300—3000 олмушдур. Өлүм һаллары əсасəн вә
м). Орта темп-р. јанварда 25—26°С, рәм, гарын јаталағы, үрәк-дамар вә
ијулда 15°С-дир. Иллик јағынты 750— с. хәстәликләрдәндир. Вәрәм, чичәк,
1000 мм. Əсас чајы Оранждыр. Әcacән, гарын јаталағы, вэба вә с. гаршы күт

тахыл отларындан ибарәт чөлләр, лави Л.-даваксинасија апарылыр.

Әждаһа д-рында коллуглар вә алп чә 2114 чарпаjылыг (әһалинин һәр 10 мин

мәнликлари үстүндүр. нәфәринә 20,8 чарпа јы) 107 хәстәхана
әһали. ӘҺалинин 99,5%-ини афри мүəссисаси (о чүмләдән 34 дөвләт хәc

калылар —əcacән, басутолар тәшкил тәханасы), 31 диспансер, 35 амбулато
•едир. Өлкәдә зулулар, инкилислар рија, 50 həким (әһалинин 23 мин нə -

вә ҸАР-дан кәлмиш африканјорлар фәринә 1 həким), з диш Һәкими, 300
да јашајыр. Рәсми дил инкилис вә ce орта тибб ишчиси вар (1974).
суто дилларидир. Диндарларын әк Маариф. Л.-да илк мәктәблəри 19
сәријjәти христиандыр; бир гисми эн” әсрдә франсыз миссионерлари ачмыш
әнәви е'тигадларыны сахламышдыр. лар. Өлкә истиглалијjәт газандыгдан
Орта сыхлыг 1 км2-дә тәгр. 39,6 нәфәр. Macepy, oh Андән көрүнүш. сокра маарифин инкишафына чидди

чами



Леонардо да Винчи. «Мадонна Литта». Тәгр. 1485—90. Ермитаж, Ленинград.
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Берзад к. «Дара вә чобанлар». Сә'динин
«Бустан» əcəринин әлјазмасына миниатур.
1487—1488. Мисир Милли Китабханасы. Гаһирә.

Султан мәһәм мәд. «Мәһәммәдин
ме'раҹы». hафизин 1530 ил тарихли «Диванының
әлјазмасына миниатүр. л. Картје коллексијасы.
Парис.

Ағамирәк и с фаhани. «Хосров
вә Ширин кән изларин сөһбәтинә гулаг асар
кән». Низами «Хәмсээсинин 1539—43 ил
тарихли әлјазмасына миниатур. Британија
Музеји. Лондон.

рза Аббаси. «Чобань. 1634. м. J. Сал
тыков-Щедрин ад. Күтләви Китабхана, Ленин
град.

Миниат үр мәгаләсин ә.



ла

экономической географии, М., 1975;
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зијjәт принсипи əсасында турулмуш- ҹэзасахна мәһкум олунмуш ду. Һәбс
дур. Али органы Милли конфрансдыр. дән сонра Лондона мүһаҹирәт етмиш,
Конфрансларарасы фәалијjәтинә Си ја- Биринҹи Интернaсионалын ишиндә
си Бүрону сечән мк рәһбәрлик едир. фәал иштирак етмиш, онун Баш Шу -
лип мк -нын Баш катиби ҹ. Кена- расынын үзвү олмушдур. К. Маркс
дыр. Гадаған едиләнәдәк «Maжaммoho» вә Ф. Енкелс хәттини тәтијjәтлә мү
журналыны нәшр етдирирди. дафиә етмишдир; онлар һаггында ха
ЛЕссинг (Lessing) Готлолд Ефраим тирәләрин мүәллифидир.
(22.1.1729, Саксонија, Каментс—15.2. Әд.: Синельникова И.,
1781, Брауншвејг). Лесснер, в сб.:Маркс и Энгельс и первые
алман драматургу, пролетарские революционеры, М., 1961.
инҹәсәнәт нәзәријjә ЛЁСТЕР (Leicester)-Б. Британија
чиси, әдәби тәнгидчи да, Шəрги Мидленддә шәһәр. Лестер
вә маарифчи. Клас шир графлығынын инз, м. Сор чајы
сик алман әдәбијja саһилиндәдир. Ири нәгл. говшағы.
тынын банисидир. Əh. 289 мин (1976). Jүнкүл, машынга

Малотин-Ҝебирке дә тахта-шалбан заводу. Кешиш аиләсиндә јырма сәнајеси, ун-т вар.
фикир верилир, дөвлат бүдҹәсинин доғулмушдур. Демо ЛЕТА (јун. léthe-унутма)—гәдим ју
25% -и бу ишə cəрф едилир. Ибтидаи кратик милли мә нан мифолокијасында jералты аләмдә
мәктәб 8, орта мәктәб 5 илликдир. Ушаг - дәнијjәт уғрунда ахан чај. Өлүләрин руһу Л.-нын су јун
лар мәктәбә 6 јашындан гәбул eдилир - мүбаризә, мүтлэгиj дан ичдикдән сонра јер үзәриндәки һә

ләр. Дәрсләр 6-ҹы синфәдәк јерли дил - jәтин, зүлм вә 30 јаты унудурдулар. «Л.-нын дибинә кет
мәк» ифадәси мәҹази мә'нада унудулдә, jухары синифләрдә, орта вә али ракылығын ифшасы

мәктәбләрдә инкилис дилиндәдир. Ро- л. japaдыҹылығынын лејтмотивидир. мағы, әбәди јоха чыкмағы билдирир.
ма ш.-ндә л. ун-ти фәалијjәт көстәрир. Анакреонтвары нәғмәләриндә, тәмсил, ЛЕТАРШИЈА (јун. lethargia, Tethe

Мәтбуат, радио верилишлари, теле- епиграм вә одаларында инсан һүгугла - hуша кетмә+argia —һәрәкәтсиз), ле
визија. Л.-да күндəлик газет јоxдур. ры мүдафиә едилир, задəкан вә меш- таркик руху, jухулама, за
мүһүм мәтбуат органлары: «Лесели- шанлар масгараја гоjулур. «Мисс Сара һири өлүм— јуxyја бəнзәр хәстә -
ниана Лесото (сесуто вә инкилис Сампсон» (1755) аилә драмы вә «Минна лик һалы; белә хәстәләрдә һәјат эла -
дилләриндә), «Моелетси оа басото» фон Барнһелм» (1767) реалист комеди- мәтләри олмур, онлар һәрәкәтсиз га
(сесуто дилиндә). Милли информаси- јасы вар. «Емилија Галотти» (1772) фа- лыр, хариҹи тә'сирләрә реаксија вер
ја акентлиjи joxдур. Радио вә телеви - ҹиәсиндә, «Мүдрик Наган» (1779)дра- мирләр. Ән ағыр һалларда белә л-ны
зија верилишләри сесуто вә инкилис матик поемасында деспотизмә, феодал өлүмдән фәрглəндирмәк мүмкүндүр.

. зүлмүнә вә дини иртиҹа ја гаршы чых- Хәстәнин сағ олмасыны һәким мүаји
"Халгаандія. Л. әразисиндә бушмен- мышцыр. «Лаокоон» (1766), «Һамбург нәсиндән (үрәјә гулаг асмаг,дүз бағыр

ләрин japaтдығы еһтимал олунан га- драматуркијасы» (1767—69) әсәрләрин- сагдан темп-р өлчмәк, ренткеноскопија
ja млә галмышдыр. Халк мән- дә реалист естетика вә драматуркија- вә с.) билмәк олур. л. истерија, үму
зиллари дашдан, јахуд чиј кәрпиҹдән нын нәзәри принсипләрини инкишаф ет ми үзүүнлүк, бәрк һәјәҹан кечирдикдә
тикилир, ики јахуд дөрдчатылы дамы дирмишдир. К. Маркс вә Ф. Енкелс баш верә биләр. Тутма бирдән башла
саманда өртүлүр, диварлары рәнҗлән- л. japaдыҹылығыны бүксәк гијмәтлән- jыр, бир нечә саатдан бир нечә күнә
миш һәндәси орнаментләрлә бәзәди- дирмишләр. 1888—1943 илләрдә Бер - гадәр давам едир. Хәстә һушуну итир
лир. Ағаҹдан ев әшјалары ојма орна - линдә «Лессинг театры» фәалијjәт көс- мир, олан һадисəлəри хатырларыр, ла -
ментләрлә нахышланыр. Примитив тəрмишдир. кин һеч бир реаксија вермир. Л.-ны
ағаҹ hејкәлҹикләр, керамика, ранкли Әсәрләри: Емилија Галотти, «Ал- енсефалит вә нарколепсија хәстәлијин
мунҹугдан боjунбағы Һазырланыр. ман әдәби јјаты антолоки јасы» китабын- дә баш верән дəрин јуxудан азырмаг

Әд.: Медведков В., Басутоленд, М.—Л., 1963; Лаокоон, илида, Б., 1981; Гамбургская драматургия, лазымдыр.

шая история Африки, 2 изд., М., 1968; живописи и поэзии, М., 1957; Драмы.Бас- ЛЕУВАРДЕН, Лееварден (Leeu -
68; ни в прозе М., 1972, избранное М.: 1980, ландија эјалотинин инзам. КаналларДмитревский Д., Африка. Әд.: Ш

Свазиленд, м., чернышевскиәдәбијатА.
Б., 1970; вә д.ј говшағыдыр. ӘҺ. 85 мин (1975).

1978; іденя. Н378; 6; История нацио время, его жизнь и деятельность. Полное еганте алынсынајеси; интисадијат:
нально-освободительной борьбы собр. соч., т. 4, М., 1948; Фридлен технолоҝија ин ту вар.
Африки в новейшее время, М., 1979; Аф- 1957; Артаманов С. д., История за ЛЕ ҺИМ — ләһимләмәдә бирләшдири

рика. Восточная и Южная Африка, М., рубежной литературы хуії хуні вв., м., ләҹәк сәтһлар арасындакы бошлуғу
1981 (серия «Страны и народы»). 1978; Лессинг и современность. Сб. ста - долдурмаг үчүн ишләдилән метал вә
ЛЕСото коммунист ПАРТИЈА - тей, М., 1981. ја әринти; монолит леһим тикиши ал
сы (лкп)—əсасы 1962 ил мајын 5- ЛЕссинг (Lessing) Карл Фридрих маг мәгсәди илә истифадә едилир. Л. -
дә партијанын програм вә низамнамә- (15.2.1808, Бреслау, индики Вротслав, ин əримә темп-ру бирләшдирилән ме
сини гәбул етмиш тә'сис гурултауын- Полша —5.6. 1880, Карлсруе)—алман талынкындан ашағы олур. Л. бирләш -
да гоjулмушдур. Програмда көстəри - бојакары. Дүсселдорф рәссамлыг мәк дириләҹәк материалларын сәтһини :jax
лир ки, ЛКП «Лесото Сосиалист Респ. тәбинин көркəмли нүмajәндәләриндән - шы ислатма габилијjәтинә малик олма
japaтмaғы гаршыја мәгсәд гојмуш фәһ - дир. Романтик мәнгәрәләр («Дағ мән лы, ара бошлуғуну долдуpараг сых

вә кәндлиләрни партијасы »дыр. зәрәси», 1847) вә тарихи мөвзуда таб- коррозија јадавамлы бирләшмәләр әмәлә
1970 илин февралында ЛКП-нин фәа - лолар чәкмишдир. Алманијада демок- ҝәтирмәлидир. л. вә ләһимләнәҹәк ма -
лијjәти гадаған олунду вә рәһбәрләри ратик һәрәкатын тә'сири илә һусчу - териалын истидән ҝенишләнмә әмсалла -
həбс едилди. лоп гејри-легал шәраит- лар һәрәкаты мөвзусунда әсәрләр ја- ры бир-бириндән кəскин фәргләнмәмә
дә фәалијjәтини давам етдирир. 1980 ратмышдыр («Һусчуларын моизәси», лидир. Асанәријəн (450°С-дәк), орта
илдә лк-нин јени Програмынын ла- 1836, «Һус e'дамдан габаг», 1850). Л.- (450—1100°С) вә jүксәк (1100—1850°С),
јиһәси дәрҹ олунмушдур; ЛКП «дөв- ин сосиализм идејаларына мүрамиәт темп рларда әријəн Л.-ләр, чәтинəријəн
ләт суверенлијини мөһкәмләндирмәк, етмәсини Ф. Енҝелс јүксәк гијмәтлән- (1850°С дән артыг) л. вардыр. Гурғу -
игтисади истислалијjәт, фәһлә вә кәнд- дирмишдир. шун, галај, мис, күмүш, синк,
лиләрин ингилаби -демократик һакимиј- ЛЕссHEP (Lessner) Фридрих (27.2. əсасында һазырланан Л. -ләрдән дaha
јəтини јаратмаг вэ сосиалист истига 1825, Бланкенһајн, Вејмар јахынлы- чох истифадә едилир.
мәтли инкишаф jолу илә ирәлиләмәк ғында —1.2.1910, Лондон ?)— алман вә ЛЕҺимләмә— бәрк материалларын
уғрунда Басуто халгынын вәтәнпәрвәр бејнәлхалг фәһлә һәрәкаты хадими, əридилмиш леһимлә бирләшдирилмаси
гүввәләринин ваһид ҹәбһәсини» јарат- Коммунистләр иттифагынын үзвү. к. просеси. Леһим ләһимләнәҹәк материал
мағы өзүнүн башлыҹа мәрсәди е'лан Маркс вә Ф. Енкелсин досту. Ихти - ла бирликдә гыздырылыр, онларын гар -
етмишдир. ЛКП нүмajәндә hej'әти ком- сасҹа дәрзи олмушдур. Алманијада- шылыглы әријиб диффузија
мунист вә фәһлә партијаларынын Бејкы 1848—49 илләр ингилабында иш - нәтиҹәсиндә мә'мулатын бирләшдири
нәлхалг Москва мүшавирәсинд (1969) тирак, тмишдир. Коммунистләрә гар- ләҹәк һиссәләри сөкүлмәјән бирләшмә
иштирак етмиш вә онун сәнәдларини шы јөнәлдилмиш Көлн мүһакимəси әмәлә кəтирир. Әcacән, метал деталлар,
бәјәнмишдир. ЛКП демократик мәркә- (1852) заманы зил мүддәтинә һәбс надир һалларда шүшә, керамика ма
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териаллары вә с. ләһимләнир. л.-дән ингилаби фәалијјатдә тәгсирланди- индә инзибати ваhңд. Полша овалы
әввәл ләһимләнәҹәк һиссәләрин сәтһи рәрәк e'дам етмәсинә (1794) бахмајараг ғынын ҹ.-г.-индадир. Саh. 4,2 мин км,
пас, оксид пәрдәси, јағ вә с.-дән ме- Јакобин диктатурасы онун тәшәббүсү əh. 347 мин (о ҹүмләдән 43% -и шәһәр
ханики вә кимјави усулларла тәмизлә илә гәбул олунмуш гануну гүввәдә әһ.; 1977). Инэ.м. Лешно ш.-дир. Аграр
нир. л. заманы ләһим вә ләһимләнәҹәк сахламышды. Л.Ш.г.-нун тә'тиллари сәнаје вила јəтидир. Әмтәәлик к.т. вар.
сәтһлари оксидләшмәдән горумаг, Һәм- гадаған едән һиссаси јалныз 1864 илдә Әрaзинин тәгр. 58% -и әкин саһәсидир.
ҷинин леһимин бирләшдириләчәк һис- ләғв олунмушду; һәмкарлар иттифаг- Шəкəр чугундуру, буғда, човдар эки
сəлəри јахшы ислатмасы үчүн Л. флүс- ларынын фәалијjәт азадлығы исә 1884 лир. Донузчулуг, әтлик-сүдлүк Кејван
ләриндән (ZnCl, илә NHCI гарышығы, илдә бәрпа едилди. дарлыг инкишаф етмишдир. Вил.-дә
ZnCI,канифол, Na,в,0, н,воз вә с.) ЛЕ ШАТЕЛЈЕ (Le Chatelier) Анри 479 мин донуз, 247 мин гарамалвар.
истифадә едилир. Л.-дә бирләшмә са- Луи (8.10.1850, Парис—17.9.1936, Ми- Игтисади актив әһалинин 30 мини сә
һәләрини газ одлуғу, електрик гөвсү, рибел-лез-Eшел) — франсыз физики, наједә мәшғулдур (1977). Јејинти сәна
jүксәктезликли ҹәрәјан, һавја вә с. илә кимјачы вә металшүнас. Парис ЕА јеси (шəкəр з-длары, дәўирман вә с.)
гыздырырлар. Истеһсалын нөвүндән үзву (1907), ССРИ EA Фәхри үзвү инкишаф етмишдир. Сых д.ј. вә авто
асылы олараг л. просеси механикләш- (1927). Парис Али Мәдән Мәктәби- мобил јоллары шәбәкаси вар.
дирилир вә автоматлашдырылыр. нин (1877—1919), Коллеч де Франсын ләББАДә— архалыг бичиминдә

әд.: Лашко Н. Ф., лешко с. (1898—1907) вә Парис ун-тинин (1907 — зырланмыш үст кејим типи. Ҝөвдә, әтәк
В., Пайка металлов, 3 изд., М., 1977; 25) проф. Јүксәк темп-рларда газла- вә голлардан ибаратдир. Л.-нин јаха

ский И. И., Технология и оборудование орижинал үсул тəклифтагини ҮХя Бысаныг, болу на варианысалуR: GA(Ф. һиссәдә бағ илә бағланырды.
пайки, М., 1979.

Маллар илә бирҝә), Ле Шателје-Бра- Асија халклары арасында да кениш ја
ЛЕҺимләмә ЛАМПАСЫ-маје ја- ун принсипини вермиш, термоелектрик jылмышды. Бә'зи ирандилли халклар
наҹагла (спирт, керосин, бензин) иш- пирометр дүзәлтмиш, әринти вә мәһ- да киши кејими кими сон заманларадак
ләјән вә истигамәтләнмиш алов сачан бул арасындагы охшарлығы тәҹрү- истифадә едилирди. Азәрб.да л. га
гыздырыҹы ҹиһаз; ләһимләмә просе- бәдә исбат етмиш, металлографик мик- дын кејими олуб тирмә, дар-ајы, мәх
синдә деталларыгыздырмаг, ләһими роскоп гурашдырмышдыр. мәр вә с. парчалардан тикилирди. Нах
әритмәк (1000—1100°С-дәк) вә с. үчүн ЛЕ ШАТЕЛЈЕ — БРАУН'ПРИнсипи чыван, Талыш вә Шәки зоналарында
ишләдилир. — тараздығын јердəјишмә принсипи. ҝениш јајылмышды. Һазырда дәбдән
ЛЕЧХУми гәБИРИСТАНЫ—Ҝүрч. Бу принсипə эсасəн мүəjjән ёдилмиш- чыкмышдыр.
ССР-ин Сакери р-нунда Тунч дөврүнә дир ки, системи термодинамик тараз- ләкләБИ— Азәрб.-да кениш jajыл
(е.ә. 1-ҹи миниллијин 1-ҹи јарысы) аид лыг вәзијjәтиндән чыхаран хариҹи тә'- мыш чəpəэ. Л. Казырламаг "үчүн ноху:
гәбиристан. Антик дөврә аид гәбирләр сир һәмин системдә тә'сирин еффекти- ду бир мүддәт сүддә ислaдыб сач дә
дә вар. Газынтылар заманы кил дөшә- ни заифләдән просесләрин кетмәсинә ја тавада говурурлар. Чох •вахт киш
мәли отаг, керамика нүмунәләри, сү- сәбәб олур. Таразлығын темп-рдан асы- миш дә гатылыр. Әcacән, бајрамлар -
мүк әшјалар, тун санчаг вә с., јерли лы олараг јердəјишмә принсипини J. да, парыз вә гыш ајларында јејилир
вә ҝәтирилмә мә'мулат, чохлу сиккә Вант-офф ирәли сүрмүш (1884), А. Јахын Шəргин бә'зи гоншу өлкәлә
ашкар едилмишдир. Ле Шателје ону мүəjjәнләшдирмиш риндә jajылмышдыр.

Әд.: Сахарова л. с., Рамиш- (1884), К. Браун исә термодинамик чә- ләвәнЌИ — Азәрб.-да јајылмыш хө
види А. т., Итоги работ Лечхумской Һәтлән əсасландырмышдыр (1887). Бу рәк нөвү. Л.-ни һазырламаг үчүн гоо
экспедиции, в кн.: Археологические откры- принсип, таразлыг јарадан шәраити ләпәси вә соған гијмəкешлә дөјүлдүктия, 1971 года, М., 1972.

əтрафлы тәһлил етмәдән термодинамик дән (бә'зән јағдa гoврулур) сонра ла
ЛЕЧХУмиләр күрәүләрин етногра- системлəрин тараздығынын јердəјишмә вашана, јахуд туршту, кишмиш, әдвијјат
фик групу. Лечхуми тарихи вил-ндә истигамəтини мүөjjән етмәјә имкан сатылыр, әввәлҹәдән тәмизләнмиш ба
(индики Ҝүрҹ.ССР-ин Сакери р-ну) ја- верир. дыг вә ја тојуғун ичинә долдурулур.
шајырлар. Мәдәнијjәт вә мәмшәтчә Име- ЛЁши (Lleshi) Һачы (д. 1.5.1913- Təндирдә (cачајагда), јахуд газ плитаси
ретинин дағлыг р-ну әһалисинә јахын- Албанија дөвлат хадими, кен.-м. 1943 мин истиханасында биширилир. Балыг
дырлар. Күрчү дилинин Лечхуми диа- илдә Албанија Коммунист Партијасы- Л.-си балығын күрүсү əлавә олунмагла
лектиндә данышырлар. Әcacән, әкинчи- на [1948 илдән Албанија Әмәк Парти- Һазырланыр. л. ајрыҹа хөрәк кими ва
лик вә үзүмчүлүклә мәшғулдурлар. јасы (AӘП)] дахил олмуш вә Албанија ја плов хурушу кими дә јејилир. Балыг
ЛЕЧЧЕ (Lecce)-Италијада шәһәр. Милли Азадлыг Ордусу Баш Гәрар- Л.-си Азәрб.ССР-ин ҹ.-ш. р-нлары вә
Лечче əјалəтинин инэ.м. д.ј. говшағы. каһынын үзвү сечилмишдир. Албани- Абшерон үчүн сәҹијjәвидир; әксәр р-н
ӘҺ. 79,9 мин (1975). Дәўирманлар, тү- ја Антифашист Милли Азадлыг Шура- ларда ев гушларындан һазырланан л.
түн ф-кләри, метал e'малы, шүшә, сынын вә Антифашист Милли Азад- jajылмышдыр. л. бир сыра гоншу
ағач е'малы, тикиш сәнајеси мүəсси- лыг Комитасинин үзвү олмушдур. 1948 кәләрин милли мәтбәхиндә дә вар.
сәләри; ун-т вар. Шәраб вә пендир ис- илдән АӘП мк үзвлүjүнә намизəд, ләгәБ—бах Тәхәллүс.
теһсал олунур. 1956 илдән исә үзведур. 1950 илдән ләЖ— Азәрб.ССР Ләнкәран р-нунун
ЛЕ ШАНУА(Le Chanois) Жан Пол АҲР (1976 илдән Албанија Халг Со- hафтони советлијиндә кәнд. Р-н мәр
(әсл фамилијасы Дреј фус, Drey- сиалист Республикасы) Халх Мәҹли- кәзиндән 15 км г.-дә, дағ әтәјиндадир.
fus; д.25.10.1909, Парис)-франсыз си Pəјасəт hej'этинин үзвү, 1953 илин ӘҺ.1061 (1981). Əсас тасарруфаты чај.
кино режиссору. 1930 илдән кинода августундан исә cәдридир. беҹәрмәдир. Сәккизиллик мәктәб, клуб,
ишләфир. Халг ҹәбһәси һәрәкатында ЛЕшли (Lashley) Карл Спенсер_(7. китабхана вар.
(1935—38) фәал иштирак етмишдир. 6.1890, Гәрби Виркинија, Дејвис—7.8. ләзки дили-ләзхиләрин дили.

Илк филмини («Албалы jетишәндә», 1958, Франса, Пуатје)— Америка пси- Дағыстан диллəринин ләзки групуна
1938) Франса Коммунист Партијасы- хологу вә физиологу, мүасир нејрон дахилдир. Бу дилдә 356 миндән чох
нын вә һәмкарлар иттифагларынын психолокијанын нүмa jәндәси. Һарвард адам данышыр (1979). З əсас диалекти
топлaдығы вәсаитлә чәкмишдир. Филм. ун-тинин проф. (1935—55). Әcacән (Ахты, күрә вә күнеј) вар. Азәрб.ССР.
ләри: «Аваралар мәктәби» (1949), «Үн- давранышын тәшкилиндә бернин функ- дә jajылмыш шивәләри шəрти олараг
ваны нама'лумдур» (1950), «Атам, анам, сијасыны тәдгиг етмишдир. Али психи Губа ләһҹәсинә дахил едилир. Сəс
гуллугчу вә мән» (1954), «Атам, анам, функсијаларын бејинлә әлагасинин хү- тәркиби 8 саит вә 37 самитдән ибарәт •
арвадым вә мән» (1955), «Гачгынлар» сусијjәтләри hагтында мүасир тәсәв- дир. Исмин 18 Һалы вар, фе'лләр ҹин
(1955), «Сәфилләр» (1958, В. Һүго- вүрлəринишләниб Һазырланмасын- сә, шәхсә вә кәмијjәтә көрә дәјишир.
нун романы үзрә), «Мүсје» (1964), да л.-нин тəдгигатлары мүһүм рол оj- Ҹүмлә ергатив гурулушлудур. Лүғәт
«Аржантөрлү бағбан» (1966) вә с. намышдыр. тәркибиндә фарс, әрәб, Азәрб. вә рус
ЛЕ ШАЙЕЛЈЕ ГАНУНУ (1791) — ЛЁшно (Leszno)-Полшада шәһәр. дилләриндән алынма сөзләр чохдур.
Бөјүк Франсд ингилабы дөврүндә ири Лешно војевoдaлығынын инэ.м. ӘҺ. Әдәби дил күнеј диалектинə əсасла
буржуазијанын мәнафејини мүдафиә 44 мин (1978). д.ј. говшағы. Јејин- ныр. Јазыда 1928 иләдәк әрәб, сонра
едән депутат И. Р. Ле Шапелјенин ти, метал е'малы, тикиш сәнa jеси, хал- латын әлифбасындан истифадә олун
таклифи илә Франса Мүəссисләр Мәҹ- ча истеһсалы вә кəтанын илкин е'ма- муш, 1938 илдән исә рус графикасы
лисинин гәбул етдији (14 иjун) фәһлә- лы мүəссисəлəри вар. Чех алими вә әсасында әлифба japaдылмышдыр.
ләр әлејһинә ганун. Фәһләләрин һәм- педагогу J. А. Коменски 17 əсрдә Л.

Әд.: Се' дијев Ш. М., Ләзки әдә
карлар иттифагларында вә с. тәш- да јашамыш вә japaтмышдыр. би дилиндә Азәрбајҹан сөзләри, Дилчи.
килатларда бирләшмәсини, тә'тиллә- ЛЕшно ВОЈЕВОДАЛЫҒЫ (Woje- лик мәчмуаси» (Азәрб.CCP EA Низами ад.
ри гадаған едирди, Ле Шапелјени əкс. wództwo Leszczynskie-Полшанын г.: Әдәбијјат вә Дил Институтунун әсәрләри)
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ч. 10, 1957; Жирков Л. И., Грамматика дүрүлмүшдүр
лезгинского языка, Махачкала, 1941; Язы- лары дәрҹедилмәмишдир).

(истинтаг материал

ки народов СССР, т. 4, М., 1967; Тали ләк— Азәрб.ССР Учар р-нунда кәнд.бов Б. Б., Сравнительная фонетика лез
гинских языков. М., 1980. л. советлијинин - мәркәзи. Р-н мәркә

зиңдән 20 км ҹ.-да, Уҹар-Зәрдаб ав
ләзқи әдәБИЈАТЫ-бах Дағыс- томобил јолу кәнарында, Ширван дү
тан МССР. Әдәбијјат.
ләзКИЈЕВА Ҝүллү Намаз гызы (д. лыг,

зүндəдир. Əh. 2871 (1981); памбыгчы
тахылчылыг, барамачылыг ва

15.5.1920, индики Шамхор р-нунун hејвaндaрлыгла мәшғулдур. Орта вә
Морул к.-Сосиалист Әмәји Гәһрәма- сәккизиллик мәктәбләр, мәдәнијjәт
ны (1949). 1958 илдән Сов.Икп үзвү. еви, 2 китабхана, киногурғу, хәстәха
1945—65 илләрдә Шамхор р-нунун к. на, рабитә шө'бәси вар.
Сеткин ад. с-зунда фәһлә, мангабаш ләк — Азәрб.ССР Ханлар р-нунда кәнд.
чысы вә бригадир олмуш, 1965 илдән л. советлијинин мəркәзи. Р-н мәркә
Шамхор р-н коммунал тәсәрруфаты зиндән 28 км Шм.-ш.-дә, Кировабад
шө'бәсинин фәһләсидир. 1949" илдә д.ј. ст.-ндан 13 км аралы, Ҝәнҹә Газах
үзүмчүлүк саһәсиндә jүксәк әмәк көс- дүзәнлијиндадир. Əh. 633 (1981); пам
тәриҹиләринә наил олмушдур. 2 дәфә быгчылыг вә һејвaндaрлыгла мәшғул
Ленин ордени илә тәлтиф едилмишдир. дур. Орта мәктәб, клуб, китабхана,
ләзқиләр (өзләрини лезки јар тибб мәнтәгәси вар.
адландырырлар)—əcacән Дағ.МССР. ләкләр-орта әср әрәб мәнбәлә
ин ҹ.-ш.-индә, һабелә Азәрб.ССР-дә риндә (Ибн Хордадбеh, әл-Мәс'уди, мүһүм рол оjнамышдыр. 1950-ҹи илјашајан халг. Үмуми са jы тәгр. 383 әл-Гәрнати, Јагут Һәмәви вә б.) ләзмин нәфәрдир (158 мини Азәрб.ССР-дә киләрин ады. ләрдә консервасија едилмишдир.

јашајыр; 1979). Ләзки дилиндә (әксә- ләки — Азәрб.ССР Ағдаш р-нунда әд.: Саламзадәә. Р. вә башга

ријjәти һәм дә Азәрб. вә рус дилләриндә) шәһәр типли гәсәбә. л. гәс, советлији- Барановский п. д., Памятники влары, Азәрбајҹан инҹәсәнəти, Б., 1977;

данышырлар. Диндарлары мүсәлман- нин мəркәзи. Бакы— Тбилиси д.ф.-н- селениях Кум и Лекит, в кн.: Архитекту
дыр. Л. Дағыстанын гəдим халгларын да ст. Р-н мәркәзиндән 11 км ҹ.-да, ра Азербайджана. Эпоха Низами, М. —Б.,
дан биридир. Азәрб.ССР-дә jашајан Түрјан чајынын саһилиндә, Ширван 1947.
Л. әсәсән, Азәрб. дилиндә тәфсил алыр- дүзүндəдир. Памбыгтəмизләмә вә синк ләкчылПАК Азәрб ССР Көjчај
лар (бир кисми азəрб.-ларла гајна јыб- габлар 3-длары; орта мәктәб, мәдәниј- р нунда кәнд. л. советлијинин мəркә
гарышмышдыр. Адәт вә мәмшәт јахын - jәт еви, китабхана, киногурғу, хәстә- зи. Р-н мәркәзиндән 15 км ҹ.-ш. -дә,лығы бу просеси күҹләндирмишдир). хана, амбулатори ја вар.
19 әсрәдәк л. ваһид сијаси бирлик ләкин — Азәрб.ССР Мәлилабад р-нун- тахылчылыг, памбыгчылыг, hејвандар

Ширван дүзүндəдир. ӘҺ. 3772 (1981);

тәшкил етмәмишдиләр. л. әсacән, әкин- да кәнд. л, советлијинин мəркәзи. Р-н лыг, барамачылыг вә мејвәчиликлә мәш
чилик, бағчылыг вә һејвaндaрлыгла мәркәзиндән 20 км ҹ.-г.-дә, Буровар ғулдур. Орта, сәккизиллик вә ибтимәшғул олурлар; бир гисми сəна једә силсиләсинин әтәјиндадир. Әһ. 983 дай мәктәблар, мәдәнијjәт еви, клуб,
чалышыр. Совет Какимијjәти илләрин- (1981). Əсас тәсәррүфаты үзүмчүлүк- китабхана, киногурғу, хәстәхана, тиббдә

бијат, театрвә инҹәсәнәтләри инкишоф дүр. Шәрабз-ду, орта мәктәб, клуб, ки: мәнтәгәси вар.
табхана, хәстәхана вар. ләләЈЕВА Шәмсијjәт Солтанмәҹидетмишдир.
ләкит — Азәрб.CCP Гах р-нунда кәнд. гызы (д. 20.3.1926, Балакән р-нунун

Әд.: Народы Кавказа, т. 1, м., 1960; л. советлијинин мəркәзи. Р-н мәркә- Газма к.)— Сосиалист Әмәји Гәһрәма
Ага ширинова С. С. Материальзиндән 15 км шм.-г.-дә, Гах— Загата- ны (1949): 1952 илдән Сов. ИКП үзвү.ная культура лезгин. XIX — начало
в., М., 1978. автомобил јолу кәнарында, дағ 1943—69 илләрдә Балакән р-нунун
Ләзқиләр — Азәрб.CCP Шамхор р-ну этəјиндәдир. Әһ. 1310 (1981); түтүнчү- «Москва» к-зунда мангабашчысы иш
нун Планкəнд советлијиндә кәнд, PH лүк, һејвaндaрлыг, бағчылыг вә бара- ләмишдир. 1948 илдә түтүнчүлүк са

мәркәзиндән 6 км шма Ш.-дә, да әтә. 2 китабхана, мәдәнијjәт еви, киногyp- наил олмушдур. Азәрб.ССР Али Со
мачылыгла мәшғулдур. Орта мәктәб, һәсиндә jүксәк әмәк көстәриҹиләринә

јиндадир. ӘҺ. 1630) - (1981); памбыгчы

лыг, hејџандарлыг, барамачылыг вә та- (Гафгаз) дөврүнә аид даирәви мә' бəд сечилмишдир. 1969 илдән Иттифаг
клуб, китабхана, ушаг бағчасы вә тибб (бах Ләкит мә'бәди) вә онун јанында әһәмијjәтли фарди пенси јачыдыр.
мәнтәгәси вар. тикили галыглары (5—7 əсрләр), һа - ләләк, шејтан ағаҹы (Gledit
«Ләзиһəнки», ләзкинка — мам, карвансара, кәндин јахынлығын- sia)-сезалпинија фәсиләсиндән

ләзки халг рәгси. Гафгаз халклары ара- да мә'бəдләр комплекси (12—13 әсрләр) ҹинси. Ҝөвдә вә будагларында садә,
галмышдыр.сында ҝениш јајылмышдыр. л. киши шахәләнмиш тиканлары олур. Јарпаг

ләр тәрәфиндән тәк вә ја гадынла гоша ләкит мә'Бәди — Азәрб.CCP Гах лары ләләквары, мүрәккәбдир. Јашы
рәгс едилир. Ики киши тәрәфиндән ифа р нунун Ләкит к.-ндә Гафгаз Албани- лымтыл, хырда, бир вә ја икиҹинсиj

салхымда јеролундугда рәггасларын ҹәлдлијини, јасыңа аид христиан мә'бәди. Дағы - jәтли чичәкләри гыса
виртуозлуғуну, хореографик мəһарә- ныг һалдадыр. 6 әсрдә тикилдији мүəј. ләшир. Мејвәси јасты вә узун пахла
тини нүма јиш етдирән јарыш-рәгсә дән едилмишдир. Даирәви шәкилдә дыр; тохумлары мәрҹијә охшајыр.
чeвpилир (чох ваxт xəнҹәрлә ифа олу- тикилмиш мә'бәдин (диаметри 22 м) Тропик Африка, Асија, Шимали вә
нур). Мелодијасы ритмик, динамик дахилиндә дөрд пилон əтрафында дү. Мəнуби Америкада 11—12 нөвү ja jыл

васитәсиләвә jүнкүлдүр. Мусиги өлчүсү 6/8 (2/3), зүлмүш сүтунлар бөјүк мышдыр. ССРИ-дә 1 нөвүКаспи
темпи ҹәлддир. Л.-нин ритми əсасын- тетраконх гурулмушдур. Тетракон- Л.-и (G. caspia) јабаны һалда јалныз

Талыш мешәләриндә битир. 7 нөвү,да ири вә кичик һәҹмли инструментал хун үзəриндә вахтилә мә'бәдин күн
әсәрләр japaдылмышдыр (М. Глинка, бәзи олмушдур. Көкү Бизанс ме'мар
А. Рубинштејн, А. Бородин, Нијази, лығындан кәлән Л.м.-нин дә икимәр
т. Гулијев, Р. hаҹыјев, С. Рүстәмов тәбәли олдуғу мүəjjән едилмишдир.
вә б.). Бах һәмчиинин «Гајтағы», «Кар- Шәрі тәрәфдән мә бәдә битишик ти
тули». килмиш апсидалы 2 көмәкчи отагдан
ләЈАГәт әли ХАН (110.1895, Кар- аби дәјә дахили гапылар ачылмыш, гәрб
нал—16.10.1951, Paвaлпинди) - Па- тәрәфдән Л.м.-нин баштағлы үч кириш
кистан дөвләт вә сијаси хадими. Их- jолу олмушдур. Л.м. чај дашындан
тисасҹа һүгугшүнас иди. 1923 илдән вә бишмиш кәрпиҹдән тикилмиш, баш
Мүсәлман Ҹәмијjәтинин (MW) үзвү, тағлары, дахили сүтунлары вә хариҹи
1936 илдән Баш катиби, 1950 илдән сөјкәниҹләри (пилјастрлар) «ширин
президенти иди. Пакистан дөвлатинин даш» адланан јерли әһәнхдашыдан
japaдылмасында бөјүк хидмәти ол- hөрүлмүшдүр. Л.м. Суријадакы Бос
муш л. Ә.Х.-а «Гайд-и милләт»—«мил- ра (Бусра) мә'бәдиндән (515) сонра
ләт рәһбәриә ләгәби верилмишди. Па- христиан мә'бəдларинин көркəмли
кистанын илк баш назири (1947, ав- намунәләриндән олуб, Загафгазијада
густ) олмушдур. Paвaлпин дидо өл- бу типли дини биналарын Јајылмасында

14°, 1,6
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о ҹүмләдән Азәрб.ССР-дә 1 нөвү— нын тә'сири илә мөвһумат вә ҹәһаләт еви, китабхана, киногурғу, хәстәхана
ади, јахуд үчтиканлы л. (G. әлејһинә ше'рләр јазмышдыр. Рус- вар.
triacanthos) беҹәрилир. Горујуҹу мешә ҹа-фарсҹа мәнзум лүғәти вар. ләнгМҮР (Langmuir) Ирвинг (31.1.
золаглары, јашыллыглар салмаг вә ҹан Әсәри: Гәзәлләр, «Мəнуби Азәрбајҹан 1881, Hју Јорк штаты, Бруклин —16.
лы чәләр чәкмәк үчүн әкилир. Одун- әдәби јјаты антолокијасы » китабын да, Б., 8.1957, Массачусетс штаты, Фалмут)
ҹағы мөһкәмдир. Балверән биткидир. 1981,
ләләкгәлсәмәлиләр (Pterobran- әд.: Мәммәдли г., Мирзә Әли- мүкафаты лауреаты (1932). Тәдгигат

-американ физики, кимјачы. Нобел

chia) јарымхордалылар тининдән хан Лә°ли, «Вәтән јолунда». 1944, 19 мај; лары" газларда електрик бошалмала
икинҹиағызлы һејванлар синфи. Дахи- көчләрда Ф., "Азәрбајҹан әдәбијјаты, рына, термоелектрон емиссијасына,
ли органларынын гурулушу вӘ инки- ч. 2. Б., 1981. газларын вә бухарларын метал сәт
шафына көрә бағырсагтәнәффүслүләрә Һиндә термик усулла ионлашмасына,
јаxындыр. л. хырда (10 мм-дәк) олур, ләм-тикили нөвү. Pүтубәтли вә бүр- газларын бəрк "сәтһләрдә адсорбсија:
тумурҹугланмагла колонијалар әмәлә күлү зоналар үчүн с характерикдир. сына, мономолекулјар адсорбсија гат
кəтирир (Atubaria чинсинин нүмa jәндә- Әcacән, истираһәт мәгсәди илә истифа- ларынын гурулушуна вә сәтһ һадисә
ләриндән башга). Л.-ин бәдәни хор- дә олунан Л. адәтән, jaшa jыш бинасына ләринә аиддир. л. емиссија ҹәрәјаны
тумҹугдан, јаxалыгдан вә ҝөвдәдән иба- битишик, јахуд да евләрин јасты да- нын сыхлығы үчүн дүcтур (л. дүcтуру)
рәтдир; jaxалыгда ләләквары кирпик- мында чардаг формасында гурулур. вермиш, атомар Һидрокен алмыш,
ләрлә өртүлү 1 ҹүт гысгаҹы олур. Бә- Л., «күлафирəнки», «кәтил», «талвар» онун аловунда металлары гајнагетмә
дәнинин гарын тәрәфиндә, хортумҹугла вә с. адларла да мә'лумдур. Ләнкәран просесини ишләјиб һазыpламыш, ҹи
jaxалыг арасында ағзы вар; бағырсағы зонасында Л.-ин əтрафына адәтән, вәли вакуум нососуну ихтира етмиш
илҝәкшәкилли, анал дәлији бәдәнинин декоратив мәhәҹҹәр чәкилир. дир (бах Вакуум техникасы).
бел тәрәфиндә ағзынын сәвијjәсиндә өд.: Саламзадəə. В., Садыг- ләнкәРАН — Азәрб.ССР-ин Лерик ва
јерләшир. Ики дәстәси мә'лумдур; Ши - за да ә. Ә., XVI—XIX асрләрдә, Азәр- Ләнкәран р-нлары әразисиндә чај. Уз.
мали Авропа, Шəрги Асија, Антаркти- бајҹанда jашајыш биналары, Б., 1961. 81 км, һөвээсинин саh. 1080 км?-дир
да дәнизләриндә jajылмышдыр. ләм БәРАНСКИ Әлиш Ҹәмил оғлу Көмүркөj д.-ндан (2479 м һүнд.-дән)
ләләкЈЕЈәнләР (Mallophaga) (10.5.1914, индики Бәрдә р-нунун Ләм- башланыр. Хәзәр дәнизинә төкүлүр.
птериготлар групундан ганадлaры икин бәран к.)-совет дөв- Əсас голу Бәшәрүдүр. Әcacән, јағыш,
ҹи дәфә редуксија ја уғрамыш һәшәрат ләт хадими. ССРИ гисмән јералты вә гар сулары илә ги
дәстәси. Гушларда, бә'зән дә мәмәли Дөвлат мүкафаты даланыр. Сувармада кениш истифадә
ләрдә паразитлик едир (түкjejәнләр). лауреаты (1951), олунур.
Јоғунлашмыш бәдәнинин уз. 0,5—11 Азәрб.CCP әмәкдар ләнкәРАН— Азәрб.ССР-дә физики
мм-дир. Габыг верән епители вә онуң мүһəндиси (1964). чоғрафи вил. Бә'зи әдәбијјатларда
төрәмәләри илә (ләләк, пәргу, түк), 1944 илдән Сов.ИКп Талыш да адланыр. Л.-на Талыш дағ
бә'зән гана гидаланыр. л. саһибинин үзвү. 1936 илдә лары вә Ләнкәрaн oвaлығы дахилдир.
ләләкләриндә, түкләриндә вә дәриси м. Әзизбəјов ад. ЛәнкәРАН — Азәрб.ССР-дә шәһәр. .
үзәриндә паразитлик едир. 2 јарымдәс Азәрб. Сәнаје Ин- Ләнқаран р-нунун мəркәзи. Ләнкәран
тәдә бирләшән 2600-дән чох (300 нөвү туну (индики Нефт чајынын Хәзәр дәнизинә төкүлдүјY
мәмәлиләрдә, галаны гушларда паразит вә Кимја Ин-ту) би- јердә порт. Бакы — Астара д.ј.-нда ст.
лик едир), ССРИ-дә 400, о чумләдән Тирмиш, 3-дларда Аеропорт. Ләнкәран овалығындадыр.
Азәрб.ССР-дә 150-дән чох нөвү jajыл мухталиф вәзифә- Јејинти сәнајеси мүəссисəлəри (чај
мышдыр. Гушчулуға зәрәр верән тојуг ләрдә ишләмиш, Бөјүк Вәтән мүһари- ф-кләри, балыг консерви, мејвә тәрәвәз
ләләкjejәни асл Л. ә аиддир. Мүба- бәсиндә иштирак етмиш, 1942 илдә ағыр консерви, шәраб, чөрәк 3-длары), кәр
ризә тадбирлари: инсектисид - japaлaнaраг тəрхис олунмушдур. Ҹапа- пиҹ вә дәмир-бетон мә'мулаты з-дла
ләр тәтбиг етмәк, һејван сахланан би- ридзе ад. з-дун баш мүһəндиси, сонра ры, тахта-шалбан вә истеһсалат комби
налары тәмизләмәк вә дезинсексија. исә директору (1943—45), «Бакы Нефт- натлары, електрик шәбәкәси, мещә тә

Әд.: Бей - Биенко Г. Я., об ајырма заводлары» трестинин мүдири сəppүфаты идарәси, мәтбәә, Респ. Дөв -
щая энтомология, 2 изд., м., 1971. (1945—47), ә. Гарајев ад. нефтајырма ләт к.т. Истеһсал-Техники Тә'минат

з-дунун директору (1947—50), «Азәр- Комитасинин р-н шө'бәси; Азәрб. Ел -
ләләкләр-гушларын дәрисинин бајҹан Нефтајырма заводлары» бирли- ми-Тәдгигат Бағчылыг вә Субтропик
гәрни төрәмәләри; бәдәнинин чох һис- динин рәиси (1950—59) ишләмишдир. Биткиләр Ин-тунун филиалы, совхоз
сәсини өртүр вә түк өртүүнү әмәлә 1954 илдән ејни заманда Азәрб. ССР техникум, педагожи, мусиги, 3 техники
кəтирир. л. контур, сапшәкилли, тиф- Нефт Сәнајеси назиринин мүавини иди. пешә вә 4 орта ихтисас мәктәблари, мәр
тик, пәргу вә гылҹыгшәкилли олур. 1959—66 илләрдә л. Бакы шәһәр ЗДС кәзи р-н вә ушаг хәстәханалары, 5 дис
Контур л. даhа мүрәккәб гурулуш - Иҹраијjә Комитасинин сəдри сечилмиш, пансер (дәри-зөһрәви, -әсәб, онколожи,
лудур; бунлар бир мүстави сәтһ үзә- 1966 илдә ССРИ Назирләр Совети ја- мүалиҹә бәдән тәрбијəси вә вәрәм), до
риндә јерләшән ох вә 2 jелпикдән иба- нында Микробиолокија Сәнајеси Баш ғум еви, поликлиника, өлкәшүнаслыг
рәтдир. Л.-ин ашағы һиссәси гәләм Идарәси раисинин биринҹи мүавини музеји, драм театры вә с. вар.
адланыр. Л. -ә чалма, сүкан, өртүҹү вәзифасинә кечирилмишдир. 1970 ил- Л.-ын салындығы тарих дəгиг мүəj
Л. вә ганадлaрын хејли һиссәси да- дән Азәрб. ССР Назирләр Совети сəд- jәнләшдирилмәмишдир. «Л.» сөзүнүн
хилдир. Сапшәкилли Л.-ин узун, ринин мүавинидир. Азәрб. ССР Али етимолокијасы барәдә мүхталиф eh
назик, јумшаг көндәси вә дистал учунда Советинин (3, 5—6, 8, 10-ҹу чакырыш) тималлар мөвҹуддур. л. '18 әсрә гә
чохлу мигдарда ришәҹиклари олур. депутатыдыр. Азәрб. кп 30- ҹу гурул- дәр кичик jашајыш мәнтәгәси олмуш
Тифтик Л.-ин оху назик вә јум- тајында мк үзвү сечилмишдир. 2 дә- дур. Рус дипломаты А. Волынскинин
шаг, ришәҹиклари бир-биринә илишмә фә Ленин ордени, Октјабр Ингилабы, мә'луматына көрә л.-да ҹәми 200
јəндир. Бәдәни сојумагдан горујур. 3 Гырмызы Әмәк Бајрағы, 2-ҹи дәрә
Пәрігу л. тыса јумшаг охдан вә бир- ҹәли Вәтән мүһарибәси, Халглар дост
биринә илишмәјән ришәҹикләрдән луғу орденлари вә медалларла тәлтиф
ибарәтдир. Гылҹыгл. ришәҹији олунмушдур. ССРИ Назирләр Совети
олмајан, ләләк охуна охшајыр. л.-дəң мүкафатынын лауреатыдыр (1978).
дөшәк, балыш, јумшаг мебел вә с. Һа- ләмәР, Ләкәр-Азәрб.ССР-ин Ле
зырланмасында истифадә едилир. рик вә Ләнкәран р-нларында чај. Лән
лә'ли Мирзә Әли хан Мирзаға оғ- кәран чајынын сағ голу. Уз. 32 км
лу [1845, Тәбриз —1907, Тифлис (Tби- һөвзесинин саh. 165 км2. Талыш сил
лиси)]— Азәрб. шаири. Истамбул ун- силәсиндән (2000 м һүнд.-дән) башла
тинин тибб факүлтәсини битирдикдән ныр. Әcacән, јағыш сулары илә гида -
сонра Табриздә hәкимлик етмишдир. ланыр. Сувармада истифадә олунур.
Франсыз дилини билән Л. Нәсрәддин ләнБӘРАН — Азәрб.CCP' Бәрдә р-нун -
шаһын Авропа ја сәфәри заманы онун да кәнд. л. советлијинин мəркәзи. Р-н
тәрҹүмәчиси олмушдур. Гәзәл, гаси- мәркәзиндән вә Бәрдә д.ј. ст.-ндан 35
дә, мәрсијә вә мәдһијjәләрдән ибарәт км ҹ.-ш.-дә, Гарабағ дүзүндəдир. ӘҺ.
диваны дәфәләрлә (1889, 1898, 1907, 3136 (1981); барамачылыг, тахылчы
1943) Тәбриздә чалдан чыкмышдыр. лыг, "памбыгчылыг вә һејвaндaрлыгла
ә. Талыбов, М. А. Шаһтахтлы вә б.- мәшғулдур. Орта мәктәб, мәдәнијjәт Ленкоран, В. И. Ленин адына мејдан.

диагонами и



ијулун 28-дә л.-да Совет Какимијjәти Индики л.д.т. 1973 илдә тәшкил едил килли-гулу дәниз чөкүнтүләри јајыл
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захын ев вар иди. 18 әсрин 2-ҹи јары. Әркиван мәнтәгәләрин дән вә Myғaн сahәдә 200 м, Хәзәр дәнизи саһилиндәсындан Л. инкишаф етмәјә башлады. приставлығындан ибарәт олан гәза ида- океан сәвијjәсиндән 28 м-дәк ашағыдыр.
Гараханын haкимијjәти дөврүндә рәсинә гәза рәиси, онун мүавини, хә- Сәтһи һамардыр. Антропоген системи
[1747 — 86] Талыш ханлығынын мәр - зинәдар, мәнтәгә иҹласчылары вә полис нин гумлу-килли, килҹәли -чагылдашлы
кәзи Астарадан Л.-а көчүрүлдү. Бу, идарәси дахил иди. Һакимијjәт гәза дәниз вә аллувиал-пролувиал чөкүнтү
Л.-ын Игтисади, сијаси вә мәдәни һә- рәисинин әлиндә ҹәмләнмишди. Саh. ләриндән тәшкил олунмушдур. Иглими
јатына мүсбәт тә'сир көстəрди; сәнәт - 5321,5 км?, əh. 130987 нәфәр иди (1897). чох јердә јајы гураг кечән мүлa jим-ис
карлыг вә тиҹарәт инкишаф етди. Иран, Л.г. Азәрб.-ын ири” тахылчылыг вә чәл- ти, pүтубәтли субтропик типлидир (Ви
Орта Асија, Һиндистан, Русија илә тикчилик мәркәрләриндән иди. Дүү ләш чa jындан ҹ.-да). Орта темп р јан
тиҹарәтлә л. мүһүм рол оjнамаға баш - истеһсалына көрә Л.г. Гафгазда 1-ҹи варда 0,4°С, ијулда 22—26°С дир. Ил
лады. Л. Хәзәр дәнизинин əсас лиман- јер тутурду. Гызылбоја да истеһсал еди- лик јағынты шм.-да тәгр. 400 мм-дән
ларындан һесаб едилирди. 18 әсрдә дирди. Гәзада демәк олар ки, һеч бир ҹ.-да 1400 ммә гәләрдир. Мүһүм чај -
Л.-да мүдафиә галасы тикилмишди. сәнаје мүəccиcəси јох иди. Балыкчылыг лары: Ләнкәран, Виләш вә с. Әcacән,
18 әсрин сонларында Аға Мәһәммәд кениш инкишаф етмишди. Л.г.-нда ча- глејли подзоллу сары торпаглар jajыл
шаһ Гаҹарын гошунлары Л.-а һүҹум ризмин мүстәмләкәчилик сијасəтинә, бәј мышдыр. Битки өртүү, эсасән, мешә
етди. 1812 илдә л. галасы jахынлы - вә ханларын зүлмүнә гаршы дәфәләр- нин јериндә әмәлә ҝәлмиш коллу вә cej
ғында Иран вә Русија гошунлары ара- лә кәндли чыxышлары баш вермишди. рәк мешәли чәмәнләрдән ибаратдир.
сында вурушма олду. 1813 ил јанварын 1920 ил мајын 3-дә Л.г.-нда. Совет ha- Һиркан типли мешәләр (дәмирағач, ша -
1-дә кенерал П. С. Котлјаревскинин кимијjәти гурулду. Азәрб.-ын р-нлаш- балыдјарлаг палыд вә с.) вар. Л.о. өл
башчылығы илә рус гошунлары гəти дырылмасы илә әлaгәдар Л.г. 1929 ил кәнин мүһүм фараш тәрәвәз базала
һүҹумла Л.-ы тутду. Күлүcтaн сүлһ дә ләғв олунмушдур. рындандыр. Сүн'и суварма шәрайтиндә
мүгавиләсин» (1813) əсасəн л. Русија

ја бирләшдирилди вә гәза мəркәзинә и смазылов М. Ә., ХХ асрин әрвәл- тишдирилир.
Әд.: Азәрбајҹан тарихи, ҹ. 2, Б., 1964; субтропик биткиләр (чај, ситрус) је.

чeврилди. 1897 илдә Л.-да шәһәр өзү- ләриндә Азәрбајҹанын кəнд тəcəppүфаты, ләнкәРАН РАЈОНУ — Азәрб.ССР-дә
нүидарәси јарадылды. Б., 1960; бах Һәмчинин Ләнкәран мәгалә- инзибати р-н. 1930 илдә тәшкил eдил

19 әсрин 30—40-ҹы илләриндән Л.- синин әдәбијјатына. мишдир. Респ.-нын ҹ.-ш. һиссәсиндә
ын игтисадијаты инкишаф етмәјә баш- ләнкәРАН ДРАМ ТЕАТРЫ, Н. Б. дир. Ш.-дә Хәзәр дәнизи илә әhaтәләлады (бах Ләнкәран гәзасы). Феврал

вәзировад. Ләнкәран дөв нир. Саh. 661 км2. Әһ. 146,9 мин (1981).
буржуа-демократик ингилабындан Р-нда 2 шәһәр, 6 шәһәр типли гәc., 78(1917) сонра л.-да Советләр тәшкил ләт Драм Театры—19 әсрин ор
едилди. 1918 ил апрелин 14-дә л.-да таларындан Ләнкәранда һәвәскар тама- кəнд вә гәс, вар. Мәркәзи Ләнкәран

илдә
ш.-дир.

h.Совет haкимијjәти гурулду. 1918 илин шалар көстəрилмиш, 1905
Әрэблинскинин иштирaкы илә Н. Б. Тәбиәт. Сәтһи Г.-дә дағдыг (Буро

ја јында хариҹи мүдахиләчиләр вә да -хили əксингилабчыларын тәзиги нə. Bәзировун «Мүсибәти-Фәхрэддин» пјеси вар вә Пештәсәр силсиләләринин ҹ.-ш.
тиҹәсиндә Л.-да Совет Какими јjәти оjнанылмышдыр. Азәрб.-да Совет haки- гуртараҹаглары), ш.-дә овалыгдыр (Лән
деврилди. 1919 ил апрелин 25-дә л.-да мијjәти гурулдугдан сонра, 30—40 ҹы кәран овалығы). Һүнд. 1200 м ә гәдәр
Copenhaкимијjәти бәрпа олунду (бах илләрдә бурада драма театры, сонралар канокен-чөкмә, овалыгда Антропокенин

халг театры фәалијjәт көстəрмишдир. чагылдашлы, гумлу-килҹәли аллүвиал,Муған Совет республикасы). 1919 ил

М. )јенидәнсүгут етди. 1920 ил мајын 3-дә тамашасы илә ачылышы болмушiдур. Ве мышдыр. Иглими чох јердә јајы гурагЛ.-да Совет Какимијjәти гəти гәләбә чал кечән мүлајим истидир. Орта темп-р
ды. Сосиализм гуруҹулуғу илләриндә л. јанварда 3,7°С, ијулда 24,5°С-дир. Ил
республикамызын инкишаф едән вә чи лик јағынты 1400 мм. Əсас чa jы Лән
чәкләнән шәһәрләриндән биринә чев карандыр'(ашағы ахыны). Р-нун əра
ритмишдир. зисиндә Јухары Ханбуланчај су анбары

Әд.: Азәрбајҹан Коммунист Партија japaдылмышдыр. Әcacән, подзоллу-сары
сы тарихинин очерклари, Б., 1964; Азәр вә дағ сары торпаглар ja jылмышдыр.бајҹан тарихи, ч. 1—2, ч. 3 (h. 1), Б., 1961—
73; əcəдов Талыш Битки өртүү мүхталифдир. Овалыгханлығынын

һиссәдә чәмән биткиләри үстүндүр. Дағ
лыг вә дағәтәји јерләр, әсacән, мешә.

19662; н. ., ләрлә (дәмирағаҹ, шабалыдјарлаг па
лыд, азат, вәләС вә с.) өртүлүдүр.

бәси уғрунда мүбаризә тарихиндән (Лән Мешәләрин умуми саh. тәгр. 29 минSAUDI зәһмәткешләринин Совет ha-дыр (1980). Һејванлары: охлу кирпи,Һакимијjәтинин гәләбәси вә мөһкәмләнди
уғрунда мүбаризаси), Б., 1974; «Нәсилләр, ешидин!» (М. сүлејсин, јенот вә с. л.р. әразиси бирМусијенко)

тамашасындан сәнә. сыра гушларын (газ, өрдәк, гаға јы
Сражающаяся Мугань, Б., 1979. вә с.) гышлағыдыр. Гызылағаҹ горуғу
ләнкәРАН АКАСИЈАСы—бах Ҝү - пертуарына Азәрб. совет вә харичи өлкә вә Һиркан горуғунун чох һиссәси Л.р.
ләбришим. драматургларынын әсәрләри дахилдир: нундадыр.
ләнкәРАН АРЫ ПОПУЛЈАСИЈА. «Вагиф» (С: Вурғун), «Ләнкәран ха- әһали. Орта сыхлыг 1 км?-дә 222 нә
сы—субтропик иглим шәраитиндә ја- нынын вәзири» (М. Ф. Ахундов), «Гыш фәрдир (1981). Ири jaшa jыш мәнтәгәлә
ранмыш ары популјасијасы. Әcacән са- нағылы» (В. Шекспир), «Туфан» (А. ри Ләнкәран вә Порт Илич ш.-ләридир.
ры, јахуд тутгун сары рәнҗдә олур. 20 Островски), «Бајрамын биринҹи күнүн Təcəрруфат. Л.р. аграр сәнa je р-ну
әсрин аввәлләриндә Ләнкәран гәзасында (Н. Һикмәт), «Мəhв олмуш күндəлик- дур. Тәрәвәз вә чај истеһсалына көрә
сары Иран -арыларынын Орта Русија вә ләр», «Маһны дағларда талды» (И. респ.-да биринҹи јердадир. Јејинти сә
Шимали Гафгаз арылары илә Һибрид- әфәндијев), «Алов» (м. Һүсејн), «Ја- на јеси инкишаф етмишдир. Рнда 32 с-з
ләшдирилмасиндән әмәлә кәлмишдир. шыл гапы архасындагы гадын» (Р. 06- вар (1981): К.т.-на јарарлы торпаглар
Л.а.п. беча вермәјә мејилли, сəрт гыша раһимбəјов) вә с. «Нәсилләр, ешидин I, 28,5 мин һа-дыр (1980). Бунун 8,5 мин
давамсыздыр. Арычылыг мөвсүмүнүн (М. Мусијенко) тамашасына көрә Л.д.т. ha-ы шум јери, 7,5 мин һа ы чохиллик
гызғын дөврүндә бир аиләдә 60 минә- Азәрб. Ленин комсомолу мүкафатына биткиләр, 2,6 мин һа-ы бичәнәкләр,
дәк ары jетишдирилир. Лерик, Јардым- ла jиг көрүлмүшдүр (1977). Театрын 9,9 мин һа-ы отлаглардыр. Суварылан
лы, Астара вә Ләнкәран р-нларында ја- труппасына Азәрб. ССР әмәкдар ар- торпаглар 7,2 мин һа-дыр. 8,1 мин һа
jылмышдыр. тистлари Б. Әлијева, Г. Гулијев вә б. әкин саһәсинин 75% -индә тәрәвәз-бос
ләнкәРАН ГәЗАСы—чар һөкумə– дахилдир (1981). Театрын баш реж. О. тан биткиләри (әсacән тәрәвәз) вә гис
тинин Гафгазда инзибати ислаhат һаг- Гурбановдур. мән картоф, 25%-индә jем биткилә
гында (1840, 10 апрел) ганунуна әсacән ләнкәРАН ОВАЛЫҒЫ Азәрб, ри экилир (1981). Чај плантасијалары
1841 ил јанварын 1-дә Каспи вил.-нин ССР-дә овалыг. Респ.-сынын ҹ.-ш.-ин- нын саh. 5 мин һа-дыр (1981). Үзүм
тәркибиндә japaдылмышды. 1859 илдән дә, хәзәр дәнизи илә Талыш д-ры ара- чүлүк инкишаф етдирилир. 1,3 мин
Бакы губ.-нын тәркибинә дахил иди. сындадыр. Ҹ.-да Астара ча jынадәк һа үзүйлүк вар. Ситрус мејвәләри је
Индики Астара, Ләнкәран, Лерик, Ма- (Иранла дөвләт сәрһәдиндә) узаныр. тишдирилир. 1981 илдә 12,3 мин т ја
саллы, Јардымлы, ҹәлилабад р-нлары. Шм.-да Салјан вә Мил дүзләринә гову- шыл чај јарпағы, 182 мин т тәрәвәз,
нын әрaвиcини әһатә едирди. Мəркәзи шур. Уз, тәгр. 110 км, ени шм.-да 25— 7,4 мин т үзүм јығылмышдыр. C-злар
Ләнкәран ш. иди. Сәбичан, Ләнкәран, 30 км, .-да 7 км-дир. Һүнд, дағәтәји да 9,5 мин гарамал (2,5 мини инәк

әмәлә

кәран
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Бел.ССР-ә jола салыныр. Ф-кләр јүк

сәк дәрәҹәдә механиклашдирилмиш ва
автоматлашдырылмышдыр. 1980 илдә 1
№ •ли ф-к 1000,1 т (1970 илдә 522,4
т), «Аврора» ф-ки 731,3 т (357,8 m)
вә 2 %-ли ф-к исә 863,3 m (260 т) гара
мәхмәри чај е'мал етмиш, 2730,5 m
габлашдырылмыш чај бурахмышдыр.
Перспективдә 3%-ли чај ф-кинин ти
килиб истифадәјә верилмаси (1982),
даһа 2 ф-кин иншасы, р-н үзрә jашыл
чај јарпағы тəдарүкүнүн 15 мин т-а
чaтдырылмасы (1985) нәзәрдә тутул
мушдур.
ләнкәРАН-АСТАРА игтиСАДИ
РАЈОНУ — Азәрб.ССР-дә иктисади-ҹоғ

рафи р-н. Респ.-нын 4.-ш.-индадир.
Г.-дә вә ҹ.-да Иранла һәмсәрһәддир.

1 2 Ш.-дән Хәзәр дәнизи илә әhaтәләнир.
Тәркибинә Ләнкәран, Астара, Лерик,
Јардымлы, Масаллы вә Мәлилабад
р-нлары дахилдир. Саh. 5,3 мин км2
(респ. әразисинин 6,1% -и). Л.-А.и.р.
нда 6 шәһәр (Ләнкәран, Астара, Ма
саллы, Порт-Илич, Мәлилабад, При
шиб), 10 шәһәр типли гас. вар (1981).

Сәтһи, , әсacән, дағдыг (Талыш
дры), ш.-дә вә шм.-ш.-дә овалыгдыр
(Ләнкәран овалығы). Дағлыг јерләрдә,
әсacән, Палеожен, овалыгда Антропо
кен чөкүнтүләри јајылмышдыр. Ҝил
јатаглары, минерал булаглар вар. Иг
лими чох јердә јајы гураг кечән мүла -
јим истидир. Иллик јағынты 300 мм
дән (шм.-да вә Талыш силсиләсинин
jүксәк һиссәсиндә) 1750 мм-ә (ҹ.-ш.
дә) гәдәрдир. Чај шәбәкәси » сылдыр.

з 4 Əсас чајлары: Ләнкәран, Виләш, Ас
Ләйкәран ра јону. 1.xxiv гурултај адына совхозда мандарин jығымы. 2. «Аврора» тара. Мешәләр 153 мин һа-дыр (1980).
совхозунда чај јығымы. 3. Ләнкәран Шәкил галерејасы. 4. Мәһсул бајрамы, Горуглар (Гызылағаҹ, Һиркан) вар.

Л.-А.и.р. Азәрб.ССР-ин инкишаф
вә чамыш) вар (1981). Барамачылыгла мурдов, Шағлакүчә к.-ләриндә мәсҹид етмиш аграр-сана је р-нларындандыр.
мәшғул олунур. (haмысы 19 аср) галмышдыр. К.т.-нын əсас cahəси тәрәвәзчилик,

Р-нда балыг, тәрәвәз консерви, ис- АКП Ләнкәран Шәһәр Комитаси, үзүмчүлүк, чајбеҹәрмә вә һејвандар
теһсалат вә әт комбинатлары, балыг, Ләнкәран Рајон вә шәһәр Халг Депу- лыгдыр. Сәнајеси, әcacән, к.т. мәһсул
мејвә-тәрәвәз консерви, сүд, шәраб, ме- татлары Советләринин органы «Ленин- ларыны е'мал едир. Р-нда к.т.-на japap
ханики тә'мир 3-длары, бир нечә чи » гәзети 1931 илдән (1939 иләдәк лы торпагларын (248 мин һа) 30% -и
чај ф-ки, мебел фки, халча сехи, «Гызыл Талыш», 1957 иләдәк «Сосиа- шум јери, 22%-и чохиллик биткиләр:
Респ. К.Т. Дөвләт Истеһсал Техники лист субтропики » адлары илә) чыxыр. дир (1980). Суварылан торпаглaр 27
Тә'минат Комитасинин шөбәси, елек- Јерли радио верилишләри редаксија- мин һа-дыр (11,4 мин һа-ы Мәлилабад
трик шабəкəси вә с. мүəссисәләр вар. сы 1957 илдән фәалијjәт ҝөстәрир. р-нунда). Бурада су анбарлары (Јуха
Тикинти материаллары (кәрпиҹ, дәмир- Рнда телевизија верилишләринә бахы- ры Ханбуланчај, Бабасер, Ловайн вә с.)
бетон мә'мулаты вә с.) истеһсал олу- лыр. Р-нда 1040 чарпаjылыг 19 хәстә- japaдылмышдыр. Л.-А.и.р. өлкәнин мү
нур. Мешә тәсәррүфаты пар. Балыг ов- хана мүəccиcəси, 5 диспансер (вәрәм, һүм фараш тәрәвәз базаларындандыр;
ланыр. Бакы — Астара д.ј. вә автомобил онколожи, дəри -зөһрәви, психи-нев- респ. -да иҫтеһсал едилән тәрәвәз мəh
jолу л.р. әразисиндән кечир. Дәниз роложи, Һәким бәдән тәрбијəси), 38 сулларынын тәгр. 2/3-сини верир (1981).
нәгл. ндан истифадә едилир (Ләнкәран фелдшер-мама мәнтәгәси, санитарија - Бурадан өлкәнин сəна је мәркәзләринә
порту). Аеропорт вар. епидемиоложи ст., 230 Һәким, 750 ор- фараш тәрәвәз ҝөндәрилир. Əсас тә

Мәдәни гуруҹулуг вә сәһијjә. 51 та тибб ишчиси вар (1980). рәвәзчилик р-нлары Ләнкәран, Масал
мәктәбәгәдәр мүəссисәдә 3200 ушаг ләнкәРАН ЧАЈ ФАБРИКләРИ. лы вә Астарадыр. Үзүмчүлүк (респ.-да
тәрбијə oлyнур. 5 ибтидаи, 35 сәккиз- Азәрб.CCP јејинти сəна јеси мүəccиcə- тəдарүк едилән үзүмүн 20%гәдəрини
иллик, 41 орта вә 2 техники пешә мәк - си. Чај сәна јеси үзрә Ләнкәран истеh верир, 1981) инкишаф етдирилир. Л.
тәбиндә 42 600 дән чох шаҝирд тəhcил сал аграр сәнаје бирлијинә (1980) да- А.и.р. респ.-нын эсас чајбеҹәрмә р-ну
алыр; 4 орта ихтисас мәктәби: педаго- хилдир. Үч ф кдән ибаратдир: 1 % ли дур. Чај, әсacән, Ләнкәран, Масаллы вә
жи, тибб, мусиги мәктәблари, совхоз- (1937), «Аврора» (1959) вә 2 е-ли (1967). Астара р-нларында беҹәрилир. 1981 ил
техникум вар. Рнда 87 клуб мүəccи - Ф-кләр Ләнкәран р-ну үзрә jығылан дә 24 мин т јашыл чај јарпағы jығыл
сәси, 94 китабхана (600 миндән чох јашыл чај јарпағыны (1980 илдә 11,1 мышдыр. Дәнли биткиләр (буғда, арпа
китаб), 65 киногурғу фәалијjәт көстә- мин т) е'мал етмәклә ондай гара мәх- вә с.), техники биткиләр (түтүн), кар
рир (1981). Дөвләт драм театры, Зија- мәри гуру чај мәһсулу алыр. 2 % ли тоф, jем биткиләри вә с. әкилир. Сит
лылар сви, Азәрб. Јазычылар Иттифа - чај ф-киндә 1977 илдә 50 г-лыг вә 1979 рус биткиләри jетишдирилир (Астара
тынын зона филиалы, тарих өлкәшү илдә 100 г-лыг чајбүкән агрегатын ис - вә Ләнкәран р-нлары). hејвандарлыг
наслыг музеји, Һ. Аслановун cв музеји, тифадәјә верилмәсилә габлашдырыл- инкишафетдирилир. Гоjунчулугда Ле
Азәрб. Ёлми Тәдгигат Багчылыг вә мыш чај да бурахылыр. Бунунла әла
Субтропик Биткиләр ин тунун филиа - гадар габлашдырылмаг үчүн Астара, тутур. Балыг овланыр.

рик вә Јардымлы р-нлары габагҹыл јер

лы, Азәрб. Елми Тэдгигат Тәрәвәзчи Масаллы, Ҝүрҹ.ССР вә һиндистандан Рнун сәнајеси респ, үмуми сəна је
лик Ин тунун зона тәҹрүбә ст. вә с. вар. да е мал олунмушгуру чај кəтирилир. мәһсулунун тәгр. 2%-ини верир (1981).

Мемарлыг абидәләридән Ләнкә- ФК «Азәрба јҹан букети», «Екстра», Јејинти сəна јеси (рн үзрә умуми сә
ран ш. ндә гала, haҹы Мирзә һамамы, «ә'ла нөв» (һәр үчү Дөвләт кејфијjәт наје мәһсулунун 88% -и, инкишаф ет -
шәһәрин «Бөјүк базар» һиссәсиндә Һа нишаны илә бурахылыр), «І нөв № 400», мишдир. Јејинти сəна јесиндә балыг
ҹы Гурбан һамамы (һамысы 19 əср), ІІ нөв № 30 чај мәһсуллары бура- e'малы (Нәриманабад балыг комбина
«Кичик базар» һиссәсиндә мәсҹид (18 — хыр. Ф-кләрин мəhсуллары Азәрб. ты, Ләнкәран балыг консерви з-ду),
19 əсрләр), шәһәрин кәнарында, сләҹә ССР-ин 18 тәшкилaтына, чај е'малы (Ләнкәран, Астара вә Ма
дә Ашағы Нүвәди, Cejидәкәран, Сүтә - РСФСР ин 34 вил.-инә, Укр.ССР вә салды р-нларында чај ф-кләри), меј
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вә-тәрәвәз консерви (Ләнкәран вә Ма- сан-нин һиссәләри илә бир нечә дәг ин- сонажлары, әсacәп, кәндлиләр ва
саллы р-нлары), шәраб (Ҹәлилабад тервалында дәјишир. Кириш вә чыxыш нəткарлар, бир сыра һалларда исә зи
ва Ләнкәран р-нлары) истеһсалы вә сигнaллaрынын характеринә көрә кә- jалылардыр. Шәрг, оҹүмләдән Азәрб.

е' малы (Масаллы түтүнфер- силмәз тә'сирли вә дискрет л.б. олур. л.-ләринин ифша һәдәфи феодал ҹә
ментләшдирмә з-ду) әсас јер тутур. Онлар узғун заман вә тезлик параметр-миjjәтинин һаким тәбәгәләри вә руһа
Јерли әһәмијjәтли јејинти сəна јеси ләринә маликдир. т-нун иш вахтындакы ниләрдир. Молла Нәсрәддин, Бәһлул
(әт, сүд вә с.) мүəссисəлəри вар. Ти - гијмəтинә мувафиг олараг л.6.-нда Данәндә Азәрб. л.-ләринин сабитләш
кинти материаллары истеһсал олунур лəнкимә мүддәти дә сабит вә ја дəји- миш гәһрәманларыдыр.
(Ләнкәран дәмир-бетон мә'мулаты з-ду, шән олур. Сонунҹy haлдa tһәр һансы Мәтнләр: Молла Нәсрәддининкәрпич 3-ду вә с.). Р-нда һәмчинин ме- бир дикәр дәјишәнин функсијасыдыр. лəтифәләри, Б., 1978; Бәһлул Данәндә ләти
шә комбинаты вә мебел фки (Ләнкә- Л.б.-нда ланкидиҹи елемент кими маг- фәләри, Б:, 1979.
ран р-ну), истеһсал комбинатлары (Лән- нит ленти, « јаддашлы» конденсатор, ке Әд.: Фәрзәлијев Т., Азәрбајҹан
ќәран, Масаллы вә с.), автомобил тә'- ҹикдириҹи хәтт, сүрүшдүрүчү рекистр халг лəтифәләри, Б., 1971.
мири (Пришиб) вә механики тə'мир вә с.-дән истифадә олунур. л.б.-ндан ләТИФОВ Һүсејн Мәһәммәд оғлу
(Ләнкәран) з-длары, к.т, машынлары автоматик идарәетмә вә нәзарәт систем- (д. 20.8.1927, Шəки р-нунун Баш ҝөj
тә'мири мүəссисəлəри вә с. вар. Ме- ләриндә, моделләшдириҹи гурғуларда нүк к.)—Сосиалист әмәји Гәһрәманы
шә тәсәррүфаты. инкишаф етмишдир. вә с.-дә истифадә олунур. (1949). 1941—74 илләрдә Балакән р-ну
Нәгл., эсасəн, д.ј. (Бакы — Астара) вә ләлә (Cotyledones) — биткиләрдә илк нун Низами ад. к-зунда мангабашчы
автомобил јоллары (Бакы—Астара, Ма- (рүшејм) јарпаг. Бирләпәли биткилә- сы, МТС-дә бригадир, мәмшәт хидмәти
саллы —Јардымлы, Ләнкәран— Лерик рин әксәријjәтинин тохумунда инкишаф комбинатында ишләмиш, 1974 илдән
вә с.) иләдир. Дәниз нәгл.-ндан исти- етмиш 1, икиләпәлиләрдә 2, чылпаг- «Совет Ҝүрҹүстаны» к-зунда бригадир
фадә олунур. Аеропорт вар (Ләнкәран). тохумлуларда исә 2-15 л. олур. Тохум дир. 1948 илдә түтүнчүлүк саһәсиндә
Иран — ССРИ газ кəмəри р-нун əрази ҹүҹәрдикдә л. торпагдан чыхыр, бөјү- jүксәк әмәк көстәриҹиләринә наил ол
синдән кечир. jүр, јашыллашыр, бир мүддәт јарлаг мушдур. 2 дәфә Ленин ордени илә тәл

Әд.: Надиров А., Нәбијев Н., вәзифасини көрүр. Бә'зи биткиләрдә тиф едилмишдир.
Нуријев Ә., Муасир дөврдә игтисади исә тохум ҹүҹәрдикдә л. тохумда га- ләһҹә—бах Диалект.
радонларда сәнајенин инкишаф проблем- лыр вә тәркибиндәки eһтијат гида мад- ләчәк-чичәк таҹындакы _јарпагҹыг.
ләри. Б., 1973; Надиров А., Азәрбај- дәси сарф олундугдан сонра мəhв олур. Әcacән, әлван ранклидир. Битишиклә
ҹанда сәнајенин сəмəpəли јерләшдирил. ләПәдөлән — дәниз ләпәләринин (дал- чәкли биткиләрдә Л.-ләр аз вә ја чох дə
Мнен әдебди.преваемлари Би: ғаларынын, саһили дағылмаһадисдел. рәҹәдә бидай олур. Базва адох да
дәрк едилмәси, Б. 1981; Советский Азер- л. ирәлиләјәнләпәнин саһилә чырпыл- шәкилли чичәкјанлығынын јарпагҹыг

ларыны да сәһвән л. адландырырлар.
республик Закавказья, М., 1966; гад- ләРКә (Vicia)— пахлалылар фәсилә - ләчәк — гадын баш кејим типи. Дүнја
жи - заде А. М., Азербайджанский про- синдән бир, ики вә чохиллик битки нын бир чох халгы, оҹүмләдән азəрб, -мышленный комплекс, Б., 1975.
ләнкәБиз ҹинси. Шимал јарымкүрәсинин мүла- лар арасында ҝениш јајылмышдыр.

силсиләси—Азәрб. jим вил.-ләриндә, әсacән, Аралыг дә- Ипәк вә ја памбыг парчадан олуб фор -
ССР-дә дағ силсиләси. Ширван дүзү низи өлкәләриндә 150 дәк (12-си беҹә- ма е'тибары илә јајлығы хатырладыр.
илә Пирсаат чајы арасындадыр. Шм.- рилир), ССРИ-дә 80, о чумләдән Азәрб. Адәтән өрпəк вә ја башга баш ҝејим -
г.-дән ҹ.-ш.-ә доғру узаныр. Һүнд. ССР-дә 42 нөвү ләринин алтындан өртүлүр.
бә'зи јердә 900 м-дән артыгдыр. Ширван мә'лумдур. Ән ләчәкТҮРҮНҸ —Јахын шәрг, еләҹә
дүзүнә енән јамаҹлары jaрғaнларла чох jajыланы дә Азәрб. декоратив сəнəтиндә нахыш
парчаланмышдыр. Палеокен вә Нео әкин Л.-сидир композисијасы. Ики эсас елементдән —
кениң кил вә гумдашыларындан тәш (V. sa tiya); композисијанын мәркәзиндәки көлдән
кил олунмушдур. Палчыг вулканлары ССРИ-нин Ав (түрүнҹдән) вә күнҹләриндәки ләчәк
(Гушчу, Коланы вә с.) вар. Гуру чөл ропа һиссәсинин ләрдән ибаратдир. Бә' зән ләчәкләр тү
вә јарымсәһра ландшафты үстүндүр. мешә- рүнҹүн дөрддә бир һиссасинин күнҹ
Мешә вә коллуглар вар. Ағcy ашырымы чөл зонасында, ләрдә симметрик тәкpарындан јарады

Сибир вә Гаф- лыр. Азәрб. да Л.-дән дивар бојакар
(биолоки Јада) — газда беҹәри лығында, китаб тәртибатында, тахта,

ојанманы јубадан вә ја онун гаршысы лир.Ҝөвдәсинин метал вә даш (гәбир дашлары) үзәрин
ны алан фәал синир просеси. л. про уз. 40—110 см
сесинин локализасијасындан асылы ола олур. Јарпагла -
раг периферик Л. вә мәркәзи л. ајырд ры ҹүтләләква
едилир. Периферик Л. билaвaситә рыдыр, бән өвшəји-гырмызы, јас әмәни
әзәлә вә вәзи елементларинин үзəрин- вә чәһра јы чичәкләри салхым шәклин
дәки синапсларда, мәркәзи л. исә дә, јахуд јарпаг голтугунда јерләшир.
мәркәзи синир системиндә баш вериp. 4—10 тохумлу тахласы узунсов-ромб
И. П. Павлов шәрти рефлекс фэа- шәкиллидир. Гијмәтли јем биткисидир.

лијjәтини өjpəнəркән Л.-нин 2 форма- Салхым л. (V. villosa) БССР.
сыны—Л.-дә кәнар гыҹыға гаршы алы- УССР, Шимали Гафгаз вә РСФСР-ин
нан оријентасијаедиҹи рефлекс васитә- бә'зи маркази р-нларында беҹәрилир.
силә һәр һансы бир ҹари фәалијjәтин Балверән биткидир.
да јандырылмасындан ибарәт хари- ләтәнзи - Азәрба јҹанын гəдим ар
ҹи л. вә шәрти рефлексләрин сөнмә- муд сортларындан бири. Нах.МССР-ин
си, диференсиасијасы, ҝеҹикдириҹи вә дағдыг һиссәсиндә, Ләнкәранда вэ Ҹа
изи галан шәрти рефлексләрин әмәлә нуби Азәрб.-да јајылмышдыр. Ағаҹы
кәлмәси заманы мүшаһидә едилән да- ортабојлу, пирамидашәкиллидир. Јар -
хили л. мүəjjән етмишдир. л. илә паглары галын вә хырдадыр. Гураг
ојанма арасындагы гаршылыглы әлaгә лыға давамлыдыр. Галынгабыглы меј
позулдугда мүхталиф әсәб ва психи васи дадлыдыр, jетишдикдә ачыг сары
хәстәликләр баш верир. олур. Ләти ағ, сулу, ширин вә турш

Әд.: Гарајев А. И., Мустафа - мәзәдир. Октјабрын ахырларында jы
јев М. Г., Мәркәзи синир системи, Б., ғылыр вә апреләдәк галыр.
1951; Екклс Дж., Тормозные пути цент- ләтЙФә (әр һы — һазырҹаваблыг,
ральной нервной системы, пер. с англ., зарафат)-шифаһи халг әдәбијјаты жанМ., 1971.

ры; кәсәрли вә ја мәзәли сонлугла би
ләнқимә БЛОКУ — киришә верилән тән jығҹам сүжeтли гыса һека јə. Л.-дә
сигналы мүəjjән заман интервалы (t) иҹтимаи həјатдакы вә мәмшәтләки гү
гадәр кеҹикдирмәклә чыxыша өтүрән сурлар сатира вә jа jумор васитәсилә
моделләшдириҹи електрон гурғусу. Ҝи- тəнгид едилир. Конкретлик, лаконик -
риш (х) вә чыхыш (у) кәмијjәтләри лик Л.-нин əсас шәртләридир. л. дә ләчәктүрүнч. 20 эср. Мүәллиф л. кә
арасында y(t)=x(t-t) асылылығы вар. халгын мүдриклији, мүбариз руһу, бә- римов. Азәрба јҹан Халчасы вә Халг
Бурада — замандыр (аргумент); — дии исте' дады əксини тапыр. л. пер- Тәтбиги Сəнəти Дөвләт Музеји. Бакы.

мешә вә
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дә бәзәк кими истифадә олунмушдур. ри өлкәсиндә jajылмышдыр. Азәрб. Һүрләре гаршы фәал мүбаризә апара
Халчачылыгда даhа жениш јајылмыш- ССР дә Балакән, Загатaлa, Гах вә Лән- билмәмәк, принсипсиз сазишчилик, зә
дыр. Тәбриздә тохунмуш «Шејx Сәфи» кәранда ади дашсармашығы, мешə pəрли лагејдлик, сәһләнкарлыг.
халысындакы (1539, Викторија вә Ал- доггуздону вә с. битир. Бә'зи нөвлəри лЙ БЕРЕТc (Liberec)— Чехословакија
берт музеји, Лондон) Л. композисијасы декоративдир. Л.-дан үзүм, ма јаоту, да, Чехија Сосиалист Респ.-сында шә
орижиналлығы илә фәртләнир. ба'зи пахлалылар (мәс., нохуд) бе - hәр. Әһ. 83 мин (1976). Тохуҹулуг сә
ләҹәт— Азәрб.ССР Хачмаз р-нунда ҹәрилир. Бах Дырманан биткиләр, најеси мәркәзидир. Автомобилгајырма,
кәнд. л. советлијинин мəркәзи. Бакы — Сармашан биткиләр. електротехника вә тохуҹулуг машынга
Ростов д.ф.-нда ст. Р-н мәркәзиндән лЙБАВА-Лат.ССР-дә Лијепаја ш.- jырмасы, полиграфија сәнајеси вар. Л.
35 км шм.-г.-дә, Самур-Дәвәчи ова - нин кечмишады. дә тохуҹулуг јармаркалары кечирилир.
лығындадыр. ӘҺ. 1672 (1981); тәрәвәз - лиБАС (әр. — кезим, палтар)
чилик вә һејвaндaрлыгла мәшғулдур. бах Ҝејим.
Орта мәктәб, клуб, китабхана, хәстә- ЛИБЕдински Јури Николајевич (10.
хана, ушаг бағчасы вар. 12.1898, Одесса — 24.11.1959, Москва)
ләшкәРИ, Лешкәри (?—978/79) рус совёт јазычысы. 1920 илдән Сов.
— Шәддади һөкмдары [тәгр. 970/71- икп үзвү. РАПП-ын (Русија Пролетар
978/79)], Дәбил (Двин) Какими Mə- Јазычылары Ҹәмијjәти) рәһбәрләрин
Һәммәд ибн Шәддадын оғлу. Атасы- дән олмушдур. «Һәфтә» (1922) вә «Ко
нын өлүмүндән (955/56) сонра ки- миссарлар» (1925) повестләри Вәтән
чик гардашы Фәзлин көмəклији илә даш мүһарибәси мөвзусундадыр. «Са
Ҝәнҹәдә һакимијjәтә кечмиш вә Шәд- баһ» (1923), «Дөнүш» (1927), «Гәһрәма
дадиләр дөвлатинин əсасыны тојмуш- нын доғулмасы» (1930) романларында
ду. л. тезликлә Шамхор (Шамкүр) вә партија xадимларинин образларыны ja
Бәрдә ш. -ни дә һакимијjәти алтында ратмышдыр. Халглар достлуғу вә инги
бирләшдирмишди. 971/72 илдә ҝән - лаби мүбаризанин тәрәннүмүјарады
ҹә јахынлығындакы дөјүшдә Салари ҹылығында əсас јер тутур: Баташ вә лиБЕРИЈА (Liberia), Либерија
Ибраһим ибн Мәрзубана галиб кәлә- Батај» (1940—41) романы; «Дағлар вә Республикасы (Republic of Li
рәк дејләмиләри өлкәдән чыхармыш- инсанлар» (1947), «Шәфәг» (1952; 1914 beria).
ды. Өлүмүндән сонра Һакимијjәтә гар- ил Бакы тә'тилиндән бәһс едир), «Со- Үмуми ма'лумат. Гәрби Африкада
дашы Мәрзубан ибн Мәһәммәд кечди. ветләрин сəhəри» (1957) трилоки јасы, дөвләт. Шм.-г.-дә Сјерра-Леоне, шм.

әд: шәрифли м. х., px әсрин Үрајин тәрбијəси» (нәшри 1962), С. м. да дә шм.-ш.-дә Гвинеја, ш.-дә Фил
икинҹи јарысы—XI асрләрдә Азәрбајтан Кирова һәср олунмуш «Партијанын оғ- Диши Саһили илә һәмсәрһәддир. Г.
феодал дөвләтләри, Б., 1978. лу» (нәшри 1964, Е. Блокла биркә) по- дән вә ҹ.-дан Атлантик океаны
ли (Leigh) Вивјен (әсл ады вә фами- вестләри. Азәрб. әдәбијјатындан тəрчү- әhaтәләнир. Саh. 111,4 мин -км?. Əh.
лијасы Вивиан Мери Һартли; мәләри, Ҹ. Мәммәдгулузадə, С. Вур- 2,0 млн. (1981). Пајтахты Монрови

Hartley; 5.11.1913, Һиндистан, Дарҹи- ғун, м. Һүсејн һаггында мәгаләләри ја ш.-дир. Инзибати ҹәһәтлән 9 граф
линг—8.7.1967, Лондон) вар. Гырмызы Әмәк ајрағы ордени лыға вә 6 әразијә бөлүнүр.

инкилис

актрисасы. 1934 илдән кинода чәкил медалларла тәлтиф едилмишдир. Девләт гурулушу. л. респ.-дыр.

миш, 1935 илдән Лондонун «Kjү», һәфгос Б., 1932 Избранноелар: Р2, м., дән сонра али haкимијjәт органы ХалгӘсәрләри: Комиссарлар, Б., 1930; 1980 ил 12 апрел дөвлат чеврилишин
«Олд Вик» вә с. театрларында чыхы
етмишдир. Титанија,

1972.
леди Макбет гуртулуш шурасыдыр (ХГШ). ХГШ-нын

(«Јај кеҹәсиндә jуху», «Макбет», в. Әд.: Русские советские писатели-про- сəдри дөвләт башчысы вә баш назир
заики. Биобиблиографический указатель,

Шекспир), Ҹенифер Дүбеда («Док- т. 2, Л., 1964. дир. 1847 ил Конститусијасынын гүввә

торун дилеммасы», Б. Шоу), Бланш лЙ БЕР—Гәдим Рома мифологијасы лишинәдәк дөвләт вә һөкумәт башчысы
си дајандырылмышдыр. Дөвлат чеври

(,, Арзу,, трамвајы», Т. Уилјамс; ејни
италик падштаһы. Јунан әһалинин 8 ил мүддәтинә сечдији преадлы филмдә дә һәмин ролу оjнамыш- вә дининдә

дыр), Антигона («Антигона», Ж. Ануі) ЙБЕРГәдим Рома мифолокијасы сенат вә нүмajәндәләр
зидент, Али ганунвериҹилик органы

палатасындан
театрда ән јахшы ролларындандыр.
«Күләклә jох олмуш» (1930), «Ватер дининдә мәһсулдарлыг илаһәси. ибарәт Ганунвериҹилик мәҹлиси иди.

лоо көрпүсү» (1940), «Леди һамил. л.-ja Серера вә Либерлә бирликдә Авен- Тәбиәт. Л.-нын саһилјаны һиссаси
тон» (1941), «Анна Каренина» (1948), тин тәпәсиндәки мә'бәддә ситајиш еди- дүзәнликдир, өлкәнин ичәриләринәЛеоне«Сәфәһләр кәмиси» (1964) вә с. филм. лирди. л. чох вахт Прозерпина вә ја доғру дүзәнлик jүксəлир вә
ләрдә japaтдығы роллар Ариадна (Дионис-Либерин арвады ки- Либерија јүксəклијинә (Нимба д.,

кениш

шөһрәт газандырмышдыр. ми) илә ејниләшдирилирди. 1752 м) кечир. Иглими исти вә рүту
ЛИБЕРАЛ (лат. liberalis—азадлыға бәтлидир. Орта ајлыг темп-р 28°С

Әд : Утилов В., Вивьен Ли, м., аид, азад) — 1) илкин мә'нада азадфи- дән јухарыдыр. Иллик јағынты 1500—1980.
кирли; бә'зән ифрат илтифатлы, кү- 2000 мм дән (дахили р-нларда) 5000

ли, и, Ни, Ри—1392 илдән Корејада зәштә кедән адам. 2) Либерализмин тә-мма (саһил р-нларында) гәдәрдир.
Һакимијjәтдә олмуш (1897 илә гәдәр рәфдары; мәһдуд мə'нада бир сыра Чај шәбәкәси сыхдыр. Ән мүһүм чај
краллар вә 1897—1910 илләрдә импе- буржуа дөвләтләриндә либераллар пар- лары: Мано, Лоффа, Сент-Пол (Диа
раторлар) сүлaлә. Л.-нин ахырынҹы тијасынын үзвү. ни), Сент-Ҹон, Сесс, Кавалли. Сент
Һөкмдарлары дөврүндә империалист- ЛИБЕРАЛизм (лат. liberalis—азад) Пол ашағы ахынында кәмичилијə ја
ләр өлкәјә сохулмуш, Кореја Јапо- —1) феодал-тәһкимчилик гурулушу вә рарлыдыр (50 км). Əразисинин тәгр.
нијанын мүстәмләкәсина чеврилмишди. мүтлэг монархија илә мүбаризә дөв- 1/3-и екваториал мешәләрлә өртүлү
лЙАНАЛАР (фр liane,lier — бағланмаг, pүндә сәнаје буржуазијасынын мәна- дүр, шм.-да саванналар, саһилбојун
сарынмаг)-көвдәсини мустәгил олараг фејини ифадә едән буржуа си јаси вә да мангров коллуглары вар. Һејванат
дик сахлаја билмәјән биткиләр; да јаг идеоложи ҹәрәјаны. Монархын һүгуг- аләми (кәл, антилоплар, бәбир, мејмун,
үчүн башга биткиләрдән, гаја вә тики- ларыны парламентлә мәһдудлашдыр- гуш, сүрүнәнләр, һәшәрат вә с.) зән
лиләрдән истифадә едирләр. Л.-a, əса- мағы, конститусијалы гурулуш јара- киндир.
сән, чичәкли биткиләр, гыжыкимиләр, дылмасыны, буржуазијанын дөвлəтин Әһали. Л.-да манде диллари аилә
чылпагтохумлуларын исә бә'зи нөвлари идарә олунмасында иштиракыны, бир синә, Гвинеја вә бантоид групуна мәх
аиддир. л. сарма шан вә дыр- сыра демократик азадлыглар верилмә- сус халклар jашајыр. Әһалинин тәгр.
манан ағам вә oтлapдыр; бу хүсу- сини тәләб едирди. Либераллар проле- 1,5% -и АБШ-дан, көчмүш зәнҹиләрин
сијjәт онларда тәкамүл кедишиндә тариатын ингилаби һәрәкатынын јүк- нәсилларидир. Дөвләт дили инкилис
ишыг уғрунда мүбаризәјә ујғунлашма җәлиши кедишниндә иртиҹа илә сазишә дилидир. Әһалинин әксәријjәти əн”
нәтиҹәсиндә әмәлә кәлмишдир. л., əса- кирәрәк ингилабын дүшмәнләри ҹәбһә- әнәви е'тигадларыны сахламышдыр;
сән, автотроф, бә'зиси епифит, Һәтта синә кечдиләр. Болшевикләр партијасы мүсәлман вә христианлары да вар.
паразитләрдир (гызылсармашыг). 2 000- Л.-ә гаршы мүбаризәни өзүнүн мүһүм Ишләјән әһалинин тәгр. 50%-и к.т.,
дән чох нөвү, әсacән, рутубәтли тропик вәзифәләриндән һесаб едирди. Бир сы- 24,5%-и мәдән сәнајеси, галанлары
мешәләрдә jajылмышдыр. Ротанг-пал- ра капиталист өлкәләриндә (Б. Брита- башга саһәләрдә чалышыр. Орта сых
манын уз. 300 м-дәк олур. ССРИ-дә нија, Канада, Јапонија вә с.) либерал- лыг 1 км2-дә тәгр. 15,7 нәфәрдир (1980).
Тәрби Загафгазијанын мешәләриндә, лар партијасы мөвҹуддур. 2) Мәҹази Шәһәр әһалиси 30% -дән чохдур (1978).
гисмәң дә Шәрги Загафгазијада, Уссу- мә'ңада ичтимаи həјатда мәнфи тəза- Əсаа шәһәрләри: Монровија— 204 мин
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(1978), Маршалл, Бјукенен, Харпер, сәнаје, әсacән, кичик мүәс
Ганта. с. ЛИБЕРИЈАсисәләрдән (нефт e'малы,
Тарихи мә'лумат. Л. халуларынын семент, шәкәр, ағаҹ e'ма С Е РРА воинҷаха

еркән тарихи заиф өjpәнилмишдир. лы з-длары вә с.) ибарәт Пендембу.

Авропалылар л.-ja 15 әсрин 2-ҹи ја- дир. л. мүтəxəссислари и кома
рысындан кәлмәјә башламышлар. 1821 Азәрб.-ын %

сәнаје мүәс
илдән л, әразиси АБШ-да көләликдән сисәләриндә тәҹрүбә кез -JIKOHE Зорзор

Hзерекорд Фил

азад олмуш зәнҹиләрлә мәскунлашды мишләр. 1978 илдә Л.-да Белли дела

вә Либерија (лат. liber —азад) адлан- илк һиндгозу e'малы мүәс ЗимиоксМано-Ривер

ды. 1847 илдә л. респ. e'лан олунду. сисəси салынмыш Гбанаа иши
л. 19 әсрин 2-ҹи јарысындан өлкәни дыр. 1979 илдә 887 млн.
зәбт етмәјә чалышан Б. Британија илә квт-саат електрик енер
Франса арасындагы зиддијjәтләрдән жиси истеһсал едилмиш- -Бруереи Бентом сд қилди
истифадә едәрәк мүстәгиллијини сахла- дир. Д.j.-ларынын уз. 560 Tannuma

ды. Өлкә игтисадијјатыны дирчәлтмәк км, автомобил јолларынын ОМОНРОВИЈА маршам
үчүн хариҹи борҹлара әл атылмасы уз. 8,5 мин км-дир (1979). едине Чијен (Заедри)

Л.-нын ири капиталист дөвләтләриндән л. дәниз тиҹарәти донан Ceces

игтисади асылылығыны күҹләндирди. масынын (кәмиләр хариҹи
1918 илин аввалиндә л., АБШ-ын тә'- саһибкарларындыр) тон Puge b-Cecce

киди илә Алманијаја мүһарибә e'лан нажына (1980 илдә 80,3
етмәклә, Биринчи дүнја мүһарибәсиндә млн. брутто рекистр т) Семквенуарзон
формал иштирак етди. Икинҹи дүнја көрә дүнјада 1-ҹи јердә Грикол

мүһарибәси заманы АБШ гошун вә Һәр- дир. Əсас дәниз порту Мон
би техниканы Јахын вә Орта Шәргә poвија, бејнәлхалг либери

а: 20

јеритмәк үчүн Л. Бразисиндән истифа- порту Робертсфилддир. Дә
дә етди; Л.-да һәрби базалар јаратды мир филизи, каучук, мешә
(Л. антифашист коалисијаја рәсмән 1944 материаллары, алмаз, гəh
илин јанварында Гошулду). 1960 илдә вә вә с. ихраҹ едилир.
һәмкарлар иттифаглары тә'сис едилди. Машын вә аваданлыг, әрзат,
1955 илдә ССРЙ илә л. арасында дип- чулуг маллары, нефт

тоху- апарылыр. ибтидаи (иҹбари) вә орта
мәһсуллары, мәктәблари 6 илликдир. Орта тәһсил

ломатик мүнасибәтләр (сәфирликләр сә- мал-гара вә са идхал олунур. Əсас ти- вә пешә тәһсили пуллудур. Али мәк
Италија, тәблари: Л. Дөвлат Ун-ти (Монрови -

Африка Бирлији Тәшкилaтынын фәал АФР вә Јапонија иләдир. Пул ваhиди јада), Каттингтон коллеҹи (Cyaкоко
үзвүдүр. 1959 илдә АБШ-ла «л.-ja гар- л. долларыдыр. да), Мериленд педагожи коллеҹи.
шы тәҹавүз вә ја тәҹавүз тәһлүкәси баш Сәһијjә. 1975 илдә л.-да әһалинин Монровијада Дөвләт Күтләви вә Ун-т
вердикдә мәсләһәтләшмәләр» һаггында һәр мин нәфәринә дүшән доғум сајы китабханалары пар.
həрби сазиш имзаланмышдыр. 70-ҹи 498, өлүм сајы 20,7; Һәр мин нәфәр ди- Мәтбуат, радио верилишлари, те
илләрдә Л.-да игтисади вәзијjәт пис- ри доғулана ҝөрә ушаг өлүмү 159,2 ол- левизија. Мүһүм газетләри: «Лајбириан
ләшди. Һаким даирәләрин хәзинәни га- мушдур. Орта өмүр кишиләрдә 45,8, ејҹ», «Hју лајбириан», «Санди екс
рәт едәрәк һәддиндән артыг варланма- гадынларда 44 илдир. Инфексион хәc- пресс». Мә'лумат акентлији (ЛИНА)
сы, эсас истеһсал васитәләринин хари- тәликләр (малјарија, вәрәм, дәри-зөһ- вар (1978). Радио ва телевизија вери
ҹиләрә мәхсус олмасы, ишсизлијин, ба- рәви) үстүнлүк тәшкил едир, Л.-да лишләринә л. Радио Верилишлари
haлығын вә jохсуллуғун кетдикҹә дaha 2,4 мин чарпаjылыг (әһалинин һәр мин Системи нәзарәт едир.
да артасы шәрайтиндә 1980 ил апре- нәфәринә 14 чарпајы) 32 хәстәхана, о Әдәбијат. л. халгларынын, еләҹә
лин 12-дә һәрби дөвлат чеврилиши баш ҹүмләдән 15 дөвләт хәстәханасы, 32 дә инқилис дилиндә данышан Аме
верди. Јени һөкуматдә һәрбчиләр, һа- амбулаторија, 200 диспансер, 170 hə- рика зәнҹиләри нәсиллəринин фолк
белә кечмиш режимә мүхалиф олан ким (әһалинин һәр 12 мин нәфәринә лору зəнкиндир (нағыл, әфсанә, тәм
сијаси тәшкилатлар тәмсил олунмуш- 1 həким), 9 диш Һәкими, 700 орта тибб сил, аталар сөзү вә с.). 19 әсрин 30
дур. л. фәал битәрәфлик вә бүтүн өл- ишчиси вар (1975). Һәким кадрлары ҹу илләриндә Масолу Дувалу ваи ди
кәләрлә (илк нөвбәдә АБШ-ла) мүна- л. ун-тиндә вә Милли тибб ин тунда линдә илк дәфә бу халгын тарихини
сибәтләри инкишаф етдирмәк сиjacə- hазырланыр. јазмышдыр. Мүасир әдәбијат, әcacән,
ти јеридир. Маариф. Тәһсил системи америка- инкилис дилиндә инкишаф едир. Б.
Сијаси партијалар, һәмкарлар ит- сајағыдыр. Дәрсләр инҝилис дилиндә Мур вә ч. Һолмсун ше'рләриндә мүс

Тифаглары. Әсл Виглəр Пар
тијасы (1869). 1980 илин апрелина
дәк һаким партија иди. Бурахылмыш
дыр. Мүтәрәгги халг парти
јасы (1978). Либерија һәм
карлар. Иттифаглары Ф.e
дераси јасы (1980).

Игтисади-ҹографи очерк. л. мә'
дән сәнајеси нисбәтән инкишаф етмиш
аграр өлкәдир. Игтисадијјатында ха
риҹи капитал үстүндүр. К.т. jарым
натурал характерлидир. Дахили истеh
лак үчүн, əсасән, маниок, чәлтик, батат,
хариҹи ширкәтләрә мәхсус ири план
тасијаларда ихраҹат үчүн каучук бе
ҹәрилир. л. тәбии каучук истеһсалы:
на (1979 илдә 75 мин т), көрә Афри
када 1-ҹи, дүнјада 7-ҹи јердəдир. he
веја, банан, тәһвә, ананас, шəкəр га
мышы вә с. jетишдирилир. Һејвандар
лыг зәйф инкишаф етмишдир. Л.-да
37 мин гарамал, 370 мин давар, 98 мин
донуз вар (1978). Балыг овланыр. Ағам
тəдарүк олунур. л. дәмир филизи (1979
илдә 20,9 млн. т; Африкада 1-ҹи јер),
алмаз (1978 илдә 0,5 мин карат) ва
гызыл (1978 илдә 140 кг) јатаглары илә
зәнщиндир. Сәнаје әһәмијjәтли боксит,
корунд, графит, манган филизи, кас. Либерија. 1. Монрови ја шәһәринин мəркәзи һиссәси, 2. Дәмир филизи Масилaты.
ситерит jатаглары бар. E'маледиҳи 3. Монровија порту. 4. Монровијада јохсулларын ашадығы мәhәлләләрдән бири.
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сөздә

тәмләкәчилијә гаршы мүбаризә вә вә - ләрлә гидаланмасы Һагтындакы нәзә- кредитләрә cәс вермишди. Лакин Л. тез
тәнпәрвәрлик тәрәннүм олунур. J. ријjәси (1840) әкинчиликдә минерал ликлә өз сəhвини дүзәлдәрәк һәрби
Санқовуло, Д. Б. Һенрис вә б. јазычы- күбрәләрдән кениш истифадә едилмә- кредитләр әлејһинә чыхмыш (1914, 2
лар, драматург Е. Брајт танынмышлар. синә jол ачмышдыр. Ҝөркəмли рус декабр), 1915 илдән болшевикләрин им

Халг сонәти. л.-да даирәви (бә'- кимјачылары А. А. Воскресенски, н. периалист мүһарибәсини вәтәндаш мү
зән дүзбуҹаглы) каркаслы, диварла- н. Зинин, Л. Н. Шишков вә 6. Л.-ин hарибәсинә чевирмәк шүарыны бәјән
ры чохранкли орнаментләр ва ағач шакирдлари олмушлар. мишдир. Ингилаби фәалијjәтинә көрә
үзәриндә oјмаларла бәзәдилмиш ко
малар jajылмышдыр. Саһил шәһәрлә- Либих. 1803 – 1873, м., 1962; красно- каторга ҹәзасына мәһкум олунмушду.

әд: Мусабеков Ю. с., Юстус Л. 1916 илин мајында 4 ил мүддәтинә
риндә бетон күрсүлүк үзәриндә ағам рогов В., Юстус Либих, М., 1980. Л. Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабы
каркаслы 2—3 мәртәбәли евләр, ве нын гәләбәси хәбәрини рағбәтлә гаршы
рандалы даш биналар үстүндүр. 1940- лЙБКНЕХТ (Liebknecht) Вилһелм ламыш, ичтимаијjәтин тəэјиги илә һәбс
чы илләрин. орталарындан мүасир (29.3.1826, Кисен —7.8.1900, Берлин). дән бурахылдыгдан (1918, октјабр)
Авропа ме'марлығы формаларында алман демократик сонра јенидән гызғын ингилаби фəa
бөјүк иҹтимаи биналар тикилир. Бә- вә фәһлә һәрәкаты лијjәтә башламышды. Р. Луксембургла
дии сəнəткарлыгда ағаҹдан фигурлар хадими, К. Маркс биркә «Спартак Иттифагынын јара
вә мүхталиф типли маскалар һазыр- вә Ф. Енкелсин ша дылмасынын вә «Роте Фане» газетинин

ланмасы кениш јајылмышдыр. Ағам кирди вә силаһда нәшринин тәшкилатчысы олмушдур.
үзәриндә oјма, керамика, һөрмә сәнәт- шы, Алманија С.-Д. Л.-ин вә Р. Луксембургун алман фәһ -
ләри вә с. инкишаф етмишдир. Партијасынын бани лә синфи гаршысындакы əн бөјүк хид

Мусиги. л. халкларынын мусиги- вә рәһбәрләриндән мәтләри Алманија Коммунист Парти
си фолклорла тәмсил олунур. Mah- бири. Алманијада
нылар (тој, зәһмәт, лајла вә с.) пента- 1848—49 илләр ин сис гурултајы 1918, 30 декабр—1919,
тоникаја əсасланыр. Инструментал гилабында фәал иш 1 јанвар; Берлин). Л.-ин марксист ес
мусиги үчүн полиритмија характерик- тирак етмиш, ин тетикасынын инкишафы саһәсиндә дә
дир. Китара, арфа, флејта, санса (Аф- гилабын мәғлубиj мүһүм хидмәтләри вардыр. л. вә Р.
рика пианиносу) вә с. мусиги аләтлә- jәтиндән сонра Луксембург иртиҹа гүввәләринин тəh
риндән истифадә едилир. 1963 илдә вәлҹә Исвечрәјә, сонрадан Б. Брита- рики илә 1919 ил јанварын 15-дә ту
Либерија Драм вә Мәдәнијjәт ҹәмиј- ниjаjа мүһаҹирәт етмишди. Мүһаҹи- тулараг вәһшиҹәсинә өлдүрүлмүшләр.
јəти, 1966 илдә Либерија Милли Труп- pəтдә таныш олдуғу К. Маркс вә Ф. В. И. Ленин л. Һагтында јазмышдыр:
пасы japaдылмышдыр. Енкелсин тә'сири алтында елми ком- «бу ад рәһбәрин пролетариат мəнафеји

әд.: Ходаши. А., Либерия (Исто- мунизм идејаларыны гәбул етмиш, 1850 нə cəдагəтинин, сосиалист ингилабына
рический очерк), м., 1961; Егоров в. илдә исә Коммунистләр иттифагына сәдагəтинин символудур. Бу ад импе
В., Либерия после второй мировой войны дахил олмушдур. 1862 илдә Прусси- риализмә гаршы дејил, ишдә
(1945—1962 гг.), М., 1963; Френкель јаја гајыдан Л. бир сыра демократик барышмаз мүбаризәнин символудур»
М. Ю., США и Либерия, М., 1964; Афри- истигамәтли газетләрдә әмәкдашлыг ет- (Әсәрләри, ҹ. 28, cəh. 456).
ка. Западная и Центральная Африка, миш, Биринҹи Интернaсионал идејала- 1919 ил иjунун 22-дә Бакы фәһлә
М., 1979 (серия «Страны и народы»);
Смирнов Е., Либерия,«Азия и Афри- 1869 илдә А. Бебеллә бирликдә Алма- рәсини јад едәрәк әзәмәтли е'тираз

рынын фәал тəблиғатчысы олмушдур. ләри Р. Луксембург вә К. Л.-инфхати

ка сегодня», 1981, № 9.
нија С.-Д. Партијасынын (бах Eјзенах - митинглари кечирмишдиләр.

ЛИБИДО (лат. libido—һәвәс, eһтирас, чылар) әсасыны гормушдур. Франса- әд.: Гинцберг Л. И., Либкнехт—
интернациона

лајышларындан бири. З. Фрејдә көрә рүндә бејнәлмиләлчи мөвге тутараг јун- лизма, М., 1971; Вольгемут Х., До
Л., əсасын, шүурсуз ҹинси һәвәси бил- керләрин вә буржуазијаын гәсбкарлыг Либкнехта, пер. с нем., М., 1980.Биография Карла

дирир. л. хариҹи манеәјә раст кәлдик- планларына каршы чых мыш,
дә мүрәккәб дəјишиклијə yғpaja, həт- Коммунасыны (1871) алгышламышдыр. ли Бо (икинҹи ады—Ли Тајбо; 701,
та сөндүрүлә биләр, бу да бә'зән шәх - Л. ејзенахчыларла лассалчыларын ва- Шу əјалəти —762) —Чин шаири. Импе
сијjәтдә патоложи тәнәззүл илә нәти- һид бир партијада бирләшмәсиндә (1875) ратор capajына дә’вәт олунмуш, лакин
ҹәләнир. Исвечрә психологу К. Г. Јунг мүһүм рол оjнамышдыр, (бах Гота прог- чох кечмәдән ораны тәрк етмишди.
Л.-ну сырф «инси һәвәс кими дејил, рамы (1871). Бә'зи сəhвләринә бахма- Ше'рләри һәлә сағлығында кениш шөһ
умумијjәтлә психи енергија кими јараг Л.-ин Алманијада марксизм тә'- рәт газанмышды. Әсәрләриндә кәндли
изаһ етмишдир. лиминин јајылмасында мүһүм хидмати лəрин ағыр һәјатыны, һәрби сәфәрлә
лЙБих (Liebіg) Јустус (12.5.1803, олмушдур. Ингилаби фәалијjәтинә көрә ри тасвир етмишдир. Садә халг дилиндә
Дармштадт — 18.4.1873, Мұнхен) — ал- дәфәләрлә һәбс олунмушдур. Л. Икин- јазмыш, Чин поезијасыны демократик

ман кимјачысы. Пе- ҹи Интернaсионалын тәшкилатчыларын- мәзмунла зәнқинләшдирмишдир. Japa
тербург ЕА м. үз- дан бири олмуш, милитаризмә гаршы дыҹылығы Чин поезијасынын инкиша
вү (1830), Бавари- чыкмышдыр. фына күҹлү тә'сир көстəрмишдир.
ja EA президенти лЙБКНЕХТ (Liebknecht) Карл (13.8. Әсәрләри: Избр. лирика, М.,
(1860 илдән), Кисен 1871, Лејпсиг—15.1.1919, Берлин) — Ал- 1957; Стихи, в кн.: Классическая поэзия
(1824 Илдән) вә манија вә бејнәлхалг Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии,

Мүнхен (1852 илдән) фәһлә һәрәкаты М., 1977.

ун тләринин проф. хадими, Алманија
әд.: Фишмян О. Л., Ли Бо. Жизнь

Тәдгигаты, әсacән, Коммунист Партија и творчество, М., 1958.

үзви кимја cahə- сынын баниләрин ЛИБРЕВИл (Libreville) —Габонун пај.
синдәдир. 1832 ил- дән бири. В. Либк тахты. Габон бухтасынын шм. саһи
дә л. вә Ф. Bөлер нехтин оғлу. Их линдә порт. Бејнәлхалт аеропорт. Әһ.
мүəjjән етмишләр тисасҹа һүгугшүнас 200 мин (1979). Иглими екваториал
ки, бензој алдеһиди- иди. Тәләбәлик ил дыр. Орта темп-ријулда 24°С, апрел

нин (C6H,COH) мүхталиф кимјави ләриндән сосиалист дә 27°С-дир. Иллик јағынты 2650 мм.
чeврилмәләриндә даим ејни атомлар һәрәкатына Гошул Шәһәр идарәчилијинә сечкили бәлә
групу (бензоил радикалы C6H,CO) мушдур. Сосиал-де дијjә шурасы, шураја исә әһалинин
бир бирләшмәдән дикәринә кечир. Л.-ин мократија сырала сечдији мер башчылыг eдир.

тэдгигаты радикаллар нәзәријjәсинин рында оппортунизма Əсасы 1849 илдә гоjулмушдур. 19

тәсдигинә көмәк етмишдир. Бир нечә гаршы мүбаризә апармыш, Сосиалист әсрин сонунда Габонда Франса екс
карбон туршусуну (бензоилгликокол, Ҝәнҹләр Интернaсионалынын (1907) пансијасынын əсас базасы олмушдур.
сүд туршусу вә с.) кәшф етмиш, үзви тәшкилатчыларындан олмушдур. Лакин Икинҹи дүнја мүһарибәси заманы
бирләшмәләрдә карбон вә һидрокенин илк дөврләрдә л. алман сол с.-д. -ла «Азад Франса» həрби һиссәләри ва
тә'јин едилмаси методикасыны тәк- ры үчүн сәҹијjәви олан сəhвләрдән јаха инқилис гошунлары тутмуш, «Виши»
милләшдирмиш (1831—33), гыҹгыр- гуртара билмәмиш, узун мүддәт соси- режиминә гаршы силаһлы мүбариза

вә чүрүмә просесләринин кимјави ал-демократија дахилиндә сағ оппорту- мәркәзләриндән биринә чеври. ишди.
нәзәријjәсини ирәли сүрмүшдүр. л. нистләрлә вә сентрист үнсүрләрлә әлaгә- 1960 илдән Габон Респ.-сынын пајтах
агрокимја елминин баниләриндән би- ни кәсмәјин зәрури олдуғуну дәрк ет- тыдыр. Јүнкүл вә метал е'малы сәнаје
ридир. Биткиләрин минерал маддә- мәмиш, 1914 илин августунда исә һәрби си мүəссисəлəри, тахта-шалбан вә фа
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нер з-длары, тәрсанәләр, ИЕС, јахын- гүввәдәдир. Дөвләт башчысы парла- алтында олмушдур; бу заман ислам
лығында cемент 3-ду вар. мeнтин 6 ил мүддәтинә сечдији пре- дини јајылмаға башламышды. 8—9
лиВРЕтто (итал. libretto, həрфи зидентдир. о, марони-христиан ол- әсрләрдә Л.-ын дағдыг һиссәсиндә
мә'насы — китабча) — опера, оперетта, ба- малыдыр. Президент кениш сәлаһиј- Суријадан газмыш марониләр мәс
лет, мусигили драм, кантата, оратори- jәтә маликдир. Ганунвериҹилик Һаки- кунлашды. 11 әсрин сонунда л.-а
ја вә с. ириһәҹмли мусиги әсәрләринин мијjәти Депутатлар Палатасына бир- сәлибчиләр (бах Сәлиб сәфәрләри) со
әдәби мәтни. л. башлыча" олараг, халг палаталы парламентә) мәхсусдур. Пар- хулмуш, лакин əһалинин азадлыг мү

нин (Ү. Һаҹыбəјовун «Короғлу», Н. А. путатдан ибаратдир (30-у марони, 20-си нунда өлкәдән говулмушдулар. 13 эср—
дастан вә нағылларынын, әфсанәләри- ламент 4 ил мүддәтинә сечилән 99 де- hарибәләри нәтиҹәсиндә 13 әсрин со

Римски-Корсаковун «Садко» операла- сүнни, 19-у шиә, 11-и православ вә с.). 16 әсрин әввәлинә гәдәр Л. Мисир мәм
ры, ә. Бәдәлбәјлинин «Гыз галасы», депутатлар палатасынын сəдри шиә, ләкләринин Һакимијjәти алтында иди.
с. с. Прокофјевин «Золушка» балет- онун мүавини православ Олмалыдыр. 1516 илдә Л.-ы түркләр ишғал етди. л.
ләри), бәдии әсәрләрин (Г. Гарајевин Иҹра haкимијjәти президентә вә Назир- халгы түрк эсарəтинә гаршы дәфәләрлә
Једди көзәл» балети, Ш. Ф. Гунонун ләр Шурасына мәхсусдур. Баш назир үсјана галхды. 1860 илин августунда
«Фауст», П. И. Чајковскинин «Јевкени сүнни олмалыдыр. Франса мүсәлман-христиан (друз-ма
Онегин» опералары вә с.) мотивлари Тәбиәт. Сәтһи, əсасан, дағлыгдыр. рони) мүнагишәсиндә христианлары мү:
әсaсындa japaдылыр. Киноссенарилəрин Əразинин чох һиссәсини Ливан сил- дафиә бәһанәсилә Л.-ы ишғал етди. 1861
тыса мәзмунуна да л. дефилир. силәси (3083 м) вә бундан Бекаа ва- илдә Авропа дөвләтләринин (әсacән, Б.
ЛИВАДИЈА — УССР-ин Крым вил.-ндә диси (ени 8—14 км) илә ајрылан Анти- Британија) вә Түркијанин тəзјиги илә
штг (1939 илдән). Гара дәниз саһилин- ливан силсиләсинин г. јамаҹы тутур. Франса өз гошунларыны өлкәдән чы
дә, Jалтадан 3 км ҹ.-г.-дəдир. Дән из- Г.-дә дәнизкәнары овалыг (ени 15 км- xарды; Бејнәлхалг комиссија (Франса,
кәнары иглим курортудур. Кардиоложи дәк) узаныр. Иглими субтропикдир. Ор- Б. Британија, Австрија, Пруссија, Руси
санаторија, истираћәт еви, парк (1834). та темп-р саһилбоjунда јанварда 13°С, ja, Түркиjә) Л.-а мухтаријjәт верди

ијулда 28°С, дағларда 1000 м һүнд.-дә (өлкә рәсми олараг л. адландырылды).
мүнафиг олараг 6°С вә 22°С-дир. Ил- 1918 илин октјабрында инкилис-фран
лик јағынты саһилбоjунда 750—1000 мм, сыз гошунлары Л.-ы ишғал етди. 1920
дағларда 1000 мм-дән чохдур. Јајы ил сентјабрын 1-дә Франсанын мандат
гурагдыр. Ән ири чајы Әл-Литанидир. лығы алтында «Бөјүк Ливан» дөвлати
Гәһвәји, боз-гәһвәји дашлы торпаглар japaдылды. 1926 илин мајында л.
кениш јајылмышдыр. Кол биткиләри респ. e'лан едилди. Лакин конститу
үстүндүр. Мешәләр вар. сија л.-ын хариҹи өлкәләрлә әлагаси
Әһали. Әһалинин 90%-дән чоху вә мүдафиәси үзәриндә Франсанын

әрәбләрдир (ливанлылар, һәмчинин тәгр. нәзарәтини сахлады. 20—30-чу илләрдә
210 мин нәфәр фәләстинли гачгын; л, халгынын Франса мүстәмләкәчилә
1980). Ермәниләр, күрдләр, һәмчинин ринә гаршы силаһлы үсјан вә чыxыш
чәркәзләр, јунанлар, түркләр, фарслар, лары кенишләнди. Икинҹи дүнја мү
jәһудиләр, авропалылар вә б. халглар Һарибәсинин әввәлиндә л.-да һәрби вә

Бөјүк Ливадија са рајы, 1910—11, да јашајыр. Дөвләт дили әрәб дили- зиjjәт е'лан олунду, парламент бура
Ме'мар Н. Т. Краснов, дир. Диндарлары христиан вә мүсәл- жылды, Ливан Коммунист Партијасы.

«Бөјүк Ливадија сарајы» (1917 иләдәк мандыр. Ишләјән әһалинин тәгр. 47%-и нын (1924 илдә japaдылмышды) фәа
к.т.-нда, тәгр. 16% -и сәнаједә, галан- лиjjәти гадаған едилди. Франса фашист

чар игамәткаһы; һазырда санаторија- лары башга саһәләрдә чалышыр. Әһа- Алманијасына тəслим олдугдан (1940,
дыр), јахынлығында «Ливадија» үзүм- линин бир кисми ишләмәк үчүн Аме- иjун) сонра л. Италија — Алманија ба
чүлүк-шәрабчылыг с-зу вар. Л.-да Крым рика ва Африка өлкәләринә муһаҹирәт рышыг комиссијасынын нәзарәти алты
конфрансы (1945) кечирилмишдир. етмишдир. Орта сыхлыг 1 км* дә тәгр. на кечди. 1941 ил иjунун 8-дә «Азад

ливан (әр. (AsiLJI J.- ) 300 нәфәрдир (1980). Шәһәр әһалиси Франса» вә Инкилис гошунлары Л.-а

— Ливан Респ.-сында дағ силсиласи . 60,1%-дир. Бөјүк шәһәрләри: Бејрут дахил олду. Франса Л.-да өз мандат
Аралыг дәнизинин ш, саһилибојунча (1,4 млн., әтрафы илә
узаныр. Уэ. ени 45 км-ә, бирликдә; 1974), Три ЛИВАН

Һүнд. 3083 м ә (Гурнәт-үс-Сәндә д.) гә поли, Сајда, Захли.Тарихи очерк. Мүа- 20...9дәрдир. Әcacән, Мезозоjун əhəнкдашы
вә гумдашыларындан тәшкил олунмуш- сир Л. әразиси ән гэдим

(Ашағы ТӘреб дөвлатинин аразиси ушимли иссал-Гусар.
дур. Карст инкишаф етмишдир. Кол- заманлардан
луглар, ајры-ајры саһәләрдә мәшәләр вә Јухары Палеолит)

ЕТРИГолн
Закартавар. г. јамаҹындакы Ҹиддә мағарасы мəскунлашмышдыр. Гә

мүһүм туризм објектидир.
дим əhaлиcи финики- KE ли в АНУ

Еурч-карта
јалылар, һүрриләр ва
б. тајфалардан ибарәт Бəтруны
иди. Е.е. 4-2-ҹи мин

илликләрдә Финикија дор д-әһмар өл-Ләбоа бR464
нын бир һиссаси ол Еурази:

муш, е.ə. 2-ҹи минил

ликдә Мисирин сијаси и Балбан 2629
ДА ЕЛЫГ/

тә'сири алтына кечмиш- ригер
ди. Бу дөврдә Бабилис
тан, Гафгаз вә Орта ли в

Асија дөвләтләри илә ада

тиҹарәт әлaгәләри ке 2462
A.nejh

нишләнмишди. E.Ə.8 7 Ујем әл-Барди Гүтефа

әсрләрдә бураны Ассу
Беm ад-Динливен, Ливан Республика- рија, 7 әсрин сонунда

сы (шт 1) Бабилистан, ү66 Фәнник Дума

Умуми мәлумат. Тəрби Асијада, әһәмәниләр, 4 эсрдә Чаззине.Аралыг дәнизинин ш. саһилиндә дөв- Македонијалы Искән Дамашг4
Аән УБИ) Раше)

ләт. Шм.-да вә ш.-дә Сурија, ҹ.-ш.-дә дәр етмишди.
28140

Исраил, ҹ.-да Әрәб дөвлəти јаратмаг 4 әсрин сонунда Мисир Сәрәфәна

үчүн БМТ тәрәфиндән ајрылмыш вә Селевкиләр дөвлати Ан-Набатија
әрази илә һәмсәрһәддир. Саh. 10,4 арасында бөлүшдүрүл

ECyp:(Тир әл-Лu nанимин км?. Əh. 3,1 млн. (1981). Пајтах- мүш, 4—6 асрләрдә Би
е Ел ИВАН

ты Бејрут ш.-дир. Инзибати ҹәһәтлән занс империјасына да Год. Исраил дөвлатинин
5 мүһафазаја бөлүнүр. хил едилмиш, 7—11 Бинт Wүбеја сөрлөдлөри БМТ-нин Баш

Довлат гурулушу. л. парламентли асрләрдә әрәб сүлaлә Мачлисинин 1947 ил 29 но

респ.-дыр. 1926 ил Конститусијасы дəринин һөкмранлығы | забр тарихли гарарына əса

сән көстерилмишдир
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са

лығыны ләғв етди; азадлыг һәрәкаты- хармаға мәҹбур олду (1946, 31 декабр). ди. Милли истисадијјатын мөһкәмлән -
нын тәләби илә Л. а истиглалијjәт ве- 1948—49 илләрдә Л. Әрә6—Исраил мү- дирилмаси саһәсиндә тəдбирләр вә
рилмаси һагтында бә jанат имзаланды hарибәсиндә иштирак етди. сосиал ислаһатлар һәјата кечирилди.
(1941, 26 ноjабр). Күтләви халқ һәрә- Л. һөкумəтинин јеритдији империа- л. 1967 илин иjунунда Исраил тәҹавү
катынын тәзјиги алтында 1943 ил но- листпəpəст сијасəт, халг күтләләри- зүнә мә’руз галмыш әрәб өлкәләри илә
јабрын 22-дә Франса Л.-а рәсмән ис- нин ағыр игтисади вәзијjәти сосиал һәмрә'j олдуғуну билдирди; Јахын
тиглалијjәт вермәјә мәҹбур олду. л. зиддијjәтләри даhа да кəскинләшдир- ШІәргдә сијаси бөһранын низaмa
1944 илин августунда ССРИ илә дип - ди; демократик халк һәрәкаты ҝүҹлән- лынмасы Һаггында БМТ Тәһлүкәсиз
ломатик мүнасибәтләр japaтды. 1945 ди, Бирләшмиш Милли ҹәбһә japa - лик Шурасынын 1967 ил 22 нофабр
илдән БМТ-нин үзвүдүр. 1945 илин дылды. 1958 ил мајын 8-дә башланмыш тарихли гәтнамәсини бәјәнди. 1968
февралында Л. Алманија вә Јапонија үсјаны батырмаг мәгсәди илә прези- илдән Л. әразисиндә Фәләстин Мү
илә мүһарибә вәзијjәтиндә олдуғуну дент к. Шамунун АБШ-дан көмәк ис- гавимәт һәрәкатынын (ФМh) фәалиj
e'лан етди. Икинҹи дүнја мүһарибә- тәмаси Ливана гаршы Америка тә- jәт көстәрмәси Исраилин Л.-а бас
синдән сонра Франса Л.-ы ишғал ал- ҹавүзүнә сәбәб олду. гынлары үчүн бəһанә олду (бах Исраи
тында сахламаға ҹәһд көстәрсә дә, 1958 илдә һакимијjәт башына кәл- лин əpəб өлкәләринә гаршы тәҹавүзү).
ишғалчылара гаршы мүгавимәт һәрәка- миш јени һөкүмәт (багш назир Р. Ка- 1973 илин јанвар-августунда Исраил
ты, күтләви тә'тил вә нүмајишләр нә- рами) битәрәфлик, блоклара гошул- Л.-а гаршы 100-дән артыг силаһлы
тиҹәсиндә гошунларыны бурадан чы- мамаг сијасəти јеридәҹәјини е'лан ет- фитнәкарлыг төрэтди. Хариҹи империа

на:

Ливан. 1. Ливан сидри мешәси. 2. Дая кəнди. 3. Бејрут шәһәринин бир һиссәси. 4. Сајда шәһәриндән көрүнүш. 5. Ши
мали Ливанда шәһәр. 6. Сајда нефтдашыма портунда. 7. Гојун сүрүсү. Арха планда - Бејрут нефта јырма заводу,

8. Фәләстан гачгынларынын Дүшәркәси. 9. Бәәлбәк дә мусиги фестивалы.
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лист даирәләри вә Исраилин силаһ- тәҹавүзү игтисадијјата бөјүк зијан Франсыз, инқилис вә ермәни диллә
ландырдығы даxили иртиҹа гүввәлә- вурмушдур. Тәсәрруфатын габагчыл риндә чыхан дөври нәшрләр дә вар.
ринин фмһ дәстәләрини дармадағын саһәләри хариҹи инһисарларын тә" - Милли информаси ја акентлији (1964),

фәләстинлиләрин ва ул Милли та һәләри тохууду, једини, ағамена- 1937; Некумəтин сəpəнчамындадыр),
рәгтипәрвәр Гүввәләринин (мтг) бир- лы, нефт е малы, тикинти материал - Ливан (1959) вә «Орјан» (1960) хүсуси

чыхышлары нәтиҹәсиндә мүвәф- лары истеһсалыдыр. Бискинта рунун телевизија ширкәтләри Бејрутдадыр.
фәгијjәтсизлијə yғрады. 1975 илин ап- да дәмир филизи, Триполи јахынлы- Әдәбијјат. Гәдим ва орта әсрләрдә
релиндә ФМh вә МТГ илә сағ христиан ғында гонур көмүр вә асфалт чыха- л. әдәбијјаты умумәрәб әдәбијјаты чәр
гүввәләри арасында зиддиј- рылыр. Сајда вә Триполи нефт e'ма- чивәсиндә (бах Әрәб мәдәнијjәти.

мү- лы з-длары вар. 1980 илдә 2,2 млрд. Әдәбијјат) инкишаф етмишдир.вәтәндашjәтләр кəскинләшәрәк 19 әc
Һарибәсинә чеврилди. 19 ајлыг мү- квт.саат електрик енержиси, 2,1 млн. рин орталарындан Гл. japaнмагда олан
Карибалда бөјүк инсан тәләфаты- т нефт мәһсуллары, 1796 мин и се рени араб әдәбијатынын мәркәзләрин
на тәгр. 30 мин нәфәр өлмүш, 60 мин- мент истеһсал едилмишдир. Беҹәрилән дән биринә чeвpилмиш, бурада маариф
дән чох japaлaнмышды) вә өлкә иг- торпагларын (әразииин тәгр. 25% -и) чилик идејалары jajылмыш, публиcис -
тисадијатынын дағылмасына сәбәб ол- 50% - индән чоху ири мүлкәдaрлaрa мəx - тика инкишаф етмишди (Насиф әл -Ја
дар Ријад вә Гаһирәдә (1976, окт, сусдур. К.т.-ның əсас саһәси мејва зычи, Əhməд Фарис әш Шидjar, Бутрус
јабр) бүксәк сәвијjәдә кечирилмиш әрәб вә тәрәвәз истеһсалыдыр. Дәнли вә әл-Бустани, Марун Наггаш, Әдиб Ис
өлкәләри конфрансларынын гарарлары- дахлалы биткиләр, һәмчинин техники hаг вә б.). Бу дөврдә әдәби јјат көһна
на əсасəн «әрәб өлкәләринин сүлһү го- биткиләр (шәкәр чуғундуру, түтүн, ән'әнә вә формалардан узаглашмы,

мазмун үслуб хусусијjәт
Всиндән сонра эмәлијјатлар да јанды- мин тушəкəр чулундуру, 135, 1 мин тлари кəсб етмишди. Морҹи" Зердан,
рылды. Лакин . Исраилдән көмәк алан алма, 255,2 мин т портағал, 18,3 мин Фәрәһ Антун, Јагуб Сарруф әрәб әдә.
улсан христиан гүввәләри омһ дәс- т банан тығылмышдыр, 40 мин гарамал, биjјатында илк тарихи романлар ва
тәләри вә мтгә гаршы һәрби әмәлиј- 316 мин давар вар (1980), Автомобил драм әсәрләријаздылар. 20 әсрин эв
батлары давам етдирир. 1978 илин мар: jолларынын уз. 7,7 миң км, д.).-лары- вәлләриндә әдәбијат јени мәрһәләјә
тында Исраилин Л.-ын ч. р-нларыны нын уз, 408 км дир, (1980), Л. Бразисин - гәдәм году. Л. әдәбијјатында романтиз
Иная етмәси илә өлкәдә вәзијjәтјени дән Абкајк (Сәудијjә Әрәбистаны) — Сајн мин вә тәнгиди реализмин јаранмасы

Шурасынын тәләби илә Исраил годун кәмәрләри кечир. Эн бөјүк дәниз по т. х. Ҹ убранын, м. Нуајмәнин мүһүм
лары өлкәдән чыхарылдыгдан (1978, лары:
ијун) сонра Л.-ын ҹ.-уна нәзарәтедән нәлхалт аеропорту Бејрутдур. Мејвә, һарибәсиндән сонра әдәбијјатда бəд -
сағ христиан гүввәләри орада мәркәзи нефт мәһсуллары, јун, дəри хамма бинлик əhвали руһијjәси, романтизм
Л. Һөкумəтинин суверенлијинин бәрпа лы, семент, метал мә'мулаты вә с. вә сентиментализм мејллари күҹлән -
олунмасына манечилик төрəдирләр. л. ихраҹ едилир. Машын вә аваданлыг, ди. Бишар әл Һури (тәхәллүсү әл-.
АБШ-ын васитәчилији илә имзаланмыш әрзаг, ағаҹ, кимја мәһсуллары вә с. Әһтал әс Сакир) иҹтимаи әдaләтсиз -
Мисир-Исраил Кемп-Девид сөвдә- идхал олунур. Əсас тиҹарәти Сəудиј- лијә вә јаделли зүлмә гаршы мүбари -
ләшмәсини (1979, март) писләмиш, рәб јə əpəбистаны, АБШІ, Франса, Ита- зәјә чакыран ше'рләр јазды. Ингила -
дөрләтләринин јүксәк сәвијjәдә кечи- лија, Бирләшмиш Әрәб Әмирликлари, би демократик ҹәрәјан јаранды. Өмәр
pилмиш Бағдад мүшавирәләриндә (1978, Кувејт. Ираг вә с. иләдир. ССРИ вә Фахури, Тофиг Јусиф Аввад, кәрәм
1979) иштирак етмиш вә oнлaрын гә- диҝәр сосиалист өлкәләри игтиса- Мәлһәм Кәрәм вә б. реалист әдәбијјаты
рарларыны бәјәнмишдир. л. позитив ди әлaгәләри вар. Пул ваhиди Л. фун- инкишаф етдирдиләр. Икинҹи дүнја
битәрәфлик, блоклара гошулмамаг си- тудур. мүһарибәсиндән сонра империализма
јасəти јеридир, Исраил тәҹавүзүнә гар- сәһиј) ә. 1970 илдә Л. -да әһалинин гаршы мүбаризә әдәбијјатын əсас мөв -
asəpəб өлкәләри бирлијинин мөһкәм- һәр мин" нәфәринә дүшән доғум сајы зусу олду (Өмəр Фахури, Раиф әл
ләндирилмәсинә сә”ј көстәрир. 1981 ил- 27, өлүм сајы 3,9; һәр мин нәфәр ди- Һури вә б.). Марун Аббуд, ҹорҹhəн -
дән Исраилин көмəјинә архаланан сағ ри доғулана көрә ушаг өлүмү 13,6 ол- нa, Mәhәммәд Дакруб, “Ризван әш
христиан даирәләринин Л.-да «әрәб өл- мушдур. Инфексион вә паразитар хәc- Шәһһал вә б. Ливан кәрчәклијинин
кәләринин сүлһү горујан гүввәләри энә тәликләр үстүндүр. Бағырсаг инфекси - актуал проблемлəрини əкс етдирән

гаршы дүшмәнчилик һәрәкәтләри, «се- јасы, вәрәм, трахома, hелминтозлар реалист әсәрләр јаздылар. 60—70 ҹи
паратчыларын вә дахили иртиҹанын (аскаридоз, трихинелліоз вә с.) жениш илләрдә әдәбијјата кәлмиш Мәһәммәд
фитнәкарлыглары өлкәдә вәзијjәти даим јајылмышдыр. Л. -да 10,8 мин чарпајы- Ајтани, Едуард Бүстани, Сүһејл ид -
кәркинләшдирир вә ганлы тосгушмалара лыг (әһалинин һәр 10 мин нәфәринә рис, Әли Әлмәд Сәид, Мишел Сүлеј
сәбәб олур. 38,4 чарпајы) 143 хәстәхана, амбула 6.-нын јарадыҹылығында иҹ

Сијаси партијалар, һәмкарлар итти- торија, поликлиника, 2300 həким тимаи вә сијаси проблемләр, империа -

фаглари . хачавхдүн гаршы Ах:Тәрэггипәрвәр Сосиа- 600 диш һәкими, 600 әҹзачы, 3 минә баризә мөвзулары
лист партијасы (1949 илдә ја јахын орта тибб ишчиси вар (1973). х. Ҹүбран, м. Нүајмә, "C. Идрис вә
јасы (jaxуд Ливан фалангалары) ун тләринин тибб факүлтәсиндә, Беј- «Јердән доған күнәш» ше'р китабы
—əсасы 1936 илдә гоjулмушдур; 1943 рут ун-тиндә, 8 тибб мәктәбиндә һа- Азәрб. дилиндә нәшр олунмушдур. Л.
илдән фәалијjәт көстәрир. Милли - зырланыр. да Нәби Хәзринин «Мәһәббәт вә фәла
Либерал Партија (1958). Маариф. Өлкә истиглалијjәт га- көзләри» китабы бурахылмыш,
милли Блок (1943), Ливан зандыгдан сонра халг маарифинин ин- Азәрб. шаирларинин ше'рлари дәрҹ

Коммунист Фәалијjәти кишафына вә милли кадрларын һа- едилмишдир. Азәрб. алимлари М. Нүaj
тәшкилaты (1971). Ливан Комму - зырланмасына бурахылан вәсаит ил- мә, ҹ. х. Мүбран һаггында моногра
нист Партијасы вә с. Ливан Фәһ- дән илә артырылыр. 1960 илдән дөвләт фиjалар јазмышлар.
лә вә Гуллугчулары һәм- ибтидаи мәктәбләриндә тәфсил пул- Ме'марлыг вә тәсвири сән әт. л.
карлар иттифагларынын суздур. Тәһсил мүддәти ибтидаи мәк- әразисиндән е.ә. 5—4 -ҹү миниллик
Үмуми Федераси јасы, Де- тəбләрдә 5, орта мәктәбләрдә 7 (ната - ләрә аид даш истеһкамларын вә jаша -
мократик жәнҹләр итти- мам—4, там—3), техники пешә мәктәб- jыш евләринин галыглары (үбејл ш. -

фагы (1970), Ливан - Совет ләриндә 3 илдир. Л.-да 5 унт вар. ндә), орнаментләр вә һејван тәсвирлә -
Достлуғуҹәмијjәти ва с. Техники кадрлар, әсacән, хариҹдә, ори илә бәзәдилмиш керамика, е.ә. 3—2.

ҹүмләдән ССРИ-нин али мәктәбләрин- ҹи минилликләрә аи: Финикија ин
вар.

Игтисади-ҹографи очерк. Л.-ын дә һазырланыр. Бөјүк китабханалары вә ҹәсәнәти нүмунəлəри ашкар едилмиш
игтисадијјаты зәйф инкишаф етмиш- музејләри Бејрутдадыр: Милли китаб дир. Рома дөврү инҹәсәнәтиндә
дир. 1975 иләдәк "Әрәб өлкәләри илә хана (1921; тәгр. 100 мин китаб вә 3 тик вә Шәрг ән'әнәләри бирләшмиш
Гәрб өлкәләри арасында Л. буржуа- мин әлјазма), Милли музеј вә с. ди (Бәәлбәхдәхи мә'бәлләр, 1—3 әср

Мәтбуат, радиозијасынын һәјата кечирдији васитәчи
Бизансверилишлари, теләр). дөврүндән Монастыр,

тиҹарәт вә валјута әмәлијјаты, һәм- левизија. Əсас гәзетләр әрәб дилин дә килсә вә катакомбалар талмыш дыр.
чинин хариҹи туризм милли кәлирин чыхыр: «Әл-Амал» (1939) Əл Әнвар» Әрәбләр Л. а ҝәлдикдән сонра (7 ср )
тәгр. 60%-ини верирди. 1975 илдән (1959), «Әл-Ҹәридә» (1953), «Ән -Ни- мәсчид, минарә, мәдрәсә, базар, кар
сонра вәгәндаш мүһарибәси вә Исраил да» (1958), «әш-Шәәб» (1961) вә с. вансара вә гәсрләр тикилмишдир. "ос
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222 ЛИВАН КОММУНИСТ ПАРТИЈАСЫ

манлы империјасы дөврүндә мүсәлман сынын (СКП) тәркибинә дахил идиләр. килтәрә— Франса — Исраил тәҹавүзү:
дини тикилиләринә түрк ме'марлығы - Мүстәгил партија кими лкп 1944 илин нүн (1956) мүвәффәгијjәтсизлијə yғ
нын тә'сири олмушдур. Ме'марлыгда јанварындан фәалијjәт көстәрир. ЛКП- рамасы вә Бағдад пактынын ифласы
ојма орнаментләр вә витражлар тәтбиг нин -ҹи гурултајы (1944, јанвар) де - әрәб өлкәләриндә, оҹүмләдән Ливан
едилирди. 17—18 әсрләрдә Абдулла мократик мәркәзијjәт принсипини пар- да антиимпериалист ҹәбһәни гүввәт -
Заһир, Нестер Тарабулси, Стефан Деј- тијанын тәшкилати гурулушунун əсасы лəндирди, һөкумəтин мүртәҹе си јасə
рани вә б. бојакарлар фәалијjәт көс- e'лан етмиш низамнамә гәбул етди. 1948 тинә гаршы наразылыг артды. Пре
тәрирдиләр. 19 əсрдә— 20 әсрин эв- илин јанварында ЛКП нин фәалијjәти зидент к. Шамунун империалистпә
вәлләриндә монументал бојакарлыг вә гадаған едилди. 1948 илдә һкп скп рәст сијасəтинә гаршы башланмын
дәзқаһ бојакарлығы (дини вә мәмшәт илә бирләшди; ваһид Сурија вә Ливан халг үсјаныны батырмаг үчүн Ливан
мөвзулары) инкишаф етмишди. 1930 - Коммунист Партијасы japaдылды. 1958. һөкумəти АБШ-дан һәрби •јардым»
ҹу илләрдә А. Табет, Ж. Абушар, Ф. илин нoјабрындан ЛКП јенидән мүстə- истәди. Ливанда jашајан американ -
Трад вә б. ме'марлар фәалијjәт ҝөстәр- гил партија кими тәшкил олунду. Лікп- ларын һәјатыны горумаг зәрурәти бә
мәјә башлады. 30—40 -ҹы илләрин тәc- нин 2 ҹи гурулта јы (1968, и јул) Ли- hанәси илә АБШ 1958 ил иjулун 15
вири сəнəтиндә реалист ҹәрәјанлар ванын истислалијjәтинин мөһкәмлән дә Ливана тәгр. 14 мин нәфәрлик го
үстүн иди (М. Фаррух, ө. Әнси). 50— дирилмасини хариҹи капиталын шун јеритди. Лакин АБШын Ливана
60-ҹы илләрин инҹәсәнәтинә сүрреа- игтисади асылылығындан азад едил- həрби мүдахиләси Шамун режимини
лизм (А. Рa jec), кубизм вә абстраксио- мәсини ирәли сүрмүш програм гәбул горујуб сахлаја билмәди. Дүн јанын
низмин (ж. Хәлифә, Е. Кән'ан, Р. етди. 1970 ил августун 15 дән ачыг фэа - бүтүн тәрәггипәрвәр гүввәләри АБШ
Шәрәф) күҹлү тә'сири олмушдур. с. лиjjәтинә иҹазә верилди. ЛКП нин 3 ҹү ын Ливана мүдахиләсини Писләди

Балтаксе, и. Шамут инҹәсәнәтин реа- гурултајы (1972, јанвар) партијанын ССРИ,нин тәшәббүсү илә БМТ нин
лист ән'әнәләрини давам етдирмишләр. бејнәлмиләл хәттини тасдиг етди; Фә- 1958 илин августунда чакырылмыш
Һејкәлтәрашлыгда реалист әсәрләряә ләстин проблеми илә әлaгәдар тәтнамә фөвгәл адә сесси јасы Ливандан аме -
(J. Хоа јек) јанашы абстракт компози- гәбул олунду. ЛКП өлкәдә демократи- рикан гошунларынын чыхарылмасы
сијалар (Н. Ирани, Р. Сәмаан) japa - јанын кенишләндирилмаси, Исраилин һаггында гэтнамә гәбул етди. Шамун
дылыр. Лива на гаршы тәҹавүзүнүн дәф едил- исте' фа вермәјә мәҹбур олду. Лива -

Мусиги. Гәдим заманлардан муси- мәсиндә халгын тәрәггипәрвәр гүввә- нын јени һөкумəти АБШ гошунлары -
ги халгын мәйшəтинә дахил олмушдур. лəринин бирләшдирилмаси вә с. УҒ- нын өлкәдән чыхарылмасыны тәләб
Милли консерваторија (Бејрут), Му- рунда чыxыш едир. ЛКП -нин 4-ҹү етди. 1958 илин октјабрында АБШ өз
сигичи Ҝәнҹләр Ҹәмијjәти Ливан муси- гурултајы (1979, август) Ливанын мил- гошунларыны Ливандан чыхармаға
ги сəнəтинин инкишафы вә тәблиғиндә ли мəнафејини мүдафиә шүары ал - мәҹбур олду.
әһәмијjәтли рол ојнајыр. Халг маһныла- тында кечмишдир. Сов.Икп вә луп лиBAHлыЛАР –Ливанын əсас әһа -
рынын популјарлашмасында мүғәнни нүмa jәндә hej'әтләринин Москва ҝө- лиси, милләт. Тәгр. 2,8 млн. нәфәрдир
Ферузун хидмәти бөјүкдүр. Мүхталиф рүшләриндә (1979, иjун, сентјабр) (1980). Әрәб дилиндә данышырлар,
фестиваллар (Бәәлбәкдә вә с.) вә мүса- Һәр ики партија арасында гаршылыглы Франсыз дилиндән дә истифадә едир -
бигәләр кечирилир. Л.-ын «Каракаллы » достлуг вә әмәкдашлыг мүнасибәтләри- ләр (сон илләрдә инкиляс дили дә ҝе
рәгс ансамблы Бакыда гастролда ол- нин даhа да инкишаф етдирилмәси мә- ниш јајылмышдыр). Диндарлары хрис
мушдур сәләләринә тохунулмуш, Јахын Шәргдә тиан вә мүсәлмандыр. л. -ын әксәриj

Театр. л. театрынын мәншәји гә- вәзијjәт вә с. мәсәләләр мүзакирә олун- jәти экинчилик вә итәкчиликлә мәш
Димдир. Лакин јарымпрофессионал мушдур. луп Ливанын милли-мүтә- ғулдур; бир кисми сəна једә чалышыр.
труппалар 20 әсрин 2-ҹи јарысында рәгги түввәләри Маркази Сијаси Шу- 1,5 млн. ливанлы хариҹдә jaшa jыр
мејдана кәлмишдир. Труппалары ре- расынын (14 сијаси партија вә тәшки- (1974). Бах һәмчинин Ливан, əрəбләр.
пертуарына ж. Б. Молјер, В. Шекспир, латы бирләшдирир; 1980) ишиндә фәал
ж. п. Сартр, Е. Ионеско, Б. Брехт, иштирак едир. ЛКП нүмajәндә hej'әти Юго-Западная Азия, М.,Әд.: Зарубежная Азия. Общий обзор.

1979 (серия
А. Чехов вә б.-нын пјесләри дахилдир. коммунист вә фәһлә партијаларынын «Страны и народы»).
Тамашалар әрәб, франсыз вә инқилис Беінәлхалг Москва мүшавирәләриндә
дилләриндә оjнанылыр. Театр хадим- (1957, 1960, 1969) иштирак етмиш вә лиBAнов Борис Никола јевич (8.
ләри: h. Һури, ə. Иссауи, Р. Әссаф, oнлaрын сәнәдлəрини бәјәнмишдир. Гу- 5.1904, Москва — 22.9.1972, Москва) —
Н. әл-Әшкар, А. Мултaкa нə 6. Өлкәдә рултајларарасы фэалијjәтинә мк вә рус совет актјору, режиссор. СРИ
милли , театры ).
фәалијjәт көстәрир. лип мк сəдри Н. Шауи, Баш катиби мүкафаты лауреаты (1941, 1942, 1947,

Кино. Л.-да илк бәдии филм 1929 ч. Һәвидир. Мәтбуат органы «Ән Ни- 1949, 1950, 1970). 1924 илдән Моск -
илдә japaдылмышдыр. Әcacән мело- да» газетидир. ва Бәда је Театрынын актјору, 50 -ҹи
драмлар, мусигили комедијалар чәки- әд.: Шауи Н., Стратегия империа- илләрдән ејни заманда режиссору ол -
лир. Өлкәдә чохлу хариҹи кинофилм- лизма и ближневосточная проблема, Проб- мушдур. Ән јахшы роллары: Швандја
ләрин нүмајиш етдирилмаси милли ки социализма», 1979, № 6; («Лjубов Јарова ја», к. Трен јов), Нозд -

сəнəтинин инкишафыны лəнкидир. Хауи ж. Гибкость форм, твердость прин- рјов («Өлү ҹанлар», Н. Гоголун ејни -
Филмлари: «Гырмызы күлләр» (1957, ципов, јенә орада, № 9 адлы әсәри үзра), Солјоны («Үч баҹы»,
реж. М. Һарун), «Нама'лумлуға доғ- лиВАН САЗиши (1944)—ма јын 20- А. Чехов), Рыбаков («Кремл сааты»,
ру» (1957, реж. ж. Həср), «Сынмыш дә Ливанда јунан мүһаҹир һөкумə Н. Погодин), Јегор Булычов («Jerop
ганадлар» (1963), реж. J. Məəлуф), «Лал ти, јунан буржуа партијалары, Мил- Булычов вә башгалары», м. Горки),
вә мәһәббәт» (1971, реж. А. Бәһри): вә е. ли Азадлыг Сијаси Комитаси, Милли Дмитри Карамазов («Карамазов гар -

әд.: Имангулијева А., Мүб- Азадлыг Ҹәбһәси (EAM), Јунаныстан дашлары», Ф. Достојевскинин ејниад -
ран Хәлил Ҹүбран, Б., 1975; і енә онун, Халг Азадлыг Ордусу (ЕЛАС), Ју- лы әсәри үзрә) вә б. 1924 илдән кино
«Ассоциация пера» и Михаил Нуайме, м., наныстан Коммунист Партијасы, һәр - да чәкилмишдир. «Дубровски» (1936),

Исто- би сијаси милләтчи тәшкилaтлaрын «Балтик депутаты » (1937), «Минин
сали бик.с. имзаламышдыр. Өз вә Пожарски (1939), , , Варјаг“ крејсе

тории Ливана, пер. ., М., 1969; Ce- имканларыны дүркүн гијмәтләндир- ри» (1947), «Адмирал Ушаков» (1953),
г

дәрәҹәси» (1969) Ленин
М., 1971;

ский А. Е., рым- јунан мүһаҹир һөкумəтинин өлкәјә ордени, 5 башга орден вә медалларлановой арабской ли- гајытмасына, инқилис гошунларына тәлтиф едилмишдир.
тературы, М., 1971; ЛитератураВостока архаланан мүртәҹе даирәләрин демок- лиВАН-ФРАНСА МҮНАгишәси
Азия. Справочник, М., 1977; Зарубежная ратик гуввәләрә гаршы террора баш- (1943)—1943 ил ноjабрын 8-дә Ливан
Азия. Общий обзор. Юго-Западная Азия, ламасына, ЕЛАС ын бурахылмасына, һөкумəтинин гарары илә конституси
М., 1979 (серия «Страны и народы»); јунан халгынын демократик наилиј јадан (1926) Франса нын мандат дөв
Александров И. А., Ливан: пора су- jәтләринин ләғвинә шәраит japaтды, лəти кими хатырланмасынын чыхарыл
ровых испытаний, М., 1980. лиВАНА ГАРШЫ АМЕРИКА тә- масы, Ливаныя
лиВАН коммунист ПАРТИЈА. ҸABYЗY (1958) —әрәб халкларынын вә онун президентинә бејнәлхалг са

там суверенлијинин

сы (лкп; Lлал 4: 3.1 јан милли азадлыг мүбаризасини боғмаг зишләр бағламаг һугугу верилмасинин
əсасы 1924 ил октјабрый" 24-дә гоjул- мәгсәди күдән бејкәлхалг империализ- көстəрилмаси, милли ордунун japaдыл
мушдур. 1924—44 илләрдә Ливан ком- мин һәрби тадбирларинин тәркиб һис - масы hаггында мадданин дахил едил
мунистлари Сурија Коммунист Партија- сәси. Сүвејш каналы зонасында Ин- мəси вә с. илә әлaгәдар башланмышды.

лемы мира и

но

1959—61; Сали

вә с.
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Буна ҹаваб олараг Франса Һакимијjәт Гуран өлкәник ганунвернҹилијинин сына гатылды. 18 әсрин әввәлләриндә
органлары Ливанын президентини вә әсасы e'лан едилишдир. Али ганун өлкәдә султанын һакимијjәти әслиндә
назирларини һәбе етди, парламенти вериҹи вә иҹра органы Үмуми халг ләғв едилди. 1835 илдә түркләр Л. - да
бурахды, конститусијанын ләғв олун- конгресидир (ҮХК). У ХК нын иҹра һөкмранлыгларыны әcacән бәрпа ет
дуғуну билдирди. Өлкәдә кəскин си- органы Али халг комитасидир. 1977 ил диләр. 1911 илдә Италија Л.-ны әлә
јаси бөһран јаранды, үсјан башланды, з март тарихли Декретә («халг Һаки - кечирмәк үчүн Түркијә илә мүһарибә -
Ливанын мүвәггәти милли һөкумəти мијjәти режими» һаггында) әсacән халг јә башлады (бах Италија-Түркијə
japaдылды. Бу шэраитдә Франса һәбс- мәҹлислари вә халг комитәләри фәалиј- мүһарибәси (1911—12)1. Мүһарибә нә
ләри да јандырмаға, Ливанын гануни јәт көстәрир, 1979 ил мартын 1—2 дә тиҹәсиндә л. Италијанын нәзарәти
һөкуматинин фәалијjәтини бәрпа ет- ҮХК нын фөвгәл'адә сессијасында м. алтына кечди. Јерли әһали мүстәмлә -
мәјә, Ливандакы баш нүмa jәндәсинин Гәззафи башда олмагла онун Баш Ка- кәчиләрә инадлы мүгавимәт көстəрди.
Һәрәкәтләрини е'тибарсыз сајмаға мәҹ- тиблији инзибати сәлаһијjәтлән әл чәк. 1914—18 илләрдә Италија гошунла -
бур олду (22 но јабр). мишдир. 1981 ил јанварын 7-дә• ҮХК- рынын чохуну Л.-дан чыхармаға мәҹ -
ЛИВЕРПУЛ (Liverpool)-Б. Брита- нын јени Баш катиблиjи japaдылмыш. бур олду; jалныз Хүмс, Траблис вэ
нијада шәһәр. Мерсисајд графлығынын дыр. м. Гәззафи «ингилаб рәһбәрлији Бенгази ш.-ләри Италијанын табелијин
мәркәзи. Мерси чa jынын сағ саһилин - нә» башчылыг eдир. дә галды. Фашистләрин һакимијjәтә
дəдир. Мүһүм нэгл. говшағы. Әһ. 540 Тәбиәт. л. әразисинин 98% -и сәһра ҝәлмәси илә (1922) Италијанын Л.-ja
мин (1976). Лондондан сонра өлкәнин вә јарымсәһрадыр. Релјефиндә кениш гаршы башладығы һəрби әмәлијјатлар
икинҹи порту. Ҝәмига јырма вә ҝәми чөкəкликләрлә ајрылан дашлы күтләви гырғынлара сәбәб олду (1923
тә'мири, металлургија, електротехника, то (һүнд. 200—600 м) əсас јер тутур. 29 илләрдә тәкҹә Киренаикада 4 мин -
нефт e'малы, резин, кимја, кағыз, је- Өлкәнин ш.-и Ливија сәһрасыдыр. дән чох адам е' дам едилди; тәгр. 142
Јинти сəна јеси; ун-т, шәкил галерејасы Фајдалы газынтылары: нефт, газ, дуз, мин нәфәр дидəркин салынды вә ја
вар. Л.-дан әрэаг, әлван металлар, дә- кипс вә с. Иглими тропик, сәһра, шм. - өлдүрүлдү). л. халгынын инадлы мү
мир филизи, . нефт, каучук, памбыг да субтропик, Аралыг дәнизи типли- гавимəтинә бахмајараг 1939 илдә Ки
вә с. ҝөндәрилир. Л.-а машынга јырма, дир. Орта темп р јанварда шм.-да 11 — ренаика, Траблис вә Фәззан Италија
тохуҹулуг кимја сəна јеси, нефт 12-C, ҹ. да 15—18°С, ијулда мувафиг нын тәркибинә сатылды. Икинҹи дүн
e'малы мəhсуллары вә c. кəтирилир. олараг 27 — 29°C вә 32—35°C; мүтлэг ја мүһарибәси заманы Италија Афри
Илк дәфә мәнбәләрдә Л. aды тәгр. макс. темп р 58°С-дир (әл Әзизијjәдә; када ишғaллaрыны кенишләндирмәк

1191 илдә чәкилир. 1207 илдә шәһәр Јер күрәсиндә ән јүксəк). Иллик ја- мәгсәди илә Л.-ны өзүнүн даjаr мән
hүгугу алмышдыр. ғынты шм.-да 250 — 625 мм, ҹ.-да 100 тәгәсинә чевирмәк истəјирди. Лакин

Ме'ѕtарлыг тикилиләри: класси- мм, Ливија сәһрасында 25 мм-дир. Б. Британија гошунлары Л.-дан Миси
сизм үслубунда Олд-Блү-Кот госпита Даими ахарлы чајлары joxдур, лакин рә сохулан италјан ордусунун һүҹу
лы (1714—18) вә ратуша (1748—97), јералты су eһти јaтлaры илә зəнкиндир. муну дәф едәрәк Киренаиканы тутду
неоклассисизм үслубунда Сент-Ҹорҹс - Бунларын cərha чыхдығы јерләрдә (1941, јанвар-феврал). Алманија
Һолд шәһәр залы (1842-54) вә инкилис мәһсулдар ваhəлəр вар. Әcacән, сәһра, нын көмəји илә Италија Киренаиканы
банкы (1845—48), неоготика үслубун - Аралыг дәнизи саһилбоjунда исә суб- jенидән ишғал етди. 1942 илдә Сталий
да килсә (1904—24), еклектик руһда тропик јарымсәһра биткиләри јајыл- град әтрафында алман гошунларынын
нəhəнк фирма биналары, мүасир үс - мышдыр. ағыр мәғлубијjәтиндән сонра италјан
лубда Јашајыш массивлари (Крокстет, әһали. Әһалинин 92% -и ливијалы- алман гошунлары Л.-дан чыхарылды.
Спарроу hолл), католик килсәси (1967), лардыр (1978). Бәрбәрләр (тәгр. 75 л. Франса вә Б. Британијанын һәрби
19 əсрдән Л.-ун мəркәзи р-нларында мин) вә б. халглар да јаща јыр. Дөв- инзибати haкимијjәти алтына кечди. Бу
чохмәртәбәли евләр инша едилир. Шә - ләт дили әрәб дили, дөвләт дини ис - дөвләтләр, һәмчинин АБШ Л.-да һәр -
Һәрин көһнә һиссәсиндә енсиз күчә - ламдыр. Орта иллик артым (1970— би базалар japaтдылар. ССРИ вә ди -
ләр боју алчаг, гејри-абад евләр даhа 75) тәгр. 4% -дир. Орта сыхлыг 1 км? - кәр сосиалист өлкәләринин гəти мөвге
чохдур. Тәнәкә евләрдән ибарәт рн - дә тәгр. 1,8 нәфәрдир (1980). Әһали- тутмасы БМТ-нин 1952 ил јанварын
лар бөјүкдүр. л.-да "Уокер Бәдии Га- нин тәгр. 90% -и дәниз саһилиндә вә 1-дә Л.-ja иcтиглалијjәт верилмәсинә
лерејасы вар. она битишик јајлада jаша јыр. Ишлә- дайр гарарынын гәбул eдилмәсиндә мүливадиPrə Азәрб.ССР Лерик jән әһалинин тәгр. 43% -и к.т.-нда, һүм рол орнады. 1951 ил декабрын 24
р-нунда кәнд. л. советлијинин мəркә- тәгр. 25% -и сана је вә тикинти, тәгр. дә мүстәгил Ливија Бирләшмиш Крал
зи. Р-н мәркәзиндән 21 км шм.-ш.-дә, 32% -и тиҹарәт, сəнəткарлыг вә c. са- лығы japaдылдығы е'лан едилди. Лакин
дағ әтәјиндәдир. ӘҺ. 563 (1981). Əсас һәләрдә чалышыр. Көчәри həјат сү- Л. әразисиндә империалист дөвләтләри
тәсәррүфаты әкинчиликдир. Сәккизил- рәнләр дә вар. Шәһәр әһалиси тәгр. нин гошунлары вә һәрби базалары сах.
лик мәктәб, клуб, китабхана, ти66 40% -дир (1978). Бөјүк шәһәрләри ланылды. 1955 илдә л. БМТ-jә дахил
мәнтәгәси вар. Триполи—700 мин (1979), Бенгази. олду. ССРИ илә л. арасында диплома -

Тарихи очерк. л. әразиси гадимдән тик мүнасибәтләр japaдылды (1955),
мәскунлашмышдыр. Е.ә. 1-ҹи минил- 1963 илдә тиҹарәт сазиши имзаланды.
лијин 1-ҹи јарысында Л.-нын г.-индә Дүнја иҹтимаијjәтинин тəзјиги вә ан
үч Финикија колонијасынын [Л.-нын тиимпериалист мүбаризәнин күҹләнмәси
шм.-г. һиссасинин ады—Траблис (Три- нәтиҹәсиндә 1966 илдә Б. Британија

дыр] əсасы гоjулду. Е.ә. 7 əсрдә Л.- чыхарылды (Франса гошунлары 1956политанија —јун үч шәһәр бурадан- гошунларынын бир һиссаси өлкәдән
нын ш.-индә јунан шәһәр-колонијала- илдә чыхарылмышды). Л.-да ири фео
ры салынды (Л.-нын шм.-ш. һиссаси далларын вә шејхлəрин һакимијjәти шә
онлардан бири —Киренанын ады илә раитиндә демократик һәрәкатларын
Киренаика адланды). Е.е. 5 әсрин ор- амансызҹасына боғулмасы, сијаси пар
таларында Л.-ныя хејли һиссаси (əса- тиjаларын фәалијjәтинин гадаған олун
сән г.) Карфакенин Һакимијjәти ал- масы вә фөвгәл'адә вәзијjәт е'лан едил
тына кечди. E.ә. 6 әсрин сону —5 әсрин мәҫи, jығынҹаг вә нүмајишләрин мəh

ли виЈА, Ливија әрэб Сосиа- әрвәлләриндә Киренаиканын бир һис- дудлашдырылмасы, тә'тиллəрин гадаған
лист Халгҹәмаһиријjәси сəсини Әһәмәниләр, сонралар исә Ма- едилмәси, хусусилә ағыр иктисади вә
(all iшillac Ci), кедонијалы Искәндәр тугмушду. Кар- зиjjәт әһалинин кениш тәбәгәләринин
Үмуми ма'лумат. Шимали Афри" факенин сүгутундан (е.ə. 2 əср) сонра наразылығына сәбәб олду. 1969 ил сен

када дөвләт. Г.-дә Тунис вә Әлҹәзаир, Л.-ны Рома, 5 әсрдә вандаллар ишғал тјабрын 1-дəки дөвлат чеврилиши нəти -
ҹ.-да Никер вә Чад, ҹ.-ш.-дә Судан, етди; 6 асрдә л. Бизансын тәркибинә ҹәсиндә монархија деврилди вә Ливија
ш.-дә мƏР илә һәмсәрһәддир. Шм. -да дахил едилди. 7 эсрдә л. Әрәб хила- Әрәб Респ. (ЛӘР) e'лан едилди. 1970
Аралыг дәнизи илә әhaтәләнир. Саh. фәтинә гатылды. Сонралар Л. Бразиси илдә өлкәдәки хариҹи həрби базалар1759,5 мин ҡм?. Əh. 3245 мин (1980). там, ја худ гисмән Мисир вә Тунисдә ләғв олунду. Милли истисадијјатын
Пајтахты Триполи ш.-дир. Инзибати Какимијjәтдә олан мүсәлман сүлаләлә- инкишафына јөнәлдилмиш тадбирләр
ҹәһәтлән 38 бәләдијjә маһалына бө- ринин табелијинә кечди. Бу дөврдә әрәб həјата ќечирилди. ССРИ илә игтисадилүнүр. Тајфаларынын күтләви сурәтлә л.-ја вә техники (1972), мәдәни әмәкдашлыг
Дөвлат гурулушу. Л. респ.-дыр, көчүрүлмәси јерли әһалинин əpəбләш - (1975) һаггында сазишләр имзаланды,

1969 ил Конститусија Бəјаннамəси мәсинә сәбәб олду; ислам дини јајыл- 1977 ил мартын 3-дә өлкәдә халг Һаки -
(мүвәггәти конститусија) гүввәдәдир. ды. 16 əсрдә л. Османлы империја - мијjәти japaдылдығы e'лан олунду;
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АБШ, Б. Британија, АФР, Франса илә
ливиЈА НА РЕАЛНЫЕ ЭЛЕЕНЕ И Е3=ИЕ дир. ССРИ илә иктисади вә техники

150 км
әмәкдашлыг кенишләнир. Пул ваhиди
Ливија динарыдыр.

-ТРАполи Силаһлы гүввәләр. Л.-нын силаh
EӘл-Адури лы гүввәләри гуру гошунлары ᏂᏂᎱ

вә һДГ. дән ибарәт олуб, умуми са jы

Landfrapjak Tophyna okrasopēccupm (Belyx Cupm) Ева-абрада ән-маили Тобрун 29,7 мин нәфәрдир (1976). Гуру гошун
вхөрф.Бами-Валид әгәминис Бардије ларында 22 мин нәфәр, һһГ дә 5 мин

Muado Cypm Cupm) А и Р Е Н А и В А нәфәр, 120 дөјүш тәjjapəси, hДГ -дә 2,7
ОАктелат

т р и пол -игт Ан и bb3-3yeejmua мин нәфәр, 2 həрби ҝәли вә 14 катер
19 адабијjә вар. Көнүллүлүк jолу илә комплект

Бу-Нучем
ес-Сидер

Бен-авад "Морса эл-Бүре јеа ал-Грејн - 30 ләшдирилир.
әш-Шуверәрі (Бу-Әсла.

Часбұ00 Сәһијjә. 1973 илдә т. да әһалинин
ie л - 4 Ygpa Сива| һәр мин нәфәринә дүшән доғум сајы

а 45,4, өлүм са јы 8,8; һәр мин нәфәр ди -

Авaнem-Вениак, ва һәС-и
воз лича в ри доғулана ҝөрә унаг өлүмү 80,3 ол -

әл-Гаф мушдур. Ушаглар, əсаҫән, мә' дә бағыр::B a h e\c H
Дафа с. саг, ағҹијәр хәстәлекләриндән вә ги -

Адри Брак
Голməm-Бу-әc-Сууд

Сарира да чатышмазлығындан өлүрләр. Га
ГУмм-ал-Абио рын јаталағы, һелминтозлар, епиде -

мик hепатит, ҹүзам, зөһрәви хәстәлик -
ләр кениш јајылмышдыр. Тибб хидмати

3
Мурзуа. 3 пулсуздур. 9,7 мин чарпа jылыг (әһали -

нин һәр 10 мин нәфәринә 41,5 чарпа -
jы) 74' поликлиника, 465 амбулаториБу-3peJJua

Bram дехан ја, 55 хәстәхана, 2600 həким (әһали -
нин һәр 953 нәфәринә 1 həким), 200

Ерери Му:p3:ў: o Тоҷарли диш һәкими, 450 әҹзачы, 3100 орта
Әл-Фәуф тибб ишчиси вар (1975). 1. да анчаг

Шимал тропини орта тибб ишчилари һазырланыр.
Әл-Мәлаги о гибестик Маариф. Респ. japaдылдыгдан сонра

(1969) ибтидаи тәһсил иҹбаридир. Тəh
1435

к
сил пулсуздур. Тәһсил мүддәти ибти

E Tube cm
2286

даи мәктәбләрдә 6, орта мәктәбләрдә
әл-Гэвах 6 (3+3), ибтидаи вә орта мәктәбләр үчүн

Хөритөдө jaшajыш "Бардай мүәллим һазырлығы системи дә вә тех
мөнтөгүлөри рөгөмләрлә ники пешә мәктәбләриндә 4 илдир. Али

көстөрилмиш: 3265Тусиде ок.
1-Зөнзур "а ла с ы тәһсили 1. ун ти верир. Бөјүк китаб
2-Гөср әл-Гөрөһбулли д ханалары: Бенгазидә унткитабханасы
3-Госр бен-Гошир (тәгр. 77 мин китаб), Триполидә Дөвләт
4-Тачура

3415.
Еми-нуси д.

5-Әз-Завијje
китабханасы (тәгр. 40 мин китаб). Му
зејләри: Триполидә археоложија

ЛӘР Ливија Әрәб Сосиалист Халг Ҹә- Монархија режими дөврүндә нефт сә тәбијјат тарихи, Лентис Магнедә

маһиријjәси адландырылды. 1978 илин на jеси хариҹи ширкәтләрин (әсacән, Сабратда архсолокија музејләри.
февралында ССРИ илә л. арасында АБШ) әлиндә иди. Респ. japaдылдыг- Мәтбуат, радио верилишлари, теле
игтисади техники әмәкдашлығын дан сонра хариҹи нефт ширкәтләри визија. Әрәб Дилиндә күнәлик «Әл
инкишаф етдирилмаси һаггында про- миллиләшдирилмиш, өлкәдә дөвлат ҹәмаһиријjә», «Әл Фәҹр әл Ҹәтить
токол имзаланмышдыр. л. позитив бөлмәси хејли женишләндирилишдир (1966), гәзст:Тәри, «Әс Сәкафә әл Әрә -
битәрәфлик ва антиимпериалист си - (нефтчыхарманын 60% -индән чоху). би јjә» (1973), журналы с. Дөври
јасəти јеридир; о, Мисирлә Исраил Е’маледиҹи сәнa je japaдылыр. Маје газ нәшрләр чыxыр. ҹәмаһиријjә Hive Ej
арасында имзаланмыш Кемп-Девид Мәрсә әл-Брега, нефтајырма (Триполи ҹенси информасија акентији (ҸАНА)
сөвдәләшмәсини (1979, март) пислә- јахынлығында) з-длары, јејинти, тоху 1975 илдән фэали јjәт көстәрир. Радио
мишдир. л. Бағдад мүшавирәләринин ҹулуг, дəри вә тикинти материаллары верилишлари 1957, телевизија ікрили
(1978, 1979) гарарларыны бәјәнәрәк сəна јеси мүəссисəлəри вар. Кичик мүәсләри 1968 илдән апарылыр.
онларын һәјата кечирилмәсиндә фәал сисәләр үстүндүр. Мәрсә әл-Брегада Әдәбијјат. Эрэб истилaсындaн сон
иштирак едир. 1981 илин апрелиндә м. нефта јырма комплекси, ири газ анбары ра әдәбијат умумәрәб мәдэнијjәти са
Гәззафинин башчылыг етдији Л. парти- тикилир (1981). 1978 илдә 6,9 млн. т сында инкишаф стмишди (бах Әрәб
ја-һөкүмәт нүмajәндә hej'этинин ССРИ- нефт e'мал олунмуш, 3,5 млрд. квт. мәдәнијjәти. Әдәбијјат). Түркијә һөкм -
jә рәсми сәфәри Л. — Совет мүнасибәт- саат електрик енержиси, 2000 мин т ранлыгы дөврүп тә әдәбијјат тәнәззү
ләринин даhа да инкишаф етдирилмә семент, 7 мин т шүшә, 14 млн. м парча лә уграды. 17 — 18 әсерләрдә суфи наир -
синә имкан јаратмышдыр. Азәрб.ССР истеһсал едилмишдир. К.т. -ның əсас са ләр Өмәр бен әл Фәрид, эһмэ; әл -
Л. — Совет достлуғу күнлəринин (1979, һәси hејвaндaрлыгдыр. 4,8 млн. мал Бәһлулі әрэб әдәби ән'ә11:э. Тэрини да -
октјабр) иштиракчысы олмушдур. гара (әсacән, давар) вар (1976). Əрази вам стдиришләр. Әһәмәл әнні ІІІәрир,

Сијаси партијалар, һәмкарлар ит- синин јалныз 2,5% и әкинә јарарлы- Мустафа бен Зикри, Сү:1cјан э1 -
тифаглары вә дик әр иҹтимаи тәшки- дыр. Буғда, арпа, дары, гарғыдалы, Баруни Түркијə əсарэти элејһинэ тә
латлар. Сијаси партијалар јоxдур. Өл• јерфындығы, түтүн, зејтун, тәрәвәз вә с. сидәләр јазмыштар. Италија эсарәти
кәнин јеканә күтләви сијаси тәшкила - беҹәрилир. Л. өзүнү əрзагла тә'мин едә дөврүндә әдәбијјатда милли аза..ы
ты-Әрәб Сосиалист Иттифагы 1972 билмир. Автомобил јолларынын уз. мүбаризаси мотивләрн күҹлән,ди (Oh
илдә japaдылмыш, 1977 илин мартын- 10,5 мин км, нефт кәмәрләринин уз. мәд Рәфик әл Məhray, Ибраһим әл
да Л.-да «Халг haкимијjәти режими энә 3,4 мин км дир (1979). Өлкәдә илк д.). Уста Умар вә б.). Истиглалијjэт с'лан
кечилмаси илә әлагадәр фәалијjәтини (Триполи — Рас-ҹәдир, уз. 170 км) вә сдилдикдән сонра ичтима Мөвзула
да јандырмышдыр. Ливија Фәһлә Тобрук порту илә Ливија сәһрасында ра, халг həјатына мараг артды. Әли
һәм карлар иттифаглары- кы Чагбуб ваhәсини бирләшдирәчәк ав- Сидги Әбд үл Гәлир, Әһәл Фуад Шин.
нын Үму ми Федерасија - томобил макистралы (уз. 300 км) чәки- ниб вә Әли әр Рукејнии шес'рләриндә,
сы—1972 илдә japaдылмышдыр. Ли- лир (1980). Дәниз портлары: Триполи, Мустафа әл Мисурати, Әбу Һәррус,
ви ја — Совет достлуғу ҹә. Бенгази, Мәрсә әл-Брега, Тобрук, Три Ришад әл Хуни, Mәhәммәд Əфиф вә
мијjәти. полидә 2 бејнәлхалг аеропорт вар. л. Талиб әр-Равинин нəср әсәрләриндә

игтисади -ҹоғрафи очерк. л. тәсәр - нефт к.т. мәһсуллары, дəри вә с. их- иҹтимаи "бәрабəрсизлијә гаршы мүба -
рүфатынын əсас саһәси олан нефтчы - раҹ едилир. Сәнa je aвaданлығы, авто ризә мотивлари күҹлүдүр. 60 — 70 ҹи
харма (1978 илдә тәгр. 100 млн.т) үму - мобил, минерал күбрә, әрзаг вә с. ид илләрдә әдәбијјата Ҹүмә әл Фарани,
ми милли кәлирин јарысыны верир. хал олунур. Əсас тиҹарәти Италија, Әһмәд ән Hycjpи, Әбд үл-Һафиз әл
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дир (1978). Әрәб дилиндә данышыр
лар. Диндарлары мүсәлмандыр. л.
7—11 әсрләрдә Ливија ја кәлмиш әрә6
ләр илә oнлaрын дил, дин вә адәтләри -
ни гәбул етмиш јерли бəрбәрләрин гаj
најыб-гарышмасы нәтиҹәсиндә форма -
лашмышлар (бах Ливија, Әрәбләр).
лЙ Вингстон (Livingstone) Давид
(19.3.1813, Шотландија Бланта in
1.5.1873, Замбија,
Читамбо) — инқилис
сəjjаhы. 1840 илдән
башла japar Ҹəнуби
вә Мәркәзи Африка -
ја бир нечә дәфә сә
jahəт етмишдир. 0,
Калаһари сәһра. .
Сыны кечмиш (ҹ.
дан шм. -а), Викто
рија шәлаласи ни,
Нгами, Ширва, Нja
са, Бангвеулу көл
ләрини вә с. Кәшф
етмиш, Замбези чa jы һөвзасини, Танга
көлү р-нуну өjpəнмишдир. л. 30 ил әр
зиндә Африкада Кејптаундан екватора -
дәк, Атлантик оқеанындан Һинд океа -
нынадәк саhани тәдгиг етмишдир. Зат
бијада шәһәрә, Шəрги Африкада даға,
Конго чајында шәлаләјә л. -ун ады Ве
ритмишдир. Б. Британијада, Вестмин
стер аббатлығында дәфн едилмишдир.

о әд.: Адамович М., Ливингстон,
М., 1939.

Ливија, 1, Триполинин јени јашајыш рајонларындан бириндә. 2. Бенгази дәниэ лЙ Вингстон (Livingstone), ма
портунда. 3. Мәрса әл-Бүрејгада нефт-кимја комплекси. 4. Бенгази дөвләт уни- рамба (Maramba) — Замбијада шәһәр.

верситети биналарындан бири. Замбези чајынын сол саһилиндәдир.
Məјар кими шаир вә јазычылар кәл- вейшая история Африки, 2 изд., м., Аеропорт. Д.ј. ст. ӘҺ. 30 мин (1975).
мишләр. 1968; крымский А. Е., История нo- Тиҹарәт мәркәзи. Тахта шалбан, ағам
мемарлыг вә тәсвири сəнəт. л. вой арабской литературы, м., 1971; про- e'малы вә тохуҹулуг мүəссисəлəри, тү

әразисиндә" Неолит дөврүнә айд гаја шин Н. И. История Ливии (конец xix в. түн ф-ки, д. Ливингстонун хатирә

рәсмлари, Финикија инҹәсәнәти аби- Ливии в новое время (середина XVI-на- 1905 илдә салынмышдыр. Д. Ливингсто
зәдилмиш гэдим јунан, Тәдим Рома вә н. А. Основные социально-экономические дивлар (өзләрини ли и вләрадБизанс тикилиләринин
антик тəтбиги сəнəт намуналари вә с. жир, Тунис, Ливия), М., 1976; История на- ландырырлар)—1) индики Лат.ССР.
мүһафизә олунмушдур. Әрәб ишға- ционально-освободительной борьбы народов ин шм, вә г. һиссәсиндә jашамыш фин -
лындан сонра Л. әразисиндә бәрәббәр Африки в новейшеевремя, М., 1979;тов- угор мәншәли тајфа. 2) латышларын

бәр мәдәнијjәти формалашмыш, енсиз мости и социального прогресса, М., 1980. тик дәнизи саһилләриндә jашајырлар.доламбаҹ күчәләрдән, 1—2 мәртәбәли,
дахили һәјәтли кил-мөһрә евләрдән, ли виЈА дили ливијалыларын Лив вә латыш дилләриндә данышыр
мәсҹид вә "минарәләрдән ибарәт јени гəдим бəрбәр дили. Сами һами дил - лар. Диндарлары протестантдыр. Әca
шәһәрләр салынмышдыр. 18–19 əср- ләринә дахил иди. Л.д. диалектләрин- сән балыгчылыгла мәшғулдурлар.
ләрдә чохкүнбəзли мәсҹидләр тикил дән бири олан Нумидија диалекти, Ливны — РСФСР Орол вил.-ндә
мишдир. Италија ағалығы дөврүндә е.ə. 2— әсрләр — ерамызын илк әср - шәһәр. Сосна чa jынын сол саһилиндә
(1912—43) шәһәрләрдә авропалылара ләринә аид китабәләрдән мә'лумдур. дир. Д.). ст. «Ливһидромаш», јанғын

истиглалијjәт газандыгдан сонра мүа д.-нин башга бир диалекти эсасында гаты з-длары, јејинти сәнајеси; машын -
сир үслубда мәктәбләр, госпиталлар, инкишаф етмишдир. гајырма техникуму, тибб мәктәби,
иҹтимаи вә jaшajыш биналары тики: лЙ ВИЈА МҮҺАРИБәси (1911—12) Үмумиттифаг елми-тəдгигат һидрома.
лир. Ҳалг сəнəти халчачылыг, дəри —бах Италија — Түркијә мүһарибәси шынгајырма ин тунун филиалы вар.
мә'мулаты, зәрқарлик (1911—12).мис габлар, Тикинти материаллары вә тикиш мә' -
мә мулаты вә с. илә тәмсил олунур. лЙ ВИЈА сәһРАСы—Африкада сәһ- мулаты истеһсал олунур. 12 әсрдән

Театр. Годим заманлардан Л.-да ра. Бөјүк Сәһранын шм.-ш.-индә, Нил мə'лумдур.
көлкә вә Гаракөз театрларынын та- чајындан г.-дəдир. Ливијанын ш., ЛивониЈА (Livonia)— АБШ-ын шм. -
машалары оjнанылмыш, бунлар муасир мƏР-ин г. вә Суданын шм. һиссәсини ында, Мичиганштатында шәһәр.Дет -

театрын јаранмасы үчүн зәмин олмуш - әһатә едир. Саh. тәгр. 2 млн. км2. л. ројтун шәһәрәтрафыдыр. ӘҺ. 115 мин
дур. Л.-да һекајəтчи дастанчыларын С.-нын шм. һиссаси гумларда өртүл- (1974). Машынгајырма сəна јеси вә дөв

чыхышлары кениш јајылмышдыр; бу мүш овалыг, ҹ. һиссәси һүнд. 400— ләт танк ҹәббәханасы вар.
ли вониЈА (лат. Livonia, aлм. Livчыхышлар чох заман маһны вә рәгс - 500 м олaн дaшлы, јахуд гумлу пла
land)—12—13 әсрләринләрлә мүшајиәт едилир. 1935 илдә илк тодур. Шм.-ш.-дә дәрин тектоник чө - ајрыҹында

театр труппасы japaдылмышдыр. л. кəкликләр (Каттара, —133 м, Фəјјум, Даугава вә Гауи "чајларынын ашағы
театрынын инкишафына Мисир вә Ав- Сива, Бәһаријjә вә с.) вар. Тропик, ахары р-нларында ливлəрин мəскун -
ропа театр сəнəтинин гүвватли тә'сири сəh pa, шм.-да исә Аралыг дәнизи вә лашдығы вил.; 13 әсрин 2-ҹи рүбү
олмушдур. Азәрб. -ын бир груп инҹәсә- јарымсәһра иглими үстүндүр. Јералты 1561 илләрдә Латвија вә Естонијанын
нәт устасы Л. -совет достлуғу, күнләрин- суларын үзә чыxдығы дерләрдә ваhə- алман сәлибчилари тәрәфиндән тутул
дә (1979, октјабр) Л.-да чыxыш етмиш- ләр (Сива, Бәһаријjә, Фəјјум вә с.) вар. муш әразиси. Номинал сурәтлә Рома
дир. Һејвaндaрлыг, ваһәләрдә әкинчилик ин- папасы вә алман императорунун һаки

Әд.: Бодянский В. Л., Шагаль кишаф етмишдир. Бәһаријjә ваhәсиндә мијjәти алтында олан 5 феодал дөвлә

в. э. Современная Ливия. Справочник. ЛивијалыЛАР — Ливијанын əсас әһа- коплуғу,
дәмир филизи чыхарылыр. тин (Ливонија ордени, Рига архијепис

Курландија, Дерпт вә Езел
рия арабских стран, 2 изд., М., 1966; Но- лиси, милләт. Тәгр. 2,8 млн. нәфәр - јепископлуглары) конфедерасијасы Л.
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адланырды. Курландија һерсоглуғу күмүш сиккә. 1720 иләдәк кәсилмиш, һазлара долдурмаг үчүн) вә лак-боја
јарандыгдан (1561)сонра Шимали Лат- 1834 илдә тәдавүлдән чыхарылмышдыр. сәнa jесиндә (Һәлледиҹи кими) ишләди
вија вә qəнуби Естонија Л. адланды- лиГАНДА (лат. ligo-бағла јырам) лир. Ағыр л. фраксијаларындан јүксәк
рылды. Ливонија муһарибәси (1558—83) комплекс бирләшмәләрдә билaвaситә октанлы бензин истеһсалында (рифор
заманы л. Реч Посполитанын, Алтмарк мәркәзи атома (комплекс әмәләҝәти- минг, Һидроформинг гурғуларында
барышығына (1629) көрә исә Исвечин риҹијә) бирләшмиш молекул вә ја ион- вә с.) хаммал кими истифадә едилир.
Һакимијjәти алтына кечди. 17 əсрдә лар, мәс., [Co(NH3)6]Cl3 бирләшмә- ЛИГУЛЈ03—ширин суларда jашајан
Л.» термини Лифландија термини синдә Со мəркәзи атом, NH, груплары чәки балыгларынын һелминт хәстәли -
илә әвәз олунду. исә л.дыр. л.-ja бә'зән адденд дә де- jи. Төрəдиҹиси Ligulidae фәсиләсин -
ЛивониЈА МҮҺАРИБәси (1558— jилир (лат. addo-әлавә едирəм де- дән олан лигула сүрфәләридир (плеро
83) -Русијанын Прибалтика вә Балтик мәкдир). серкоид). Ҹинсијjәтҹә jеткин һелминт
дәнизина чых маг уғрунда Ливонија лиГАТУРА (сон лат. lіgаturа-ра- ләр балыг јејəн гушларын (әсacән, га
ордени, Һәмчинин Исвеч, Полша вә битə)-1) ики həрф, јахуд ики транс- ғајыларын) бағырсағында паразитлик
Бөјүк Литва кнјазлығына гаршы мү- крипсија ишарәси үнсүрлəринин бир- едир. Л.-лу балыгларын гарны чох
Һарибәси. Русија мүһарибәјә 1558 илин ләшмәсиндән japaдылан һәрф вә ја шишмиш вә бәрк олур; онлар сујун
јанварында башлады. Һәмин ил Нарва, фонетик транскрипсија ишарәси (мәс., сәтһиндә үзүр вә с. л. Азәрб.ССР-ин
Дерпт (Тарту) вә с. тутулду. Рус гошун- алм. В). 2) Бир сəc ифадә едән ики вә балыг јетишдирмә тәсәрруфатларында
лары Ревелә јахынлашды; 1560 илдә ja дaha чox həрфин бирләшмәси (мас., кениш јајылмышдыр. Мүбари за
Маријенбург (Алуксне) вә Феллини алм. ch-x, sch-ш),, јахуд həрф бир - тадбирлари: joлухмуш балыглары
(Вилјанди) алынды. Ливонија ордени ләшмәси, heҹа вә ја сөзү ифадә едән тутмаг, балыг јејəн гушлары тырмаг,
парчаланды, Шимали Естонијадакы ал- бир јазы ишарәси. 3) Полигра- Л.-а тутулмајан (гејри -һәссас) балыг
ман феодаллары Исвечин тәбәәлијинә фи јада ики вә ја даhа чох чап иша- jетишдирмәк. Л.-а тутулмуш балыглар
кечди; орденин галан əразиләри Бөјүк рәсинин битишик јазылышы (мәс., инсан үчүн горхулу дејил, jeмәјә ја
Литва кнјазлығына гатылды. 1561 k— А вә E-нин битишик јазылышы- рарлыдыр.
илдән Л.м.-нин 2-ҹи дөврү башланды. дыр). Мәтбәә jығысында бир бүтөв лЙГУРИЈА (Liguria)-Шимали Ита
Русија Полша краллығы, Бөјүк Лит- литер шәклиндә төкүлән ики həрф. лијада, Лигурија дәнизи саһили бо
ва кнјазлығы вә Исвечлә мүбаризә ЛИГАТУРА, металлургијада jунда вила jәт. Саh. 5413 км2. ӘҺ. 1,9
апармаға мәҹбур олду. 1563 илдә рус —ма је метала лекирләјиҹи елементләр млн. (1971). Ҝенуја, Империја, Спет
гошунлары Полотску әлә кечирди, дахил етмәк үчүн ишләдилән јардымчы сија, Савона əјаләтләрини әһатә едир.
сонракы илдә исә бир нечә мәғлубијjә- әринтиләр (бах Лекирләмә, Леҳирлән. Инз.м. Ҝенујадыр. Әрaзинин чох һис
тә уғрады. Полша краллығы илә Бө- миш полад). Маје метала ахыҹылыг вә сәсини Лигурија Апеннин д-ры вә
jүк Литва кнјазлығынын бир дөвлат- ја бәркиjән метала jүксәк механики Дәнизкәнары Алп д-ры тутур. Саһил
дә—Реч Посполитада бирләшмәси мөһкәмлик вә с. хассәләр вермәк мәг- боју һиссәдә иглим јумшагдыр. Бура -
(1569), Крым татарларынын рус тор- сəди илә тәтбиг eдилир. да иглим курортлары (Paпaлло, Нер
пагларыңа һүҹумлары вә с. Русија- ЛИГАТУРА, тибдә (ligatura, лат. ви, Сан-Ремо вә с.) вар. л. Италија -
нын вәзијjәтини мүрәккәбиләшдирди. ligare-бағламаг) гaн дaмaрлaрыны нын игтисади ҹәһәтлән инкишаф ет -
Бунунла белә 1573—77 илләрдә Русија бағламаг, јахуд операсија заманы ја- миш ири сана је вил.-ләриндәндир.
бир сыра мүвәффәгијjәт газанды. 1579 раја тикиш гојмаг үчүн ишләдилән сап. Гара вә әлван металлуркија, кәмига
илдә Полша кралы Стефан Батори і асрдә А. К. Селс тәклиф етмишдир. jырма вә с. сәнaje cahəлəри инкишаф
Полотску, Великије Лукини тутду, Бу мәгсәллә иләк, капрон, кəтан саплар- етмишдир. Нефт e'малы, кимја, се
Пскову мүһасирәјә алды (лакин тута дан, кетгутдан вә с. истифадә олунур. мент, јејинти, ағаҹ e'малы, дəри сә
билмәди). 1581 илдә Исвеч Нарва вә лигДАН ХАН Чаһарлы (?—17 на јеси вар. Сәнаје мүəссисəлəри, əса
Кореланы әлә кечирди. 1582 илдә Ру- әсрин 30-ҹу илләри, Кукунор р-ну) сән, Ҝенуја р-нунда вә ондан г.-дә мәр
сија илә Полша арасында 10 иллик — Чинкизиләр нәслиндән монгол ханы, кәзләшмишдир. Мүһүм портлары: Ҝе
барышыг имзаланды: Русија Полотск Чаһар ханлығынын Һакими [1604—34]. нуја, Савона, Спетсија. Өн дағлыгда
вә Ливониjадан имтина етди, С. Ба- Манҹур ишғалчыларына гаршы монгол вә саһил зонасында јүксәк әмтәәли к.т.
торинин тутдуғу рус торпаглары ке- ханлaрыны ваһид ҹәбһәдә бирләшдир- илә (үзүмчүлүк, мејвчилик, тәрәвәз
ри алынды. Исвечлә Русија арасын- мәјә ҹәһд ҝөстəрмишди. Xəјанəт едән чилик, күлчүлүк вә с.), дағлыг зонада
да Плүс барышығына (1583) көрә Нар- Ҹəнуби Монгол устан ханларына гаршы отлаг hејвaндaрлығы вә әкинчиликлә
ва, Јам, Копорје вә Ивангород ш.-лә- мүвәффәгијjәтсиз Јүрүшләри Л.х.-ын мәшғул олунур.
ри Исвечә кечди. Л.м. Русија үчүн гүввәләрини сарсытды. 1634 илдә ман- ЛИГУРИЈА дәнизи (Mare Ligu
мүвәффәгијjәтсиз олду вә Русија Бал- ҹурлaрлa дөјүшдә мәғлуб олду. Л.х.-ын re)— Аралыг дәнизинин Корсика, Ел
тик саћилинә jалныз Шимал мүһарибә - hакимијjәти илләриндә МонголУстанда ба а-ры вә Франса, Италија саһиллә
си (1700—21) нәтиҹәсиндә чыха билди. буддизм мөһкәмләнмишди. ри арасындагы һиссәси. Ән бөјүк көр -

Әд.: Королюк В. Д., Ливонская сборулу биткиләрин һүҹејрәләриндә м-дән чохдур. Л.д.-нинлигнин (лат. lіgnum — ағаҹ, одунҹаг) фәзи Ҝенујадыр. Дәринлији 2,5 мин
война, М., 1954. саһиллари

олан мүрәккәб полимер бирләшмә. Һү- ири курорт р-нудур (Ривјера). Əсас
ли вониЈА ОРДЕНи (сон лат. do- ҹејрә гылафларында топланмасы һү- портлары: Ҝенуја, Ливорно, Спетси -
mus sancte Marie Theutonicorum in ҹејрәләрин одунлашмасы вә мөһкәмлән- ja (Италија), Нитса (Франса).
Lyronia; алм. Dutscher оrdеn tо Lyff- мәсинә сәбәб олур. Јарпаглы ағаҹ ҹинс- ЛИГУРИЈА РЕСПУБЛИКАСЫ
land)-Тевтон ордени ҹәнкавәрләринин лəринин одунҹағында 20—30%, иінә- Италијада дөвләт (797, иjун—1805,
католик вә һәрби сијаси тәшкилaты. јарпаглыларда 50% -ә гәдәр л. олур. иjун). Франса гошучлары Ҝенуја
1237 илдә japaнмышды. Ишғалчылыг Сəна једә сәллүлоз истеһсалында вә олигархија респ.-ны етдикдән

мүһарибәләри апармыш, әлә кечирди- од унҹағын һидролизиндә алыныр. Са- сонра онун əразисиндә japaдылмыш
ји әрaзидә (Шәрги Прибалтика) өз рымтыл-гәһвәји рәнҗдәдир, суда вә үзви ды. Конститусијасы 1795 ил Франса
дөвлатини јаратмышды. Һәмин дөв- hәлледиҹиләрдә һәлл олмур. Һидролиз конститусијасына ујғун тәртиб олун
ләт рус гошунларынын зәрбәләри ал- Л.-и (нитролигнин) нефт гујулары га- мушду (1797). Л.р. Һөкумəтиндә мө'.
тында парчаланды [бах Ливонија мү: зыланда килли мәһлулун өзлүлүjүнү тəдил буржуа үнсүрлəри үстүнлүк тәш
hарибәси (1558—83) вә 1562 ил мар- азалтмаг үчүн, мəсамәли кәрпиҹ һазыр- кил едирди. Л.р.-нда Һакимијjәт әслин
тын 5-дә тамамилә ләғв едилди. ланмасында вә с. ишләдилир. дә франсызлара мәхсус иди. 1800 илин
лиВОРНо (Livorno)-Италијада шә- лигнит (јун. lіgnum — ағаҹ, одун- иjунунда Л.р.-ны Австрија ишғал ет -
Һәр. Лигурија дәнизи саһилиндә өл- ҹаг)-гонур көмүр лајларында вә он- ди. 1805 илдә әразиси Франса импе -
кәнин мүһүм һәрби вә тиҹарәт порту, лары мүшa jиәт едән сүхурларда раст ријасына, Bјана конгресинин (1814—
Ливорно əјалəтинин инэ.м. ӘҺ. 178 кәлән зәйф көмүрләшмиш газынты 15) гарары илә исә Сардинија краллы -
мин (1976). Ҝәмигајырма, нефт e'малы, одунҹar; чохлу мигдар заиф парча- ғына бирләшдирилди.
кимја, јејинти, машынгајырма, елек- ланмыш одунҹаг галыгларындан иба- лЙДА-БССР Гродно вил.-ндә.
тротехника сəна јеси, елеватор; дәниз рәт гонур көмүр. Һәр. Лида р-нунун мəркәзи. д.ј. вә
академијасы вар. Пластмас мә'мулат, лиГРОйн— нефтин 120—240°С ара- автомобил јоллары говшағы. ӘҺ. 67
шүшә истеһсал едилир. сында гајна јан фраксијасы; сыхлығы мин (1980). Лак вә боја, к.т. машынга
ли ВР (фр. livre, лат. libra-Рома 0,785—0,795 г/см3, өзлүлүје 20°С-дә jырмасы (картофjыған комбајнлар),
фунту)—1) Франсада франкын тәт - 12 сот-дур, рəнки — 60°C-дә буланыр. електрик мә'мулаты, автомобил тә'ми
бигинә (1799) кими пул ваhиди. 2) Op- Тракторларда (мотор јанаҹағы кими), ри, дәмир-бетон мә'мулаты, «Метал
та әсрләрдә Фраңсада тəдавүлдә олан ҹиһазгајырма сəна јесиндә (мајели ҹи- лист» (мебел, тикинти материаллары

ишгал
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вә с.), пивә з-длары, әт, сүд -консерв, нә дахил едилди. E.ә. 133 илдә л. Ро- лизис (јун. 1ў ѕiѕ—һәллолма, парча
јејинти консстратлары комбинатлары, маңын Асија əјалəтинин бир һиссәси- ланма)—1) гыздырма хәстәликларин
аjаrrабы фки, д.ј. нәгл. мүəссисәлә- нə чеврилди. дә темп-рун тəдриҹән дүшмаси вә хәcри, ИЕС: cəна је техникуму, өлкәшү- ЛИДИЈА дили-бах Һетт-Лувија тәлик һалынын бир неча күн әрзиндәнаслыг узеји, планетари, сүн'и тәпә дилләри.

заифләмәси. 3 күндән 10—12 күнә гәүстүндә тикилмиш гэсрин (тәгр. 1325 лидитСЕ (Lidice)-Чехословакијада дәр давам едир. Бир сыра инфексион
ил) харабалыглары, јахынлығында торф Праганын 16 км шм.-г.-ин дә шахтачы хәстәликләрин (гарын јаталағы, скарла
мүəссисəлəри вар. 13 әсрдә салынмыш- гәсәбәси. Икинчи дүнја мүһарибәсиндә тина, гызылҹа вә с.) сағалмасы Л.-лә
дыр. Л. «Шәрәф нишаны» ордени илә (1939—45) алман фашист ишғалчылары баша чатыр; 2) тохумаларын, оҹүмләтәлтиф сдилмишдир (1980). гәсәбәни јандырыб јерлә jeкcан етмиш- дән микроорганизмларин һәллолмасы,
ЛИДАЗА— тәркибиндә киалуронидаза диләр (1942, 10 иjун); 15 јашындан парчаланмасы, ферментләрин тә'сирин
ферменти олан дəрман перпараты; га- jухары бүтүн кишиләр күлләләнмиш, дән тохума гурулушунун позулмасы
рамалын тохум вәзисиндән алыныр. гадынлар
Һематома, чапыг, склеродермаларда ринә көндәрилмиш, чл.» ады Чехосло- лизоҳЕНИЈА (јун. 1ўѕiѕ— парча
ишләдилир. Гуру малдә һалында ампу- вакијанын јашајыш мәнтәгәләринин си- ланма, дағылма+...génеia — мəншә, ја
лаларда һазырланыр. јаһысындан силинмишди. Мүһарибә ранма)-бактериофагын ифраз олун
ли ДАчЖАО (6.10.1888, Xeбej əја- кедишиндә ССРИ -дә истеһсал олунмуш масы илә бактеријаларын лизисетма
лати, Лаотин гәзасы — 28.4.1927, Пе- танклардан (Прагада, Һәрби Тарих Му- синин кенетик габилијjәти. л. нәзә

кин)-Чиндә марк- зејинин гаршысында постаментдә гоjул- ријjәсини 1950 илдә франсыз алимлари
сиэмин илк тəбли- мушдур) биринә л. ады верилди. Че- А. Лвов вә А. Гутман ишләмишләр.
ғатчысы, Чин Ком- хословакија азад едилдикдән сонра Онлар көстəрмишләр ки, лизокен ha
мунист Партијасы- (1945) Л.-нин јериндә абидә гоjулмуш, лы бактерија һүҹејрәләриндә потен
нын (чкг) бани- музеј јарадылмыш, јахынлығында исә сиал инфексион гурулушлу профаг
ләриндән вә рәһ- jени л. гәс, салынмышдыр. 1955 илдә ларын олмасы демакдир.
бәрләриндән бири. л.-дә бејнәлмиләл достлуг бағынын лизол-фенол групундан препарат;
Бөјүк Октјабр со- əсасы гоjулмушдур. Бир сыра шәһәрин күҹлү дезинфексијаедиҹи маддəдир.
сиалист ингилабы- (Бразилијада Вила и Берлин, Мексика- Тәркиби крезол гарышығы илә jашылнын тә'сири илә да Сан-Херонимо вә с.) ады дəјиш- сабундан ибаратдир. Әшјалары, Һабелә
марксизм мөвгејинә дириләрәк л. адландырылмышдыр. дəрини, јараны дезинфексија етмәк
кечмиш, 1918 илдән Дүнјанын бир чох шәһәриндә л. ад. үчүн ишләдилир.
Чиндә марксизм мејдан вә күчәләр вар. лизоФОРМ — антисептик маддә; фор
идејаларыны јај- лЙДОРЕНko Николај Степанович малин (40%), јашыл сабун (калиум

маға башламыш, Пекин ун-тиндә марк- (д. 15.4. 1916, Курск)-електротех- сабуну, 40% ) вә етил спиртиндән (20%)
сиэми өjpәнән ҹәмијjәтин əсасыны гој- ника енеркeтика саһәсиндә совет ибарәт гарышыг. Тәркибиндә 14—16%
мушдур (1920). Пекиндә л. Д.-нун рәһ- алими. ССРИ EA м. үзвү (1966). Со- формалдеһид олур. Суда 3—5% -ли мəh
бәрлији илә japaдылан (1920) илк ком- сиалист Әмәји Гәһрәманы (1971). Ле: лулу əллəрин вә биналарын дезинфек
мунист дəрнəјинин үзвлəри РК(б)П-нин нин мүкафаты лауреаты (1960). 1944 сијасында, 1—4% -ли мәһлулу исә ки
програмыны Чин дилинә тәрҹүмә ет- илдән Сов. Икп үзвү. 1950 илдән Үмум- неколожи практикада (ушаглыг jолуна
мишдиләр. Л. Д. В. И. Ленинин тәрҹү- иттифаг Елми -Тәдгигат Ҹəpəјан Мән- шырынга етмәк үчүн) ишләдилир. Га
меји-һалыны Чин дилиндә нәшр етдир- бәләри Ин-тунун директорудур. 1963 ранлыг, сәрин јердә сахланмалыдыр.
мишдир (1921). чKП japaдылдыгдан илдән Москва Физика -Техника Ин- лиЈЕЛУПЕ-Лат.ССР-дә чај. Мемел
(1921) сонра онун сыраларында фәал тунда проф., 1965 илдән кафедра мү- вә Муса чајларынын бирләшмәсиндән
иш апармыш, 1922 илдә чKI МК диридир. Əсас тəдгигатлары енержи әмәлә кәлир. Уз. 119 км, һөвзасинин
үзвү сечилмиш, Коминтернин 5-ҹи кон- нөвлəринин чеврилмаси проблемләринə, cah. 17,6 мин км2. Рига көрфәзинә (бир
гресиндә (1924) чип нүмajәндә hej' - hәмчинин информасијанын физики мо- голу Даугава чајына) төкүлүр. Дека
əтинин рәһбәри олмушдур. л.Д. Чинин делләринин гурулмасына аиддир. З дә- брдан мартадәк донмуш олур. Ҝәмимилитарист Каким даирәләри тәрәфин- фә Ленин ордени, з башга орден вә чилијə јарарлыдыр.
дән e'дам едилмишдир. Ардыҹыл беј- медалларла тәлтиф олунмушдур. ЛИЈЕПА Марис-Рудолф Едуардович
нәлмиләлчи олан Л.Д. Чиндә марксист лидс (Leeds)-Б. Британијада шә- (д. 27.7.1936, Рига)-совет балет артис
тарих елминин нәзәри əсасларыны һәр. Ер чајы дәрәсиндәдир. ӘҺ. 499 ти. ССРИ халг артисти (1976). Ленин
japaтмышдыр. мин (1974). Гәрби Јоркшир конурба- мүкафаты лауреаты (1970). Москва

әсәри: Избр. статьи и речи (пер. сијасынын (əh. 1,7 млн.) мәркәзи. Ири Хореографија Мәктәбини битирмишдир
о китайского), м., 1965. нәгл. говшағы. Кәмичилик каналы (1955). 1956—60 илләрдә к. с. Стани

Әд.: Кривцов В. А., Красно- Л.-и Ливерпул порту илә әлегәләнди- славски вә Вл. И. Немирович-Данченко
ва В. А., Ли Да-Чжао. От революцион- pир. Тикиш, машынгајырма (нәгл., ад. Москва мусигили театрында чыxыш
ного демократизма к марксизму-ленинизму, тохучулуг, полиграфија, атом авадан- этмишдир. 1960 илдән ССРИ БејүкМ., 1978.

лығы, мә'дән машынга јырмасы вә с.)
ЛИДЕР (инк. leader-апарыҹы, рәһ- сәнајеси инкишаф етмишдир. Кимја,
бәр)—1) сијаси партијанын, һәмкар- јејинти, аjаггабы, мебел вә с. сәнаје
лар иттифагынын, јахуд дикәр иҹти- мүəссисәләри; ун-т вар.
маи тәшкилaтын башчысы, рәһбәри. лиз..., ...лиз (јун, 1ўѕiѕ—ајрылма,
2) һәр һансы идман јарышында би- hәллолма, дағылманмаддəлəрин һәлл
ринҹи јердә ҝедән шәхс вә ја коман- олунмасына, парчаланмасына аид мү:
да. Мәс., шаһмат турниринин Л.-и, рәккәб сөзләрин илк вә ја сон тәркиб
велосипед јарышынын Л.-и. һиссаси (мас., лизокенија, електролиз,
ЛИДИЈА (јун. Lydia)-Кичик Асија- hидролиз).
нын г. -индә гадим өлкә. л. әразиси лизин, Lє — диаминокап
Һетт-Лувија дилләриндән бириндә да- рон турш усу, әвәзедилмәз амин -
нышан һинд-Авропа тајфалары илә туршусу. Ранксиз кристалдыр. л. илк
мәскунлашмышды. Е.ә. тәгр. 7 əсрдә дәфә 1889 илдә казеинин һидролизин
бәшәр тарихиндә илк дәфә бурада дән алынмыш, 1902 илдә синтез едил
гызыл пул зәрб олунмушду. Е.ә. 1-ҹи мишдир. Гәләви хассәлидир. Су, туршу
миниллијин аввәлләриндә Фрикија- вә әсaсларда јахшы, спиртдә пис Һәлл
нын тәркибинә дахил иди. Е.ә. 7 əсрдә олур. Битки вә һејван мәншәли зүлал
мүстәгил дөвлат олмушдур (па јтах- ларын тәркибинә дахилдир. л. гидада
ты Сарда). Крезин һөкмранлығы за- чатышмадыгда ушагларын бөјүмәси
маны Кичик Асија ја (ҹ. р-нларындан ләнқијир, јашлы адамларда азот балан
башга) Л.-jа табе едилди (е.ә. 6 эср). сынын вә организмин нормал həјат
Е.ә. 546 илдә Иран шаһы II Кир Л.-ны фәалијjәтинин позулмасына сәбәб олур.
ишғал етди, е.ә. 4 əсрдә л. Македо- К.т. hејванларынын јеминә вә бә'зи
нијалы Искәндәрин дөвлəтинә гатыл- әрзаг мəhсулларына гатылыр. л. сәна
ды. Е.ә. 3—2 асрләрдә Селевкиләрин, једә микробиоложи синтез јолу илә

м. Е. Лијепа Красс («Спартак»,соира Пергам дөвлатинин тәркиби- алыныр.
А.Хачатурјан ролунда.



228 ЛИЈЕПАЈА

язычная

дә ва

театрынын солистидир. Партијалары: ва автомеханика ин тунун ахшам шө' - дә халгын ағыр һәјат вә мәмшәти тәc
Алберт («Жизел», А. Адан), Зигфрид, бәси, автомеханика техникуму вар. вир олунур. «Торпаг» (h. 1–2, 1948—
Дезире («Соналар көлу», «Jaтмыш кө- лЙКок (Leacock) Стивен Батлер (30. 60) романында Корејанын һәјатында
зәл», П. Чајковски), Ромсо («Ромео вә 12.1869, Инкилтәрә, Суонмур — 28.3. баш верән сосиал дəјишикликләр, үч
Ҹүлјетта», С. Прокофјев), Фәрһад 1944, Торонто)— Канада јазычысы. ҹилдлик «Туманган чајы» (1954—64)
(«Мәһәббәт әфсанәси», А. Мәликов), Инкилис дилиндә јазмышдыр. Јумо- романында Јапонија мүстәмләкәчилә
Красс («Спартак», А. Хачатурјан), ристик һека јәләр мүәллифи кими та- ринә гаршы мүбаризə əксини тапмыш
Вронски («Анна Каренина, » Р. Шед- нынмышдыр: «Әдәби ҹызма-гаралар» дыр. «ССРИ јə cəjahəт. Јол гејдлари»
рин), шаһзада Лимон («Чипполино», к. (1910), «Кичик шәһәр һаггында шән (1963) китабы вар. «Жизли мәктуб» he
Хачатурјан) вә б. л. Парисдә в. Ни: hекајәләр» (1912), «Тәнбәл дөвләтли кајəси Азәрб. дилинә тәрҹүмә олун
жински (1971) вә М. Петипа (1977) ад. илә кәндбәкәнд» (1914) вә с. hекајә мушдур. Үмумдүнја Сүлһ Шурасынын
мүкафатлара лајик көрүлмүшдүр. Ки- китаблары. Әсәрләриндә. буржуа һә- үзвү (1950 илдән), Кореја-Совет Дост
нода чәкилир. јат тәрзини ва демократијасыны са- луғу ҹәмијjәтинин сəдридир (1946 ил
ЛИЈЕПАЈА (кечмиш Либава) тира атәшинә тутмушдур. «Мән ју- дән). Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени
Лат.ССР-дә шәһәр. Балтик дәнизи мору неҹә дәрк едирәм» (1916), «Ју- илә тәлтиф едилмишдир.
саһилиндә донмајан порт. д.ј. говша - морун нәзәријjә вә техникасы» (1935),
ғы. Əh. 109 мин (1981). Лат.ССР-дә Јумор вә бәшәријjәт» (1937), «Неҹә Жизнь и творчество, м., 1962.Әд.: Иванова В. И., Ли Ги Ен.

əh.-нин сајына көрә 3-чү (Рига вә Дау: јазмалы» (1944) вә с. әсәрләри вар.
гавпилсдән сонра), сәна је әһәмијjә- Бә'зи hека јəлəри Азәрб. дилинә тәр - лил-су һөвзәләри дибиндә нарын
тинә көрә 2-ҹи шәһәрдир. 1253 илдән ҹүмә едилмишдир. дәнәли чөкүнтү Тәркибинин 50%мә'лумдур. Металлургија, к.т. машын
гајырмасы, линолеум 3-длары, тохуҹу Әд.: Голышева А. и., Англо- дән чоху 0,01 мм-дән кичик олан һис
луг галантереја комбинаты, jүнкүл вә литература Канады, М., 1979. сәҹикләрдән ибаратдир. Дәниз дибин -

континентал су һөвзәләриндәјејинти сәнајеси; педагожи ин т, орта ликер (фр. liqueur, лат. liquor — сүхурларын нарын дәнәли парчалан
ихтисас мәктәблари, тарих музеји вар. мa je)-тәркибин дә 35% әгәдәр шәкәр, ма мәһсуллары, дәниз организмлә

Ме'марлыг абидәләриндән Трисви- hәҹмҹә 45% ә гәдәр спирт олaн түнд ринин микроскопик габыглары вә ске
јенибас килсәси (1742—58) фәргләнир. ички. Илк дәфә Һолландијада һазырлан- лет галыгларындан ибарәт Л.-ләр ја
1. да и Пјотрун 1697 илдә jaшaдығы мышдыр (күммел). Сонралар Франсада jылмышдыр. л.-дән тибдә (палчыг
ев (һазырда бәдии-тарихи музејин фи- истеһсал олунан јүксәккејфијjәтли л. ла малиҹә), бә'зи нөвләриндән күб
лиалы) галмышдыр. 20 әсрдә педагожи нөвлари (Бенедиктин вә Шартроз) ҝе- рә кими вә с. истифадә едилир.
инт (1952—55), Тиҹарәт еви (1959— ниш јајылмышдыр. Түнд л., десерт вә лил БАЛЫҒЫ (Tinca tinca)—чәки -
60) вә с. тикилмишдир. Шәһәрдә Лије - крем Л.-ү нөвлəри вар. Истеһсалында кимиләр фәсиләсиндән балыг нөвү. Бе
па јанын мүдафиәчиләринә (1960), В. И. јүксəкшәкәрли үзүм нөвлари, спиртә ли түнд - jашыл, јанлары гызылачалан
Ленинә (1970), Совет Иттифагы Тәһрә- јатырдылмыш мејвә киләмејвә ширәлә- зејтуну ранклидир. Уз. 30 см-дәк, чә
маны и. Судгалвисә (1978) абидә го- ри, əтирли әдвијjәли биткиләрин (ситрус киси 500 г дәк (бә'зән 60 см-дәк вә 7,5
јулмушдур. л. Октјабр Ингилабы ор- мејвәләринин габығы, какао, гәһвә, ҡг дəк) олур. Ағзынын һәр тәрәфиндә
дени илә тәлтиф едилмишдир (1977). ванил, дарчын, михәк вә с.) спиртли 1 бығчыг вар. Авропанын ширинсу
ликвАсиЈА (лат. liquatio—дурулаш- ҹөвһәрләри, шәкәр шәрбати, лимон һөвзәләриндә, CCРИ-нин Авропа һис
ма, әримə), сегрегасија (сон лат. туршусу вә судан истифадә едилиp. cәсинин чај вә көлләриндә, !Об вә Je
segregatio—ајырма), металлурки- ССРИ -дә ситруслу, «Шоколадны», нисеј һовзәләриндә, Азәрб.ССР-дә Күр
јада-кристаллашан әринтиләрин ким- «Кристал», «Фантазија» вә с., респ. - чајынын ашағыларында ва Ләнкәран
jәви тәркибинин бирҹинсли олмамасы мызда исә Гызыл ҝүл», «Чајлы», «Ба - суларында jашајыр. һиссә һиссә 300—
(кристаллашма нәтиҹәсиндә japaныр). дамлы» вә с. л. нөвлəри истеһсал олу- 400 мин курү төкүр. Хырда онурға

сызларла, бә'зән дә jосунларла гидараг бир темп-рда дејил, темп-рлар ин - ЛиктОРЛАР (лат. lictores -мүһа- ланыр. Bәтәкә әһәмијjәти аздыр.
тервалында кристаллаштыр. Онда крис- физәчи)-Гадим Ромада антагы Дөв - ЛИЛАНШЕНИ-Свазилендин 100 сентә
таллашманын башланғыҹ вә сонунда ләт вәзифәләриндән бири. Әнвәлләр бәрабəр пул ваhиди. 1974 илдән тәда
japaнaн кристалларын тәркиблари бир- макистратларын сәрәнҹамларыны је - вүлдәдир. 1л. АБШын 1,21 долларына
бириндән əсаслы сурәтлә фәртләнә би- ринә jетирир, сон ралар исә oнлaрын бәрабəрдир_(1980).
ләр. Темп-р интервалы бөјүк олдугҹа јанында мүһафизә вә парад функси лйли JЕНТАЛ (Lilienthal) Отто (23.1. артыр. л. әринтинин хассәләриндә jаларыны иҹра едирдиләр. 5.1848, Анклам — 9.8.1896, Берлин) —
тејри мүнтәзәмлијә кəтириб чыхарыр. лиЌЎРГ (Lykurgos)— Спартанын әф алман мүһəндиси, авиасија пионерлә
1. нын гаршысыны алмаг үчүн метала санәви ганунвериҹиси (е.м. 9–8 жер- риндән бири. Өзүнүн конструксија ет
мувафиг ашгарлар әлaвә едир вә ја ону ләр). Е.ә. 5—4 асрләрин јунан мүәл дији планерләрдә бир нечә дәфә учмуш
hoмoкенләшдириҹи табалма ја уғрадыр- лифлари Спарта ҹәмијjәти тә'сисат дур. Ејни шәраитдә чөкүк профилли
лар. Дендрит Л.-сына (әринтинин ларынын вә дөвләт гурулушунун ja - raнaллaрын мүстави профиллијә нисбә
дәнәләринин өлчүсүнə јахын өлчүлү радылмасыны вә с. л. ун адына чы тән бөјүк галдырыҹы гүввәјә маликмикроһәҹмләрдә мејдана кәлир) вә зо- хырлар. Спартада Л. а хүсуси сита иш олмасы
на Л. сына (күлчәнин бүтүн һәҹминдә едилирди. нәтиҹәсинә кәлмишдир. Ганад

ларын һәмлә буҹагларыны дә jишмәкләмүшаһидә олунур) ајрылыр. ЛИҚЁти (Ligeti Ла још (п. 28. 10. oнлaрын галдырыҹы гүввәсинин гиj
лиКВАТіл — көбәләк хәстәлијинә гар- 1902, Балашшадјармат)— маҹар шәрі мəтинин дəјишдијини тәҹрүби шәкилдә
шы ишләдилән антимикроб маддә. Бир шүнасы. Маҹарыстан ЕА акад. (1947). сүбут етмишдир. Она көрә дә тәjjaрә
сыра дәри хәстәликлариндә (нејродер- 1939—72 илләрдә л. Етвеш ад. Буда нин өн мүгавимəти әмсалы илә галды

мит, себоррејалы дерматозлар вә с.) пешт Ун тинин Мәркәзи Асија фило- рыҹы гүввә әмсалы арасындагы əлагә
ишләдилир. Ислатма, аппликасија мәг- ложијасы вә түрколокија кафедрала - диаграмына Л.-ын ады («Лилијентал
сәди иләмәһлул һалында һазырла- рынын мүдири олмушдур. л. монгол- полјары») верилмишдир. л. учушда һәныр.

шүнаслыг вә алтајшүнаслыг саһәсин - лак олмушдур.
ликиЈА (јун. Lykia)-Кичик Аси- дә "мүтəxəссисдир. Чиндә (1928—31), лилипут (инк. Lilliput), чыртјанын ҹ. yндa гoдим өлкә. Е.ә. 6 әсрин Әфганыстанда (1936—37) вә Јапони- дан бојлулуг-чох кичик бојлу
орталарындан фарсларын, е.ә. 4 əсрин јада (1940) елми е'замијjәтдә олмуш, инсан. Термин ҹ. Свифтин «Гулливесонундан Македонијалы Искәндәрин, хејли дил материалы, әлјазмалары топ рин
е.ə. 295—197 илләрдә Птолемејләрин ламыш вә oнлaрын чохуну нәшр етдир сəjahəти» романындан көгүрүл

мүш,дүр.
Һакимијjәти алтында олмушдур. Ё.ә. мишдир. Acta Orientalia Academiae лилл (Lille)-Франсада шәһәр. Нор
1 асрдә мухтар дөвләт һүгугунда Ро- Scien Hungaricae» журналынын (1950 департаментинин инз.м. Нәгл. говшағы.
ма империјасынын тәркибинә дахил илдән нәшр олунур) баш редакторудур. Чај порту. Әһ. 195 мин (1975). Өлкә
едилмишди. Ерамызын 43 илиндә л. ли ки JEH (тәхәллүсү: Минчхон) нин Шимал сәнаје р-нунун мəркази
әразиси Рома əјалəтинә чеврилди. (д. 29.5.1895, Чхонан ш. јахынлығын- дир. Тохуҹулуг, тикиш, кимја, јејин
ЛикиЈА дили-бах Һетт Луви- дакы Хверјонни к.)— Кореја јазычысы, ти, машынгајырма сәнајеси; ун-т, ме'ја диллари.

Ликино ДУЛЈово—РСФСР Моск- реја пролетар инҹәсәнәти федерасијасы- вар.иҹтимаи вә дөвләт хадими (КХДР). Ко-марлыг абидəлəри (15—17 əсрләр) вә с.

ва вил. -ндә шәһәр. д.ј. ст. (Ликино). нын тәшкилатчыларындандыр. «Рәијjәт ойлонгВЕ (Lilonge) Малави
Чини, автобус (1959 илдән), боја з дла- кәнди» (1925), «Доғма дијар» (1934), нин пајтахты. Лилонгве чајы саһи
ры, əјиричилик-тохуҹулуг ф ки; Моск- <Јени мәһсул» (1934) вә с. повестләрин- линдә, Hјаса көлү саһилиндәки Са
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лима портуна кедән автомобил јолу Онда А әдәдинә по шәртиндә ур) - фи алыныр. Сонду лимитләри олан
кәнарындадыр. Аеропорт. Әһ. 103 мин нин лимити дефилир, lim y=A вә ja f (x) функсијалары чәминин (haси
лЙМА (Lima)—Перунун линин) лимити онларын лимитләри ҹә•пајтахты. y, A (n-оо) кими јазылыр. Монотон минә (һасилинә) бәрябəрдир:Анд д-рынын әтәјиндә, Сакит океа
нын саһилиндә, дүзәнликдəдир. Иг ардыҹыллыг Л.-инин тә'рифини илк lim f (x) = y lim f (x),лими тропик сәһра тиллидир. Орта дәфә ж. д'Аламбер вермишдир. {v}
темп-р. августда 16°С, февралда 23°C. ардыҹыллығы А-ja jығылырса вә lim Пf (x) = Пlim f (x).
дир. Иллик јағынты 40 мм. Мүһүм Ар (A>q) оларса елə N вaр ки, п хva

д.). вә автомобил јоллары говшағыдыр. нин пәN гијмәтләриндә ул төдәни- Бурада К=1, п. f (x) вә т (r) сонлуБејнәлхалт аеропорт. ӘҺ. 4,3 млн.
(1978). лир. lim y=lim U=A вә п-нин бүтүн Л. ә маликдирсә вә lim r (x)+0 олар
Л.-нын эсасыны 1535 илдә испан гијмәтләриндә y, V, V, өдәнилир- ca, oнлaрын нисбәтинин Л.-и лимитконкистадору Ф. Писарро Римак тој

бәрабəрдир; jә'нимушдур (1. сөзү дә Римак сөзүнүн сә, V) јығыландыр вә lim P=A. лəрин нисбэтинә
тәһриф олунмасы нәтиҹәсиндә јаран lim f (x)

= А п-инмышдыр). Шәһәр үч эср Испанијанын Хүсуси haлдa, lim
Məнуби Америкадагы мүстәмләкәлә

бүтүн гијмәтләриндә y, V, Aөдә x а р (3) limp (x)
ринин мəркәзи, Перу витсе-краллы
ғынын пајтахты олмушдур. Перу ис- нилирсә, {V, ардыҹыллығы А-ja jы- f (а) вә т (x) функсијалары x=a нөг
тиглалијjәт алдыгдан (1821) сонра ғылыр, jә'ни lim V=A. тәсинин мүəjjән әтрафында тә'јин олуонун - пајтахтыдыр. Өлкәнин мүһүм пубса вә lim f (x)=lim c (x)=) шәр
игтисали, сијаси вә мәдәнијjәт мәркә- 2) y=f(x) функсијасы на нөгтə
зидир; e'маледиҹи сәнаје мәһсулунун синин мүəjjән әтрафында (а нөгтəси тини өдәбирсә, һәмин теорем f(x) (1)
тәгр. 2/3-синдән чохуну верир. Метал мүстəснадыр) тә'јин олунмушдур. тәтбигнисбәтинә

а едилир. Онда

е малы, кимја, тоxучулуг, дəри аjагта- әдәдинә jыгылан хя, ардычыллығы-lim f (x)/ч (*) лимити мүхтәлиф әдәд
Автомобил вә електрик мәмшәт чиһаз на f (x) функсијасынын узғун {f (x)} ләр ола биләр вә ја һәмин л. һеч ол
лары гурашдырылыр. гијмәтләри ардыҹыллығынын һамы- маз. Белә һалда f (x)/(а) кәсрина
1. гэдим ме'марлыг абидəлəрин олан сы ејни Аәдәдинә jығылдыгда, Аәдә

көһнә һиссәдән, сәнаје мүəссисәләри- динә -- шәртинлә f (x) функсија- о, шәклиндә гејри-мүəjjәнлик дефилир.
нин, конторларын вә зəнкин маликанә- сынын лимити дефилир (Л.-ин hејне Бу кәсрин лимитинин тапылмасына (Л.
ләрин јерләшдији р-нлардан ибаратдир. тә'рифи). Бу, ашағыдакы тә'рифә joxдурса, ону мүəjjән етмәјә) һәмин
Л.-да 16—18 әсрләрдән барокко үслу- еквивалентдир: Аәдәдинә хашəр- гејри-мүəjjәнлијин ачылышы дефилир
бунда сарајлар (Торре Тагле, 1735), тиндә f (x) функсијасынын о заман ли- (бах Гери-муəjjән ифадə). Лимитләр
дахили һәјәтли jaшajыш биналары, баш мити дефилир ки, истәнилән f() үчүн нәзәријjәсиндә гејри - мүəjjәнлик Лопи
килсә (1572—1797), монастыр комплекс - елә 60 вар ки, х-ин 0-1 — | 8 тал гајдасы илә ачылыр. f (x) функ
ләри (Сан-Франсиско, Санто-Доминго, бәрабəрсизлијини өдәјән бүтүн гијмәт- сијасынын x •а шəртиндә сонлу, лимити
Па Мерсед) вә килсәләр талмышдыр. ләриндә if(x)-А І є өдәнилир. (Л.-ин нин олмасы үчүн Коши критерисинин
19 əср тикилиләри еклектик руһдадыр. Коши тә'рифи). Бу, lim f (x)=A вә ја өдәнилмаси зəрури вә кафидир: иста
20 әсрдә мүасир үслубда биналар ти нилән E : 0 əдəди үчүн елə 8 =(€), (0)
килир. Шәһәрдә 6 ун-т, мухталиф cahə f (x)-А (x-a) кими јазылыр. Функ- əдəди вар ки, х- ин o's Ix' — а | <вә
академијалары вә елми идарәләр, 10 сија Л.-инин тә’рифи а вә А əдəллəри- (<1 х” — al< 8 бәрабəрсизликларини
музеј, бир нечә театр вә с. вар. нин бири вә ја һәр икиси — оо, + со өдәјән ихтијари ики х” вә х" гијмәтлә
ЛИМАН (јун. limen— бухта, лиман) — вә ою символларынын бири олан һал риндә If (x)=f (x") - € өдәнилир. л.
1) чај мэнсəбинин дәниз сују басмыш, үчүн дә үмумиләшдирилир. Бу мәг- нәзәријjэсинин инкишафында г. Гали
габарма вә чәкилмәнин тә’сиринә мә'- сәллә функсија Л.-инин тә'рифи ә;- леј, и. Кеплер, и, Hјутон, Л. Eјлер,
руз галмајан вә дајаз көрфәзә чеврил- раф васитәсилә верилир: « сонлу əдəд- Ж. Д'Аламбер, Бернулли гардашлары,
миш кениш һиссаси. Саһил боjунда дирса (а-, a+8) интервалына анын к. Вејеристрасс вә б.-нын бөјүк ролу
гурунун чөкмәсиндән кәлир. Жәтрафы дефилир вә кими јазы- олмушдур.
2) СЃРИ-нин Авропа һиссәсинин гу- лыр. (N, +9), (-9, N) интерваллары- Әд.: Мәммәдов Р., Али ријазиjраг Ҹ, -ш. р-нларында дајаз чөкəклик

ләрин јерли ады. Јазда Л.- лар, адәтән, бүтүн xна вә |x 1. N бәрабəрсизлијини өдәјән јат курсу, һ. 1, Б., 1978.
əдəдлари чохлуғуна

гар сулары илә долур вә мүвәггәти ТЕОРЕМЛӘРИ (е һти

(јајда гурујур) ноһурлaрa чeвpилир. фи сонсуздугун» вә сонсузлуғун эт
олараг «мүсбәт сонсузлуғун»,

мал нәзәријjәсиндә)
1.-дан чәмән јерләри кими истифадә рафы дефилир, у. оо? V- Voo лу сајда тəсадуфи амилләрин тә'сири
едирләр. нәтиҹәсиндә мүəjjән ганунaујғунлуг
ЛИМБ (лат. limbus—hашијə)— чев- ишарә олунур. f (x) функсијасы 4 ларын алынасы шәртләрини көстә
рәси бəрaбәр һиссәләрә бөлүнмүш мүс- нын мүəjjән әтрафында тә”јин, олун- рән теоремлəрин үмуми ады. Бер
тәви метал "һалга. Бучагөлчән аләтин мушдур вә А-нын истәнилән VA əтра- нулли теореми: асылы: олма -
əсас һиссасидир. Лимбин бөлҝүләри фы үчүн анын (а вә А сонлу әдэл, јан тəкрарланан -п сынагда бир Һади
вернјер вә ја микроскоп-микрометрлә ја да -оо, +со, со ишарәләриндән би- сәнин Pбашвермә chтималы, башвер

ридир) елə vəтрафы варки, х-ин мəнин к/п нисби тезлиjи вә сынагларын

лЙМЕРИК (инк. Limerick, ирл. Luim- həр хєXnvа гијмәтләриндә f (xєva haдисәсинин eһтималы ваһидә јахынсајы кифajәт гадәр оларса, Im/n—plє
neach)-Ирландијада шәһәр ва
Лимерик графлығынын инз.м. Нэгл. олур (х+а). Онда А-ja f(x) функсијасы- олур (0-р1, p=const, ҡ— Һадисәнин
говшағы. Əh. 63 мин (1977). Јејинти, нын хаа нөгтәсиндә вә jax-а шәр- башвермә сајы, є>0 исә ихтијари кичик
jүнкүл, машынгајырма сәнајеси; кил- тиндә) Л.-и дејилиp, lim f (x) = А вә әдәддир). Лаплас теореми: Бер

се (12—14 эсрләргала (13 эср) вар. ja f (x)-А (x-a) кими јазылыр. Бу- сынагларын сары кифајəт гәләр чохдурнулли теореминин шәртләри варса,

лимит (ри јазијјатда)-рија- рада А = со олса, алыныр ки, ха ca, x, (к— пр) /у прq x, бәрабəр
зи анализин əсас анлајышларындан шәртиндә функсијанын еһтималы N =бири; lim кими ишарә едилир. Төрә лугдур. Лимити x-а шəртиндә сон- сизлијинин өдәнмәс и

тә”јин олу- шәртиндә сонсуз бөјүјəн (кичилән)
нур. «Л.» терминини илк дәфә и. Нjy- функсија дејилир. А əдəди x-va шәр- ләнир (p+q=1). С. Пуассон бу тео
тон ишләтмишдир. Лимитин тә’риф- тиндә f (x) ин лимити олмасы үчүн ремлари умумиләшдириб һадисәнин һәр

еһтималәри: a (x=f(x)-А фəргинин x-а шəртин- сынагда т дәфә баш вермаси

1) A əдəди вә {v} ардыҹыллығы дә сонсуз кичилән олмасы зәрури вә лынын (pm, <т «п) һәмин сынағын

верилдикдә истәнилән є0 əдəди үчүн фәзаја дахилдирсә, функсија Л.-инин һала бахмыш вә п»са шəртиндә
кафидир. х вә а нөгтəлəри п— өлчүлү нөмрәсиндән асылы олараг дəјишдији

елә N 0 əдəди вар ки, п-нин
əтраф тә'рифиндән n

гијмәтләриндә | У. — А1<є өдәнилир. дəјишәнли функсија Л.-инин тә'ри Q=к /n— (Р. +...+P)/п

әмәлә
а

ујғун лимит«Мән

чох

илә

на диференсиала интеграл сан сарин сыфын уолан функсија иләһд =1/V 27 J* e-1,2 at дән аз фәрг

васитәсилә
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ма.

инз.М.

lim P (1» - Ая) в)-о
n-оо

әмәлә ка

поо

фәргинин пајланмасынын лимит вәзиј- лимнoлowИЈА (јун. limné — көл, ҹыр нарын ширэсиндә 5—9%,
јəтини тәһлил етмишдир. Һадисә т-ҹи көлмәчә+...ложија)—бах Ҝөлшүнаслыг. хорка јарпагларында 3—14%, Asper
сынагда баш вердикдә 1, баш вермә - лимНОФИЛ ҺЕЈВАНЛАР (јун, gillus niger көбәләјиндә 10% -ә гәдәр
дикдә о гијмәтләр алан тəсадуфи кə- limné— көл, көлмәчә+ philéо севи- дир). Түтүн вә памбыг колларынын
мијjәт Em oлaрса, к=ko +...+Em доғ- рәм)-дурғун суларда jашајан һејван- јарпагларында да Л. т. нар. Л.т. лимон
рудур. Белəликлә, jухарыдакы ли- лар. Су һөвзәсинин дибиндә jашајан мејвәлеринин вә ја күкнарын е'малы
мит теореми умуми лимит теореминин (лимнoбeнтос), су.. гатларында үзән мәһсулларындан алыныр. Ондан јејин
хүсуси һалыдыр. Бөјүк əдəдләр (лимнопланктон), су һөвзәсиндә фәал ти сәнајеси, тибб (ганы консервләшдир
гануну: (Em m=1, 2, ...) асылы һәрәкәт едән (лимнонектон) олур. Ахар мәк үчүн), фотографија вә бојагчылыг
олмаjан тəсадүфи кəмијjәтләр арды суларда (чајларда) jашајан реофил да истифадә олунур. ССРИ -дә Л.т.

ҹыллығы, S-E+...Е, исә илк п һәд hepвaндaрдaн фәргли олараг лh, ын шәкәрләрин гыйгырмасы нәтиҹәсиндә
дин ҹәми олсун. аздыр, бәдәни јасты дејил, субстра- лимон ТУРШУСУНА гыҸГЫР.

та јапышма органлары joxдур. MA — бах Гымгырма.
An=M (S=2 м ($і); лимдж (Limoges)-Франсада шә- лимоНЕН, CH,C6H,CCH,CH3--үзви

Һәр. Јухары Вјенна департаментинин бирләшмә; лимон или рəнксиз маједир;D (S) = 2D ($ =в Вјенна чајы саһилиндадир. һавада асанлыгла оксидлəшир; 176°С
урғун олараг риjази көзләмә вә дис- Həгл. говшағы. Әһ. 144 мин (1975). дә гајнајыр, сыхлығы 20°С-дә 0,841
персијадыр. Ихтијари є.0 үчүн Сахсы -чини, дәри-аjаггабы сәнајеси, г/см3-дир. Ефир јағларындан бир чоху

јејинти, метал е'малы, кағыз вә по- нун тәркиб һиссасидир. Әтријјат сәна
лиграфија мүәсс исәләри; ун-т, керами- јесиндә әтирли маддә кими ишләдилир.
ка музеји вар. Мина истеһсал олунур. лимонит (алм. Limonit, јун. lei
лимон, луму (Citrus limon) - mon— чәмән, нәм јер)-тәбии дәмироларса, дејилир ки, Һәмин ардыҹыл

лыг бөјүк əдəдләр ганунуна табедир. rus ҹинсиндән һәмишəјашыл чохиллик вә кимјави гарышыглара малик кетит,
сәдәфотукимиләр фәсиләсинин Cit- 3-һидроксид (дәмир пасы); механики

Бу ганунун тәтбиги үчүн илк кениш субтропик битки. Һүнд. 3—7 м-дир. јахуд лепидокрокитин кизли кристал
шәртләри Чебышев талмыш, А. Н. Кол- Будаглары тиканлы, бә'зән тикансыз- лик бирләшмәләри. Дәмирли сулфид
могоров зәрури вә кафи шəрт вермиш, дыр; парлаг, әтли, лансетвары-узун- ләрин (пирит, сидерит вә с.) екзокен
А. А. Марков исә умумиләшдирмиш-сов, спесифик ифли јарпаглары ачыг- шәраитдә ашынмасындан
дир. А. J. Хинчин көстəрмишдир ки, Јашылдыр. Икиҹинсијjәтли, ағ, əтир- лир. Әввәлләр сәрбəст минерал heсaб
һәмин ардыҹыллыг ејни пајланма гану ли, хырда чичәкләри тәк-так јахуд едилирди
нуна табедирсә, бөјүк əдəдләр, гануну- ҹүт-ҹүт јерләшир; еллипсшәкилли, бә'- лимоноТУ — бах Бәдрәнм.
нун тәтбиги үчүн Ёm-ләрин риjази көз- зән јумру мејвәсинин уз. 6—7 см, диа- лимпопо (Limpopo) — ҹәнуби Аф
ләмәси сонлу олмалыдыр. Ихтијари х1 метри 5—6 см, чәкиси 120 г-дәк (бә' - рикада, WAP вә Мозамбикдә чај. Уз.
вә x2 үчүн зән 400—1000 г-дәк) олур. Ләти ја- 1600 км, һөвзэсинин саh. 440 мин км?.

lim P (x, B, Sn—A, x, B=N (1) шылымтыл ачыг сары, ширәли вә чох Витватеpсранд силсиләсиндән башла
туршдур. л. исти вә ишыгсевән, хүсу- ныр, Мозамбик овалығы илә ахыр вә

оларса, дејилир ки, hәмин ардыҹыл- силә рутубәтә тәләбкар биткидир. Вәтә. Һинд океанына төкүлүр. Ири голла
лыға мәркәзи лимит теореми тәтбиғ ни ҹәнуб Шəрги Асијадыр. Јабаны һал- ры: Олифантс, Нотвани, шаши, шан
едилир (бах Нормал пајланма). лја- да тапылмадыб. Аралыг дәнизи өлкәлә- гане. Јај јағышлары дөврүндә ашағы
пунов теореми: Em m=1,2...) риндә, АБШ, Мексика, Аржентинада ахынында сәвијjә нормадан 5—7 м јүк
тəсадүфи кəмијjәтләрин м (Em ) риjази Гафгазын Гара дәниз саһилләриндә, фәдә ҝәмичилијə јарарлыдыр. л. дә
көзләмәси, D (Em) дисперсијалары вә их. Азәрб.ССР-дә (Ләнкәран— Астара зона- рәсинин мəнимсәнилмаси илә әлагодар
тијар и 8:0 үчүн м (Ign-M (Empi2 +8) сында), Орта Асијада исә хүсуси xəн- Баш схем ишләнибһазырланмасы hаг

дәкләрдә, һәмчинин oтaгда беҹәрилир. гында ССРИ илә Мозамбик арасында
мүтлэг моментләри варса, Мејвәсиндә 3,5—8,1% туршу (әсacән, сазиш имзаланмышдыр (1979).

ум (IEm — М($mi
лимон туршусу), 1,9—3% шәкәр, С ви- лиМУЗйн (фр. Limousine, тарихи

lim тамини (100 г-ында 45—140 мг), Рнә Лимузeн вил.-нин= 0 адындан) — габаг
в1 +0/2 в витаминлари, пектин маддәси, Fe, отурамағын јерләшдији һиссәни сәрни -
п P, Ca, K, Mg дузлары вә с. вар. 1.-ун шинләрә аид һиссәдән ауырмаг үчүн ара

Лjапунов шәрти өдәнәндә габығында 3—6%-дәк спесифик или кемаси олан муасир миник машынынын

x 25m-M (8m2/ , B <
ефирли лимон јағы олур; этријјатда вә өртүлү кузовунун ады. л. типли ку:
тиббдә истифадә едилир. Л. -ун гәндлə зовлар јалныз јүксəксинифли бөјүк ав

өдәнмәси eһтималы поэ шәртиндә х гарышығы һипертонија, диабет вә га- томобилләрдә (мәс., зил 114) истифа
вә x-jә нәзәрән N лимитинә мүнтәзәм раҹијәр хәстәликларинин мүалиҹәсиндә, дә олунур.
јахынлашыр, jә'ни Em ардыҹыллығы- „ганын консервлашдирилмәсиндә исти- ЛИМФА (лат. lympha-тәмиз сун

мәркәзи лимит теоремини тәтбиг Лимон туршусу "һазырланыр. Тохум, лимфа системиндә дөвр едән маје.
фадә олунур. Јејилир, ширә алыныр, онурғалы hејванларын

етмәк олар (m=1, п). Чохлу сајда ҹәм" гәләм вә ҹалагла чохалдылыр. Аҹ галан организмин Л. -сы шәффаф,
ләрдән асылы Һадисəлəрин eһтимал Әд.: Дәмиров И. А., Шүкү- дады шор маједир. Гида гәбулундан
лары үчүн кифajәт гадәр үмуми Л.т. ров ҹ. З., Азәрбајҹанын дәрман бит- сонра л. сүд кими ағ, гејри -шәффаф
ни илк дәфә Колмогоров вермишдир. киләр, Б., 1976; Самоладаст. Х., олур, тәркибиндә емулсијалашмыш
Онун нәтиҹәләриндән алыныр ки, ки- Культура лимона в СССР, Тбилиси, 1978. јағын мигдары артыр. Хүсуси чәкиси
фајəт гәдәр, умуми шәртләр дахилин- лимон (Limon), Пуерто - Л • 1,01 —1,016-дыр; гәләви реаксијалы
дә (max | Si < x В) Һадисәсинин eh- мон–Коста-Риканын Кариб дәнизи | дыр (рН=7,4—9). Кимјәви тәркиби
1<i<n саһилиндә әсас шәһәри вә порту. Ли- ган плазмасынын тәркибина јахын

мон əјалəтинин инз, м. ӘҺ. 38 мин (1971). дыр. л.-да зүлалын мигдары (3,0%)
Плантасија мејвәчилији р-нунун ти- ган плазмасына (6,5%) көрә аз олду
ҹарәт мәркәзидир. Какао, банан, һинд- ғундан јапышганлығы да зәйфдир.
гозу ихрамолунур.

олур (x>0; n=0, co). Гејд едилмиш лимон ТУРШУСУ
Гана нисбәтән јаваш лахталаныр. л.

(CH,COOH), да чохлу лимфоситләри вә аз мигдар
Л.т. тəсадуфи кəмијjәтләрин ҹәминә С(OH)COOH—ҹанлы тәбиәтдә ҝениш да еритроситлари олан
аиддир. Тəсадуфи кəмијjәтләр арды- jajылмыш үчәсаслы үзви окситуршу. ләри вар.

ган һүҹејрә

чыллығынын хассəлəрини ваһид eһ- Сусуз Л.т. бəрк малдәдир. Су вә спирт- лЙМФА
тималла өjpәнмәјә даир теоремләр дә дә јахшы, үзви һәлледиҹиләрин чо

сисТЕМИ -лимфаны

Л.т.-нә аиддир. хума вә органлардан јыған, ону онур
хyндa пис һәлл олур, 153°C-дә әриjир, ғалы hејванларын вә инсанын веноз

Әд.: Прохоров Ю. В., Роза- 175°С-дә 1 молекул су ајырараг ако
нов Ю. А., Теория вероятностей. Основ- нит туршусуна чеврилир. Бир-, ики- диҝәр дамарларын мәҹмусу; Л.с. -нә

системинә апаран капиллјарларын вә

ные понятия. Предельные теоремы. Слу

ролю к В.С. и др. Справочник по тео- тирир. Бә'зи биткиләр вә микроорга- ләри (евәзиләр») дахилдир. л.с. то
чайные процессы, 2 изд., М., 1973; ко- вә үчәвәзли дуз (ситратлар) әмәлә кә арлар боју јерләшән лимфа дүjүн

рии вероятностей и математической статис. низмләр Л.т.-ну чохлу мигдарда топ- хумада ган-дамар капиллјарларын
фика, под ред. В. С. Королюка, Киев, 1978. лаја билир (лимон ширәсиндә 5—6%, дан сүзүлән мајени ган дамар систе
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тибиотикләр, новокаин блокадасы вә үзвү, (1950). Дрезден Рәссамлыг Ака
с., бә'зән ҹәрраһи әмәлијјат. демијасында охумушдур (1907 — 13).

Әд.: топчубашов М. А., Хү- Кил үсјанында (1918) иштирак етмиш
суси ҹәрраһлыг, һ, 2, Б., 1978. дир. 1928—49 илләрдә Парисдә ишлә
лимФАНҜйт (лимфа+ јун. angёion— миші, коммунист мәтбуатында әмәкдаш

дамар), лимфангоит лимфа да- Партијасынын үзвү вә Мүгавимәт һәФранса Коммунист
марларынын илтиһабы. Төрəдиҹиси

стрептококк, стафилококк, бағырсаг дән Берлиндәки (АДР) Али Төсвири вәрәкатынын иштиракчысыдыр. 1949 ил

чөпләри вә с.-дир. л. заманы дәридә Тәтбиги Сəнəт Мәктәбинин проф. Гә
гырмызы енсиз золаглар әмәлә кәлир, зет рәсмлари, китаб иллүстрасијалатемп-р jүксəлир,
үшүтмә, ағры олур. м үалиҹәси ры, плакат, дəзкаһ графикасы сился
физиотерапија, компресләр, ренткенoте- 1930—38), панно [«АДР-ин гуруҹулу

ләләри («Парисин әтрафы», гуаш,

рапија, антибиотикләр, палчыг мүали- ғу», Берлиндәки Назирликләр евиндә
ҹәси вә с. Профилактикасы: дивар рәсми (1952—53); «Кәндли мү
травмалары, илтиһаби оҹаглары вах- hарибәси» (1952—55), Алман Тарихи
тында мүалиҹә етмәк.

Музеји, Берлин) вә таблоларын мүәл
Әд.: Гукасян А. Г., Внутренние лифидир.

болезни, М., 1972.
Әсәри: Моя жизнь и моя работа

ЛИМФОГРАНУЛЕМАТіз, Хоҹ- [пер. с нем.), М., 1960.

кин хәстәлији-лимфатик дү: ЛИНДГРЕН (Lindgren) Астрид Анна
jүнләрдә гранулематоз шишләрин Емилија (д. 14.11.1907, Виммербү)әмәлә кәлмәси илә характеризә олу- Исвеч јазычысы.
нан хәстәлик. Илк дәфә 1832 илдә ин Ушаглар үчүн ја
килис həкими т. Хочкин тәсвир, ет. 1952),«Сәркəрдан Расмус» (1956), «Биз

зылмыш «Узунҹораб Пеппи» (1945—

мишдир.

дејил. Вирус мәншәли олдyғy eһтимал Салткрок адасында jыг (1964), «Гулдур
олунур. Хәстәлик бүтүн јашларда, гызы Ронја (1981) повестларинин, «Ба

хүсусилә ҹаванларда (40 jаша гәдәр) (1955—68), глөннебергли Емил» (1963–
лама дамда јашајан Карлсон»

тəсадүф олунур. Чох вахт лимфатик
дүjүнүн бир групу (голтугалты, бојун) 70) триложијаларынын, «Шир үрәкли

зәдәләнир вә тәдриҹән бүтүн лимфа гардашлар» (1977) әсәринин мүәллифи
дүүнларини, hабелә органлары (ағчи- дир, Л.-ин гәһрәманлары сәмимилији,
jәр, сүмүк, дəри вә с.) әhaтә тəдбирлилији вә чeвиклији идә сечи

едир.

әламәтләри: гыздырма, умуми лыг үзви вәһдәтлә тəзаһүр eдир. Һ. К.лир. Әсәрләриндә нағылварылыгла реал

Инсанын лимфа системи: 1-дө ахатағы; өскүрәк, тәнкнәфәслик, бојун вена- тәлтиф олунмушдур (1958). Әсәрләризаифлик, чохлу тәрләмә, гашынма, Андерсен ад. Бејнәлхалг гызыл медалла
2-лимфа дамарлары; 3-лимфа дүјун

ләри. ларынын шишкинләшмаси,
ғы вә с. Муалиҹәси: ихтисаслаш бир чох дилә тәрҹүмә едилмишдир.

минә гајтарыр, бағырсагда сорулан дырылмыш диспансерләрдә вә онко- Әсәрләри: Узунҹораб Пеппи, Б.,
гида маддəлəрини гана кечирир, лим- hематоложи клиникаларда шүа илә 1974; Биз Салткрок адасындајыг, Б., 1976;
фа дүjүнләриндә лимфаны сүздүр- апарылыр. Профилактика мәг- Балаҹа вә дaмдa jашајан Карлсон, Б., 1980.

Әд.; Корнилов Ю. Под крышей,мәклә мүһафизəедиҹи рол ојнајыр. сəди илә апарылан шүаландырма, шиш на которой живет Карлсон, м., 1980.Бүтүн мәмәлиләрдә олдуғу кими ин- әлејһинә антибиотикләр, һормонларла
санда дил көкүндә, удлагда, боjунда, мүалиҹә хәстәлијин гаршысыны алыр. ЛИНДЕР (Linder) Макс (әсл ады вә
бронхларда, голтугалты вә гасыг на- лимФОСАРКОМА-ретикулјар то- фамилијасы Габриел лөвјел, Leu
Һијəлəриндә, хүсусилә мүсарига вә хумадан төрәјән јаман шиш. Бах һәм- vielle; 16.12.1883, Жиронда, Сен-Лу
бағырсаг диварларында чохлу лимфа чинин Ретикулосаркома. бес—30.10.1925, Парис)-франсыз кино
дүjүнлари вар. Скелет әзәләләринин лимфоситләр (лимфа+ јун. ку- актјору. 1905 илдән кинода чәкилмиш
вә дахили органларын дамарлара тәз- tos— дамар, бурада һүҹејpə)— онурғалы дир. Тысаметражды комедија филмлә
јиги, дамарларын өз пулсасијасы вә һејван вә инсанда ағ ган һүҹејрәләри- ри («Макс вә кинә», «Тореадор Макс»,
фасиләсиз олараг капиллјарлара ахан нин (дәнәсиз лејкоситләрин) формала- Бокс чемпиону», «Макс евләнир»,
мајенин тəзјиги нәтиҹәсиндә лимфа һә- рындан бири. Мәмәлиләрдә вә инсанда «Һипнозчу Макс» вә с.)Л.-ә бөјүк шөһ
рәкәт едир. Тәкамүл просесиндә л.с. л. чәнкәләбәнзәр вәзидә, лимфа дүjүн- рәт газандырмышдыр. Көркəмли актјор
веноз системиндән аjpылмышдыр. Сү- ләриндә вә иликдә, һәмчинин лимфоид Л.-ин јарадыҹылығы дүнја киносунда
рүнәнләрдә лимфа бағырсаг дамар- тохумада әмәлә ҝәлир. Хырда (диамет- елементар комизмдән характер коме
ларындан вә арха əтрафлардан лим- ри 4,5—6,5 мкм), орта (6,5— 10 мкм) дија ахтарышларына кечид мәрһәләси
фа систерналарына топланыр; бәдә- вә ири (диаметри 10—18 мкм; Л. ајырд тәшкил eдир. Интиһар етмишдир. 1963
нин башга һиссәләриндәки дaмaрлaрлa eдилир. Л.-ин 95% -и хырда олур. илдә л.-ин гызы онун əн јахшы ишлә
бирликдә видаҹи венаjа ачылан ҹүт лиHAPEC (Linares) — Испанијанын риндән ибарәт «Макс Линдерин компа
дөш ахаҹағы бурадан башлајыр. Ин- ҹ.-унда, Әндәлисдә шәһәр. Әһ. 61,3 нијасында» филмини екранлара бурах
санда јалныз сол дөш ахаҹағы галмыш- мин (1975). Күмүш-гурғушун филиз- мышдыр.
дыр. Бәдәнинин јухары jарысынын сағ ләри hасили вә e'малы мəркәзидир. ЛИНДСЕЈ (Lindsay) Ҹек (д. 28.10.1900,
тәрәфиндән лимфа хүсуси сағ лимфа Метал е'малы, автомобилгајырма, Австралија, Мелбурн)-инкилис јазы

васитәсилә ган-дамар систе- кимја вә јејинти сәнајеси вар. чысы, алим, иҹтимаи хадим.1941 илдән
минә төкүлүр. лЙНГА АРХИПЕЛАГы (Lingga) Б. Британија Коммунист Партијасынын
лимФАДЕНйт (лимфа+ јун. adёn — Məнуби Чин дәнизиндә адалар групу. үзэвү. «1649-ҹу ил» (1938), «Тырхсәк
вәзи)— лимфа дүjүнларинин илтиһа- Индонезијаја мәхсусдур. Cah. 2178 кизинҹи илин адамлары» (1948), «Смиг
бы. Төрəдиҹиси: хәстәликтөрәдән мик- км?-дир. Əсас а-ры: Синке (828 км?), филддә тонгаллар» (1950) тарихи ро
роорганизмләр, Онларын токсинлари Линга (826 км?). Һүнд. 1163 м-ә гәдәр- манларынын мүәллифидир. «Британи
вә с.-дир. л. кəскин вә хроник, јерли дир. Екваториал мешәләрлә өртүлүдүр. јанын јолу» епопејасында («Һәдәр кет
илтиһаб просесләриндә (фурункул, Синкеп а.-нда галај јатағы вар. Балыг- миш баһар» (1953), «Сәнин евин» (1957),
хора, дишин каријеси вә с.), һәмчинин чылыг инкишаф етмишдир. Чај, коп- «Маскалар вә үзләр» (1963) вә с. po
умуми инфексион хәстәликләрдә мү- pa, гамбир (ашы екстракты), ихрам манлар) Икинҹи дүнја мүһарибәсиндән
шаһидә едилир. Кəскин Л.-дә лим- едилир. сонра Б. Британијанын мүхталиф ич
фа дүjүнлари шишир, ағры верир, әт- лингвистика (лат. lingua — дил) тимаи тәбәгәләринин həјат ва
раф тохумалар инфилтратлы олур, — дил Һаггында елм. Бах Дилчилик. тәсвир eдилмишдир. Әдәбијјатшунаслыг,
темп-р јүксəлир вә с. Хроник Л.-дә лингНЕР (Lingner) Макс (17.11.1888, тарихшүнаслыг сәнәтшүнacлыға
лимфа дүjүнлари шишкин, бәркимиш Лејпсиг—14.3.1959, Берлин) — алман дайр әсәрләри дә вар [«Ч. Диккенс»
олур. мүалиҹәси: Л.-ә сәбәб бојакары вә график (АДР). АДР мил- (1950), «П. Ќезапн» (1969), «г. Курбе»
олан илкин илтиһабы оҹаглары ара- ли мүкафаты лауреаты (1952, 1955). (1973) во с. монографијалары]. л. сүлһ
дан галдырмаг, физиотерапија, ан- Алманија Инҹәсәнәт Академијасынын уғрунда фәал мүбариздир. Дәфәләрлә

ахаҹағы

мәмшәти

ва
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ССРИ-дә олмушдур. «Шәрәф нишаны» ликачылар партијасынын japaдылма
ордени илә тәлтиф едилмишдир. сында (1854) мүһүм рол оjнамыш вә

Әсәри: Подземный гром, М., 1970. 1860 илдә һәмин партијадан АБШ пре
әд.: Ванчура З., Двадцать лет зиденти (1864 илдә икинчи дәфә) се

английского романа, М., 1968. чилмишди. АБШ-да Вәтәндаш мүһари

лЙНЕ Велта Мартыновна (д. 28.8.1923,
бәсинин (1861 — 65) илк дөврүнд

Рига)— латыш совет актрисасы, ССРИ л. халг Һәрәкатынын кен ишләнәҹәјин

артисти (1973). ССРИ Дөвлат дән горхараг гулдарлара гаршы мүһари

мүкафаты лауреаты (1948, 1951). 1953
бәни ингилаби јолла апармаг истәмир,

б

илдән Сов.Икп үзвү. 1945 илдән А. өлкәнин бирлијини бәрпа етмәји башлы

Упит ад. Латвија Драм Театрында Шәк. 2. ҹа вәзифә сајырды. Лакин бир сыра

чыхыш едир. Роллары: Лијена Ја- 2 ҹидә исә мөвһуми адланыр. л.-ын ратик һәрәкатын тәзјиги алтында л.
Һәрби мәғлубијjәтдән сонра вә демок

шыл торпаг», А. Упит), Кајва («Кил оптик мәркәзи адланан О нөг- Көкумəти ингилаби тадбирләрә әл ат
вә чини», А. Григулис), Лариса («Ҹе
hизсиз гыз», А. Островски), Дездемо- истигамəтини дәјишмәдән

тәсиндән кечән шүалар сынмыр вә маға мәҹбур олду. 1862 илдә һомстед

на, Офелија («Отелло», «Һамлет», В. Л.-ын багш оптик охуна паралел исти- 1-дә исә көләлијин гəти ләғни барәдә
jajылыр. акт гәбул олунду. 1863 ил јанварын

Шекспир), Зента («Балыкчы Оғлу»,

В. Латсис), Танја («Танја», А. Арбу; (шәк. 2 а) вә ja oнлaрын узантыла- гулдарларын дармадағын едилмәсин -
гамәтлә Дүшән параксиал шүаларын ганун верилди. Бүтүн бунлар гијамчы

зов) вә 6. Кинода чәкилмишдир. ССРИ рынын (шәк. 26) кәсишмә
Али Советинин (9—10-ҹу чакырыш) баш фокус, оптик мәркəздән фо- рын ҹacycy oлaн актјор ҹ. Бутс тама

нөгтəси дә мүһүм рол орнады. Л. у, гулдарла

депутатыдыр. «Шәрәф нишаны» ор- куса гадәр мəсаф» (f) фокусмаса
дени илә тәлтиф едилмишдир.

ша заманы өлүмчүл јараламышды.

лЙНЗА (кеол.)Pбүтүн истигамәтләр- оптик гүввәси (ваhиди диоптријадыр) пер. с англ., м., 1961; Иванов Р. Ф.,
фәси, онун тəрс гијмәти исә л.-ын Әд.: Сэндберг К., Линкольн,

пазлашан мәрҹијəохшар кеоложи адланыр. Һәр линзанын ики баш фоку- Линкольн и гражданская война в США,
күтлә. Л.-нын галынлығы бир нечә су вә ики фокус мəсафаси вар. Топла- М., 1964.
см-дән бир нечә он м-ә, уз. бир нечә jыҹы Л. -ын оптик гүввәси мүсбәт, сә- линколн (Lincoln)-Б. Британија
м-дән 1 км-дәк ва даhа чох олур.
линЗАЛАР (алм. Linse, лат. lens —

пиҹи Л. -ын исә мәнфидир. Назик (га- да шәһәр. Уитем чајы саһилиндәдир.

әдәсә)—һәр ики тәрәфдән сферик вә ләрин радиусларына нәзәрән чох ки- (стасионар мүһәррикләри, газ турбин
лынлығы ону әһатә едән сферик сәтһ- Əh. 77,1 мин (1975). Машынгајырма

ја бир тәрәфдән сферик, дикәр тәрәф- тик олан) Л. -ын фокус мəсафаси, оп- ләри, автомобил һиссәләри, мәдән
дән мүстави сәтһләрлә әһатә олунан вә тик гүввәси вә сферик сәтһләрин əјри- шахта аваданлығы, електротехника мә”
симметрија охуна (симметрија мүстə- лик радиуслары (R, вә R,) арасындакы мулаты, к.т. машынлары вә с.), јејинти
висинәмалик шәффаф . 1 1

D=.
сәнајеси вар.

(параболоидал л.), силиндрик (силинд
(R. R,

рик Л.) вә с. олур. Сферик л. дaha кими ифадә олунур (бурада п—Л. мад- Небраска штатынын инэ.м. Солт-Крикдәсинин əтраф мүһитә нәзәрән сындыр- чајы саһилиндәдир. ӘҺ. 163,1 мин (1975).
ма әмсалыдыр). Белә Л.-да хәјал гур- Јејинти сәнајеси; ун-т вар. К.т. ма
маг үчүн истигамәтләри мә*лум oлaн шынлары истеһсал едилир. А. Лин
үч эсас шүанын (оптик мәркəздән ке- колнун шәрәфинә адландырылмышдыр.
чәрәк дүшән шүа сынмајараг өз әв- линколн ГОЈУНУ-әтлик-јунлуг
вәлки истигамэтиндә jajылыр; баш оп- јарымзәрифјунлу гоjун чинси. 18—19
тик оха паралел Дүшән шүа л.-дан сы- әсрләрдә Инкилтәрәдә (Линколншир
нараг фокус нөгтәсиндән кечир; фо- графлығы) јерли гоjунларын Лејстер
кусдан кечәрәк л. үзәринә дүшән шүа гочлары илә чарпазлашдырылмасын -
сынараг баш оптик оха паралел исти- дан алынмышдыр. Л.г. Инкилтәрә әт

б гамәтлә jajылыр) азы икисиндән исти- лик гоjун ҹинсларинин əн ирисидир.
фадә едилир. Тезјетишəндир. Гочларынын дири чә

Шәк. 1. әд: Гоајев Н., Әлијев М., 120 кг олур. Јуну биртипли; ирисыв -
киси 130—160 кг, гоjунларын исә 100—

Оптика, Б., 1974.
кениш јајылмышдыр. Белә л. аберра рымлы, парлаг, уз. 20—30 см-дир.
сијалары арадан галдырмаг үчүн ишлә- линзАЛЫ АНТЕНА-ифрат јүксәк fочлардан 10—12 кг, гоjунлардан 5—
дилир. Ади л, хүсуси оптик шүшәләр- тезлик диапазонлу електромагнит дал- 6 кг јун гырхылыр. Халис јун чыхымы
дән, көрүнмәјән облaстларда (ултрабə- ғаларынын верилиши вә гәбулунда фо- 55—65% -дир. Илдә һәр 100 доғар го
нөвшəји вә инфрагырмызы) ишләдилән куслашма (истигамәтләндирилмиш шүа- јундан 120 гузу алыныр. Јени Зелан
л. исә һәмин oблaстлар үчүн шәф- ландырма) үчүн линзадан истифадә дија, Ҹəнуби Африка, Канада, Аркен
фаф олан хүсуси материалдан (кварс, олунан гурулуш. Л.а. сферик (силинд- тина вә с. өлкәләрдә дә jajылмышдыр.
флуорит вә с.) һазырланыр. рик) далға мәнбәјиндән (линзанын фон ССРИ-дә тәмиз чинс алмаг үсулу илә

Л.-ын сферик сәтләринин мəркә- кусунда гурулмуш шүаландырыҹы- jетишдирилир.
зиндән кечән дүз хәтт баш оптик ох, дан) вә сферик далғалары jасты дал- линколн дәнизи-Гренландија
һәмин хәттин сәтһләр илә кәсишмә ғалара чевирән линзадан ибаратдир. вә Елсмир а-ры саһилләриндә Шимал
нөгтəлəри Л.-ын тәпәләри, тәпәләр ара- Л.а.-дан радиолокасија вә өлчү гур- бузлу океанынын кәнар дәнизи. Бо
сындакы мəсафә исә л.-ын галынлы- ғуларында истифадә олунур. ғазлар (Робсон, Кеннеди вә Смит) сис

адланыр. Сәтһләринин форма- линколн (Lincoln) Авраам (12.2. теми Л.д.-ни Баффин дәнизи илә әла
сындан вә һазырландығы маддәнин 1809, Кентукки штаты, Хоҹенвилл— гәләндирир. Саһилләри фјордларла
сындырма әмсалындан асылы олараг 15.4.1865, Вашинг чох парчаланмышдыр. Дәринлији 2000
топла јыҹы (мәркәзи һиссаси кə- тон) АБШ дөвлат мә гәдәрдир. Ахынлары ш. Истигамәт
нарларына нәзәрән галын олан Л.) вә хадими. Хырда фер лидир. Јарымкүнлүк габармалар(hүнд.
сәпиҹи (мәркәзи һиссәси кәнарла- мер аиләсиндә, до тәгр. 0,8 м) вар. Дәнизин чох 'һиссаси
рына нәзәрән назик олан л.) л. вар. ғулмушдур. Әмәк илбоју үзән чохиллик бузларла өртү

л. маддәсинин сындырма әмсалы фәалијjәтинә одун лү олур. А Линколнун тәрәфинә ад

ону әһатә едән мүһитин сындырма әм- чулугдан башла ландырылмышдыр.

салындан бөјүкдүрсә габарыг, чөкүк- мышды. Бир мүддәт линкОР [рус, линейный) + корабль)

габарыг вә мүстави-габарыг л. топла- почт хидматчиси —мүнтәзәм ишләјән кәми)— дәниз дөјү•
jыҹы (мүсбәт); чөкүк вә мүстави-чө- ишләмишдир. 1836 шүндә мүхталиф кәми нөвларини мəhв
күк Л. Сәпиҹи (мәнфи) олур. Ишыг- илдә вәкиллик һүгу етмәк вә дүшмәнин саһил објектләри
ланан нөгтəнин xəјалы һәмин нөгта- гу алмышды, 1834— нә күчлү артиллерија зәрбәси ендир

дән чыхыб линзадан сынараг кечән 41 илләрдә Илли мәк үчүн бухарла ишләјән ән ири су•

штүаларын кәсишмә нөгтәсиндә (шәк, ноjс штаты ганунве үстү кәми. л.-ун борт зиреһинин га
1a, A' нөгтəси), шүалар дағылан ол- риҹилик мәҹлисинин, 1847 — 49 илләр- лынлығы 440 мм-ә, үфүги зиреһинин
дугда исә онларын узантыларынын дә АБШ конгресинин үзвү иди. Бур- галыңлығы исә 250 мм-ә гәдәр; сүр'
кәсишмә нөгтәсиндә (шәк. 1 б, в' нөг- жуазијанын мүтәрәгги даирәләринин эти 20—35 дүjүнә (~37—65 км/саат-а)
тәси) алыныр, 1-чи балда хәјал həгиги, мәнафејини тәмсил едирди. Л, Респуб- бәрaбәр иди. Л. -да 280—460 мм калибр
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:1и (jүнкүст кэмиләр.1) мубариз учун силмидир. 1738 Линник Владимир Павлович
127 - 152 мм калибрли) арти 1.1ерија илә11 Стокһолмда 6.7.1889, Харков) совет физики.
си.Таһтары олур:1. Биринчи в» кин тибби практика илә ССРИ EA акад. (1939). ССРИ Дөвлат
чи тупja мүһарибәТәриндә 1. aн кe мәшгул олмуш, Ис мүкафаты лауреаты (1946; 1950). 1926
ні інстифа дә силмии дир. Пүвә ракет веч (ЕА нын тәшки илдән Дөвләт Оптика Ин-тунда ишлә
си.Таһынын јагранмасы вэ авнаси ја віси і дә иштирак ет- jир. Əсас ишлари тәтбиги оптика саһә -
12:1p11 со Дәрэч. ТэКИ. Т.: Миіп, оранын илк синдәдир. Кристаллары ренткен шүа -
рин.1Мэси И.Тә ә:Татә,ар (1араг 1. :3 президенти (1739) лары илә тәдгиг етмәк (Л. үсулу), оп
әһәмијjәтини итиришдир. олмушдур. тик систсмләрдә хәјалын кејфијjәтини
линк -бөјүк гүвBƏнші КІШк Тувва башлыҹа өjpәнмәк вә деталларын сәтһинин кеј -
II.1) таразанырат үчүн турі г. Тэр хидмәтләриндән би- фиjjәтинә нәзарәт үчүн үсуллар вер
IIэмэ:3 да ја этрафында фыр.ана бі ри «бинар номенк- мишдир. Микроинтерферометр, улдуз
тэн бәрік Чисим,1əн ибарәтін. латура»ны (һәр нө- интерферометри вә с. ҹиһазлар дүзәлт
хасс'с'и апші11 Ы.4iiкы мүВазинәт тән. лири вүн чин вә нөзү билдирән ики латын мишдир. 4 дәфә Ленин ордени, 2 баш
И, 1:) xiijiктери: 3:) (Тупур: Ph, = Qha a.Ды п.лә верилмаси) тәтбиг етмәсидир. га орден вә медалларла тәлтиф олун
( п.к.), бура. Да Р. (1. ин тогтлары 1. «Нөв» анлa jышыны мүəjjән етмиш, мушдур.
на тэ" сир с. 1əli түвнэ:1əp, h, h. — Т. систематик категоријалар — синиф, дәс - Линник Јури Владимирович (21.1.
ин угуп тоттарынын өзү эридир. тə (сыра), ҹинс, нөв, вариасија ара 1915, индики Кијев вил., Белаја Сер -

сында әти табелик олдуғуну аjдын ков ш. — 30.6.1972, Ленинград)-совет
А лаптырмындыр. Л. экөрә биткидә әсас ријазијјатчысы. ССРИ EA акад. (1964;

вэ дэјишмәјән орган онун чичајидир; м. үзвү 1953), Сосиалист Әмәји Гәһрә -
е буна көрә дә о, битки аләмини 24 син маны (1969), Ленин мүкафаты лауреа

«ф» бөлүш, 1500 дәк битки н өвүнү аш- ты (1970), ССРИ
кар стиш ва тәсвирини вермишдир. Дөвләт мүкафаты

h, h, о 1. hејваплар аләмини 6 синфә бөлмүш- лауреаты (1947).
A ур. Бу тәснифатын гијмәтли ҹәһәтлә- Тәдгигатлары əдəд

риндән бири .-ин инсаны мәмәлиләр ләр нәзәријjәсинә,
а 6

синфинин приматлар дәстәсинә аид eт eһтимал нәзәријjәси
мәсидир. Лакин Л.-ин таклиф етдији нә вә риjази статис

1 ҹин (а) вэ 2 -ҹи (6) ин линк. битки вә һејванларын таснифаты мүасир тика ја аиддир. л.
нөгтеји нәзәрдән сүн'идир, чунки бу Варинг проблеминин

I. Дәт јүкләрн талдырмаг үчүн садә тәснифат әсaссыз олараг көтүрүлмүш елементар һәллини
васитә кими истифадә едилир. Бундан бир нечә әламәтə əсасланыр вә мүхтə - вермишдир. о, ис
2,1а в Т. Тэр машын вә механизмлә - лиф формалар арасындакы гоһумлуг бат етмишдир ки,
рин тэркибинә дә дахил едилир; бу дәрәҹәсини əкс етдирмир. л. јарат - фəрги ва биринҹи
ha.1 (а түввәдә газа Hылан гадәр јердә дығы системин сүн'и олдуғуну нәзә - həдди гаршылыгы
јишмәдә итирилир. Агырлыг гүвва рә алараг бир чох әламәтләрин ҹәми садә олан əдəди силсиләдә ән кичик садә
си тә'сири алтында л. ин таразлыг нə - əсасында «тәбии» систем japaтмaғa əдəд силсилә фәргинин мүəjjән сабит
зәријjжини Архимед, үміуми тараз - чалышмыш, амма буна наил олмамыш дәрәҹәсини ашмыр. Еһтимал нәзәријjәси
лыг шəртини: исә франсыз механики дыр. л. үзви аләмин тарихи инкиша - вә риjази статистикада јени аналитик
П. Варин јон (1654—1722) вермишдир. фы идејасынын әлејһинә иди; Л.-ә ҝө - усуллар тәклиф етмишдир. Асылы ол
линҝ МЕХАНИзми — ибтидаи кине- рә нөвләрин сај тәркиби даимидир ма јан тəсадүфи кəмијjәтләр үчүн лимит
Матик чутләрә дахил олaн бәндләрдән вә һеч вахт дəјишилмир, системати - теоремлари, гејри-бирҹинс Марков Зән
(линкләрдән) ибарәт механизм. Садә канын вазифаси онлары өjpәнмәкдир. ҹири вә c. caһәләрдә дә тәдгигат апар
(икибәнди) Л.м. нин тәркибиндә тәр- л. торпаг вә минераллары, инсан мышдыр.
пәнмәз да јаг вә снун этрафында фыр- иргларини, хәстәликлари әламәтләринә Әсәрләри: Статистические задачи с
ланан дcтaл олур. Мүрәккәб (мәс., көрә тәсниф етмишдир; бир чох бит- мешающими параметрами, М., 1966; Избр.
дөрдбәндли оjнаглы) Л.м. -ләри машын киләрин муалиҹә әһәмијjәтини, зәһәр - труды. Теория чисел, л., 1980; Избр.
конструксијаларында кениш ишләди- лилијини мүəjjәнләшдирмишдир. л. труды. Теория вероятностей, л., 1981.
лир. Бунун эсас сәбәби Л.м. -ләринин ботаника, зоолоҝија вә тиббә аид бир линоГРABYPA (линолеум вә гра
дишли вә jумругҹуглу механизмләрә сыра әсәрләрин мүәллифидир. втра сөзләриндән)-линолеум вә ја
нисбәтән үстүн ҹәһәтләридир (асан ha Әсәрлә ри: Flora lapponica, Lon- она охшар полимер-пластик материал -
зырланмасы, јүксәк мөһкәмлији, јејил- don, 1732; Systema naturae, 13 ed., с. 1—3, лар үзәриндә hәкк олунан габарыг гра
мәјә давамлылығы вә с.). Л.м. мүһәр- Lugduni, 1789—96; в рус. пер. —Система втра, 20 әсрдә japaнмышдыр. л. дәз
рик, прес, дөjмә машыны вә с. -дә бө- природы. Царство животных, ч. 1-2, СПБ, каб графикасынын кениш инкишаф
Jүк гүвәләри өтүрмәк үчүн тәтбиг 1804—05; Философия ботаники..., СПБ,
едилир. 1805.

етмиш нөвләриндәндир. л. материалы

линНЕЙТ — минерал.
үзәриндә штихел адланан аләт васитә -

Кимјави тәр әд.: Комаров В. Л., Жизнь и

киби Co,S, Кубик сингснијада крис- кR Избр. соч., т. 1, М. — Л., 1945; Боб- истәнилән рәнк чәкилдикдән сонра о,
силә рәсм ҹызылыр, ҹызылмыш рәсмәтруды Карла Линнея, 1707—1778, в его

таллашыр. Октаедр формалы кристал- ров Е.Т., Карл Линней. 1707—1778, л., хүсуси дəзкаһда ағ қағыза көчүрү
лар әмәлә ҝәтирир. Сәртлији 5,5, сых - 1970. дүр. Л. полихром (чохрәнҝли) вә моно
лығы 4850 кг/м2. Pəнки ағ, ачыг са
рыја вә ја чәһра јаја чаларлы олур. Ме
тал парылтылыдыр. Һидротермал мəн
шәлидир. Һидротермал Си вә Pb-Zn
јатагларында, контакт-метасоматик ја
тагларда кобалт, халкопирит вә пирит
лә бирҝә тапылыр. Надир кобалт фи
лизидир. Азәрб.ССР дә Дашкәсән кобалт
јаталарында тапылмышдыр. h, Мустафајев.линНЕ (Linné, Linnaeus) Карл (23. «Халчaтoxyјанлар».
5.1707, Pocxулт —10.1.1778, Упсала) Линогравүра. 1935.
— Исвеч тәбиәтшунасы. Парис ЕА-нын р. Мустафајев ад.
үзвү (1762). Битки вә һејванлар алә - А зәрб. Дөвлат
МИНИН систематикасыны japaтдығына Инҹәсәнәт Музеји.
ҝөрә дүн ја шөһрәти газанмышдыр. Бакы.

1732 илдә Таиландија ја сә jahəт етмиш,
«Лапландијанын флорасы» əcəрини
(1732, там нәшри 1737) јазмышдыр.
1735 илдә Һолландијанын Хартекамп
Ш.-нә көчмүш вә орада ботаника бағы

нын мүдири олмушдур; һәмин илдә
Тәбиәтин системи» адлы китабы нәшр Hagelassene

КА
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хром (биррәнкли) ола биләр. Азәрб. рәс- дур. Гырмызы Әмәк Бајрағы орлени чајынын сол саһилиндә јени р-нлар,
самларындан һ. Мустафајев, М. Рәһ ва медалларла тәлтиф. слилмишдир. Тет д'Ор паркы салынмышдыр. 20
манзадә, А. Һачыјев, ә. Рзагулијев, «Линч мәһкәмәси, АБIII да әсрин тикилиләри: саллагхана вә мал
Р. Баба јен вә башгалары л. силсилә зән ҹиләрә вә мүтәрәгги атлаа мэһкә гара базары, стадион, Гранж Бланш
ләри јаратмышлар. масиз ва истинтагсыз диван тутма (өз хастаханасы (һамысы 1910 ҹу илләр),
лин ОЛЕУМ (лат. linum — кəтан+ башына ҹазаландырма). 18 крлэн Конгресләр сарајы (1960), Душер ја
oleum - jar) 19:5мә үчүн полимер өр ишләдилән «.1.м.» терминини АБIII шарын рну (1960) 66) вә с.
түк материалы Н.iк дәфә 1864 илдә полковники иргчи ичиш (Lunch) «Лион ЈохСУЛЛАРЫ» — орта аср
Б. Британија да истеhеал едилмишдир. ады илә бага јырлар. Тинч Вирки эрдә бидэт тэрәфдарлары. Бах Вал
Əсас тәркиб материалына көрэ 1. ҹут нија штатында атычы баталјонунко децсләр.
лу, глифтады. поливинилхлоридли, мандири оларкән өзбаппына мәһкәмә лион көРФәзи (Golfe du Lyon) —
коллоксилинли (нитроселлулозлу) вә japaдыр, ҹаниләрә вә асасəн си јаси Франсанын ч. саһилиндә Аралыг дә
резинли невләрә ајрылыр. л. саслы дүшмәнләринә гәлдарҹасына Ливан низинин көрфәзи Уз. 93 км, ени (ки
(астарлы) вә әсaссыз, бир вә чохгaтлы, тутурду. 1782 илдә Тинчин фалијjә рәҹәјиндә) 245 км, дәринлији 1000 м
са ја вә чохранкли (нахышлы) олур. ти ганунсуз һссаб едимишли. Такин дә чохлур. Саһилләри г. дә вә Шм. -
Суһопма әмсалы 3—12% дир. л. дөшә. 19 асрин сону — 20 асрии 30 ҹу илә. да овалыг, ш. дә jүксәк вә сылдырым
мә сәтһинә полимер јапышiдырыҹы вә риндә «...м.» дaha кeнии ja jылды. 1882 лыдыр. 1.к. нə Рона чајы төкүлүр.
ја мастика илә јапышдырылыр. л. дө- илдән 1951 иләдәк рәсмән тејдә алын Ән бөјүк порту Марселдир.
шәмәләр сәссиз, давамлы, јарашыглы, мыш мә'лумата көрә 47 30 линчләмә либн үСЈАНЛАРЫ (1831, 1834)—
кикијеник ва асан јујуландыр. Азәрб. һалындан 3657 си зәнҹиләрә аид Франса пролетариатынын илк мүстә
ССР дә Сумгајыт Полимер Тикинти дир. 2) әсрин орталарындан линчләмә гил силаһы чыкышлары; Лион ш.
Материаллары Комбинаты са ја вә на - ачыг ашкар синфи характер алмыш ндә иләк истеһсалы саһәсиндә илләјән
хышлы поливинилхлоридли Л. истеh ва зәниләрә, мүтәрәгги хадимләрә фәһләләрин вә хырда сәнәткарларын
сал едир. дивантутма вас итәсинә чeвpилмишдир. ағыр вэзијjәти илә әлагӘдар баш нер
линотип (лат. linea — хәтт, ҹизки Федерал танун вериҹиликдә вә бир мишди. 1831 ил үс јаны ноjабрын
+ јун. 1ў pos ——из, сурәт)- китаб вә сыра штатда ли нчләмә үстүндә ҹина 21 22 башланды; мәғлубијjәтә уғра
журнал мәтнларини јығмаг үчүн сә jәт мәс'улијjәти нәзәрдә тутулмур. јан һөкүмәт гошунлары нoјабрын 23
тиртөкән jығы машыны; һәмин машын 4.1.м.» нин тәһрикчилари ифрат сағ, дә шәһәри тәрк етмәјә мәҹбур олдулар,
да һазырланмыш сəтиришәкилли моно фашисткәрәкәт тәшкилaтлapдыр (ку: лакин аз сонра Тиона лаxил олaн (1—

метал төкмәләр дә 1. алланыр. к.тукс клан, М. Бөрҹ ҹәмијjәти вә с.). Здекабр) ири həрби һиссәләр үсјаны
Төкмә һиссәләрин релјефли чап сәтһи линчләмә бах Линч мәһкәмәси. јатырдылар.
олур. Машын 3 əсас апарат,дан ( jы линчөпинг (Linköping) Исве 1834 ил үс јаны (апрелин 9
ған, төкән вә истифадә олунмуш мат - чин п. индә шәһәр. Стонгон чајы са да башланмышды) ачыг республика
рисалары јербəјер едән) ибаратдир. һиин хәдир. Естерјөтланд ленинин чы характер дашыбырды. Лакин үс
Јарымавтомат вә автомат Л. лəрин мəh инз.м. h. 110 мин (1977). Машын јанчыларын кифајəт гәләр мүтәшәк
сулдарлығы дəгигәдә, мувафиг олaрaт, га јырма. тохуҹулуг, тики, кимја, кил олмамасы үзүндән апрелин 15
150 — 200 вә 700 ишарәјә бәрабəрдир. мебе вә јејинти сəна јеси; Стокһолм дә үсјан амансызлыгла јaтырылды.

әд.: Зуев Н. А.. Наборные машины, ун тинин филиалы, политехник Үсјан мағлуб олса да бөјүк тарихи әһә
М., 1978. ту вар. 1120 илдә салынмылдыр. мијjәт касб етди. Ф. Енкелс јазырды
лин cЗЕСЈУЛ (30.8.1785. Футсэјан Лион (І.yon) Франсада шәһәр. Рона ки, т.к. вә чартизм дөврүндән «...про
эјалəти, Хугуан Тəзасы - 22.11.1850, департаментинин инэ.м. Пионне тарихи летариат илә буржуазија арасындакы
Гуандун эјалəти, Чаочжоу гәзасы) вил. нин əсас шәһәри. Рона вә Сона синфи мүбариза Авропанын ән
Чин дөвләт хадими. Тирәк тичарәти чајларынын бирләплији јердә порт. инкишаф етмиш өлкәләринин тари
әлејһинә мүбаризә үзрә мүвәккил тә" - Ири нәгл. говшағы. Әһ. 463 мин (1975). хиндә биринчи сыраја кечирди»
јин еди.Амин Т. С. 1839 илдә Гуандунда Т. вә әтрафы мүһүм сәнаје комплекси- (Маркс К. вә Енкелс Ф., Сечил
тир јәк тичарəтини гадаған етмишди; ин- дир. Тоху ҹулуг (сүн'и вә синтетик миш әсәрләри, ч. 2, Б., 1953; cəh. 130).
қилис вэ американ тачирләриндән 20 парча истеһсал олунур), машынгајыр- лиоТАР (Liotard) Жан Етјен (22.
мин јептик тирјәк мүсaдирә олунмуш- ма вә кимја сәнајеси; унт вар. л. 12.1702, Меневрә--12.6.1789, Меневра)
ду. Инкилтәрә—Чин мүһарибәсиндә банк тиҹарәт мәркәзидир. 1. — Парис –Исвечрә бојакары. 1738 — 43 илләр
(1840 - 42) Гуандунун мүдафиәсинә рәһ- итисүр'әтли (260 км/саат) д.ј. xəтти
барлик етмишди. Сарајда тəслимчи (уз. 397 км) чәкилир (1981).
груп.ларын тә'сиринин күчләнмәҫи илә 1. гoдимдә галларын јашајыш мәс
1840 и.т.д. IIэрги Түркүстана сүркүн кәни, е.ә. 43 ил дəн Рома колонија
ети тиіп.и. Сүркүндән гајьтдыгдан сы (Lugdunum), е.ә. 16 илдән Лугдун
(1845) сонра мухталиф эјаләтләрдә гу. Галлијасы əјалəтинин инз, м., 5 әсрин
бернатор олмушду. 2 ҹи јарысындан Бургунд краллы
линтс (І.inz)— Австријада шәһәр. ғынын пајтахты, 11—13 әсрләрдә «Мү.
Јухары Австрија әразисинин инэ.м. rәддәс Рома империјасы »нын тәркибин
Дунај чајы саћилиндә порт. Мүһүм дә Лионне графлығынын мәркәзи иди.
нәгл. говшағы. ӘҺ. 203 мин (1975). 12 әсрин сонунда Л.-да валденсларин
Өлкәдә ири металлурки ја комбина - бид'аг һәрәкаты башланмышды. 1312
ты 1. Дәдир. Машынга јырма, електро Илдә Франса кралынын доменинә бир
техника, ким ја, тохуҹулуг вә итүшә ләшдирилди, 14 əсрдә коммуна стату
сана јеси: али сосиал вә истисадијјат су алды. 15 əсрдән Л.-да ипəк парча
елмлари мәктәби, консерваторија вар. истеһсалы, ки габ чапы вә тиҹарәти
линХовдин Лхасаран Тодонович инкишаф етди. 16 əсрдән Авропа ти
(1.1.1924, Акин Бурјат Мухтар Маhа ҹарәт вә кредитинин ири мәркәзинә
лы, Ага Ханкил к. —10.7.1980, Моск чeврилди. 1831 вә 1834 илләрдә Франса
ва)—бурјат совет мүғәнниси (бас). да биринҹи олараг 1. да пролетариа -
ССРИ халк артисти (1959). 1942—49 тын үсјанлары баш верди. 1871 илин
илләрдә Бурјат Мусигили Драм Теат мартында инги лабчы Тион коммуна
рында ишләм ишдир. 1954-80 илләрдә сы бир нечә күн фәалијjәт көстəрди.
Бурјат Опера ва Балет Театрынын Икинчи дүнја мүһарибәсиндә алман
солисти олмушдур. Партијалары: Бу фашист гошунлары ишгал етмишди
мал хан («Енхе Булат батор», М. Фро (1942, ноjабр); өлкәнин ч. -унда Мү
лов), Лама («Будамшу», Б. Јампилон), гавимәт һәрәкатынын башлыча мәркә
хан («Баир», п. Берлински), Сусанин зинә чeвpилмиш л. 1944 ил сентја
(«Иван Сусанин», М. Глинка), дәўир брын аввалиндә азад едилишди.
манчы («Су пәриси», А. Даргомыж - Ме'марлыг абидәләри: Сен Жан
ски), Мефистофел («Фауст», Ш. Гуно), роман готик баш килсәси (12-15 əср
ДОН Базилио («Севилија бəрбəри», ләр), Сен Мартен д'Ене роман килсә
4. Россини) вә б. ССРИ Али Совети си (6 — 13 эсрләр). Сен Пол, Сен-Бо- ж. Лиотар. «Шоколад па ула јан гыз».
нин (6-ҹы чағырыш) депутаты о 1муш навантур готик килсәләри вә с. Рона 1745. Дрезден Шәкил Галере јасы.

ЧОХ
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дә Түркиjәдә jашамыш, бурада бир лЙПЕТСК ВИЛАЈәти РСФСР-дә графија усулунун ишланиб һазырлан
сыра рәсм вә пастелләр чәкмишдир вилајəт. 1954 ил јанварын 6 да тәшкил мaсынa имкан вермишдир. Липманын
(«Түрк гызы кәнизлә», Инҹәсәнәт вә едилм ишдир. Саh. 24,1 мин км*. Әһ. 1908 илдә ихтира етдији башга бир
Тарих Музеји, Ҹеневра). Пастеллә 1223 мин (1981, 1 јанвар). 18 рну, 8 үсул-мүстави узәриндә һәҹми рәнҗли
ишіләдији портретләр вә миниатүрләр шәһәри, 6 шәһәр типли гл. вар (1981), фототэсвирләрин алынмасына (интеграл
образларын садəлији, ајры ајры де- Маркази Липетск ш. дир. 1.ф.) имкан верир. Бу усул илә алын
та.1.тарын дәгиглији илә фәртләнир Тәбиәт. Т.н. Орта Русија јүксәк мыш тәсвири биланаситә ҝөрмәк олур.
(«Шоколад пајлајан гыз», 1745, Дрез лијиндә вә Ока Дон овалыгындадыр. липоидләр (јун. lipos — пиј+ ёidos
ген Шәкил Галерејасы). Автопортрет - Иглими мулаји континенталлыр. Ор“ — нөв)-тәби мәншәли јағабəнзәр мад
1əриндә чох вахт өзүнү Іәрг кејимин - та темп рјанварда 10 дан -11°C јә дәләр (мәс., фосфолипидләр); термин

тәсвир стмишдир. дәк, ијулда 19—20°С дир. Иллик ја- көһнәлмишдир; јағлар кими Л.-и дә
лиофил коллоидлƏР (јун. 1ўд- ғынты 450—500 мм. Əсас чајы Дон вә липидләр адландырырлар.
һә:11 едирәм + philéб — севирәм) — дис- онун голу Воронеж,дир. Гара торпаглар липоMA (јун lipos — пиј+ бma — шиш
перх фазанын молекуллары илә онла- үстүндүр. Әрaзинин тərp. 8. и адларынын со шәкилчиси), пиј, ши

ны әһатә едән маје мүһитин (дисперсија дир (әсacән, тозагачы, шам). Һејван ши- пиј тохумасындан ибарәт сала
муһитинин) молекуллары арасындакы лары: кәмириҹиләр (сүнбүлгыран, даг- мат шиш. Мухталиф бөјүклүкдә (фын
Таршылыклы тә'сирин күҹлү олдугу сичаны, синҹаб вә с.). түлку, ҹанавар дыг, адам башы бөјүклүјундә) блуб,
No 1. оид системләр (мәс., бентонит вә с. Воронеж горутунун бир һиссаси күрәклә, боjунда, гарнын өн диварын
ки.1.1əринин суда мәһлулу). Бәрк ҹисим Л.в. -ндәдир. да әмәлә кәлир. Организмдә һеч бир
нә ја му је дамҹылары өз өзүнә кичик әһали. Әcacән, руслардыр. Орта функсионал позғунлуг гөрәтмир. л.,
костюм: һиссәҹикләрә (бах "Миселла) сыхлыг 1 км2 дә 51 нәфәрдир (1981). әсәсән косметик мәгсәллә чыхарылыр.
ајры.Т.Тыг,да әмәлә кәлир. Әмәләкәлмә шәһәр əh. 713 миндир (1981). Мүһүм липоПРОТЕИдләр (јун. lipcs —

оранти əјишмәдикҹә дaғылмыр. шәһәрләри: Липетск, Јелете, Данков, пиј+ протеидләр), липопротеин
лиофов коллоидлƏР (јун. Тўo— Грјази. ләр-липид вә зүлaллaр комплекси.

h:1.1 е иргэм + phobos — горху)-дисперс Təcəppүфат. Л.в. инкишаф етмиш Битки вә һејван организмларинин биоло

фазанын молекуллары илә oнлaры әһа- сәнаје аграр вил. дир. Сәнајесиндә гара жи мембранларынын тәркибиндә олур:
1ə etəн ма је мүһитин (дисперсија мү- металлуркија (дәмир филизи, əсасән, синирләрит миелин пәбәт әсиндә, битки
һитинин) молекуллары арасындагы гар- Курск магнит аномалијасы мә'дәнлә - ләрин хлоропластында, көзүн торлу Гіп
шылыгы тә'сирин заиф олдуғу кол- риндән кəтирилир), машынгајырма вә шасынын ресептор һүҹејрәләриндә вә
оид систе. Мләр (мас., метал һидрозол- метал е'малы (тракторлар, металкә- сәрбəст һалда ган плазмасында (1929)
пары, патекс). Сәтһ енержиләри чох сəн дəзкаһлар, төкмә аваланлығы, елек- танылмышдыр.
олдугуна көрә термодинамик ҹәһәтлән тротехника мә'мулаты вә с. истеһсалы), липофустсин (јун. lipos— пиј+
да јанытсыздыр (даим датылмага чалы- тикинти материаллары (семент, блок лат. fuscus — сары)- сары гонур лиг
шыр). лар вә с.), јејинти (шәкәр, консерв мент; бүтүн органларда 1əсадуф олу
лиПАЗАЛАР (јуй. lipos— jar) —һидро- здлары, түтүн ф кләри вә с.) мүһүм нур. Әcaсән үзүҹү хәстәликләрдә вә
лазалар синфинә анд ферментләр; три- јер тутур. Јүнкүл сәнаје (дәри, кру гоҹалыгда ашкар едилдијиндән «чох
глисеридләрдә јағ турш усу вә глисерин жева вә с.) мүəссисəлəри вар. К.т. ишләнмиш пигмент» дә адланыр.
әмәлә кәлмәси илә нәтиҹәләнән һидро- тахылчылыг, hејвандарлыг судлүк әт- липпи (Lippi)— италјан бојакарла
лиз прогесинә сәбәб олур. Битки, hej- лик) үзрә инкишаф етдирилир. Бугда, ры, Флоренсија мәктәбинин нүмajән
ван вә микроорганизмләрдә табылмыш човдар, арпа, вәләмир, дары, гараба дәләри. Фра Филиппо (тәгр.

дыр. 1. мәмәлләрдә јағлары парча- шаг, шәкәр чугундуру, күнəбахан, кар 1406, Флоренсија — 9.10.1469, Перу -
лабыр вә эсасән, мә"дәалты вәзи ши- тоф, тәрәвәз, jем биткиләри, махорка ма, Сполето раhиб олмушдур (1421
рәсиндә, бағырсаг диварында, сүлдә әкилир. Нәгл. (л.д., автомобил, һава, 56). Рәссам кими Мазаччо, Анҹелико
вә с. олур. Ган плазмасында "липо- бору кәмәрләри) инкишаф етмишдир. вә б. нын тә'сири илә формалашмыш
протеидли типаза олмасы аш- Л.в. Ленин ордени илә тәлтиф олун - дыр. Таблоларында динй сүжeтләри
кар Дилмишдир. мушдур (1967). реалист мәмшәт сәһнәләри кими вер
лЙ ПАРИ АДАЛАРЫ (Lipari)-Тир Мәдәни гуруҹулуг вә соһијje. Вил. миші, бунлара муасирлариниң портрет

рен дәнизиндә вулканик адалар гру- дә 3 али мәктәб, Умумиттифаг гијаби лəрини дахил етмишдир. Әcae ишләри:
пу. Италија ја мәхсуслур. Үмуми саh. малијjә игтисадијјат ин тунун факүлтә. Мәрзәмин башына таҹгојма мәраси
ii7 км” дир. Әcacәli, базалт лавалары си, 5 музеј (о ҹүмләдән Лев Толстој ми»*(1441 — 47, Уффитси" Галерејасы.
вә туфларындан тәшкил олунмушдур. гəс. -ндә Л. Н. Толстојун хатирә музеји), Флоренсија), «Көрінәјә ситајиш» (145(0) -
Пүскүрән вулканлар вар. Үзүм, ән - вил. драм театры, кукла театры вә с. 4 илләрин сону —1460 ҹы илләрин
ҹир, зејтун беҹэрилир. Күкүрд чыха- фәалијjәт көстэрир. «Ленинскоје знамја» әввәли, Берлин — Далем Шәкил Гале
рылыр. Шәраб ихраҹ едилир. (1918) вә «Ленинетс» (1957) вил. гәзет рејасы), «Мәрҙәм көрпаси вә ики мә
липAPЙТ (итал. Lipari—Л. ин илк ләри чыxыр. Јерли радио верилишлари лаикә илә» (тәгр. 1465, Уффитси га
дәфә тапылдыгы Липари а рынын илә јанашы, Үмум иттифаг Радиосу вә ләрејасы). Филиппино (1əгр.
алдындан), риолит — кајнотип еф- Мәркәзи Телевизијанын верилишиләри 1457, Тоскана, Прато — 18.4.1504,
фузин сүхур; транитин еффузив ана- ретранслјасија елилир. Балнеоложи вә Флоренсија)- Фра Филиппонун
логу. Пава ахынлары, вулканик күн падчыгла мүалиҹә курорту вар. лу. Рәссамлығы атасындан вә Бсти

бәзләр шәклиндә раст кәлир. Адәтә, липMAH ФотогРАФИЈАСЫ — 1891 челлидан өjpəнмишдир. Јарадыҹы
вулкан шүшәси илә зəнкин олур. Ла- илдә франсыз физики Габриел Липма лығына .Теонардо да Винчинин ва Ни
кин гам кристаллик нөвләрина да тә нын (Lippmann, 1845—1921) ихтира дерланд бојакарлығынын тә 'сири ол
садүф едилир. Азәрб. ССР-дә Кәл- етдини ранкли фотографија үсулу. мушдур. Филиппонун илк әсәрләрин
бәҹәр рнунда вар. Јол өртүү кими вә 1.ф. нда хырда дәнәли шәффаф. фото дəки образлар үчүн поетиклик вә бә
тикинтидә ишләдилир. графија емулсијасы гаты күзкү кими шәрилик, јарадыҹылығынын сон дөв
ЛИПЕТСК-РСФСР дә шәһәр. Ли-- эксeтдириҹи метал лөвһә үзәринә чәки рүндә japaтдығы образлар үчүн исә
петск вил. нин мəркәзи. Воронеж ча. лир. Експозисија заманы објектив ҹис- сүн илик вә кәркинлик сәҹијjәвидир.
jынын һәр ики саһилиндәдир. Д.j- мин тәсвирини емулсија үзәриндә про- Əсас ишлари: «Лукретсијанын һәја
ст. Әһ. 415 мин (1981). Əсас сәнаје са- jексијалајыр вә онун һәр Дs caһәҹијинә, тындан сәһнәләр» (тәгр. 1475—80, Пйт
һәләри гара металлуркија, машын рәнҗдән асылы олараг, мүəjjән л узун - ти галерејасы, Флоренсија), Санта
гајырма вә метал е малыдыр. Кимја лугда бир вә ја бир нечә далға дүшүр. Марија сопра Минерва (тәгр. 1488—
сәнајеси, ИЕМ вар. Тикинти материал - Фотолөвһә үзәринә Дүшән шүалар экс 93, Рома) вә Санта-Марија Новелла
лары, јејинти мәһеуллары, тикиш олунараг јенидән емулсија гaтындaн кe- (1487—1502, Флоренсија) килсәлә
мә'мулаты вә мебел истеһсал едилир. чир. Бу далгалар интерференсија нә риндәки дивар рәсмлари вә с. Филип
Педагожи политехник ин тлары, тиҹәсиндә саһәҹијə yјғун кичик һәҹмдә пино, һәмчинин маһир рәсм устасы
Үмумиттифаг гијаби малијjә игтиса- ишығын дурғун далгаларыны
дијјат ин тунун факүлтәси, орта их дыр. Ашкарланмыш лөвһәдәки ҝүмүш, липшитс шӘРТИ — функсија ар

тисас мәктәблари, металларын тәкpар дургун далгаларын пајланмасына yi дәјишмәсини мәһдудла
малы үзрә Үмумитт елми тəд гун олараг, емулсија сәтһинә паралел јан шәрт. b) па ына дахил олан
гигат вә лајиһә ин ту, театрлар, өл гатларда jығылыр. Лөвһәни нормал ихтијари а во з нөгтəлəри үчүн функ
кәшүнаслыг музеји вә с. вар. Балне- ишыгландырдыгда
оложи вә палчыгла мүалиҹә курорту- шәкил көрүнүр. Техникичәтинлијинә сијанын артымы
дур. Л. 13 әсрдән мә'лумдур. көрә Л.ф. кениш јајылмаса да, hoлo If (x)=f(x) 1. Mix-x" |
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шәртини өдəjupcə, f(x) функсијасы өзү вә онун васитәсилә әмәлә кәлән тәһсил мүссисəлəрини л. ад. Тандыр
һәмин парчаа а тәртибдəії Л.ні, ни шејләрдир» (Белински В. Г., Се- мышлар. 2) Гәрби Авропа, Латын Аме -
өдәўир вә f (1) € Liрi кими јазылыр чилиш мәгаләләр. Б., 1948, cəh. 58). Рикасы вә Африканын бир сыра өлкә -
(0 а: 1) вә м сабитдир). Бу шəрти 1.-ны лирик «ми»сиз лирик гәһрә ләриндә орта үмумтәһсил мәктәби. Аj
өдәјән функсија |«, 11 дә мүні әзәм мансыз 1мсэвшүр етм:к мүмкүн дедил. Пры ајры өлкәләрдә л. ләр тәһсил мүд
кәсилмƏздир. | a, b] дә мәһдуд төрәммә Тирик :hjp:эманын һисс нә һәјәҹанла дәти вә тининә көрә бир бирин дән фәрі
си олaн функсија һәмші парчада их рынын, фикирларини ифадаси илә ләнир. 3) Ингилаба тəдəрки Русија
тијари а 1 тәртибдән Л.І. Ни өдəјир. шаир өзүнүн сосиал сијаси көрүшлә НР:лэр задэкан ушагларынан дөв
П.П. ни алман ријазијјатчысы Р. Тип рини, мә'нәВи эхлаги аләмини əкс" ет мэт мә'мурлары һазырлa jан орта вә
шите, f(x) функсијасыны Фурје сы - дирир. Мәһз буна көрә дә, мүасир әдә али мәктәбләр иди. Мəс., Петербургда
расынын јы гылмасы үчүн кафи шəрт биjјат нәзәријjхиндә 1. мовзуча си (Сарскоје сел»), Москвада, Одессада,
кими тә'јиіп етмишдир. Бу тәрт сәһвән јаси, фәлсәфи, вәтәндалып, тәбит, Јарославлда белә л. ләр олмушдур.
анҹаг а=1 үчүн 1.ін. вә ат үчүн мәһәббәт вә с. Тишләр» бөлүнүр. Тирик лЙСЁнзиЈА (лат. licentia — азадлып,
исә Һөлдер шәрти адландырылыр (бах әсәрләр һәчәҹә тыса вә jыг ҹам олур. Һүгуг) -1) ихраҹат, јахуд идхалат 1.
Һөлдер бәрабəрсиз, иім). I. оjнаглыг, експрессивтік сы - сәлаһијjәтли дөвләт органынын

лЙРА (јун. 1ўта) 1) эдим јунан му фориклији илә сечилэн шер формала хариҹи тиҹарәт әмәлијјатыны һәјата
сиги алати. Шумер мәншәлидир. Чән рына даhа чох мејл едир. Т. шын жанр кечирмок үчүн вердији иҹазә. 1. их -
ж, охіпарлыгы вир. Јасты сәт һи, дали системи дә зәйкиндир (ба.1.1 да, ола, раҹ идхал малларына вэ ејни за
рәви ҝөвхи, 7 і 1 сими олмуш. бар ележија, сопет, мадригал, епитаффија манда валута вәсаити сəрфинә дөн
ма1.11 (6"зэн ми:зрабла) чаіынмыш вә с.). 1. Hын тарихи 1911NI.ир, ләт нәзарәти формаларындан бири

ы. 1əки.Тэнири. Мнші вариан- Тәдим Јунаныстанда (IIин,дар. Сапфо, дир. Сосиалист өлкәләриндә 1. ха
ты кнфара алтанмыіп, ыр. 2) Арму Анакреонт). Ромада (hоратси, Овиди), риҹи тиҹарәт инһисарынын һәјата ке
дабэнзәр көВ Д.cи (лан бирсимлика Чиндә (.Ти Бо, Ду Фу), Ирана (Омэр чирилмаси формаларындан биридир.
манлы мусити а 12 ти. 8 13 әсерләрдә Хәјјам, C"ди, hафия) 1. нын классик 1. ны хариҹи тиҹарати Идарә
Тэрби Авропала jа jылышы. 3) Сим нүмунәләрри japaнышды. Петрарка назирлик (ССРИ дә Хариҹи Тиҹарәт
и мусити алюти (1:экәр: Т.). Орта (Италија), В. Шекспир (ИІнки.тәр») Назирлији) вериp. 2) Дикәр шәхслә
әсрләрдә Авропа ха. Плары арасында Ренессанс дөврүнүн көркәмлн шрик рин, јахуд тәшкилaтлaрын патент
(еләчә дә сёРИ эразие инд») мухтә шаирләридир. И. В. Көте, Ф. Шил лә мүһафизә олунан ихтирадан, ha
лиф алтары 01 дур (ори анструм, ләр, һ. Һејне (Алманија), М. Бајрон, белә техники наилијjәтләрдән, истеh
релја, лера в с.). Tajы таб:11 зәр көн П. Шелли (Инкилтəрə), В. Һүгo (Фјран сал тәҹрүбәси вә сирриндән, тиҹарат
дәсинин ичәрижиндә 1:экәр јерләшди- ca), А. Митскевич (Полша), Р. Бернс маркасындан вә с. истифадә етмәлә
рилирди. Симлар 1əкəрин һәрәкәтә (Шотландија), Ш. Петефи (Маҹары - ринә верилән иҹазә. л. бир гајда ола
кəтирилмаси илә сәсләндирилирди. стан) вә б. Авропа әдәбијјатында 1. ны раг, коммерси ја әгдидир.
Сонралар л. ја клавишләр әлaвә сдил - jүксәк сәвијjәјә калдырмышлар. А. С. ЛИСЕНcИАТ (сон. лат. licentiatus
мишдир. 4) 16—17 әсерләрдә Италија - Пушкин, М. І. Лермонтов, Ф. И. — иҹазә, ихтијар верилмиш)-елми
да јаранмыш каманлы мусити аләти. Түтчев, Н. А. Некрасов, А. А. Блок, дәрәҹә. Орта әсер ун тләриндә бака
Л. да браччо (сопрано), лироне да брач- С. Јесенин вә б. рус шаирләри Л. ны лавр илә доктор арасында кечид дәрә
чо (алто), Л. да гамба (баритон), ли- вәтәндашлыг вә һуманизм мотивлари ҹә. Франса, Исвечрә, Финландија вэ
роне перфетта (бас) нөвлари олмуш- илә зəнкинләшдирмишләр. Латын Америкасынын бә'зи

дур. 5) Мәҹази мә'нада инҹәсәңәт емб- Азәрб. әдәбијјатында л. нүмунә- ринин ун тләриндә л. елми дәрәҹәси
леми вә ја рәмзидир. ләринә һәлә халг маһныларында, мөв- инди дә мөвҹудлур.
ЛИРА (лат. Lyra)—көјүн Шимал ја- сүм вә мәрасим нәғмәләриндә, «Кита- лиси (јун. Lysias; e.ә. 459—380)
рымкүрәсиндә бүрҹ. Ән парлаг ул- би Дәдә Горгуд» дастанында раст кә- Афина логографы (сифаришлә мәh
дузу Вегадыр. Азәрб.ССР-дә көрүнүр линир. л. классик Азәрб. әдәбијјаты- кәмә нитглəри јазырды), гулдарлыг
(бах Улдуз хәритаси). нын эсас голу олмуш, Низами, Хага- демократијасынын тәрәфдары. Гәдим
ЛИРАГУЈРУГЛАР (Menuridae) ни, Нәсими, Фүзули, Вагиф, Закир, дүнјанын ән јахшы натиглəриндән би -
сәрчәкимиләр дәстәсиндән гуш фәсилә- с. ә. Ширвани, м. Һади вә б. онун ри heсaб едилир. Тәгр. 40' нитги (ән
си. Бәдәнинин уз. (гујругла бирликдә) көзәл намуналарини јаратмышлар. мәшһуру гардашынын өлүмүнә байс
75—130 см-дир. Еркәкләринин гуз Совет әдәбијјатында сосиалист олмуш Ератосфенин әлејһинә нитги
руғунда лира кими (ады да бурадан- реализминə əсасланан л. халгын һә- дир) дөврүмүзәдәк чатмышдыр.
дыр) әфилмиш 2 спесифик ләләк вар. јаты, дујғу вә дүшүнҹәләри илә сых лисипп (Lysippos) (?— ?) — е.ә. 4
Түк өртүју јумшаг, боз-гонур олур. әлaгәдә инкишаф едир. В. В. Маја- эсрдә jашамыш гэдим јунан һејкәлтә -
2 нөвдән ибарәт 1 ҹинси вар. Мəнуб- ковски, М. В. Исаковски, А. Т. Твар рашы. Сикиoнда доғулмушдур. Ма -
Шəрги Австралијада jajылмышдыр. довски, Н. С. Тихонов, А. А. Сурков, кедонијалы Искәндәрин сарај рәсса -
Сых мешәләрдә jашајыр; кизли кə- м. Светлов, К. Симонов, Б. Пастер - мы олмушдур. Әсәрләри дөврүмүзә -
зир, јахшы охујур. Јердә, ағамда, гаја нак, п. Тычина, М. Бажан, Ј. Купа - дәк галмамышдыр. Ишләри
јарыгларында дүзәлтдији јуваја 1 ју- ла, Ј. Колас, J. Чаренс, А. Исаһак - дөвр мүәллифларинин әсәрләриндән
мурта гоjур. Һәшәрат, молјуск вә то- јан, к. Леонидзе, г: Табидзе, Гафур вә Рома сурәтләриндән мә'лумдур.
хумла гидаланыр. Ѓулам, М. Турсунзадə, Е. Межелај- Ән чох шөһрәт газанмыш әсәрләри:
лЙРӘ (итал. lira, лат. libra — фунт)- тис, Р. Һәмзәтов, Азәрб. шаирлари с. «Апоксиомен» (Рома сурәти, Ватикан),
1) Италијада 100 чeнтезимоја бәрабəр Вурғун, м Мүшфиг, С. Рүстәм, Р. «Истираһәт едән һермес» (Рома су -
пул ваhиди. Италијанын 10.000 л.-си Рза, м. Раһим, О. Сарывәлли вә 6. •pəти, Милли музеј, Неапол), Тарентдә
=5,86 манат (1981, декабр). 2) Түр- л. нын инкишафында мүһүм рол ојна- Зевсин әзәмәтли "hејкәли, "Родсc a. -
киjәдә 100 гуруша (пиастра) бәрабəр мышлар. Л. Арагон, п. Елтар, И. Бе- нда һелиосун дөјүш арабасы илә hej
пул ваhиди. Түркијанин 100 л. си= хер, Назим Һикмәт, п. Неруда, н. кәли, Олимпијада Кајросун аллего
0,55 манат (1981, декабр). Ҝилјен, в. Незвал вә б. мүасир дүнја рик фигуру, Һеракл вә онун гәһрәман -
ЛИРИДләр-радианты Лира бүр- әдәбијјатында”мүтәрәгги Л.-нын көркәм- лыкларынын тх вирләри («Перакл шир
чүндә олан метеор сели (тәгр. апрелин ли нүмajәндәләридир. илә», Рома сурти, Ермитаж) вә с. л.

21-дә мүшаһидә едилир); 1922 вә 1958 әд.: Белински В. Г., Сечилмиш монументал Пејкәл груплары вә Ма -
илләрдә тысамүддәтли метеор јағы- мәгаләләр, Б., 1948; Рэфили М., Әдә кедонијалы Искәндәрин портретләри
шына сәбәб олмушдур. бијјат нәзәријjәсинә кириш, Б., 1958; Мәм- ни (орижинала ән јахын оланы Истам -
ЛИРИКА (јун. Лира сөзүндән) — бәдии мәд Ариф. Лирика, Сечилмиш әсәрлә- бул сурәтидир) јаратмышдыр.
әләбидіатын 3 нөвүндән (епос, лирика, 3, М., 1971; Гинзбургл. Я., Олирике, град вил. ндә шәһәр. д.). ст. Әһ. 120

1967; Гегель, Эстетика, т. Лисичанск - УССР ин Ворошилов
драм) бири. І, да кәрчәклик, хариҹи

алә лирик гәһрәманын (мүәллифин вә Реализм лирической поэзии, М., 1975; мин (1981). Мүһүм сәнаје мәркәзләринја персонажын) дахили аләми, шәхси поспелов г. н., лирика, М., 1976. дәндир. Шүшә, нефт ким ја, јејинти сә
һисс һәјәҹанлары, дујғу вә фикирлари на јеси муассисəлəри, тикиш, техники

формасында тәгдим олунур. Л.-нын лиCE), Литсеј (јун, Lykein — парча, јолка оjунҹаглары ф-кләри; мә
бу хассасини һәлә Аристотел, сонра- 1) Афина јахынлығында Ликеј Апол- дән техникуму, педагожи вә тибб мәк
лар һеҝел вә Белински гејл етмишләр. лонунун шәрәфинә адландырылан јер. таблари, 2 музеј (өлкәрүнаслыг вә К.Ј.
Белински көстәрмнидир ки, «лирик Бурада japaдылмыш кимназијада Арис- Ворошиловун ев-музеји) вә с. вар. Kyi
әсәрин мазмуну артыг објектив бир тотел вә перипатетикләр дәрс демиш- бышев—. ири диаметрли нефт кəмəри
Һадисәнин инкишафы дејил, субјект ләр. Сонралар ромалылар да бу ҹүр (уз. 1089 км) чәкилмишдир (1978).
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ли сын МАН (26.3.1875, Сеул
19.7.1965, Гонолулу)-Ҹән уби Кореја
си јаси хадими. 1948 илдә (сонра 1952,
1956, 1960 илләрдә) Кореја респ. -нын
президенти «сечилмишди». Һаким бур
жуа -мүлкәдар Либерал Партијанын
лидери иди. Корејала мүһарибә дөврүн
дә . (1950—53) Т.С.М. хариҹи мүдахи
ләчилəрин көмəји илә Ҹəнуби Кореја
нын мүртәҹе режимини зорла бүтүн
Кореја ја јајмаға ҹәһд ҝөстəрмишди.
Корс ја мәсәләсинин динҹ jолла низама
салынмасы әлејһинә чыкмыш, Ҹəнуби
Корејада американ гошунларынын сах
ланмасы тәрәфдары олмушдур. Халг
үс јаны нәтиҹәсиндә вермиш

(1960, апрел), 1960 илин мa jында һавај
а рына (АБІЦ) көчмүшдү.
лисJAHски Јури Фјодорович (13.
8.1773, Нежин, индики Чернигов вил.
ндә— 6.3.1837, Петербург)-рус дәниз
сəjjаhы, забит. 1790 — 93 илләрдә Бал -
тик донанмасында Гуллуг етишдир.
И. Ф. Крузенштернин 1803—06 илләр -
дəки илк рус дүнја сəjahəтиндә «Нева»
кәмисинин командири олмуш вә сәја
һәтин хејли һиссасини хүсуси маршрут -
ла мүстәгил баша вурмушдур. 1. бир
илдән чох Американын Русија ја мәхсус Лиссабон. 1. Реставрасија мејданы вә либертаде күчәси. 2. Шәһәрдән бир көрү
Шм. г. саһиллəрин дә вә онун јахынлы- нүш. Јухары һиссәдә Әрәб галасы. 9 əср (14 əсрдән Сан-Жоржи гәсри адланыр).
ғындакы адаларда олмуш, бир сыра 3. Жеронимуш монастыры. 1502— 20. 4. «Бөјүк чоғрафи кәш фләр»

һидрографик тəдгигатлар апармыш, монументи. 1940.

кечдији јерләрин тәсвирини вермиш,
хәритәсини тәртиб етмишдир. Алек- инкишаф етмишдир. л. хариҹи туриз- драм, мусигили комедија театрлары
сандр архипелагында вә Чатам көрфә мин əсас мәркәзләриндәндир. Шәһәрдә вә с. вар.
зиндә әсас а-ры мүəjjәнләшдирмишдир. өлкәнин мүһүм ширкәтләри («Компанји- лиссабон МҮГАвиласи (1703)
Експедисијадан сонра Л. Балтик донан- ја ун јан фабрил», «Делфин Феррејра» — Испанија ирси уғрунда мүһарибәдә
масында гуллуғуну давам етдирмиш, вә с.), ири банклар, тиҹарәт фирма- Испанија вә Франса әлејһинә Б. Бри
1809 илдә исте' фаја чыкмышдыр. hа- лары вә сығорта ҹәмијjәтләри, һәмчи танија вә Португалија арасында Лис
вајарында ада, Охот дәнизиндә ја нин eнeркетика, нәгл. вә сәнајенин бир сабонда бағланмыш (16 мај) сифаси
вә Сахалин а. -нда дағ Л. нин шәрәфинә сыра саһәләринә нәзарәт едән хариҹи вә һәрби иттифаr hаггында мүгавилә.
адландырылмышдыр. ширкәтләр јерләшмишдир. Һәр ики дөвлат арасында «әбәди ит
Лисовски Николај Михајлович л. (гәдимдә Олисипо— лат. Olisi- тифаг» e'лан едирди. Португалијанын
(13.1.1854, Москва — 19.9.1920, Моск- ро) Иберија тајфасы лузитанларын бүтүн портларындан Инкилтәрә донан
ва)-рус библиографы, китабшүнас. башлыҹа јаща јыш мәскәни олмушдур. масынын сәрбəст истифадә етмаси

1884 — 94 илләрдә «Библиограф» жур- Е.ə. 2 əсрдә ромалылар, 6 әсрдә вест - мүгабилиндә Б.. Британија гошун ва
налынын нашир редактору. Библио- готлар, 8 әсрдә əpəбләр (әрәб мәнбә- донанма илә Португалијаја көмәк көс
графија вә китабшүнacлыг нәзәријjә- ләриндә л. ун ады әл-Лишбунә (Лиш- тәрэҹәји барәдә тәәһһүд ҝөтүрүрдү.
синә дайр бир сыра әсәрин мүәллифи - бунәт)] зәбт етмишди. 1147 илдә Пор- л.м.-нә көрә Б. Британија, һәмчинин
дир. Китаб статистикасы мәсәләләрини тугалија кралы I Алфонс тәрәфиндән тиҹарәт саһәсиндә бөјүк имтијазлар
ишләјиб һазыpламыш, китабшүнаслыг əpəбләрдән кери алынмыш, 1255—56 ил- әлдә едирди.
курсу јарадараг, илк дәфә Петроград ләрдә өлкәнин па јтахты е'лан олун - лиссАЖУ ФИГУРЛАРЫ — гаршы
(1913—17) вә Москва (1916—19) унт- муш, 15—17 əсрләрдә ири тиҹарәт мәр лыглы перпендикулјар олан ики hap
ләриндә бу саһәдә дәрс демишдир. кәзинә чeвpилмишди. 1640 илдә Л. -да моник рәгсин әвәзләјиҹисинин ҹыздығы
Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабын- баш вермиш бөјүк үсјан Португалија- гапалы трајекторија. Франсыз алими
дан сонра Л. өлкәдә китабханачылыг нын Испанија ағалығындан (1581 — ж. Лиссажу (J. Lissajous; 1822—80)
вә музејшүнаслыг ишинин тәшкилин- 1640) гуртармасы илә нәтиҹәләнди. л. өjpəнмишдир. л.ф.-нын формасы рәгс
дә иштирак етмишдир. 1755 илдә зәлзәләдән дағылмыш, сонра лəрин дөврү, фазасы вә амплитуду
лисСАБон (Lisboa)—Португалија јенидән бәрпа олунмушдур. Л.-дакы арасындакы мүнасибатдән асылыдыр.
нын пајтахты. Тежу (Тахо) чa jы ес- 1910 ил үсјаны Португалијанын респ. Зл

вә + 4 амплитудтуaрисинин сағ саһилиндәдир. Игли- e'лан едилмаси илә нәтиҹәләнди. Л. Ап- Фазалар фəрги +
ми субтропик океан типлидир. Орта рел ингилабынын (1974, 24 апрел) эсас лар мүхталиф, дөврләр исә бәрaбәр
иллик темп р 16,4°С, иллик јағынты мәркәзләриндән олмушдур. Л.-да әрәб
586 мм дир. Өлкәнин бејнәлхалт дә- халулары илә үмүмдүнја һәмрә'jлик Ова јал 4 У
низ вә һава јоллары говшағы, əсас пор- конгреси кечирилмишдир (1979, нoјабр).
ту вә тиҹарәт-нәгл. мәркәзидир. ӘҺ. Ме'марлыг абидәләри: әрәб гала
800 мин (1980; шәһәрәтрафы илә 1,5 сы (9 əср; 14 əсрдән Сан-Жоржи гәc
млн.). Өлкәнин мүһүм си јаси, игтисади ри), роман килсәси (1160—86), готик
вә мәдәнијjәт мәркәзидир. Монастыр (1389—1423), Жеронимуш

Л.-да идарә органлары бәләдијjә монастыры (1502—20), ичәрисиндә Ва
палатасы (сәдрини һөкүмәт тә' jин ско да Гама, л. Камоенс вә і Ма
едир), приходларда һәмин прихода нуелин сəрдабалары јерләшән Санта

1:1 1:1 1:1

айд аиләләрин башчыларынын сеч- Марија ди Белен килсәси (16 əср),

дији приход шураларыдыр. Көћнә крал сарајы (16 əсрдә jенидән T,
Л.-да кимја (әҹзачылыг мə'мулаты, тикилмишдир), Ла Етрела базиликасы ,

синтетик каучук истеһсалы), металлур- (18 әсрдә тикилмәјә башланмышдыр)
кија, машынгајырма вә метал е'малы вә с. Муасир биналарын тикинтиси
(кәмига јырма, кәми тә'мири, вагонга- Л.-ун г. һиссәсиндә (Буенуж-Ајриш
јырма, електротехника мә'мулаты, ма- р-ну вә с.) апарылыр.
кина машынлары, истеһсалы вә с.), Л.-да 3 ун-т, Һәрби академија, Дә
шүшә, чини, ағаҹ e'малы, мантар е'ма- низчилик мәктәби, Милли Мусиги
лы, нефт e'малы, тохуҹулуг, тикиш Академијасы вә с. али мәктәбләр, мүх- 1:2 3:4

сəна јеси вә с. вар. Ҳидмәт саһәләри тәлиф cahə EA-лары, 14 музеј, опера,
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олдугда әвәзләјиҹи һәрәкәт еллипс халкларын мусигиси илә бағлы олмуш- ССР-дә ә. А. Әннағыјевин таклиф ет
бојнуҹа, фазалар фəрги о вә л, ам- дур. л. мусигинин ифадә васитәләри- дији ваксиндән истифадә едилир.
плитудлар мухталиф олдугда коорди- ни (мелодија, һармонија, инструмен
нат башланғыҹындан кечән дүз хәтт товка) зəнкинләшдирмиш, әсәрләрин- J., Мәммәдов Т.,

әд.: Сәфәров к., Сәфәров
Епизоотолокија,

Зл
бојунҹа, фазалар фəрги + вә + дә монотематизм принсипини (əcəрин Б., 1971; Гершун В. И., Листериоз

2 ваһид мусиги мөвзусу үзэриндә гу- сельскохозяйственных животных, Алма
амплитудлар бәрабəр олдугда исә чев- рулмасы) 1əтбиг етмишдир. Дөврү- Ата, 1981; Калишин Н. М. исте
рә бојунҹа олур. Дөврлари, амплитуд- нүн көркəмли пианочуларындан олан рін оз крупного рогатого скота, Л., 1981.

лары вә башланғыҹ фазалары мүхтә- л. фп. ифачылығына јениликләр кә- ли СУН син (5.5.1545, Сеул— 19.11.
лиф олан рәгеләрин әвәзләјиҹисинин тирмиш, В. В. Стасовун дедији кими, 1598)-Кореја һәрби хадими, Имҹин
трајекторијасы дaha мүрәккәбдир. «пианочулугда јени мәрһәлә ачмыш- мүһарибәсинин гәһрәманы. 1592 илдә
л.ф.-ны кaтoд occиллографынын ек- дыр». Л.-ин ифасында парлаг вирту- Л.С.С.-ин команданлығы илә Кореја
ранында мүшаһидә етмәк мүмкүндүр. озлугла драматизм вә поетиклик вәһ- донанмасы 4 дөјүшдә јапон донанма
Л.ф.-ндан өлчү техникасында исти- дәт тәшкил етмишдир. Будапештдә сыны дармадағын етмиш, јапонларын
фадә олунур. пианочуларын Ф. Лист ад. Бејнэл- гуру вә дән из гүввәләринин бирҝә һү
лист (Liszt) Ференс (Франс) (22.10. халг мүсабигаси кечирилир. ҹум әмәлијјаты планыны позмушду.
1811. Маҹарыстан, Шопрон ш. јаxык Сарај интригалары нәтиҹәсиндә

лығындакы Добор Әд.: Ласло ж., Матека Б., манданлыгдан азад едилмиш, јапон
јан к. — 31.7.1886, Ференц Лист. Жизнь и творчество в иллю
Алманија, Бајројт) дапешт, 1967; Мильштейн я. И., Ф.

слове, пер. с венгерского, Бу- ларын јени баскыны (1597) заманыһәмин вәзифәјә бәрпа олунмушду.
—Маҹар бәстәкары, Лист, т. 1–2, 2 изд., М., 1971 библ.); 1597 илин сентјабрында Л.С.С.-ин
пианочу, мусиги Гаал Д., Лист, пер. с венгерского, м., башчылығы Кореја донанмасы
хадими. Фп, чалма- 1977. јапонлары jенидән ағыр мәғлубијjәтә

Еы атасындан әррән, листВЕНИТ— карбонатлардан (ән чох уяратмышды. Тапон ишғалчыларынын
анкерит), кварс, мусковит вә ја фуксит- сон дөјүшдә (1598) һәлак олмушдур.консертләрдә
дән вә мүхталиф минерал гатышыгла- КХДР-дә л.с.с. ордени вә медалыХыш етишдир.

1821–22 рындан ибарәт метасоматик сүхур. Улт
илләрдә тә'сис едилмишдир (1950).

Bјанада к. Черни раәсаси (серпентинит вә с., вә эсаси су лиTA BPA (eһтимал ки, сон јун. ро
(фп.) вә А. Салје- хурларын лиственитләшма просеси на iytauréa, јун. poly—чо: +tauréa — тәбил)
ридән(композисија, тиҹәсиндә әмәлә кәлир. Рэнки аяыг ја Шәрг мəншәли тəдим зəрб мусиги алә

дәрс алмыш, 1823 илдән Парисдә jаша- шыл вә ја боз олур. Адәтән, линза ти. Авропада 15 әсрдән мә'лумдур.
Щист

Тијаншәкилли ҝөвдәсинә (тунҹ, бүрүнҹ,
тәсиричилә Ингилаби симфонија eыны ләшмиш ва заиф карбонатлашмыш сүјахуд алумин) үст тәрәфдән дәри чә
(тамамланмајыб), «Лион»

ләрдә л. пианочу кими Авропа өлкәлә- лар әмәлә кəтирә бидир. Азәрб.ССР-дә васитәсилә көкләнир. Көвдәнин алт
(фп. үчүн) јазмышдыр. 1838—47 ил. кварс дамарлары әтрафында залбанд- килир. л. дəринин винтләрлә тарыма
риндә бөјүк мүвәффәгијjәтлә Кичик Гафгазын офиолит золағында һиссәсиндә резонатор-дəлик олур. Сәсичыхыш

өтмишдир. 1830-чу илләрин ахырла- раст кәлир. л. илк дәфә Уралда тапыл күҹлү вә уғултулудур.

рында она кениш шөһрәт газандыр мыш вә алман кеoлoгу г. Розе, тәрә- ЛИТВА дили— литвалыларын ди
мыш бир сыра орижинал әсәрләр ја- финдән тәсвир eдилмии ҳир (1842). ли. Балтик дилләринә дахилдир. Т.

ратмышдыр: фп. үчүн «Сәjahəтчинин лисТЕРИОЗ, листерелліоз д.-ндә ССРИ -дә 2,7 млн. дан чох (1979),
албому» (3 дәфтәр, 1835— 36), 12 бө– зооантропоноз групуна аид тəбии - хариҹдә исә тәгр. 0,3 млн. (1978) адам
jүк етүд (2-ҹи редаксијасы 1838, сон- оҹаглы кəскин инфексион хәстәлик. данышыр. 2 əсас (Жемајтија (Ашағы
ракы Ишләнмәси "Транссендентал Төрəдиҹиси листерија бактеријала- Литва) вә әдәби дилин əсасыны тән
етудләр», 1851), «Петрарканын үч рыдыр. Инфексијанын тәбии мәнбә- кил едән Аукштајтија (Јухары Титва)]
сонети» (1-чи редаксијасы 1839) вә с. jи мүх гәлиф нөв вәһши мәмәлиләр, диалекти вар. Славјан дилләринә ја
1848—61 илләр 1. јарадыҹылығынын кечириҹиси эсасəн кәнәләрдир. Инсан- хын олан Л.Д.-ндә һинд Авропа диллә
чичәкләнмә дөврүдүр. О, бу илләрдә лар листеријаларлa joлухмуш чиј су, ринин бир сыра архаик хусусијәтләри
Вејмарда jашамыш, бурада орк. үчүн сүд, эт, јумурта вә с. илә гидaлaндыг- мүһафизә едилм ишдир. Фонетикасы
ириһәҹмли «Фауст» симфонијаcыны да, joлухмуш һава илә нәфәс алдыг- үчүн сайтләрин гысалығы вә узунлуту
(1854—57), «Дантенин илаһи комеди- да хәстәләнирләр. л. заманы гыздыр- сәҹијjәвидир. һалланма (7 hai) вә фет
јасы»на симфонија» (1855—56), 12 сим- ма, титрәтмә, башағрысы, анкина, формалары (4 заман формасы) инки
фоник поема, о чүмләдән Тассо. Ши- лимфа вәзиләринин бөјүмәси, дәридә шаф етмишдир. Лексикасында əдим
кајәт вә гәләбә» (1849—54), «Прелүд- сәпки вә с. ола биләр. Хәстәлијә спо- Һинд Авропа Балтик диллари»
ләр» (1848—54), «Мазепа» (1851), ен. радик шәкилдә бүтүн гитәләрдә, ела“ мәхсус сөзләр əсас јер тутур. Әчнәби
Ленaунун «Фауст»ундан ики епизод» ҹә дә ССРИ -дә, оҹүмләдән Азәрб. сөзләрин чоху славјан вә ҝерман ди.
(«Щеҹә jүрүшү вә «Мефисто-валс», ССР-дә тәсaдүф едилир. Инкубасија ләриндән кечмишдир. Әлифбасы 16
тәгр. 1860), фіт. илә орк. үчүн 2 кон- дөврү 3—45 күндүр. Муалиҹә әсрдә латын графикасы əсасында ја
ce (тәгр. 1849—56, 1839—61), вокал, си: антибиотикләр, сулфаниламид радылмыш дыр.
хор вә фп әсәрләрини јазмышдыр. л. препаратлары вә с. Профилак Әд.: Языки народов ссср. т. 1. М.,
јени мусиги жанрынын — бирһиссәли тикасы: кәмириҹиләри тәләф ет 1966; Непокупный А. П., Балто
программы симфоник поеманын јара- мәк, дезинфексија, санитарија кики северославянские языковые связи, Киев,
дыҹысыдыр. о, Вејмар мәктәби адла- jена вә санитарија бајтарлыг тадбир- 1976.
нан мусигичиләр бирлијинин (h. Бү- лəрини күҹләндирәк.
лов, Ј. Рафф вә б.) башчысы, јара- hејванларда. л.а гушлар

дылмасында јахындан иштирак етдији вә бир чох вәһши hејванлар тутулур.
Будапешт Мусиги Академијасынын илк Инфексија мәнбәји хәстә һејванлар
президенти, өмрүнүн сонунадәк Ака- дыр; хәстәлијин төрəдиҹиси нәҹне,
демијанын проф. олмушдур (Акаде- сидик, ҹинсијjәт органларынын иф
мија Л. адынадыр). разаты (Л.-лу аборт), суд (Л.-лу мастит)
Л.-ин јарадыҹылыгы дүнја мусиги вә с. илә хариҹи мүһитә jajылыр. Ев

мәдәнијjәтинин инкишафында мү- hејванларындан Л.-а ән чох гоjунлар
һүм рол оjнамыш, бир чох милли (илк jолухур. Инфексијанын башга мәнбә
нөвбэдә маҹар) мусиги мәктәбләри- jи листеријаларла чиркләнмиш силос
нин тәшәккүлүнә тә'сир көстəрмишдир. Дур. л. чох вахт спорадик, бә'зән исә LTSR
Л. әсәрләриндә дөврүнүн габагҹыл иде- епизоотик шәкилдә баш верир. Хәстә
јаларыны ифадә етмиш, јарадыҹы- лик кедишинә ҝөрә кəскин, јарымкәс
лығы маҹар мусиги фолклору (фп. кин, бә'зән дә хроник олур. Мүалиҹә
үчүн 19 маҹар рапсодијасы, «Маҹа- си инсанлардакы кимидир. профи- литBA coBET cocИАЛист РЕС.
рыстан» симфоник поемасы, «Ракот- лактикасы: кәмириҹиләрә вә кә- ПУБЛИКАСЫ (Lietuvos Tarýbur
си маршы», «Петефинин хатирәсинә» нәләрә гаршы мүбариза, ваксинасијa. Socialisti ne Respublika), "Литва
фп. пјесләри вә с.), еләҹә дә башга Профилактика мәгсәди Азәрб. (Lietuva).
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Үмуми мә 'лумат. ССРИ тәркибин- Клајпеда — 176 мин, Шјаулјај—118 етди. Андрусово барышыгына (1667)тә үтәфи респ. 1940 йил иjулун 21- мин (1979) вә с. көрә л. Сагсаһил Украјнасы вә Бело
дә тәшки.1 еди. Иш, 1940 ил августун Тарихи очерк. л. әразисиндә ән русија торпаглaрыны ә:Индә саклады.3 1ə ССРИ-jә дахил олмушдур. Гәдим археоложи абидәләр Даш дөв Шимал мүһарибәсиндә (170) — 21) 1.CCPII нин Авропа һиссасинин г. индә, pүнә аиддир. Е.ә. 3-ҹү миниллијин Русијанын мүттәфиги иди. Исвеч вә Ру
Балтик дәнизи саһилиндәдир. Шм.- сонундан Л. әразисиндә Балтик тај- сија илә апарылан мүһарибәләр Реч
дан Пат.ССР, Ш. - дән вә ҹ. -дан БССР, фаларынын әҹдадлары мәскунлаш- Посполитада тəcəрруфaт дaғыныглығы
ч. г.- дән РСФСР-ин Калининград вил. мындылар. Онлар малдарлыг вә әкин- на вә сијаси тәнәззүлә сәбәб олду. Ру
ва Полша илә һәмсәрһәлдир. Саh. 65, 2 чиликлә мәшғул идиләр. Тунҹ дөврүн- сија, Пруссија вә Австрија бундан ис
мин км2. ӘҺ. 3445 мин (1981, 1 јанвар). дә даими јаща јыш мәскәнләри мејда- тифадә едәрәк Реч Посполитаны бө
Пајтахты Вилнүс ш. - дир. Т.-да 44 ин - на ҝәлди. Ерамызын әрвәлиндә әкин- лүндүрдүләр (1772, 1793, 1775). 1. нын
зибати рн, 92 шәһәрвә 22 шәһәр чилик əсас мәшғули jjәтә чеврилди. чох һиссәси (Hјамунас чадвьдын сол сатип.11 гәс, вар. Ибтидаи иҹма гурулушу дағылмаға баш- һилиндән башга) 1795 иллә Русија ја

Дөвләт гурулушу. Лит. ССР фәһ- лады; л. әразисиндә ири тајфалар бирләшдирилди вә Биринчи дүнја мүтә, кән,ди вә зиjалыларын сосиалист вә тајфа иттифаглары japaнды (ле - hарибәсинәдәк онун һакимијjәти алтын
умумхал дөвлəти, ССРИ тәркибин- тувјајлар, жемајчјајлар, аукштајчјај да галды. Ужнјамуне 1795 илдә Прус
дә мүттәфиг респ.-дыр. Гүвводэ олан лар). 5—6 әсрләрдә тајфа әлaгәләри сиjаja, 1807 илдә Варшава кнјазлы гына,
Конститусијасы 1978 ил апрелин 28- әрази әлaгәләри илә әвәз олунду; иҹ- 1815 илдә Полша кралыгына бирләш
1ә габv.1 етилм ишдир. Али дөвләт һа- ма даxилиндә синфи фәртләр, хүсуси дирилди. 18 әсрин 2 чи јарысындан ка
кимијjәти органы 5 ил муддатинә се- мүлкиjjәт мејлана кәлди. 10— 12' əср питалист мүнасибәтләри формалашма
читəн бирпалаталы Тит.ССР Али Со- ләрдә феодал мүнасибәтләри бәргәрар га башлады. 1. нын Русија ја биргән
ветидир (сессијаларарасы дөврдә онун олур, дөвләт характерли әрази бир- дирилмәси онунигтисадијјатынын ин
Pəјасəт hej'әти). Али Совет респ. Көликлари јараныр, Литва халқы форма- кишафына тәкан верди, 1. Русија ба -
куматини (Назирләр Советини) тәшкил лашырды. л. вә литвалылар јазылы зарына ҹәлб олуну. Тәһкимчилик
стир, ганунлар тәбул едир вә с., р-н, мәнбәләрдә илк дәфә 1009 илдән ха зүлмү, чаризмин һаким милләтчилик
шәһәр, шәһәрләрдә pн, гәс, вә кәнд- тырланыр. Тәхм. 1236 илдә л. кнјазы сијасəти, халгын ади һүгугларынын
тәрдә јерти Какимијjәт органлары әһа- Миндовг 1. торпагларыны феодал тапдаланмасы нәтичәсиндә 1831 вә 1863
инин 2,5 ил мүддәтинә сечдији мү дөвлəтиндә бирләшдирди (бах Бојук илләрдә үсјанлар баш верди. Тәһким
вафиг Халг Депутатлары Советләри Литва кнјазлығы). Бу дөвләт алман чилик һүгугунуін ләгвиндән (1861)
ир. 18 јашы тамам олмуш вәтәндаш- феодалларынын тәҹавүзүнә гаршы сонра капитализм ин инкишафы вә 1.
тарын сезмәк вә сечилмәк һүгугу вар. кəскин мүбаризә апармышдыр. Гон- халгынын формалашмасы милли азал
Али мәһкәмә органы Лит. ССР Али Со- шу славјан өлкәләриндә өзүнә мүттəлыг һәрәкатынын јүксәлмәси илә мү
ветинин 5 ил мүддәтинә сечдији респ. фиг ахтаран Л. Крево унијаcыны (1385) шајиәт олунурду.
Али мәһкәмәсидир. Али мәһкәмә 2

19 әсрин 80 ҹи илләриндә л. дамәһкәмә коллежијасы (мүлки вә ҹина марксизм идејалары jajылмага башjәт ишлари үзрә) вә пленум тәркибин
лады. 90 ҹы илләрдә күтләви фәһләдә фәалијjәт көстәрир. Лит.ССР Про һәрәкаты вә 1. сосиал демократијасыкуроруну ССРИ Баш прокурору 5 ил
јаранды. 1. сосиал демократијасындамүддәтинә тә'јин едир. Лит.ССР-ин
ингилаби марксист вә опортунист псдөв.ләт керби, бајрағы вә һимни вар. тигамәтләр өзүнү көстәрирди. 1905 илинТәбиәт. Сәтһи, әcacәli, дүзәнликдир.
август, октјабр вә декабр ауларындаБуз.таг релјеф формалары инкишаф
умуми сијаси тә'тил вә нүмајишләретмишдир. Балтик дәнизи саһили илә
баш верди. Һәмин илин декабрындаенсиз овалыг (мүтлэг үнд. 50 м) уза силаһлы үсјана Мазырлыг кeдирди.ныр. Овалыг ш. -дә Жемајтија јүксәк - Ингилабын мәғлубијjәтиндән сонралијинә (мүтлэг һүнд. 234 м) кечир. да л. зәһмәткәшләринин мүбаризасиРесп.-нын мәркэзи һиссасини шм. ш. давам едирди. Биринҹи дүнја мүһаридән ҹ.-г. ә узанан Орта Литва овалы бәсинин әрвәлиндән Т. әразиси һәрбиҒы (ени 100 км-ә гәдәр, орта һүнд. 80 әмәлијјат мејданына чеврилди. 191590 м), ҹ. вә ш. һиссасини Балтик ти
илин пајызынадәк Алманија, демакрәси (мүтләr hүнд. 284 м) тутур. Фај олар, бүтүн Л.-ны ишғал етди. 1.-нындалы газынтылары: торф, тикинти
тәгр. 300 мин сакини Русија ја көздү.Материаллары вә с. Минерал булаг Hјамунас чајы, Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабы

лар, мүалиҹә палчыглары вар. Балтик Титва халгы гаршысында соснал вә
дәнизи саһилиндә кәһрәбаја раст кә- бағлады вә католиклији рәсми дин милли азадлыг үчүн јени перспектив
линир. Иглими дәниз тилиндән конти- кими гәбул етди (1387 вә 1413). Грүн ләр ачды. Русијадакы ингилаби һади
нентала кечид тәшкил едир. Орта валд вурушмасында (1410) гәләбәдән сəлəрин тә'сири илә л. да алман иш
темп-р јанварда — 4,8°С, ијулда 17,2°С сонра да, Гәрби Литва торпаглaрынын ғалчылары вә Литва буржуазијасына
дир. Иллик јағынты 750 мм. Мүһүм хејли һиссаси алман тәҹавүзкарла- гаршы мүбаризә күҹләнди. 1918 ил
чајлары Нема! (Hјамунас) ва онун рынын əлиндә галмышды. Иҹтимаи- декабрын 8-дә л. Коммунист парти
толтары, һәмчинин Вента, Муша вә иктисади инкишафын rejри-бәрабəр- јасы Мүвәггәти ингилаби һөкүмәт ја
Hјамунелисдир. Ән бөјүк көл Дрисвја- лији, əһалинин етник тәркибиниң мүх- радылмасы hаггында гарар гәбул ет
тылыр. Әcacəі, ползол вә чимли под - тәлифлији Бөјүк Литва кнјазлығыны ди. Декабрын 16 да Мүвәггәти ингила
зол торцаглар jajылмышдыр. Әрaзинин заифләдирди. 1558— 83 илләрдә л. би һөкүмәт 1. -да һакимијjәтин Совет
26,4% и мешәдир (uraм, күкнар, тоз- Ливонија уғрунда Русија илә мүвәф- ләрә кечдијини билдирди. 1918 илин
ағаҹы вә с.). Боз довшан, түлкү, ҹана фәгијjәтсиз мүһарибә апарды. Бу мү- декабры — 1919 илин јанварында Т.
вар, марал, чөлдон узу вә с. вар. Чај вә һарибәдә Полшанын көмәзинә үмид әразисинин чох һиссәсиндә 'Совет ha
ҝөллэри балыгла зәпкиндир. Л. да Жу- едән Л. Полша илә Дүблин униiсасы- кимијjәти гурулду. 1919 или јанва
винтае вә Аликішјај горуглары, миллины (1 562) баглады. л. вә Полша Реч рында Л. буржуа һөкумəти Антанта вә
парк, Чохлу јасаглыг japaдылмышдыр. Посполитада бирләшдиләр. 16 əсрдә Алманијаја силаһлы антисовет мүда
әһали. Әһалинин әксәријjәти (80% и) кечирилэн 1орнаг ислаһаты кәндли- хилә хаһиши илә мүраҹиәт етди. Һә

.7итвалылардыр. Руслар (8,9%), пол ләрин тәһким олунмасыны баша чат- мин ил февралын 18—20 дә 1. Совет
јаклар (7,3%), белоруслар (1,7%) вә б. дырды. Бу дөврдә сәнәткарлыг (сах- лəринин 1 ҹи гурултајы олду. Гурул
хаягтар да ја најыр (1979). Орта сых сы, шүшә, кагыз истеһсалы, зәркәр- тај хариҹи мүдахилә вә дахили əксин
ыг 1 к.м? дә 52,8 нэрэрдир (1981). Иш- лик), тиҹарәт, мәдәнијjәт вә инҹәсәнәт гилаба гаршы мүбаризәдә 1. вә Бело
тәјә эһалинин 39,7% исәпа је вә ти- хејли инкишаф етмишди. русијанын көнүллү бирләшмәсини мər -
кинти, 23,5% и к.т. вә менә тәсәррү- 1654 — 67 илләрдә Реч Посполита сәдәургун сазды (бах Литва — Белофаты, 8°, и нагл. вэ грабитә, 12,0% и Украјна вә Белорусија торпаглары уг - русија Совет Сосиалист Республи
маариф вә елм, 7,7 % и тичарәт, иҹти рунда Русија илә jенидән мүһарибәјә касы). Февралда хариҹи мүдахи.Тэчи
маи наша вә c. cahə:тәрдә чалышыр башлады. 1. нын г. һиссасини тутан ләрин һүҹуму башланды. Августа
(1979). Әһалинин 60,6% и шәһәрләрдә рус гошунлары 1665 илдә Вилнүс вә л. да буржуа диктатурасы туру:Тау.
јашајыр (1979). Ири шәһәрләри Вил Каунасы әлә кечирдиләр. Бундан ис - Империалист өвләтләри мүстэги:1 л.
нүс — 500 мин (1980), Каунас — 370 мин, тифадә едән Исвеч Жемајтијаны ишгал дөвлəти јаранмасындан наразы гала
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мудахиләни давам етдирдиләр. Л.-да иктисадијјатын бәрпасы вә сында (пк вә ЛСД) бирләшди. 1901
Белә бир шәраитдә Совет Русијасы- сиалистҹәсинә jенидәнгурма, сәнаје. илдә РСДФП-нян Вилнүс групу јаран

нын тәклифинә әсacән, 1920 ил иjулун ләшдирмә, к.т.-нын коллективләшмәси ды. 1905 илдә РСДРП груплары бир
12-дә РСФСР илә л. арасында сүлһ дөврү иди. Л.-да сосиализм гуруҹу ләшдирилди вә 1996 илдә РСДФП
мүгавиләси имзаланды. Совет Русија- луғу кəскин синфи мүбаризә шәраитин - нин л. вә Белорусија Иттифагы ад -
сы буржуа Л.-сынын мүстәгиллијини дә кедирди. 1951 ил декабрын 26 да ландырылды, 1955—07 илләр инги
таныды. Ғызыл Орду Вилнүсү Полша Лит. ССР Али Совети респ. да сосиа лабы дөврүндә л. зәһмәткешләринин
гошунларындан азад едәрәк Л.-jа гај- лизмин əсасларынын јарандығыны чаризмә гаршы мүбаризасинә РСДФП
тарды. Лакин октјабрда Полша "јени- ганунвeричилик jолу илә тәсбит cтди нин јерли тәшкилатларынын болно
дән Вилнүсү вә Вилнүс өлкәсини тут- вә респ. конститусијасында мүнафиг викләри вә ЛСДПнин ингилабчы со
ду. Литва халгынын антиимпериалист дəјишикликләр кечирди. Сосиализм сиал-демократијасы башчылыг eдирди.
мүбаризаси вә Совет Русијасынын кө- гуруҹулуғу илләриндә jсни сәнаје са - Иртиҹа вә јени ингилаби јүксəлиш ил
мәји са jәсиндә буржуа Л. -сы мүстə- həлəри— ҹиһазга јырма, радиотехника, ләриндә ЛСДП нин ингилабчы с. д. ла
гиллијини сахлаја билди. 1923 илдә радиоелектроника, кимја вә с. мејда ры В. И. Ленинлә әлaгә japaтдылар.
Клајпеда ш. вә Клајпеда вил. л. -ја на әлмишдир. 1945—77 илләрдә 220 1917 илин сени јабрында РСДФ (6)П нин
бирләшдирилди. 1926 ил сентјабрын јени сәнаје мүəссисаси тикилмиш вә л. бөлмәләри japaдылды (1922 илә ки
26 да сСРИ илә 1. арасында һүҹум мөвҹуд муассисәләрдә 100 дән чох ири ми фәалијjәт көстəрмишдир). 1917 ил
етмәмәк һаггында мүгавилә бағланды. сех ачылмышдыр. Сәна је мәһсулунун октјабрын 10(23) да РСДФ(б)П мк Л.
Буржуа диктатурасы дөврүндә умуми һәҹми 1977 илдә 1940 илә бөлмәләринин Мүвәггәти Məркәзи Бү

(1919—40) 1. Игтисади вә сијаси ҹәһәт- нисбәтән 52 дәфә артмышдыр. К.т. росуну тәсдиг етди. л. нын ишI ғал

дән Гәрб өлкәләриндән асылы иди. jүксәк иңкишаф сәвијjәсинә чатмыш- олунмуш әразисиндә ҝизли japaдылмыш
Игтисадијјаты аграр характер дашы- дыр. Халгын рифаһы jүксәлмишдир. коммунист тәшкилaтлaры ЛКП нин 1-ҹи
јырды, сәнаје заиф инкишаф едирди. Мүһарибәдән сонракы илләрдә гејри легал гурулта јында (1918, ок
1911 — 39 илләрдә сәнаје мәһсулунун дәни ингилаб həјата кечирилди. Елм тјабр) бирләшдиләр. Гуру птај партија,
үмўми һәҹми ҹәми 2,6 дәфә артмыш- вә мәдәнијjәт тәрәгги етди. Респ. да нын низамнамəсини гәбул етди, MK
ды. Фашист Алманијасы Клајпеда сосиализм гурулду; Литва халгы со сечди. Литва вә Белорусија ССР ин
өлкәсини тутдугдан (1939 ил, 22 сиалист милләти кими тәшәккүл тап japaнмасы илә л. вэ Белорусијанын
март) сонра 1. ССРИ илә гаршылыг- ды. Инкишаф етмиш сосиализм шәраи - партија тәшкилатлары 1919 илин мар
лы jардым мүгавиласи багламаға мәҹ- Тиндә л. зәһмәткәшләри ССРИ нин тында РК(б)П тәркибиндә ваһид Л. вә
бур олду (1939 ил, 10 октјабр). Сен- башга халклары илә бирликдә комму - Белоруси ја КП дә бирләшдиләр. Фа
тјабрда Кызыл Ордунун азад етдији низмин мадди техники базасынын ја- шист диктатурасы деврилдикдән сонра
Вилнүс өлкәси 1. ја верилди. Халг радылмасы уғрунда мүбаризәдә јени ЛКП кизли фәалијjәтдән чых ды; 1940
Һәрәкатынын јүксәлмәси нәтиҹәсиндә наилијjәтләр газанырлар. ил октјабрын 8 дә Yик(б)П тәркибина
л. да буржуа диктатурасы деврилди Лит.ССР сосиализм гуруҹулугунда- гәбул олунду. Бөјүк Вәтән мүһарибэ
вә 1940 ил иjунун 17-дә халг һөкумəти кы наилијjәтләринә көрә вә Л.-да Со си илләриндә ЛКП Л. халгынын алман
јаранды. Халг сејми Л. ны Совет Сосиа - вет Какимијjәтинин бәрпасынын 25 фашист ишғалчыларына гаршы мү
лист Респ. сы е'лан етди. Августун 3- иллији мүнасибəти илә 1968 илдә Ленин баризасинә рәһбәрлик етди. Мүһари
дә Тит.ССР өз хаһиши илә ССРЙ тәр- ордени, ССРИ-нин japaдылмасынын 50 бәдән сонракы дөврдә лки pccii. нын
кибинә дахил олду. Халг сејминин фөв”- иллији мүнасибəти илә 1972 илдә Халг- х.т. -ны даhа да инкишаф етдирмәк
тәл'алә сессијасы (1940 ил, 25 август) лар достлуғу ордени, 1980 илдә Окт угрунда мүбаризәдә фәалијjәтини ке
Лит.ССР ин Конституси јасыны гәбул јабр Ингилабы ордени илә тәлтиф нишләндирди. ЛКП респ. әмәкчилә

етди вә хKC сечди. 1940—41 илләрдә едилмишдир. ринин сә' jларини коммунизм гуруҹу

ССРИ нин диҝәр респ. ларынын кө Литва Коммунист Партијасы. (лкП) луғунда јени мүвәффәгијjәтләр газа
мәји илә Лит. ССР-дә әсаслы сосиалист —Сов.ИкП нин тәркиб һиссәси, ком - нылмасына јөнәлдир. ЛКП 170 935 үз
дәјишикликлари кечирилди, сəна је- мунизм гуруҹулугунда л. зәһмәткеш - вү вә 6755 үзвлүјә намизәди бирләш
ләшдирмә, к.т. -нын коллективләшмә - ләринин авангардыдыр. Л. да илк марк- дирир (1981, јанвар).
си вә мәдәни ингилаб həјата кечирил - сист дәрнәкләр 19 әсрин 80-ҹи иллә - Литва Ленин Коммунист Ҝәнҹләр
мәјә башлады. риндә japaнмышдыр. 1895 илин сен - Иттифагы (ЛЛККИ) -үИлкҜи-нин

Бөјүк Вәтән мүһарибәси сосиализм тјабрында В. И. Ленинин Вилнүсә ҝәл- тәркиб һиссәси, онун мүбариз дәстәлә
гуруҹулуғу ишларини јарымчыг гој. мәси вә јерли с. д. лaрлa данышыглар риндан биридир. 1918 илин сонунда
ду. Мүһарибәнин илк ҝүнләриндән апармасы с.-д. һәрәкатын да ингилаби Вилнүсдә илк кизли комсомол өзәкләри
л. әразиси бүтүнлүклә ишғал олунду. истигамəтин күҹләнмәсинә сәбәб јаранды. ЛКП мк нын тәшәббүсү илә
Л. «Шәрг өлкәси энә (Остланд) дахил мушду. 1896 илин мa jында Литва с. 1919 ил јан варын 29 да Вилнүсдә Лит
едилди вә өлкәдә террорчу ишғал рс - Д. Партијасы (ЛСДІЇ) вә л. Фәһлә ва Коммунист Ҝәнҹләр иттифагынын
жими japaдылды. Һитлерчиләр л. да Иттифагы (ЛФи) јаранды. Ф. E. (лкҝи) Məркәзи бүросу тәшкил eдил -
тәгр. 500 мин динҹ әһали, 200 мин һәр - Дзержинскинин тәшәббүсү илә 1900 ди. 1 ҹи гурултајда (1924, октјабр) л.
би әсир мəhв етмиш вә 40 мин адамы илдә Полша Краллы ғы Сосиал Де комсомолунун мк сы ссчилди. 1920—40
Алмани јаја каторга ишләринә апар- мократијасы, лфи вә ЛСДП сол сле илләрдә ЛКҝи Коммунист Ҝәнҹләр ин -
мышдылар. Ишғалчылара гаршы Л. - ментләринин бир һиссаси Полша Кра.а - тернaсионалынын бөлмәси кими изли
да 92 партизан дәстәси вә групу фәа - лығы вә Литва Сосиал Демократија - фәалијjәт көстəрмишдир. 1940 ил ок -
лијjәт көстәрирди. Онлар 577' həрби
ешелон, 377 паровоз, 3 миндән чох ва -
гон сырадан чыхармыш, 18 дүшмән
гарнизонуну дағытмыш, 14 мин һит -
лeрчини вә oнлaрын əлалтысыны өл
дүрму вә japaлaмышдылар. л. уғ
рунда дөјүшләрдә Азәрб.-дан олан
дөјүшчүләр, оҹүмләдән Совет Итти
фагы Гәһрәманлары һ. Е. Һүсејнов
М. А. Мәбијев, В. А. Баландин вә б
фәртләнмишләр. 1945 ил јанварын 28
дә Совет Ордусу л. әразисини бүтүн
лүклә азад етди. Тарихдә илк дәфә бү.
түн л. торпаглaры бирләшдирилди
Мүһарибәдә ҝөстәртлән икидлијә ҝө
рә 15 миндән чох литвалы дөјүшчү вә
партизан ордон вә медалларла тәлтиф
Олунду. 19 нәфәрә Совет Иттифагы
Гәһрәманы ады верилди.

Мүһарибәдән сонравы илләрдә

гардаш респ. ларынын көмəји
Лит.ССР дә мүһарибәнин

ҹәләри ләғв отунду. 1946—50 илләр Вилнүс шәһәрендән көрүнүш.
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Литва ССР. 1. Тәбии мәнзәрә. 2. Лабанор мешәсиндә. 3. Республиканын шимал-шәргиндә. 4. Вилнүс шәһәринин мәр
жəзи һиссаси. 5. Вилнус. Лаздинaj jaшa jыш рајону. 6. Каунас шәһәриндән көрүнүш. 7. Шјаулјај шәһәри. 8. Кла јпеда
шәһәринин күчәләриндән бириндә.
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Литва ССР. 1. Паневежис рајонунун «Ериш кес» колхозунда гарамал истеһсал комплекси. 2. Пасвал ис рајонунун
«Пушалотас» колхозунда гушчулуг фермасы. 3. Шјаулјај телевизор заводунун гурашдырма сехи. 4. Клајпе да кәмига јыр
ма заводу. 5. Вилнүсдә Мүгәддәс Анна костјолу. 15—16 эсрләр. 6. Вилнүсдә Бадии сәркиләр павилјону. 1967. Ме"мар
в. Чеканаускас. 7. Пирчјупысдә фашизм гурбанларына абидә. Гранит. 1960. hејкәлтәраш ҝ. Јокубонис.
8. С. Краса ускас. Әбәдијjәт». «Нәғмәләр нәхмәси» триптихиндән. 9. «Керкус Мантас» (J. Грушас) тамашасындан
сәһнә. Каунас театры. 1957. 10. «Шејтанын кәлини филминдән кадр. Реж. А. Жебрју нас. 1975.
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тјабрын 18-дә л. комсомол тәшкилaты илә тәмсил олун Мәдвал 1
ЎилкҜи тәркибинә гәбул олунду. мушдур. Вилнүс вэ Əсас сана је мәһсуллары истеъсалы
Бөјүк Вәтән муһарибәси илләриндә л. Каунасда әҹзачы
комсомолу ҹәбһәләрдә гәһрәманлыг лыг сана јеси инки- Мәһсул нөвлари 1940
нүмунəлəри көстəрмиш, 10 нәфәр ком- шаф етмишдир. Јер

1960 1970 1980

сомолчу Совет Иттифагы Гәһрәманы ли хаммалдан мүх
адына лајик көрүлмүшдүр. л. алман- тәлиф нөв тикинти Електрик енер
фашист ишғалындан азад олундугдан материаллары ис жиси, млн.
сонра комсомол сосиалист х.т.-нын вә теһсал олунур. Ме- квт-саат 81 1122 7363 11664
мәдәнијjәтин бәрпа вә инкишафында ја- шә вә ағаҹе'малы Минерал күбрә
хындан иштирак етмишдир. л. ком- сәнајеси Совет haки- Кимзәви лиф вә 1168 3106

сомолчулары ЛКП-нин рәһбәрлији ал- мијjәти илләриндә иплик, мин т
тында јени нәслин коммунист тәрби- механикләшдирил- Металкәсән дәз

13,8 14,2* *

jәсиндә фәал иштирак едир, јени ҹә- миш сәнaje cahəси- каһлар, мин
мијjәт гуруҹулуғунда л. қәнҹләринин нә чeвpилмишдир. əдəд 8,9 22,8 24,8

өнүндә ҝедир. Лкки-нин 458721 ком. Вилнүс, Каунас, Електрик гајнаг
сомолчуну бирләшдирән 5998 илк тәш агрегатлары,

Кла јпеда, Ионава,
килаты вар (1981, јанвар). мин əдəд 35,6 54,8 67.6

Пабраде, Шјаулјај, Електрик сајғаv
Литва һәмкарлар иттифаглары Казлу-Рудада ме - 2700лары, мин əдəд 2822 3208

(лһи)–CCРИ Һәмкарлар Иттифаг- бел, кағыз, селлү- Електрик мүһәр
ларынын тәркиб һиссасидир. Л.-да лоз, фанер вә с. риклари, мин
илк һәмкарлар иттифаглары 19 әсрин истеһсал əдəд 875 3024 4476

90-ҹы илләриндә japaнмышдыр. 1905 Jүнкүл
48 102 108

илдә Каунасда лhи-нин Мәркәзи бү- тохуҹулуг, тикиш ва
5 35 51 136

млн. ма
росу тәшкил олунду. Бүро дағыдыл- аjаггабы саһәләри нат 17,24 56,5 120
дыгдан сонра Һәмкарлар иттифагла- даhа чох инкишаф Дәри ајаггабы,
ры тәшкилатлары кизли фәалијjәт етмишдир. Jүнкүл 0,5 6,8 10,6 10,2

көстәрирди. 1920 ил иjунун 20—22 - сәнаје јерли кəтана, Мәмшәт сојуду

дә Каунасда коммунистләрин рәһбәр- кəтирилмә хаммала, чулары, мин

лији илә лhи нин 1-ҹи гурултајы ке- һәмчинин синтетик Телевизорлар,
әдәД 85,8 296

чирилди; фашист диктатурасы дөв- вә сүн’и материал минәдәд 192,6 438

рүндә һәмкарлар иттифаглары ләғв лара əсасланыр. Әт, мин т 56 115 239 310

олунду (1934). Л.-да Совет Пакимиј - Ири марказлари: Јағ, мин т 16 23,5 39,2 51,6

јəти гурулдугдан сонра (1940, иjун) Каунас, Вилнүс, Ганд тозу, мин т 24 150 148 212

лһи ачыг фәалијjәтә кечди. 1941 илин Шјаулјај вә Клај Консервләр, млн.

јанварында лhи ССРИ һәмкарлар педа. Јејинти (əса
шарти банка 0,9 77,6 188,5 270,2

Иттифаглары тәркибинә дахил едил- сән,
ди. 1945 илдә Респ. Һәмкарлар Итти- лыг вә с.) сәнајеси

әт, сүд, ба

фаглары Шурасы тәшкил олунду. Ин - инкишаф • 1955 ил
етмиш

кишаф етмиш сосиализм шәрайтиндә дир. Әт (Вилнүс,
• 1967 ил

• 1978 ил
лһи истеһсалын идарә олунмасынын Клајпеда вә с.), сүд 4ka 1979 ил
тәкмилләшдирилмәсиндә фәал ишти: (Каунас, Паневе
рак едир, истеһсалат планларынын жис вә с.) комбинатлары, балыг кон- рамал (861 мини инәк), 2551 мин
јеринә jетирилмаси, әмәк мәһсулдар - серви з-ду (Клајпеда) вә с. вар. Донуз, 65 мин давар вар (1981).
лығынын јүксәлдилмәси, әмәјә ком - Совет haкимијjәти илләриндә меха - 1980 илдә 430,1 мин т әт, 2,5 млн.
мунист мүнасибəти, фәһлә вә гуллуг - никләшдирилмиш ири дөвләт вә кооп. т сүд, 949,6 млн. əдəд јумурта исте -
чуларын әмәк вә мәйшәт шәрайтинин тəcəppүфатлары japaдылмышдыр, 751 сал едилмишдир. Арычылыг, хәзлик
jaxшылашдырылмасы үчүн сә'јдә ча - к-з вә 312 с-з вар (1980). К. т.-на japap - hејванјетишдирмә вә балыгчылыг ин -
лышыр. лһи-нин 1 млн. 767 мин лы торпаглар 3,6 млн. hа-дыр; бунун кишаф етмишдир.
үзвү бирләшдирән 91 89 илк тәш - 2,5 млн. ha-ы шум јери, 1,1 млн. һаны ҹәдвал 2
килаты вар (1981, јанвар). чӘмән вә отлаглардыр. Мелиорасија

Халк тәсәрруфаты. л. инкишаф
әкин са һәләри мин һа-ла

етмиш машынгајырма, метал е'малы, дәнли биткиләр (әсacән, човдар, буғ
ишләринин бөјүк әһәмијjәти вар. л.-да

електротехника, кимја, jүнкүл вә је - да, арпа), техники биткиләр (әсacән,
јинти сəна јеси, механикләшдирилмиш узунлифли кəтан, шәкәр чулундуру),
К. т. олан сәнаје аграр респ. -сыдыр. картоф, jем биткиләри вә с. әкилир. Умуми әкин
Үмуми ичтимаи мәһсулун 56,4% -ини '1980 илдә 1,9 млн. т тахыл, 1,2 млн. һәси 24972294 2375 2285| 2213
сәнаје, 23,5% -ини к.т. верир. л.-нын т картоф, 531 мин т шəкəр чуғун -
енеркетикасы, всасән, кəтирилмә јанаҹаға дуру, 264 мин т тәрәвәз, 8,4 мин т очүмләдән:

(көмүр, нефт, тәбии газ) әсасланыр. кəтан jығылмышдыр. 2215 мин га- Дәнли биткиләр 1638 143 925 85611192
Јерли һидроенержи вә торф eһтијатла Техники битки

ләр 114104) 96 75
рындан да истифадә едилир. Мүһүм Картоф вә тәрә
електрик ст.-лары: Литва ДРЕС-и, Кау 224 250 260 195 161
нас ИЕМ -и, Каунас CEC-и, Игналина Јем биткиләри 520) 446 | 1094 1165 979
АЕС -и, Кајшјадорис һидроаккумулјатив
електрик ст. (Авропада ән бөјүк) тики
лир. Мажејкјај ш.-ндә Л.-нын нефт д. ј.-ларынын уз. 2 мин км, авто -

мәһсулларына олан тәләбатыны там мобил јолларынын уз. 20 мин км (16,8
өдәјәҹәк нефт e'малы 3-ду ишә баш мин км-и бəрк өртүклү), дахили су јол -
ламышдыр (1980). ларынын уз. 628 км дир (1980). Дон

Сәнајенин эсас саһәси машынга јыр мајан дән из порту Клајпедадыр. Һа
ма вә метал е'малыдыр. Мүхталиф дәз ва нәгл. инкишаф етмишдир. Дашава
каһлар (Вилнүс, Каунас, Шјаулјај), (УССР) — Иватсевичи-Вилнүс — Пане
електротехника мә'мулаты (Вилнүс), вежис — Рига газ кəмəри чәкилмишдир.

кәмиләр (Каунас, Клајпеда), к.т. ма - Сәһијjә. Л.-да әһалинин һәр мин

шынлары (Вилнүс, Ракишкис, Укмер нәфәринә дүшән 15,3,докум сајы

ке), мухталиф нөв мәйшәт ҹиһазлары өлүм сајы 10,0 (1978); һәр мин нәфәр
с. истеһсал едилир. Қапсукас Ш.-ндә дири доғулана көрә ушаг өлүмү 17,2

jүк автомобиллари тә'мири 3-ду вар. олмушдур (1977). Орта өмүр 72 илдир
Кимја сəна јеси Кедајн јај кимја комби (1926 илдә 32). Өлүм һаллары әсacән,

наты, Ионава азот күбрәләри з-ду, үрәк-дамар хәстәликләриндән BƏ ja -
Каунас сүн'и лиф з-ду, Вилнүс пластик Рокишкис рајону. «Камајај» колхозунда ман төрәмәләрдәндир. Буржуа hаки -
күтләләр з-ду, Плунке сүн'и дəри з-ду мәһсул jығымы. мијjәти илләриндә (1919—40) сәһијjә
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Л.-да

чох лəнк инкишаф едирди. Өлкәдә ин - ичтимаи фикри илә гаршылыклы тә”
фeкcиoн хәстәликләр кениш јајылмыш сир шәрайтиндә инкишаф етмишдир.
ды. Совет Какимијjәти илләриндә тра - Ән гəдим абидәләрдә—салнамәләрдә л.
хома, чичәк, малјарија, дифтерија вэ феодалларынын мәнафеји, haким дини
с. тамамилә ләғв едилмишдир. Л.-да идеалист дүн jaкөрүшү əксини тапмыш
39,1 мин чарпа jылыг (әһалинин һәр 10 дыр. 16 əср һуманистләриндән Миколас
мин нәфәринә 115 . чарпа јы) хәстәхана Метyвисин (татарларын, литвалыларын
мүəccиcəси (1940 илдә 8890 чарпа jылыг вә москвалыларын адәтләри hаггында»),
81 хәстәхана), 424 амбулаторија вә по А. Ротундасын, А. Воланасын әсәрлә
ликлиника муассисаси, 22 диспансер, риндә си јаси, сосиал вә мә'нәви-hүгуги
508 фелдшер-мама мәнтәгәси, 12,6 мин мәсәләләр ишыгландырылырды. Вилнүс
həким (1940 илдә 202), 34,4 мин орта ун-тдә схоластика, хүсусилә схоластик
тибб ишчиси, санаторија вә истираһәт мəнтиг кениш тəдгиг eдилирди. 17 əср
евләри вар (1978). Мәшһур курортла дән мүтәрәгги тәбиәтшүнас философлар
ры: Друскининкај, Бирштoнас, Ликенај, өз әсәрләриндә Ренессанс идејаларына
Паланга вә Əсасланырдылар. 18 әсрин 2-ҹи јары -

Халг маарифи вә мәдәни -маариф сындан Л. фәлсәфәсиндән маарифчи -
мүəссисәләри. килсә ибтидаи лик идејалары jajылмаға башламыш
мәктәблари 14, орта мәктәбләр 16 əсрдә 19 асрдән исә классик алман фәлсәфә.
japaдылмышдыр. 1939 илдә Л.-да әһа - синин тә'сири күҹләнмишди. 1919—40
линин 76,3% -и савадлы иди (1970 ил - илләрдә л. фәлсәфәсиндә неотомизм

дә '99,7%). Мәктәбәгәдәр мүəссисәләр - Виднүс. Идман сарајынын умуми көрү вә диқәр идеалист системләр үстүн иди.
дә 130 минәдәк ушаг тəрбијə oлyнурду нүшү. Л.-да Совет haкимијjәтинин бәрпасын
(1981). 2400 умумтәһсил мәктәбиндә дан (1940) сонра марксизмин јајыл
600 мин, 85 техники пешә мәктәбиндә апармасы (А. Жукаусукас), нүвә метео- масы үчүн кениш шәрайт јаранды. К.
45,4 мин, 70 орта ихтисас мәктәбиндә ролокијасы (Б. Стыро), електрокимја Марксын, Ф. Енкелсин, В. И. Ленинин
68,4 мин шакирд, 12 али мәктәбдә (J. Матулис) вә биологија саһәсиндә әсәрләри Лит ва дилинә тәрҹүмә едил -
(Вилнүс университети, Каунас поли- мүһүм нәтиҹәләр алынды. Л.-нын вә ди, марксист-ленинчи фәлсәфә һаким
техник вә тибб ин тлары, консервато - бүтүн Прибалтиканын кеoлoжи, палео- мөвге тутду. Л. философлары диалек -
рија вә с.) 71 мин тәләбә тәһсил алырды ҹоғрафи, палеотектоник вә с. xəритәлә- тик вә тарихи материализм, тәбиәтшү
(1980/81). Респ.-да 21 мин китабхана риһазырланды. Прибалтиканын кeo- наслығын фәлсәфи мәсәләләри, етика
(о ҹүмләдән Лит. ССР Дөвләт Китаб. ложи гурулушу, стратиграфијасы, Л.- вә мəнтиг, атеизм, антикоммунизмин
ханасы, Лит. ССР ЕА-нын Китабхана- нын фајдалы газынты әһтијатлары өj- вә мүасир буржуа фәлсәфәсинин тəнги
сы вә с.), 11 театр (драм, опера вә ба- рәнилир. л. ҹоғрафијашүнacлары ҹоғ- ди проблемлəрини тәдгиг eдирләр. Фәл
лет, рус драм, кукла театрлары вә с.), рафи мүһитин јаранмасыны вә онун сәфәјә даир материаллар «Литва ССР
1,6 мин киногурғу, 1,4 мин клуб, 39 компонентләринин гурулушуну, мүасир ЕА Әсәрләриндә», «Проблемос» («Проб
музеј вә с. фәалијjәт ҝөстәрирди (1981). ҹоғрафи просесләрин ганунaујғунлуг- лeмләр», 1968) журналында дәрҹ олунур.

Елм вә елми идарәләр ларыны вә oнлaрын тәсәрруфат фәалиj- Тарих елми. л. салнамәләри (14—
Табијјат вә техника елмлари. Л.-да јəти илә гаршылыклы мүнасибэтини 16 əсрләр) вә тарихчиләрдән И. Стриj

тәбијјат вә техника елмлари '16 эсрдә вә с.-ни тәдгиг eдирләр. К. т. елмлари- ковски (16 əср) вә А. Којаловичин (17
инкишаф етмәјә башламышдыр. Бу нə бөјүк диггат верилир (6 елми-тəдги- әср) әсәрләри илә тарих елминин инки -
елмлəрин инкишафында Вилнүс уни- гат иң ту, торпагшүнаслыг вә ба јтарлыг шафы башланмышдыр. 18 әсрәдәк та -
верситетинин japaдылмасынын (1579), академијалары, тәҹрүбә ст.-лара фәалиј- рихшүнаслыг дини бахышларын тә'си
сонралар исә маариф ислаһатынын јәт көстәрир). Торпагларын мелиораси- ри алтында инкишаф едирди. Капита -
(1773) мүһүм ролу олмушдур. Илк елми јасы, әкинчилијин вә һејвaндaрлығын лист мүнасибәтләринин формалашмасы
тэдгигатлар ријазијјат, астрономија, тех- мәһсулдарлығынын артырылмасы, әмә- дөврүндә тарих елми мәнбәләрә тәнги
ника саһәсиндә апарылырды вә әсacән, jин тәшкилинин јахшылашдырылмасы ди јанашмаға, тарихи фактларын тәh -
həрби иллә (К. Семенавичјус, 17 əср) вә әмәк мәһсулдарлығынын јүксәлдил - лил вә синтезинә башлады. 19 əср та
әлагəдар иди. 18 әсрин сону—19 әсрин мəси саһәсиндә тәдгигатлар апарылыр. рих елминдә И. Лелевел (антимонар
1-ҹи јарысындан мүгајисəли анатоми- Техника саһәсиндә - дә тәдгигатлар ке- хист идејаларын ифадəчиси иди) тəнгиди
ја, ботаника, ријазијјат, астрономија, нишләндирилир. Енеркетиканын, тех- ҹәрәјанын, Т. Нарбутас романтик ҹәрә
тиббсаһәләриндә мүһүм нэтиҹәләр ники проблемлəринин өjpә нилмәси јүк- јанын көркəмли нүмajәндәләри иди. Ро
әлдә едилди. Бир сыра лајиһә ишлә - сәк дəгиглијә малик өлчү ҹиһазлары- мантизмин тә’сири Литва дилиндә илк
ниб һазырланды вә учуш апаратла - нын вә металкәсән дәзкаһларын, һесаб- тарих әсәрләринин мүәллифи с. Дау
рынын (А. Гришкјавичјус) сынағы ке - лајан електрон машынларын (ҺЕМ), кантасда да (19 әсрин 1-ҹи јарысы) өзү
чирилди, електролитик диссосиасија" радиотехника вә радиоелектроника ҹи - нү көстәрирди. Буржуа диктатурасы
нәзәријjәсинин əсасы гоjулду (Т. Грот - һазларынын һазырланмасы вә истеh - дөврүндә си јаси тарихин синфи мүба
гус). Буржуа hакимијjәти илләриндә салата тәтбиги, вибротехника, кимјави ризәдән тәҹрид олунмуш шәкилдә ишыг
(1919—40) тәбијјат вә техника елмлари вә тәбии лифләрин механики вә с. хас - ландырылмасына хүсуси диггат јетири
саһәсиндә тәдгигатлар, әсacән, али мәк- сəлəринин тəдгиги саһәсиндә мүһүм лирди.
тәрләрдә апарылырды. Л. -нын јер сәт- нәтиҹәләр алынмышдыр. Јени тикинти л. совет тарихчилари Литва халгы
Һи, Һидрографик шәбәҝәси, әразиси- материалларынын japaдылмасы, мүрәк- нын тарихини марксист-ленинчи мөвге
нин стратиграфија тектоникасы, кәб кибернетик системлəрин идарә едил- дән əкс етдирән әсәрләр — «Литва тари
фауна вә флорасы, тикинти материал - мәсиндә вә оптимал тикинти конструк- хи» (4 ҹилддә, 1957—75; рус дилиндә,
лары еһтијаты, тибб вә физиолокија ја сијаларынын һесабланмасында һЕМ- 1979), «Литва Коммунист Партијасы та
даир ајры ајры мәсәләләр өjpәнилир- ларын тәтбиги саһәсиндә дә мүһүм иш- рихинин очерклари» (2 ҹилддә, 1971—
ди. Електрокимја, космик шүаларын ләр көрүлүр. Тибб елмлари саһәсиндә 79) вә с. јазмышлар. л. тарихи мәнбә -
атом спектрләринин тəдгиги, иншаат л. алимларинин наилијjәтләри үрәк- ләри (4 ҹилд дə), л. археолошијасы
механикасы проблемлəринин өjpәнил- дамар системи вә ревматизмин тэдгиги, етнографијасы очеркләри нәшр олун
мәси, лифләрин мөһкәмлији вә к. т. инсан органларынын көчүрүлмәси вә мушдур. Л.-нын сијаси тарихи, кәнд
мәһсулларынын селексијасына даир протезләринин һазырланмасы, мә'дә ја- лиләрин, фәһлә синфинин тарихи, Л.
мүһүм ишләр көрүлүрдү. раларынын етиопатокенезинин орижи- да иңгилаби һәрәкат тарихи жениш тəд

Совет haкимијjәти илләриндә көһ - нал нәзәријjәсинин вә ҹәрраһијjә jолу гиг eдилир. Лит. ССР ЕА-нын Тарих
нә слми тәдгигат мүəссисəлəри кениш- илә мүалиҹәсинин мувафиг үсуллары- Ин-ту, ЛКП мк јанында Марксизм
ләндирилди, јениләри japaдылды. Eh - нын japaдылмасы (П. Норкуңас), био- Ленинизм Ин-ту вә али мәктәбләрин
тимал нәзәријjәси вә риjази статистика ложи актив маддəлəрин синтези (А. тарих кафедралары тарих елми саһәсин
(Ј. Кубилјус, В. Статулјавичјус), атом Tјаличенас, Г. Полукордас вә б.), елек- дə əсас тэдгигат марказларидир.
вә молекулларын спектроскопијасы, ја- трорен гњенографијанын клиникада тәт- Игтисадијјат елми. Л.-да истисадиj
рымкечириҹиләрин тэдгиги (Ј. Пожела, биги вә тәкмилләшдирилмаси (К. Амб- јат елми 16—17 əсрләрдән инкишаф
Ленин мүкафаты, 1978, J. Вишшакас), раза јтис, М. Шнејдерис) саһәсиндәдир. едир. 18 әсрин ахыры —19 әсрин әввәл -
ултрасəс, истилик мүбадиләси, јүксак иҷтиман елмлар ләриндән физиократлар нәзәријjәси,
темп рларда вә jүксүктемпературлу газ Фәлсәфә. 14 əсрдән башла јараг, Л. А. Смитин вә башга буржуа истисад -
ахынларын да материалларын өзүнү ичтимаи фикри Белорусија вә Полша чыларынын сијаси игтисад нәзәријjә
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ләри јајылырды. 1919—40 илләрдә л. риндә апарылыр. Үмумиттифаг Pa - әфәнди јев, И. Гасымов, һ. Сејид
буржуа игтисадчылары Игтисади де- диосу вә Мәркәзи Телевизијанын ве бəјли, М. вә Р. Ибраһимбэјов гардаш
мократизм, игтисади идеализм адла рилишлари ретранслјасија олунур. лары вә б. нын бә' ги әсәрләри, Азәрб
нан идејалары тəблиғ едир, буржуа Әдәбијјат. Л. әдәбијјатынын та hека јəлəри антолоки јасы Литва ди
кооператив һәрәкатыны идеаллашды- рихи 14 əсрдән белорус, латын вә пол линдә, П. Тсвирка вә Е. Межелај
рырдылар. л. нын табагҹыл алимлари, јак дилләриндә japaнaн мүштәрәк ја тисин китаблары, л. јазычыларынын
лка нин хадимлари К. Марксын иг- зылы абидәләрдән башла јыр. Литва әсәрләриндән ибарәт «Достлуг» анто
тисади нәзәријjәсини јајырдылар. Со- дилиндә илк китаб М. Мажвидасын локијасы, л. шаир вә јазычыларынынвет haкими јjәти илләриндә иктисад Катехизис» әсәридир (1547). 17—18 бә'зи әсәрләри исә Азәрб. дилиндәчылар Л. -нын мәһсулдар гүввәләринин əсрләрдә Реч Посполитанын сүгуту, нәшр олунмушдур.
инкишафына даир узунмуддатли комп арамсыз мүһарибәләр, католик ирти- Ме'марлыг вә тәсвири сəнəт. Ме'.
лекс схемләр вә прогнозлар һазырла - ҹасынын күҹләнмәси, полјак дилинин марлыг. л. да гəдим дөврләрдән
мыш, рскионал саһәләрарасы баланс- jухары тәбәгәләр арасында jajылма - ағам ме'марлығы инкишаф етмишдир.
ларын методикасыны ишләмишләр. сы әдәбијјатын да инкишафыны лән - 5—8 әсрләрдә истеһкамлы шәһәрләр
Малијjә васитәләри сәмәрәлилијинин китди. Шəрги Пруссијада л. әдәбиі салынмышдыр. 9—12 әсрләрдә фео
артырылмасынын тәдгигиндә, тәбии јаты нисбәтән мүвәффәгијjәтлә инки - дал гэсрлари, 13—14 асрләрдә ағаҹ
еһтијатларыны игтисади ҹәһәтлән гиј- шаф едирди; л. бәдии әдәбијјатынын дан (Kјарнавда) вә дашдан (Каунас -
мәтләндирилмәсиндә вә онлардан ис - баниси К. Донелајтис бурада jаша дыб- да) гэсрләр, мүдафиә комплексларитифадә методикасынын japaдылмасын- japaтмышдыр. 19 асрин 1-ҹи јарысын- (Тракајда) тикилм ишдир. 16 əсрдән
да мүһүм нәтиҹәләр алынмышдыр. Иг- да әдәби јјатын дирчәлиши демократик Л. инҹәсәнәти Интибаһ . мәдәнијjәти
тисадијјат елминин мəркәзләри: Лит. əhвал-руһијjәли јазычыларын (Д. Пош- илә әлaгәли инкишаф етмишдир. "Го
CCP EA Игтисадијат Ин-ту (1941), К.т. ка, с. Станјавичјус, С. Даукантас, тика дөврү абидэләриндән Запиш
Игтисадијјаты Ин ту (1959), Вилнүс А. Страздас вә б.) јарадыҹылығы илә кисдә (Каунас јахынлығында), Када јн
ун тинин истисадијјат факүлтәси вә с. бағлы олмушдур. Чар һөкумəтинин јајда костјоллар вә с галмышдыр. 17

hүгуг елми. 16 əсрдә Л. да Ҳаким Литва дилиндә мәтбуаты гадағаң ет- 18 асрләрдә л. ме'марлығында барок -
hүгуги бахышлар өз əксини Литва ста- мəси (1864—1904) әдәбијјатын инкиша ко (Вилнүсдә Пјатро ир Повило кил
тутларында тапмышды. 1641 илдән фына мәнфи тә'сир көстəрди. 19 әсрин сəси, 1668—75, Слушку сaрa jы, 1691 —
Вилнүс академијасынын һүгуг факүл- 2-ҹи јарысы — 20 әсрин әввәлләриндә 94), 18 әсрин сону 19 әсрин 1-ҹи ја
тәсиндә, Рома, килсә вә л. Һүгугу тəд л. әдәбијјаты милли вә сосиал азадлыг рысында исә классисизм (Вилнүсдә
рис едилирди. Совет дөврүндә һүгуг идејалары илә зəнкинләшди. л. бур- кафедрал килсә, 1777—1801, ратуша,
елми һүгуг ин-тунда (1952 илдә һәмин жуа зиjалыларынын хариҹдә нәшр ет- 1786 — 99) принсипләри ja jылмышды.
инт һүгуг секторуна чеврилмиш вә дирдиклари либерал истигамәтли жур- 19 эсрин 2 ҹи јарысы — 20 әсрин ән
1969 илдән Лит.ССР EA Тарих Ин ту налларын әтрафында бирләгән бир чох вәлләриндә кечмишин ме'марлыг үс
нун фәлсәфә, һүгуг вә сосиолокија бөл- јазычынын јарадыҹылығы үчүн роман- лубларынын еклектик тəглиди үстүн
мәсинә дахил едилмишдир), Елми -Тәд- тизм сәҹијjәви иди. Бу ҹәрэјанын көр- иди. 1920—30 ҹу илләрин ме'марлығы
гигат Мәһкәмә Експертизасы Ин тунда кәміли нүмa jәндәси шаир J. Majpo- үчүн xалг сəнəти вә неоклассика мо
(1961 илдән), Вилнүс ун тинин һүгуг нисин јарадыҹылығы Л. поези јасынын тивлəринин үслублашдырылмасы, «мо
факүлтәсиндә тәдрис олунур. Мүлки инкишафына әһәмијjәтли тә'сир көстәр - дернләшдирилмиш классика», гисмән
Бүгуг вә мүлки просес, әмәк һүгугу, мишдир. В. Кудирка, П. Вајча јтис, дә функсионализм характерикдир. Бө
Л. Дөвлатинин тарихи, дөвләт вә ин “хүсусилә J. Жемајте, Лаздину Пеледa jүк Вәтән мүһарибәсиндән сонравы
зибати һүгуг саһәсиндә монографијалар баҹылары вә б. нын јарадыҹылығына илләрдә иншаатда сәнаје үсулуна ке
дәрҹ сдилмишдир. тəнгиди реализм әламәтләри хасдыр. чилди. 1960 — 70 ҹи илләрдә jaшa jыш
Елми идарәләр. л. нын елми ида J. Билјунас илк дәфә л. әдәбијјатына массивларинин комплекс тикинтиси

рәләриндә 13,5 мин елми ишчи (оҹүм пролетар Мөвзусу кəтирмидир. 20 әс- кенишләнди (Вилнүсдә Жирмунајрну,
ләдән 322 e.д., 4800 елмләр намизәди) рин әввәлләриндә насирләрдән в. Кре- 1968, ССРИ Дөнләт мүкафаты, 1968;
чалышыр (1979). Елми ишләрин эсас ве Митскјавичјус, А. Венуолис, шаир Лаздинајр ну, 1973, Ленин мүкафаты,
мәркәзи Литва CCP Елмлар Академи - ләрдән Л. Ҝира, В. Миколајтис Пути- 1974). Иҹтимаи биналарын дахили
јасыдыр. EA вә али мәктәбләр, эсасəн, нас, Б. Сруога, К. Бинкис вә б. танын- бэзэклэриндә ағаҹ, керамика, витраж,
нәзәри елмләр саһәсиндә тәдгигат иши дилар. Бу дөврдә пролетар әдәбијјаты метал - мә"мулатлар, монументал де -
апарырлар. Тәтбиги елмләрлә елми тəд - тәшәккүл танды (Ј. Јанонис вә б.). коратив бојакарлыг вә һејкәлтәрашгигат ин тлары, али мәктәблəрин бир Буржуа ағалы ғы дөврүндә әдәбијјата лыг эсэрлэри келин тэтбиг олунур.
гисми, проблем лабораторијалары, ел- мүтәрэгги кәнҹ гүввәләр кәлди (п. 1945 илдә Лит.ССР Ме'марлар йт -
и тəдгигат ст.-лары вӘ с. мәшғул Тсвирка, А. Вентслова, К. Корсакас, тифагы japaдылмышдыр.
олур. к. Борута, С. Перрис, т. Тилвитис, В. Тәсвири сэнəт. 1. нын ән
Мәтбуат, радио верилишлари, те Монтвила, Ј. Шимкуе вә б.). 1. да гэдим инҹәсэнəт абидэләрн Неолит

левизија. 16 әсрдә Вилнүс шәрги Совет Какимијjәтинин бәрпасындан дөврүпэ аилдир. Орта эсрләрдә боја
Авропада китаб чапы мәркәзләриндән (1940) сонра әдәбијјат сосиалист реа карлыгда портрет жанры мүһүм јер
иди. ССРИ əразисиндә илк мәтбәәни лизми əсасында инкишафа башлады, тутурду. 16 әсерин 1 ҹи јарысында
1523—25 илләрдә Ф. Скорина бурада идеја вэ бәдии ҹәһэтдән камиллэІнди. ксилографија јаранмышдыр. 17-18
japaтмышдыр. 1980 илдә респ. да үму: П. Тсвирка, А. Венуолис, J. Балтгэсрләрдә сарај вә килсалəрин бәзәк -
ми тиражы 16,5 млн. нусха олан 1721 миc, J. Симона јтите, Ј. Паукитја ләридә монументал-декоратив hej
адда китаб вә брошгүр нәшр едилми - лис, Ј. Авижјус, А. Белјаускас, М. кәлтәралыг вә бојакарлыг ҳениш тәт
дир. л.-да бирдәфәлик тиражы 2,1 Слутскис, J. Микелинскас, Р. Лан биг блунурду. 1830—50 и илләрдә
млн, нүсxə oлан 123 гәзст, иллик тира- каускас, В. Бубнис, В. Пјаткјавич бојакарлыгда реалист портрет вә мән
жы 42,5 млн. нусха олан 129 журнал јус л. совет нәсрини зəнҝинләшдир зәрәләр үстүн иди. 20 аср л. бојакар
чыхыр (1980). Мүһүм респ. гәзст:15 диләр. Бу дөврүн поезијасы Л. Ҝира, лы гында М. К. Чјурлөнисин әсәрлә
ри, Литва дилиндә— «Теса» («Һәти с. Нерис, В. Монтвила, А. Вентслова, ри хүсуси јер тутур. Буржуа дикта -
тәт», 1917), «Комјаунимо теса» («Ком - В. Миколајтис Путинас, т. Тилвитис, турасы дөврүндә реалист рәссамлар
сомол həгигәти», 1919), «Валстечју Е. Межелајтис, В. Мозурјунас, J. (J. Bеножинскис, п. Калпокас, к.
Лајкраштис» («Кәндли газети», 1940), Матузјавичјус, В. Рејмерис, J. Март - Склерјус, А. Жмујдзинавичјус вә б.)
«Литература ир мјанас» («Әдәбијјат вә синкјавичјус, А. Малдонис, М. Мар портрет вә мәнгәрәләриндә халгын,
инҹәсәнәт», 1946) вә с.; рус дилиндә тина јтие вә б. нын ше'р вә поемалары вәтәнин умумиләшдирилмиши обра
«Советска ја Литва» (1940); полјак ди тәмсил олунур. J. Грушас, к. зыны japaдырдылар. Бу дөврдә театр
линдә— «Червоны штандар» («Гыры Саја, Ј. Мартсинкјавичјус драматур- декорасија бојакарлығы, графика,
зы бајраг», 1953). Мүһүм журналла кијаны инкишаф етдирмишләр. монументал декоратив вә тәтбиги сә
ры — «Коммунистас» («Коммунист», Азәрб. -Л. әдәби әлaгәләри 20 әс нәт, мүһарибәдән сонракы илләрдә
1918), «Швитурис» («Мајак», 1949), рин әввәлләриндән башламышдыр. ' тарихи вә мәмшәт жанрлары, һејкэл
«Шлуота» («Сүпүркә», 1934) вә с. л. 1909—20 илләрдә Бакыда јащајан В. тәрашлыг инкишаф етмишди. Пир
Телеграф Аҝентлији (ЕЛТА) 1919 ил- Креве Митскјавичјус «Азәристан өл- чјупис к.-ндә фашизм гурбанларына
дә japaдылмышдыр. Радио верилип, кәси», «Нәғмәләр дијары » әсәрләри- гоjулмуш абидә (гранит, 1960), hејкәл
ләри (1926) Литва, рус вә полјак дил- ни јазмышдыр. «Дәдә Горгуд» даста- тәраш Ҝ. Јокубонис; Ленин мүкафа -
ләриндә (3 програмда), телевизија ве- ны, Низами, с. Вурғун, С. Рүстәм, ты, 1963) көркəмли совет монумен -
рилишлари (1957) Литва вә рус диллә- м. Һүсејн, Р. Рза, м. Раһим, и. тал пластика әсәрләриндәндир. Боја
16°, ч. 6
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pa japaтмышлар. Симфоник вэ каме- уғурлу филмләриндәндир. Р. Адoмaj
ра мусигиси (Е. Балсис, В. Баркаус- тис, д. Банионис, J. Будра јтис, Л.
кас, с. Вајнјунас, Б. Двариoнac, B. Hорејка, А. Шурна, А. Мас јулис вә б.
Клова, В. Монтвила вә б.), оперетта мәшһур кино актјорларыдыр.
(л. Белазарас, Б. Горбулскис) жанр - Јапышдырма шәкил, бах. cəh. 240—241.
ларында дәјәрли әсәрләр japaдылмыш- Әд.: әфәнди јев ә., ССРИ халг
дыр. Мусиги ифачыларындан мү- лары әдәбијјаты Азәрбајҹандилиндә (библ.
ғәнни в Даунорас, внорејка, , П.,

Стасјунас, н. Амбраза јтите, скрипка- ССРИ халглары әдәбијјаты, т. 2, нәшр 2

"А. Ливонтас, Е. Паулаускас, ор- Литва әдәби әлaгәләри, Б., 1979;рзу м.анов В., Азәрбајҹан—
паганчалан Л. Дигрис, дирижор J. Швја- то В. Т., Образование

дас, Ј. Домаркас вә б. танынмышлар, дарства, м., 1959; Революция 1905—1907;

Респ.-да опера вә балет театры (Вил- гг. в Литве. и материалы, Вильнүс), мусигили театр (Каунас), филар- нюс, 1961; гаудримаю., Изисто
монија (симфоник, камера естрада рии литовской музыки, т. 1—2, М., 1964—

советского драматическогоорк.-ләри, 2 симли квартет), маһны вә 72; История
рәгс ансамблы, 70 мусиги тәһсили театрат. 1, 4-6, М., 1966—71; Литва,«Советский Союз»); Борь
мүəссисаси (о ҹүмләдән консерватори- ба за Советскую власть в Литве. 1918—1920
ја) вә с. фәалијjәт көстәрир. Л.-да гг. Сб. документов, Вильнюс, 1967; ку
күтләви маһны бајрамлары кечирилир. билю с в., Современная литовская поэ

Театр. л. театрынын мәншәји халт зия, М., 1969; Меркис Развитие
пролеС. ҹіаук штас,

ра». 1973. Литва CCP Рассамлыг Му- дыр, 16—18 эсрләрдә мәктәб театр - история советской многонациональнойзеји. Вилнүс.

ләриндә драм, һәмчинин балет труппа Советскойкарлыгда тарихи-ингилаби вә мәмшәт лары олмушдур. Тамашалар, адәтән, маль цене М., Кино
сәћнәләри (А. Савитскас, с. Вејве - латын, полјакдилләриндә, комик вә искусство Советской Литвы, М., 1971; чер
рите), мәнгәрә (л. Сургајлис, В. Ки- сатирик епизодлар исә Литва дилиндә вонная с., Б. ек. Искусстогданас

1972;сараускас), портрет (в. Каратајус), оjнанылырды. 1785 илдә Вилнүсдә общеобразовательная енджюс А.,

әһәмијjәт кәсб едир. Мүасир л. 2 ҹи јарысы— 20 әсрин аввәлләриндә нас, 1973; Манюшиси. А., Экономика
совет графика мәктәби орижинaл ха- hәвәскар театр коллективларинин чо- и культура Советской Литвы, Вильнюс,
рактер дашыбыр (в. Валјус, С. Кра- ху л. дилиндә чыxыш едирди. Вил- 1973; Гришкявичус П., B

јенә онун,
А. Макунајте, в. Јуркунас вә б.). шәһәрләрдә л. театр труппалары, ҹә Литва, М., 1978; шумаус

кас М., Литва социалистическая, ВильДекоратив саһәсиндә

(А. Стошкус, к. Моркунас), керами- мишди. Бу коллективлəрин əсасында Вильнюс, 1977; Писатели Советскойвитраж мијjәт вә, студијалары тәшкил един нюс, 1875 Метория литовскай адитературы;
ка (J. Aдомонис, J. Микенас вә б.), Л. профессионал театры japaнмыш- Биографический словарь, Вильнюс, 1978;
бәдии парча (J. Балчиконис, В. Дау: дыр. л. милли балети 20 әсрин əв -
јөтас вә б.) вә с. инкишаф едир. 1952 вәлләриндә инкишаф етмәјә башла Литвы. Охрана и реставрация, л., 1978;

Бабаевилдә Лит.ССР Рәссамлар Иттифагы мышдыр. 1919—40 илләрдә идеја -ес Межнациональные
азербайджанской литературы.japaдылмышдыр. Мүхталиф илләр- тетик ҹәһәтлән зиддијjәтли Л. театрын- графия (1920—1973), Б., 1978; История

Библио

дә Вилнүсдә т. Həриманбəјовун фәр- да режиссорлардан к. Глинскис, J. Литовской ССР, Вильнюс, 1979; Литов
ди сәркиси, Каунасда Е. Рзагулијев, Вајчкус, А. Олека-Жилинскас вә б. ская ССР, Вильнюс, 1980.
Е. Шаһтахтинска ја вә н. Гасымо- реалист ән'әнәләри инкишаф етдир- ЛИТВА ССР ЕЛмләР АКАДЕМИ
вун груп сәркиси ачылмыш, Бакыда мишләр. Совет Какимијjәтинин бәрпа- ЈАСЫ — Лит. ССР-ин али елми ида -
Литва рәссамларынын акварел сәр- сындан (1940) сонра Л. театрынын рәси. 1941 илдә japaдылмыш, Вил
киси нүмајишетдирилмишдир. инкишафында јени мәрһәлә башлан- нүсдадир. Елми идарәләринин бир

Мусиги. л. мусиги фолклору, әса- мышдыр. л. совет театрынын ин - һиссаси Каунасда јерләшир. Прези
сән, лирик характерли маһнылaрлa кишафында реж. вә актјорлардан Б. денти ССРИ EA м. үзвү, Литва ССР
зəнкиндир. Сутартинес гэдим чохсәc- Даугуветис, J. Сипарис, J. Милти- EA акад. J. J. Матулисдир (1946 ил
ли халг мусигисинин спесифик• маһны нис, Р. Јукнјавичјус, к. Кимантајте, дән). Тәркибиндә 25 акад., 32 м. үзвү
жанрыдыр. Мусиги аләтләри: скуду- м. Миронајте вә Д. Банионисин, вар (1981). Академи ја системиндә 3
тис, бирбине, даудитeс (нәфәс), канк- балетмејстер вә балет артистләриндән шө'бә вә 12 елми тәдгигат ин ту, мәркә
лес (симли), еглите, тридекснис, кла- Б. Келбаускас, В. Гривитскас, м. зи елми китабхана, алимнәр еви, фәлбурис (зәрб) вә с. 18 әсрдән скрипка, Јуозапајтите, г. Сабалјаускајте вә б. - сәфә вә хариҹи дилләр, кафедралары,
контрабас, гармон, кларнет вә с. ҝе, нын хидмати вар. Респ.-да 11 театр ботаника бағы вә с. фәалијjәт көстә
ниш jajылмышдыр. л. профессионал (1981), оҹүмләдән Вилнүсдә Литва рир. Академија з серијадан ибарат
мусигиси 14 асрдән јаранмышдыр. ССР Драм Театры, Ҝәнҹләр театры, әсәрләр» (Литва вә рус дилләриндә,16—18 әсрләрдә бир чох мүлкәдар- Паневежис вә Каунасда драм театр 1955), «Литва ријазијјат күллијјаты»
ларын өз капеллалары, бөјүк кнјазын лары вә с. фәалијjәт көстәрир. вә «Литва физика күллијјаты» (1961)
сарајында исә (Вилнүсдә) опера вә "Кино. Л.-да кино чәкилишинә 20 журналларыны нәшр eдир. Халглар
балет труппалары олмушдур. 1636 әсрин әввәлләриндән башланылмыш, достлуғу ордени илә тәлтиф олунмуш
илдә Вилнүсдә илк дәфә опера («Je- 30-чу илләрдә илк бәдии филмләр, дур (1975).
ленанын оғурланмасы», М. Скакки) 1935 илдән вахташыры хроника ЛИТВА СТАТУТЛАРЫ (лат. statuo—
тамаша ја гоjулмуш, 1667 илдә илк филмлари чәкилмишдир. л. кинема- тәрара алырам, гәт едирəм)-Бөјүк
мусиги дәрслији (ж. Лjaуксминас) тографијасы Совет Һакимијjәти иллә- Литва кнјазлығынын феодал һүгуг
нәшр едилмишдир. 1803 илдә Вилнүс риндә инкишаф етмишдир. 1940 ил - мәҹәлләси; 1529, 1566 вә 1588 илләр
ун-тиндә мусиги кафедрасы тә'сис дә хроника филмлари киностудијасы дә тәсдиг eдилиб. Белорус дилиндә
олунмушду. 1906 илдә илк милли опе- (1946 илдән Литва киностудијасы) дир. Адәт һүгугу нормалары, кнјаз -
ра—М. Петраускасын «Бируте» әсә- japaдылмышдыр; бурада киножур- ларын фәрманлaры вә мәһкәмә тәҹрү
ри тамаша ја гоjулмушдур. М. Чјурлө- нал, киноочерк, сәнәдли, елми -күтлә- бәси эсасында һазырланмышды; мүлки
нис л. симфоник мусигисинин бани- ви вә бәдии филмләр истеһсал едилир. Һүгуг, ҹинаjәт һүгугу, дөвләт һүгугу,
сидир. Милли хор вә инструментал «Адомас инсан олмаг истəјир», «Бир мәһкәмә просеси вә дикәр һүгуг нор -
мусигинин зəнкинләшмәсиндә бәстә- күнүн хроникасы», «Һеч кәс өлмәк ис- маларындан ибарәт иди. Торпаг вэ
карлардан Ј. Груодис, с. Шимкус, тәмирди» (1959, 1963, 1965, реж. В. кәндлиләр үзәриндә феодалларын
І. "Таллат-Кјелпша, Ч. Саснаускас, І. Жалакјавичјус), «Мави үфүг» (1969, хүсусилә шлјахтанын өкмранлығы,
Hayјалис вә б.-нын хидмати вар. 1920 В. Микалаускас), «Сәмаја пилләкән», ны əсасландырырды. 1840 илдә ләғвилдә Каунасда опера театры, 1933 «Дәјишмә» (1966, 1978, p. Baбaлaс), едилмишдир.
илдә консерваторија ачылмышдыр. «Гыз вә әкс-сәда», «Көзәл гыз», «Шеј- литВА-БЕЛОРУСИЈА. COBET
Л.-да Совет Какимијjәти гурулдугдан танын нишанлысы» (1964, 1969, 1975, cocИАЛист РЕСПУБЛИКАСЫ,
сонра мусиги həјаты чанланмышдыр, реж. А. Жебрјунас), «Парчаланмыш литбел— Лит.ССР вә БССР-ин
л. совет бәстәкарлары 20-jә гәдәр опе. сәма» (1975, м. Кедрис) л. киносунун бирләшмәси нәтиҹәсиндә јаранмыш

связи
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милли

ны

ет

совет респ.-сы (1919, феврал-август). 18-ҹи гурултајларда мк үзвү сечил- фәал олдуғундан тәбиәтдә cәрбəст һал
Литбелин japaдылмасыны В. И. Ле- мишдир. ССРИ мик үзвү, ССРИ да тапылмыр (минераллардан бир чо
нинин таклифи илә РК(б)П мк мәс- Али Советинин (1-2-ҹи чағырыш) де- хунун тәркибиндә вар).
ләһәт көрмүшдү. Лит.ССР вә БССР путаты иди. ССРИ-нин хариҹи сијасәт "л. металларын ән"jүнкүлүдүр, соМИК-ләринин 1919

ил февралын мәсәләләринә даир әсәрләри вар. Ленин југ һалда бычагла асан кәсилир, сых
27-дә Минскдә кечирилмиш "биркә ордени, Гырмызы Әмәк Бајрағы орде- лығы (20°С-дә) 0,534 г/см2-дир. 180,54°
иҹласы Литбелин (пајтахты Вилнүс) ни илә тәлтиф едилмишдир. С-дә әриjир, 1317°С-дә гајнајыр, елекjapaнмасыны е'лан етди ва бирләш

миш хкс вә мик сечди. Литва вә волюции, 2 изд., М., 1981.Әд.: шейнис з. с., Солдаты ре- триккечирмә габилијjәти чох jүксәк -
„дир, парамагнитдир, бирләшмәләриБелорусија к(6)П-ләринин бирләш исә диамагнитдир. Һавада үзəри түнддириҹи гурултајында (1919, март) литвинов (Litvinov)—Чехослова- боз тәбәгә илә өртүлүр. л. су илә

валид Литва вә Белорусија Кб)П ја- кијанын шм. -ында шәһәр. Д.ј. гов- башга гәләви металлара нисбәтән са
радылды. РСФСР вә УССР-ин көмә - шағы. Әһ. 23 мин (1971). Шимали кит (әримәдән вә алышыб јанмадан)
ји илә Литбел Һәрби, тəcəppүфат вә Чехија көмүр һөвзәсинин сəна је мәр- реаксија ја кириб литиум һидроксид

мәсәләләрин һәллиндә хејли қəзләриндәндир. Ири нефт-кимја Liон әмәлә ҝәтирир. Әринмиш л.
иш көрдү. Хариҹи һәрби мүдахилә комбинаты, тохуҹулуг сəна јеси "вар. билaвaситә һидрокенлә реаксијаја ки
илә әлaгәдар апрелин 8-дә респ.-да лЙТЕР (лат. lit(tjera —həрф) –мәтбәә риб литиум -һидридә Liн чeвpилир.
həрби вәзијjәт е'лан олунду. Апре - jығысында чап үчүн бир уҹунда һәрф, Оксикенлә бирләшдикдә литиум -ок
лин 21-дә Полша гошунлары Вилнү- ишара, рәгәм вә с.-нин релјефли тәс- сид Li,0 вә долајы jолла литиум-перок -
сү тутдугдан сонра һөкүмәт Минскә вири (габарыг тәсвири) олан дүзбуҹаг сид Li20, алыныр. Азотла (250—
көчдү; иjулун 19-да хKC бүтүн иш- формалы гыса брус. Метал, тахта вә 460°С-дә) реаксија ја кирдикдә нит -
ләрин Минск губ. Һик-нә верилмаси ја пластик күтләдән һазырланыр; чох рид LisN, һалокенләрлә мүнафиг haharгында тәрар гәбул етди. вахт мәтбəə əринтисиндән төкүлмүш локенид (LiF, Liсi, LiJ вә LiBr) әмә
литВАЛЫЛАР (өзләрини летув- л. ишләдилир. Габарыг тәсвир рәнҗлә лә кәлир. л. чохлу литиум -үзви бир
ја јадландырырлар) — Лит.ССР-ин өртүлдүjүндән чап просесиндә кағыз ләшмә әмәлә кəтирир, бу да онун
əсас әһалиси; милләт. ССРИ-дә 2.851 үзәриндә басма, оттиск (из) алыныр. үзви синтездә ролунун бөјүклүjүнү
мин нәфәрдир (1979). Литва ССР ЛИТЕРАТУРНАЈА ГАЗЕТА»—һәф- көстәрир.
(2.507 мин), РСФСР (158 мин), Лат- тәлик әдәби, иҹтимаи, сијаси газет, Л.-ун мухталиф бирләшмә вә әрин -
вија вә Белорусијада jашајырлар. Ха- ССРИ Јазычылар иттифагынын ор - тиләри техника вә енеркетикада, ху
риҹдә тәгр. 320 мин литвалы вар (1978). ганы. 1929 илин апрелиндән Москва - сусән нүвә енергетикасында ишлә
Литва дилиндә данышырлар. Диндар- да (фасиләләрлә) нәшр едилир. 1942 — дилир. Lі изотопуну нејтpoнлa бом -
лары христиандыр. Л.-ын етник əсасы- 44 илләрдә «Литература и искусство» бардман етмәклә алынан тратиум

аукштајтлар, жемајтијалылар, ады илә чыкмышдыр. «Л.г.»-да әдәби - дан мухталиф caһәләрдә мәс., атом
скалвлар (шалавлар), надравлaр, јатв- тəнгиди, публиcистик мәгаләләр, бә - батарејаларында истифадә едилир.
јаглар, земгаллар вә б. тәшкил дии әсәрләр, коммунизм гуруҹулуғy Majе л. (Lі изотопу) уран реактор
мишләр. Халг кими 13 әсрин 1-ҹи ја- дөврүндә идеолокија, мә'нәвијјат, иг- ларында истиликдашырыҹы кими иш
рысында, милләт кими 19 әсрин 2-ҹи тисадијјат, елми-техники тәрәгги вә ләдилир. Л.-ун һидрокенли бирләш
јарысында формалашмышлар. 1940 ил- с. мәсәләләрә даир материаллар, беј- мəлəри чох сүр'әтли тəјјарәләр, кос -
дә ССРИ -нин тәркибинә дахил олдуг- нəлхалг мөвзуда јазылар дәрҹ едилир. мик кәмиләр, суалты гарыглар вә с.
дан сонра, сосиализм гуруҹулуғу про- «Л.г.-да Азәрб. ССР-ин әдәби-иҹтимаи үчүн бөјүккалорили јанаҹаг/ алмаға
сесиндә л. сосиалист милләти кими həјатына даир јазылара, Азәрб. јазычы имкан верән материаллардыр.
тәшәккүл тапмышдыр. л. зəнкин мад- вә тəнгидчиларинин мәгалә вә бәдии Организмдә Л.-ун биоло
ди вә мә'нәви мәдәнијjәт јаратмышлар. әсәрләринә дә кениш јер верилир. жи ролу һәлә кифajәт гадәр аjдынлаш -
Бах Литва Совет Сосиалист Рес- Ленин ордени вә Халглар достлуғу ор- дырылмамышдыр. Биткиләрин хәстә
публикасы. дени илә тәлтиф едилмишдир. Тиражы ликләрә гаршы мүгавимəтини артыр
Әд.: Народы Европейской части СССР, 2 млн. 750 мин нүсхәдир (1981). дығы вә фотокимјави просесләри бир

т. 2, м., 1964; Волкайте - Кули- «ЛИТЕРАТУРНЫ АЗЕРБАЈДЖАН» гәдәр күҹләндирдији мүəjjән едилмиш -
каускене Р. К., Образование литов- -рус дилиндә ајлыг әдәби-бәдии жур- дир. Һејванларда л., əсасəн, гараҹи -
ской народности (по данным археологии), нал. Азәрб. Јазычылар Иттифагынын јəр вә ағҹијәрләрдә топланыр.Советская этнография», 1979; № 3.

органы. 1931 илдән Бакыда нәшр
Литвинов Максим әд.: Плющев В. Е., Степин

Максимович, едилир. 1931—33 илләрдә «Темп», Б. д., Химия и технология соединений
(әсл фамилијасы вә ады Валлах «Ударник» адланмышдыр; 1934 ил- лития, рубидия и цезия, М., 1970; Глин
Макс; партија тә индики ады илә чыхыр (1941 — ка Н. Л., Общая химия, 21 изд., л., 1980.
хәллүсү «п апа 53 илләрдә нәшр олунмамышдыр). ЛИТИУМ ФилизлƏРИ-тәркибин
ша», Максимо «Л.А.-да Азәрб. әдәбијјатынын ән дән литиум бирләшмәләринин алынма
вич, Феликс jaxшы нүмунəлəри илә бәрабəр, респ.- сы игтисади ҹәһәтлән әлверишли олан

с.) (17.7.1876, мызда jашајыб japaдaн рус вә ермәни литиумлу тәбии минерал агрегатлары.
индики ПXP-ин Бе јазычыларынын әсәрләри, һәмчинин Li, əсасəн, ајрыҹа минераллар әмәлә
лосток ш. — 31.12. ССРИ халглaры вә хариҹи өлкә халг - кəтирмәкдән башга, сүхур әмәлә ҝәти -
1951, Москва)-со лары әдәбијjaтындaн јазылар дәрҹ рән минералларын тәркибиндә аз миг -
вет дөвләт вә пар едилир. Илк редактору М. ә. Әләк - дaрдa изоморф гатышыг шəклиндә,
тија xадими, дипло бәрли олмушдур. Тиражы 6 мин нүс - һәмчинин бә'зи көлләрин вә минерал
мат. 1898 Илдән хәдир (1982). Халглар достлуғу ор - суларын рашасында олур. Сәнаје әһә -
Сов.ИКП үзвү. дени илә тәлтиф едилмишдир (1981). мијjәтли мүһүм литиум минераллары
РСДФП Кијев Ко ЛИТИУМ (лат. Lithium), Li—кимјә - литиумлу микaлaр (лепидолит вә син -
митасинин (1900), ви елемент. Елементләрин дөври сис - нвалдит) вә сподумендир. Лепидолит
3-ҹү гурултаја һазырлыг үзрә Чох- теминин 1 групундадыр; ат.н. 3, ат. д. 4—6%, синнвалдитдә к (Fe, Mg)
луг комитәләри бүросунун үзвү иди. к. 6,941-дир; күмүшү -ағ металдыр; LiAl[SiAIO, KOH, F), 3—3,5%, спо
1902—18 илләрдә (2 ил фасилә илә) бирләшмәләриндә оксидләшмә дәрә- думендә 6—7% Li,0 олур. л.ф. гра -
мүһаҹирәтлә jашамышдыр. 1918—21 ҹәси +1-дир. Тәбии Л., сабит вLi нит пегматитләриндә, бә'зән jүксәк

илләрдә халг хариҹи ишләр комис- (7,42% ) вә iLi (92,58%) изотоплары - темп-рлу дамарларда раст кәлир. Ли
сарлығы коллекијасынын үзвү, 1921 — нын гарышығындан ибаратдир. Л. - тиумлу минераллар (сподумен) бә'зән
30 илләрдә халг хариҹи ишләр комис- ун јарымпарчаланма дөврлари 0,841 ири кристаллар (уз. 16 мə, чәкиси 90
сарынын мүавини, 1930—39 илләрдә вә 0,168 сан олан ики радиоактив изо- т-а гэдәр) әмәлә кəтирир. л.ф.-нин
комиссар олмушдур. 1941 — 43 илләрдә топу да (всі вә 9Li) алынмышдыр. jатаглары Испанија, Канада, АБШ,
халг хариҹи ишләр комиссарынын Л.-у 1817 илдә Исвеч алими А. Ар- Зимбабве, Намибија, Бразилија
мүавини, һәмчинин ССРИ-нин АБШ- фведсон петалит минералында LiAl ССРИ-дəдир.
да сәфири, 1942—43 илләрдә һәм дә [Si,010) кәшф етмиш (јун. lіthоѕ— лЙТИУМ-ҮЗви БИРЛәшмәләр.—
ССРИ -нин Кубада дипломатик нүма- даш демакдир), инкилис" алими һ. бах Метал-үзви бирләшмәләр.
jәндәси иди. Бир сыра беј алг Деви Л.-оксиддән електролиз ва - литKE Фјодор Петрович (28.9.1797,
конфранс вә мүшавирәдә иштирак ет- ситәсилә саф л. металы алмышдыр Петербург — 20.8.1882, орада)-рус дә
Мишдир. Сов.ИКП 8, 14—18-ҹи гурул- (1818). Јер габығында Л.-ун мигдары низ сəjjаhы, ҹоғрафијашүнас, адмирал
тајларынын нүмajәндәси олмуш, 17— 0,0032% -дир. Кимјави ҹәһәтлән чох (1855). Петербург ЕА-нын м. үзвү
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(1829), фәхри үзвү худ фырча илә), јахуд л. карандашы дур. Бу јатаглар газынты гушлары
(1855) вә прези - илә рәсм чәкилир, сонра о, кимјави (археоптерикс), птеродактиллари ва б.
денти (1864). Парис туршунун тә'сири илә ишләнир, нәти- тапынтылары илә мәшһурдур. Азәрб.
ЕАнын м. үзвү. ҹәдә дашын туш, јахуд карандаш дəј- ССР-дә jатаглары Ағдам (Wүлaблы),
1817-19 илләрдә мәјән јерләри јејилир ва онун сәтһин- Шамахы (Мирикәнд) р-нларында
в. м. Головнинин дә габарыг рәсм галыр. Форманын ДГМВ-дадыр (Әсхәран р-ну).
башчылыг етдији үзәриндәки туш силиндикдән сонра литокимјави ПЛАНAЛМА, ме
дүнја сəjahəтиндә рәсмә хүсуси мәтбəə pəнки чәкилир таллометрија, металло
иштирак етмиш, вә тәсвир кағыза көчүрүлүр. Бир чап метрик планалма-фајдалы
1821 — 24 илләрдә формасындан чохлу рәсм чыхармаг газынты (адәтән, мис, галај, гисмән
Нова ја Землја а. мүмкүндүр. Л.-ны 1798 илдә Алмани- волфрам, гурғушун, синк вә с.) ax
рынын саһилләри јада А. Зенефелдер иҹад етмишдир. тарышында кескимјави метод. Сү
ни, Баренс дәнизи 19 əсрдә л. таблоларын сурәтинин чы- хурларын вә oнлaрын ашынма мəh -
нин бир һиссасини, харылмасы, естамплар, китаб иллүс- сулларынын кимјави тәркибларинин
Ағ дәнизи тəдгиг етмишдир. 1826 — 29 трасијасы, ҹоғрафиja xəритәләри, пла- планла тәдгигинә əсасланыр. Л.п. -
илләрдә «Сенјавин» кәмисиндә дүнја сә- кат, e'лан, əјани вәсаит вә с. Һазыр- да тəдгиг eдилән саһәдән мүəjjән ни -
jahəти заманы експедисија ја рәһбәрлик ланмасында кениш тәтбиг eдилмишдир. зaмлa нүмунәләр көтүрүлүр вә
едәрәк Беринг дәнизинин г. саһилләри- 19—20 әсрләрдә дүнјанын бир сыра pүнмәјән фајдалы газынтыны ашка -
нин тәсвирини вермиш вә орада бир сыра көркəмли рәссамы (Ф. Гојја, Е. Де- ра чыхармаға имкан верән мүхтә
адамы кәшф етмишдир.Л.Рус ҹоғрафија лакруа, А. Менсел, О. Домје, к. лифметодларла (спектрал, алов реак
ҹәмијjәтинин тәшкилатчыларындан би- Брјуллов, А. Матисс, П. Пикассо, д. сијасы, калориметрик, лүминессент
ридир; 1845—50 вә 1857—73 илләрдә Сикејрос, Ј. Кибрик вә б.) л.-ja мүра- анализ вә с.) тəдгиг олунур. Л.п. нә
Һәмин ҹәмијjәтин сəдр муавини олмуш- ҹиәт етмиш, бу cahәдә диггәтәлајиг тиҹәсиндә јатағын литокимјави ано
дур. 1873 илдә чоғрафија ҹәмијjәти әсәрләр japaтмышдыр. 20 әсрин 30-ҹу малијалары —əcacән, сәпәләнмә ореолу
Л. адына медал тә'сис етмишдир. Бир илләриндә л. даhа тәкмил чап үсулу — вә төрәмә, ахынлары ашкар едилир.
нечә ада, бурун, боғаз, ахын, Новаја офсет чапы илә әвәз олунмуш, јал- литолокИЈА (лито...+...локија)
Землјада бир сыра ҹоғрафи објект вә с. ныз естамаларын һазырланмасында — чөкмә сүхурларын тәркиби, гуру -
Л.-нин шәрәфинә адландырылмышдыр. әһәмиј јəтини сахламышдыр. Азәрб.-да лушу, текстуру вә мәншәји Һаггында
литл-Рок (Little Rock)— АБШ-ын л. техникасындан (даш басмасы) 19 елм. Мүасир л. үч бөлмәдән ибарәт -
ҹ.-унда шәһәр. Арканзас штатынын әсрдән башлајараг китаб вә журнал дир: чөкмә сүхурларын өjpәнилмә -
инэ.м. Арканзас чајы саһилиндә порт. чапында истифадә едилмишдир. 1812 си (чөл вә лабораторијада) методла -
ӘҺ. 141 мин (1974). Бокситчыхарма илдә Тәбриздә илк Л. дəзкаһы гурул- ры; хүсуси л., умуми Д. Литоложи
мәркәзидир. Кимја, ағаҹ e'малы, сел- мушду; Тәбриз мәтбəəлəри Фузули, методлар ән чох ССРИ вә АБШ-да
лулоз-кағыз, памбыгтəмизләмә, елек- Нəбати вә б. классикләрин әсәрләрини инкишаф етмишдир.
тротехника сәнајеси, јахынлығында чап едәрәк, Орта Асијаја вә дикəр литопіон (јун. 1ithоѕ— даш)— синк
алуминиум вә алуминиум оксиди з-д- јерләрә дә көндәрирдиләр. Мирзә Ју- сулфид ZnS илә бариум-сулфатын
лары бар. сиф Нерсесовун «Мәҹмуеји дивани - BaSO, гарышығындан ибарэт ағ ми
Тито... (јун. lіthоѕ— даш)-даша, Вагифвә дикәр мүасирин» (1856) ки- нерал пигмент. Зәһәрли дејил, гәлә
дағ сүхурларына айдлик билдирән табы, 20 әсрин аввәлләриндә «Молла вилəрин тә'сиринә давамлы, ишығын
мүрәккәб сөзләрин тәркиб һиссәси Нәсрәддин», «Барабан», «Мәзәлиә вә с. тә’сиринә исә аз давамлыдыр (pəнки
(мыс., литографија, литолокија вә с.). сатирик журналларын карикатуралары, гаралыр), туршу илә тә'сир етдикдә
литоГРАФИЈА (лито..+...графи- м. ә. Сабирин «Копhопнамəсинә ил- HS ajырмагла парчаланыр. л. белил,
ја)-рәнклә өртүлмүш јасты чап фор- лүстрасијалар (1914) Л. үсулу илә чап пластик күтлә, мүшәмбә, линолеум
масындагы шәклин тəзјиг алтында олунмушдур. Азәрб. совет рәссамла- вә с. истеһсалында чох ишләдилир.
билaвaситә кағыза көчүрүлмәсиндән рындан М. Рәһманзада Л.-дан кениш литОРАЛ (лат. litoralis— саһил, са
(оттиск сурәтин алынмасындан) иба- истифадә едир («Нефтин тарихи», «Би- һилбоју)–дәниз дибинин чәкилмә за
рәт чап үсулу. Л. үсулу илә ишләнмиш зим Хәзәрдә» силсиләләри вә с.). маны ән ашағы вә габарма заманы
рәсм әсәри; бу усулла чап саһәсиндә

әд.: Суворов П.И., Искусство кы саһилбоју еколожи зонасы. Дәихтисаслашан мүəссисә. Чап формасы
ән јухары су сәвијjәләри арасында -

Һамар (гәләм вә ја фырча илә вәкил- литографии, 3 изд., М., 1952. ринлији 40—50 м-дән 200 м-ә гәдәр
рәсмин оттискини алмаг үчүн), литоГРАФИЈА ДАшы-сых гу- дир. л. габарма вә чәкилмә нәтиҹә

јахуд дәнәвәр сәтһли (л. карандашы рулушлу, нарын дәнәли, бəрк, килли синдә кұндә ики дәфә су илә өртү
илә чәкилмиш рәсмин оттискини алмаг әhәнхдашы вә ја доломит; литографи - лүү вә судан азад олур. Сүхурларын
үчүн) əhəнкдашындан ибаратдир. Да - јада ишләдилир. Јура јашлы jатаг- хүсусијjәтиндән асылы олараг килли,
шын үзəриндә јағлы туш (гәләм, ја- лары АФР-дә (Золнһофен) мә'лум - гумлу, дашлы вә гајалы Л.-лар ајырыр

Миш

уру

CAK

Литографија, 1. П. Гаварни. <Joлдaнчыхаран». 19 әсрин орталары. 2. А. Ф. Пахомов, «Нева ја су далынҹа».
«Ленинград блокада күнләриндә». 1942. 3. Т. Ф. Нәриманбəјов, «Мәним Бақым», 1973,
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лар (бах Литорал чөкүнтүләр). Л.-да океан суларынын дуз тәркибинин тәгр. лиф (тохуҹулугда) иплик
jajылмыш ҹанлы организмләр һаг- 97% -ини ташкил eдир. ва тохуҹулуг мə'мулатларынын һа -тында бах Литорал фауна вә Лито- литр (фр. litre, сон лат. litra-ту - зырланмасында истифадә едилән ки -
рал флора. тум өлчүсү)-метрик өлчү системиндә чик енкəсикли, мәһдуд узунлуглу (ам -
литоРАЛ ФАУНА-литорал һәҹм вә тутум ваhиди. лвә I илә иша - ма ен кәсијинә нисбәтән дәфәләрлә
нада jашајан һејванлар. Дөври су- рә олунур. Өлчү вә чәки үзрә 3-ҹү Баш чох) эјилкән вә мөһкәм ҹисим. л.-ин
рәтлә һавада олмаг, кəскин темпера - конфрансын (1901) гарарына көрә тәбии вә кимјави нөвлари вар (бах һәм -
тура, сујун шорлуғуна, күнәш шүа л. нормал атм. тəзјигиндә вә су јун чинин Тохуҹулуг лифләри, Тәбии лиф
ланмасынын тә'сиринә вә саһилә чар- сыхлығы ән чох олaн темп рда (4°C) ләр, Кимјәви лифләр, Сүн'и лифләр).
пaн дaлғaлaрa дaвaмлылыг л.ф.-нын 1 кг саф сујун һәҹми кими тә' jин еди - лифли Биткиләр —лиф алмаг
характерик хүсусијjәтидир. Литорал- лирди; 1 л=1,000028 дм2. Өлчү вә үчүн беҹәрилән биткиләр. 2000-дәк
да јашајан һејванлар сујун чәкилмәси чәки үзрә 12-ҹи Баш конфранс (1964) бириллик вә чохиллик битки нөвүн -
заманы дашларын вә гајаларын ал- 1 л=1 дм олдуғуну гәбул етди. дә диф вар. Лиф биткинин мүхталиф
тында, јосунларын арасында кизлә - лЙТРА (јун. litra)-1) Сиҹилијанын һиссәсиндә— тохумунда (памбыг), меј
ниб габарма нәтиҹәсиндә дәниз сәвиј. годим чәки вә пул ваhиди (219,7 г ағыр- вәсиндә (сејба), көвдәсиндә (флоеми
jәсиндәки дəјишикликдән асылы ола- лығында). Е.ә. 6 әсрдә 0,87 г ағырлы - лифли биткиләр), јарпағында (агава,
раг јерләрини дәјиширләр. Л.ф.-ја ғында күмүш л. кәсилмишди. 2) Би- Јени Зеландија кəтаны), бә'зән дә кө

1 бир чох онурғасыз һејван вә балыглар занс сиккә чәкисинин—Бизанс фунту - күндә олур. Дүнјада ән чох памбыг,
аиддир. Тропикләрин Л.ф.-сы даhа нун (327,456 г) əсас ваhиди. ҹут, кәнаф, кəтан, ССРИ-дә памбыг
зəнкиндир. Екватордан гүтбә доғру лиТРАЖ (фр. litrage), мүһэрри- (о чүмләдән Азәрб.ССР-дә), кəтан,
онларын нөв тəркиби азалыр; габар- кин литражы — дахилијанма мү - қәнаф беҹәрилир.
ма чәкилмә олмајан дәнизлəрин Л.ф.- həррикиндә бүтүн силиндрләрин иш- лифт (инк. lift —галдырмаг) — шахта
сы саһил золағынын һејванларына ох- ләк һәҹмларинин ҹәми. Силиндрин иш- ичәрисиндә кабинә вә ја платформа -
шајыр; бу псевдолиторал ләк һәҹмлари поршенин ен кәсији саhə- сы єәрт јөнәлдиҹи бојунча шагули һә
фауна адланыр. Су басмыш ва синин һәмин поршенин кедиш jолуна рәкәт еден стасионар галдырыҹы; фа
дө jән зоналарын фаунасына супра- hасилинә бәрабəрдир (адәтән дм2, бә' - силәли ишләфир. Л.-ин илк намунәлә -
литоралфауна дејилир. Л.ф.-нын зән лилә өлчүлүр). л. мүһәррикин ри һәлә е.ә. 1 əсрдә Гадим Ромада мә' -
вәтәкә әһәмијjәти вар. күҹүнү вә өлчүләрини характеризә едир. лум иди. л.-ин өзү һаггында илк мә' -
литОРАЛ ФЛОРА-литорал зона- Силиндрләрин ин һәҹми кичик олaн мү- лумат исә 6 әсрә (Мисир) аид едилир.
нын битки аләми. Дәнизләрдә Л. Ф., һәррикләрдә (мәс., мотосиклетләрдә) Jүк (умуми вә хүсуси тә'јинатлы) вә
әсacән, грунта јапышмыш јашыл, го- л. чох вахт см илә ифадә олунур. сәрнишин Л.-ләринә ајрылыр. Сәр
нур, гырмызы вә көj-jашыл јосунлар - литсини вә СЕксти ГАНУНЛА- нишин вә jүк Л.-ләринин јүкгалдырма
дан ибаратдир. л. ф.-нын тәркиби ли- PЫ (leges Liciniae Sextiae) — Гәдим Ро- габилијjәти вә һәрәкәт сүр'әти мова -
торал зонанын јухары гатларындан мада халг трибунлары —Г. Литсини фиг олараг 320—2400 кг; 0,5—4 м/сан
ашағыја кетдикҹә әһәмијjәтли сурәтлә Столо вә л. Сексти Летеранын плебеј- (надир конструксијаларда 7 м/сан) ва
дәјишир. Дашлы грунтларын Л.ф.-сы ләрин хејринә вердиклари ганунлар 10 т-дәк; 0,18—1,5 м/сан-дир. Ән бө
јумшаг грунта нисбәтән зəнкиндир. (е.ә. 367). 1-ҹи ганунла борҹлар гис- jүк галхма һүнд. 150 м-дәк вә дaha
Л.ф. мүлајим гуршагда даhа чох ин- мән ләғв олунур, 2 ҹи ганун нормадан чохдур. л. тәһлүкәсиз ва е'тибарлы
кишаф едир; литорал зонанын јухары артыг торпаға саһиб олмағы гадаған ишләмәли, һәрәкәти вә тормозланмасы
гатларында, әсacән, јашыл јосунлар, едирди; 3 ҹү гануна көрә консуллар- - сәлис олмалы, кабинәситәләб олунан
орта вә ашағы гатларында гонур вә дан бири мутлаг плебеј олмалы иди, јерләрдә дајанмалыдыр. Сәрнишин Л.
гырмызы jосунлар битир. Шимал ен лиТУРКИЈА (јун. leiturgia-иҹтимаи инин əсас елементлари буҹургад, каби
даирәсиндә л.ф. заиф инкишаф едир. вәзифә)—1) гəдим јунан полисләриндә нә, тәһлүкәсиз истисмары үчүн кабинә
Тропикләрдә саһилбоју л.ф.-ны ман- дөвләт мүкәлләфијjәти; варлы вәтән- тутуҹусу, шахта јөнәлдиҹиси вә әкс
гров биткилији тәмсил едир. Саһил 30- дашлар вә мeтекләр (үч вә дaha чox jүкдур.
насында Л.Ф. үзви маддəлəрин топ - талантлыг амлакы олан јаделлиләр Лифшитс илја Михајлович (д. 13.
ланмасында əсас мән бә, һәмчинин ли- вә азад гуллар) өдəјирдиләр. Бә'зи мү- 1.1917, Харков)— совет физики. ССРИ
торал зонада јащајан һејванлар үчүн һүм дөвлат хәрҹләринә аид иди. л. EA акад. (1970; м. үзвү 1960), УССР
јем вә сығынаҹаг кими бөјүк рол оj- ади вә фөвгәл'адә ола биләрди. л. е.ә. EA акад. (1967). Ленин мүкафаты
најыр. 5—4 əсрләрдә, хүсусилә Афинада ке- лауреаты (1967). 1937 — 68 илләрдә
лЙТОРАЛ ЧӨКҮНТҮЛӘр-литорал ниш тәтбиг eдилмишди. л. еллинләр УССР EA Физика-Техника Ин-тунда
зона чөкүнтүләри; гуру вә дәнизин вә Рома Мисириндә, Рома империјасы (Харковдадыр) ишләмиш, 1968 илдән
фәал гаршылыглы тә'сири саһәсиндә вә Бизансда да јајылмышды. 2) Хрис- ССРИ EA Физика Проблемнәри Ин
топланыр. Бунунла əлагодар Л.ч. кон- тианлыгда əсас мәрасимләрдән бири. тунда ишләфир. Əсас тəдгигатлары бәрк
тинентал вә дәниз мәншәли материал - hәзрәти Исанын «әти» ва «ганы» сајы- ҹисмин Квант нәзәријjәсинә, физики
ларын чох олмасы, тәркибинин гејри- лан чөрәк вә шәраб дадмагдан, бунун- кинетикаја, металларын електрон нә
сабитлији, мухталифлији вә с. илә ха- ла да Исаја говушмагдан» ибаратдир. зәријjәсинә вә полимерләр физика
рактеризә олунур. Тәркиби, әcacән, ва- лиУВилл (Liouville) Жозеф (24. сына аиддир. Реал кристалларын ди
лун, чынгыл, чагыл, гум, лил вә һәм- 3.1809, Сент-Омер—8.9.1882, Парис) намик нәзәријjәсини јаратмыш, локал

үзви галыглардан ибарәт франсыз ријазијјатчысы. Парис ЁA үз- вә квазилокал тезликләрин мөвчуд
олур. вү (1839). Еллиптик функсијалар нәзә- луғуну габагҹадан сөзләмиш, метал
АйтосФЕР (лито...+...сфера) — ријjәсини гурмуш, китәртибли хүсуси ларын електрон нәзәријjәсинин мүа
Јерин үст бəрк гаты. Алт сәphəдини төрәмәли хәтти диференсиал тəнлик сир формасыны ишләјиб һазырлaмыш
кəскин кечид олмадан астеносфер тәш- үчүн сәрһәд мәсәләсини (Штурм — Лиу- (башгалары илә бирликдə), низамсыз
кил eдир. Л.-ə Јер габығы вә ондан вилл мәсәләси) тəдгиг етмиш, транссен- системлəрин електрон спектринин нә
Мохоровичич сәрһәди илә ајрылан үст дент әдəдлəрин варлығыны вә фактики зәријjәсини вермиш, ІІнөв фаза ке -
мантијаңын үстдəки бəрк һиссәси дахил гурулушуну, механикада ва аналитик чидлари кинетикасынын əсас анлајыш
едилир. Л.-ин галынлығы гејри -мүəј- функсијалар нәзәријjәсиндә мүһүм тео- ларыны ифадә етмишдир. Гырмызы
јəндир; eһтимал ки, 50—200 км ара- ремлари (Лиувилл теоремлари) вер- Әмәк Бајрағы ордени вә медалларла
сында дәјишир. 20 асрин 60-ҹы иллә- мишдир. тәлтиф олунмушдур.
ринәдәк Јер габығынын синоними he- ЛИУВилл ТЕОРЕМләРИ ж.
саб едидирди. Лиувиллин вердији теоремләр; 1) ме- лов, М., 1971 (совм. с др.).Әсәри: Электронная теория метал

литоФил ЕЛЕМЕНтләр (лито... ханика тәнликларинин Һамилтон фор
+јун. philеб-севирәм, мејл көстәри- масына табе олан системин фаза Һәҹ - лЙФшита Јевкени Михајлович (д.
рәм)-сүхур әмәлә кəтирән кимјави ми онун һәрәкәти заманы дәјишмир 21.11.1915, Харков)— совет физики.
елементләр. Термини илк дәфә 1933 (бах Механиканын каноних тəнлик - ССРИ EA акад. (1978; м. үзвү 1966).
илдә Норвеч кеокимјачысы В. М. Голд- ләри). Системин һиссәҹикларинин пај- Ленин мүкафаты лауреаты (1962),
Шмидт ишләтмишдир. Л.е.-ә дөври ланма функсијасыны фаза фазасына ССРИ Дөвләт мүкафаты лауреаты
системин 55 елементи (0, Si, Al, дахил етмәјә имкан верир вә статис - (1964). 1939 илдән 'ССРИ EA Физика
Ti, B, C, бүтүн гәләви вә гәләви-тор- тик физиканын əсасыдыр. 2) Бүтүн Проблемнәри Ин-тунда ишләфир. Əсас
паг металлар, һалокенләр, надир еле- мүстәвидә мәһдуд блан һәр там функ - ишлари ферромагнетизм нәзәријjәси
ментләрдән бир чоху) дахилдир. Јер сија ејниликлә сабитә бәрабəрдир (илк нә, молекулјар гаршылыгы тә'сир
габығы күтләсинин төгр. 93% -ини вә дәфә о. Коши исбат етмишдир). гүввәләр нәзәријjәсинә вә релјативист

чинин
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космолокиjаjа аиддир. Халглар достлуғу tеntum Liechtenstein)-Мәркәзи Авро
ордени, М. В. Ломоносов ад. гызыл ме- пада, Рејн чa jынын сағ саһилиндә, ЛИХТЕНШТЕЈН
дал илә тәлтиф едилмишдир. Австрија илә Исвечрә арасында дөв

Әсәрләри: Курс теоретической ләт. Саh. тәгр. 160 км?. Əh. 25340 мин
физики (в 7-ми т.), т. 1—5, 7, М., 1962— (1981). Әһалиси мәншәҹә австријалы
71 (совм. сл."Ландау; ряд изд. на рус. и лар вә исвечрәли алманлардыр. Дөв
иностр. яз.); Статистическая физика,
ч. 2, м., 1978 (совм. сл. П. Питаевским; католикдир. Пајтахты Вадус ш. -дир.

ләт дили алман дилидир. Диндарлары

товая электродинамика, 2 изд., М., 1980 Инзибати ҹәһәтлән 11 иҹмаја бөлүнүр.
(совм, с др.). л. конститусијалы монархијадыр. 1921

ЛИХАЧов Дмитри Серкејевич (д. башчысы кнјаздыр. Ганунвериҹи haки
ил Конститусијасы түввәдәдир. Дөвлат

28.11.1906, - Петербург)-совет әдәбиј, мијjәт кнјаз вә ландтага (парламента) Шанаалд

јатшунасы, мәдәнијjәт тарихчиси. ССРИ мәхсусдур. Иҹра haкимијjәтини ланд
EA акад. (1970; м. үзвү 1953). Бир сы гын сечдији һөкүмәт һәјата кечирир.
ра әҹнәби EA ларын үзвү вә хариҹи Əразисинин тəтр. 3/4-үнү Алп д-ры PHeндeлн

ун тләрин фәхри доктору. ССРИ Дөв- нын голлары (һүнд. 2 мин м-дән ар
ләт мүкaфaть лауреаты (1952, 1969). тыг) тутур. Иглими мүлa jимдир. Ил
Кирилл вә Мефоди гардашлары ад беј- лик јағынты 700—1200 мм. Əразиси -

мүкафат лауреаты (1980). нин тәгр. 1/4 и мешәдир (әсacән, күк
Годим рус әдәбијјаты, мәдәнијjәти вә нар, фыстыг, палыд). по Буксидан

инҹәсәнәти проблемләрина, мәтншү- Тарихи ма'лумат. л. әразиси ро
наслыға дайр әсәрләрин мүәллифидир. малылар дөврүндә (е.ә. 15 илдән) Рет -
Гырмызы Әмәк "Бајрағы ордени вә си ја əјалəтинә дахил иди. Еркән орта Вадус

медалларла тәлтиф едилмишдир. әсрләрдә Швабија һерсоглуғунун бир
Әсәрләри: Развитие русской ли- һиссасини тәшкил едирди. Сонрадан

тературы X—XVII вв. Эпохи и стили, Л., бу әразидә
1973; «Слово о полку Игореве» и культу- ранды.

Тризенберг
феодал haкимликләр ја

Машина1699—1712 илләрдә бураны
Клејн-Штег

ра его времени, л., 1978; Поэтика древ: Лихтенштејн сүлaләсиндән олан Австнерусской литературы, 3
Великое наследие, 2 изд., М., 1980; Лите- рија кнјазы әлә кечирди; 1719 илдә Варiау
ратура — реальность — литература, М., 1981; ваһид л. кнјазлығында бирләшди
Заметки о русском, М., 1981. рилди (һәмин ил Л. -ин јаранма тари -

оплатта Нент сиккер
Гриҹ

лихвин - РСФСР Тула вил. -ндә хи heсaб олунур). Л. 1806° илдән Рејн трүббанк
Чекалин ш, нин 1944 иләдәк ады. иттифагы, 1815—66 илләрдә Алман Балтсерс

ЛИХЕНолоҝИЈА ( leichen –дәм- иттифагы тәркибинә, 1876—1918 илләр
ров, шибјə +.. лохија) — ботаниканын дә Австрија —Маҹарыстана дахил иди.
шибjәләрдән бәһс едән бөлмәСИ. Шиб- 1921 илдә рәсмән мүстәгил дөвлат

Ремикон сил с.

jәләр һаггында илк мә'лумата Теоф- e'лан олунмуш л. әслиндә Исвечрәнин
растын (е.ә. 4—3 әср) әсәрләриндә раст протекторатына чеврилди. Хариҹдә

кәлмәк олар. Рус ботаникләри А. С. Л. ин дипломатик мәнафејики Исвеч - Тасарруфат. л. сәнаје аграр өлкә
Фаминтсын вә О. В. Баранетски шиб- рә (1924 илдән Л. -лә Исвечрә көмрүк сидир. Адамбашына дүшән сәнаје мəh -
jәләрдәки јашыл һүҹејрәләрин сəрбəст иттифагында бирләшмишләр) тәмсил сулуна көрә капитализм дүнјасында
јашајан требуксиа јосуну (Trebouxia) едир. Икинҹи дүнја мүһарибәсиндән илк јерләрдән бирини түтур. Сәнаје -
илә ејни олду ѓуну ҝөстəрмишләр. Ал - сонра Л. -дә сәнa je инкишаф етмиш, си, әcacән, јүксәк вакуумду апаратлар,ман ботаники с. "Швeндeнер 1867 — 69 фәһлә синфи формалашмышдыр. Л. - авиасија ҹиһазлары, миниатүр һесаб,
илләрдә сүбут етмишдир ки, шибјә дә Бүркерләр партијасы (Мүтәрәг- лајыҹы гурғулар вә с. истеһсал едир.
көбәләк вә jосунлардан ибарәт мүрәк ги бүркерләр партијасы; Мүəссисәләрин әксәријjәти Исвечрә
кәб организмлардир. 20 әсрин аввал сағ мүртәҹе партија), Вәтән Итти- ширкәтләринә мәхсусдур. Сәнаје ис -
ләриндә Австрија лихенологу А. Сал - фагы, Христиан -сосиал теһсалы ихрам характери дашыўыр.
брукнер шибјəлəрин индики системи партијасы фәалијjәт көстәрир. К.т. -нын əсасыны сүдлүк әтлик hејван -
ни ишләмиш, 20—30 илләрдә бүтүн Л. ин ордусу јоxдур. Иҹтимаи асаји - дарлыг вә донузчулуг тәшкил eдир.
Јер күрәсинин шибјəлəриһаггында шин горунмасына 33 нәфәрлик полис Бостанчылыг, бағчылыг вә үзүмчүлүк
мә'лумат һазырлaмышдыр. ССРИ -дә дәстәси нәзарәт едир (1978). инкишаф етмишдир. Хариҹи ширкәт -

Л. -ја аид тэдгигат иши 20 әсрин 20
ҹи илләриндән башлајараг апарылмыш,
көбәләк вә jосунларын гаршылыклы
әлагсинин өjpәнилмасинә,. шибjәлә
рин еколоҝија вә ҹоғрафијасына һәср
едилмишдир. Л. -ја аид ишләр Азәрб.
CCP EA Ботаника Ин тунун ибтидаи

биткиләр шөбәсиндә дә апарылыр.
лихоёЛАВЛ РСФСР Калинин

вил. -ндә шәһәр. Лихославл р-нунун
мәркәзи. д.ј. говшағы. «Светотехника»,
радиатор, кəтан е'малы з-длары; торф
техникуму вар. Јахынлығында торф
чыхарылыр.

олавена 25733
Нафе:

Мелс

етістік 245

Pдо 30 a

ЛИХТЕНШТЕЈН (Liechtenstein), Лих. Лихтенштејн, 1, Тәбии мәнзәрә. 2. Рејн чајы дәрәсиндә. 3. Вадус шәһәриндән
тенштејн Кнјазлығы (Fürs көрүнүш. 4. «Гырмызы ев». 16 əср. 5. Милли кејимли гызлар.



ва

сəнəтинин

рус академизми ән'әнәләрини давам ет - Ја Кенетика Ин тунда ишләмиші, һәмин 1878 илдән Петербург консерваторија

EA акад. (1953). 1926 илдән Сов.ИКП Мишдир. ССРИ Али Советинин депу, худ басилкәздирән инсанлардыр. Хәс
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ләрдән алынан веркиләр (Л.-дә малиj- Әсәрләри: Рассказы, Л., 1968; саһилиндә, Лүбертсы д.ј. Товнатын
jә-тиҹарәт әмәлијјатлары үчүн кәлир Незабываемые дни, кн. 1-2, М., 1979. дан 12 км аралыдыр. Тикинти матери
веркиси ашағыдыр), почт маркалары- лысВА—РСФСР Перм вил. -ндә шә аллары истеһсал олунур. Оптика ме -
нын сатышындан, курортлардан вә һәр. Лысва р-нунун мəркәзи. Лысва ханика техникуму тар.
туризмдән ҡәлән кәлир өлкәнин əсас чајы саһилиндәдир. д.ј. ст. Əh. 75 лЈА —мусиги сәсләр индән бири, əсас
валута мәнбәјидир. Пул ваhиди Ис- мин (1981). Металлургија, бору -ҝе- диатоник сәс дүзүмүнүн (до мажор)
вечрә франкыдыр. нератор, дәмир-бетон з-длары, ҹораб - 6 ҹы пилләси (бах Пиллә, Солмизаси
Маариф. Ибтидаи тәһсил иҹбаридир. әлҹәк ф-ки; Перм политехник ин- ja). Латын әлифбасынын А. həрфи

Тәһсил мүддәти ибтидаи мәктәбләрдә тунун умумтехника факүлтәси, елек - илә идарә едилир.
(халг мәктәблари) 8, орта мәктәбләр - трик машынгајырмасы техникуму, лЈАБУ РБ (Labourbe) Жанна Мари
дә (реални мәктәбләр) 3, кимназија- тибб мәктәби, драм театры вар. 1785 (8.4.1877, Франса, Алје департаменти,
ларда 5 илдир. 1961 илдә Вадусда ме - илдә салынмышдыр. Лапалис—1.3.1919, Одесса) — Москвада
ханик, електротехник иншаатчы лыСЁнко Николај Виталјевич (22. франсызлардан ибарәт коммунист гру.
Һазырлa јан илк техникум ачылмыш- 3.1842, индики Полтава вил. Глобино пунун тәшкилатчысы. Русијада Вәтән -
дыр. Али мәктәби јоxдур; мүтəxəссис - р-нунун Гринки к. —6.11.1912, Кијев) даш мүһарибәсинин (1918—20) ишти
ләр əсасəн Исвечрәдә Һазырланыр. — Украјна бәстәкары, дирижор, пе- ракчысы. 1918 илдән Коммунист Пар
Вадусда Дөвләт музеји вар. дагог, фолклорчу, милли мусиги мәк- тијасынын үзву. Кәндли аиләсиндә до

Әд.: Матвеев Г. П., Андорра, тәбинин баниси. Укр. халг маһныла- ғулмушдур. 1896 илдә Русија ја ҝәлмиш,
Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, М., рыны нота салмыш вә ишләмиш, хор Томашув ш. -ндә (һазырда Полша әра
1959; Зарубежная Европа. Западная Евро- коллективлари јаратмышдыр. 1904 зисиндә) мүәллимлик етмишдир. 1903
па, М., 1979 (серия «Страны и народы»). илдә Кијевдә мусигили драм мәктәби илдә ингилаби һәрәката гошулмуш,

ачмышдыр (1918 илдән л. ад. Али 1918 илдә РК(б)П мк јанындакы Ха
ЛИХТЕР (hолландҹa lichter)– једәјә Мусигили Драм Ин-ту). Л. Укр. опе - риҹи груплар үзрә Мәркәзи Федераси
алынан јүк кәмиси. Јүк дашынмасын- ра Əсасыны гојмушдур: јада ишләмиш, франсыз коммунистлә
да, һәмчинин суалты һиссасинин һүнд. «Наталка Полтавка» (1889), «Тарас ри групунун катиби, «Хариҹи колле
чох олан вә порта дахил ола билмәјән Булба» (1890), «Енейда» (1911) вә c. кија »нын рәһбәрләриндән олмушдур.
кәмиләрин jүкләниб бошалдылмасын- л. бир чох романс вә маһныларын, Франса экскәшфи јјаты күлләләмишдир.
да истифадә едилир. Л.-ин бә'зән өз камера - инструментал әсәрләрин, Укр. В. И. Ленин л ун ингилаби фәалијjә
jүквурма гурғусу, олур. халг мусигисинә даир тэдгигaтлaрын тини јүксәк гијмәтләндирмишдир (Әсәр
ли ХУнчЖАН (15.2.1823, Хефеј гә- мүәллифидир. ләри, ҹ. 30, cəh. 207).
засы, Анхој əјалати—7.11.1901, Пекин) Әд.:Әд.: Булат Т., Николай Лысенко, Дунаевский А.,
-Чин дөвләт хадими, дипломат. Чжи- Киев, 1981,

Жанна
Лябурб-знакомая и незнакомая, М., 1976.

ли пајтахт эјалəтинин ҹанишини ол- лысєнко Трофим Денисович (29мушдур. Тајпин үсјаны (1850—64) ва сәтһ

Hјантсэјун (1853—68), үсјанларынын
ЛЈАВ ДАЛҒАЛАРЫ —сејсмик

9.1898, УССР ин Полтава вил.-ин далғаларынын бир нөвү; тәбәгәли мү
јатырылмасында бөјүк рол оjнамыш, дəки Карловка ш. һитдә раст кәлинир. Инқилис алими
күҹлү һәрби сәнa je japaтмаг вә силаһ! — 20.11.1976, Моск л. лјавын (1863—1940) адынадыр
лы гүввәләри мөһкәмләндирмәк сија- ва)-совет биологу (бах Сејсмик далғалар).

сəти теритмишдир. Чин нүмajәндәли- вә агроному. ССРЙ «ЛЈАВОНИХА» (белорус
јинин башчысы кими Симоносеки му- EA (1934)

УССР Лjавонун
адындан; л. -Онун севкилиси, арвады)

акад.,гавиләсини (1895), Русија илә Јапо — белорус халг рәгси. Ејниадлы маһны -
ад.

нын мелодијасы илә мүшајиәт едилир.нија ја гаршы һәрби мүдафиә иттифа - в И. Ленин
гы һаггында кизли мүгавиләни (1896) акад.

«Л.» Гоша ифа олунан күтләви рәгс
вә с. Имзаламышдыр. (1935) вә президенти дир. Мусиги өлчүсү 2/4, характери
лЙШЕВ Всеволод Всеволодович (7. (1938—56 вә 1961 — шән, ҹошғун ва динамикдир.
10.1877, Петербург—15.8.1960, Ленин - 62). Сосиалист Әмә ЛЈАДов Анатоли Константинович (11.
град)-совет hејкәлтәрашы. СЃРИ халг ји Гәһрәманы (1945). 5.1855, Петербург — 28.8.1914, индики
рәссамы (1957). ССРИ Рәссамлыг Ака. ССРИ Дөвләт мү Новгород вил. нин Боровичи ш. јахын
демијасынын һәгиги үзвү (1949). ССРи кафаты лауреаты
Дөвләт мүкафаты лауреаты (1942).Пе» (1941, 1943, 1949), 1922—38 илләрдә педагог. 1870 чи илләрин орталарында
тербург Рәссамлыг Академијасында оху- Белосерковски вә ҝәнҹә селексија ст. «Гудратли дәстә»нин, 80 ҹи илләрдә
мушдур (1906—13). Jарадыҹылығында нда, Одессада Умумиттифаг Селекси Белјајев дəрнəјинин үзвү олмушдур.

дирмишдир. Әсәрләри: А. П. Ханжон- ин тун елми рәһбәри, ССРИ EA Ҝене сында дәрс демишдир (1886 илдән
ков (тунҹ, 1926) вә д. И. Менделеје- тика . Ин тунун директору (1940 — 65) ол проф.). Л. ун јарадыҹылығы рус халг
вин (мәрмәр, 1952) портретлари, «Ана» мушдур. 1938 илдән ССРИ СА «Ленин рус

(тунч, 1945 — 46) — һәр үй әсәр" Ленин- скиiс горки. Експериментал Елми тад, сых бағлыдыр, мусиги миниатүрләри
граддакы "Рус музејиндәдир; Ленин гигат базасынын рәһбәри, 1966 илдән устасы олан “л. ун фп. (прелүд, етүд
градда Н. Г. Чернышевскинин абидәси өмрүнүн ахырынадәк лабораторија мү нә арабескләр, «Бирјулкалар», «Мусиги
(тунҹ, 1947 илдә ачылмышдыр). Педа- дири олмуш дур. Биткиләрин мәрһәлә сандыкчасы» силсиләләри) вә симфо
гожи фәалијjәт көстəрмишдир 948 ли инкишаф нәзәријjәсинин, тахылын ник орк. үчүн («Күләкирән гары, «Сеһр
илдән проф.). Ленин ордени илә тәлтиф ирси парызлыг сортларынын ирси јазли көл», «Сәккиз рус халг маһнысы :)
олунмушдур. лыг сортлара ва әсәрләри лаконизми, образлылығы, зән -
Лынков Михас (Михаил Ти- мəси усулуну japaтмышдыр. Јаровиза кин оркестр колорити илә сәҹијjәлә
хонович) (30.11. 1899, индики Ви- сија, памбыгда уҹвурма вә с. таклиф нир.

тебск, вил., Зазыбы етмишдир. Л. нун бир сыра нәзәри тәк - лЈАМБлиоз-ибтидаи паразит лјамбк. — 21.9.1975,
Минск)-белорус совет јазычысы. лифи тәҹрүбәдә өзүнү доғрул1 мамыш

лијаларын һәзм органларында төратдији
БССР халг јазычысы (1962). "БССР вә истеһсалатда кениш тәтбиг eдилмә хәстәлик. Инфексија мәнбәји хәстә ја

таты (1—6-ҹы чакырыш) олмушдур. 8үзвү. Bәтәндаш мүһарибәсиндән, со тәлик инсана чиркли әлләрдән, лјамб
сиализм гуручулуғундан, Тәрби Бело- дәфә Ленин ордени вә медалларла тəл- лија дүшмуш гида маддәләриндән ке
русија зәһмәткәшләринин мүбаризә тиф едилмишдир. чир. Һәр јердә, ССРИ -дә исә Загаф
синдән бәһс едән һека јә вә повестлә Әсәри: Избр. соч., т. 1-2, М., 1958. газијада вә Орта Асијада тəсадүф еди
рин («Һека јәләр», 1927; «Миколка- лысково-РСФСР Горки вил.- лир. Хәстәлик мә'дә-бағырсаг функси
паровоз», 1937; «Көрүшләр», 1940 вә ндә шәһәр. Лысково р нунун мəркә - јасынын позулмасы (нәҹис ҝүндә 2-4
c. китаблары) мүәллифидир. «Уну- зи. Волга чајынын сағ саһилиндәдир. дәфә, селикли олур) илә характеризә
дулмаз күнләр» (ҹ. 1—4, 1948—58) Машынгајырма, јејинти вә jүнкүл сә- олунур. Диагноз нәҹисдә лјамблијанын
роман епопејасы Бөјүк Вәтән мүһа- на је; ахшам автомеханика тех- тапылмасы илә гоjулур. Муалиҹә
рибәси вә партизан һәрәкатына һәср никуму, 14—16 əсрләрә аид ме'мар си: пәһриз, фуразолидон, аминохинол.
едилмишдир. Бә'зи hекајəлəри Азәрб. лыг абидəлəри вә с. вар. Тикинти ма - Профилактикасы: санитарија
дилинә тәрҹүмә олунмушдур. з дәфә териаллары истеһсал олунур. кикијена тадбирлари (сулары зәрәрсиз
Ленин ордени, 4 башга орден вә ме- лытKAРино РСФСР Москва ләшдирмәк, гида мәһсулларыны лјамб
далларла гэлтиф едилмишдир. вил.-ндә шәһәр. Москва чајынын сол лијалардан горумаг, шәхси кикијена
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гајдаларына риаjәт етмәк). Инфекси- әһәмијjәти олан гара вә әлван метал - илә әлагӘдар бә'зи мөсәләләр һаггын
ја оҹагларыны дезинфексија етмәк. луркија, машынгајырма (әсacән, мә' - да» әсәри) елмин сонракы инкишафы -

дән аваданлығы, дәзҝаһ, електротех- на бөјүк тә'сир көстəрмишдир. Онун
әд.: Гуқасян А. Г., Внутренние ника мә" мулаты, кәми, трактор истеh - икигат тәбәгәнин (дипол һалы) потенболезни, М., 1972.

салы вә с.) инкишаф етмишдир. Ким - сиалына даир тэдгигаты чох гијмәт
лJAO (Lahaut) Жүлјен (6.9.1884, ја, нефт e'малы, тохуҹулуг (хүсусилә лидир. Дирихле мәсәләси үчүн Грин
Серен—18.8.1950) Белчика вә беј- памбыг парча), јејинти сəна јеси вар. функсијасынын симметриклијини илк
нәлхалг фәһлә һәрәкаты хадими. 14 Ири көмүр шахталары (Фушун вә Фу- дәфә л. исбат етмишдир. Eһтимал нә
јашындан фәһләлик етмиш, 1905 ил- син), дәмир филизи һасили вә метал- зәријjәсиндә л. характеристик функ -
дән Лjеж ш. металчыларынын һәмкар - луркија з-длары (Аншан, Бенси), ма- сијалар» үсулуну тәклиф етмиш, Че
лар иттифагы мк үзвү, сонрадан ка- шынгајырманын мүхталиф, cahəлəри бышевин вә А. А. Марковун тəдгигат
тиби олмушдур. 1921 илдә металчы - Л.-ин мəркәзи һиссәсиндә јерләшмиш- ларыны умумиләшдирәрәк мәркәзи
ларын ингилаби һәмкарлар иттифа - дир. Лjyјда ш. р-ну ири сәнаје говша- лимит теоремини (бах Лимит теорем
тыны japaтмышды. 1923 илдән Бел- ғыдыр. К.т.-нда әкинчилик әсaсдыр. ләри) даhа умуми һалда исбат етмиш
чика Коммунист Партијасына (БКП) Дәнли (буғда, чәлтик) вә пахлалы дир.
дахил олмуш, 1924 илдә БКП мк вә (соја пахласы) биткиләр, һәмчинин Әсәри: Собр. соч., т. 1—5, М., 1954
БКП мк Сијаси Бүросунун үзвү, 1933 памбыг, кәнаф, түтүн әкилир. Бостан- — 65.
илдә парламент депутаты сечилмишди. чылыг, бағчылыг, ипакчилик инкишаф Әд.: Цесевич В. П., А. М. Ля
Белчиканын алман-фашист ишғалын- етмишдир. Балыг овланыр. Дуз мә' - пунов, М., 1970.
дан (1940) сонра Л. өлкәдә Мүгавимəт дәнлари вар. Дәниз кәмичилији ин- лЈАПУНОВ ТЕОРЕми — бах Ли
һәрәкатынын тәшкилатчыларындан кишаф етмишдир. Ири портлары: Лjyj- мит теоремләри.
олмуш, онун рәһбәрлији илә 1941 ил да, Инкоу. лЈАПУНов ҮСУЛЛАРЫ—бах Һә
мајын 10-да бјеж фәһләләринин 100 лJAOXE— Чинин шм.-ш.-индә чај. рәкәтин дајаныглығы.
мин нәфәрлик тә'тили кечирилмиш- Уз. 1430 км, һөвээсинин саh. 231 мин лЈАхов Владимир Афанас јевич (д.
ди. л. 1941—45 илләрдә һитлерчи- км?-дир. Бөјүк Хинган д-рындан баш - 20.7.1941, Ворошиловград вил., Ант -
ләрин һәбс дүшәркәләриндә олмуш-ланыр ва Лjаодун көрфәзинә төкү- расит ш.) — ССРИ
дур. 1945 илин августунда БКП-нин лүр. Әcacән, јағыш сулары илә гида - тəjjapəчи -космонав -
сәдри вә парламент депутаты сечил ланыр. Декабрдан апреләдәк донмуш ты, полковник. Со
мишдир. Белчика фашистләри өлдүр олур. Үстүндә Дахофан вә Ерлуншан вет Иттифагы Гəh
мүшләр. су анбарлары japaдылмышдыр. Кәми- романы (1979). 1963
ЛЈАОДУН ЈАРЫМАДАСЫ, Ква- чилијə јарарлыдыр. Мәнсәбиндә Инкоу илдән Сов.ика үз
тун, Гуандун-Чинин Щм.-ш.- дәниз порту вар. вү. Харков Али
индә, Сары дәниздә j-a. Уз. 225 км, лЈАпис-Күмүш-нитратын AgNO3 Һәрби Авиасија
ени 80—130 км-дир. Релјефи тәпәли башга ады. Мәктәбини (1964) ва
дүзәнликләр вә алчаг дағлардыр (1132 лЈАПУНов Александр Михајлович J. А. Гагарин ад.
м, Бујуншан). Әһəнкдашы, шист, (6.6.1857, Јарославл—3.11.1918, Одес - Һәрби-Һава Акаде
кварслы гумдашы, гисмән гнејсләр- ca)-рус ријазијјат мијасыны (1975) би
дән тәшкил олунмушдур. л.ј.-нын ири чысы, механик. Пе - тирмишдир. 1967
портлары. Далјан вә Лју јшундур. тербург EA акад. Илдән космонавт
лЈАОДУН КӨРФәзи — Асија ма- (1901; м. үзвү 1900). лар дәстәсиндәдир. 1979 ил февралын
терики илә Лjаодун ј-а арасында Са - п. л. Чебышевин 25-дә «Сојуз-32» кәмисинин командири
ры дәнизин көрфәзи. Макс. уз. 220 шакирди. Мүһүм кими космоса учмуш (В. В. Рјуминлә
км, ени 175 км, дәринлији 10—50 м- тәдгигатлары да ја бирликдə), февралын 26-да кəми «Сал
дир. Гышда саһилләриндә үзән буз- ныглыг нәзәриј јəси, јут 6 ст. илә бирләшдирилмишдир. л.
лар мүшаһидә олунур. Јарымсутка - eһтимал нәзәријjәси, 1979 ил агвустун 19-да космоса пилот
лыг габармалар (һүнд. 4,4 м) олур. риjази физика вә лу учуш тарихиндә р вахтадәк ән узун
Əсас порту Инкоудур (ЧХР). ади диференциал heсaб олунан (175 күн) учушу башалЈАОЈАН ВУРУШМАСЫ (1904) — тәнликләр саһәсин вуруб, «Сојуз -34» кәмисинин (бах «Со
Русија — Јапонија мүһарибәси (1904— дəдир. л. сонлу сај јуз») ендирилән апаратында Јерә гајыт
05) заманы Лjаојан ш. əтрафында да параметрләрлә мышдыр. Һej'әт ачыг космоса чыкмыш
(Манҹуријанын ҹ.-г.-индә) вурушма, тәјин едилән механики системин да ја- дыр. л. Ленин ордени вә медалларла
1904 илин иjунунда Порт-Артуру мү- ныглы тараздығы вәзијjәтинин мүасир тәлтиф, олунмушдур.
haсирәдән чыхармаг ҹәһдиндә мүвәф- нәзәријjәсиңи јаратмышдыр. Дајаныг- лЈАХОвичи-БССР Брест вил.-ндә
фәгијjәтсизлијə yғрајан рус Манҹу- лыг мәсәләләринин һәлли үчүн умуми шәһәр. Лjаховичи р-нунун мәрқәзи.
рија ордусу (152 мин нәфәр, 606 топ) үсулу, да јаныглыг мәсәләсинин əсас ан - Д.ј. ст. Ағаҹ e'малы комбинаты, кон
Лjаојана чәкиләрәк мүдафиә мөвгеји лајышынын тә'рифини вермиш, һансы серв, кəтан, јағ-пендир, дәмир бетон мә'
тутмушду. Тактики үстүнлүк әлдә ет- һалларда хәтти тəнлијин илк јахынлаш- мулаты 3-длары; совхоз-техникум вар.
мәсинә бахмајараг, јапон ордусунун масы да јаныглыг мәсәләсинин һәлли ол- лЈАШко Александр Павлович (д.
(130 мин нәфәр, 508 топ) һүҹумлары дуғуну көстəрмишдир. Л.-ун бир сыра 30.12.1915, индики Ростов вил.-нин
һеч бир нәтиҹә вермәди. Буна бахма- тәдгигатлары һиссәҹиклари бир-би Миллерово ш.)-со
јараг, команданлығын әмри илә рус рини умумдүнја ҹазибә гануну илә вет дөвләт вә пар

ордусу Мукденә доғру кери чәкилди. ҹәзб едән вә мүнтәзәм фырланан ма тија xадими. 1942
Августун 22-дә (сентјабрын 4-дә) ја- jенин таразлыг фигуру, нәзәријjәсинә илдән Сов. ИКП
пон гошунлары Лjаојаны әлә кечир- аиддир. о, бирҹинс ма је үчүн тараз үзвү. Фәһлә аилә
ди. 11 күн давам етмиш дөјүшләрдә лығын еллипсоидал фигуруну вермиш синдә доғулмушдур.
јапонлар 24 мин нәфәр, руслар исә вә исбат етмишдир ки, бирҹинс вә зәйф 1941—45 илләрдә
16 мин, нәфәр, итки верди. гејри-бирҹинс мајенин таразлыг фи Совет Ордусунда
лJAOHйн — Чинин шм.-ш.-индә, гуру тәгр. еллипсоидалдыр. л. бир хидмәт етмишдир.
КХДР илә cәрһәддә әјаләт. Ҹ.-дан Са- ҹинс мајенин бә'зи еллипсоидал фи 1947, илдә донетск
ры дәнизлә әhaтәләнир. Саh. 230 мин гурларындан oнлaрa. јахын гејри-ел Сәнаје Ин-туну би
км2. Әһ. 33 млн. (1976). Инз м. Шенјан липсоидал фигурлар, дикәрләриндән тирмиш, Новокра
ш.-дир. Əразисинә Сунлјао дүзән - исә зәйф гејри бирҹинс мајенин тараз маторск машынга
лијинин ҹ.-у, Манҹурија-Кореја д-ры- лыг фигурлары будагландығыны, ел јырма з-дунда (1945
нын г. вә Жехе д-рынын ш. голлары липсоидал таразлыг фигурларындан —52) ишләмишдир. Украјна Кп Крама
дахилдир. Иглими муссон типлидир. макс. буҹаг сүр'әти илә гејри еллип- торск шәһәр комитасинин биринҹи ка
Ири чајы Лjaoxeдир. Дағларда мешә- соидал таразлыг фигурларынын бу- тиби (1952—54), Донетск вил. комитә -
ләр, дүзәнликләрдә чел вә чәмән-чөл дагланмасынын гејри-мүмкүнлүүнү синин катиби, икинҹи катиби (1954—
биткиләри јајылмышдыр. көстəрмишдир. о, дəгиг риjази ана- 60), биринчи катиби (1960—63), Ук

Л. өлкәнин мүһүм сәнаје р-нудур. лиз васитәсилә тараалыг
Чиндә чыхарылан көмүрүн, фигуруну рајна кп МК-нын катиби (1963—66),

дәмир өjpəнмиш, армудшәкилли форманын икинҹи катиби (1966—69), УССР Али
филизинин вә шистин хејли һиссаси дајаныглы олдуғуну исбат етмишдир. Совети Pəјасәт hej'әтинин
Л.-ин пајына дүшүр. Фунун ш. р-нун сәдри

Л.-ун риjази физикаја даир тəд- (1969—72) олмушдур. 1972 илин ију
да ири ИЕС-ләр вар. Үмумдөвләт гигатлары (мәс., «Дирихле мәсәләси нундан УССР Назирләр Советинин
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сәдридир. Сов. ИКП-нин 22—26-ҹи гу- Әд.: Кутейщикова В., Ос: камера-инструментал вә вокал әсәрлә
рултауларында мк үзвү сечилмишдир. повал. Новый латиноамериканский рин мүәллифидир. Украјна халг маhССРИ Али Советинин (5—10-ҹу чағы- роман. 50—60-е годы, М., 1976. ныларыны системләшдирмишдир. Л.
рыш) депутатыдыр. 5 дәфә Ленин ор - лЈУБИМЕНко Владимир Никола је- Гәрби Украјнада ингилаби-демократик
дени, 2 башга орден вә медалларла вич (16.1.1873, индики Белгород вил.- һәрәкатда иштирак етмишдир. Ленин
тәлтиф едилмишдир. нин Валујск р-ну, Венделевка К. — ордени, Гырмызы Әмәк Бајрағы, Халг
лЈЕЖ (фр. Liege, флам. Лејк Luik) — 14.9.1937, Ленинград)-совет ботани- лар достлуғу, «Шәрәф нишаны» орден
инэ.м. Маас вә Урт чајларынын бир - EA акад. (1929). 1903—37 илләрдә лЈУЈДА— Чинин шм.-ш.-индә инзибати)
ләшдији јердә порт. Нәгл. говшағы. Франсада, Никита вә Ленинград Во- р-н. Лjаодун j-a-нын ҹ.-унда Лjаонин
əh. 139 мин (1976). л. мүһүм мәдәниј. таника бағында ишләмиш, Ленингра- әјалəтиндәдир. Л.-ja Лју јшун вә Далјан
jәт вә әсас ағыр сәнаје мәркәзләрин- дын бир сыра али мәктәбинин проф. ш.-ләри, бир сыра гәза вә қичик адалар
дәндир. Гара вә әлван металлуркија, олмушдур.. Фотосинтезин ишыг мəр- дахилдир. Саh. 4 мин ҡм?. ӘҺ. 1,6 млн.
машынгајырма вә метал е'малы, кө - hәләләриндәки, һәмчинин ишыгсевән (1975). Донмајан порт. Тичарәт-сана је
мүр, кимја, резин, шүшә, тикиш сәна вә көлкәјәдавамлы биткиләрдә хлоро- мәркәзидир. Җәмига јырма мүəссисәлә
јеси; Рәссамлыг академијасы, унт, филин тәркибиндәки мухталифлији ри, машынгајырма, електротехника,
консерваторија, зәриф сәнәтләр музеји, мүəjjән етмиш, hемосинтездән фото- кимја, памбыг парча вә јејинти сәна
археоложија вә декоратив сəнәтләр му- синтезә доғру биткиләрин гидаланма јеси саһәләри, балыгoвлама базасы вар.
зеји вар. Бүллур истеһсал олунур. үсулларынын тәкамүлү фәрзијjәсини лЈУЈШУН; Порт - Арту р-Чин

Л. ин əсасыны јепископ игамәт- ирәли сүрмүшдүр. дә, Лjаонин əјалəтиндә шәһәр. Сары
каһы тәшкил етмишдир; тәгр. 720 ил - «ЛЈУБОМУДРЛАР», «h икмәтсе- дәнизин саһилиндә“ донма јан порт.
дән кенишләнмәјә башламышдыр. вәрләр—1923—25 илләрдә Москвада Далјан Ш. илә бирликдә Лjyјда инзи -
11—12 әсрләрәдәк Нидерландын ән фәалијjәт ҝөстәрмин әдәби -фәлсә- бати р-нуну тәшкил eдир.
ири шәһәрләриндән олмушдур. 14 əср- фи дəрнəјин иштиракчылары. Дәрнәјә 19 әсрин сонунадәк кәнд

дә өзүнүидарә һүгугу алмышды (1684 В. Ф. Одојевски, Д. В. Веневитинов, блмуш Л. 1898 ил мартын 15(27)-дә
илдә ләғв олунмушдур). 16 əсрдән Л. И. В. Кирејевски, А. И. Кошелов вә б. Чин-Русија конвенсијасына əсасан
ири сəна је мәркәзинә чеврилди (орта дахил иди. Бурада Б. Спинозанын, и. Русија ја, Портсмут сүлһ мүгавиләси
әсрләрдән силаһ истеһсалы мәркәзи Кантын, И. Г. Фихтенин, хүсусән нә (1905) көрә исә Јапонија ја иҹарәјә
кими мәшһур иди, 14 әсрин сонундан Ф. В. Шеллингин әсәрләри, алман на - верилмишди. 1923 илдә иҹарә мүддәти -
Л.-ин јахынлығында да көмүр чы- турфәлсәфәси өjpәнилирди. «Л» Шел - нин гуртармасына бахмајараг Јапони
харылмаға башланмышды). Л. (јепис- лингин «ејнијjәт» принсипи əсасында ја ону Чинә гајтармагдан имтина етди.
коплуг әразиси илә биркә) 1795 илдә фәлсәфи систем japaтмaғa чалышырды- 1945 ил августун 23-дә совет гошунла -
Франсаја, 1815 илдә Нидерланд крал - лар. «Л.Русијада идеалист диалек- ры Л.-у Јапонија империалистләрин -
лығына бирләшдирилмитиди. 1830 ил - тика вә инҹәсәнәтин фәлсәфи-нәзәри дән азад етдиләр. 1945 ил Совет — Чин
дән Белчиканын тәркибин дəдир. 1914— мәсәләләринин ишланиб Һазырланма- сазишинә ҝөрә һәр ики дөвләт Л.-дан
18 вә 1940—44 илләрдә Алманија иш - сында мүһүм рол оjнамышлар. 30 ил мүддәтинә һәрби-дәниз базасы
ғал етмишди. 1944 илин сентјабрын - «ЛЈУД полски: (Lud polski)—Б. кими биркә истифадә етмәји гәрара
да Мүгавимәт һәрәкаты гүввәләри тə - Британијада полјак мүһаҹирләринин алды. 1955 илиң мајында ССРИЛ. -
рәфиндән азад едилмишдир. сијаси тәшкилатларынын ады. дан гошунларыны чыxарды ва база

"Көһнә шәһәр Маас чајынын шм. 1835—46 илләрдә Мөвҹуд олмушдур. р-нундакы гурғулары әвәзсиз олараг
саһилиндә јерләшир. Ме'марлыг аби - Полша Демократик Мәмијjәтиндән чXP һөкумəтинә верди.
дәләри: Сен-Бартелеми роман килсәси (ПДЧ) чыкмыш ингилаби-демократик лЈУЛКА Архип Михајлович (д. 23.
(11—12 эсрләр), Сен-Пол (13—15 əср- грунлар əсасында japaдылмышды. 3.1908, индики Кијев вил., Богуслав
ләр), Сент-Круа (13—14 əсрләр), Сен- «Л.п.» кәндли ингилабы jолу илә фео- р-ну, Саварка к.)
Жак (11—16 əсрләр) готик килсәләри, дализмин, силки бəрабəрсизлијин вә совет алими, авиа -
кнјазијепископларын сарајы (индики Әд- торпаг үзәриндә хүсуси мүлкиjjәтин сија мүһәрриклари
лијjә сарајы, 10—16 əсрләр), кечмиш мəhв едилмәси уғрунда чыxыш едир- конструктору.ССРИ
әт дүканлары сырасы (1545), ратуша ди. 1853—56 илләрдә бәрпа едилмиш, EA акад. (1968; м.
(1714—1718) вә с. 20 әсрдә јени сәна- лакин 60-ҹы илләрин әввәлиндә фәа- үзвү 1960). Сосиа -
је р-нлары салынмышдыр. Мүасир ти- лиjjәти заифләмишди. 1872 илдә jени- лист Әмәји Гәһрә
килилари: Плен-де-маневр jaшa jыш дән фәалијjәтә башламыш, К. Маркс маны (1957). ССРИ
комплекси вә с. вә Ф. Енкелслә, рус халгчы мүһаҹир - Дөвлат мүкафаты
лJEH BJET (там ады һој лјен лəри илә әлaгә japaтмышды. 1876 илдән лауреаты (1948;
һиеп куокзан вјетнам сонра фәалијjәтини да јандырмышдыр. 1951). 1947 йлдән
Вјетнам Милли Иттифагы)—1946 илин «ЛЈУД' полски» (Lud -polski)—1881 Сов. Икп үзвү. Ки
мајында , империалист тәҹавүзү тəh - илдә полјак мүһаҹири Б. Лимановски - јев Политехник
лүкәсинин артдығы шәраитдә japa нин башчылығы илә Исвечрәдә japa - Ин туну битирмиш
дылмыш вә өз сыраларында өлкәнин дылмыш групун ады; Полша сосиа дир (1931). 1946 илдән авиасија мү
бүтүн əсас мүтәрәгги гүввәләрини бир- лист һәрәкатында сосиал-ватанпәрвәр - həрриклари үзрә баш конструктордур.
ләшдирмишди. Л.-В. франсыз ишғал лик ҹәрәјанынын башланғыҹыны гој- 1936—38 илләрдә л. илк турбокомпрес -
чыларына гаршы халг күтләләринин муш, идеоложи вә тәшкилати ҹәһәтдән сорлу һава-реактив мүһәррикинин "ла -
мүбаризасинин (1945—54) тәшкилин- Полша Сосиалист Партијасынын сәлә јиһәсини таклиф етмишдир. Онун би -
дә мүһүм рол оjнамышдыр. 1955 илин фи ролуну оjнамышды. лаваситә иштирaкы вә рәһбәрлији илә
сентјабрында бурахылмыш л.-В.-ин лЈУДКЕВИЧ Станислав Филиппо-. илк совет турбореактив мүһәррики
əсасында Вјетнам Вәтән ҹәбһәси јара- вич (Пилипович). (24.12.1879, инди- (TPM) japaдылмышдыр. Л.-нын мүһәр
дылды (бах һәмчинин Вјетнам, тари ки Полшанын Јарос- рикләри илә ишләјән тәјјарәләрдә 20
хи очерк). лавл ш. — 10.9.1979, дән артыг дүнја рекорду газанылмыш
лЈОСА (Llosa) Варгас Марио (д. 28. Лвов)—Украјна со- дыр. ТРМ -ин һүндүрлүк вә сүр'әт ха
3.1936, Арекипа)—Перу јазычысы. Пен вет бәстәкары, му- рактеристикаларына даир проблемләрин
Клубун (Бејнәлхалг јазычылар ҹәмијjә сиги нәзәријjәчиси, həллиндә дә Л.-нын бөјүк хидмәти ол
ти) президенти олмушдур (1976—79). педагог. ССРи мушдур. Л. ССРИ EA - Газ Турбинлари
«Шәһәр вә көпәкләр» (1963), «Јашыл халг артисти (1969). үзрә Комиссијасынын сəдридир. 3 дәфә
ев» (1965), «Катедрал»да сөһбәт» (1969), Сосиалист Әмәји Ленин ордени, 2 башга орден вә ме
«Пантелеон мүштəри гадынлар» Гәһрәманы (1979). далларла тәлтиф едилмишдир.
(1973), «Хулија хала вә ҹызма-гарачы » Сәнәтшунаслыг док
(1977) романларынын, повест вә һека тору (1909, Bјана), әд.: Пономарев А. Н., Советские

јəлəрин мүәллифидир. Әсәрләриндә бур Лвов консерватори
авиационные конструкторы, 2 изд., м.,

жуа ҹәмијjәтинин сосиал зиддијjәтлә јасынын проф.(1939
ри, зәһмәткәшләрин ингилаби мүбари илдән). Л. «Дов- лЈУТослАвски (Lutostawski) Ви
заси тасвир eдилир. буш» (1955) операсынын, монументал толд (д. 25.1.1913, Варшава)-полјак

Әсәрләри: Зеленый дом, М., 1971; кантаталарын (о ҹүмләдән «Гафгаз», бәстәкары. ПXP Дөвлат мүкафаты
Щенки, М., 1973; Капитан Пантелеон и 1905—13, Вәсијjәт», 1934, 2-ҹи редак - лауреаты (1952, 1955, 1964). Исвеч
рота добрых услуг, М., 1979. сијасы, 1955), симфоник әсәрләрин, Крал Мусиги Академијасынын үзвү

ва

1980.
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(1962 илдән). Jарадыҹылығынын илк вә Азәрб. да мүсaвaт һөкумәтләринә лар һаггында бир сыра теорем вермиш,
дөврү полјак фолклору илә сых бағ - јардым көстәрмәјә тәрәфдар чыкмыш, кәсилмәз функсија вә б. анлајышла -
лы олмушдур (орк. үчүн «Кичик сүи - лакин сонрадан бу сијасəтин мә'насыз ры дəгигләшдирмишдир. Сағламлы
та», сәс илә орк. үчүн «Силезија трип - олдуғуну дәрк едәрәк Совет дөвлати ғынын заифләмәси, оғлунун өлүмү,
тихи» вә с.). «Матәм мусигиси» (Б. илә мүнасибәтләри низама салмаға мәҹ- мадди чәтинлик, корлуғун артмасы
Бартокун хатирәсинә, 1958) әсәриндә бур олмушду. л. ч. түрк халгынын Л. -нин ирaдәсини гыра билмәмишдир.
л. илк дәфә олараг 12 тонлу серија милли азадлыг ингилабына (1918—23) Өлүмүнә бир ил галмыш мәтни диктә
дан, «Венеси ја оjунлары әнда (1961) гаршы силаһлы мүдахиләнин илһамчы - едәрәк «Панһәндәсә» әсәрини јазмыш
алеаторикадан (сәсләрин тəсадафи бир- сы олмуш, Антанта дөвләтләринин бу дыр. л. елмдә мәшһурлашмадан вә -
ләшмәсинә әсасланан бәстәкарлыг үсу- авантурист си јасəти боша чылдыгдан фат етмишдир. Онун әсәрләринин та -
лу) истифадә етмишдир. Гарышыг хор сонра исте' фа вермишди. Л. Ҹ. фашист нынмасында Ф. Клејн, А. Пуанкаре,
вә орк. Үчүн «Анри Мишонун 3 пое- тәҹавүзүнә каршы Совет-Инкилтәрә италјан ријазијјатчысы Е. Белтрами -
масы» (1963), 2 ҹи симфонија (1967), әмәкдашлығына тәрәфдар олмушдур. нин тəдгигатларынын бөјүк ролу ол
«Оркестр үчүн китаб» (1968), виолон - В. И. Ленин Л. Ҹ.-у «мүкәммәл буржуа мушдур. Л. нин адыны әбәдиләшдир
чел илә орк. үчүн консерт (1969), «Ми ишбазы, сијаси фырылдагчы...» адлан - мәк үчүн 100 иллик јубилеји мүнаси -
партијасы» (1977) ән јахшы әсәрләрин- дырмышдыр (Әсәрләри, ҹ. 23, cəh. 120). бәтилә Бејнәлхалт мүкафат тә'сис едил -
дәндир. «ллојДс Банк» (Lloyds Bank)— миш, Казанда һејкәли гоjулмушдурлЈУ ТcЗУНЈУАН (икинчи ады лју Б. Британијанын ири сәһмдар ком» (1896).
Тcзыхоу) (773, Шанси эјалəти, мерсија банкларындан бири. 1765 илдә Әсәрләри: Полное собр. соч., т.
Хедун —819, Гуанти əјалəти, Лjучжоу) тә'сис олунмушдур. Бир сыра ири банк- 1-5, м.—Л., 1946—51; Избр. труды по
-Чин јазычысы, философ. Ҹəсарәтли ларын вә малијjә ширкәтләринин ка - геометрии, М.—Л., 1956.
мүһакимәләринә көрә сарајдан говул- питалында иштирак едир; металлур әд.: Мәммедов Р. h., Лобачев

мушдур. Аллегоријаларында әмәк адам- қија машынгајырма, нефта јырма ски вә онун hәндәсәси, Б., 1952; Лаптев
ларына рәлбәт, вәтәнә мәһәббәт әсас јер сәнa je cahəлəри вә ҝәми ширкәтләри илә Блон И. Лобачевский и его геометрия,.
тутур. «Ҝөjләр һаггында мүлаһиҙәләр», əлагаси вар. Ири универсал мағаза
«Руһлара гурбан һаггында мүлаһизә- лар шәбәкәсинә нәзарәт, Гәрби Авро- лОБАЧЕвски ҮСУЛУ —ҹәбри тән
ләр» вә с. әсәрләриндә тәбиәт вә ҹәмиј- па вә Латын Америкасы өлкәләринә лијин тәгриби (әдәди) һәлл үсулу.
jәт һаггында кортәбии материалист кө- нүфуз едир. Бүтүн өлкәләрин, оҹүм- Бир бириндән хәбәрсиз Исвечрә рија
рүшләр әксини тапмышдыр. ләдән өлкәләринин банк - зиjјатчысы К. Греффе, Белчика рија

Әсәри: Избранное, в кн.: Хан Юй лары илә корреспонденсија әлагәләри зиjјатчысы Ж. Данделен вә Н. И. Лоба
и Лю Цзун-юань, Избранное, М., 1979. сахла јыр. чевски (даһа мүкәммәл формада) тап

ЛОБАЧЕвски Николај Иванович мышлар. Маһијjәти көкләри f(x)=0
ллолд (Lloyd) Һаролд (20.4.1893, (1.12.1792, Нижни Новгород, индики тəнлијинин көкләринин квадратына
Берчард—8.3.1971, Лос-Анҹелес, Һол Горки ш. – 24.2.1856, бәрабəр олан f(x)=0 тəнлијинин гу
ливуд)— Америка кино актјору. 1913 Казан) - рус ри - рулмасыдыр. Бунун үчүн көкләри
Илдән кинода чәкилмишдир. 1915— јазијјатчысы, геј- f(x)=0 тəнлијинин көкләринин квад
17 илләрдә Л. ун иштирaкы илә japa - ри-Евклид hәндәсә- ратына бәрабəр олан f(x)=() тәнли -
дылмыш тәнһа Лjук» hаггында гыса ләринин баниси, мү- ји гу Просеси давам етдирмәк -
метражды филмләр популјар олмуш тәфәккир - материа- лә көкләри кəскин аjpылмыш тәнлик
дур. Сонралар Л. -ун өзүнә инaмы, лист, халг маари- алыныр. Әввәлки тəнлијин көкләри
сојугганлылығы вә мәтaнәти илә мәг фи хадими. Кичик һәгиги вә мүтлэг гијмәтҹә мүхталиф
сәдинә найл олaн комедија гәһрәманы мә'мур аиләсиндә дирсә (ејнидирсә вә ја комплексдирсә)
бир характер кими формалашмыш, дүн - доғулмушдур.Казан көкләрин тәгриби гијмәтләрини тап
ја шөһрәти газанмышдыр. «Нәнәнин ун-тини битирмиш маг үчүн Л.ү.-нун heсaблaмa схеми
нәвәси» (1922), «Нәhajәт тәһлүкәсиз (1811) вә орада сах- садəдир (чох мүрәккәбдир).
ликдә» (1923), «Арваддангорхма» (1924) ланылмыш дыр әд.; Курош А. Г., Курс высшей
Л. үчүн сәҹијjәви филмлардир. 1962 ил - (1816 илдән проф.). алгебры, М., 1975.
дә екрана «Һаролд Ллојдун комедија- 1827 — 46 илләрдә ун тин ректору ол - ЛОБАЧЁвски Һәндәсәси-Евк
лары аләминдә» адлы кинофилмләр муш, ријазијјаты, физиканы вә астро- лид Һәндәсәсиндәки аксиомлара (па
програмы бурахылмышдыр. л. Һәмчи- номијаны тәдрис етмишдир. Л.-нин ралеллик аксиомундан башга) әсас
нин реж. вә продүсер олмушдур. «Һәндәсәнин əсасларынын јығҹам шәр - ланан һәндәсә. Евклидин паралеллик
лло)Д (Corporation of Lloyd's)-Б. һи» әсәри гејри Евклид Һәндәсәләринә аксиому (дүз хәтт хариҹиндәки нөг -
Британијанын сығорта бирлији, Б. аид дүнјада нәшр олунмуш илк әсәр - тәдән чыхан вә ону кәсмәјән, онунла
Британија вә диҝәр капиталист өлкә- дир. Онун japaтдығы Лобачевски həн- бир мүстәвидә јерләшән јеканә дүз хәтт
ләринин ири сана је инһисарлары вә дәсәси Евклид Һәндәсәсиндән кəскин вар) Лобачевскинин паралеллик ак
банклары илә сых әлaгәдә олaн ән мү- фәргләнир. л. тәбиәтин өjpәнилмаси - cиoму (дүз хәтт хариҹиндәки нөгтәдән
һүм инһисарлардан бири. Ады 17 әс- нә материалист бахышлары илә јана - чыхан вә ону кәсмәјән, онунла бир
рин сонунда Лондонда jашамыш гәһ- шы heсaб етмишдир ки, физики фә - мүстәвидә јерләшән ән азы ики дүз
вәхана саһиби Е. Ллојдун адындан кө- зада бу Һәндәсәләрдән һансынын доғ хәтт вар) илә әвәз олунур. лh.-нә геј
түрүлмүшдүр; һәмин гәһвәханада дә- ру олдуғуну јалныз елми тәҹрүбә jә - ри-Евклид һиперболик һәндәсә дә де
низ сығортасы әгдлари бағланырды. гин едә биләр. О, Евклид hәндәсәсинин билир. лh.-ни Н. И. Лобачевски ја
Л. hүгуги ҹәһәтдән сығорта синдикат- практик јарарлылығыны əсасландыр- ратмышдыр. л., мүстәвидә белә изah
ларында бирләшән ајры ајры сығор мыш вә өз Һәндәсәсинин мүəjjән ин- едилир: ади мүстәвидә даирә көтүрүб
тачы үзвлəрин ассосиасијасындан иба- тегралын һесабланмасына тәтбигини (шәк. 1) онун чеврәсини чыхараг, да -
рәтдир. Сығорта Л. үзвлəри адындан вермишдир. л. «Тәрбијəнин мүһүм хилинә мүстави», дахили нөгтәсинә
бағланыр. л. әмәлијјатларынын 75% предметинә дайр» чыxышында (1828) нөгтə», ихтијари вәтәрә исә «дүз хәттә
ини хариҹдә апарыр; бејнәлхалг ба - hармоник инкишаф етмиш шәхсијjәт дејəк. Чеврә мүстави»дән көтүрүл
зарда дәниз вә авиасијаја даир сығор- идеалыны тәсвир етмиш, тәрбијəнин вә дүjүндән вәтәрләрин сон нөгтәләри
танын шәртләрини вә конјунктурасы - тәһсилин иҹтимаи әһәмијjәтини, ел- дә көтүрүлүр. «Һәрәкәт» вәтəри вә
ны хејли дәрәҹәдә мүəjjән едир. мин ролуну, алимин халг вә өлкә гар - тәрә кечирән даирәнин ихтијари чев
Ллод ҹОРҹ (Lloyd George) Девид шысындакы борҹуну көстəрмишдир. рилмасидир. Бу чевирмәдә бири дикә
(17.1.1863, Манчестер — 26.3.1945, Лла- Муасирләри Л.-нин елми идејаларыны ринә кечән фигурлара даирәдә бәра
нистамдви, Карнарвоншир)—Б. Бри- баша дүшмәмишдиләр. Ун-тин елми шу- бəр фигурлар дејилир. Белә тәсвир
танија дөвләт хадими, дипломат, Либе - расынын тәгдим етдији «Һәндәсәнин олунан һәндәси факт Л.П.-нин теорем
раллар партијасынын лидери. 1916—22 саслары һаггында» әсәринә EA-да М. вә аксиомларыны ифадә едир, jә'ни
илләрдә Б. Британијанын баш назири В. Остроградски мәнфи рә'і вермиш- лh. мүстависиндәки һәр һөкмә, дай
олмушдур. л. 4. Парис сүлһ конф ди. Буна бахмајараг л. Һәндәсәјә даир рәдәки фигурларын Евклид Һәндәсә
рансынын (1919—20) тәшкилатчыларын- тәдгигaтлaрыны да јандырмамыш вә 1840 синин һөкмү кими бахмаг олар. Лакин
дан ва Версал сүлһ мүгавиләсинин илдә онун «Һәндәси тәдгигатлар» әсәри а вәтəри хариҹиндәки О нөгтӘсиндән
(1919) мүәллифләриндәндир. Л. М. Со- Алманијада нәшр олунмушду. л. ҹәб- чыхан вә ону кәсмәјән истәнилән сај
вет Русијасына гаршы Инкилтәрә импе- ри тəнлијин тәгриби һәлли үчүн јени да вәтəр олдуғундан (мас., в вә в')
риализминин һәрби мүдахиләсини мү- үсул ишләмиш (бах Лобачевски усулу), Евклидин паралеллик аксиому өдә

дафиә етмиш, Ҝүрҹүстанда меншевик риjази анализдә тригонометрик сыра- нилмир. Фәзада лh. күрә дахилин
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вәтəри вәтәрә кечирән чевирмәдә би - лид Һәндәсәсидир. Буна əсасəн Ло- едән дәзкаһ; мебел, мусиги аләтләри
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дәк азалыр. a-jа бир тәрәфдән паралел лоид; тәнәффүсү стимулә eдир. Тиб
олан в (о бири тәрәфдән в) она асимп- дә вена вә ја әзәлә
тотик јахынлашыр, башгасы ондан сон- мәк үчүн Л.-ин һидрохлорид мәһлу -

дахилинә јерит

суз узаглашыр. 4) Ортаг перпенди- лундан истифадә едилир. л. тәнәффүс
кулјара малик дүз хәтләр ортаг пер- позғунлугларында,
пендикулјардан һәр ики тәрәфә сон- бә'зән диагностик мәгсәллә (ган ҹәзәһәрләнмәләрдә,

суз узаглашараг дaғылыр. 5) Дүз хәт- pəјанынын сүр'әтини тә' jин етмәк үчүн)
дән ејни узаглыгда олан нөгтәләр чох- ишләдилир.
луғу хүсуси әјридир. Она еквидистант лобзикА,

əјри вә ја һиперсикл, һәмин дүз хәт- енсиз (0,5—8,5 мм) мишары олан əл(алм. Lаubsäge) назик,

тә исә онун базасы дејилир. 6) Радиу- аләти; ағам вә jа jумшаг металда əјри -
Шәк. 1, су сонсузлуға јахынлащан чеврә (сфе- хәтли контурлары мишарламаг үчүнM

ра) дүз хәтт (мүстави) jох, хүсуси эј- дүр. Ишләк органы ирәли кери һәрәдəки hәндәсә кими аналожи гәбул eди - ридир (сәтһдир). Она лимит черраси кəт едән вә-мишар шәклиндә -олан елеклирЛакин «дүз хәтт—вәтәр», «мүстә - (сферасы) вә ја орисикл (орисфера) триквә ја пневматик әл машынларыви-күрәдахили мүстави кəсик», «бә- дејилир. Орисфера үзәриндәки ори- да л. адланыр.
сиклләр системинә көрә hәндәсә Евк - ЛОБЗик дәЗҚАҺЫ — ағаҹрабəр фигурлар» исә күрәни өзүнә е' мал

ри дикәринә бачевски Л.П.-нин тригонометрик дүс - вә с. истеһсалы үчүн ағам материал -кечән фигурлар кими

инди дә сизли турларыны вермишдир., 7) Чеврәнин ларда (лөвһә, планка вә с.) әјрихәт -ТЕвклид hәндәсәсинин зиддијjәтсиз уз. радиусла күтәнасиб олмадыб тез ли, кичик радиуслу чох вахт дахили)ијина, заранмасы исә "Евклидин бе артыр. 8. Лобачевски мүстависи ва контурлары мишарламаг үчүн тәтбиг
постулатына Əсасланыр. Бу фазасы областын кичиклиринданасы, едилир. Əсас ишләк органы чархголупостулатын башгаларындан мүрәккәб- лы олараг, һәмин областдакы һәндәси

hәндәсәсиндә сүркүгoлу механизми васитәсилә ирәлији ондадыр ки, қуја оһәмин аксиом- мүнасибәтләр Евклид
лардан нәтиҹә кими алыныр. Лобакиндән (мәС., кичик учбуҹағын дахили шарыдыр ени 210 мм). д.д.-ндали кери һәрәкәт етдирилән лобзик ми

сонсуз кичиклашдырараг көстəрмишдир ки, бешин - ләнир, jә'ни
ҹи постулат Евклидин һеч бир һөкмүн- этрафындакы һәндәсә Евклид hәндә - лары мишарламаг олар.
дән нәтиҹә кими чыкмыр вә ону зидд сəсидир. Областын кичилмәси валид ДОБИТУ (Lobito) - Анголада шәһәр.
постулатла әвәз етдикдә Евклид həн- узунлуғун бөјүмәси илә ејникүчлүдүр. Атлантик океаны саһилиндә, порт. Беј
дәсәси гадәр мә'налы вә зиддијjәтсиз Она көрә ваһид уз. сонсуз бөјүтмәклә pa (Мозамбик)Ел. трансафрика д..

мәнтәгәси. ӘҺ.Һәндәсә алыныр. лh.-нин зиддијjәт- лh.-нин дүстурларыны Евклид Һән - макистралынын
олар. Бу 31,6 мин (1975). Семент, ағаҹдограма,сизлији онун модели əсасында исбат дәсәсининкинәмә'нада Евклид hәндәсәси лh.-нин јејинти, метал е'малы сəна јеси, кəми

олунмушдур. лh. Лобачевски мүстә
висини (планиметри јасыны) вә Лоба- лимит» вәзијjәтидир. лh. -ндә гурма тəрсанәләри вар. Балыг овланыр.
чевски фазасыны (стереометријасыны) мәсәләләри, -чохүзлүләр, фигурла - ЛОБЈА (Phaseolus)—пахлалылар фә
өjpәнир. Лобачевски аксиому силәсиндән бириллик вә чохиллик бит -өдәни рын дүркүн системлəри, əјри вә сәтһ

ки чинси. Үчјарпаглы лиана вә јарымлән мүставија Лобачевски мүстависи лəрин умуми нәзәријjәси өjpәнилир.
дефилир. Лобачевски фазасы да ана Лобачевски лh. ни мүəjjән интегра- коллардыр. Африка, Асија вә Амери -
ложи тә'јин олунур. л..-нин реал мә” лын һесабланмасына тәтбиг етмишдир. канын тропикләриндә150-дән чох нө

Л.h. васитәсилә
насы онун модели илә аjдынлашыр. автоморф функсија вү jajылмышдыр. ССРИ -дә УССР, Ши

Лобачевски лh.-ни өзүнүн аксио- нәзәријjәси гурулмушдур. А. Пуанка- мали Гафгаз, Орта Асија, Молд. ССР,
муна əсасланараг гурмушдур. лh.-нин ре јазмышдыр: «Гејри Евклид hәндәсәси Мәркәзи гараторпаг вил. -ләрдә 20, о
паралеллик нәзәријjәсиндән сонра бүтүн мәсәләләрин һәлли үчүн ачар - ҹүмләдән Азәрб.ССР-дә исә з нөвү—
онун тригонометри јасы, аналитик һән- дыр». л..-нин нисбилик нәзәријjәси- ади л. (Ph. vulgaris), түндгыр
дәсәси вә диференсиал Һәндәсәнин баш- нин хүсуси кинематикасы илә әлагаси мызы Л. (Ph. coccineus) вә маш
ланғымы өjpәнилди. Лобачевски көс белә әсасландырылыр: ишығын пајлан- (Ph. aureus) беҹәрилир. Ән кениш ја

jыланы ади Л.-дыр. Bәтәни Марказитəрмишдир ки, лh.-нин Евклид hән - ма ганунуну ифадә едән
дәсәсиндән фәргләнән бә'зи фактлары x+y2+2–с?t? вə Məнуби Америкадыр. Бүгүн гитә -

бунлардыр: 1) лh.-ндә бәрабəр олма- бәрабəрлијини
бән өвшəји

t?-на бөләндә,
ләрдә әкилир. Ағ, сары,

јан охшар үчбуҹаглар јоxдур. Буҹаг- сүр'әти үчүн чичәкләри салхымвары чичәк гру

лары бәрабəр олан үчбуҹаглар бәрабəр пунда јерләшир. Мејвәси дүз, гылынҹ -

дир. 2) Үчбуҹағын дахили буҹагла - v2+y2+y2=c?. вары, силиндрик вә с. формалы, уз.

рынын ҹәми л-дән кичикдир вә сыфра Бу, фәзада сфера тәнлиjидир, у 7—28 см олан пахладыр; шарвары,
јахын ола биләр. л-(a+B+) фәрги х? тумурҹугвары, далғавары, ағ, гәһвәји,

V с. рәнқли 3—7
үчбуҹағын саһәси илә мүтəнасибдир Vу. тохумуисә сүр'әтләр фазасында х» алабәзәк вә
(a, B, ү-үчбуҹағын дахили буҹаглары- y, z охлары үзрә сүр'әтин компонент - карбоһидратлар, 3,6% -дәк јағ,

олур. Дәниндә 31 %-дәк зүлал, 50—60%
кө)

дыр). 3) адүз хәтти хариҹиндәки О нөг- ләридир. Бу фазада Лорентс чевир- пахласында дәниндә каротин,
тәсиндән чыхан, ону кәсмәјән бир мүстə- мәлэри хәттидир вә дүз хәтти өзүнә вә в групу витаминлари вар. Јетиш
видә јерләшән сонсуз сајда дүз хәтт кечирдијиндән, һәмин сфераны да миш тохуму вә уну јејинтидә ишләди
вар. Бунлардан ь вә b cәрһәд хәтлә өзүнә кечирир. Белəликлә С-радиус - лир. Хасталиклари: антрак
ри (шәк. 2) Лобачевски мә'нада а ја па- лу сфера даxилиндәки ишыг сүр'этин ноз вә бактериоз.
ралел дүз хәтләр адланыр. Моделдә дән кичик сүр'әтләр үчүн лh. доғру - ЛОБНОР-Чинин г. - индә
сон нөгтәләр чыхарылдығындан он- дур. Сәмада материја күтләси мүнтə - көл. Тарим чөкəклијинин ш. һиссә

ахарсыз

ларын а-дүз хәтти илә ортаг нөгтəлəри зәм пајланса мүəjjән шәртләр дахи - синдә, тәгр. 780
joxдур. 0-дан а-ja eндирилмиш перпен- линдә лh. өдәниләр. м јүксəкликдəдир.

дикулјарла ь вә ь? арасындагы а Тарим вә Гончадәрја чајларынын мәҹ

буҹағы о нөгтәсинин а-дан узаглаш чинения по геометрии,Әд.: Лобачевский н. и., Со- расынын вә су сарфинин rеjpи бəрабəр
М.—Л., 1946—

масындан асылы олуб, 90°-дән 0°-jә- 49 (Полное собр. соч., т. 1—3); Погоре- геји, өлчүсү, дузлулуғу вә с. дəјиши
лији илә әлагодар л.-ун ҹоғрафи Мөв

М., 1968; Ефимов н. в., Высшая гео- лир. Муасир Л.-ун саh. 3 мин км? -дән
метрия, 5 изд., М., 1971; бах һәмчинин Ло- чох (9—10 әсрләрдә 14 мин км? олмуш
бачевски Н. И. мәгаләсинин әдәбијјатына. дур), уз. 100 км, орта дәринлији 1 мә
ЛОББИ, лоббизм (инк. lobby — гәдәрдир. Азсулу дөврләрдә бир неча
кулуар)— АБШ ганунвериҹилик ор- плјоса парчаланыр, јахуд гурујараг
ганлары нәздиндә ири инһисарларын дуз тәбәгәләри әмәлә кəтирир. Нојабр
хејринә ганунвериҹиләрә дөвләт дан мартадәк донмуш олур. Л. -у илк

Пржевалскимә'мурларына тәзјиг көстәрән контор дәфә 1876 илдә Н. М.
вә акентликләр системи. тəдгиг етмишдир.

Шәк. 2. ЛОБЕЛИЈА-бах Фирәнхоту. ЛОВАЙН СУ АНБАРЫ — Азәрб.ССР.
ЛОБЕЛин — фирәнқоту ҹинсинә айд ин Астара р-ну әразисиндадир. 1970
биткиләрин тәркибиндә олан алқа- илдә истифадәјә верилмишдир. Саh,
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ЛОВАТ

12,7 һа, һәҳми 6,5 млн.м”-дир. Сувар - loga y =log«м — logN (кәсрин Ли) нин натурал логарифми адланыр. Бу
M аргументинә ујғун у гијмәти х әдәди

ЛОВАТ — РСФСР-ин Псков вә Нов
бәрабəрлији потенсиалладыгда

город вил. -ләриндә чај. Уз. 530 км, logN*,=к logN (гүввәтин Л.-и) алыныр (е-Непер әдәдидир).

дә Ловатетс көлүндән башланыр. Ил- log.N=log, N/logb (бир əсасдан дикәр Ихтијари həгиги әдәди үчүн
мен көлүнә төкүлүр. Нојабрдан апре əсаса кечид) Роөдəндијиндән Л.Ф. јалныз х, о
ләдәк донмуш олур. 70 км мəсафэдә log.b=1/logba (əсас илә әдәдин јери үчүн тә'јин олунмушдур. Үмуми һалда
кәмичилијə јарарлыдыр. ни дәјишмә) y=loga x
ЛОВЕЛЛ, Лоуелл (Lowell) Пер- доғрудур. а=10 оларса, л. онлуг ло
сивал (13.3.1855, Бостон—12.11.1916, гарифм Бриг Л.-и, ане оларса, Не- функсијасына л.ф. дефилир (а—лога
Аризона штаты, Флагстафф)-американ пер логарифми (натурал Л.) адланыр. рифмин əсасыдыр вә a>0, а#1). Ри
астроному. Марс планетинин тəдгигат- Л., нәзәријjәсини Евклид, Архимед, јази анализдә Inx функсијасынын хү
чысы. О, Марсын сәтһиндә каналла - Диофант јаратмыш, үмуми нәзәријjә- суси әһәмијjәти вар. log ax функсија -
рын» көрүндүүнү сөзләмиш, 1930 илдә сини Л. Eјлер вермиш вә «Л. ин аса сы loga x = M Inx дүcтуру илә һә
кәшф едилән Плутон планетинин орби - сы» терминини елмә дахил етмишдир.
тини heсaблaмышдыр (1915). лоГАРИФМ хәтKEши, несаб- мин функсијаја кəтирилир (М=(1/ln
ЛОВЕЛЛ (Lovell). Фејмс (д. 25. 3. лама хәтке ши—əдəдләр үзәрин- а). л.ф.-нын хассəлəри ујғун үстлү
1928, Ohаjо штаты, Кливленд ш.) ҳәки эмәлләри (вурма, бөлмә, гүввәтә функсијанын вә логарифмин хассәлә -
АБШІ астронавты, jүксəлтмә, көкалма вә с.), oнлaрын риндән алыныр. Мәс., іл.ф.
hДД 1 и дәрәҹәли логарифмлари үзәриндәки әмәлләрә In x+ln y=ln ху
капитаны. Вискон кəтирмәклә садə həсаблама үчүн аләт. функсионал тəнлијини өдəјир. —1<x<1син ун тини вә Анна Көвдә, дил вә визир хәттинә малик
полисдә (Мериленд үчүн Л.Ф.сүркүдән ибаратдир. Ҝөвдә (дил)
штаты)

з "х
һәрби-Дә үзәриндә к, А, D, a (В вә С) шкала - ln (1+x)=x- + +...

низ 2
Академијасы лары вар. Илк намунасини инкилис
битирмишдир ријазијјатчысы Е. Гантер ихтира ет- шәклиндә гүввәт сырасына ајрылыр.

(1952). 1962 илдә мишдир. Л.х. илә квадрат вә куб Бир чох интеграл Л.Ф. илә ифадә
АБШ Аеронавтика олунур. Мәс.,
вә Космик Фазанын

dxТәдгиги үзрә Милли =ln [x] +с.
Идарәсинин астро
навтлар групуна гә R е

Комплекс мүставибул олунмушдур. «Ҹемини-7» (4—18.12.
1965) қәмисиндә 2-ҹи пилот кими (Ф. дә z+0 үчүн тә'јин

Fорманла бирликдә) вә «Мемини -12» олунмущ л.ф. чох

(11 - 15.11.1966) кәмисинин командири гијмәтлидир (сон

кими (Е. Олдринлә бирликдә) космоса тәнликлари һәлл етмәк, тригономет - суэгијмәтлидир) вә L2 илә ишарә еди.
учмушдур. «Аполлон-8» (21 — 21.12.1968) рик функсијаларын гијмәтләрини лир. Бу функсијанын биргијмәтли бу
кәмисиндә эсас блокун пилоту кими (Ф. heсaблaмaг вә с. дә мүмкүндүр. Дә- дағы ілг=in 12+ jarg z oнун баш гиj
Борман вә У. Андерслә бирликдә) илк гиглији 4—5 онлуг ишаријəдəкдир. мәти адланыр (аrg 2 2 комплекс әдә
дәфә Aја учараг селеносентрик орбитә Әд.: Панов д. J., heсaблaмa xəт- динин аргументидир). л.ф. үчүн
чых мышдыр. Җәми Ај әтрафына 10 кеши, Б., 1966; jенә онун, Счетная Lnzeln z+2клі
девр едәрәк Јерә гарытмышдыр. 11- линейка, 21 изд., М., 1973.
17.4.1970 илдә « Аполлон 13» кәмисинин лоГАРИФМИК KAFыз — хүсуси фор- доғрудур (к), +1, +2... .). Һәгиги

ҹызыгланмыш кағыз; адәтән ти 2 0 үчүн Л.ф.-нын бүтүн гијмәтлә -

hејслә бирликдә) Aја тәрәф учмуш вә пографија үсулу илә һазырланыр. Бу - ри комплекс əдəдләрдир.

кәмидә гәза баш вердији үчүн Јерә га- нун үчүн дүзбумаглы координат сис- лоГАРИФМик шəbəkə—Логариф -
jытмышдыр. Космоса дөрд сәфәри за- теминин абсис оху үзәриндә и, орди ҡағызын башга ады.

маны 115 саат 6 даг учушда олмуш- нaт oxy үзәриндә исә vəдəдинин он логоМЕТР (јун. logos — сөз; бура
дур. 1979 илдән АБШ-да телефон шир луг логарифми ајрылыр, алынмыш нөг- да нисбәт + метр)-ики електрик кә -
кəтинин президентидир. Ауын арха тә- тәләрдән охлара паралелләр чәкилир. мијjәтинин (адәтән ҹәрәјан шиддатинин)
рәфиндәки кратерләрдән биринә л. ин
ады верилмишдир. Л.к.-дакы дүз хәтләр v=auтәнлији
ловоЗЕРО — Кола ја нда, РСФСР. илә верилән функсијаны тәсвир едир
ин Мурманск вил.-ндә көл. Дәниз сә (а вә ъ сабитләрдир). Белә тәнлик ло

вијjәсиндән 153 м jүксəкликдəдир. гарифмләнәрәк х=lgи вә y=lgу коор

Саh. 200 км”, макс. дәринлији 35 м динат системинә кечмәкләy=bx+lga Магнитоелектрик
логометрин

дир. Л.-дан Ворон ја чајы башланыр. шәклинә ҝәтирилир.
СПИРАЛ –тәнлији

схеми: 1, 2-мү

1970 илдә үстүндә Серебрјанск СЕС и логАРИФМик тәһәррик сарға
тикилдикдән сонра л. су анбарына полјар координатларда р=аети шәк- лар; 3-сабит
чeвpилмишдир. Октјабрдан мајадәк линдә олан мүстави əјри (а вә т са- магнит; 4 - Үзәри
донмуш олур. Самилләри киринтили - битләрдир). Тәрпәнмәз нөгтə (полјус) нә әгрәб бәркидилмиш иҷлик.
чыхынтылыдыр. əтрафында фырланан радиус-вектор бо
ЛОГАРИФМ (јун. logos нисбәт + јунҹа јерини дәјишән нөгтəнин трајек -
arithmos — әдәд)—N əдəдини алмаг үчүн торијасыдыр.

əдəдини јүксəлтмәк лазым ҝәлән Ики нөгтəнин нисбәтини өлчән електрик ҹиһазы. Mar
радиус-век - нитоелектрик, електродинамик, ферро

түвват үстү; a® — N тәнлијинин көкү
N,

торунун ло динамик вә електромагнит Л.-ләри вар.
гарифм ләри Ән чох ишләдилән магнитоелектрик

үстүдүр). log, кими јазылыр, N әдә фәрги һәмин Л.-инин мүтəhəррик һиссаси 2 бир бири
динин аасасына көрә л. и кими оху нөгтəлəрин нə cəрт бәркидилмиш сарғаҹдан иба -

полјар буҹаг- pəтдир. Сарғаҹлардакы електрик кә
Л. -ик ејнилик лары фәрги мијjәтләри бир биринә каршы истига

дир. Һәгиги əдəдләр чохлуғунда ао илә дүз мүтəнасибдир. Илк дәфә Р. Де- мәтләнмиш фырланма моментлари (м.
No вә а#1 һәр мүсбәт әдәдин мүсбәт ҡарт тэдгиг етмишдир (1638). л. с. вә м,) јарадыр. Сабит магнит саһә
əсаса көрә jeкaнә Л. и вар. л. ихтија техникада, навигасијада вә авиасијада синдә јерләшән сарғаҹлар бөјүк мо

həгиги əдəд биләр. Мәс. истифадә едилир. мeнтин тә'сири истигамəтиндә дөнмәјә

log,32—5, чунки 20—32. Мүсбәт млоГАРИФМик ФУНКсиЈА - еле- ҹәһд едир вә мүтəhəррик һиссә момент
вә N үчүн ментар функсијалардан бири; үстлү ләр бәрaбәрләшәнәдәк мејл едир. Ом

функсијанын тəрси олaн функсија. x= метр, фазометр, тезликөлчән, тензо
log (MN) = logaM +logN (һасилин у метр, електрик термометри ва с. дә

1. и) е үчүн =lnx кими јазылыр; онун x тәтбиг олунур.
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ва

логоПАТИЈА (јун. logos-сөз, ЛОFАЗБәЈИ — Азәрбајҹанын гијмәтли тал телли бир неча
нитг+ pathos—əзаб чәкмәк, алма сортларындан бири. Нах. МССР. көзәрмә лампасы
лик)-нормал ешитмәклә јанашы ин дағлыг һиссасиндә jетишдирилир.
нитгин

намунаси јаратмыш
чатышмазлығы. Л.-jа тәләф- Ағамы алчагбојлу, чəтири даирәвидир. ды. Көзәрмә ҹис

фүзүн, сөз еһтијатынын чатышмаз- Галынгабыглы мејваси әcacән, јашы
лығы, темп вә сәлист нитг позғунлуғу лымтылдыр. Ләти ағ, көврәк, ширин,

ми үчүн волфрамын
тәтбигинә көрә би

вә с. аиддир. Дилин јазылы форма – туршмәзә вә әтирлидир. Чох мəhсул ринҹилик Л.-ә мәх
сынын позғунлуғуда «Д.» анлајы - дардыр. Maj ajынадәк сахламаг - олур. сусдур. л. електрик
шына дахилдир. л. мәсәләләринин ЛOFMAH—Јахын Шәргдә әсатири су лә иситмә ҹиһазла
өjpәнилмәси, арадан галдырылмасы рәт; бүтүн хәстәликләрә әлаҹ едән әф ры, метал вә филиз
вә гаршысынын алыңмасы илә лого - санәви Һәким вә мүтәфәккир. Исла әритмәк үчүн елек
педија мәшғул олур. магадәрки əpəбләр арасында пејғәмбәр
логоПЕД— бах Логопедија. трик собасы вә с.

вә шаир тәбиәтли һөкмдар кими тәс Конструксија етмиш
логоПЕДИЈА (јун. logos—сөз, вир олунмушдур. Гуранда (31-ҹи сурә) дир. л. Рус Техника
нитг-paideia-тәрбијә, тә'лим)-дефек- да ады чәкилир. Рәвајәтә көрә узун Мәмијjәтинин електротехника бөлмәси
толоҝијанын 4 башлыҹа саһәсиндән би- өмүр сүрән л. мәшһур јунан алиминин ва «Електричество» журналынын
ри. Нитг гүсурларыны (пәлтәклик, кә- вә hәкими Һиппократын прототипидир. јарадыҹыларындан бири иди. 1899 ил -
кәләмә вә с.) өjpәнир, онларын ара- Езотун тәмсиллəрини әрәбҹә ишләдији дә Петербург Електротехника Инту
дан галдырылмасы үчүн елми əсаслар еһтимал олунур. Классик Шәрг, оҹүм- она Фәхри мүһəндис електрик ады вер
һазырлајыр. л. мәсәләләри 17 әсрин ләдән Азәрб. әдәбијјатында (Низами, мишдир. 1880—1905 вә 1916—23 ил
орталарындан сурдопедагокика дахи- Фүзули вә б.-нын әсәрләриндә, һабе- ләрдә хариҹдә jашамыш, АБШ-да вә
линдә тәдгиг eдилмиш, 19 әсрин 2-ҹи лә шифаһи халг јарадыҹылығында һик- фат етмишдир.
јарысындан л. мүстагил елм саһәсинә мәтли латифәләр, нәсиhəтамиз кәламлар
чeвpилмишдир. ССРИ-дә хусуси л. вә с. мүәллифи, ағыллы вә баҹарыглы Николаевич Лодыгин, М.—Л., 1948.

әд.: Белькинд л. д., Александр

мәктәблари вә күтләви мәктәбләр, мәк- həким кими тәсвир. едилир.
тәбәгәдәр мүəссисәләр, ушаг поликли - ЛОДЕЈНОЈЕ ПОЛЕ — РСФСР Ленин- ЛОЗАННА (Lausanne)-Исвечрәнин
никалары јанында л. мәнтәгәләри фә- град вил.-ндә шәһәр. Свир чајынын ҹ.-г.-индә шәһәр. Во (Ваадт) канто -
алијjәт көстәрир. Аҙәрб. ССР-дә 44, осол саһилиндә кәми дајанаҹағы. Д.j.ст. нунун инз. м. д.). Говшағы. Меневрә
ҹүмләдән Бакыда 27 л. мәнтәҗәси вар Ағаҹ e'малы, јејинти сәнајеси, д.ј. нәгл. көлу саһилиндә порт. Әһ. 134 мин
(1981). мүəссисəлəри, силикат-калсит дә- (1976). Тәкpар металлуршија мүəccиcə
логос (јун. lägos—кәлам, ганун, мир-бетон мә'мулатлары 3-ду; тарих- ләри, машынгајырма, полиграфија, тү
зәка)-илк" дәфә Һераклитин тә'ли- өлкәшүнаслыг музеји вар. түн сәнајеси; ун-т, али техники мәктәб,

миндә дүнјанын умуми ганунaујғун- Лодз (Lodi)—Полшада шәһәр. Лодз Хәрчәнк Хәстәликларинин Авропа Тәд
луғу мә'насында ирәли сүрүлмүш фәл- шәһәр војевoдaлығынын инз. м. Нэгл. гигат Мәркәзи, Бејнәлхалг Олимпија
сәфи термин. Идеалист фәлсәфәдә л. говшағы. Əh. 818 мин (1977). Бөјүк- Комитасинин игамәткаһы вар. Бөјүк
тале, мүтләгруһ, аллаһ демакдир. луѓүнә вә сәнаје әһәмијjәтинә көрә бејнәлхалг курорт вә туризм мәркәз
ло ГУАНЧЖУН (икинҹи ады: Ло Варшавадан сонра өлкәнин икинҹи ләриндандир
Бен) (тәгр. 1330—тәгр. 1400)-Чин шәһәридир. Əсас тохуҹулуг мəркәзидир. ЛОЗАННА конфPAHсы (1922 —
јазычысы. «Үч падшаһлыг» гәһрә Toxyҹулуг вә електротехника машын- 23)-Түркиjәдә империалист мүдахилә
манлыг епопејасында Хан сүлaләси - гајырмасы, кимја, јејинти, тикиш сәна- синин боша чыхмaсындaн вә Камалчы -
нин сүгутундан (3 эср) сонра өлкәдә јеси; ун-т (1945 илдән), политехник, лар ингилабынын гәләбәсиндән сонра
кедән дахили чәк ишмәләр әксини тап- тибб ин-тлары, опера театры, пXP-ин Јахын Шәргдә вәзијjәти низaмa сал
мышдыр. л. г. гардаш гырғынлары - Мәркәзи киностудијасы вә с. вар." маг мәгсəдилә чакырылмыш бејнәлхалг
ны тəнгид етмиш, өлкәни бирлијə ча - Лодз YCJAHы (1905)— Русијада конфранс; Исвечрәнин Лозанна ш. -ндә
ғырмышдыр. «Әждаһа илә пәләнкин 1905—07 илләр ингилабы кедишиндә кечирилмишдир (1922, 20 ноjабр
достлуғу» драмы вар. Лодз фәһләләринин үсјаны (22—24 1923, 24 иjул). Башлыҹа мәгсәди Түр
Әсәри: Троецарствие, т. 1–2, м, иjун). Үсјана Лодз фәһләләринин сија- кијә илә сүлһ мүгавиласи бағламагдан

1954. си тә'тилинин күлләбаран едилмаси вә Гара дәниз боғазларынын режимини
(21 иjун) сәбәб олмушду. Полша вә мүəjjәнләшдирмәклән ибарәт иди. Кон -

ЛОГУНОВ Анатоли Алексејевич Литва краллығы С.-д. Партијасынын франсын ишиндә Б. Британија, Фран
(д. 30.12.1926, Кујбышев вил., инди - Лодз комитəси иjунун 22-дә фәһләләри са, Италија, Јунаныстан, Румынија

ки Безенчук рну, умуми сијаси тә'тилә чакырды. Кортә- Југославија вә Јапонија иштирак едир
Обшаровка к.) — собии тоггушмалар силаһлы үсјана чев- ди. АБШ мүшаһидәчи сифәтилә тәмсил
вет физики. ССРИ рилди. Ијунун 24-дә чар гошунлары олунмушду. Антанта дөвләтләри Совет,
EA акад. (1972; м. үз-үсјаны амансызлыгла јaтырды. hабелә Болгарыстан нүмa jәндә hej'әт -
вү 1968), витсе-пре- Лодз шәһәр ВОЈЕВОДАЛЫFы лəринин конфрансда иштиракыны jал
зиденти (1974). Со- (miejskie Lodzskie Województwo) —Пол - ныз боғазлар мәсәләсинин мүзакирәси
сиалист Әмәји Гәһ- шанын мәркәзи һиссәсиндә инзибати илә мәһдудлашдырмышдылар. Бир сы -
рәманы(1980). Ленин ваhид. Саh: 1,5 мин км”, əh. 1,1 млн. - pa əлаһиддә (әсacән, игтисади), мәсәлә
мүкафаты лауреаты (о ҹүмләдән 91%-и шәһәр əh.; 1977). лəрин мүзакирәсиндә Албанија, Белчи -
(1970). 1960 илдән Инз. м. Лодз ш.-дир. Пабјанитсе, кеж кa, Испанија, Португалија, Нидерланд,
Сов. икп үзвү. вә диҝәр 5 шәһәрлә бирликдә Лодз Норвеч вә Исвечин нүмajәндәләри дә
Бирләшмиш Нүвә шәһәр агломерасијасыны әмәлә ҝәтирир. иштирак едирди.
Тәдгигатлары Ин- Игтисади актив əh.-нин 55 мини (Лодз Совет нүмajәндә hej'әти (биринчи
тунун нәзәри фи- ш. дахил олмадан) сәна једә чалышыр. мәрһәләдә она ҝ. В. Чичерин башчы

зика лабораторијасынын директор муа- Әcacән, машынгајырма, електротехника, лыг eдирди) конфрансда боғазлар мәсә
вини (1956—63), Јүксәк Енержиләр Фи- кимја, јејинти, тохуҹулуг сəна јеси ин- илә алагӘдар, əсас мүддәалары
зикасы Ин-тунун (Серпухов) директору кишаф етмишдир. Сүдлүк гарамал сах- В. И. Ленин тәрәфиндән мүəjjәнләш -
(1963—77) олмушдур. 1977 илдән исә ланыр. Картоф, тәрәвәз, дәнли битки- дирилмиш вә Гара дәниз саһили өлкә -
мДУ -нун ректорудур. Əсас тэдгигатла- ләр әкилир. ләринин, биринҹи нөвбәдә Түркијанин
ры cahəнин квант нәзәријjәсинә вә еле- лодыжин Александр Николајевич милли мәнaфe jинә ҹаваб верән лајиһә
ментар зәррәҹикләр физикасына аид- (18.10.1847, индики Тамбов вил., Пет- ирәли сүрмүшдү. Түркијә нүмajәндә
дир. Дисперс мүнасибәтләр үсулуну ровка р-ну, Стеншино к. — 16.3.1923)— hej'әти һазырланмагда олан сүлһ мүга
инкишаф етдирмиш, jүксәк енержиләр рус електротехники, көзәрмә лампасы- виләсинин бир сыра мүһүм мәсәләлә
дә физики просесләр арасындакы əла- нын јарадыҹысы. 1867 илдә Москва риндә Инкилтәрә тәрәфиндән мүдафиә
гәни мүəjjәнләшдирмиш вә зәррәҹик- həрби Мәктәбини битирмишдир. Л. 1874 олунаҹағына үмид бәсләјәрәк боғазлар
ләрин груп шәклиндә japaнмасы проб- илдә көзәрмә лампасынын ихтирасы мәсәләсиндә Б. Британија нүмajәндә
лемини јени бахымдан тәһлил етмә үсу- үчүн Русијада, сонра исә Австрија, Б. hej'әтинин лајићәсини гәбул етмәјә ha
луну вермишдир. Л.-ун рәһбәрлији илә Британија, Франса вә Белчикада па- зыр олдуғуну билдирди (бу лајиһә ис
70 Гев-лик протон сүр'әтләндириҹиси тент алмышдыр. Лампанын кәшфинә тәр динҹ дөвр үчүн, истәрсә дә Түр
ишә салынмышдыр. з дәфә Ленин ор- көрә 1874 илдә Петербург ЕА Л.-и киjәнин битәрәф галдығы мүһарибә
дени, «Шәрәф нишаны» ордени вә ме- Ломоносов мүкафатына лајиг көрмүш- дөврлари үчүн боғазлары бүтүн өлкә
далларла тәлтиф олунмушдур. дүр. 19 әсрин 90-ҹы илләриндә л. ме- ләрин һәрб кәмиләри үчүн ачыг e'лан

ласи
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едир, боғаз, ларын тәрксилаһ олунмасы- мири, дәмир бетон конструксијалар, дәлик көтүрдү. Фашистләр һакимијjә
ны, онлар үзәриндә бејнәлхалг нәзарәт кәрпиҹ-əhəнк, пендир вә с. здлар, әт тә ҝәлдикдән сонра Алманија биртә
rоjулмасыны нәзәрдә тутурду). Лакин комбинаты, тикиш ф ки вар. 19 әсрин рәфли гајдада Л. С.-ни позараг (1936,
башлыҹа Милли мәнафеләри нәзәрә 2-ҹи јарысында салынмышдыр. 7 март) Рејн зонасына гошун јеритди.
алынадығындан, Түркијә Антанта дөв- ЛОЈАллыг (фр. вә ја инк. loyal — Бунунла, Инфилтәрә вә Франсанын
ләтләринин һазырлaдығы мүгавиләни Сәдагəтли)—1) Һакимијjәт органлары- Алманијанын иштирaкы илә антисовет
имзаламагдан имтина етди вә 1923 ил нын гүввәдә олан ганунларына, гә - блок јаратмаг планларына бөјүк зәрбә
февралын 4 дә данышыглар кәсилди. рарларына садиглик (бә'зән һәтта за - вурулду (Алманијанын шәрг сәрһәд -
Данышыглар јенидән башланаркән һири, формал). 2) Бир адама, бир лəринин тә'минаты мәсәләсинин Рејн
(1923, 23 апрел) Антанта дөвләтләри шејә нәзакәтли, хејирхаһ мүнасибәт. пактында өз əксини тапмамасы да бу
Совет нүмa jәндә hej'әтинә гаршы бир- ліЈАН-Чиндә, Хенан əјалəтиндә шә- фитнәкар планлaрлa əлагəдар иди).
баша ајры ссчкилик хәтти көтүрдүләр, һәр. Лохе чајы (Хуанхе һөвзаси) са
Лозанна ја ҝәлмиш В. В. Воровски га- һилиндәдир. Д.ј. ст. Автомобил јоллары 1939—945, т. 1, М., 1973.

әд.: История Второй мировой войны.

нунсуз олараг нүмa jәндә hej'әтинин үзвү говшағы. ӘҺ. 500 мин (1975). Трактор,
hүгугундат. мәһрум едилди; мајын 10- мә'дән аваданлығы, подшипник зд• ЛОКАСИЈА (лат. locatio—јерләш
да исә аггвардијачылар тәрәфиндән лары, ағаҹ e'малы, памбыг парча, дирмә, бөлүндүрмә)-објектин
хаинҹәсинә өлдүрүлдү. Конфрансын јејинти сəна јеси вар. Јахынлығында рафи мөвгејинин, јеринин мүəjjәнләш -
икинҹи мәрһәләсиндә дә сүлһ мүгави- даш көмүр вә дәмир филизи чыха- дирилмаси. Методундан асылы
ләси илә әлагӘдар мәсәләләрин мүзаки- рылыр. раг Л.-лар мухталиф олур (сәс лока -
рәси башлыҹа јер тутду. Антанта дөв - лојко – Бирмада шәһәр. Билу чајы си јасы, һидролокасија, оптик локаси -
ләтләри бу дәфә Түркиjәнин бир сы- саһилиндәдир. Тахта шалбан сәнајеси, ја, радиолокасија вә с.). Һејванларын
pa haглы тәләрләри илә һесаблашма - ИЕС вар. Јахынлығында сүрмә, дәмир бир чохунда да л. габилијjәти вар
лы олдилар. Конфрансын сон күнү— филизи "чыхарылыр. Ағаҹахытма мән- (бах Биолоқасија).
ијулун 24 дә имзаланмыш сүлһ мүга тәгӘСидир. ЛОКАСИЈА (hејванларда)
виласи (Б. Британија, Франса, Ита- лојOЛA (Loyola) Игнати [23. 10. hејванларын әтраф мүһитдә өз мөвге
лија, Јапонија, Јунаныстан, Румы - 149і (?), Ҝипускoa əјалəти, Лојола јини (биооријентасија) вә өз вәзијjә
пија вэ Југославија илә Түркијə apa - тәсри—31.7.1556, Рома]— језуитләр ор- тинә нәзәрән һәр һансы бир објектин
сында бағланмыш ва тарихə Лозан денинин баниси. Хырда испан дворјаны. Мөвгејини, Мүəjjәнләшдирмаси; бах
на сүлһ мүгавиласи кими дахил ол 1541 илдә орденин өмүрлүк «ҝенералы» һәмчинин Биолоқасија.
мушдур) Камалчылар ингилабы нә. сечилән л. ону контрреформасијаның лоКАТОР (лат. loco—јерләшдири
тиҹәсиндэ japaдылмыш мүстәгил Түр- алəтинә чевирмишди. л. орденин тәш- рәм), локасија стансијасы — објектин
кијә дөвлатинин варлығыны тәсдиг ет- килати вә әхлаги принсипләрини ha- јерини ондан əкс олунан сәС вә ја елек
ди, онун јени (индики) сәphəдлəрини зырламышды. «Мә'нәви тәмринләр» тромагнит далғаларынын көмəји илә,
мүəjjәнләшдирди; түрк халгынын мил- әсәриндә језуит тәрбијəси системинин јахуд да билаваҫитә објектин өзүнүн
ли hејсијjәтини алчaлдaн капитулја əсасыны гојмушдур. бурахдығы шүалар васитәсилә -мүəjjэн
сија режими ләғв олунду. Бунунла ја- лоКАЈ АТЫ-гəдим јүк-миник аты едән гурғу (стансија). Әcacән, лазер
патшы, Түркијә Османлы империјасы ҹинси. 300 ил әввәл өзбәк тајфасы ләрдән истифадә етмәклә ишләјән оп -
нын борчларынын бир һиссасини өдә локајлар јерли кичик атлары сечмәк тик Л., Һидролокатор вә радиолокатор
мәк барәдә тәәһһүд ҝөтүрдү. вә Орта Асија ҹинсләри илә (јомуд, нөвлəри вар.
Конфрансын дикәр мүһүм сәнәди Ахалтəкə, Гарабајыр вә с.) чарпаз- локЌУТ (инк. lосk оut-гапыны һәр

олаң богазлара даир конвенсија (әса - лашдырмаг jолу илә алмышлар. һансы шәхсин үзүнә бағламаг, ичәри
сыны ИнҜилтәрә тәклифи тәшкил сдир Ҹинсин формалашмасына әрәб атынын бурахмамаг)-буржуазијанын фәһлә
ди) Гара дәниз саһили өлкәләри үчүн да тә'сири олмушдур. Бәдәни кобуд, синфинә гаршы апардығы синфи мү -
гсјри нормал шәрайт japaтдығындан, конститусијасы мөһкәмдир. Ил боју баризә формаларындан бири; фәһлә -
ССРи ону тәсдиг етмәди. 1936 илдә бу отлагда илхы шәрайтиндә сахланы - ләрә игтисади тəзјиг көстәрмәк мәгсә -
сәнә; Гара дәниз өлкәләринин мəнафе- лыр, миник вә jүк аты кими истифа- дилә капиталистләр өз мүəссисəлəри -

нәзәрә алан јени конвенсија илә дә едилир. Мөһкәм вә ишә дөзүмдү- ни бағлајыр вә фәһләләри күтләви
әвәз олунду [бах Монтре конфрансы дүр. Таҹ. ССР-дә jетишдирилир. сурәтлә ишдән говурлар.
(1936)]. ЛОКАЈАТА — бах Чарвака. Локк (Locke) Ҹон (29.8.1632, Ринтгон

Әд.: Бүсеј нов г. h., Ататүрк лоКАРНО MYГАВиләләРИ (1925) -28.1.1704, Отс)нинқилис маарифчи
дөврүн дә Туркиjәнин хариҹи сијасəтинә — бах Локарно сазишләри (1925). философу. Оксфорд ун-тини битирдик
даяр, Б., 1970, сəh. 71—81; История дип- локАРНо САЗИшләРИ (1925)- дән сонра орада мүәллим ишләмишдир.
ломатії, 2 изд., т. 3, М., 1965. Алманијанын гәрб сәphəдлəринин тә' - Експериментал кимја метеоролокија вә
ЛОЗАННА СҮЛh МҮГАВиләси минаты вә арбитраж мәсәләләринә даир тибб илә мәшғул олмушдур. 1668 илдә
(1923) бах Лозанна конфрансы мүга виләләр; Локарно конфрансында Лондон крал ҹәмијjәтина сечилмишди.
(1922 — 23). (1925 илин октјабрында Исвечрәнин Л. өзүнүн идрак нәзәријjәсини инки
лозов Васили Савелјевич (д. 9.10. Локарно ш. ндә кечирилмишдир) параф- лис емпиризми ән'әнәләри вә Ф. Беко
1916, индик Краснодар өлкәси, Шав ланмыш, 1925 ил декабрын 1-дә исә нун материализми əсасында гурмуш
ҝеновск р нунун Лондонда имзаланмышдыр. Әсас сәнә- дур. «Инсан зәкасы hаггында тәҹрүбә»
Михајлов хутору) ди олaн Рејн пакты (Алманија, Бел- (1690) башлыҹа әсәридир. Л.-ун фик
Совет Иттифагы чика, Франса, Италија вә Б. Брита- ринҹә, аллаһ идејасы да дахил олмагла
Гәһрәманы (26.10. нија арасында имзаланмыш үмуми тә'- нә нәзәри, на практик (әхлаги) фитри
1943), гвардија сер минат мүгавиласи) Версал сүлһ муга- идејалар вә принсипләр јоxдур, һисс -
жатты. 1945 ил виләси (1919) илә мүəjjән олунмуш ләрдә олмаjан бир шеј фикирдә ола
ДӘн Сов. Икп үз әрази статус квосунун (оҹүмләдән Рејн билмәз, бизим бүтүн биликларимиз тәҹ -
вү. 1927 илдә Ба - зонасынын тәрксилаһ едилмәсинә даир рүбәјә әсасланыр, ән мө'тәбәр биликләр
кы ја көчүп, кино сазишин) гүввәдә сакланмасыны, Ал- һисси биликләрдир». Садә һиссләри л.
студијада ишлә манија — Франса вә Алманија — Белчика 1 ҹи кејфијjәтләрә (јертутарлыг, фигур,
Мишдир. 1937 ил сәphəдлəринин тохунулмазлығына һөр- тәкан, механики һәрәкәт, сукунәт) вә
Дә Совет Ордусуна мәт едилмәсини, Алманија, Франса вә 2-ҹи кејфијjәтләрә (pəнк, и, дад, сəс
чагырылмыш дыр. Белчиканын бир-биринә һүҹум етмәмәк вә с.) ајырыр. Биринҹиләри шејләрин
Курск вурушмасын барәдә әһдәлик көтүрмәләрини вә с. өзләри илә бағладығы һалда икинҹи
да (1943) вә Днеприн кечилмасиндә нәзәрдә тутурду. Мүгавилә 1926 илин лəри һисс үзвләринә аид едир. Бу да
нҝи,лик көстэришдир. 1945 илдә op - сентјабрында гүввәјә минди. Алманија- сонралар идеалист сенсуализмин (Берк
дутан бурахылмышдыр. Бакы Іш. ком- нын ајры ајрылыгда Франса, Белчика, ли, Јум) јаранмасына ҝәтириб чыхар
мунал тəcəppүфаты шө" бәсин... ишлә- Полша вә Чехословакија илә арбитраж ды. л. фәлсәфәни «шејләрин һәгиги
дир. Медалларла тәлтиф олунмушдур. барәдә бағладығы мүгавиләләр Рејн идракы» адландырыр. Һәгигәт идејала -
лозоВАЈА УССР Харков вил. -н- пактычы тамамлајырды. Тә'минат мә- рын објектләрә ујғунлуғудур. «Идракы -
дә шәһәр. Лозова ја р нунун мəркә сәләләринә даир Франса —Полша вә бизим идејаларымыз шејләрин
зи. Мүһүм д.ј. говшағы. Әһ. 56 мин Франса — Чехословакија мүгавиләләри- керчәклијинә урғун олдуғу дәрәҹәдә
(1981). Д.ј. нәгл. хидмәти мүəссисә - нə əсасəн, Полша вә Чехословакијанын реалдыр», Л. «Аллаһы «илк тәкан» мә'
ләри, дәмирчи механики, «Тракторо- сәphəдлəри позулаҹағы тәгдирдә Фран- нaсындa гәбул етмишдир. Өзүндән сон
детал», машынгајырма, автомобил тә' - са онлара көмәк көстәрмәк барәдә өһ- ра Л.-ун фәлсәфәси материалист ва
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идеалист сенсуализм истигамəтиндә ин- ф.и.э.-нын артырылмасы, һава јастыг - (1975). Машынгајырма, шәкәр, әт, кон
кишаф етдирилмишдир. Материалист ларында вә ја магнит астыларда Л. - серв вә б. сәнaje cahəлəри вар. Үзүм
сенсуаализм мөвгејиндән чыxыш едән ләр japaдылмасы, нүвә реакторлары вә чүлүк вә шәрабчылыг р-нунун мəр -
Авропа маарифчилијинин формалаш- електрокимјави ҝенераторлардан, реак- кәзидир.
масында л. бөјүк рол оjнамышдыр. тив вә турбовинт мүһәррикләрдән ис- лоМБАРД-дашынар Әмлакын

Әд.: Маркс К. и Энгельс Ф., тифадә илә әлагӘдардыр. ров гоjулмасы мүгабилиндә борҹ пул
Соч., т. 2, с. 139—47; jенә орада, т. 23 (см.
Указатель); Нарский И. С., Филосо Әд.: Раков В. А., Локомотивы и верән кредит идарәси. Илк дәфә Фран

сада x Лудовикин [1461 — 83] дөврүн -фия Дж. Локка. М., 1960; заінченка моторвагонный подвижной состав желез
Ї. А., Джон Локк, М., 1973.

ных дорог Советского Союза. 1956—1965, дә Ломбардијадан (Итали ја) кәлмиш
М., 1966; Динамика и прочность локомо- сәләмчиләр тә'сис етмишләр. Русија

локKAPI гасди, «үч сәфир» тивов, под ред. К. П. Королева, М., 1977; да л. 18 әсрдә, Азәрб. да 1307 ил но

Франса вә АБШ-ын Русијадакы дип й., Эксплуатация локомотивов, М., 1980. ССРи дә дөвләт л.лары 1922-23 ил -
нүмa jәндәләринин Совет ha ләрдә, Азәрб.ССР дә 1923 илин сентја

кимијjәтини девирмәк мәгсади илә «Локомотив»—д.ј. нәгл. ишчилә- брында тә'сис едилмишдир. Бакыда,
тәшкил етдиклари əксингилаби гәсд. ри һәмкарлар иттифагынын Үмумит - Кировабадда, Сумгајытда л. вар. л.
Тәшкилатчылары Б. Британија дип - тифаг көнүллү идман ҹәмијjәти, ССРИ - тәсәрруфат һесаблы мүəccиcəдир вә јер
ломатик нүмajәндәлијинин башчысы дә илк фәһлә идман ҹәмијjәтләриндән ли советләрин нәздиндәки мәмшәт хид
Р. Локкарт, Франса сәфири ж. Ну - бири. 1936 илдә japaдылмышдыр. «Л.» мәти идарәләри системинә дахилдир.
ланс, АБШ сәфири Френсис иди. Рус 1,6 млн. дан Чох идманчыны әһатә Вәзифаси әһалијә кичик өдәмә heca
әксингилабчылары вә муздлу ҹасус - едән 7922 коллективи бирләшдирир. бына шәхси истифадəли предметләрин
лар да тәсдә ҹәлбедилмишди. Гәсд - Ҹәмијjәтдә 40 дан чох идман нөвү илә вә ев әшјаларынын сахланмасына, борҹ
чиләр Москва вә с. шәһәрләрдә үсјан мәшғул олурлар. «Л» ин 255 стадио- пул алмасына имкан јаратмагдыр. Гә
галдырмаг, Кремли тутмаг вә Совет ну, 584 идман залы вә с., идман гурғу - бул олунмуш әмлак киров гојанын he
һөкуматинин үзвлəрини һәбс етмәк лары вар (1981), «Л» идманчыларын - сабына сығорта едилир. Киров гоjулан
планыны һазырлaмышдылар. Лакин дан Н. Панкин (үзқүчүлүк), J. Фи- шејин гијмəтинин 75% и, баһалы даш
чекистләр гәсдин үстүнү ачдылар (31 латов (бајдаркада аварчәкмә), Р. Је- гашын, қызыл саатын исә гијмəтинин
август-1 сентјабр). Иштиракчылардан рошина (хизәк идманы), в. Крепкина 90% и һәҹминдә борҹ верилә биләр.
2 нәфәр күлләләнди, 8 нәфәрә һәбс (jүнкүл атлетика), В. Свиридова (во - ломБАРДИЈА (Lombardia) — Шима
ҹәзасы верилди. 4 нәфәр, оҹүмләдән лејбол), Б. Спасски, Л. Полугајевски ли Италијада инзиба ти вила jәт. Бер -
Локкарт ганундан кәнар елан олунду. (шаһмат), в. Јакушев (хоккеј) вә б. гамо, Бреша, Варесе, Кремона, Комо,
локомоБИЛ (фр. Tocomobile; лат. ССРИ, Авропа, дүнја вә ја Олимпија Мантуја, Милан, Павија вә Сондрио
locus— јер + mobilis—мүтəhəррик)— сəј- оjунлары чемпионлары олмушлар. əјаләтләриндән ибаратдир. Саh. 23
јар вә ја стасионар бухар-хүҹ гурғусу; Мүттәфиг респ.-ларда «Л.»-ин респ. мин км2. Əh. 8,9 млн. (1976). Əсас
бухар газаны, поршенли бухар машы шуралары фәалијjәт көстәрир. Ҹә- шәһәри Миландыр. Вил. ин ШM. -ыны
ны вә көмәкчи гурулушларын бир аг- мијjәтин 1938 илдә japaдылмыш Азәрб. Ломбардија Алп дағлары (макс. Һүнд.
регатда бирләшмәсиндән ибаратдир. Шурасы 29834 идманчыны әһатә едән 4049 м), галан һиссәсини Падан дү
Игтисади ҹәһәтлән әлверишли олма- 184 коллективи бирләшдирир. «Л.» занлији тутур. Əсас чајы кәмичилија
дығындан вә чох метал сарфи илә баша ҹәмијjәти Азәрб. шурасынын 7 идман зарарлы Подур. Ири көлләри: Гарда,
кәлдијиндән ССРИ-дә л. истеһсалы залы, затычылыг тири, 41 идман Лаго-Маҹоре, Комо.

1960-ҹы илләрдә дајандырылмышдыр. мејданчасы вар (1982). л. истисади ҹәһәтлән Италијанын

локомотив (фр. Clocomotive; лат. ЛокомотивГАЈЫРМА—бах Нәг- даhа чох инкишаф етмиш вил.-идир.
locus —јер + motio— Һәрәкәт)—гатарлары лиjјат машынгајырмасы. Машынгајырма, металлургија, кимја,
релс үзәриндә һәрәкәтә ҝәтирән дарты лӧксоДРОМИЈА (јун. loxüsəј- тохуҹулуг, тикиш, јејинти сəна јеси
нәгл. Васитәси. Мүһәррикинә ҝөрә л.- ри + drоmоѕ—гачыш, joл)-фырланма вар. Й. өлкәнин əсас к.т. р-нудур. Әм
ин електровоз, тепловоз, газотурбо- сәтһи үзәриндә бүтүн меридианлары тәәлик мəhсулун әксәр һиссасини ири
воз, мотовоз, паровоз вә комбинәли сабит к буҹағы алтында кәсән хәтт. капиталист тәсәрруфатлары верир. Гар
(мәс., дизел електровоз, теплопаровоз) Сфера үзәриндәки Л.-ны вә орто- ғыдалы, буғда, чәлтик, jем биткилари
нөвлəри вар. л. функсијасыны мотор- дрoмијаны һолланд астроному.В. Снел - әкилир. Бостанчылыг, сүдлүк һејван -
лу вагонлар (електрик гатары, дизел- лиус өjpəнмишдир (1624). Хәритәдә- дарлыг инкишаф етмишдир.
татарлар), hабелә дрезинләр дә јеринә ки Меркатор пројекси јасында л. дүз лоМБАРДИЈА мәктәБИ — Шимали
јетирир. Ёнли вә дар д.). -нда ишләјән хәтләрлә тәсвир eдилир. л. дәниз на- Италијада 8—10 асрләрдә japaнмыш
Л.-ләр бурахылыр. Ҝөрдүзү ишә көрә вигасијасында вә аеронавигасијада иш- бәдии (ме'марлыг) мәктәб. Бу мәктә
Л.-ләр макистрал (jүк вә сәрнишин ләдилир. бин Италијада илк роман» үслубунун

дашыјан, һәмчинин ст. -да ишләјән ма- ...ложиЈА (јун. logos – сөз, тә'лим)- тәшәккүлүндә һәллёдиҹи ролу олмуш
невр Л.-ләри) вә сәнa je Л. -ләринә (за- тә'лим, билик, елм мә'наларыңы бил- дур. Л.м.-нин роман килсәләри үчүн
Воддахили jолларда, мә' дән, шахта дирән мүрәккәб сөзләрин тәркиб һис- интерјерин дүркүн вә ahəнкдар һиссә
вә с. -дә истифадә едилир) ајрылыр. сәси; мәс., хеолокија, биолокија, со- ләрә ајрылмасы, тағтаван конструкси

Илк Л.-ләр — паровозлар 19 әсрин сиолокија. јалары системи, хариҹи диварларын тек

әввәлләриндә Б. Британијада (1803, лолЛАНН (Lolland)-Балтик дәни- тоник бәзәкләри вә с. характерикдир.
1814), сонралар Руси јада (1834) гураш - зиндә, Данимарка архипелагында (Миланда Сант-Амброҹо килсәси, 11—12
дырылмыш вә бүтүн əср боју паровоз ада. Данимарка ја мәхсусдур. Саh. әсрләр; Веронада Сан-Дзено Маҹоре
д.ј.-нда jеканә дарты васитаси олмуш 1,2 мин км2. Əhəнкдашылардан вә килсәси, 12 аср). Готика ме'марлығы
дур. 20 әсрин әввәлләриндән башла- килләрдән тәшкил олунмушдур. Мо- елементлари Л.м. зәмининда өзүнә мәх
јараг паровозлар тепловоз вә електро- рен дүзәнликлари үстүндүр. д.ј. көр- сус шəкил алмыш, чох вахт сырф
возларла әвәз олунмаға башланды. пүсү йлә Фалстер а.-на бирләшдирил- декоратив характер дашымышды (Ми -

електрик гатарындан илк мишдир. Əсас порту-Наксковдур. килсәси, 1386 илдән). Л.м. -нин
дәфә 1926 илдә (Бакы — Сабунчу — лолЛАРДЛАР [инк. lollard, орта ни- Ренессанс тикилиләри декоратив бәзәк
Сураханы хәттиндә), вәтәнимиздә ис- дерландҹа lollaert (d), həрфи мә'насы — лəринин зəнкинлији, ичмәканларын ме'
теһсал олунмуш електровоздан исә бурун алтында дya oxyјан]—14 əсрдә марлыг композисијаларынын мүвәффә -
1933 илдә истифадә олунмушдур. Дүн- Инкилтәрәдә, һәмчинин бир сыра Гәрби гијjәтли һәлли илә фәргләнир. Кват -
јада ән күҹлү јүк електровозу (вл80, Авропа өлкәсиндә антикатолик бид'әт троченто дөврү Ломбардија бојакар
мүһәррикинин күчү 6520 квт, сүр' - характери алмыш кәндли плебеј һәрә- лығынын инкишафында Пизанеллонун
əти 110 км/саат) ССРИ-дә истеһсал катынын иштиракчылары. Л. феода - мүһүм ролу олмушдур. 15 әсрин 2-ҹи
едилмишдир. Сәнa jeҹә инкишаф етмиш лизм гурулушунун әдaләтсизлијини кәс- јарысында Л.м. рәссамларынын (В.
өлкәләрдә, әсacән, тепловоз вә електро- кин тəнгид едир, силки бəрабəрсизли- Фоппа, Ил Бергонјоне, Брамантино,
воз ишләдилир. Галан Л.-ләр күҹүнүн јин ләғв едилмаси вә с. І тәләрләр ирәли Браманте) әсәрләриндә композисија aj
вә ф.и.ә.-нын аз олмасы, конструксија- сүрүрдүләр. Л. Уот Тајлер үсјанынын дынлығы, рəнк чаларларынын јумшаг
сынын мүрәккәблији сәбәбиндән кениш (1381) идеоложи ҹәһәтдән һазырлан- лығы, ишыг көлқә еффекти үстүнлүк
jajылмамыш вә jалныз зәрури һаллар- масында бөјүк рол оjнамышлар. тәшкил едирди. Јүксәк Ренессанс дөв
да тәтбиг олунур лом — Болгарыстанын шм.-г.-индә шә- рүндә Л.м. -нә Леонардо да Винчинин

Локомотивгајырманын инкишафы һәр. Дунај чајы саһилиндә өлкәдә әһә - japaдыҹылығы жүҹлу тә’сир көстәр
Л. -ләрин күчүнүн, һәрәкәт сүр'әти вә мијjәтинә көрә 2-ҹи порт. ӘҺ. 30 мин мишдир.

ACE-17, ч. 6
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ЛОМБАРДИЈА ОВАЛЫҒЫ-Итали- алтында олмуш Того әразисинин инэ.м. Психолокија Ин-тунун директору, 1980
јанын Шм. -ында Падан дүзәнлијинин иди. 1960 илдән Того Респ. сынын пај- илдән һәм дә «Психолоҝически жур
бир һиссәси. Һүнд. Алп д-рынын әтәк тахтыдыр. Партија еви, Президент налын баш редакторудур. ССРИ -дә
ләриндә 300 — 400 м-ә, По чајы дәрә сара jы, идман комплекси (һамысы мүһəндис психолокијасы нәзәријjәсинин
синдә 20-50 м ә чатыр. Аллүвиал чај 1960—70 ҹи илләр), килсә (20 әсрин ишланиб Һазырланмасы тәшәббүсчүлө
чөкүнтүләриндән тәшкил олунмушдур. аввәли), Истиглалијjәт монументи (1960) риндән биридир. «Шәрәф нишаны» ор
Милан ш. Л.о. -ндадыр. вә с. ән јахшы тикилиләриндандир. дени вә медалларла тәлтиф олунмуш

ломБАРДИЈА ВЕНЕСИЈА КРАЛ- ЛОМЖА (Lonza)—Полшанын шM.- дур.
ЛЫҒЫ —Bјана конгресинин (1814 — ш.-индә шәһәр. Ломжа војевoдaлығы - Әсерләри: Человек техника.
15) гарары илә Австрија ја верилмиш нын инэ.м. Нарев чајы саһилиндәдир. Очерки инженерной психологии, 2 изд.,
Шимали Италија əјаләтләри-Лом - Əh. 33 мин (1977). Јејинти вә jүнкүл М., 1966; Антиципация в структуре дея
бардија вә Венесијадан тәшкил олун - сәнаје мүəссисəлəри вар. тельности, М., 1980.

мушду. 1859 илдә Ломбардија, 1866 ЛомЖА ВОЈЕВОДАЛЫҒЫ (Wo- Ломоносов Михаил Василјевич
илдә исә Венесија ваһид Италија крал - jewództwo Lomzynskie) — Полшанын (19.11.1711, индики Арханҝелск вил.,
лығы тәркибинә дахил олдилар. шм.-ш.-индә инзибати валид. Мазоветс - Ломоносово к. —15.
ЛОМБАРДо тоЛЕДАНО (Lombar - Подлјаска овалығында, Нарев чајы 4.1765, Петербург)
do Toledano) Висенте (16.7.1894, Пуеб- (Висланын голу) һөвзәсиндәдир. Саh. —илк рус тәбиәтшү
ла штаты Tecјутлан — 16.11.1968, Мехи- 6,7 мин ҡм”, əh. 321 мин (29% -и шә- нас алими; физики
ко)—Мексика вә бејнәлхалг фәһлә һәрә- һәр əh.; 1977). Инз. м. Ломжа ш.- кимјанын банилә
каты хадими. Һүгугшүнас. 1923 илдә дир. Л.в. өлкәдә иктисади ҹәһәтдән риндән бири, шаир,
Пуебла штатынын губернатору, 1926- ән аз инкишаф етмиш аграр-сана је ви - муасир рус әдәби
28 илләрдә вә 1964 илдән конгресин де- лајəтидир. Әcacән, тохуҹулуг вә јејин - дилинин баниси,
путаты олмушдур. 1936—40 илләрдә ти сəна јеси инкишаф етмишдир. Əра - рәссам, тарихчи,
Мексика Зәһмәткешләр Конфедерасија - зинин тәгр. 50% -и әкин саһәси, 20% - енсиклопедист, маа
сынын баш катиби, 1938—63 илләрдә индән чоху мешәләрдир (әсacән, шам). рифчилијин тәрәф
Латын Америкасы Зәһмәткешләри Кон- Аз әмтәәли к.т.-нда донузчулуг, сүд- дары. Балыкчы ай
федераси јасынын сəдри, 1945—65 ил- лүк -әтлик hејвaндaрлыг үстүнлүк тәш- ләсиндә доғулмуш
ләрдә Үмумдүнја Һәмкарлар Иттифаг- кил eдир. Човдар, јулаф, картоф, кəтан дур. Москвада
лары Федераси јасынын сəдр мүавини јетишдирилир. Ағаҹ тəдарүк едилир. Славјан-Јунан-Латын Академијасында
иди. Мексика Сосиалист Халг Парти- ломидЗЕ Ҝеорки Иосифович (д. 10. (бура кәндли балалары гәбул eдилмәдији
јасынын баниси вә идеологудур. 1950 8.1914, Тифлис)-совет әдәбијјатшу- үчүн Л. өзүнү Холмогор дворјанынын
илдән Үмумдүнја Сүлһ Шурасынын насы. ССРИ EA м. үзвү, (1972). 1942 оғлу кими гәләмә вермишди), Петер
үзвү иди. л.Т. сијаси вә сосиал мəcə- илдән Сов.Икп үзвү. М. Горки ад. бург ЕА нәздиндәки ун-тдə, 1736-41
ләләрә даир бир сыра елми әсәрин мү - Дүнја Әдәбијјаты Ин-тунун совет әдә - илләрдә Алманијада тәһсил алмыш
әллифидир. бијјаты тарихи бөлмәсинин мүдири дыр. Гајытдыгдан сонра EA да физи -
ЛОМБОК (Lombok) — Кичик Зонд (1955 илдән), Сов.Икп мк јанында ка синфи үзрә адјункт тә”јин олун -
а-ры тәркибиндә ада. Саh. 5435 км?. Иҹтимаи Елмлар Академијасынын проф. муш, 1745 илдә исә кимја проф. (акад).
Шм.-да дағлар (3726 м, Ринҹани вул- (1965 илдән). ССРИ халклары әдәбиј- вәзифасинә сечилмишдир. 1746 илдә

каны), орта һиссәдә тәпәли дүзәнлик - jaтлaрынын инкишафынын, гаршылыг- илк дәфә физикадан мүһазирәләри
ләр, ҹ.-да әhәнхдашылы плато (һүнд. лы әлегә вә тә'сиринин нәзәри проб- рус дилиндә охумаға башламышдыр.
716 м) јерләшир. Иглими субеквато- лeмләринә һәср олунмуш «Әдәбиј- 1748 илдә Л.-ун тә'юиди илә Русијада
риал муссондур. Чəлтик, гәһвә, соја, јатда сосиализм реализминә доғру» илк елми тәдгигат ким ја лабораторија -
јерфындығы, түтүн беҹәрилир. Гур- (1952), «Ваһидлик вә мүхталифлик» сы japaдылмышдыр. Овахтадәк әса -
ғушун вә синк филизи jатаглары вар. (1957, 2-ҹи нәшри, 1960), «Јенилик сән, кимја вә физика саһәсиндә тәдги
Əсас шәһәри Матарамдыр. сорағында» (1963), «Совет әдәбијјаты гатлар апармыш, 1748 илдән ким ја
ЛОМБРОЗо (Lombroso) Чезаре (6.11. инкишафынын нәзәри проблемләриә илә дaha чox мәшғул олмуш, 1753 ил -
1835, Верона — 9.10.1909, Турин, Ита- (1964) вә с. әсәрләрин мүәллифидир. дән өмрүнүн сонунадәк тәбијјат ва
лија)-италјан мәһкәмә психиатры вә Әсәрләриндә Азәрб. әдәбијјатындан тәтбиги елмлəрин ән мүхталиф cahə
антропологу, буржуа криминоложија- да бəhc eдилир. «Чохмилләтли совет ләриндә чалышмышдыр. 1755 илдә

сы вә ҹина јәт һүгугунда мүртәҹе ант- әдәбијјаты тарихи»нин (ҹ. 1—6, М., Л. -ун лајиһәси əсасында Москва ун-ти
роположи ҹәрәјанын баниси. 1858 ил- 1970—74) баш редакторудур (Л. И. (инди онун алынадыр) тәшкил олун
дә Павија ун-тини битирмиш, 1862 ил- Тимофејевлә биркə). мушдур. л. рәнқли "шүшә алынмасы
дән һәмин ун-тин проф., 1896 илдән
исә Турин ун-тинин проф. олмушдур. Статьи о советской многонациональной ли

Әсәри: Чувство великой общности, технологијасыны ишләјиб һазыpламыш,мозаика сəнəтини инкишаф етдирмиш

Л. ҹина јəти доғум, јахуд өлүм кими тературе, М., 1978. дир. Л. Исвеч (1760) вә Болонја (1764)
тәбии һадисә e'лан етмишдир. Анадан EA-ларынын Фәхри үзвү сечилмишдир.

кәлмә ҹина јаткар нәзәријjәсинин (jә’ни ломнитски (Lomnicki) Тадеуш Ленинграддакы Александр Невски лав
ҹина јаткар олмурлар, ҹина јаткар до- (д. 18.7.1927, индики УССР-ин Под - расынын Лазаревски гәбиристанында
ғулурлар) мүәллифидир. Илк әсәрлә- гајтсы ш.)-полјак актјору. ПXP Дөв- дәфн олунмушдур.
риндә л. ҹинаjәткарлығын биопсихо- ләт мүкафаты лауреаты (1968). 1953 Л.-ун ким ја вә физика саһәсиндә
ложи, сонракы әсәрләриндә исә сосио- илдән Полша Бирләшмиш Фәһлә Пар- ки тəдгигатлары материјанын атом
ложи амилләринә үстүнлүк вермишдир. тијасынын үзвү. Узун илләр Варшава- молекул гурулушу Һаггындакы тәсәв
Елми сассызлығына бахмајараг Л.-нун да «Театр Вспулчесны »нын актјору ол- вүрлəpə əсасланыр. Атм.-дəки електрик
ҝөрүшлари узун мүддәт буржуа крими- мушдур. Һазырда Волјадакы театра Һадисəлəринин тəдгиги үчүн ҝ. В.
нологијасында апарыҹы мөвгејә малиқ рәһбәрлик едир. Полјак реалист театр Рихманла биркә хүсуси апарат ишләјиб
олмушдур. ән'әнәләринин давамчысы олан Л. театр- Һазыpламыш, Рихман илдырымдан
лоME (Lomé)-Тогонун па јтахты. да Кордиан (Кордиан», J. Словат- һәлак олдугдан сонра онун тəдгигат
Гвинеја көрфәзи саһилиндә порт, д.ј. ски), Глумов («Садəлик мүдриклијин ларыны давам етдирмишдир. л. елек
ст., автомобил јоллары говшағы, Беј- шәртидир», А. Островски), Артуро трик саһәсини ефирдәки һиссәҹиклә
налхалт аеропорт. Ә. Тәгр. 320 мин («Артуро Уинин карјерасы», Б. Брехт) рин фырланма һәрәкәтинин нәтиҹәси
(1980). Иглими екваториалдыр. Орта вә с. ролларда чыхый етмишдир. 1946 кими дүшүнүрдү. О, маддәдә електрик
темп-р март — апрелдә 31°С, ијул-ав- илдән кинода чәкилир: «Нәсл» (1954), jүкләринин олмасыны тамамилә
густда 23°С-дир. Иллик јағынты 775 «Азадлығын илк күнү» (1964), «Пан кар едирди. Л. -ун оптика саһәсиндәки
мм. Мәрмәр е'малы, памбыгтəмизлә- Володыјевски (1969), «Еһтирас» ән мүһүм ихтираларындан бири гараін
мә, пива з-длары, аjаггабы вә тохуҹу- (1978) вә с. Бир чох пјес вә ссенарилә - лыгда објектлари ајдын сезмәк үчүн
луг ф-кләри; Милли елми тәдгигатлар рин мүәллифидир. Педагожи фәалиј- дүзәлтдији хүсуси бахыш борусу ол
ин-ту, Милли китабхана, ун-т вә с. jәт көстәрир. мушдур. л. астрономијаја бөјүк мараг

вар. Əсасы 19 әсрин сонунда гоjулмуш - ломов Борис Фјодорович (д. 28. көстəрмишдир. о, рефрактометр гу
дур. 1897 илдә Алманијанын Того про- 1.1927, Нижни Новгород, индики Гор- рашдырмыш вә ишләтмиш, В. Һершел
текторатлығынын әркәзи олмушдур. ки ш.)-совет психологу. ССРИ EA м. дән хејли аввал телескоп рефлектор
Биринҹи дүнја мүһарибәсиндән сонра үзвү_(1976). 1956 илдән Сов.Икп үз- системини таклиф етмиш (1762), Ру
Франсанын мандаты, Икинчи дүнја вү. Ленинград Дөвлат Ун-тини битир- сијада илк дәфә фотометрик усулла -
мүһарибәсиндән сонра исә гәјјумлуғу мишдир (1951). 1972 илдән ССРИ EA ры инкишаф етдирмишдир. 1761 илдә

ин
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Венеранын Ҝүнәш дискиндән кечмә- 19 әсрин 1-ҹи јарысындан габагҹыл лә. Уз. (Новосибир а рындан Канада
синин мүшаһидәсинә әсacән онун атм. - Азәрб. зиjалыларынын диггатини ҹәлб Арктика архипелагындакы Елсмир а.
ини кашф етмишдир. Л.-ун фикринҹә, етмиш, М. Ф. Ахундов «Пушкин ин надəк) тәгр. 1800 км, ени 60—200 км,
маддəлəрин бүтүн хассəлəрини атом өлүмүнә» Шәрг поемасында рус әдә- океан дибиндән орта һүнд. 3000 м дир.
лардан ибарәт корпускулларын мүх- биjјатынын бөјүк симaлaрынын сыра лонг (Longos) (?— ?)— гəдим јунан
тәлифмеханики һәрәкәтләри hаггын- сында онун да адыны чәкмишдир. јазычысы (2-3 әсрләр). Ашигaнэ
дакы тәсәввурләрлә изаһ етмәк олар. 1956 илдә ССРИ EA тәбијјат елмлә- буколик «Дафнис вә Хлоја» романы
Л.-а көрә, истилик маддә һиссәҹиклә ри вә иҹтимаи елмләр саһәсиндә көр - нын мүәллифидир. Әсәрдә кәндлилә
ринин фырланма һәрәкәтиндән асылы кәмли наилијjәтләр үчүн Л. адына ики рин вә гулларын мәйнәти, гәһрәман
дыр. л. маддә күтләсини вә енержинин (бири совет алиминә, диҝәри хариҹи ларын шүҹаәти идеализә едилир. Рит -
сахланмасы ганунларыны тәҹрүбә jo- өлкә алиминә верилмәк үчүн) гызыл мик нәсрлә јазылмыш бу әсәр сон
лу илә сүбут етмиш вә бунлары тәбиәт - медал тә'сис етмишдир. 1961 илдә Л. ун Ренессанс вә Маарифчилик дөврүндә
шүнаслыгда јохланмасы тәләб олун анадан олмасынын 250 иллији гејд пасторал романлар үчүн нүмунә ол
мајан аксиомлар һесаб етмишдир. Л. - олунмушдур. Ленинград вил.-ндә шә мушдур.
ун нәзәри кимјасы тамамилә физика һәр, Атлантик океанында ахын, Ши Әсәри: Дафнис и Хлоя, М., 1957.
елминин наилијjәтләринə əсасланырды. мал Бузлу Океанында суалты силсилә, Әд.: Султанлы ә., Антик әдә

О, мәһлулларын хассəлəрини этрафлы Новаја Землјада дағ силсиләси, Курил биjјаты тарихи, Б., 1958; Античный роман,
өjpəнмиш, кимјави објектләр үзәриндә а.-ларында вулкан, Гәрби Шпитсбер- М., 1969; Радциг С. И., История древ
физики тəдгигатлар апармаг үчүн мүх - кен a. -сында јүксəклик. Л.-уре шәрәфи- негреческой литературы, 4 изд., М., 1977.
тәлиф ҹиһазлар (вискозиметр, рефрак- нә адландырылмышдыр. Москвада, лонг (Long) Маркерит (13.11.1874,
тометр вә с.) ихтира етмишдир. Тәбии - Ленинградда вә Ломоносов шәһәриндә Ним—13.2.1966, Парис) франсыз
елми материализмин ардыҹыл тәрәф - hејкәли гоjулмушдур. пианочусу, педагог. 1906—40 илләрдә
дары, олан Л.-а көрә бүтүн тәбиәт һа Әсәрләр и: Сечилмиш әсәрләри, Парис консерватори јасында дәрс де -
дисəлəри механики характер дашыбыр Б.. 1961; Полное собр. соч., т. 1 10, м. — мишдир (1920 илдән проф.). Хүсуси
вә механика ганунларына табедир. л. л., 1950—59; Избранное, М., 1981. фп. мәктәби јаратмыши, пианочу кими
метафизик бахышлары рәдд едир, Әд.: мәммәд Ариф, М. В. Ло- консертләр вермишдир. 1943 илдә ж.
тәбии просесләрин тәкамүлү, Каина моносов вә рус әдәбијаты, Азәрб.CCP EA Тибо илә бирликдә пианочу вә скрип
тын вә Јер күрәсинин тəдриҹән дәјиш - 1961, 11; Муратов М., Ломоносон качыларын мусабигәсини (1946 илдән
мәси идејасында исрар едирди. л. ел ( həјат вә јарадыҹылығы), (1961; М. Лонг вә ж. Тибо ад. Бејнәлхалг
ми диндән азырмаг уғрунда мүбаризә әләкбәрова С.Ә., Бөјүк рус алими Мүсабигә) тәшкил етмишдир. л. Па
апарырды.л.-ун чоғрафија нә кеoлoкија елм - Летопись жизни и творчества М. : Лом: рис ва Москва консерваторијаларынын. олмушдур.

русской поэзии, М., 1961; јенә материки
илә Вранкел а. арасында боғаз. Чукот

ларыны өдрәнмиш, бир чох фајдалы розов А. А., Ломоносон, 5 изд.; М., 1965; вә Шәрги Сибир дәнизларини бирләш
газынтыларын әмәлә кәлмәсинин дүз- Благой д., От Кантемира до наших дирир. Ән дар јери 125 км дир. Илин
күн изаһыны вермишдир. «Игтисади дней, 2 изд., т. 1, М., 1979." чох вахты бузла өртүлү олур. Аме -
ҹоғрафија» вә «игтисади ландшафт Ломоносов (1948 иләдәк Ора- рикалы дәниз сəјјаһы Т. Лонгун шә
хәритәләри» терминларини елмә илк нијенбаум)-РСФСР Ленинград рәфинә адландырылмышдыр.

дәфә л., дахил етмишдир. Русијанын вил.-ндә шәһәр. Фин көрфәзинин ҹлонг-АЈЛЕНД (Long Island) — Ат -
мухталиф р-нларында апарылаҹаг саһилиндә кәми дајанаҹағы. д.ј. ст. лантик океанында ада. АБШ саһил
игтисади -ҹоғрафи тəдгигaтлaрын прог- Механики төкмә вә кәрпиҹ з длары, ләриндә, һудзон чајынын мәнсәби ја
рамыны һазырлaмышдыр. Бу прог- jүнкүл вә јејинти сəна јеси мүəссисәлә хынлығындадыр. Лонг Ајленд
грам Л.-ун өлүмүндән сонра һәјата ри; дәнизчилик мәктәби вар. м. в. зы васитәсилә материкдән ајрылыр.
кечирилмишдир. Шимал р-нларынын Ломоносовун шәрәфинә адландырыл- Саh. 4462 км?. Сәтһи алчаг вә дүздүр.
вә Шимал дәниз јюлунун тəдгиги мəcə мышдыр. Г. һиссәсиндә Hју-Јоркун 2рну (Брук -
ләләринә бөјүк мараг көстəрмишдир. л. 18 әсрдә А. Д. Меншикова мəx - лин вә Куинс) јерләшир. Л. А. и 1609
Дәниз бузларынын тәдгиги илә мәш- сус сарај-парк ансамблындан јаранмыш- илдә инқилис дәниз сəјјаһы һ. Һудзон
ғул олмуш вә oнлaрын илк таснифаты дыр. Илк вахтлар бурада «Бөјүк са - кәшф етмишдир.
ны тәклиф етмишдир. рај» (1710—25) тикилмишдир. Сарајын лонг-Бич (Long Beach)—АБШ да,

1751 илдән Русија тарихи илә мүн- мәркәзи көрпүсүндән Ашағы парка тәм- Калифорнија штатында шәһәр. Лос -
тәзәм мәшғул олмаға башлајан Л., тәраглы пилләкән узаныр. Ансамбл Анҹелесин ҹ. шәһәрәтрафы. Сан Педро
«Русијанын гəдим тарихи», «Шәҹәрәли 18 әсрин 50—70 ҹи илләриндә форма - көрфәзиндә порт. ӘҺ. 350 мин (1974).
тыса Русија салнамəси» әсәрләрини јаз- ламышдыр. Бу илләрдә л. да ме" - Нефт чыхарылыр вә e'мал олунур.
мышдыр. Норман нәзәријjәсинә гаршы мар А. Риналдинин лајиһәси илә мән Ракет космик, авиасија, кәмига јыр
чыхмышдыр. Тарихдә халг күтләләри- зәрәли Јухары парк (1756 —62) салын ма, метал е'малы, јејинти сəна јеси,
нин мүəjjән ролуну гәбул етсә дә, тари- мыш, ІІІ Пјотрун кичик сарајы (1758— автомобилгурашдырма з-длары вар.
хи шәхсијjәтләрин фәалијjәтини һәлл- 62), зәриф Чин сарајы (1762—68), «Сү- Иглим курортудур.
едичи сајмышдыр. рүшмә тәпәлији» павилјону (1762–74) лонго (Longo) Луиҹи (15.3.1900,

Л. әдәби бәдии јарадыҹылыгда да тикилмишдир. Л.-ун Бөјүк Вәтән мү - Алессандрија эјалати, Фубине Mон -
новатор иди. В. Г. Белински ону «рус һарибәси илләриндә гисмән дағылмыш феррато -16.10.1980,
әдәбијјатынын Бөјүк Пјотру» адлан сарај парк ансамблы бәрпа едилмишдир. Рома)-Италија

дырмышдыр. Л. -ун ше'p japaдыҹылы - Шәһәрдә М. В. Ломоносовун абидәси бејнәлхалг комму
ғы рус мәдәнијjәти, шифаһи халг јара - гоjулмушдур (1955, hејкәлтәраш E. д. фәһлә
дыҹылығы гајнаглaры илә бағлыдыр. Гликман). Л. 1-ҹи дәрәҹәли Вәтән мү Һәрәкаты хадими.
Муасир рус поезијасында да эсас јер hарибәси ордени илә тәлтиф едилмиш Кәндли аиләсиндә
тутан силлабик -тоник ше'p системини дир, (1981). доғулмушдур. 1920
нәзәри ҹәһәтлән əсасландырмыш, ону Ломоносов АХЫНЫ — Атлантик илдә Сосиалист

јарадыҹылығында тәтбиг океанында сәтһалты екваториал ахын. Партијасына, 1921
етмишдир. А. С. Пушкин Л.-ун фәл - Екватор боју Ҹəнуби Пассат ахыны јениҹә

сәфи oдaлaрыны jүксәк гијмәтләндир- нын алтында 50 м дән 200 мә гәдәр јаранмыш Италија
мишдир. І Пјотрун васфи Л. поезија - дəринликдә ш. -ә доғру һәрәкәт едир. Коммунист Партија
сында хүсуси јер тутур («Бөјүк Пјотр», Л.а.-нын макс. сүр'әти 80—100 м дә сына (икП) дахил
1760). «Тамира вә Сәлим» (1750), «Де - ринликдә 120 см/сан јə чатыр. Еква олмушдур. 1921 —

мофонт» (1752) фаҹиәләри вар. «Саг- тордан ҹ. -а вә шм. -а Л.а.-нын галын- 28 илләрдә Италија Коммунист Ҝәнҹ -
гал һимни» (1757) сатирасы мүртәҹе лығы азалыр. л.а. Атлантик океаны- ләр иттифагы (икҜи) рәһбәрлијинин,
руhаниләр әлејһинә јөнәлдилмишдир. нын енликләриндә үмуми су дөвраны 1924—26 илләрдә исә онун Катибли -
Рус дилинин илк әсл норматив грамма- системинин мүһүм һиссәсидир. л.а.- jинин үзвү иди. Коминтернин 4 ва

«Рус грамматикасы» ны 1959 илдә «М. Ломоносов» кәми- -ҹы, Коммунист Ҝәнҹләр Интернасио
(1755, нәшри 1757) вә с. филоложи синдә совет експедисијасы ашкар ет - налынын (кҜи) з вә 5 ҹи конгрес
әсәрләрин мүәллифидир. л. рус тер- мишдир. ләриндә иштирак етмишдир. 1926 илдә
минологијасынын əсасыны гормушдур. Ломоносов силсиләси— Шn- икп мк үзва сечилмиш вә икҝи нин
Л.-ун әдәби вә елми фәалијjәти һәлә мал Бузлу океанында суалты силси- кҜи Иҹраијjә Комитәсиндә нүмajән
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дәси кими Москва ја көндәрилмишди. ланмыш, Калифор- һәрләрлә бирликдә Бөјүк Лондон (Ин
1932 илдән Коминтернян ичрайjjә Ко нија ун -тинә мүвәф- килтәрәнин метрополитен графлыгла
митәсиндә икП-нин нүмма jәндәси иди. фәгијjәтлә имтаһан рындан биридир) конурбасијасыны тәш -
Испанијада антифашист мүһарибәси вермиш, лакин мад- кил eдир. Əh. 7,3 млн. (шәһәрәтрафы
(1936—39) башландыгдан сонра Л. Ис ди чәтинлик үзүн- илә, 1979).
панија респ. -сына јардымын тәшкилат дән тәһсилини ја- Үмумшәһәр идарәчилик органы Бө

чыларындан, Бејнәлмиләл бригадала рымчыг гојмушдур. jүк Л.-ун Бәләдијjә Шурасыдыр. Бә
рын јарадыҹыларындан (Галло ады илә Гызыл азарына» ләдијjә Шурасы һәр ил сəдр вә cәдр
онларын баш мүфаттиши) олмуш, бир тутуланлара гошу- мүавини сечир. Шәһәрдәки даирәләрин
чох дөјүшләрдә вурушмушдур; респ. лан Л. 1897 илин гы- вә Ситинин (Л. -ун мəркәзи һиссаси)
нын мәғлубијjәтиндән сонра Франса ја шыны Алјаскада ке- дә бәләдијjә органлары вар. Идарәчи
кетмиш, 1941 илдә «Виши» haкимијjәт чирмишдир. Шимал лик функсијаларынын чохуну Бөјүк
органлары тәрәфиндән Италијанын фа hека јəлəриндә [«Ҹа- Л.-ун Бәләдијjә Шурасы вә даирә шу
шист һөкумəтинә верилмишди. Италија навар оғлу» (1900), ралары һәјата кечирир.
да фашист режими девриләнәдәк (1943) «Онун аталарынын аллаһы» (1901), "ун "гэдим декемјаша jыш мәскә -
həбсдә вә сүркүндә олмушдур. Алман- «Шахта өвладлары» (1902) китаблары), ни олдyғy eһтимал едилир. Рома һөкм
фашист ишғалчыларына гаршы милли «Гар гызы » (1902) романында, «әҹдад - ранлығы дөврүндә л. әрвәлҹә һәрби
азадлыг мүһарибәси дөврүндә (1943—45) ларын чакырышы» (1903), «Ағ диш» дүшәркә, сонра порт, 4 әсрин ортала
партизан һәрәкатынын əсас тәшкилат- (1906) повестләриндә буржуа ҹәмијjә - рындан исә Рома Британијасынын мү -
чы вә рәһбәрләриндан бири иди. 1946 тинин антиһуманист, јыртыҹы маһијjәти һүм сифаси мәркәзи олмушдур. Англ
илин јанварындан икп баш катибинин ифша олунур. Һәмин әсәрләрин мүс- сакс ишғалы дөврүндә (5—6 әсрләр)
мүавини, 1964 илин августундан баш бәт гәһрәманы мөһкәм ирадəли, мәрд, дағыдылмыш, лакин тезликлә бәрпа
катиби олмушдур. 1972 илдән икП нин фәдакар, нәҹиб инсандыр. «Дәниз ҹа- едилмишди. Норман ишғалындан (1066)
сәдри иди. 1948—79 илләрдә парла - навары» (1904) романында фәрдијjәт- сонра шәһәрдә сәнәткарлыг сехлари ва
мeнтин депутаты олмушдур. Москвада чилик вә «фөвгәлбәшәр» инсан фәлсә- таҹир килди јалары japaнмышды. 11
ад. күчә вар; хатирә лөвһәси вурул- фәси рəдд едилир. «Іəнуб дәнизлари асрин сону—12 әсрин әввәлиндә л. рәс
мушдур (1981). hекајəлəри эндә (1911) американ импе - мән Инжилтәрәнин пајтахты олду. 18
Әсәрләри: Народ Италии в борь- риализминин ишғалчылыг сијасəти иф- әсрин сонундан Л. дүнјада ән бөјүк

бе, 2 изд., М., 1952; Ревизионизм новый и ша олунур. М. Горки јарадыҹылығы - дәниз порту, тиҹарәт вә малијjә мәр -
старый, М., 1958; Интернациональные нын (хүсусилә «Фома Гордејев» рома- кәзи кими танынды. Л. фәһлә һәрәка
бригады в Испании, м., 1960; Уроки анти- нынын) тә"сири илә л. ун әсәрләриндә тынын ири мәркәзләриндәндир. Чар
фашистского Сопротивления, М., 1980. мәзлумлара рәлбәт мотивлари күҹлән - тиэмин башлыҹа мәркәзи иди.
ЛонгФЕлло (Longfellow) Һенри мишдир: thəјатын дибиндәкиләр» (1906) Коммунистләр иттифагынын 1—2-ҹи
Уодсуорт (27.2.1807, Мен штаты, Порт. китабы. Русијада 1905 — 07 илләр ин конгресләри кечирилмиш, Биринчи Ин
ленд — 24. 3. 1882, гилабыны һәрарәтлә гаршыламышдыр. тернесионал тә'сис олунмушдур. к.

Массачусетс штаты, «Дәмир дабан» (1908) романында фәда- Марк (Л. ун Һајкет гәбиристанында

Кембриҹ) — амери кар ингилабчы сурәтләри јаратмышдыр. дәфн едилишдир), Ф. Енкелс Л.-да
кан шаири. <Ҝеҹә Ән јахшы әсәрләриндән олан «Мартин јашамыш вә ишләмишләр. 1902 илин
сәсләри» (1839),<Кө Иден» (1909, 5 серијалы бәдии телеви- апрелиндә «Искра» Л.-да чыкмаға баш
ләлик нәғмәләри»

зија филми, 1980) романында буржуа ладыгда В. И. Ленин илк дәфә бура ја
(1842), «Көчәри гуш ҹәмиј јəтиндә исте' дадын фаҹиәси тәс- кәлмишдир. РСДРП -нин 2 -ҹи гурулта -
лар» (1858) вир олунур. 1910 илдән сонра си јаси јынын давамы, 3-ҹү вә 5-ҹи гурултај
китабларынын, «Һи фәалијjәтдән узаглашан Л. өлүмүндән лары Л.-да кечирилмишдир. Икинҹи
перион» (1839), «Ка бир аз аввәл АБШ Сосиалист Партија - дүнја мүһарибәси заманы Л. алман фа
вана» (1849) роман сындан чыкмышдыр. 1910—16 илләрдә шист авиаси јасынын шиддатли һүҹумла

ларынын мүәллифи
јаздығы әсәрләрдә [<Вахт көзләмир» рына мә'руз галмыш, 30 миндән артыг

дир. 40-ҹы илләрдә (1910), «Аj вадиси» (1913), «Бөјүк адам һәлак олмушду. Л.-да мүхтәлиф

аболисионизм һәрә евин кичик саһибәси» (1916) вә с.] со- дипломатик көрүшләр, мүшавирәләр,
катына кошулмуш, һиндиләрин гырыл- сиал проблемлəри тәбиәтә товушмаг бејнәлхалг конфранслар кечирилир.
масы вә зәнҹиләрин көләлијинә гаршы болу илә һәлл етмәјә ҹәһд көстəрилир. Бөјүк Л. өлкәнин истисади мәркә
е'тираз сәсини уҹалтмышдыр. Шимали Өмрүнүн сон илләриндә ағыр хәстә зидир. Өлкәдә e'маледиҹи сәнаје мəh
Америка һиндиләринин фолклору эса- олмушдур. Гәрбдә пролетар әдәбиј - сулунун 1/6 ини верир. Машынгајырма
сында јазылмыш <hајавата hаггында јатынын баниләриндән олан Л. -ун ja - вә метал е'малы (авиаси ја вә автомо
нәғмә» (1855) поемасында ҹәсур вә радыҹылығы американ әдәбијјатында билгајырма, електротехника, електро
јенилмәз Һинди образыны japaтмыш- реализмин мөһкәмләнмәсиндә мүһүм ника, ҹиһазгајырма, ками тә'мири

дыр. л. алим филолог кими дә танын - рол оjнамышдыр. «Һәјат ешги» hека - вә с.), јејинти, кимја, ағаҹе'малы вә с.
мылдыр. 31 ҹилдлик Јерләр һаггында jәси В. И. Ленинин чох севдији әсәр - сәнaje cahəлəри инкишаф етмишдир.
шс'рләр» (1876—79) китабында дүнја ләрдән олмушдур. Бөјүк Л. өлкәнин нәгл. говшағы, беј

поезијасында тәбиәт тәсвиринә һәср Әсәрләри: Адәмдән аввал, Б., нəлхалг һава хәтләри мәркәзидир. л.
олунмуш ше'рләр топланмышдыр. «Рөв - 1926; Ган сәси, Б., 1927; heкajәләр, Б., портунун јүк дөвријjәси 40,2 млн. т
шәбәj— Короғлунун атланышы» ше'ри 1957; Мартин Иден, Б., 1962; Дәмдр дабан, дур (1979). Дүнјада илк метрополитен

1980; Л. ваһид мәркəздән инкишаф ет -
Әсәрләри: hајавата hаггында нағ Шыхлы и., xx әср харии

мә. Б., 1971; Избранное, М., 1958; Пес нь әдәбијјат тарихи, Б., 1974; Стоун И., мәмиш, мүстәгил шәһәрләрин вә ja -
о Гайавате, л., 1978. Моряк в седле, М., 1960;" Богослов- шајыш мәскәнләринин бирләшмәсин -
Әд.: Јелизарова м. J. вә баш- ский в. н., Джек Лондон, М., 1964; дән формалашмышдыр. Л. -ун тарихи

галары, Xix әр харихи әдәбијјат тарихи, Батурин с. Портреты американских мəркәзи Вестминстер аббатлығы (го
Б., 1964; Старцев А. И., от Уитмена писателей. М., 1979; Балтроп Р., Джек тик килсә, 1245—1745), Бакинкем са -
до Хемингуэя, м., 1972; Литературная Лондон: человек, писатель, бунтарь, пер. разы (1825—1913), Банкет

история Соединенных Штатов Америки, с англ., М., 1981.
т. 2, М., 1978.

(1619—22), Вестминстер сарајы (пар
Лондон (London), Бөјүк Лон- ламент; (1840—68) вә с. биналарын

Лондон (London) (аталығынын фа- дон (Greater London) –Б. Британија- јерләшдији Вестминстер р нундан,
милијасыдыр; әсл фамилијасы Гриф- нын пајтахты. Дүнјанын əн бөјүк шә- банклар, биржалар, ири инһисарла
фит, Griffith) Ҹек (12.1.1876, Сан- һәрләриндән вә портларындан бири. рын контор биналары јерләшән Си
Франсиско — 22.11.1916, Глен Еллен, Лондон һөвзасинин мəркәзи һиссәсиндә, ти р-кундан ибаратдир. Ситијә инки -
Сан Франсиско јахынлығында) — аме- Темза чајынын Шимал дәнизинә тө- лис крaллaрынын кечмишигамәтқа
рикан јазычысы. Ҝәнҹлијиндә сәркәр- күлдүју јерин јахынлығындадыр. Иг- һы --Тауер гәсри (11 әсрдән тикил -
дан һәјат кечирмиш, мухталиф күнә- лими дәниз типлидир. Орта темп р јан- мишдир) јерләшән rəдим Тауер рну
музд ишләр көрмүш, матрос, репортјор, варда 5,3°С, ијулда 18,9°С дир. Иллик бирләшир. Сити јахынлығында Рома
мүхбир олмушдур. 1895 илдә АБШ Со- јағынты 645 мм. Тез-тез думан олур. дөврү тикилиләри (1123 илдән), Сент -
сиалист Фәһлә Партијасынын, 1901 —16 Һава чиркли олдугундан думанлар зa - Мери роман готик килсәси (12—13
илләрдә АБШ Сосиалист Партијасынын маны л үзәриндә түстү өртүү (смог) әсрләр) вә с. галмышдыр. л. -ун мәр
үзвү олмушдур. Мүстәгил јолла савад- әмәлә кәлир. л. ону әһатә едән щə- кәзиндән кәнардакы тикилиләрдән
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илдә ун-т тәләбәләринә елми дәрәчә
вермәк һүгугуна малик идарә кими
japaдылмыш, 1898 илдән али тәһсил
мүəссисасинә чeвpилмишдир. 1907

вә 1910 илләрдә Л.у.-нин тәркибинә
мувафиг олараг Ун-т (1826) вә Крал
(1829) коллеҹләри дахил едилмиш

дир. 1947 илдә Л.у.-ндә 16 елми ида
рәси олан Британија Тибб Федераси -
јасы (аспирантура) japaдылмышдыр.
Л.у.-нин 9 факүлтәси, мухталиф елми
тəдгигат ин-тлары, 30-дан чох мәктәб ва
коллеҹи, гијаби шө'бәси вар. Ун-тдә 80
минәдәк тәләбә oxyјур, 1500-дәк мүәл
лим, оҹумләдән тәгр. 900 проф. дәрс
дејир (1979). Ун-т елми вә елми-мето
дики әдәбијјат нәшр eдир. Л.у.-нин
фәалијjәти дөвләт, иҹтимай тәшкилат
лар вә гәһсил һаггы һесабына малијjә -
ләшдирилир. Л.у. -нин канслери Б. Бри
танија краличасы нЈелизаветадыр.
Лондон һөвзаси, , Лондон
овалығы--Б. Британијанын ҹ.-ш.
индә овалыг. Темза чајынын ашағы
ахыны боjундадыр. Синклинал чөкәк -
ликдир. Палеокен вә Неокенин кил,

гум вә чынгылларындан тәшкил олун
мушдур. Палыд, фыстыг ва шам мешә
ләри вар. , Лондон ш. Л.Н. -ндәдир.
ЛОНЖЕРОН (фр. lоngеrоn; lоngеr —
бојунҹа кетмәк) — бир чох мүһəндис
турғуларынын (тəjjapə, автомобил, көр -
пү, кәми вә с.) конструксијасында əсас

Лондон. 1. Шәһәрдән көрүнүш. 2, Вестминстер сарады. Саат гүлләси. 3. Мүгәд- гүввәни гәбул едән елемент. л. учуш
дәс Павел килсәси. 1675—1710. Ме'мар к. Рен. 4. Һајд-паркдан. бир көрүнүш. апаратларында конструксијанын

узуну боју јерләшир вә стринкерләрлә
Саутуорк килсәси (13—15 əсрләр) вә (ијун -август) ва Москва данышыгла- бирликдә тәjjapәдә ганад, фүзелјаж,
Һемптон -корт сарады (16—18 әсрләр) рына (1939) көрүнмәмиш xəјанəт олан гујруг, сүкан вә eлeрoн һиссәләриндән
диггӘи ҹәлб едир. Классисизм вә нео Л.д. Б. Британија Һаким даирәләри- ибарәт каркасын узунуна јығымыны
классисизм дөврү, абидәләри: Сент- нин сијаси -игтисади мәсәләләрә дайр әмәлә ҝәтирир. Автомобил ва

Мери-ле-Боу (1670—80), мүгәддәс Алманија илә сазишә ҝәлмәк, бунуңла вагонларда енинә елементләрлә
Павел (1675—1710), Сент Мери -ле- да фашист тәҹавүзүнү Шəрги Авропа бирләшдирилмиш ики Л. чәрчивә (шас
Стренд (1714—17) килсәләри, Инҝи - өлкәләринә вә ССРИ -jә гаршы jөнәлт- си) әмәлә кəтирир. Л. а. бамперләр,
лис банкы (1788—1833), Британија мәк сә” jләринә субут иди. Инкилтәрә- һәмчинин ганад, пиллә, рессор вә с.
музеји (1823—47), биржа (1841 — 44), нин Алманија ја бә'зи мүһүм күзәштләр һиссәләрин кронштејнлари бəркидилир.
Британник -һаус бинасы (1924—27) вә с. вә'д етмәсинә бахмајараг ики өлкә ара- 1950-ҹи илләрдән башлајараг јалныг хү
Неоготика тикилиләри: парламенг би- сында Мөвҹуд олaн дəрин империалист суси тә' jинатлы автомобилләрдә вә jүк
насы (Вестминстердə), Олл Сентс кил- зиддијjәтләри үзүндән Л.д. нәтиҹәсиз автомобилләриндә тәтбиг eдилир.
сәси (1849—59), Тауер көрпүсү (1886— гуртaрды. Лонжумо ПАРТИЈА мәктәБИ -
94) вә с. Муасир ме'марлыг нүмунә
ләриндән Крал консерт залы (1949. — 51), 4 изд., т. (1917—1945), М., 1980.

Әд.: История внешней политики СССР, фәһләләрдән партија кадрлары һа -
зырламаг үчүн илк тәһсил мүəссисә -

тəјјарә вағзалы (1956), АБІШ сәфирлији си. 1911 илин јазында Лонжүмода
(1960), «Виккерс» ширкатинин көjјдэ- лондон КРАЛ ҹәмиәти, (Парис јахынлығында) В. И. Лени -
ләни (1962), Инҹәсәнәт мәркәзи (1967) тәбиәт һаггында биликлә- нин рәһбәрлији илә болшевикләр ја
вә с. фәргәәнир. 20 әсрдә Бөјүк Л.-ун рин инкишафы үзрә—Б. Бри- ратмышды. Динләјиҹиләри Русијада
əтрафында ири јашајыш комплекслари танијанын башлыҹа елми ҹәмијjәти јерли картија тәшкилотлары сечирди.
тикилмишдир. (милли EA һүгуглудур), 1660 илдә ја- Мәктәбә 13 динлајиҹи вә 5 азад динлә

Л.-да бөјүк али мәктәбләр (Лон - радылмыш, 1662 илдә крал хартијасы jиҹи гәбул олунмушду. Динлајиҹиләр
дон университети, Сити ун-ти, Сити илә тэсдиг едилмишдир. Л.к.ҹ.-нин арасында Ј. Д. Згвин, Г. К. Орҹони -
Политехник ин -ту вә с.), мүхталиф 700-дән чох милли, 70-дән чох хариҹи кидзе вә б. вар иди. Мәктәбин идеја
академијалар (драм сəнəти, мусиги, үзвү вар; бунлардан 29 нәфәри Нобел рәһбәри вә әсас мүһазирәчиси в. и.
рәгс академијалары вә с.), елми мүкафаты лауреатыдыр (1973). Л.к.ҹ.- Ленин иди; о, 56 мүһазирә охумуш,
ҹәмијjәт вә идарәләр (Лондон Крал нин хариҹи үзвлари ичәрисиндә совет ҹари вәзијjәт барәдә мә'рузә етмиш,
Мәмијjәти вә с.), китабханалар (о ҹүм- алимләриндан В. П. Амбарсумјан, «Коммунист Партијасынын Манифести»
ләдән дүнјанын əн бөјүк китабхана - и. м. Виноградов, А. Н. Колмогоров, Һаггында мәшғәлә апармышды. И. Ф.
ларындан олан Британија музеји ки- А. Н. Несмејанов, Н. Н. Семјонов, Арманд, А. В. Луначарски, Н. А. Се
табханасы), 30-дан чох музеј (Брита- милли үзвлəри ичәрисиндә акад. П. л. машко вә б. да Л.п.м.-ндә мүһазирә

.
реја ва су, әгр. 80 театр (Милли театр, лондон мегАВиләси (1915)– августун 30-да, дә гуртармыш, дин -
Крал ІІекспир театрынын филиалы, Инкилтәрә, Русија Франса илә ләјиҹиләр Русија ја кизли ишә кет -
опера -балет театры вә с.), бөјүк консерт Италија арасында апрелин 26-да бағ - мишдиләр. л. п. м. кәләҹәк болше
заллары фәалијjәт көстәрир. ланмыш вә о вахтадәк Алманија вә Ав- вик партија мәктәблəринин вә комму -
Лондон (London)-Канаданын ҹ. ун- стрија — Маҹарыстанла иттифагда олан нист ун-тләринин сәләфи олмушдур .
да, Онтарио әјалəтиндә шәһәр. Нәгл. Италијанын. Антанта тәрәфиндә Бирин- Әд.: Нелидов Н., Барчунов
говшағы. Әһ. 240,4 мин (1976). К.т. ҹи дүнја мүһарибәсинә гошулмасы шәрт- п., Ленинская школа в Лонжюмо, м.,
р-нунун тиҹарәт вә сәна је мәркәзидир. лəрини мүəjjәнләшдирән кизли
Јејинти, тохуҹулуг, машынгајырма, вилә. Мүһарибәјә гошулмасы әвәзиндә лонКЕ Женни—бах Маркс Женни .
кимја сəна јеси; ун твар. Италијаја Адриатик вә Екеј дәнизлә- лонКЕ (Longuёt (Шарл) 14.2.1839,
Лондон ДАНышыгЛАРЫ (1939)— риндә, Кичик Асија вә Африкада бир Кан—5.8.1903, Парис) - франсыз со
Б. Британија вә фашист Алманијасы сыра әразиләр вә'д едилмишди. сиалисти, публиcист. 1865 илдә Би -
Һаким даирәләри нүмajәндәләри ара- лондон "УНИВЕРСИТЕТИ Б. ринҹи Интернaсионала дахил олмуш,
сында кизли данышыглар; Инкилтәрә Британијанын əн бөјүк ун-ти вә елми - онун Баш Шурасынын үзвү сечил
тәрәфинин тәшәббүсү илә апарылан тэдгигат мәркәзләриндән бири. 1836 мишдир (1866 68, 1871—72). 1871 илин

вӘ

мүга- 1967.
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ха

нәшри ма

апрелиндән Парис Коммунасынын үзвү, рынын, новеллаларын мүәллифидир. вә ја
Коммунанын рәсми органынын баш ре- Лакин Л. де в. даhа чох драм әсәрлә lim f(x)=lim g(x)=0дактору олмушдур. Коммунанын мәғ - ри илә танынмышдыр. Испан милли
лубијjәтиндән сонра Б. Британија ја мү- драматуркијасынын баниси олан Л.
haҹирәт етмишди. Биринҹи Интернасио- де в. мүхталиф жанрларда 2000 ә ja - оларса вә g” (x)+0 шəртиндә
налын Лондон конфрансында (1871) вә хын пјес (500ə јахыны дәрч олун - lim f(x)

—А
hаага конгресиндә (1872) К. Маркс вә муш, 200 ә гәдəринин исә jалныз ады x +a g(x)
Енкелсин хәттини эсасəн мүдафиә ет- мә'лумдур) јазмышдыр; 1979 илдә

лимити варса,миш, бакунинчиләрә гаршы мүбаризә «Икинҹи Давидин рәшадәти» пјесинин
апармышдыр. 1872' илдә К. Марксын там автографы тапылмышдыр. Драм lim f(x)

—lim
f'(х)

гызы Женни илә евләнмиш, коммунар- japaдыҹылығы халг театры илә сых x ->a g(x) x-a g'(х)
лара амнистија верилдикдән (1880) бағлыдыр. «Бизим дөврүмүздә jени доғрудур.
сонра Франса ја га јытмышды. Икин- комедија јазмаг сəнəти» (1609) мән -
чи Интернaсионалын 1-ҹи (1889) вә зум

Мәс.,
трактатында Ренессанс драмы

5-ҹи (1900) конгресләринин нүмајəн - нын башлыҹа принсипләри ифадә sin r
lim COST

= lim
cos 0
1

дәси олмухидур. олунмушдур. Әсәрләриндә дөврүнүн x +0 е*—1 x -0 e0

лоПАРЛАР — саамларын елми әдә- габагҹыл, һуманист идејаларыны әкс
бијјатда ја jылмыш ады. етдирмишдир. «Кордовалы. ҹәсур Бу гајданы илк дәфә И. Бернулли
лоПАТИКАН (Cnicus) — мүрәккәбчи- Педро Карбонеро» (1603, нәшри 1620), тапмыш, ҝ. Лопитал умумиләшдир
чәклиләр фәсиләсиндән битки ҹинси. «Саламеја Макими» (1610 иләдәк), Мишдир.
Бенедикт Л.-ы (С. benedictus) адлы бир •Гојун булағы» (1612—13), «Касти- Әд.: Мәммәдов Р., Али ријази
нөвү вар. Бозумтул јашыл ләләквары лиjа мәһкөмә һакимлари» (1618), «Кү, јат курсу, һ. 1, Б., 1978.
бөлүмдү јарпатлардан вә сарымтыл чи- наһсызларын таны» (1623), «Севилја лополит (јун. Тораѕ— каса + lіthоѕ—
чәкләри олан сәбәтҹикдән ибарәт бир- улдузу» (1623), «ҹәза гисас дејил» даш)-интрузив магматик
иллик, түклү от биткисидир. Аралыг (нәшри 1635) драмларында кәндлила- рын јатым формасы; магманын Јерсүхурла

дәнизинин саћил əразиләриндә, Ән Аси- рин истибдад зүлмүнә, феодал өзба дахилиндә сојумасы нәтиҹәсиндә әмә -јада, ССРИдә— Орта Асијада, Гафгаз- шыналығына гаршы мүгавимəти тәс- лә кәлән каса вә ја нәлбәки шәкилли
мышдыр. л. препаратларындан тибдә вә гәти, интигам Һүгугу мүдафиә олу, лајлары истигамəтиндә јатыр. Ёһти -интрузив күтлә. Јерләшдији сүхур

бајтарыгда иштаһаны вә һәзми јахшы - нур. Комедијаларында («Рәгс мүәл- мал блунур ки, л. магманын Јер га -
лашдырмаг үчүн, көвдәсинин чичәклә лими», 1593; <Hə јардан доjур, нә әл- бығына сохулмасы вә сәтһә јахынлаш -
нән һиссаси јарпаглaры илә бирликдә ли“ дән гоjур», 1613—18 илләр арасында; масы илә әлагодар алт гатларын маг -
көр һазырланмасында истифадә едилир. Хетафели кәндли гадын», оҹағына чөкмəси нәтиҹәсиндә ја •
ЛОПАтин Ҝерман Александрович 1620; «Кузәли гыз», 1627 иләдәк) азад раныр.
(25.1.1845, индики Горки — 26.12.1918, мәһәббәт мөвзусу əсас јер тутур. Ја
Петроград— рус ингилабчысы, 1-ҹи Ин- радычылығы испан вә Тәрби Авропа нин мүсбәт вә мәнфи гүввәтләринә ҝө

ЛОРАН СЫРАСЫ — (20) фәрги

тepнaсионалын Баш шурасынын үз- драматуркијасынын инкишафына тә'
вү, К. Марксын «Капитал» әсәринин сир көстəрмишдир. Драм

рә дүзүлмүш
әсәрләри

1-ҹи ҹилдинин (бир һиссасинин) Ру - совет театрларында, оҹүмләдән «Ce- a, +a (2а) +а.(2-а)+..
сијада илк тәрҹүмәчиси. 1870 илдә ха - вилја улдузу», «Гојун булағы», «Рәгс be

+ b2
+ +...

риҹә кетмиш, Парисдә 1-ҹи Интернасио- мүәллими», «Нә јардан доjур, нә әл - 2—а
(1)(2—а)?

нала дахил олмушду. 1870 илин гы дән гоjур» пјеслари Азәрб. сәһнәсиндә гүввәт сырасы (2, а вә сыранын әмсалшында Русиjаjа гајытмыш, Н. Г. Чер- тамашаја гоjулмушдур.
лары комплекс əдəддир). Мүсбәт үст -нышевскини сүркүндән гуртармаға ҹәһд Әсәрләри: Пресләр, Б., 1974; Собр. лү һəдлəрин ҹәми мәркәзи а, радиусу

етмишди. К. Маркс Л.-и јүксәк гид- соч. т. 16, М., 1962—65; Пьесы, Киев, R'S олан даирә дахилиндә jығы -мәтләндирмишдир. л. бакунизмә гар- 1979.
Әд.: Плавскин З., Лопе де Ве гүввәт сырасыдыр;шы мүбаризәдә К. Маркса јахындан

Ф. га, Л. —М., 1960; Артамонов с. д., həдлари марказикөмәк көстəрмиш, К. Маркс вә нөгтәсиндә олан

Енкелсин тәсири илә белә бир эгидәјә История зарубежной литературы xvii- r. о радиуслу даирә хариҹиндә jығы., . лан сырадыр. r<R оларса, (1) сырасыкәлмишди ки, Русија һәмин дөврдә со
сиалистингилабы дејил, буржуа-демо, лоПЕС (Lopez) Франсиско Солано дыр, ҹәми исә һәмин һалгада комплекс2-а R даирәви һалгасында Јығы

кратик ингилабы гаршысындадыр. 1884 (24.7.1826, Асунсјон 1.3.1870, Сер- дəјишәнли,илдә Народната волја»ны бәрпа етмәјә рә— Кора) — Парагвај дөвлат аналитик функсијадыр.
хадими, л.

ва халге тәшкилaтына чевирмәјә ҹәһд дипломат. Парагва јын Авропада илк қәлмәсинәЕјлерин әсәрләриндә л.с.-нын раст

көстəрмишди. Лакин һәбс (1748) бахмајараг франолунараг сәфирлијинин (1853—54) башчысы
сыз ријазијјатчысы П.ЛоранынШлисселбург галасына салынмыш, 1905

— 07 илләр ингилабы заманы азад едил, ларда өлкәнин истисади вә си јаси мә - мишдир (1843) ки, rez-a-R һалга
олмуш, хариҹи дөвләтләрлә данышыг- илә танынмышдыр. Лоран көстәр

мишди. Сәһһәти позулдугундан сијаси нафејини мүдафиә етмишдир. 1855
фәалијjәтлән узаглашмышды. л. бир илдән Парагвајын һәрби назири ол- комплекс дəјишәнли функсија Л.с.-насында биргијмәтли вә аналитиколан

сыра памфлет вә очеркләрин мүәлли- муш, ордуну јенидән тәшкил етмиш, ајрыла билир. Бу теореми К. Вејерфидир. өлкәдә илк ҹәббәхана, төкмә з-ду вә штрасс да сөзләмишдир.
дә: Антонов в., Русский друг д.ј. тикинтиләринин тәшәббүсчүсү ол- ЛОРД (инк. ord, илкин мә'нада —са

Маркса г.А. Лопатин, М., 1962; Хар мушдур. 1862—70 илләрдә Парагва- Һиб; ев, аилә башчысы) — 1)орта әсрченко Л., Винклер А., Мятежная jын президенти иди. Аркентина, Бра

телностиармана лопатина, 2 издр Став. зилија вә Уругвај мүдахиләчиләринә һиби (лорд манора, лендалорд), аралы
гаршы дөјүшләрдә һәлак олмушдур. сахла јан ири феодал—барон. л. ады

лоПЕ ДЕ ВЕГА, Карпjo (Lope de суа Антуан (166i, Парис=1704, na (pүтбәси) лордлар палатасыны тәш
Vega Carpio) Феликс (25.11.1562, рис)-франсыз ријазијатчысы. Ди кил едән перләрә верилир (14 əсрдән).

Мадрид —27.8.1635, ференсиал heсaбына даир илк дәрс
Киши хәтти илә ирсән кечир, лакин

Мадрид) — испан лијин мүәллифи (1696). Риjази анали - крал да бәхш едә биләр. 19 асрдән исә
драматургу, шайр, зә даир бир сыра чәтин мәсәләни араш- нә, сијаси, елм, мәдәнијjәт - хадимлә

Һәмчинин ири капитал нүмajәндәләри

насир. Сəнəткар
аиләсиндә доғул, нин һәлләриндән бирини вермишдир. ринә вә с.-jә верилир. 2) Б. Британи-
мушдур. 1634 илдә лопиТАЛ ГАЈДАсыщики нов е јада бир сыра аливә јерливазифәли

рүтбоси
ри-мүəjjән ифадәни ачмаг үчүн гајда сәси. Мас., лорд-канслер, лорд-мермышдыр. 20-дан

нөгтәсинин мүəjjән әт вә с. 3) 15—17 əсрләрдә л.-протек
рик ше'рләрин, «Ар- рафында (а нөгтəси мүстəснадыр) тор титулунун таркиб һиссәси.
Радија Pas98), «Әз Тә рин олунмун, з) ва і (x) функ- лодкиПАНИДЗЕ "Давид Онисимо
вәтәниндә гәриб, сијалары диференсиалланандырса, вич (д. 18. 3. 1905, ндики Ҝүрҹ.ССР,
(1604), «Доротеја» limf (x)=lim g <x=0 Вани р-нунун Салхино к.)-күрчү со
(1632) романла педагогу. Педагожи е.д. (1948),

лан ади галан
а

ады.

рополь, 1979.

чох поеманын, ли- (теорем): xa

ха ха вет
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совет адамла

Чох

проф. (1948), ССРИ Педагожи EA (1973). Нjy-Јорк вә Bјана ун тләрин
акад. (1974), Братислава ун-тинин (1969) дә охумушдур. Көнигсбергдә проф.
вә Прагадакы Карл ун тинин (1970) олмуш (1940 илдән), 1950 илдән Бул
Фәхри доктору. 1941 илдән Сов, ик дeрнeдəки Макс Планк (АФР) елми
үзвү. 1937 илдән Тбилиси ун-тинин пе ҹәмијjәтинин давраныш физиолокијасы
taroҝика кафедрасында (1963 илдән ин-тунун рәһбәридир (Баварија Зеви -
кафедра мүдири) илләзир. Тәдгигaтлa - зендә 1955 илдән); hејварларын давры педагоҝика нәзәријjәсинә һәср олу - ранышындан бәһс едән етолоки ја елми
нуб. Гырмызы Әмәк Бајрағы, Халглар нин јарадыҹыларындан биридир. Н.
Достлуғу, «Шәрәф нишаны» орденлари, Тинберкенлә бирликдә онтокенездә инмедаллар, оҹүмләдән Јан Амос Ко стинктив давраныш вә онун инкиша -
менски медалы илә (ЧССР) тәлтиф фына даир тә'лими ишләмишдир. Бә”
едилмишдир. зән һејван давранышынын биоложи

Әсәри: Педагогика на службе шко ганунaујғунлугларыны јанлыш олараг
лы, Тбилиси, 1978. инсанлара аид едир.
ЛОРДКИПАНИДЗЕ Константин Алек

Әсәрләри: Evolution and modifi
сандрович (д 7.1.1905, индики Самтре cation of behavior, Chicago, (1965); в рус.
диа р ну, Диди Ҹихаиши к.) — ҝүрчү пер. — Кольцо царя Соломона, М., 1970;
совет јазычысы. Сосиализм гуруҹулу Человек находит друга, М., 1971; Uber
уна һәср едилмиш «Сечилиш tierisches und menschliches Verhalten, Bd.шер
ләр» (1926) китабынын, «Колхиданын с. Лорен «Дүнән, бу күн. сабақ, 1—2, München, 1973—75.

шәфәглари» (1931—52), «Сеһирли даш» филминдә. әд.: Хайнд Р. А., Поведенне жи
вотных, пер. с англ., м., 1975.

(h. 1–2, 1955—65: h. 3, 1980) роман
ларынын, «Абашада "нә" баш вермиш илдән кинода чәкилмәјә башламышдыр. ЛОРЕНТc (Lorentz) һендрик Антон
дир» (1979), «Дағлы дағлара гарытды» Л. көзәл, темпераментли италјан гады (18.7.1853, Арнем 4.2.1928, hap
(1980) әсәрләринин лем) — Нидерланд«Өлүм һәлә "гој көзләсин» (1968) hе да (1956—59) чәкилмиш («Гүрур вә eh физики, електрон
кa jәләр силсиләсиндә тирас», «Гарағаҹ алтында мәһәббәт», һәр нәзәријjәсинин бани -
рынын Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндәки икиси 1958, «Асар», 1959 вә с.), Ита си. Нобел мүкафа
рәшадәтиндән бәһс олунур. Ленин ор лија ја гајытдыгдан сонра реж. В. Де ты лауреаты (1902).
дени, 6 башга орден вә Сиканын филмләриндә бир сыра јаддамедалларла Дүнјанын бир
тәлтиф едилмишдир. галан образлар japaтмышдыр: Әсас рол академија вә елми
Әсәрләри: Фотограф, Б., 1929; лары Чезира («Чочара», 1961), Иоанна ҹәмијjәтләринин

Икін ана, Б., 1930; Рэдд олсун гарғыдалы («Алтона мәһбуслары», 1963), Аделина, үзвү. Милләтләр
һүҹуму, Б., 1935; Собр. соч.т. 2, Тби- Анна, Мара («Дүнән, бу ҝүн, сабаһ», Мәмијjәти Интел
лиси, 1971; Заря Колхиды, М., 1979. 1964), Филумена Мартуpано («Италјан лектуал Әмәкдаш

Әд.: Каландадзе л., Констан- сајағы никаһ» 1965), Ҹованна («Күнəба лыг Комитасининтин Лордкипанидзе, Тбилиси, 1958; Исто- ханлар», 1970), Адриана («Сәфәр»,
рия грузинской советской литературы, М., 1974), Тијета («Фәрсиз гызын гајытма үзвү (1923) вә пре
1977. зиденти (1927), фи

сы»,1981) вә с. Бир сыра бејнәлхалг ки зика үзрә Солве конгресләринин тәш
ЛОРДкиПАНИДЗЕ Нико (Николај но фестивалларында гадын ролларынын килатчысы вә cәдри (1911—27) олмуш
Мерабович) (29.9.1880, индики Схал- ән јахшы ифачысы кими мүкафата ла- дур. Ишығын əксолунмасыны вә сын -
тубо рну, Чунеши к. — 25.5.1944, Тби - jиг көрүлмүшдүр. «Бәхт улдузу» (1979) маcыны ҹ. Максвеллин електромаг
лиси) —ҝүрчү совст јазычысы. Тәләбә хатирәләр китабынын мүәллифидир. нит нәзәријjәсинә әсacән өjpəнмиш, ики
нүмајишләриндә (1900, 1902) иштира- ЛОРЕНС, Лоренс (Lawrence) Ер- мүһитин сəphəдиндә ишығын механи
кына көрә Харков ун тиндән хариҹ нест Орландо (8.8.1901, Ҹəнуби Дако- ки нәзәријjәсинин тәләб етдији 6 шәр
едилмишди. 1907 илдә Леобендә (Ав- та, Кантон —24.8.1958, Калифорнија, тин дејил, 4 шәртин јарандығыны көс
стрија) Мә" дән академијасыны би- Пало— Алто) — американ физики. Нобел тəрмишдир. Бу, ишығын енинә дал
Тирмишдир. «Жүрҹүстан сатылыр» мүкафаты лауреаты (1939), ССРИ EA ғалар олдугуну вә електромагнит нә
(1910), «Зәһмли һөкмдар», «Ҹәнка- әҹнәби үзвү (1942), Калифорнија ун- зәријjәсини тасдиг етди. л. ишығын
вәрләр» (һәр икиси 1912) hека јəлəрин- тинин проф. (1930). Сиклотрон идеја- дисперсијасыны дүшән дaлғaлaрлa
дә, «Вәлвәлә» (1914—19) повестиндә сыны тәклиф етмиш вә онун илк мо- онун тә'сириндән japaнaн икинҹи дал
буржуа мүлкәдар әхлаг нормалары делини гурмушдур (американ алими ғаларын интерференсијасы илә
ифша едилир. «Дағылан тифаг» (1916) H. Eдлефсенлә бирликдə). Нүвә реак- етмишдир. Бу, електрон нәзәријjәси
Новеллалар силсиләсиндә дворјанлы- сијаларыны вә сүн'и радиоактивлији нон инжләниб һазырланмасында илк
ғын сүгуту тәсвир олунмушдур. Та- өjpəнмиш, сиклотронда дејтронлары аддым олмушдур. л. нәзәријjәсинә
рихи ингилаби мөвзуда «Ҹығырдан алмыш вә oнлaрын төрәтдији реаксија- көрә һәр һансы маддә мәнфи вә мүс
релсә» (1928), Бөјүк Вәтән мүһарибә- лары тəдгиг етмиш, радиобиолокија вә бәт дискрет jүкләрдән ибарәтдир;
синә һәср олунмуш «Мәғлубедилмәз- радиотерапија проблемлəри илә мәшғул електромагнит Кадисәләри, мадданин
ләр» (1943), «Кечмиш әсирин гарытма- олмуш, атом бомбасынын japaдылма- електрик, магнит вә оптик хассәләри
сы» (1944) повестләри вар. сында иштирак етмишдир. бу jүкләрин гаршылыклы тә'сиринин
Әсәрләри: Избранное, М., 1951; ЛОРЕНС, Лауренс (Lawrence) нәтиҹәсидир. л. өзүнүн електрон нә

Грозный властелин, Тбилиси, 1958. Томас (13.4.1769, Бристол—7.1.1830, зәријjәси эсасында ишығын дисперси
Әд.: Жгенти в. д., Нико Лордки- Лондон)-инҝилис портрет рәссамы. јасыны изаһ етмиш, һәрәкәт едән елекпанидзе, Тбилиси, 1958.

1792 илдән кралын баш рәссамы, 1820 трик јүкүнә електромагнит саһәсинин
ЛОРДЛАР ПАЛАТАСЫ –Б. Бри- илдән Рәссамлыг Академијасынын пре- тә'сир гүввәсинин (бах Лорентс гүв
танија парламентинин јухары палата зиденти олмушдур. Әсәрләри: кралича вәси) дүcтуруну вермиш, Зејеман ha
сы; дүнјави вә дини лордлардан (пер - Шарлоттанын (1789, Милли галереја, дисәсини изаһ етмиш вә Зејеман пар
ләрдән) ибарәтдир. Л.п.-нын сəдри Лондон), мисс Е. Фарренин (1790, чаланмасы компонентләринин полјар
лорд-канслeрдир. Бах һәмчинин Бөјүк Метрополитен-музеј, Hју - Јорк), Авро- лашмасыны габагҹадан сөзләмишдир.
Британија, Дөвләт гурулушу бөлмә- панын си јаси вә һәрби хадимларинин һәрәкәт едән мүһитин електродинами
синә. (1814—19, Ватерлоо галерејасы, Винд- касына даир классик ишларин мүәлли
лордоз (јун. lordis—əјилмиш) зор гәсри), м. с. Воронсовун (1821, фидир. Максвелл тəнликларинин бүтүн
онурға əјриликларинин бир нөвү. Бу Ермитаж, Ленинград) портретләри. бәрабəрсүр'әтли вә дүзхәтли һәрәкәтлә
заман онурға өнә әјилмиш олур. Фи- ЛОРЕНСУ МАРКиш (Laurenco oлaн кeсaблaмa системлəри үчүн тәгр.
зиоложи Л. јашлыларда тəсадүф олу- Marquse) — Мозамбикин пајтахты Ма- доғру олдуғуну көстəрмиш, Лорентс
нур; əсасəн онурғанын бојун вә бел на- путу ш. Унин 1976 иләдәк ады; бах Ма- чевирмәләрини вермиші, күтләнин сүр”
һијәсиндә мүшаһидә едилир. путу.

атдән асылылығыны тапмыш, мәхсуси »
лӦРЕН (Loren) Софија (әсл фамили- ЛОРЕНтс (Lorenz) Конрад (д.7.11. вахт анлајышыны елмә дахил етмиш -
јасы Шиколоне, Scicolone; д. 20. 1903, Bјана) — Австрија зоологу, ето- дир Статистик физика jа, термодинами
9.1934, Рома) — италјан кино актриса- логу вә зоопсихологу. Тибб доктору каја, шүаланманын квант нәзәријjәсинә
сы. 1949 илдә Неаполда ҝөзәллик мү: (1928 илдән), фәлсәфә доктору (1933 вә умуми нисбилик нәзәријjәсинә дайр
сабигәләриндә иштирак етмиш, һәмин илдән), Нобел мүкафаты лауреаты дә ишлари вар,

изah
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Әсәрләри: Теория электронов пчевирмәләринә ксчир (бах Галилејин колорит јаратмаг мәгсади илә бәдии
ее применение к явлениям света, и теплово- нисбилик принсипи, Нисбилик нәзәриј- әсәрләрдә истифадә олунур.
го излучения. 2 изд., М., 1953; Старые и jәси). ЛОС—бах Гарасу.
новые проблемы физики. М., 1970.Әд.: Бройль Л., По тропам науки, лоРиләР—лорикимиләр фәсиләсин- лос-АЛАмос (Los Alamos)
пер. с франц.. М., 1962; клянус Е. М., дән јарыммејмунларын ики чинси. Нә- АБШ-ын ҹ.-г.-индә, Hју-Мексико шта
Франкфурт у. И.: Френк А. м., чибл. (Loris tаrdіgrаdus) Loris ҹин- тында шәһәр. Һемес д-рында, 2200 м
Хендрик Антон Лоренц (1853—1928). м., синин јеканә көвүдүр. Бәдәнинин уз. руксакликдəдир. Әһ. 12,6 мин (1975).
1974. 20— 25 см, чәкиси 85—350 ғ-дыр. Гуј- Елми-тəдгигат ин-тлары комплекси вар.
ЛОРЕНТС ГҮBваси - електромаг- руксуздур. Түкләри јумшаг, боз вә ја Л.-А. 1942 илдә атом енержисиндән
нит соһәсиндә һәрәкәт едән јуклү һжсә- күрәни-гәһвәјидир. Әлдарагынын икин- истифадә вә нүвә силаһы истеһсалы
чијә тә'сир едән гүввә: F=eE+e[1]. ҹи бармағы редуксија ја уграмышдыр. үзрә тәдгигатлар мәркәзи кими салын
һ. А. Лорентс муəjjән етмишдир. е- Ҹəнуб-Шəрги Асијада ja jылмышдыр. мышдыр.
һиссәҹијин јүкү, H— магнит саһәсинин, Көк Л.-ин (Nycticebus) ики нөвү лос-АнҸЕЛЕС (Los Angeles)НАБШ
Е исә електрик саһжинин интенсивлији, вар: ләHк көк Л. (G. coucang) вә ки- да, Калифорнија штатында шәһәр.
v--һиссәҹијин сүр'әти, ен — електрик чик көк Л. (N. pygmacus). Гујруғу Сакит, океан саһилиндә порт. Мүһүм
саhсиндә, ещенј исә магнит саһжиндә тысадыр. Ҹəнуб-Шəрги Асијада Малајја нәгл. говшағы. Бејнәлхалг аеропорт.
зәррәчијә әсир едән гүввәләрдир. Маг- архипелагынын бә'зи а-рында jajыл- Өлкәнин Г.-индә сүр'әтлә инкишаф
нит са һәсиндә л. г., зәррәҹијин һәрә. мышдыр. Ҝеҹә һәјаты кечирир. Мешә- едән сәна је вә малијjә мәркәзи. Əh. 3
кәт сүр'әтинә нәрлендикулјар оллугун - дә агачларда jашајыр. Һәшәрат, хырда млн. (1980, әтрафы илә бирликдә 8
дан иш көрүлмүр, jә'пи енержи сабит гуп вә мејвә илә гидаланыр. Мүхталиф млн.-дан чох). Л.-А. мүһүм тəjjapə,
га тыр, һәрәкәт трајекторијасы исә әји- фәсиләрдә балалајыр. ракет, космик учуш апаратлары

лир. Бирчинсли магнит саһжиндә (НЕ ЛОРЈАН, Лориан (Lorient- радиоелектроника аваданлыглары (әса
= consi) сабит л. г. нин (магнит һис- Франсанын шм.-г.-индә, Бретан ј-а- сән, һәрби мәгсәлләр үчүн) истеһсалы
сәсинин) тә'сири илә зәррәчик гијмәтчә нда, Морбиан департаментиндә шәһәр. мәркәзидир. Машынгајырма, нефт
сабит р сүр'әти илə oxy H истигамəтин- Һәрби-дәниз вә балыгчылыг порту. e'малы, кимја, резин, тикиш, јејинти,
дә олон винтзары һәрәкәт едир. Һәрә- Əh. 70 мин (1975). Кәмига јырма вә мебел, кино сəна јеси инкишаф етмиш
кәт трајектори јасынын На перпенди- електротехника сәнa jecн, балыг-кон- дир. Ун-т вар. Дәниз курортудур. Теле
кулјар мүстәвидә пројексијасы радиусу серв муассисəлəри вар. Кәми авадан- визија мәркәзи кими дә мәшһурдур.

лыгы истсhеал олунур. Мүнтәзәм план əсасында салынмыш
Г

еч" фырланма тезлији исә co= ловKA (Lorca)-Испани јанын ҹ.-ун- л.-А.-дә евләр сезрәк тикилмиш, шәхси
да, Мурсија вил.-ндә шәһәр. Әһ. 58,6 виллалар кениш багларла әһатә олун

олан чеврəдир (т — зәррәчијин мин (1975). Јун, тикиш, дәри, кера- мушдур. Мүасир ме'марлыг нүмунә
мика мә'мулатлары истеһсал олунур. ләри: Беннинг-һаус (1911), Доч-Һаус

күтләсидир). Е+9 вә Е Н олдугда 11-а Јејинти сәнајсси вар. Јахынлығында (1916), Һоллиһок-һаус (индики Муни
перпендикулдар истигамәтлә һәрәкәтә күкүрт вә дәмир филизи чыхарылыр. сипал Рәссамлыг Галере јасы, 1913),
баш тајан һиссәҹик чеврә бојунҹа вә лОРРЕН (Lorrain; әсл фамилијасы Жардинст-апартментс (1927), Белл
фырланма мәркәзи саһәјә перпендикул- желлс, Celléc) Клод (160, Шаман, авенjүдә скспериментал мәктәб (1935),

јар истигамәтлә vгд лрејф сүр'- Дотаринкидан. 230Naf82.Роман фран: Старчес-hаy 1940), Нортусст, иншу
əти илә (саддә сиклоид) һәрәкәтдә олур. илдән (?)) вә һәмиәлик орада гал- чөрч килсәхси (1944), Тишмен билдинг
Бу, магнетронларын вә дигәр гургула - мышдыр. л. классисизмин «идеал» мән- бинасы (1957), Лос-Анҹелес графлығы
рын әкасыны тәшкил eдир. зәрә жанрында өз вариантыіны japaт- нын Инчхгәннәт музеји (1965), Мусиги
ЛОРЕНТc ЧЕВИРМӘЛӘРИ бир мыш, әсәрләриндә ишыг-һава мүһитини мәркәзи (1967) вә с.
əталәт , heсaблaмa системиндән дикәри- инҹәликлә ишләмиш, күнәш ишығынын лосиЈА (hолландҹа loodsen — кәми
нә ксчиди нфадә едән дүстурлар. h. A. (сәһәр вә ахшам) сызылы шәфәтләри- сүрмәк) — 1) кәмичилик слминин бир
Лорентс вермишдир (1904). К эталәт ни поетикликлә вермишдир. Әсәрләри: бөлмәси; су јоллары илә үзмә шәраити
heraблaмa системи к системинә нәзә
pəli Or oxy истигамәтендә сабит у сүр'
əти илә сағ тәрәфә һәрәкәт етдикдә вә
Һадисәнин бу системләрдәки коорди
натлары x, y, z, t вә х", y", ', t'-дир -
сә, Л.ч.

.r+ut?
y=y', =z",

11—v?/с?

mv

ell

* + 2 x
(1

1—v?/с?
кими ифадә олунур (c— ишығын ва
куумда јајылма сүр'әтидир). (1)-дән
көрүнүр ки, фәза координатлары ки
ми заман да нисби кəмијjәтдир вә за
манын келиши мүхталиф эталәт сис
темләриндә мүхтәлифдир. Л.ч. Ејн- к. Лоррен. «Бај
штејнин хүсуси нисбилик нәзәријjәси- көрфәзи». 1646— 47.
нин эсас дүстурларындандыр вә бун- Ермитаж. Ленинград.
лардан ашағыдакы нәтиҹәләр алыныр:
1.ч. заманы ҹисмин өлчүләри дəјишир
(мас., к системиндә сукунатдә олан
Тузунлуглу хәткеш Ох оху бојунча јер- «Сәһәр», «Күнoрта», «Ахшам», «Шеҹәә ни, oнлaрын навигасија хүсусијjәтләри
ләшмишсә, к системиндә һәрәкәт едәр- (haмысы 1651—72, Ермитаж, Ленин- ни, хәритә вә навигасија васитәләрин
кән онун уз. Һәрәкәт истигамəтиндә град), «Авропанын оғурланмасы» (1655, дән истифадә принсипләрини өjpәнир;

? А. С. Пушкин ад. Тасвири Сəнəт Му- 2) су һөвзәләринин навигасија хүсусиj
зеји, Москва), «Агарын говулмасы» jәтләринин (саһилләрин, дибинин релје
(1668, Көһнә пинакотека, Мүнхен) финин, навигасија тәһлүкәләринин,

Х
у” вә г' дəјишмәдијиндән вә с. Офортлар да ишләмишдир. Һидроложи вә метеороложи шәрайтин

ЛОРУ ДИЛ — әдәби дил нормалары • вә с.) әтрафлы тәсвирини верән вәсайт;
хәткәшин һәрәкәт истигамəтинә перпен- на дахил олмајан сөз, ифадә вә сөздə- кәминин һәмин һөвзәләрдә Һәрә
дикулјар олaн өлчүләри дəјишмир); һә- jишмә формалары. л. д. әдәби диллә кәт етмәси үчүн əсас көстәриҹидир.
рәкәт едән саатларын ритми јавашы- јерли диалект арасында орта мөвге лосМАН (Һолландҹa loodsman)-үзүб
јыр. o'с сүр'әтләрдә л. ч. Галилеј тутур. Л.д.-дән данышыгда, едәҹә дә, кечилмаси чәтин олaн дәниз р-нларын

1/у - дәфә тысалыр: =r x
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да (чај саһәләриндә), боғазларда, ка- дуғу 1961 илдә АБШ-да е'лан едилмиш
налларда, лиманларын һүдудларында вә E. Лоренсин шәрәфинә л. адлан
вә oнлaрa jахын акваторијада кәми- дырылмыш, лакин сонракы тəдги-
ләрә бәләдчилик едән вәзифәли шәхс. гатлар бу мә'луматы тәсдиг етмәмиш
лосМАН (Naucrates ductor)—став- дир. л. (256Lr изотопу) илк дәфә
ридaкимиләр фәсиләсиндән балыг нө. ССРИ-дә алынмышдыр (1965). Л. -ун
вү. Дәниз балығыдыр. Бәдәнинин уз. күтлә әдәди 255 oлан изотопуну CO
60 см-дәк олур. Гујруғунда галынлаш вет алимлари (1969), 257—260 олан
мыш пулҹуглардан әмәлә кәлмиш ти - изотоплaрыны исә американ алимлә

ли вар. Pəнки көјүмтүл-ағдыр, үзә - ри (1971) алмышлар (јарымпарчалан
риндә енинә истигамәтлә түнд-көj 5—7 ма дөврлари мувафиг олараг, тәгр.
ерли золағы олур. Тропик ва суб- 20; 0,6; 4,2; 5,4 сан вә здәг-дир). л.
тропик дәнизләрдә раст кәлир. Акула - кимјави хассәҹә дикәр ағыр актино
ларын вә кәмиләрин јанында үзәрәк идләрә охшадығындан ән типик ок
узаг мəсафәләрә миграси ја едир. Хыр- сидләшмә дәрәҹәси +3-дур. Хлорид
да балыглар, хәрчәнккимиләр вә с. дузу Lr Cl, аз учуҹу олуб, надир тор -
илә гидаланыр. паг елементларинин хлоридларинә
лот (алм. Lot, bолландҹa lood) — су- охшајыр.
јун дәринлијини ҝәмидән өлчән ҹиһаз. ЛОУсон, Лосон (Lawson) Һен Бакыда Низами адына Азәрба јҹан Әдә
Дәринлик уҹуна јүк бағланиб су ја са- ри Арчибалд (17.6.1867, Гренфилл гы - би јјаты Музејонин лочи јасы.
лынмыш тросун уз. илә, сујун дибин зыл мә'дәнлари —2.9.1922, Сиднеј)

вӘ
дəки тəзјиги өлчмәклә вә ја сујун Австралија јазычысы. Австралија әдә хариҹи тәрәфдән сыратах, сүтун -

дибиндән сәсин әкс олунуб гарытма биjјатында реализмин баниси. Ранк
лар, мәhәҹҹәр, јахуд шәбәкә илә һасар

вахты илә (бах Ехолот) тә' jин олу- саз ишләмишдир. Капитализмин иф ланан јерләшкә. л. , өртүлү балкон,

шасы, зәһмәткешләрин həјат вә мүба jaxуд гапы функсијасыны дашы jыр

НОТАРИНЩИЈА (Lorraine) — Фран- ризаси «Дүнја жениш олaн күнләрдә» вә бинанын фасадында тәтбиг олу
Бә'зəі П. да hејкәлтәрашлыгсанын шм.-ш. -индә тарихи вил. Саh. (1896), «Атлылар үфүгдә» (1910) ше'р нур. Низами23 мин км?. ӘҺ. 2,3 млн. (1975). Əсас китабларынын, «Газан гајнамалыдыр» әсәрләри гоjулур (Бакыда

шәһәрләри: Нанси вә Метс. Фран - (1896), Що Вилсон jолдашлары »
ад. Азәрб. Әдәбијјаты Музејинин Л. -

санын мүһүм мә'дән вә металлуркија (1901), «həјатын үчбуҹаглары» (1913) сы). Бир, јахуд бир нечә тәрәфдән

сəна јеси р-нудур. Дәмир филизи, даш һека јә мәҹмуəлəринин əсас Мөвзула ачыг олaн галереја типли ајрыҹа би
на да л. адланыр (Флоренсијада деи

көмүр чыхарылыр. Машынгајырма, рыдыр. Пантси Л. -сы, 1376—80).

метал е'малы, кимја, агач е'малы вә әсәрләри: Австралија декајале: Лошмидт әдәди (N)-нормалjүнкүл сәнаје инкишаф етмишдир. ри, Б., 1957; Избр. стихи, М., 1959; Рас
Нефт e'малы 3-ду вар. Дәнли бит- сказы, М., 1976.

киләр, шәкәр чулундуру, картоф эки- Генри Лоусон и рождение австралийскогоӘд.: Петриковская
шәрайтдә олан идеал газын 1 см һәҹ -

А. С., миндәки молекулларынын сајы; N
лир. Әтлик сүдлүк һејвандарлыг ин
кишаф етмишдир.

рассказа, М., 1972; Рознатовская =NAV,(NA — Авогадро әдәди; va —
Орта асрләрдә л. Гәрби Авропада указатель, М., 1980.Ю. А., Генри Лоусон. Библиографический 1 мол идеал газын һәҹмидир). Австра

мүхталиф дөвләт вә эразиләр бил лоФОТЕН АДАЛАРЫ (Lofоtеn — адландырылмышдыр. Тәҹрүби heсaблa
лија физики. Ј. Лошмидтин шәрәфинә

дирирди. 855—900 илләрдә
ашағы вә орта һөвзәсиндә л. крал- Норвеч дәнизиндә архипелаг. Hop маларда N=2,68-101см -3 көтүрүлүр.
лығы мөвҹуд иди: Франк краллығы - вечә мәхсусдур. Л.а. -на Ествoкө, Вест
нын парчаланмасы нәтиҹәсиндә japaн- вокө, Флакстадө, Москенесе лөВ БӘР—1) ҝәми л.-исујун диа-ры вә

мыш вә илк кралы Лотарын [855— чохлу кичик aдa дахилдир. Саh. 1,2 мин биндә грунта илишәрәк кәмини даја -
—869] aды илә адланмышдыр. Илк км2. Релјефи дағлыгдыр. Тундра ланд- наҹаг јериндә сахлајан васитә; кәмија
дөврләрин дән Франса илә Алманија шафты вар. Норвечин мүһүм балыг зәнҹирлә бағланыр. л. чәкиси вә тут -
арасында мүбаризә објектинә чеврил- ову мәркәзидир. Гоjунчулуг инкишаф ма гүввәси (Л.-ин мили һоризонтал
мишди. 16 əсрдән әслиндә Франса - етмишдир. вәзијjәт дә олдугда ону грунтдан чы

нын тәркибиндә иди. Франкфурт сүлһ лоХАНов Алексеј Александрович хармагдан өтүү зәрури олан вә ва -
мүгавиләсинә (1871) көрә Елзасла (2.4.1913, индики Владимир вил. нин һид чәкисинә дүшән гүввә) илә харак
биркә Алманија ја бирләшдирилмиш, Камешково гӘс. — 3.7.1974, Бакы)-Co

Версал сүлһ мугавиләсинә (1919) əса вет Иттифагы Гәһрәманы (24.8.1943),
сән Франса ја гајтарылмышды. 1940 капитан. 1942 илдән Сов. Икп үзвү.
илдә Л.-ны Елзасла биркә фашист 1935 илдә Совет Ордусуна чағырыл
Алманијасы илһаг етмишди. Икинҹи мышдыр. 1937 илдә һәрби тәjjapəчилик
дүнја мүһарибәсиндән сонра јенидән мәктәбини битирмишдир. Совет — Фин Фырланан

Франса ја верилмишдир. ланди ја мүһарибәсиндә (1939—40) иш пәнҹәли шток

лоТЕРЕЈА (итал. lotteria)—Л. би- тирак етмишдир. Бөјүк Вәтән мүһа- сузлөнбәрләр:
летләринин сатылмасы jолу илә әһа- рибәсиндә 180 дән чох дөјүш кечирмиш, а— hoлл лөв
лидән көнүллү сурәтлә вәсаит ҹәлб 13 дүшмән тәjjapəси вурмушдур. Смо" бәрі; 6 — Мат
едилмаси формасы; вәсаитин бир һис- ленск əтрафында икидлик көстəрмиш росов лөвбә

сәси пул, јахуд шеј удушу шәклиндә дир. 1947 илдә ордудан бурахылмыш,
оjнанылыр. ССРИ дә л. ССРИ Нa - Азәрб. ССР-дә ҝәнҹләрин һәрби вә
зирләр Совети, јахуд мүттәфиг респ.. тәнпәрвәрлик тəрби јәсиндә јаxындан теризә едилир. Тутма гүввәси Л.-ин
ларын Назирләр Советинин иҹазаси иштирак етмишдир. 2 дәфә 'Ленин ор
илә кечирилир. 1958 илдән дөвләт дени, Гырмызы Бајраг, Гырмызы Ул

чәкисиндән, орта heсaблa 10 дәфә чох

Л.-сы (пул-шеј, идман, ОАДКJч, бә- дуз, 1-ҹи дәрәҹәли Вәтән мүһарибәси олур. Л.-ин күтлси 17 т-дәк вә дahaчохдур. 2) Електрик
дии вә с.) мүттәфиг респ.-ларда тәш- орденлари вә медалларла тәлтиф олун
кил eдилир вә бундан әлдә едилән кә- мушдур.
лир һәмин респ.-ларын дөвләт бүдҹә- Әд.: Азәрбајҹанын гызыл улдузлары,
синә дахил олур. Б., 1975.

ЛОУЕЛл (Lowell)— АБШ-ын шм.-ш.- ЛохвитСА— УССР Полтава вил.

индә, Массачусетс штатында шәһәр. ндә шәһәр. Лохвитса р-нунун мəркә
ӘҺ. 100 мин (1974). Сәнa je aвaданлы- зи. Лохвитса чајынын саһилиндәдир. Фырланан
ғы истеһсал олунур. Радиоелектрон, то- Автомобил јоллары говшағы. Јејин - пәнҹәли шток
хуҹулуг, тикиш, дəри а јаггабы, ти комбинаты, кәрпиҹ зду, тикиш ли лөвбәрләр:
графија сəна јеси; тохуҹулуг ин ту вар. ф-ки, киләмејвә совхозу; тибб мәктә а-Тротман

ЛОУРЕНcИУМ (лат. Lawrencium), би, өлкәшүнаслыг музеји вар. 1320
лөвбэри; —
Мартин лев

Lr — сүн'и алынмыш радиоактив ким- илдә салынмышдыр. бәрн.
jәви елемент; ат.н. 103-дүр; актино- лоҹИЈА (итал. loggia, гадим јухары
идлəрин сонунҹусудур, сабит изото - алм. laubjа - көшк сөзүндән) — би- ларында — електрик машынынын
пу јоxдур. Бу елементин синтез олун - нанын умуми һәҹминә дахил едилән мүтəhəррик һиссәси; фырланан заман

ри, а 6

машын -

поли
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һәмин һиссәнин долагларында e.h.г. да 55°-jә гәдәрдир. Үстәкәлмә харак- сәрһәдиндә, Алазан чајынын јухарыиндуксијаланыр. л. анлајышы адәтән терли позулма нәтиҹәсиндә тырышы- ахарында jашамышлар. Бә'зи тəдги -
сабит ҹәрәјан машынларына (ротор- ғын г. ганады . ганадын үзəринә ашы
дан фәргли олараг) аид едилир. рылмышдыр. Гырышығын тағ һиссә- ремјан вә б.) көрә албан» термини

гатчылара (Б. В. Јушков, С. Т. Je -

лөВЕН, Лувен (флам. Leuven, синдә дә бир нечә кичик фај харақ- Л.-ин адындан јаранмышдыр. Еһти -фр. Louvain) Белчикада, Брабант терли позулмалар мүəjjән едилмишдир. мал ки, албанларын (Гафгаз) етноке
əјалəтиндә шәһәр. Дил чајы вә Л. и Нефт, әcacән, Сабунчу, Балаханы, нeзиндә иштирак етмишләр. Бә'зи тəдги
Шелда чајы илә әлaгәләндирән канал - Гырмаки дәстәләриндадир. Нефтин хүс. Гатчыларын (К. В. Тревер вә б.) фик -
да порт. Әһ. 28,8 мин (1976). Метал ч. —Сабунчу дәстәсиндә 0,855—0.856, ринҹә л. албан (Гафгаз) тајфа бирли -e'малы, тахта шалбан, тохуҹулуг, Балаханы дәстәсиндә 0,854—0,920, Гыр- финә дахил олмамышлар.кимја сəна јеси; ун-т (1425 илдә тә? маки дәстәсиндә 0,886—0,890.
сис едилмишдир), 13—17 əср ме'мар - лөПЕДЕ ВЕГА — бах Лопе де Вега. әд.: Тревер К. В., Очерки
лыг абидəлəри вар. лөсит (јун. leukos— ағ) минерал. М.—Л., 1959.истории и культуре Кавказской Албании,

лөв һә, пластин—һүндүрлүү Кимјави тәркиби КAlSi,05). Nа вэ
(галынлығы) отураҹағынын өлчүләри- Са гатышыглары олур. 605°С дә ку. ЛУАЛАБА (Luаlаbа)-Заир Респ.-сын
нә нисбәтән кичик олaн дүз призма, бик, ондан ашағы темп рда тетрагонал да Конго (Заир) чајынын јухары ахы
јахуд дүз силиндр формалы jасты ҹи- сингонијада кристаллашыр. Тетрагон- нынын (мәнбәји илә Стенли шәлаләлә
сим. Отураҹағы дүзбуҹаглы, даирәви, триоктаедр, додекаедр формалы крис- ри арасында) ады. Уа. 2100 км.
еллиптик вә с. олур. л.-дән техника- таллар, полисинтетик икиләшмәләр әмә- ЛУАНГПРАБАНГ, Луангпha -
да дивар, өртүк, бүнөврә, көрпү, һид - лә ҝәтиpиp. Pəнки ағ, боз олур. "Сәрт- банг-Лаосда шәһәр. Меконг чајы
ротехники гурғу вә c. конструксија - лији 5,5 6, сыхлығы 2500 кг/м2. саһилиндә Л.-ы өлкәнин пајтахты
ларда, кәми, тəjjapə, резервуар, һабе- ССРИ -дә Ерм.ССР, Мәркәзи Газаxыс - (Bјентјан) әлагәләндирән порт.
лә бир чох машын вә ҹиһазларын көв- тан вә Шәрги Сибирин бә'зи еффузив Мүһүм нәгл. говшағы. Аеропорт. Әһ.
дә һиссәләриндә кениш истифадә еди- сухурларында вар. 44 мин (1974). Тиҹарәт (чәлтик, ме
лир. Акустикада л. сәси шүаланды - лөсс (алм. Löss)-бирҹинсли, тәбә- шә материаллары) вә кустар истеh -
ран вә гәбул едән елемент, сәсин ја- тәсиз, əhəнкли, јахуд килли чөкмә сү- сал мәркәзидир.
jылма саһасиндә манеә вә c. кими тәт- хур. Pəнки ачыг сары олур. Грану - Л.-ын ме'марлығында дирәкләр
биг олунур. Әјилмә деформасијасы лометрик тәркибиндә 30—55% тоз үстүндә тикилмиш ағаҹ евләр ва кәр
заманы Л.-нин нөгтəлəри орта мүстә - (өлчүсү 0,01 — 0,05 мм) вә 5—30% пиҹдән биналар үстүн јер тутур. Л. -
вија (галынлығыны jарыја бөлән мүс- кил (0,005 мм) фраксијалары ишти- да тәгр. 30 ват (монастыр) вар: Ви
тәвијə) перпендикулјар истигамәтлә рак едир. л. тәркибинә көрә, адәтән, сун (1503; 1887 илдә јанмыш, 1898
һәрәкәт едир (деформасијадан сонра килҹәләрә (надир һалларда гумҹала - илдә бәрпа едилмишдир), Ват-Тхат
орта мустәвинин нөгтəлəринин әмәлә ра) дахилдир. Тәркибиндә 27 — 90% (1548, 1907 илдә jенидән тикилмиш
кəтирдији сәтһә орта сәтһ дејилир). кварс вә силикатлар, 4—20% алуми - дир), Сијенг-Тхонг (1561), Сен (18
Орта сәтһдəки деформасијанын харак- ниум оксид, 6% вә даhа чох калси - әср), Мај (1796), Сијенг-Муонг (1851)
теринә көрә л.-ләр ашағыдакы груп- ум-карбонат олур. л. чох (40—55% ) вә с. л. -ын мәркәзиндә Чомси тхаты
лара бөлүнүр: cəрт вә ја аз әзилән мәсамәлидир. Мəсамәләр көзлә көрү- (ступасы) јерләшир. Л.-да 19 әсрин
(əјилмә hәдди галынлығынын 1/5-дән нән шагули каналҹыглар шәклиндә - сону — 20 әсрин аввәлләриндә тикил -
аз), еластик (əјилмә hәдди галынлы - дир. Исланаркән һәҹми чох кичилир. миш Крал сарајы вә гадим әлјазмалары
ғынын 1/5 индән 5 мислинә гәдәр) вә Јер сәтһиндә, әсacән, мүлајим гуршаг- сахланылан Крал китабханасы вар.
мүтлэг еластик, јахуд мембран (əјил - ларын чөл вә јарымсәһра р-нларында ЛУАНДА (Loanda)— Анголанын паj
мә галынлыгдан 5 дәфә чох олур). кениш јајылмышдыр. ССРИ əразиси- тахты. Атлантик океаны саһилиндә
лөвһәлиләр, агарикаллар нин тәгр. 14% -и (3,3 млн. км?) л. сү- порт. д.ј. ст. Бејнәлхалқ аеропорт. Әһ.
(Agaricales) — агарикаллар сырасындан хурлaрыдыр (Орта Асија, Загафгазија,
базидили ҝөбәләкләр. Әксəријjәтинин Гәрби Сибир вә с.); талынлығы бир
мејвә ҹисми јумшаг, атли, папагҹыг нечә м дән 50—100-м дәк олур.
вэ аjагчыгдан ибаратдир. Папагҹығы- әд.: Сергеев Е. М., Инженерная
нын алт һиссәсин дә јерләшән һимено- геология, М., 1978; Заруба К., Мeнцл
форлар, спор гатынын дашырыҹысы, В. Инженерная геология, пер. с англ., м.,

1979.
радиал дүзүлмүш лөвһә вә ја мəсамә
ли көрүнән борушәкиллидир. Л.-ин лөссВАРЫ чөКҮНТҮЛӘР—хари -
13—16, оҹүмләдән Азәрб.ССР-дә 12 ҹи көрүнүшүнә ҝөрә ләссә охшајан,
фәсиләси вар. Јемəли вә зәһәрли кө- тәркибинә көрә исә килҹә вә гумҹалара
бәләкләрин әксәријjәти Л.-ә дахилдир. дахил олaн чөкмә сүхурлар. Лессдән
Л.-ин чохусу торпаг вэ чүрүнтү сап- лајланмасы вә килли чагылдашы ара
рофити, микориза (хүсусилә ағаҹлар- гатларынын чох олмасына көрә фәрг -
да) әмәлә кəтирир; бир нечә нөвү исә ләнир. Тәркибиндә тирин су молјуск Туанда, Мутамба мејданы.
паразитдир. ларынын кабыглары иштирак сдир.
лөкБАТАН — Азәрб. ССР Гарадағ Л.ч.-и лөсслү сүхурлар да адланды - 600 мин (1977). Өлкәнин мүһүм сәнa -
(Бакы ш. советлији) р-нунда шәһәр рырлар. Бә'зи тэдгигатчылар исә Л.ч. и је мәркәзидир. Нефт e'малы з-ду, ме
типли гəс. Гарадағ р-нунун мəркәзи. лөссдән ајырмырлар. тал е’малы, кимја, семент, тохуҹулуг,
Бакы - Әлат д.ј. кәнарында, Тобус- лпинA — тарихи вил. Бөјүк Гафгаз тикиш, аjаrгабы, јејинти сәнајеси мү
тандадыр. Машынгајырма з-ду, «Га- д-ры зонасында јерләтцирди. Гәдим əссисәләри; ун-т, 2 музеј, Милли китаб
радағнефт» нефт ва газчыхарма ида - мәнбәләрдә һәмин әрaзидә лпинлəрин хана, л, јахынлығында нефт мә дән
рәси; Зорта, 1 сәккизиллик мәктәб, (вил.-ин ады да бурадандыр) jашады- лари, шин з-ду вә с. вар. л. 1575 илдә
мәдәнијjәт сарајы, китабхана, техни - ғы көстəрилир. 6 әсрдән башла јараг салынмышдыр. Ме'марлыг абидәләри:
ки пешә мәктәби, Бакы ахшам нефт албан (Гафгаз) католикослары бир мүд гала (һазырда музејдир; 17—18 әср
техникумунун филиалы, пионерләр дәт «Албанија, Чора вә лпина като- ләр), килсә (17 əср) вә б.
еви вә с. вар. ликосу» титулу дашыбырдылар. Бә'зи ЛЎАНХЕ-Чиндә чај. Вејчан плато
лөкБАТАН — Азәрб. ССР дә палчыг тэдгигатчыларын фикринчә, л: Гафгаз сундан башланыр. Жехе д-рындан ке
вулканы. Гарадағ р-ну (Бакы ш.) әра- Албанијасынын тәркибиндә олса да, чәрәк Сары дәнизин Бохајван көрфә
зисиндә, хәзәр дәнизи саһилиндәдир. мүəjjән дахили мүстәгиллији вар иди. зинә төкүлүр. Уз. 877 км, һөвзәсинин.
17 күҹлү пүскүрмә (сон дәфә 1980 ил - Л.-ны 7 əсрдә хәзәрләр ишғал етмишди. cah. 44,9 мин км?. Јајда дашыр. Чохлу
дә) гејдә алынмывідыр. Әд.: • История агван Моисея Каган- мигдарда чөкүнтү (6,3 кг/м*) ҝәтирир.
лөкБАТАН НЕФТ ГАЗ ЈАТАҒЫ- катваци, СПБ, 1861; Тревер к. в., ЛУАРА (Loire) — Франсада ән узун
Абшерон ја нын г. индә, Бакы ш. -ндән Очерки по истории и культуре Кавказской чај. Уз. 1012 км, һөвзасинин
10. – 13 км ҹ. г. дəдир. Ҝсоложи гуру- Албании, М.—Л., 1959. 115 мин ҡм?. Севенна дрындан баш
лушунда Мәһсулдар гат, Акчагыл вә лпинләр, липнләр, лбин-ланыр. Естуари әмәлә кəтирәрәк Бис
Абшерон мәртәбәләринин чөкүнтүләри ләр, лупенләр, лыпнлар— кај көрфәзинә төкүлүр. Әсас голла
өjpәнилмишдир. Jaтar eн истигамәтлә Лnинанын әһалиси, Гафгаз тајфала- ры: Шер, Вјенна, Сарта. Роанн ш. -
узанмыш брахиантиклинал гырышыгла рындан бири. Латын, јунан вә ермә - нәдәк ҝәмичилијə јарарлыдыр (Орлеан
әлагəдардыр. Гырышығын шм. ганадын- ни мәнбәләриндә адлары чәкилән л. ш.-ндән јуxары, әсacән, каналларла).
да јатым буҹағы 30—40°, ч. ганадын - Албанијанын (Гафгаз) Иберија илә л, каналлар васитәсилә Сена, Сона

cah.
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вә Рејн чајлары илә әлагәләнир. кенишләндирилмаси 19 әсрин ортала- дөврү_(е.ә. 3-чү миниллик) jaшajыш
Роанн, Невер, Орлеан, Тур, Нант ш.- рынадәк давам етмишдир «Јени Л.», јери. Тикинти галыглары, оҹаг гурғу
ләри л. саһилиндәдир. ме'марлар Л. Висконти, Е. Лефтел). лары, дән дашлары, чахмагдашыдан
ЛУАРА ОВАЛЫҒЫ — Франсанын г.• 1791 илдә ингилаби Конвентин дек- ораг дишлари, ох уҹлуглары вә с. та
индә, Луара чајынын орта вә ашағы рети илә л. милли бәдии музејə чев- пылмышдыр. Керамика һәм Күр-Араз
ахынлары һөвзаси боjунда овалыг. Ор- рилмиш ва 1793 ил ноjабрын 8-дә мәдәнијjәти, һәм дә Мајкоп мәдәниj
та һүнд. 100 м-дир. Әcacән, Мезозо- күтләви бахыш үчүн ачылмышдыр.Екс- jәти үчүн характерикдир. Јашарыш
јун əhəнкдашы вә гумдашыларындан, позисијасынын эсасыны кечмиш крал јери әразисиндә Кобан мәдәнијjәтинин
ш.-дә вә ҹ.-да аллүвиал гумлардан тәш- коллексијасы, һәмчинин бир сыра мо- сон мәрһәләсинә (е.ә. 6—5 əсрләр) анд
кила олунмушдур. Иглими мулајим, настыр, килсә вә күбар аиләләринин 161 гәбир тэдгиг eдилмишдир. Дәмир
дәниз тилидир. Фыстыг, палыд, шам миллиләшдирилмиш
мешәләри вар. Әкинчилик (тахыл, тә- тәшкил етмишдир. Коллексијасы На- тунҹ вә күмүш асмалар, мухталиф
рәвәз, үзүм) вә һејвандарлыг инкишаф полеон jүрүшләринин гәнимәтләри, мүх- мунчуг вә кил гарлар јерли әһалинин
етмишдир. Ири шәһәрләри: Орлеан, тәлиф, өлкәләрдән сатыналынма, елә- скиф-сармат әлагәларини

Тур, Анже, Нант. ҹә дә hәдијjәләр һесабына даим арт- көстәрир.

ЛУБНЫ — УССР Полтава вил.-ндә мышдыр. Л.-да 20 миндән артыг боја- ЛУГовско владимир Александрович
шәһәр. Лубны р-нунун мəркәзи. Су- карлыг вә һејкәлтәрашлыг әсәри вар. (1.7.1901, Москва — 5.6.1957, Jалта; Мос
ла чајында кәми дајанаҹағы. Д.ј. ст. Музеј 6 ше?бәдән ибаратдир: Годим квада дәфн едил
ӘҺ. 55 мин (1981). Машынгајырма, Шәрг, Гәдим Мисир, Гәдим Јунаныстан мишдир)-рус

керамика, кимја, тикинти материал- вә Гәдим Рома, hејкәлтәрашлыг (орта шаири.

лары, јејинти вә jүнкүл сәнаје, ме- әср, Ренессанс дөврү вә сонракы дөвр илләрдә јаздығы
бел комбинаты, орта ихтисас мәктәб- ләр), бојакарлыг вә рәсм, декоратив ше'рлари үчүн Вә
ләри, өлкәшүнаслыг музеји вар. 1107 тәтбиги сəнəт. Годим Шәрг шө'бәсинда тәндаш мүһарибәси
Илдән мә'лумдур. надир инҹәсәнəт нүмунәләри, оҹүмлә нин романтикасы,

ЛУБОК, халг рәсми-графика дән Азәрб.-ын зәркәрлик (Зивијәдән та Ингилаби пафос сә
(әсaсән чап графикасы) әсәри. Ишлән- пылмыш гызыл әшјалар, е... 8 әср) вэ ҹијjәвидир. «Достла
мә техникасы садә, тәсвир васитәлә- метал мә'мулатлары (бүрүнч долча, рымын изтирaблa
ри лаконикдир. л. халг јарадыҹылы - 1190, мүәллифи Осман ибн Салман Нах ры» (1930) китабын

ғы нөвүнә дахилдир. л. тәсвирлә- чывани) сахланылыр. л.-да Франса да јени həјат Һади
ри чох вахт изahедиҹи матнлә (қита - инҹәсәнәти дaha кeниш тәмсил олун сəлəрини дәрк етмә
бә илә) мүшајиәт олунур. Ән гəдим мушдур (л. Ленен, Н. Пуссен, ж. де jә чалышмышдыр.
Л.-лар Чиндә japaнмышдыр. Авро- Латур, А. Ватто, ж. л. Давид, Е. Де- «Авропа» (1932), «Хәзәр дәнизи» (1936),
пада 15 əсрдән мә'лумдур (17 əсрдән лакруа, Г. Курбе ва б.). Бурада дүнја „Јени ше'рләр» (1941), «ҝүнәшин га
ксилографија вә мис үзәриндә гравү- шөһрәти газанмыш бир сыраәсәр («Са- пысы» (1956), «Мави баһар» (1958 ил
ра, 19 асрдән исә литографија техни- мофракијалы Нике», е.ә. 4 əсрин сону, дә нәшр олунмушдур) ше'р китаблары
касы илә ишләнмишдир). 18 эср рус јахуд 2 эср; «Милослу Афродита», е.ә. нын, «Сәһра вә баһар» (китаб E4,
Л.-у композисијасынын декоративлији 2 əср; Микеланҹело, Леонардо да Вин- 1930—54) мәнзум епопејасынын мүәл
вә монументаллығы илә фәрглəмир. чи, Рафаел, Ҹорҹоне, Тисиан, Веронезе, лифидир. «Әсрин орталары» (нәшри
Әввәлләр дини мөвзулары, сонралар Ван Ејк, П. П. Рубенс, Рембрандт вә 1958) фәлсәфи поемалар топлусу л.
исә тарихи һадисәләри, дөјүш сәһнә- б.-нын таблолары) мүһафизә "едилир. јарадыҹылығынын зирвасидир. Азәрб.-а
ләрини, тәбиәтин гејри-ади тəзаһүрләри
ни вә с. экс етдирән л. күтләви ин- Парижа, Л. — М., 1969.

Әд.: Калитина Н. Н., Музеи һәср олунмуш әсәрләри («Бакы | Бакы 1»
поемасы, «Хәзәр дәнизи», «Бакы», «26

формасија васитәләри функсијасыны
дащымышдыр. 19 асрдә пешәкар рәс. ЛУГА–РСФСР Новгород, вә Ленин- шерләр) вар. Азәрб. шайрләриндән

лар», «Низами», «Јасамал үстү» вә с.

самларын (А. Г. Венесианов, Ф. Гојја, град вил.-ләриндә чај. Уз. 353 км, тәрчүмәләр етмиш, рус дилиндә «Азәр
о. Домје вә б.) барадыҹылығында Л. Көвзәсинин саh. 13,2 мин км Тесов бајҹан поезијасы антолокијасынын
образлары вә. үсуллары мүəjjән јер батаглыгларындан башланыр. Әcacән, (М., 1939) редакторларындан олмуш -
тутмушдур. Совет инҹәсәнәтиндә л. гар сулары илә гидаланыр. Декабрдан дур. «Шәрәф нишаны» ордени вә ме
үсулларындан јарадыҹылыгла истифа- апреләдәк донмуш олур. Ән бөјүк голу далларла тәлтиф едилмишдир.
дә олунур. Азәрб.-да басманахыш сә- Opeдeждир (сағ). Ајры-ајры һиссәләрдә
нәти Л.-а јахындыр. 173 км мəсафәдә кәмичилијə зарарлы- китабында, Б, 1964; Шерләр, Дома

Әсәрләри: Ше'рләр, «Үрәк сөзү»

ЛУБРИКАТОР (лат. lubricare — hа- дыр. СЕС вар. Луга, Кинкисепп ш.- үфүгләре китабында, Б., 1972; Собр. соч.,
марламаг, сүрүшкән етмәк)машын- ләри л. саһилиндәдир. 1. 1—3, М., 1971; Подкова счастья, Б.,
ларын сүртүнән сәтһләринә тәзјиг ал- ЛУГА–РСФСР Ленинград вил. -ндә 1970; Лирика, М., 1976.
тында дозаларла сүрткү јағы верән шәһәр. Д.). говшағы. Ҹилаларыҹы, ме- әә. Турaбoв c., в. Луговској
автоматик ҹиһаз. ханики-төкмә, «Лужски химик» 3-дла вә Азарбајчан, Азәрбајҹан», 1971, № 12;

ЛУБУМБАши (Lubumbash1), 1966 илә- ры, трикотаж ф-ки, јејинти сәнајеси Левин л, Владимир Луговской. Кни
дәк Елизабетвил— Заир Респ.- вар. л. 1777 илдә салынмышдыр. 1-чи га о поэте, 2 изд., м., 1972.
сында шәһәр. Шаба (Катанга), əјалә- дәрәҹәли Вәтән мүһарибәси ордени илә ЛЎ Гож (Lugoj)—Румынијанын г.-ин
тинин инэ. м. Лубумбаши чајы са- тәлтиф едилмишдир (1977). дә, Тимиш газасында шәһәр. д.ј. гов

Һилиндәдир. д.ј. ст. Автомобил јолла- ЛУГАно. (Lugano)-Исвечрә вә Ита- шағы. Әһ. 45 мин (1976). Тохуҹулуг
ры говшағы. Бејнәлхалг аеропорт. лијада көл. Ломбардија Алп д-рында, (памбыг парча, ипəк парча), јејинти,
ӘҺ. 381 мин (1973). Ири сәнаје вә ти- 274 м јүксəкликдəдир. Саh. 49 км”, дәри-аjагтабы сәнајеси вар.
ҹарәт мәркәзидир. Мисәритмә з-ду, макс. дәринлији 288 м-дир. л.-дан «ЛУДОУ ГЫРЁыны—1914
јејинти, тохуҹулуг, кимја, машынга- Треза чајы ахыр. Л.-нун үстүндән Колорадо штатында (АБ) шахтачы
јырма вә с. сәнаје мүəссисəлəри вар. чохтағлы көрпү салынмышдыр. Лугано лара тутулмушганлы диван. Мә'дән
л. 1910 илдә салынмышдыр. ш. (Исвечрә) көлүн шм. саһилиндәдир. чиләрин тә'тили 1913 ил сентјабрын 23
ЛУВИЈА дили — бах Һетт-Лувија Туризм инкишаф етмишдир. дә башлады вә бир нечә ај давам етди.

дилләри.. ЛУГАнo (Lugano)-Исвечрәнин ҹ.-ун - 1914 илин апрелиндә гангстерләрдән
ЛУВР (Louvre)—Парисдә ме'марлыг да Tессин (Тичино) кантонунда шәһәр. ибарәт муздлу дәстәләр вә гошун һис
абидәси. Ады, вахтилә бурада Фран- Лугано көлүнүн саһилиндәдир. д.ј. сəлəри Лудлoy jахынлығында тә'тил
са кралларынын овчу гәсринин јер- говшағы. ӘҺ. 29 мин (1973). Тохуҹу - чиләрин дүшәркәсинә һүҹум едәрәк ону
ләшдији Ҹанавар» (Lu- луг, түтүн, шоколад сәнајеси; инҹәсә- јандырдылар, тә'тилчилəрин рәһбәрлә
parja, Louverje) aдындан көтүрүл- нәт музеји вар. Туризм инкишаф ет- ри исә күлләләнди. Аҹлыг вә террор
мүшдүр. Әввәлләр крал сарајы ол- мишдир. шахтачылары ишә гајытмаға мәҹбур
муш, сонрадан дүнјанын əн бөјүк ЛУГо' (Lugo Испанијанын шм.-г.-ин- етди.
бәдии музејләриндән биринә чеврил- дә, Галисијада шәһәр. Луго эјалəтинин ЛУДЧУЛАР (Luddites)-Б. Британи
мишдир. 13—14 əсрләрә аид гәсрин инз. м. ӘҺ. 63,9 мин (1971). Тиҹарәт јада машынларын тәтбигинә вә кали
јериндә тикилмишдир. 1546—74 ил- мәркәзидир. Әт консерви, дəри вә сүд талист истисмарына гаршы фәһләләрин
ләрдә мә'мар П. Лесконун тикдији мә'мулатлары истеһсал олунур. илк кортәбии чыкышлары (18 эсрин
л. сарајы 17 əсрдә ме'марлар Ж. Ле- ЛУГовоЈЁ — Чечен-Ингуш МССР-ин сону—19 әсрин әввәлләри) иштиракчы
мерсје, л. Лево, К. Перро тәрәфин- Сунжа р-нундакы Мужичи (кечмиш ларынын әдәбијjaтдa jajылмыш ады.

кенишләндирилмишдир. Л.-ун Луговоје) к. јахынлығында илк Тунҹ «Л» сөзү eһтимал ки, биринчи ола

илдә

мешәсинин

дән
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par өз тохуҹу дəэкаһыны сындырмыш нə yјғун олмадығына көрә (1962 илдә ЛУКА ВРУБЛЕВЕТСКАЈА — Каме.
әфсанәви уста көмәкчиси Нед Луддун Луксембург ш.-ндә Јура системи үзрә нeтc-Подолски ш.-дән (УССР) 22 км ҹ.
ады илә бағлыдыр. Пролетариатын өз кечирилән коллоквиумдан сонра) мүс. ш.-дә, Днестрин сол саһилиндә кәнд.
hүгуглары уғрунда спесифик мүбаризә тәгил мәртәбә кими шләнмир. Јахынлығында Палеолит дөврүнә айд
формасы олан Л. Һәрәкатына сәнаје ЛУЗИТАНЛАР (лат. Luѕitani) Пире- чахмагдашыдан аләтләр, һәмчинин Три
чeврилиши кедишиндә сәнәткарларын неј ј-а-нын ҹ.-г. һиссәсиндә (индики поли мәдәнијjәтинин илк мәрһәләсинә
вә мануфактура фәһләләринин вар зох- Португалијанын бөјүк һиссәси) мәс- (е.ә. 4-ҹү миниллијә) аид jaшajыш је
дан чыкмасы сәбәболмушду. кунлашмыш ибертајфасы. Е.ә. 193 ринин галыглары тапылмышдыр. Га
ЛУЖИСЕ мәдәниәти Тунч илдән башлајараг Ромаја гаршы инад- зынтылар заманы (1946—50) 7 јарым

еркән Дәмир дөврүнә аид (е.ә. лы мүбариза апармыш, е.ә. 61 илдә гә- газма мәскән ашкар едилмиш, даш ва
13—4 асрләр) Одер вә Висла чајы ти олараг табе едилмишдиләр. сүмүк аләтләр, саxсы габлар, бәзәк әш
һөвзәсиндә археоложи мәдәнијjәт. Әһа- ЛУИ БОНАПАРТ (Louis Bonaparte) јалары, инсан вә һејван һејкәлҹиклари
лиси әкинчилик вә малдарлыгла мәш- (1808—73)-Франса императору (1852— вә с. тапылмышдыр.
ғул олмуш, тунұдан әмәк алати (балта, 70]; бах Наполеон III. ЛУКАНИЈА (Lucania)-Италијада Ба

ораг вә с.), силаһ (хәнҹәр, ох уҹлуғу ЛУЙ Филипп (Louis-Philippe) (6.10. зиликата инзибати вил.-нин тарихи
вә с.), мухталиф бәзәк шејләри вә с. 1773, Парис — 26.8.1850, Б. Британија, ады.
һазырлaмышдыр. Е.ә. 7—6 асрләрдә Клермонт)—Франса кралы (1830—48]. ЛУКАНЛАР (Lucani)-гəдим италјан
дәм ирдән истифадә етмәјә башламыш- Бурбонлар сүлaләсинин кичик (Орлеан) самнит тајфасы. Е.ә. 5 әсрин сонунда
дылар. Гәрби славјанларын узаг әҹдад- голундандыр. Бөјүк Франса ингилабы Италијанын ҹ.-унда, Луканија (бах
лары олдуглары еһтимал едилир. дөврүндә хүдбин мərcəдлари наминә Базиликата) адландырдыглары әрази
ЛУЖИСЕлиләр, лужисалы: Шартр heрcогу титулундан имтина едә- дә мәскунлашмышлар. Е.ə. 273-272
лар (өзләрини Serbia, Serbу адлан- рәк Егалите (egalite — бәрабəрлик) фа- илләрдә ромалылара табе едилән Л.
дырырлар; алм. ады (Sorben, cop6- милијасы көтүрмүш, 1792 илдә рес- узун мүддәт онлара гаршы мүбариза
да р] — АДР-дә славјандилли халг, публикачылар ордусу сыраларына да- апармышлар [e.ə. 216—215 илләрдә Һан
Котбус вә Дрезден маһалларынын хил олмушду. Реставрасија дөврүндә нибалын тәрәфиндә, е.ә. 90 (вә ја 91) —
12 р-нунда jашајырлар. 100 мин нә- ири буржуазијанын мүхалифәтчи даи- 88 илләрдә мүттәфигләр мүһарибә
фәрдир (1978). Лужиса вә алман дил- рәләри илә әлaгә сахламышцы. Ијул синдә).
ләриндә данышырлар. Диндарлары лү- ингилабы (1830) заманы орлеанчыла- ЛУ КАч (Lukacs) Дjөрд (Ҝеорг) (13.4.
терандыр, католиклари дә вар. 1912 рын сә'ји илә тахта чыхарылмыш, 1885, Будапешт — 4.6.1971, Будапешт)
илдә л.-ин хырда буржуа кәндли фәһлә вә демократик һәрәката диван маҹар философу, әдәби тәнгидчи. Ма
иттифагы jаранды. 1937 илдә гадаған тутмушду. 1848 ил феврал ингилабы ҹарыстан EA үзвү. л. фәлсәфи тәһси
олунан бу иттифаг 1945 илин мајын- заманы деврилмиш вә Б. Британијаја лини Будапешт, Берлин вә һејделберг
да бәрпа едилди вә күтләви демокра- гачмышды. дә алмышдыр. Г. Зиммел вә М. Вебе

тик тәшкилат кими АДР-ин Милли ЛУИДОР (фр. louis d'or)-франсыз рә јахын олмуш, идеалист

ҹәбһәсинә дахил олду. гызыл сиккәси (6—7 г-лыг халис гы- дүнјакөрүшүнүн формалашмасында
ЛУЗА-РСФСР-ин шм.-г. -индә чај. зыл). Илк дәфә 1640 илдә XIII Лүдо- классик алман фәлсәфәсинин бөјүк ро
Југ чајынын сағ голу. Уз. 574 км, викин дөврүндә кәсилмиш вә онун лу, олмушдур. Ҹан вә формалар»
һөвзәсинин саh, 18,3 мин км2. Әса- ады илә адландырылмышдыр (Лү- (1910), Муасир драмын инкишаф та
сән, гар сулары илә гидаланыр. Но- довик — фр. Луи). л. кәсилмаси 1795 рихи» (1912), «Роман нәзәријjәси»
јабрдан мајадәк донмуш олур. Ағаҹ илдә дајандырылмышдыр. (1920) бу дөврдә Л.-ын мүһүм әсәрлә

ахыдылыр. Чохсулу дөврүндә кәмичи- ЛУИЗИАНА (Louisiana)-АБШ-ын риндәндир. Биринҹи дүнја мүһарибә
лијə јарарлыдыр. ҹ.-унда штат. Саh. 125,7 мин км?. ӘҺ. синдән сонра бејнәлмиләлчи мөнге тут
ЛЎЗА РСФСР Киров вил.-ндә шә- 3,6 млн. (1970); тәгр. " 30% -и зəнҹи- мушдур. Бөјүк "Октјабр сосиалист ин
Һәр. Луза р-нунун мəркәзи. Луза ча- ләрдир. Инз. м. Батон-Руж "ш. Мү- гилабы она бөјүк тә'сир көстəрмиш вә
jы саһилиндәдир. д.). ст. Ағаҹе'малы һәм шәһәри вә порту Јени Орлеан- 1918 илдә л. Маҹарыстан Коммунист
вә јејинти сәнајеси; Киров политехни- дыр. Дәнизкәнары "һиссәси батаглыг- Партијасына (мкп) дахил олмушдур.
кумунун филиалы вар. лашмыш овалыг, ш. кәнары дәрә вә 1919 илдә Маҹарыстан Совет Респ.
ЛУзин Николај Николајевич (9.12. Миссисипи чајынын делтасы, шм.-г.-и сында мәдәнијjәт ишлари үзрә халг ко
1883, Томск — 28.2.1950, Москва) тәпәликдир (һүнд. 163 м-дәк). Иглими миссары ишләмишдир. Респ. мәғлуб
совет ријазијјатчы субтропик, рутубәтлидир. л. сәнаје- олдугдан (1919) сонра Вјана ја мүһаҹи
сы. ССРЙ ЕА акад аграр штатыдыр. Мә'дән сәнајеси ин- рәт етмиш, МКП-нин кизли ишиндә
(1929; м. үзвү 1927). кишаф етмишдир. Нефт ва газ чы- фәал чалышмышдыр. 20 әсрин әввә
Əсас тəдгигатлары харылыр. Нефт e'малы, кимја, ағаҹ линдә Л.-ын сијаси бахышлары сол тәф
həгиги дәјишәнли емалы, кағыз, јејинти, һәрби, ме- тишчилијин тә'сиринә мә'руз галмыш
функсијалар тал е'малы сәнајеси; кәми тә'мири, дыр. Сонралар о, һәмин бахышларын
зәријjәсинә аиддир. кәмигајырма, автомобилгурашдырма В. И. Ленин тәрәфиндән тәнгидинин
Л. функсијаларын з-длары вар. Әcacән чәлтик, памбыг, дүзҝүнлүүнү баша дүшмүш, өзүнүн
дескриптив нәзәриј шəкəр гамышы әкилир. Әтлик-сүдлүк «Тарих вә синфи шүур» (1923) фәлсә
jәсинин баниләрин hејванлар сахланылыр. Балыг овланыр.. фи әсәриндә бурахдығы нөгсанлары
дәндир. О, аналитик Л. штаты 1812 илдә japaдылмышцыр. e'тираф етмишдир. Л. сонракы фәалиj
функсијанын сәр ЛУисвилл (Louisville) АБШ-да, јəтиндә дә бә'зән ҹидди сијаси сəhвләрә
һәд хассәләри вә Кентукки штатында шәһәр. Ohajo jол вермишдир. Москвада jaшaдығы
онларын сәрһәд гиj чајында порт. ӘҺ. 344 мин (1974). дөвр (1930—45) л.-ын фәлсәфи көрүшү
мәтләринин тә'јин едилмәсинин јеканә- Ири тиҹарәт-сәнаје вә нәгл. мәркәзи- нүн формалашмасында һәлледиҹи рол
лијинә даир мүһүм нәтиҹәләр алмыш- дир. Јејинти, машынгајырма, кимја, оjнамышдыр. 1945 илдә л. Маҹарыста
дыр. Бир чох ишлари риjази анализа, ағам емалы сәнајеси; ун-т вар. Түтүн на гајыдараг јени мәдәни гуруҹулугда
диференсиал тəнлијә вә диференсиал вә ҹинс атлар сатышы базарыдыр. иштирак етмишдир. Үмумдүнја Сүлһ
Һәндәсәјә аиддир. л. вә онун шакирд- Атчапма јарышлары илә мәшһурдур. Шурасынын үзвү олмуш Л.-ын мүасир
ләринин (П. с. Александров, М. В. ЛУЈУ (икинҹи ады: Фан Вен) буржуа фәлсәфәсинә каршы чыxышла
Келдыш, А. Н. Колмогоров, П. С. Но- (1125—1210)-Чин шаири. 9300-дән ры бејнәлхалг әһәмијjәт кәсб етмишдир.
виков вә б.) тəдгигатлары һәгиги дəји- чох ше'ри мүһафизә олунмушдур. Бурада о, Маркс вә Енкелсин естетик
шәнли функсијалар нәзәријjәсинин ин- Ше'рләриндә вәтәнин вә та- ирси илә мәшғул олмуш, классик реа

кишафына мүһүм тә'сир кестəрмишдир. лејиндән доған кәдәр мотивлəри ифа- лизм нәзәријjәсини ишләјиб һазырла
Әсәри: Собр. соч., т. 1–3, м., дә олунмушдур. л. л. Чин әдәбијја- мыш, вулгар сосиолокија ја вә модер

1953—59. тында күндəлик жанрында јазан илк низма гаршы чых мышдыр.
шаирләрдәндир («Сычуан сәфәри har Әд.: Деборин А. М., г. Лукач и

ЛУЗИТАН мәртәбәси (әсРИ) гында гејдләр» вә с.). его критика марксизма, М., 1924; Меле
(лат. Luѕitania—Португалијанын гəдим щенко З. н., оревизионизме в фи

ады) Оксфорд мәртәбәсинин үст Әсәрләри: Стихи, М., 1960; Сти- лософских воззрениях Георга Лукача, «Фи
Киммериҹ мәртәбәсинин ашағы һиссә- хи, в кн.: Классическая поэзия Индии, лософские науки», 1959, № 2.Китая, Кореи, Вьетнама, Японии, М.,
ләринə yјғун чөкүнтүләр. 1885 илдә 1977. ЛУКАШЈОВКА ДҮшәРКәси
франсыз кеoлoгу П. Шоффа ајырмыш- Әд.: Серебряков Е. А., Лу Молд.ССР-дә ' (Лукашјовка к. јахын
дыр. Јура системинин муасир бөлкүсү- ю. Жизнь и творчество, л., 1973. лығында) гəдим мәскәнләр групу.
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1950—61 илләрдә һалштат (е.ә. 7—6 бәсиндән сонра 1920 — 37 илләрдә совет Азәрб. дилинә тәрҹүмә олунмушдур.
асрләр), hет (с.ә. 2-1 əсрләр; бу дөврә вә ишиндә чалышмышидыр. Ленин ордени, Гырмызы Әмәк Бајрағы, ва , Пантелејмо- ордени вә медалларла тәлтиф едил
бәзәкләр, тунҹ бүт, дәмирдән әмәк нович (9.6.1901, индики Краснодар өл- мишдир.
аләтләри, амфора вә с. тапылмышдыр), кәсинин Красноар Әсәрләри: Собр. соч., т. 1—3, м.,
Чернјахов мәдәнијjәти вә славјан мәс- мејск р-нунун Ива 1978—79; Фронтовые стихи, М., 1981.
кәни (9 әсрин сону—12 әсрин орта- новск станитсасы — ЛУКРЕТси, Титлары) тəдгиг eдилмишдир. 13.6.1973, Красно Лукретси

Kap (Titus Lucretius Carus; e.ə. 1Әд.: Федоров г. Б., Население дар)— совет битки
Әр)-Гадим Рома шаири, материалистПрутско-Днестронс кого междуречья в шүнас селексионери.

I тыс. н. э., М., 1960. ССРИ философ. Ше'рлә јазылмыш «ШејләEA акад.
рин тәбиәти Һагтында» фәлсәфи поЛУКИАН (Lukiano») тәгр. 120, Су- (1964), В. И. Ленин манын мүәллифидир. Әсәрдә 'Епикурија, Самосата ш. — 180 илдән сонра, ад. ҮИКТЕА акад.

Мисир)-гэдим јунан јазычысы. Дин, (1948), рүн материалист тә'лими, поетик форики дәфә
Әмәји мада шәрһ олунмушдур. л. -jәфәлсәфәдә әһкамчылыг, истибдад, ha- Сосиалист көрә,

(1957; кайнат дəјишмәз, бөлүнмәз, бир биринким тәбәгәләрин мә'нәви ејбәҹәрлији Гәһрәманы дән чәки вә формасына көрә фәргләнәнәлејһинә јөнәлдилмиш «Прометеј, јахуд 1971), Ленин мүка илкин мадди вә әбәди ҹисимләрдәнГафгаз», «Аллаһларын сөһбәти», «Ис- фаты лауреаты
ибаратдир. 17—18 әсрләрин материакәндәр, јахуд jаланчы пејғәмбәр» вә с. (1959), ССРИ Дөвләт мүкафаты лауреа

сатираларын, «Зијафәт», həјат алвери» ты (1946). 1964 илдэн Сов. Икп үзву. әсacән Л.-дән әxз етмишләр.листләрн идејалары
Л.-нинвә с. диалогларын, «Тарихи неҹә јаз- 1956 илдән Краснодар Елми -Тәдгигат

малы» трактатынын мүәллифидир. л.. к.т. Ин-тунда шө"бә мүдири ишләмиш- идејалары Интибаһ дөврү материалист фәлсәфәсинин инкишафына тә'ын јарадыҹылығы Бизанс сатирикләри- дир. Л. 15 парызлыг буғда сортунун, о
нин, Ренессанс вә Маарифчилик дөврү ҹумләдән гылчыгыз —1, Аврора, Гафгаз сир көстəрмишдир.

вә мүәллиф Әсәри: 0 природе вещей, т.һуманистләринин јарадыҹылығына күҹ- сортларынын мүәллифи 1—2,
М.-Л., 1946—47.

лү тә'сир көстəрмишдир. ләриндан биридир. Сов. ИКП 23—24 ҹү әд:: Глухов А. Г., В свете солнца,
Әсәри: Избранное, М., 1962. гурултајларынын нүмajәндәси, ССРИ М., 1971.
Әд.: Султанлы ә., Антик әдә- Али Советинин депутаты (6 --8-ҹи ча

бијјаты тарихи, Б., 1958; Радциг С. И. ғырыш) олмушдур. Авропа селексио- ЛУКС Валдыс (Волдемар Кристапо -
История древнегреческой литературы, 4 нерләри ассосиасијасынын үзвү (1965), вич) д. 21.6.1905, индики Тукумс р ну -

,
Маҹарыстан ЕА Фәхри үзвү (1965), нун Смарде к.) — латыш совет шаири.

ЛУКИ Рски Пјотр Иванович (13.12. БXP к.т. EA хариҹи үзвү (1967), АДР 1944 илдән Сов.икаузвү. «Сәртлик»
1894, Оренбург — 16.11. 1954, Ленин- к.т. ЕА Фәхри доктору (1971) иди. 2 (1941), «Гар јағды» (1943), «Әскəр гол
град) — совет физики, емиссион елек- дәфә Ленин ордени, 2 башга орден вә часы» (1945), «Гәзәб вә севинҹ» (1948),
трониканын баниләриндән бири. ССРИ медалларла тәлтиф едилмишдир. «Ше'рләр» (1949), «Март» (1962), «Ше'р
EA акад. (1946; м. үзвү 1933). 1943— ЛУККА (Lucca) — Məркази Италијада ләр» (1973), «Сырсыра» (1975), «Ба
54 илләрдә ССРИ EA Радиум Ин-тун- шәһәр. Лукка əјалəтинин инз. м. Д.). hар, фыртынасы» (1977), «Мөвҹудлуг»
да физика шө'бәсинин мүдири олмуш- говшағы. "ӘҺ. 89,9 мин (1971). Toxy- (1978) вә c. китабларын мүәллифидир.
дур. Електронларын метал сәтһиндән чулуг, түтүн, машынгајырма, кағыз, «Епіг олсун» (1957) поемасында 26 Ба
сәпилмаси заманы икинҹи електронла- ағаҹ e'малы, керамика сəна јеси мүəсси- кы комиссарларындан бири-латып
рын јаранмасыны исбат етмиш (Н. Н. сəлəри, дәўирманлар вар. Макарон, Е. Бергич образыны japaтмышдыр.
Семјоновлa биржə), 10—150 А далғалар зејтун јағы, шәраб истеһсал олунур. «4001-ҹијə jол верин» (1968) поемасы
областында jумшаг ренткен шүаланма- Бәстәкар 4. Пуччининин вәтәнидир. тырмызы атыҹыларына һәср
сыны тәдгиг етмиш, Комптон сəпил- Лигуриjа jaшa jыш јери кими е.ə. 218 олунмушдур. Ушаглар үчүн дә јазыр.
маси заманы ренткен шүаларынын илдән мә'лумдур. Латвија Јазычылар иттифагынын би

полјарлашмасыны ашкара чыхармыш- Ме'марлыг абидәләри: Рома дөв- ринҹи катиби (1950—65), ССРИ Јазы
дыр. Електронларын сүр'әтә көрә рүнә аид гала диварлары вә театр, чылар иттифагынын катиби (1959—71),
пајланмасыны тәһлил етмәк үчүн сфе- еләҹә дә амфитеатр галыглары, Сан- ССРИ Али Советинин (5 ҹи чакырыш)
рик конденсатор усулуну вермиш, Мартино килсәси (11—15 əсрләр), Сан- депутаты олмушдур. Октјабр ингила
нормал фотоеффекти тəдгиг етмиш- Фредиано (1112—47), Сан-Микеле ин бы ордени, 4 башга орден вә медаллар -
дир (С.С. Прилежајевлә биркə). Бу, Форо (12—13 әсрләр) роман килсәлә ла 1элтиф едилмишдир.
A. Eјнштејнин фотоеффект дастуруну ри, Палассо Преторио (1492 — 1588), Әсәрләри: Ешг олсун, Б., 1963;
јоҳламаға вә Планк сабитини өлчмәјә Палассо делла Синјорија (1578—1728) Борозда, т., 1:69.

әд: История латышской литературы,имкан вермишдир. м. г. Мешщер- сарајлары, Гуиниҹи вилласы музеји,
јаков вә г. и. Хренина илә бирә нү- Палассо Дукале Милли Пинакотекасы, т. 2, Рига, 1971.
вә реаксијаларынын јени нөзүнү кәшф ЛУКОЈАнов—РСФСР Горки вил.- ЛУКСОР, Әл - Уксур (әр у]) —
етмишдир. А. И. Алиханов, А. Й. Али- ндә шәһәр. Лукоjанов pнунун мəркә- Мисирдә, Гена мүһафазасында шә
ханјан, Л. А. Артсимович, Б. П. Кон- зи. Теша чајы саһилиндәдир. д.ј. ст. Һәр. Нил чајынын сағ саһилиндәдир.
стантинов л. мәктәбинин нүмajәндә- Күрәҹикли јaтaг тə'мири, кәрпич, ке- д.ј. ст., аеропорт. ӘҺ, тәгр. 30 мин.
ләридир. Ленин ордени, Гырмызы рамзит, сүд з-длары, евтикмә комби- Бәдии сəнəткарлыг инкишаф етмиш -
Әмәк Бајрағы ордени вә медалларла наты, тибб вә педагожи мәктәбләр вар. дир. Иглим курорту, мүһүм туризм
тәлтиф, олунмушдур. ЛУКОнин Михаил Кузмич (29.10. мәркәзидир. Л. -ун Гәрб тәрәфиндә (гә
ЛУКJAHEHко Анатоли Фјодорович 1918, һәштәрхан-4.8.1976, Москва) — дим Фива ш, әразисинин бир һиссаси)
(апрел, 1893—1938) — Азәрб.-да Совет рус совет шаири. 1942 илдән Сов.ИЌп Амон-Ра мә'бәди јерләшир. Јени пад
Һакимијjәти уғрунда мүбариз. 1917 илч үзвү. ССРИ Дөвләт мүкафаты лау- шаһлыг дөврүнүн (е.ә. 16—11 әсрләр)
дән Сов.Икп үзвү. 1915—16 илләрдә реаты (1949, 1973). ССРИ Јазычылар ме'марлыг мејллəрини өзүндә экс ет
Грозныда есер кими фәалијjәт көстәр - Иттифагы Идарә hej'әтинин катиби дирән Амон-Ра мә' бәди (е.ә. 15—13
мишдир. Л. Шимали Гафгазда кизли олмушдур (1971—76). Бөјүк Вәтән эсрләр) ш.-дән г.-ә доғру узанмыш
партија тәшкилaтлaрынын japaдылма- мүһарибәсиндә иштирак етмиш, әдәби икигат сыра сүтунлу дүзбуҹаглы һәјәт
сында иштирак етмиш, Терек вил. Со- japaдыҹылыға ҹәбһәчи шаир кими дән, 32 сүтунлу һипостилдән (чохсү
ветинин вә Иҹраијjә Комитасинин үзвү, башламышдыр («Көнүл чырпынтыла- тунлу мөһтәшәм зал), кириш пилону,
Гырмызы гвардија дәстәләринин тэш- ры» китабы, 1947). Сосиализм вә ком- мә'бəд, мәркәзи сыра сүтунлардан вә
килатчысы, Пјатигорск, Минералны мунизм гуруҹулуғунун наилијjәтләри, јени (2-ҹи) пилондан ибаратдир (е... 15
Воды вә һәштәрханда 10-ҹу вә 11-ҹи сүлһүн, совет адамларынын јарадыҹы әсрин 2-ҹи јарысы, ме'марлар Кичик
Гызыл Ордуларын һәрби" Ингилаби әмәјинин тәрәннүмү јарадыҹылығынын Аменһотеп, Гори вә Сути гардашлары).
трибуналынын үзвү олмушдур (1917— əсас мөвзуларыдыр «Иш күнү», 1948; 2-ҹи пилон вә 74 сүтунла әhaтәләнмиш
19). 1919 илдә Бакыја кизли партија «Сүлh jолу», 1950; «Гајыта поемасы», (сүтунларын арасында фир'онларын
ишинә көндәрилмиш л. Ләнкәранда 1962; «Күлә дөнмүш сәрһәд», 1968 вә с. hејкәлләри гоjулмушдур) һәјәти II Рам
Совет Һакимијjәти уғрунда мүбаризә- поемалары). «Лирика» (1950), «Анд» сесин (е.ә. 1317—125) Какимијjәти ил
дә, «Хүсуси дәниз експедисијасында, (1962), «Зәрурәт» (1969), «Беш китаб» ләриндә ме'мар Бекенһонсу тикмиш
Азәрб.-да силаһлы үсјанын һазырлан- (1974) вә с. ше'р мәҹмуəлəринин мүәл- дир. Пилонун гаршысында пРамсе
масында фәал иштирак етмишдир. лифидир. Әсәрләри бәдии садəлији, син 6 мөһтәшәм һејкәли гоjулмушдур.
Азәрб.-да Совет haкимијjәтинин гәлә. лиризми илә сечилир. Бә'зи ше'рләри Амон-Ра мә' бәди Сфинксләр хијабаны

латыш
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ми.

тән

ва ситәсилә Карнакла бирләшдирил- рүлмүшдүр. 1966 илдә л. рәсми сурәт. 2 м дәринликдән чыхарылмыш А) сү
минидир. дә милли гәһрәман е'лан ёдилмишдир. хуруну Јерә кəтирмишди (22.8.1976).

Әд.: Матье м., Искусство Нового Москвада Халглар Достлуғу Ун-ти Бах, һәмчинин Космонавтика мәгалә
царства, Л., 1957. Л.-нын адынадыр (1961). Бакыда л. синин иллүстрасијасына.

ад. күчә вар. «ЛУНАР ОРБИТЕР» (инк. «Lunar OrЛУКЎлл Лутси Литсини (Lucius Li

cinius Lucullus), (е.ә. тәгр. 117-тәгр. мумба, Б., 1966; Винокуров Н., Кон- пејкләри серијасынын, һәмчинин бу се
әдХудазаров М., Патрис Лу- biter»)—АБШ-да бурахылан Аjын сүн'u

56)—Гәдим Рома сәркәрдәси вә сијаси го. Трудный путь к независимости, м., ријадан олан пејкләрин ишланиб һазыр
хадими. Едил (е.ә. 79), претор (е.ә. 1967; Хохлон н. п., п. Лумумба, М., ланма вә бурахылма програмынын ады.1), консул (е.ә. 74) сечилмициди. Мит- 1971.

ридат VI Јевпатора гаршы 3 ҹү мү- ЛУНА (Luna) Антонио (29.10.1866, рахылмышдыр. Пејкләрин Ајəтрафы ор
1966—67 илләрдә 5 учун апараты бу

Һарибәдә (е.ә. 74—66), Рома гошунла- Манила — 5.6.1899, Кабанатуан)— Фи- битдә учун мүддәти əн чоху 11 аjа гэ
рына команданлыг етмишди. Ромалы- липпин милли азадлыг һәрәкаты хади- дәр олмушдур. Бу учушларын нәтиҹәларын Загафгазија ја һүҹуму заманы

албан (бах Албанија (Гафгаз)] гошун- (1899—1901) башланаркән башАмерика — Филиппин мүһарибәси синдә Ај сәтһинин фотошәкли чәкил
ко- миш («Аполлон» космик кәмисинин ва

лары да Л.-а гаршы вурушмушлар. мандан, сонр исә һәрби назирин кө- «Сервејер» космик апаратынын Ај ка
Ромаја га јытдыгдан сонра сијаси фәа- мәкчиси тә”јин олунмушду. Ишғал- бинəлəринин енмәси үчүн јарарлы саhəлијjәтлән узаглашмышдыр.

ЛУЛЕО (Lulca)-Исвечин шм. ында, дары иди. Президент Е. Акиналдонун зада бир сырачылара гаршы тәти мүбаризә тәрәф- ахтармаг мәгсәди илә) вә Ајəтрафы фә
Луле Елв чајынын мәнсәбиндәки ада- шәхси тəдгигатлар апарыл

мүһафизәчилари
ларда шәһәр. Ботник көрфәзи саһи- yјдурма haкимијjәтиәлә кечирмәк» ЛУНАТИзм (сон лат. lunаtісuѕ—
линдә порт. Норботтен ленинин инэ. ҹәһдин дә тәгсирләндириләрәк өлдүрүл- ағылсыз, лат. luna-aj), jухулум. Нәгл. гoвiцагы. ӘҺ. 66 мин (1976). мүшдур.

Гара металлургија вә машынгајырма «ЛУНА» (рус. Луна — Aj)—Аjын тәдгиги мишады. «Л» термини ај ишығынын
кәзмә — сомнамбулизмин көһнәл

сәнајсси вар. Тахта шалбан вә сәллү: үзрә совет програмынын вә 1959 илдән инсан психикасына тә'сири Һаггындалоз истеһсал олунур.
башла japar Aја тәрәф бурахылан авто- кы гәдим тәсәввурләрлә әлагӘдардыр.ЛУЛЛУБЕЛӘР —e.ә. 3—2-чи минил- матик гитәләрарасы стансијалар (АГС) ЛУНАЧАРСки "Анатоли Василевичликләрдә Урмија көлүндән ҹ.

ш. дә мәскунлашмыш тајфа иттифагы, гында јени елми ма'луматлар әлдә ет- тона, Франса)-со
ва ҹ. - серијасынын ады (ҹәдв.). АГc Aj har- (23.11.1875, Полтава — 26.12.1933, Мен

Мәнбәләрдә aллaры илк дәфә е.ә. 13 мәјә («Л.-1»—«Л.-3»), автоматик ел
әсрдә чәкилир. Шумер, Аккад, Елам, ми ст.ларын («Л. -4.—Л. -9», «Л.-13», маи хадими, инҹә

вет дөвләт вә иҹти

ашшурдилли јазыларда л. Һаггында Л.-15», Л.-18»), «Луноход-1 вә «Лу- сәнәт вә
мә'лумат вар. л. узун мүддәт Аккад ноход 2» сәjjар елми лабораторијалары- нәзәријjәчиси,

әдәбијјат

нә Ашшур Көкмдарлары илә мүһари нын («Л.-17, «л.-21») јени системдәри- гидчи, јазычы.ССРИбәләр апармышлар. Е.ә. 1 ҹие минил
ни сынагдан кечирмәјә, әһмал әнмәни ЕА акад. (1930).

ликдә Л. -ин jaшaдығы әрази Ашшур ки- вә Ај сәтһинә чaтдырылманы тә'мин 1895 илдән Сов.ик
табәләриндә Замуа адланырды. Тәдги- етмәјә, Ajын сүн'и пејки орбитиндә үзвү. Сүрих ун-тин
гатчыларын фикринҹә Л.-ин дили заг- учушуна («Л.-10», «Л.-12», «Л-14»,- дә фәлсәфә вә тә
рош елам диллари групуна дахилдир. «Л.-19», «Л.-22»), Ај сүхурундан нү- биәтшунаслыг кур

Әд.: Дьяконов и. М., История мунә көтүрүб Јерә кəтирмәјә («Л.-16», суну динләмишдир.
Мидии, М.—1., 1956; Ален и г: «Л. -20», «Л. -23», «Л.-24») имкан вер- 1898 илдән Мос
кайс. М., Из истории Маннейского цар- мишди. «Луна-1» — дүнјада Аја , тә квада ингилаби иш
ства, Б., 1977. рәф бурахылан илк АГС олмушдур. апармышдыр. Илдән болшевик

<Л. -1»— Ajын јахынлығындан кечәрәк иди. Иртиҹа илләриндә болшевизмЛУМУ-бах Лимон.
Јерин ҹазибә гүввәси тә'сириндән чых- дән узаглашмыш, маxизми вә аллаhЛУМУМБА (Lumumba) Патрис Еме

ри (2.7.1925, Касай әјалəти, онална «Лу на» автоматик гитәләрарасы станси јаларынын
к. — 17.1.1961, Катан бурахылма тарихлари
га (индики Шаба)) { 2.1.1959Луна-1,—Конго 31.1.1966

Респ. -сы
«Луна-9» «Луна-17, 10.XI 1970

Луна-2» 12.IX 1959 «Луна-10, 31.III.1966 «Луна-18» 2.IX.1971
нын (индики Заир • Луна-3 4.X.1959 «Луна-11, 24.VIII.1966 «Луна-19» 28.IX.1971
Респ. -сы) азадлыг «Луна-4» 2.10.1963 «Луна-12» 22.X.1966
һәрәкаты

«Луна-20» 14.11.19729.V.1965хадими. «Луна-5, «Луна-13, 21.XII.1966 «Луна-21, 8.1.1973
Кәндли аиләсиндә • Луна-бә 8.VI.1965 «Луна-14, 7.IV.1968 «Луна-22, 29. V.1974

анадан олмушдур. «Луна-7» 4.X.1965 «Луна-15» 13.VII.1969 «Луна-23 28.X.1974
«Луна-8» 3.XII.1965 «Луна-16, 12.IX.1970 «Луна-24»

Миссионер мәктәб 9.VIII.1976

ларини битирдикдән мыш вә ҝүнәш системинин илк сүн'и гуруҹулуғу таблиғ етмишдир. 1917
сонра почт гуллуг. планетинә чeвpилмишди. «Луна-2» Ај илин иjулунда jенидән болшевикләр
чусу ишләмишдир. сәтһинә әнәрәк (14.9.1959), үстүндә партијасына дахил олмушдур. 1917
Ејни заманда әдә- ССРИ Дөвләт кербинин тәсвири блан илин октјабр күнләриндә Петроград
би вә журналистлик вымпели ораја чaтдырмыш вә бунунла һикнин мәс'ул тапшырыгларыны

фәалијjәти илә мәшғул олмуш, «Уху- да дүнјата диҝәр көj ҹисминә илк учу- јеринә jетирмишдир. 1917 — 29 илләр
ру» («Азадлыг») газетинин əсасыны гој- шу јеринә jетирмишди. «Луна-3» Ajын дә халт маариф комиссары, 1929 или
муш, һәфтәлик «Ендeпанданс» газети- арха тәрәфинин фотошәклини илк дә- дән ССРИ Мик јанында Елми коми
нин директору олмушдур. 1958 илдә фә чәкәрәк (7.10.1959) дикәр көj ҹис- тән ин сəдри, 1933 илдә ССРИ-ни
Белчика Конгосуна истиглалијjәт, ве- минин шәклини космик кәмидән Јерә Испанијада сәлаһијjәтли нүмajәндәси
рилмаси уғрунда чыxыш едән Конго көндәрмәк jолу илә онун өjpәнилмаси ишләмишдир. Партијанын 3-5, 8, 10,
Милли һәрәкат Партијасынын (кмҺП) ишинин əсасыны гојмушду. «Луна-9» 11, 13, 15—16-ҹы гурултајларынын
əсасыны гојмуш вә онун сəдри сечил- илк дәфә (3.2.1966) Aja eһмал әнәрәк нүмajәндәси олмушдур.
мишди. Дәфәләрлә тә'гибләрә мә'руз Ај сәтһинин шәклини Јерә көндәрмиш- л. сосиалист мәдәнијjәтинин гуру
галмышдыр. Брүсселдә Белчика Кон- ди ки, бу да Аја сонракы учушларын, ҹуларындан биридир. Совет мәктәби
госуна истиглалијjәт верилмаси барәдә оҹүмләдән пилотлуучушларын, һа- нин, али вә пешә тәһсили системинин,
гәрар гәбул етмиш •Дәўирми столь кон- зырланмасы саһәсиндә һәлледиҹи әһә- елми идарәләрин, театр, кино вә нәш
франсында (1960, јанвар – феврал) мијjәтә малик иди. «Луна-10»Аjын ријјат ишинин јенидән гурулмасында
Ќмып нүмa jәндә hej'әтинин башчысы илк сүн'и пејки олмушдур (3.4.1966). Л.-нин бөјүк хидмәтләри вар. Алман,
олмушдур. 1960 илин иjунундан Конго «Луна-16» — космонавтика тарихиндә инкилис, франсыз, италјан, латын,
Респ.-сынын баш назири иди. Дахили «Јер — Aj— Јер» рејсини баша чaтдыран Украјна дилларини cәрбəст билирди..
сепаратчыларын вә Белчика мустәмлә- вә Ај сүхуруну Јерә кəтирән (24.9.1970) Л.-нин јарадыгҹылығында вә фәалиj
кәчилəринин силаһлы тәҹавүзү (1960, илк автоматик апарат иди. «Луна-175 jәтиндә мәдәнијjәт вә сосиализм, зи
ијул) әлејһинә чыкмышдыр. 1960 илин дүнјада илк автоматик сəjjap елми јалылар вә ингилабчы халг, партија,
сентјабрында дөвлат чеврилиши нәтиҹә- лабораторијаны («Луноход -1») Aја чат- дөвләт вә инҹәсәнәтин гаршылыглы әла
синдә һакимијjәтлән кәнар едилмиш, дырмыш, «Луна-20» чәтин кечилән ма- гәләри вә с. проблемләр бөјүк јер ту
Һәбс олунмуш вә вәһшиҹәсинә өлдү: терик р-нундан (25.2.1972), «Луна-24» турду. Марксист естетиканын вә әдә
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би бәдии тəнгидин тәшәккүлүндә мү- ҹ.-да). Бир нечә jүз мағарадан ибарәт- Азии и Африки», 1964; № 6; Крюков
һүм рол оjнамышдыр. В. И. Ленинин дир. Əсас мағараларында (Бин јан, М. В., Софронов М. В., Чебока

фикирларини 500—523, Гујан. 495—575, Фынсјан, ма этногенеза, М., 1978.саров Н. Н., Древние китайцы; пробле

система салмыш вә совет инҹәсәнәти- 627—675) будда аллаһларының әһәнк- ЛУПА (фр. loupe)—көзлә кичик обнин јарадыҹылыг методуну
ҹәһәтлән əсасландырмышдыр. Инги- чан Буддасы, 672–676, һүнд. тәгр. 15 м) јектләри көрмәк үчүн ишләдилән оп
лаби вә фәлсәфи фикир тарихинә даир вә дини мөвзуда релјефләр вар. тик ҹиһаз. Бөјүдүлмүш xəјал алмаг
әсәрләрин, хатирәләрин («Ленин һаг- ЛУНоход — Aј сәтһиндә һәрәкәт ет- үчүн објект Л.-дан гарагда, фокал мүс
гында һека јәләр» вә с.), пјесләрин вә мәк вә тәдгигатлар апармаг үчүн хү тәвисинин јахынлығында јерләшди
с. мүәллифидир. Бакыда олмуш вә суси апарат. Илк белә совет апараты рилир. Мүшаһидә елә апарылыр ки,
бу барәдә очерк јазмышдыр (1930): «Луноход-1» 1970 ил нофабрын 17-дә көздән хәјала гадәр мәсaфә ән јахшы
«Joлдaш Нәримановун хатирәсинә» «Луна-17» автоматик планетләрарасы көрмә мәсафасинә (нормал көз үчүн
мәгаләси (1925) вар. «Шаһын бəрбəри» стансијасы (АПС) васитәсилә Aја чат- D=25 см) бәрабəр олсун. Л.-нын бө
(1906) пјеси Азәрб. Дөвләт Драм Теат- дырылмыш, орада 10 ајдан артыг мүд• jүтмәси Г= 25

(f — см-ләрлә ифадә
рында тамашаја гоjулмушдур (1923). дәтлә ишләмиш вә Ај сәтһиндә 10,5 км

Гызыл мејданда Кремл дивары мəсафәни гәт етмишдир. л. јердәки олунмуш фокус мəсафасидир) онун кон
јанында дәфн олунмушдур. узаг космик рабитә мәркәзиндән авто- струксијасындан асылы олараг 2—50
Әсәрләри; Вилјам Шекспир, Б., матик идарә олунмушдур. Онун васи- интервалында дәјишир:

1925 (г. Коган вә б. илә биржə); Собр. соч. тәсилә Ај сәтһинин 80 мин м? cahəси ЛУПАН Андреј Павлович (д. 15.2.

18, М., 1963—67; Человек нового мира,
Литературоведение. Критика. Эстетика, т. тəдгиг eдилмиш вә сәтһин 200-дән артыг 1912, индики Резина р-нунун Мигу

лены к.)—молдав совет јазычысы, иҹМ., 1976; о музыке и музыкальном теат тимаи хадим. Молд.CCP EA акад.ре, М., 1981.
"Әд: Кафарова Э. м., Большой (1961). Сосиалист Әмәји Гәһрәманы

друг азербайджанской литературы, «Ли (1982). ССРИ Дөвләт мүкафаты лау
тературный Азербайджан», 1964, № 2; реаты (1975). 1956 илдән Сов.Икп үз

в Н. А., А. В. Луначарский вү. Молдавија Јазычылар Иттифагы
"ртература. М., 1974; Идарә Һej'әтинин сəдри (1946—60),

сердца. Воспоминания, 4 ССРИ Јазычылар Иттифагы идарәМ., 19771
кохно и. п., А. В. Луначарский и фор hej'әтинин катиби (1959—71) олмуш
мирование марксистской литературной дур. Јени həјат туручулуғуна һәср
критики, Минск, 1979; Павловский олунмуш «Шерләр» (1947), «Балла
д. А., Луначарский, М., 1980. да ја кириш» (1954), «Торпағын гарда

ЛУНД (Lund)-Исвечин ҹ.-унда шә. шы» (1959), «Гонагпәрвәрлик гануну»
һәр. Әһ. 76 мин (1977). Машынга јыр (1966), «Өз јүкүм» (1970), «Макистрал»
ма, тохуҹулуг, кимја, кағыз вә јејинти (1976) вә с. ше'р китабларынын, «Ишыг»
сана јеси; унт (1666 илдән), музеј вар. (1948) пјесинин, әдәби тәнгиди Мога
ЛУндквист (Lundkvist) Артур ләләрин мүәллифидир. Бә'зи ше'р.
Нилс (д. 3.3.1906, Сконе вил., Оберүн- hаѕ«Луноход-1»-ин схемі: 1 — heрмeтик ҹи- ләри Азәрб. дилинә тәрҹүмә едилмиш

ra) — Исвеч јазычысы, ичтимаи хадим. 3— ҝүнәш батарејасы; 4 — телевізії ја ка- 45 ҹи чакырыш) олмушдур. Ленинрадиатор; дир. ССРИ Али Советинин депутаты

«Халғлар арасында сүлһү мөһкәмләт- фотокамера; б — шассинин тәкәрләр блоку: ордени, 3 башга орден вә медаллар
нәјә көрә» Бејнәлхалг Ленин мүкафаты 7-ти истигамәтләнмиш антена интига .

лауреаты (1958). <Ҝеҹә көрпүләри» ды зәф "істигамәтләнмиш антена; 10— 1962; Черешни чёрное цветенье, М., 1980.Әсәрләри: Горлинка, Кишинев,
(1936), «Сиренанын нәғмәси» (1937),

ше'p топлуларында, «Чајлар дәнизә тө- жиси үчүн изотоп мәнбә; 12—доггузунчумил формалы антена; 11-стилик енер- ЛУПЁни (Lupeni)-Румынијада шә
күлур» (1934), «Орианын һәјәҹанлары» тәкәр; 13-грунтун физики-механики хасч һәр. Хунедоара гәзасындадыр. Әһ. 28
(1960) романдарында модернизмин тә' - сəлəрини тә”јпн едән чиһаз; 14 — оптик мин (1977). Петрошени көмүр һөвзаси -
сири дујулур. Молинга» (1952), «Вин нин г. һиссәсиндә көмүр һасилаты вә
дингдә валс» (1956), «Хекерскугда ко сафлашдырылмасы мәркәзидир. Сүни
медија» (1959) реалист романдарынын панорамы чәкилмишдир. 1973 ил јанва- лиф истеһсал олунур. Ағаҹ e'мал ёди
мүәллифидир. «Азад пишанчынын һәја- рын 16 да «Луноход-25 совет апараты лир. Ким ја сәнајеси вар.
ты вә өлүмү» (1970), «ҝөзләрин ира- «Луна-21» АПС васитәсилә Аja чaтды- ЛУПЕНИ КҮлләБАРАНЫ (1929)—
дәси» (1971) тарихи романлары, «Сүлһ» рылмышдыр. Конструксијасы тәкмил- Румынијанын Лупени гəс.-ндә августун
поемасы, «Ахар сулара баханлар» (1978) ләшдирилмиш вә әлaвә ҹиһазларла тәҹ- 5—7-дә баш вермишдир. Күллəбарані
мәнсур ше'рләр топлусу вар. Үмум- Һиз едилмиш бу апарат бөјүк тəдгигат коммунистләрин башчылыг етдији шах
дүнја Сүлһ Шурасынын витсе-президен- програмыны јеринә jетирмишдир. Иш- тачыларын минимум әмәк һаггы, 8 саат
тидир (1950 илдән). «Дашкәнд лаләлә-ләдији 4 ај әрзиндә Ајда 37 км уз.-да лыг иш күнү барәдә тәләбләр ирәли сүр
ри» (1952) китабы ССРИ -jә һәср олун- мүрәккәб релјефли мəсафәни гәт ет- мəси вә бу тәләкләрин јеринә jетирил
мушдур. миш, Ај сәтһинин 86 панорамыны чә- мәси үчүн oнлaрын е. ст.-ны тутараг

Әсәрләрiн: Говорящее киб јерә көндәрмишдир.дерево. шахталара ҹәрәјан верилмасини да јан
Избр. стихи, М., 1964; Жизнь и смерть «Аполлон» ( 15, 16, 17) кәмиләри- дырмалары сәбәб олмушду. Августун
вольного стрелка, М., 1972. нин учушу заманы (1971—72), АБШ 7-дә тә'тилчиләрә вәһшиҹәсинә диван ту

Әд.: История зарубежной литерату- астронавтлары Ај сәтһиндә һәрәкәт тулду. Рәсми мә'лумата көрә 25 адам
ры после Октябрьской революции, т. 1, үчүн икиадамлыг (дөрдтәкәрли) «Ро- өлдүрүлмүш, тәгр. 200 нәфәр исә japaМ., 1969.

вер» Л.-ундан истифадә етмишләр. Бах ланмышды. Л.к. өлкәдә күтләви е'ти-
ЛУНИТ — Aј сүхурунун башга ады. Һәмчинин Космонавтика. раз тә'тилләринә сәбәболду.
ЛУНКЕвич Серкеј Александрович әд.: Передвижная лаборатория на ЛУПЕНЛӘР—Гафгаз тајфаларындан
(д. 29.4.1934, Кишинјов)—молдав совет Луне «Луноход-1», М., 1971; Борисов бири. Бах Лnинләр.
дирижору, скрипкачы, бәстәкар. ССРИ М., На космической верф, М., 1976. ЛУРИСТАН — Гәрби Иранда тарихи
халк артисти (1976). 1958 илдән Мол- ЛУНШАН-Чиндә Неолит мәдәниj- вил., индики Иранда — шәһристан. Әсас
давија филармонијасынын «Флуераш» јəти (е.ə. 2 ҹи миниллијин 1 -ҹи јарысы). шәһәри Хүррәмабаддыр. Гәдимдә л.
халг мусиги орк.-нин скрипкачысы, бә- Јаншао мәдәнијjәтини әвәз едәрәк әв- касси тајфалары илә мәскунлашмыш
дии рәһбәри вә дирижорудур. Молдав вәл Хуанхе һөвзасинин орта һиссаси- ды вә Елам дөвлəтинә дахил иди. Иран
мусиги фолклорунун тoплajыҹысы вә нә, сонра исә ш.-ə jajылмышды. л. дилли лур тајфалары (бах Лурлар)
шәphчиси олан л. орк. үчүн бир, сыра үчүн кисмән дулус чархында һазыр- Л.-да е.ә. 10—9 əсрләрдә мәскунлаш
әсәрләрин, маһныларын мүәллифидир. ланмыш назикдиварлы боз вэ гара кс- мышлар. Иран тарихиндә ики Л.
Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени илә рамика, даш аләтләр, сүмүк вә балыг- Кичик "л. (Л.-ын өзү, лур тајфалары
тәлтиф едилмишдир. гулағындан дүзәлдилмиш әшјалар ха- нын вил.) вә Бөјүк л. (бәхтијариләр,
ЛУНМЫН-Чиндә бөјүк будда рактерикдир. Е.ә. тәгр. 16 əсрдә Шан• мaмaсaнлар вә куһкилујларын мəскун
мағара-мә'бəдләриндән бири. 495—898 Ин Тунҹ мәдәнијjәти илә әвәз олунолдугу вил.) мә'лумдур.
илләрдә Ихе чајынын саһилләриндәки мушдур. ЛУРИСТАН ТУНҹ мәдәниәт
əhəнкдашы га јаларында чапылмышдыр Әд.: Крюков М. В., У истоков древ- ләРИ, Луристaн тунҹу— əса
(Хенан əјалотинин Лојан ш.-ндән 15 км них культур Восточной Азии, народы сән Луристан (Гәрби Иран) әразисин

;

Әксетдирпи.
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дəки гәбирләрдән гарәтчилик мәгсә - ләмәјә иҹазә верилир» (1934), «Нахыш- ЛУБЕК (Lübeck)-АФР-дә Шлезвиг
илә апарылыш газынтылар нә- лы Һашијәдә» (1936) вә с. публиcиc- Голштејн әразисиндә шәһәр. Балтик

тиҹәсиндә әлдә cдилән вәһши hејван- тик мәҹмуəлəриндә дахили вә бејнəл- дәнизи саһилиндә порт. д.ј. бəрəси
лар суратиндә дүзәлдилмиші Иран — халг həјатын актуал мәсәләләринә то- Л.-и Треллеборг ш. (Исвеч) илә әлaгә
Гафгаз тили тунҹ әтијаларын (хәнҹәр, хунулур. Марксист естетиканын, мү: лəндирир. ӘҺ. 230 мин (1976). Мүһүм
балта, топпуз, бәзәкләр, ат гошгу лә тәрәгги дүнја, рус вә совет әдәбијјаты- нәгл. говшағы, ири порт. Гара метал
вазиматы вә с.) археоложи әдәбијјат- нын таблиғи вә тәрҹүмәси саһәсиндә луркија, машынгајырма, ағаҹ e'ма
да ады. Алимларин бир кисми талын- мүһүм хидмати вар. «Чин нәсринин лы, кимја-әҹзачылыг сана јеси, консер
тылары е.ə. 2 чи миниллијин 2-ҹи ја- гыса тарихи» (1923) Чин әдәбијјаты- ваторија, инҹәсәнәт вә мәдәнијjәт та
рысына аид едир вә кассиләрлә баг- нын ән демократик голу олан нәср Һаг- рихи музеји вар. Л. 12 әсрдә салын
ла јыр. Јени тэдгигатлар Л.т.м. ни да- гында илк умумиләшдириҹи әсәрдир, мышдыр.
ha сонракы дөврләрә (с.ә. 8—6 әсрләрә) Әсәрләри: hекајәләр, Б., 1956; ЛУБЕРТсы—РСФСР Москва
аид етмәјә хас верир. Бә'зи тэдгигат- АКүнүн әсл тарихчәси, Б., 1959; Повести ндә шәһәр. Лүбертсы р-нунун мəркә
чылар исә oнлaры киммериләр вә скиф- и рассказы, М., 1971; Избр. произв., М., зи. Д.ј. говшағы: ӘҺ. 163 мин (1981),
тәрлә бағлајырлар. 1981.

Машынгајырма мүəссисəлəри,әд.: Петров В., Лу Синь, м., е малыӘд.: Дьяконов И. М., История 1960; Семанов В. И., Лу Синь и комбинаты, пианино ф-ки,Унди, У.-.1., 1956; Алиев играр,
История Мидии, Б., 1960; cаl mеy rе ва И. К., Лу Синь,предшественники, м., 1967; глаголе- ССРИ EA Елми вә Техники Mə'лумат
Р., Баtiеrbаre Bronzen aus L.uristan und указатель, М., 1979. Библиографический Ин-тунун истеһсалат-нәшријјат KOM
Kirmanshah, Berlin, 1969. бинаты, Үмумиттифаг гијаби иншаат

ЛУСон (Luzón)—Филиппин архипе мүһəндислари
ЛУРЛАР—Гәрби Иранда jаша јан халг.

ин-тунун ахшам фа

Тәгр. 2 млн. нәфәрдирләр (1979), 4 го. км2. Әл. тәгр. 16,7 млн. (1970). Сәтһи куму, тибб мәктәби вар.
Һум тајфа групундан ибаратдир. Иран əсасəн дағлыгдыр. Ән јүксәк нөгтэси ндә шәһәр. Лүбим р-нунун мəркәзи,

лагында ән ири ада. Саh. 105,6 мин күлтәси, к.т. машынгајырмасы техни

лилләри групунун лури диалектиндә да Пулог д.-дыр (2934 м). л. да пүскүрән Уча чајынын Обнора чајына төкүлдү:ныштырлар. Диндарлары мүсәландыр. вулканлар вар. Иглими субекваториал,1. ын rəдим еламлылар илә Ҹəнуби ст.

Иран əразисинә көчмүшi тајфаларын га- Чајларымуссондур. ју јердадир. д.ј.Тез-тез тајфунлар олур.

рынмасындан әмәлә кәлмәләрн күман тропик мешәләр вә саванналар јазыл- вар. 1546 илдән мә'лумдур.
чохсулудур. Һәмишəјашыл з-ду, сәнаје комбинаты, халг театры

силир. Малдарлыг вэ әкинчиликлә
мэгулдурлар. мышдыр. Чəлтик, гaрғыдалы, Һинд- ЛҮБлин (Lublin)-Полшанын.

гозу ағамы, шәкәр гамышы, абака, индә шәһәр. Лүблин војевoдaлығы -

Азия. М., 1979 (серия «Страны и народы»). вә дәмир филизи jатаглары вар. Фи- си) чајы саһилиндәдир. д.ј. говшағы.
Әд, Зарубежная Азия. Юго-Западная түтүн беҹәрилир. Гызыл, хромит, мис нын инз.м. Быстшитса (Висла һөвзә

ЛУСАКА (Lusaka) — Замбија Республи- липпинин на јтахты Манила л.-да јер. Əh. 292 мин (1977). "Өлкәнин мүһүм
сәнаје вә мәдәнијjәт мәрқəзләриндән

касынын па јтахты (1964 илдән). Өл ЛУТон (Luton) –Б. Британијада шә- дир. Машынга јырма, језинти, дəри
сәкликаләдир. Иглими субекваториал һәр. Лондондан 50 км шм.-да, Ли чајы аjаггабы сəна јеси инкишаф етмишдир.

тикиш мә'

15,5°С дир. Иллик јагынты 837 мм. Һүм автомобил сәнајеси мәркәзидир. мулаты истеһсал едилир. Ағаҹ e'мал
Мүһүм нәгл. говша ғы. Бејнәлхалт аеро Сојудуҹу аваданлығы, тәјјарә һиссәлә олунур. Л.-дә 5 али мәктәб (о ҹүмлә

порт. ӘҺ. 483 мин (1976, әтрафы илә). ри с. истеһсал олунур. дән м. Күри -Склодовскаја ад. ун-т,

Јејинти, тикиш, семент сәнајсси, авто- наһијəси, индики Jыгева рану 23.3. мәктәблари), ме'марлыг абидəлəри вә с.
ЛУтс Оскар (7.1.1887, Каарeпeрe тибб ин-ту, али к.т. вә мүһəндислик

мобил тә'мири е'малатханалары вар.
Əсасы 1910 илдә гоjулмушдур. 1953, Тарту) естон совет јазычысы. вар. л. 10 эсрдән мә'лумдур.

1931—64 илләрдә Цимали Родезија Ест.ССР халг јазычысы (1945). Мәк- ЛҮБлин ВОЈЕВОДАлығы (Wo
протекторатынын инэ.м. иди. тәб həјаты мөвзусунда Баһар» (h, jewództwo Lubelskie)—Полшанын ҹ.
лу син (әсл ады Чжоушу жен) 1-2, 1912—13), Јај» (h. 1–2, 1918— ш.-индә инзибати валид. Әcacән, Лүб
(25.9.1881, Шаосин 19.10.1936, "Шан 19), «Тоотсун тоју» (1921), «Ади күн» лин јүксəклијинин əразисиндә јерләшир.
хај)ЕЧин јазычысы, (1924), «Пајыз» (1928) повестләринин Cah. 6,8 мин км”, əh. 908 мин (о ҹүм
публиcист, әдәбиј. мүәллифидир. «Андресин һәјаты» ләдән 51,9%-и шәһәр əh.; 1977). Инз.м.
јатшунас. Муасир (1923), «Илк аддымлар» (1932), «Да- Лүблин ш.-дир. Сәнаје-аграр вила jәти
Чин әдәбијјатынын ланда» (1933), «Сакит кушә» (1934) дир. Игтисади актив әһалинин 99 ми
банисидир. Јохсул повестләриндә естон зәһмәткәшләри- ни сәнаједә чалышыр (1977). Машын
лашІмыш мүлкәдар нин ағыр һәјатыны реалистҹәсинә тәс- гајырма (јүк автомобили, вертолјот,
аиләсиII,1ə Догул вир етмишдир. 13 ҹилдлик хатирәлә- магнитофон вә с.), кимја (Пулава ш.
мушдур. 1930. 36 ри («Көһнә ҹығырлар», 1930; «Гыш јол- ндә Авропада ән ири азот-тук комбина
илләрдә Чин со:1 ја лары», 1931; «Латын мәтбәхи», 1934 ты) вә јејинти сәнајеси инкишаф ет -
зычылар ҹәмијjәти вә с.), пjес вә фелјетонлары вар. Гыр- мишдир. Көмүр чыхарылыр (Лүблин

башчысы мызы Әмәк Бајрағы ордени илә тәл- көмүр һөвзаси). Əразинин 63% -и әкин
муштур. Синхајбур тиф олунмушдур. саһәси, тәгр. 17% -и ешәләрдир. Әca
жуа Ингилабыны II Әсәрләр: Лето, Таллин, 1965; сән, чулундур, човдар, буғда, һәмчи -

(1911—13) һазыр Весна, М., 1972; На задворках и другие нин рапс (јағчичәји), түтүн әкилир.
ланмасында иштирак стмишдир. «Олуо. повести, Таллин, 1975. Бағчылыг, Донузчулуг вә әтлик-сүдлүк
кечәнләр » аллы илк hека јаси 1913 ЛУТСК — УССР-дә шәһәр. Волын вил.- hејвандарлыг инкишаф етмишдир.
Илдә дәрҹ олунушдур. Јени Чин нин мəркәзи. Стыр чајы саһилиндә ҝә- ЛҮБлин JYKcəклији (Wyzyna
әдәбијјатынын илк намунаси олан ми да јанаҹағы. д.ј. ст. Автомобил јол- Lubelska)—Полшанын ҹ.-ш.-индә, Вис
«Дәлинин күндəлији» (1918) hека- лары говшағы, аеропорт. ӘҺ. 151 мин ла вә Буг чајлары арасында јүксәк
јас и Н. В. Гоголун «Дәлинин гејд- (1981). Автомобил, ҹиһазгајырма, елек- лик. Һүнд. чох јердә 200—300 м, ҹ.
ләриә әсәринин тә'сири илә јазылмыш- трик апаратлары, диjирҹәкли јaтaг вә с. да 390 м ә гәдәрдир. Әcacән, лөсслә
тыр. «Һај» (1923), «Сәрсәрилик» (1926) здлар, тикиш, аjаггабы ф-кләри, јејин- өртүлү əhəнкдашы вә меркелләрдән
китабларындакы әсәрләр халг күтлә- ти сəна јеси; педагожи инт, тибб, педа- тәшкил олунмушдур. Чох һиссаси шум
ларинин, зијалыларын həјатындан гожи, мусиги мәктәблəри, совет тиҹа- ланмышдыр. Буғда, шəкəр чулунду

вар.бəhe eдир. «A Күз (1926) повестиндә рәти техникуму, мусигили драм театры, ру, мајаоту әкилир. Мешәләр
кән, муздурунун фаҹиәли талеји тәс- филармонија, өлкәшүнаслыг музеји Лүблин вә Хелм ш.-ләри Л.j.-ндәдир.
вир озунур: бу әсәрләр ону pус инги- вә с. вар. Тикинти материаллары ис- ЛҮБлин УНИЈАСы (1569)—Пол
лабчы демократларына, А. П. Чехов геһсал олунур. ша вә Бөјүк Литва кнјазлығынын ва
вә м. Горкијə јахынлашдырыр. «Ја- ЛУЧЖОУ, Лусјан-Чиндә Сычу- һид дөвләт — Реч Посполитада бирләш
баны отлар» (1927) топлусундакы мән- ан əјалəтиндә шәһәр. Јантсзы чајында мәси һаггында сазиш. Ијунун 28-дә
сур ше'рләриндә бәдбинлик руһу әкс порт. Әһ. 300 мин (1971). Машынга- Лүблиндә имзаланмыш, иjулун 1-дә
олунса да, həјат ешги галиб кәлир. jырма, метал е'малы, кимја, јејинти, тәсдиг олунмушдур. Л.у. Полша вә
«Исти күләк» (1925), «Башга ҹүр дү- тохуҹулуг, ағаҹ e'малы, шүшә сәнаје- Литвада ејни формалы дөвләт гуру
шүнән» (1932), «Сахта азадлыг һаггын- си вар. Л. јахынлығында көмүр вә дуз лушу, ваһид пул системи, умуми сејм
да китаб» (1933), «Һава барәдә чәрән- чыхарылыр. japaтмaғы нәзәрдә тутурду. Бөјүк
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Литва кнјазлығынын бир һиссәсинин өjpәнилмәсиндә мүһүм әһәмијjәти ол- кишафы кедишиндә онун предметинин

тәсдиг олунду. Дөвлəтин башында Пол- гурулдугдан сонра
Полша тахт-таҳына бирләшдирилмаси мушдур. Азәрб.-да Совет haкимијjәти дəјишмәсини гејд едир. л.Ф...» 1886

Гафур Рәшадын илдә алман сосиал-демократларынын
ша вә Литва феодалларынын сечдији «Тәфсирли халг лүғәти» (1921), С. М. нәзәри журналы «Die Neue Zeit»да
крал дурурду. Бә'зи мәсәләләрдә Лит- Гәнизаданин «Русча-түркҹә лүғәт» (Штутгарт), 1889 илдә «Северны вест
ванын мүстәгиллији сахланса да, 1791 (1922), Р. Ахундовун редактәси илә 2 ник»дә (Петербург) «Алманијада классик
йлдә бунлар әслиндә ләғв едилди. ҹилдлик «Русча-түркҹә лүғər» (1928— фәлсәфәнин бөһраны» ады илә нәшр
ЛУБЛЈАНА (Ljubljana)—Југослави- 29), h. hүсејновун редактәси илә 4 блунмушдур. 1892 илдә Меневрәдә Г. В.
јада шәһәр. Словенија Сосиалист Респ.- ҹилдлик Русҹа-азәрбајҹанҹа лүғәт» Плехановун тəрчүмәсиндә чапдан чых
нын пајтахты. Лүблјанитса чајы саһи- (1939, 1940 — 46, ССРИ Дөвләт мүкафа- мышдыр. «Л.Ф...» ССРИ-дә 38 дилдә
линдә, онун Сава чајына төкүлдүү ты, 1948) вә с. Л.-ләр чапдан чых мыш- (CCРИ халгларынын дилиндә вә ха
јерин јахынлығындадыр. Ири дәмир дыр. 1960—80-ҹи илләрдә дөрдҹилдлик риҹи дилләрдә) 7049 мин тиражла 152
вә автомобил јоллары говшағы. ӘҺ. 190 Азәрбајҹан дилинин изаһлы лүғәти» (ҹ. дәфә чап олунмушдур (1979, јанвар).
мин (1973). Өлкәнин истисади вә мәдә- 1, 1964; ч. 2, 1980) һазырланмыш, «Азәр- Азәрб. дилиндә ајрыҹа-китабча шәклин
нијjәт мәркәзләриндәндир. Машынга- бајҹанҹа-инкилисҹә лүғәт» (1965), «Азәр- дә 35200 тиражла 4 дәфә бурахыл
јырма вә метал е'малы, тохуҹулуг, је- бајҹанҹа-русҹа лүғәт» (1965), «Əраб вә мышдыр.
јинти, ағам е'малы, кимја вә полигра- фарс сөзләри лүғәти» (1966), Русча- ЛҮДвигсһАФЕН (Ludwigshafen)
фија сәнајеси даhа чох инкишаф етмиш- азәрбајҹанча луғәт» (ҹ. 1—3, 1971—78), АФР-дә Рејнланд-Пфалтс әразисиндә
дир. л.-да Словенија елм вә инҹә- «Азәрбајҹан дилинин орфографија лү- шәһәр. Рејн чајынын сол саһилиндә
сәнәт академијасы, ун-т, филармонија, ғәти» (1975), «Азәрбајҹанча-русҹа фра- порт. Мүһүм нәгл. говшағы. ӘҺ. 170
Милли вә ун-т китабханалары, Сло- зеолокија лүғәти» (1976) вә с. Л.-ләр, мин (1976). Өлкәдә кимја сәнајесинин
венија етнографија музеји вә с. вар. hабелә мүхталиф елм саһәләринә даир əсас мәркәзләриндандир. Машынгајыр

Л.-да дөврдән истеһкам, терминоложи Л.-ләр нәшр олунмушдур. ма, әлван металлургија, шүшә вә јеј ин
акведук, некропол xарабалыглары гал Әд.: Орусов ә., Азәрбајҹан дили ти сәнајеси вар. Сумгајытла достлуг
мышдыр. Град галасы (9—19 əсрләр) изаһлы лүғәтинин нәзәри эсаслары, Б., əлагәләри вар. 1981 илин октјабрында
шәһәрин тарихи мәркәзидир. Барок- 1965; денә онун, Лүләтчилик, «Мүасир Сумгарытда Л. күнлари кечирилмишдир.

(Ludendorff) Ерих
18 әсрләр), ратуша вә килсәләр мүһа- 1, Б., 1978; һәсәнов һ., Лүғәтләр не- (9.4.1865, Крушевија, Познан јахын
физә олунмушдур. 19 әсрин сону20 на јараныр?, Б., 1970; Берков в. п.,
әсрин әввәлләриндә еклектика руһун- 1973; левашов Е. А.,

лығында— 20.12.1937, Тутсинг, Бавалексикографии,
у шков, рија) — Алманија һәрби вә сијаси ха

да (Опера театры) вә «модерн» үслу- в. и., Ленин и словари, л., 1975; Соврен дими, алман империализминин идео
бунда («Унјон» меһманханасы) бина- менность и словари. Сб. статей, л., 1978; логу, кенерал (1916). Кадет корпусуну
лар тикилмишдир. Стадион вә ун-т бах һәмчинин Лексикографија мәгаләси- (1881), Берлиндә һәрби академијаны
китабханасы (1930-ҹу илләр) милли нин әдәбијјатына. (1893) битирмишдир. Биринҹи дүнја
ме'марлыг руһундадыр. 1950—70-ҹи ЛҮFəтчилик-— бах Лексикогра- мүһарибәсиндә л. Шәрі ҹәбһәсиндә
иллəрин тикилиләри: Халг скупшина- фија. həрби әмәлијјатлара, 1916 илин авгус
сы бинасы, «Тиволи» идман залы, Мәт- ЛҮFəтшҮНАСлыг —бах Лексико- тундан Алманија силаһлы гүввәләри
буат еви, јашајыш вә ичтимаи биналар лохија. нин бүтүн əмəлијјатларына рәһбәрлик
комплекси. «ЛҮДвиг ФЕЈЕРБАХ Вə КЛАссик етмишдир; өлкәдә һәрби диктатура ре
ЛУБОмл — УССР Волын вил.-ндә АЛМАН Фәлсәфәсинин сонУ» жими јаратмыш, халг күтләләринин чы
шәһәр. Лүбомл р-нунун мəркәзи. д.). — Ф. Енкелсин марксист фәлсәфәнин кышларыны амансызлыгла боғмаг, ән
ст. Јағз-ду, јерли сәнаје мүəссисәлә- классик алман фәлсәфәсинә, хүсусилә вәһш и методларла мүһарибә апармаг
ри, тибб мәктәби, өлкәптүнаслыг му- Һекел вә Фејербахын тә'лиминә мү- тәрәфдары олмушдур. Совет Русијасы
зеји вар. насибәт и мәсәләсинә һәср едилмиш фәл- на гаршы һәрби мүдахиләнин тәшәб
ЛҮБотин-УССР Харков вил.-ндә сәфи әсәри. 1886 илин аввәлиндә, Да- бүсчүләриндән иди. 1918 илдә исте'
шәһәр. Харков ш.-ндән 25 км г.-дəдир. нимарка философу К. Н. Штаркенин фаја бурахылмыш, сонралар фашист
Ири д.ј. говшағы. Д.ј. нәгл. мүəсси- «Лудвиг Фејербах» әсәри илә әлaгaдaр ләрлә әмәкдашлыг етмишдир.
сəлəри, спирт, чөрәк, кәрпиҹ з длары, јазылмышдыр. Ф. Енкелс әсәринә к. ЛҮДЕРИтс (Luderitz)-Намибијада
памбыг парча ф-ки, мејвәчилик с-зу, Марксын Фејербах hаггында тезис- шәһәр. ӘҺ. 6,6 мин (1970). Атлантик
техники-пешә мәктәби вә с. вар. ләри»ни дә әлaвә етмишдир. В. И. Ленин океаны саһилиндә порт. Д.ј. ону Винд
ЛҮFəт-мүəjjән үсулла дүзүлүб, мә' - heсaб едирди ки, «Коммунист Парти- hук (Намибијанын инз. м.) вә ҸАР-ла
насы, башга дилә тәрҹүмәсӣ, дүзҝүн јасынын Манифести, вә «Анти-Ду- бирләшдирир. Алмазчыхарма р-нунун
имласы, тәләффүзү вә с. верилән сөз- ринг лә јанашы «л. Ф.......Һәр бир мәрқәзидир. Балыг овланыр. Кичик
ләр топлусу. Мүəjjән дөврдә ҹәмијjә- шүурлу фәһләнин столүстү китаблары- кәмиләр истеһсал едилир.
тин билик савијjәсини əкс етдирән л. дыр» (Әсәр.там күллијјаты, ҹ. 23, cəh. ЛҮДиново—РСФСР Калуга вил.
мә'нәви мәдәнијjәтдә мүһүм рола ма- 44). 1-ҹи фосилдә Ф. Енкелс Һекел фәл- ндә шәһәр. Лүдиново р-нунун мəркәзи.
ликдир. Л.-дә баш сөзләр 2 үсулла ве- сәфәсини классик алман фәлсәфәсинин Ломпад көлү саһилиндәдир. д.ј. ст.
рилир: <јува» (ејни көкдән олан сөз- сону сәҹијjәлән дирир. Һекел Тепловозгајырма, чугунтөкмә вә агрегат
ләрин бир групда јерләшдирилмәси) фәлсәфәсини марксизмин нәзәри мән- 3-длары, тикиш ф-ки, машынгајырма
вә әлифба (сөзләрин алифба сырасы бәләриндән бири heсaб етмәклә Ф. Ен- техникуму вар.
илә дүзүлүшү). Мүасир Л.-ләр, әсacән, келс, һәмчинин онун диалектикасынын лүдовик Ix (Louis IX) мүгэд -
әлифба үсулу илә тәртиб олунур. д.- ингилаби маһијəтини дә гејд едир. дэс (25.4.1214, Пуасси—25.8.1270, Ту
ин 2 нөвү вар: енсиклопедик (бах Ен- 2-ҹи фосилдә материализм вә идеа- нис)-Франса кралы [1226—70]. Капе
сиклопедија) ва филоложи. Изаһлы, лизмин маһијjәти ачылыр, фәлсәфә- тинглəр сүлaләсиндән иди. Іх л. дөв -
икидилли, диалектолоқија, орфографи- нин əсас мәсәләсинин классик тә'рифи ләт һакимијjәтини мәркәзләшдирмәк үз
ја, фразеологија, терминоложија, орфо- верилир. Бурада агностисизм тəнгид рә бир сыра ислаһатлар кечирмишди.
епија, етимолоқија, хариҹи сөзләр вә с. едилир, 18 аср франсыз материализ- Онун дөврүндә сензор мәһкәмәләринин
Л.-ләри филоложи Л.-ләрә аиддир. Илк минин мәһдудлуғу (механисизм, мета- hүгугу мәһдудлашдырылмыш, Парисдә
Л.-ләр Гәдим Јунаныстанда (е.ә. 5 әср) физиклик, тарихи идеалистҹәсинә ан- әлаһиддә мәһкәмә палатасы (сонрадан
вә Чиндә (е.ә. 1 әсрин сону) тәртиб лама, сејрчилик) характериза олу- парламент адландырылды) japaдыл
олунмушдур. Русијада илк Л. намунә- нур. 3-ҹү фәсилдә л. "Фејербахын та- мышды. 1248 илдә "7-ҹи хач jүрүшүнә
ләри 13 әсрә аиддир. Түрк диллəринин рихи идеалистҹәсинә анламасы тəнгид башчылыг етмиш, Мисир султаныону

гадим лүғәти 11 әсрдә Малмуд едилиp. 4-ҹү фәсилдә диалектик ма- әсир алмышды (1250; бөјүк мәйләғә
Кашгаринин тәртиб етдији «Дивани лу- териализмин əсас мүддәаларындан вә азад едилмишди). Таундан өлмүшдүр.
ғат ит-түрк»дүр. 13—14 əсрләрдә Һин- тарихи материалистҹәсинә анламанын ЛҮдовик XI" (3.7.1423, Бурж
душаһ Нахчывани «Сиһаһ үл-әҹәм» ад- хүсусијjәтләриндән данышылыр. Тари- 30.8.1483, Плесси-ле-Тур) Франса
лы фарсҹа-азәрбајҹанҹа, Ибн Мүһәнна хи материализм нәзәријjәсини инки- кралы [1461—83]. Валуа салаләсиндән
исә «Китаби-мәҹмуəји-тәрҹүмани-түрки- шаф етдирәрәк Ф. Енкелс синифләрин иди. Крал Бакимијjәтини мөһкәмлән
фарси-моғоли» адлы Л.-ләр тәртиб ет- мејдана кәлмәси вә синфи мубаризанин дирмәк вә мәркәзләшдирмә сијаcə
мишеләр. С. М. Гәнизадәнин «Лүғәти- сәбәбларини, игтисадијjaтлa cијасəтин, тиндә шәһәрләрә, хырда ва орта за
руси вә түрки» (1902), Y. Һачыбəјовун базислә үстгурумун мүнасибəтини көс- деканлара архаланырды. XI л
Руси-түрки вә түрки-руси лүғәти» тәрир, дөвләт, бүгуг, фәлсәфә вә динин нəткарлыға вә хариҹи тиҹарәтин ин
(1907) вә б. л.-дəрин һәр ики дилин елми тәһлилини верир, фәлсәфәнин ин- кишафына һамилиқ едирди. XI Л.
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ин дөврүндә Франсанын әрази ҹәһәт- тәрагла дүзәлдилм иш мағазалары, меh - hүгугуну инкар етмаси вә с.) бахмаја
дән бирлаштирилмәси, әcacән, баша манхана нөмрәләрини, купеләри, ка- раг В. И. Ленин Л.-ун ингилаби хид
чатырылды. јутлары вә бә'эн әмтәəлəри билдирир. мәтләрини јүксәк гијмәтләндирмишдир.
ЛҮдовик XIV (5.9.1638, Сен Жер- лукс (лат. lux — ишыг) — Ишыгланма Ингилаби фәалијjәтинә көрә Л. тәгр.
мен ан Лc—1.9. 1715. Версал) — Фран- ваhиди; тк вә Іх илә иша рә олунур. 4 ил һәбсдә олмушдур. Л. вә к. Либк

кралы (1643—1715). Бурбонлар Бејнәл,хале валидләр системиндә 11. нехт Берлин фәһләләринин тә'тили ја
сүлaлесиндән иди. XIV Л. -ии Какимиј 1 м? сәтһи барабəр иш ыгландыран тырылдыгдан аз сонра əкс ингилабын
јəти лөврү Франса мүтлэгијjәтинин 1 л.м селин japaтдығы иш ыгланмаја бә- фитнәси илә 1919 ил јанварын 15-дә
зирвэси иди. Фасиләсиз мүһарибәләр рабəрдир. 11. — 10—4 фот. həбс едилмиш вә вәһшиҹәсинә өлдү
(о мүмләдә Испанија ирси угрунда ЛҮКСЕМБУРГ (алм. Luxemburg, pүлмүшлэр. 1919 ил иjунун 22-дә Ба
мүһарибә), крал сарајынын бөјүк хәрч поліакча і пk ccmhurg) Роза (5.3.1871, кы фәһләләри л. вә к. "Либкнехтин
тәріп, ағыр веркиләр халгын вәзијjәти Полша, Замосто хатирәсини јад едәрәк әзәмәтли е'тираз
ни ағырлашдырмыш, бу да чохлу үс (Замостје) — 15. 1. митингләрн кечирмишдиләр.
јанлара сәбәб олмушду. 1919, Берлин] — Ал Әд.: Манусевич А. Я., Роза
ЛҮдовик XV (15.2.1710, Версал манија, Полша вә Тюксембург и се место в истории между
10.5.1774, орада)— Франса краты бејнәлхалг фәһлә народного рабочего движения, «Новая и
(1715 – 74]. Бурбонлар сүла, эсиндән һәрәкаты новейшая история», 1971, № 2.

хадими,
иди. Хv 1. -ин бəдхәрҹлији хәзинә Полша алман
ни бошалмасына сәбәб олмуш, 1757 с.-д. Һәрәкатында ва
Илдә она гаршы гәсд тәшкил еди:Т Икинҹи Интернасио
мишди. XV Л.-ин һакимијjәти дөвру налда сол радикал
Франса мүтлагијjәтинин бөһраны чəpəјанынын рәһбәр
деврү инди. вә нәзәријjәчиләринЛудовик XVI (23.8.1754, Версал дән, Алманија Ком
21.1.1793, Парис)-Франса кралы
(1774—92]. Бурбонлар

мунист Партијасы
сүлaләсиндән нын (АКII; 1918) баниләриндән бири. Јә

иди. Кəскин сифаси бөһран шәрантиндә һуди буржуа аиләсиндә доғулмушдур.
тахта чыхан хvІ 1. бир сыра ислаhат Ҝәнҹ јашларындан кизли ингилаби һә
кечирмәк истәсә дә, буна найл ола бил- рәката гошулмушдур. 1889 илдә Исвеч
мәмишди. Бөјүк Франса ингилабы- рәјә мүһаҹирәт етмиш, 1897 илдә Сүрих
нын башлангыҹында Мүəссисләр мәҹ- ун-тини битиришдир. 1898 илдә Ал- ЛУКСЕМБУРГ (фр. Luxembourg, алм.
псини вә онун бир сыра декретини манија ја көчмүш, бурада алман с.-д. Luxemburg), Бөјүк Луксембург
танымаға мәҹбур олмуш ХVI Л. əкс- һәрәкатына кошулмуш, он ун сол ҹина- персоглуғу (фр. Grand-Duche de
Ингилаби чеврилиш Һазырламаг истә-һында мөнге тутмуш, Е. Бернште јнин Luxembourg; алм. Cropherzogtum Lu-.
Миш, лакин буна мүвәффәг олмамыш- тәфтишчилијинә каршы гәти мүбаризә xemburg).
ды. 1791 илдә өлкәдән гачмаға ҹәһд апармышдыр. п. јени пролетар парти- Үмуми ма'лумат. Гәрби Авропада
көстәрәркән һәбс едилмишди. 1792 ил јасы japaтмаг барәдә Ленин принсип- дөвләт. Франса, АФР вә Белчика илә
августун 10 да халгүсјанынын рәс: лəрини дәрк етмәдијиндән РСДРП-нин һәмсәрһәддир. Саh. 2586 км?. əh. 360
мәні асвирдији XVI 1. Конвентин парчаланмасы илә әлaгәдар 1904 илдә мин (1980). Пајтахты Луксембург ш.
мәкаләсин» верилиш, өлүмә мәһ болшевиклари тəнгид етмиш, лакин аз дир. Инзибати ҹәһәтлән 3 маһала бө
кум отунмушду; килјотиндә башы сонра Ленин партијасынын мүһүм рол лүнүр.
кәсилишдир. оjнадығы 1905—07 илләр Рус ингила- Дөвлат гурулушу. л. конституси
Лудовик XVIII (17.11.1755, Вербыны алгышла јараг ингилаби мүбаризә- jалы ирси монархи јадыр. 1868 ил Кон
са. — 16.9. 1823, Парис)-Франса кралы нин стратегија вә тактикасынын бир чох ститусијасы гүввәдәдир. Дөвлат баш

| 1814—15 вә 1815—24]. Бурбонлар сү- мәсәләсиндә болшевикләрлә јахынлаш- чысы бөјүк Персогдур. Ганун вериҹи
паләсиндән иди. 1791 илдә Франса- мышды. Л. ун 1906 илин јајында Фин- лик haкимијjәтини Депутатлар палатасы
лан гачмышды. I Наполеон деврилдик ландијада јаздығы «Күтләви тә'тил, пар- (бирпалаталы парламент) həјата кечи

"дән (1814) вә «Jүз күнәдән (1915) сонра тија вә һәмкарлар иттифаглары» брошу- рир. Иҹра haкимијjәти формал олараг
хариҹи Дөвләтләрин гошунлары илә расыны В. И. Ленин јүк
Парисә гајыдан XVIII л. тахт-тама са сәк гијмәтләндирди; әсәрдә
Һиб олмушду. Әввәл ме'тәдил, сонра Биринҹи рус ингилабынын ЛУКСЕМБУРГ
мүртәҹе сијасəт јеритмишдир. тәҹрүбәси умумиләш дирилүEC-бах Сифилис.

10.

лир ва

ЛУИЗИТ, СICH=CHAsCl2-умуми зә һәрәкатынын вазифәләри
Алманија фәһлә 535. Труавјерж

ауффализа

һәрләнмәјә, селикли гишаларын гычыг- мүəjjәнләшдирилирди. л. 530)

ланмасына вә дәридә ирин әмәлә ҝәл- Икинҹи Интернaсионалын
мәсинә сәбәб олан зәһәрләјиҹи маддә; бир сыра конгресләриндә

Бованқе-денозинкенрәнксиз маједир, суда һәлл олмур, үзви иштирак етмиш, 7-ҹи -Клерво Нө јербургаҺәлледиҹиләрдә исә јахшы һәлл олур. (Штутгарт) конгресиндә шу Віллі Луксембург

ЛҮИС (Lewis) Синклер (7.2.1885, (1907) исә В. И. Лениндә
Миннесота, Сок-Сентр—10.1.1951, Po- биркә А. Бебелин Кошелом
ма)-американ јазычысы. Нобел мүка- риалист мүһарибәсинә вә o Арланж Виандек

фаты лауреаты (1930). «Баш күчә» милитаризмə мүнасибәт
(1920), «Беббит» (1922), «Ероусмит» мәсәләсинә даир rәтнамә Бејдершејд Дикирх

(1925, п. де Крајф илә бирҝә),«Елмер синә дүзәлиш вермишдир.Ҝентри» (1927) романларында Америка Л. Биринҹи дүнја мүһа Арсдорф •549 ЕттелбрукГробуд 382həјат тәрзи тəнгид олунур. «Биздә бу рибәсинин (1914—18) им
Ехтернатмүмкүн дедил» (1936) роман памфлетин- периалист характерини көс Реданж Изeлдан

дә, «Гәрбдә һәјәҹан» (1943) ссенарисин- тəрмиш, с.-д. лидерләри Мерш
дә 1. фашизмә гаршы чыкса да, «сол»нин шовинист сијасəтини
түввәләрдән дә eһтијат етмишдир [«Аз- кəскин тəнгид етмишдир.
ғын валидејнләр» (1938) ссенариси]. Л. «Спартак Иттифагы»
«Аллаһахтаран» (1949), «Дүнја елә ҝе- ның баниләриндандир. Травенмахер

нишдир ки...» (1951) вә с. романла- АКП-нин тә'сис гурулта Удеранвен
Луксембург

ры вар. Мамору Саарбура,
jында (1918, 30 декабрь Вормелдалж,

6Әсәрләри: Собр. соч., т. 1—9, М., 1919, 1 јанвар) партијанын
Диплати Есперану.• 1965; Бэббит, Эроусмит, М., 1973. програмы Һаггында мә'

Әд.: Гиленсон Б., Америка Синк• рузә етмишдир. Бир сыра . Санам

лера .Тьюиса, М., 1972; бенә онун, Аме- сəhвләринә (империализм диффередамж
cm Бет тамбурриканская литература 30-х годов XX ве- дөврүндә милли азадлыг Дуделанока, М., 1974.

мүһарибәләринин мүмкүн
ЛУКС (фр. luxe—ҹah-ҹалал, тәмтә- лүjүнү, милләтләрин өз

Hраг, , лат. luxuѕ— бусат, дәбдәбә)-тәм- мүгәддәратыны тә”јинетмә
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вә с.

вә

heрcога мәхсусдур. Дөвләт шурасы да сентјабр-октјабрында ССРИ Али Со- дан кəмичиликдә истифадә едилир. Ха
вар. ветинин нүмajәндә һеј 'әти Л.-да ол- риҹи тиҹарәти Бенилүкс васитəси илә
Тәбиәт. Сәтһи, əсасән, тәпәли дүзән- мушдур. апарылыр. Полад, прокат, фосфор

ликдир (Парис һөвзаси), шм.-да Арденн Сијаси партијалар вә һәмкарлар күбрәси, тахта -шалбан, електрик енер
jүксəклијинә говушур. Һүнд. 549 м-ә иттифаглары. Христиан Соси- жиси вә с. ихрам олунур. Көмүр, кокс,
rəдəрдир. Фајдалы газынтылары: дә- ал халг Партијасы—19 әc- машын аваданлығы, нефт мәһсулла
мир филизи, əhəнкдашы, шист рин 70-ҹи илләриндә japaдылмышдыр, ры, тахыл вә с. идхал eдилир. Пул ва
Иглими мулајимдир, дәниз иглимин- 1979 илин иjунундан һаким партија- hиди л. франкыдыр.
дән континентал иглимә кечид тәшкил дыр. Луксембург Сосиалист Сәһијjә. 1976 илдә 1. -да әһалинин
едир. Орта темп-р јанварда 0—2°С, Фәһлә Партијасы (ЛСФП)— һәр мин нәфәринә дүшән доғум сајы
ијулда 17°C. Иллик јағынты 700— 19 әсрин 90-ҹы илләриндә japaдылмыш- 10,9, умуми өлүм сајы 12,6; Һәр мин
850 мм. Əсас чајы Мозелдир (АФР-лә дыр. Демократик (Либерал) нәфәр дири доғулана көрә ушаг өлү
сәрһәддә). Əразинин тәгр. 1/3-и ме- Партија—1947 илдә japaдылмыш- мү 14,8 олмушдур. Өлкәдә гејри-ин
шәдир. дыр; Луксембург Сосиал- фексион патолокија (атеросклероз,
әћали. Әһалинин тәгр. 90% -и лүк- Демократ Партијасы (1971); үрәк -дамар хәстәлликлари, јаман шиш

сембурглулардыр; галанлары мү- Луксембург Коммунист Партијасы. ләр, шәкәрли диабет вә с.) үстүнлүк
haҹирләрдән (италјанлар, алманлар, Луксембург Фәһлә ит- тәшкил eдир. Ушаг инфексион хәстә
франсызлар вә б.) ибаратдир. Рәсми ти фагы—əcacән металчылары вә мә'- ликлари, hепатит вә зөһрәви хәстә
дил алман вә франсыз дилларидир. дәнчилари бирләшдирир; Луксем- ликләрә дә тәсaдүф олунур. Полио
Диндарларын әксәријjәти католикдир. бург Фәһләләри Христиан миелит карантин хәстәликлари
Ишләјән әһалинин 45%-дән чоху сә- Иттифагы— Үмумдүнја Әмәк Кон- ләғв едилмишдир. л. -да 3848 чарпа -
наје вә тикинтидә, тәгр. 12%-и мешә федерасијасына дахилдир. «Луксем- jылыг (әһалинин һәр 10 мин нәфәринә
вә к.т.-нда, тәгр. 40% и б. саһәләрдә бург — ССРИ» ҹәмијjәти вар. 107,8 чарпајы) 26 хәстәхана, 368'həким
чалышыр. Шәһәр әһалиси 65%-дән Təcəppүфат. л. jүксәк инкишаф (әһалинин һәр 10 мин нәфәринә 10,8
чохдур (1979). Бөјүк шәһәрләри: етмиш сәнаје өлкәсидир. Игтисадијja- Һәким), 113 диш һәкими, 167 әҹзачы,
Луксембург (80 мин; 1979), Eш, Диф- ты хариҹи капиталын (Франса, Бел- 935 орта тибб ишчиси вар (1975).
ферданж, Дүделанж. чика вә с.) нәзарәтидадир. Тәсәрруфа- Маариф. Ибтидаи тәһсил иҹбаридир.
Тарихи мә'лумат. Л. әразиси Рома тынын əсас саһәси дәмир филизи Һа- Тәһсил мүддәти ибтидаи мәктәбләрдә,

империјасы дөврүндә Белчика-Прима силаты вә гара металлуркијадыр. 1980 мүасир лисејләрдә 6, пешә мәктәб
əјалəтинин, еркән орта әсрләрдә Франк илдә 1,2 млрд. кет.саат електрик ләриндә 2—4 илдир. Ибтидаи мәктәб.
краллығынын һакимијjәти алтында енержиси, 0,5 млн. т дәмир филизи, ләрдә дәрсләр алман, орта мәктәбләр -
олмушдур. 10 әсрдән л. графлығынын 3,6 млн. т чугун, 4,6 млн. т полад ис- дә инкилис дилләриндә кечирилир.
(14 əсрдән һерсоглуг), 15 əсрдән һабс- теһсал едилмишдир. Машынгајырма, Луксембург ш. ндә 'Бејнәлхалг Мүга
бургларын Һакимијjәти алтына кеч- кимја, јејинти, семент вә с. сәнаје мү- jисəли Елмләр Ун ти фәалијjәт көстә
мишдир. Нидерланд буржуа ингила- әссисəлəри вар. К.т. мәһсулларынын бир (ҹәми бир- бүгајисəли hyryr фа
быңдан (16 əср) сонра Испанија Ни- 4/5-үнү һејвaндaрлыг вериp. 217 мин күлтәси вар). Ун ти битирәнләр ха
дерландынын (1714 илдән Австрија Ни- гарамал, 80 мин донуз вар (1980). Буғ• риҹи өлкә ун тләринин 2 ҹи курсуна
дерланды) тәркибиндә галды. 1794 ил- да, картоф вә с. әкилир. Мејвә вә дахил ола биләрләр. Түксембург ш. -
дән Франсанын тәркибинә дахил едил- үзүм jетишдирилир. Одунҹаг тəдарүк ндә А. С. Пушкин ад. Мәдәни Мәркәз,
ди. Віана конгресинин (1814—15) гара- олунур. л. дүнјанын əн бөјүк малиј- Милли китабхана (1795; 520 мин китаб,
ры илә Алман иттифагынын тәркибиндә jә вә гызыл тиҹарәти мәркәзләриндән- 166 инкунабула), Милли музеј вар.
вә Нидерланд краллығы илә шәхси уни- дир, (111. јерли вә хариҹи банк вар; Мәтбуат, радио верилишлари, те
јада Бөјүк л. Һерсоглуғy japaдылды. 1980). д.ј.-ларынын уз. 370 км, авто- левизија. ҝүндəлик гәзетләри: «Дүк.
Л.-ун индики сəphəдлəри 1839 ил Бел- мобил јолларынын уз. 5 мин км дир. сембуркер ворт» (1848), «Летсебур
чика —Нидерланд мегавиләси илә мүəј- 172 мин автомобил вар. Мозсл чa jын- кер журнал» (1880), «Сајтунг фум
jән едилмишдир (кечмиш л. Персоглу
ғунун бир һиссәси Белчикaја верил
мишди). Алман иттифагынын ләғвин
дән (1866) сонра Л. «әбәди битәрәф»

INTдөвләт е'лан едилди; 1890 илдә Нидер
ландла шәхси унија ләға олунду.

19 әсрин созундан Л.-да ири сә
наје сүр'әтлә инкишаф етмәјә башла
ды, сијаси партијалар мејдана кәлди.
1916 илдә илк һәмкарлар иттифаглары,
1921 илдә исә Луксембург Коммунист
Партијасы (лкп) јаранды. 1935 илдә
ССРИ илә л. арасында дипломатик мү
насибәтләр japaдылды (1941 илин ма
jында позулмуш, 1942 илин октјабрын
да бәрпа олунмушдур). 1940 ил ма
jын 10-да Л.-у алман-фашист гошунлары
ишғал етди; һөкүмәт вә бөјүк hepco
кинја мүһаҹирәт етдиләр. 1945 илин
февралында Инкилтәрә— Америка го
шунлары тәрәфиндән азад олунду. 1947
илдән сонра һаким даирәләр өлкәнин
сијаси истигамəтини Гәрб дөвләтләри
нин мəнафејинә ујғунлашдырмаг хәтти
көтүрдүләр. Битәрәфлик һагтында мад
дә конститусијадан чыхарылды. Л. 1949
илдә НАТО-ja, 1954 илдә исә Гәрби
Авропа Иттифагына дахил олду. л.
Авропа Иттисади Бирлијинин үзвүдүр.
60-ҹы илләрдән л. илә ССРИ-нин гар
Шіылыглы ишкүзар əлагәләри хејли ке
нишләнмишдир. 70-ҹи илләрдә ики өлкә
арасында иггисади, елми-техники вә
мәдәни әмәкдашлыг саһәсиндә бир сыра
сазишләр, 1978 илин февралында исә
игтисади, сәнаје, елми-вә техники әмәк

дашлыға даир узунмүддәтли инкишаф Луксембург. 1. Луксембург шәһәри. 2. Exтернах шәһәри. 3, Луксембург шәһә
Програмы имзаланмышдыр. 1979 илин ринин ишкүзар һиссәси. 4. Еш шәһәриндә металлурки ја заводу.
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летсебуркер фоллек» (1946, лкП-нин А. С. Пушкин ад. Мәдәни Мәркәз вә Белчиканы Тоншу Ви.1. Лоринин
органы), Тагеблат» (1912) вә с. Дөв- вә с. фәалијjәт көстәрир. әһалисинин мэдәнијјтинлэн аз фәрі

комиссиЈАСЫ,ри нәшрләр алман вә франсыз диллә- ЛУКСЕМБУРГ ләнир.

риндадир. Милли мәтбуат акентли- Фәһләләрдән өтрү һөк у ЛҮKcМЕТР (лат. lux иныг+метр)
ји, јоxдур. Радио ва телевизија «Ком- мәт комисси јасы (Франсада) -Ишыгланманы өлчи ҹиһаз; фото
пани лүксембуржуаз де теледиффуз- Феврал ингидабындан (1848) сонра метрләрин бир нөвү. Он сад. Т. Дэ
јон» ширкатинә мәхсусдур. фәһләләрин тəзјиги илә japaдылмыш ишыг енержиси сслен фотоселементи илю

Ме'марлыг вә тәсвири сән әт. л. ды. Иҹласлары 1848 ил мартын әв- гәбул eдилир вэ japaнaн електрик ҹэр)
әразисиндә ибтидаи мәдәнијjәт аби- вәлиндән мајын орталарынадәк Пари- јаны лүксләрә көрә дәрэҹэлэнтии мик
дәләри (долменләр, керамика), келт- син Луксембург сарајында (ады бура- роамперметрлә өлчүлүр.
ләрин бәдии-сәнәткарлыг

атэрмә'мулат- дандыр) кечирилмишдир. л. к.-на л. ЛҮлә—1) силаһларда
лары ашкар едилмишдир. 8—10° әср- Блан башчылыг eдирди. Əсас фәалиј- заманы мәрми вә ја күллэнии учушу
ләрдә миниатүр мәктәби формалаш- јоти фәһләләрлә саһибкарлар арасын- ну истигамәтләндирән, она фырланма
мышдыр. 11 асрдә роман капелла вә да мүнагишәләри низама салмаға јө- һәрәкәти вә мүəjjән башлангыч сүр”
базиликасы (Exтернахда), 14—16 əср- нəлдилмишди. л. к. нын тәшәббүсү әти верән һиссә. 2) Гују вэ шах
ләрдә зәнқин hејкәлтәрашлыг әсәрләри илә мүвәггәти һөкүмәт иш күнүнүн і таларда — узун мүддәт истисмар
илә бәзәдилмиш готик килсәләр (Лук. саат гысалдылмасы барәдә декрет олунан мә'дән газмаларынын јерин сər
сембург, Сет-Фонтен вә с. шәһәрләр- верди, ишсизләр үчүн иш ахтаран һи илә нәгл. Благаси үчүн борушә
дә), 17 əсрдә барокко үслубунда "Вит- дөвлат конторлары, бир сыра истеһ- килли шагули, јахуд маили јол.
ранж вә Вилтс гэсрлари тикилмишдир. салат бирликлари japaдылды. Буржуа- ЛҮЛəКАБАБ — бах Кабаб.
18 әсрдә декоратив сəнəт инкишаф ет- зијанын фәһлә синфинә һүҹуму шэраи- ЛҮләкәРАН Азәрб.ССР Лерик

мишдир. 19 асрдә ме'марлыгда клас- тиндә бурахылмышдыр. (1848, март). pнунун Билабəнд сонстлијиндә кәнд.
сисизм, сонра еклетика кениш јајыл- ЛУКСЕМБУРГ коммунист ПАР. Рн мәркәзиндән 4 км ҹ. - да, дак это
мышды. 20 эсрдә jaшa jыш вэ сана је ти- тиЈАсы (лкп)—1921 ил јанварын јиндәдир. ӘҺ. 314 (1981); экинчилик
кинтиси башлыҹа јер тутур. Мүасир 1-2-дә Дифферданж ш.-ндә кечирилән вэ Һејвaндaрлыгла мәшғулдур, Сәк
бојакарларын (В. Кесселер, ж. Пробст, 1-чи тэ'сис гурулта јында Луксембург кизиллик мәктәб, ме'марлыг абидәлә
м. hофман, Ф. Филлен) јарадыҹы - Сосиалист Фәһлә Партијасынын ин- риндән 19 әсрә аид мәсҹид вар.
лығында А. Матисс, П. Пикассо вә б. гилаби ҹинаһы эсасында japaдылмыш ЛҮллЙ (Lully) Жан Батист (28.11.
франсыз рәссамларынын тә'сири дувә Коминтернә дахил олмушдур. Илк 1632, Флоренсија — 22.3.1687, Парис)
јулур. програмы 1921 илдә гәбул eдилмишди. фрапсыз бәстәкары. Милли опера

Әд.: Тысячелетний Люксембург, пер. зырланды
1928 илдә јени програмы ишланиб ha- мәктәбинин баниси. Мәншәҹә италјан

партија рәһбәрлијини дыр. 14 јашындан Парис дә јапамыши,
с нем., м., 1965; Зарубежная Европа. За мөһкәмләндирмәк мәгсəдилә тәдбирләр 1672 илдән Парис опера театрынын
и народы); Александров с. К. и көрүлдү. Алман фашист ишгалы дөв («Крал мусиги академијасы») рәһбәри
др., Страны мира. Краткий политико-эко- рүндә лкп кизли фәалијjәтә кечиб олмушдур. Бир чох балетләрин, ди
номический справочник, М., 1981. өлкәдә Мүгавимәт һәрәкатына башчы- вертисментләрин, Ж. Б. Молјерин ко

лыг етди. Икинчи дүнја мүһарибәсин - медијаларына мусигинин мүәллифидир.
ЛУКСЕМБУРГ (фр. Luxembourg, дән сонра ЛКП-нин нүмajәндәси Мил- Антик мифоложи сүжстләр асасында
алм. Luxemburg)-Бөјүк Луксем- ли иттифаг һөкумəтинә дахил олду монументал мусигили тамаша типи («ли
бург heрcоглуғунун па јтахты. Өл- (1947 илин мајынадəк). Сосиалист дəји- рик фаҹиә») јаратмышдыр: «Алссста,
қәнин əсасигтисади мәркәзи. Авто- шикликларинин həјата кечирилмәси, јахуд Алкидин тәнтәнәси» (1674), «Те
мобил јоллары вә Трансавропа д.).- Луксембургун НАТО дан чыкмасы ук- сејь (1675), «Атис» (1676), «Армида»
лары говшағы. Əh. 80 мин (1979). рунда фәал мүбаризә апармасы пар- (1686) вә с. Классик франсыз увертү
Алзет вә Петрүс чајларынын бир- тијанын күтләләр арасында нүфузу- расынын тәшәккүлү л. нин јарадыҹы
ләшдији јердә, 334 м јүксəкликдә- нун дурмадан артмасына сәбәб олмуш- лығы илә бағлыдыр.
дир. Иглими мулајимдир; дәниз иг- дур. 22-чи гурултај (1976) сол гүввә- ЛҮМБАГО (лат. lumbus — бел), бел
лиминдән континентал иглимә кечид лəрин иттифагыны japaтмаг, демокра- агрысы— бел наһијәсиндә баш ве
тәшкил eдир. Орта темп-р јанварда тија вә сосиализм уғрунда мүбаризәни рән кэскин агры. Сәбэби: ағыр
0,9°С, ијулда 16,6°С. Иллик јағын- партијанын тә'хирəсалынмаз вазифаси шеј галдырма, һәмчинин сојугдəјмә.
ты 829 мм. e'лан етмишдир. 23-ҹү гурултај (1980) онурға бағларынын дартылмасы, фә

Илк дәфә мәнбәләрдә ады 963 ил- «Фәал сүлһ сијасəтинә даир», «Игти- гәрәарасы дискин патолоки јасы ва с.

дә чәкилир. 1244 илдә шәһәр һүгугу сади вәзијjәт һатында», «Зәһмәткеш - Кəскин агры бир нечә дәгигә, саат, ја
алмышдыр. Испанијанын (1506—1684 лəрин һүгугларыны мәһдудлашдырмаг худ бир неча кун давам сдир. -Хәстә
вә 1697—1714), Франсанын (1684—97 сијасəтинә гаршы, сосиал вә демокра ајаға галхдыгда бир мүддәт сколиоз
вә 1794—1815), Австријанын (1714—94) тик тәрәгги уғрунда» гәтнамәләр гәбул (онурғанын әјилмәси) вәзијатдә олур.
табелијиндә олмушдур. Алман иттифа- етди, партијанын нөвбəти вәзифәләри- мүалиҹэси: Л. ја сәбәб олан хәc
гынын тәркибиндә Бөјүк Луксембург ни мүəjjәнләшдирди, ССРИ вә б. тәлији арадан галдырмаг, ағрыкәсән
Һерсоглуғy japaдылдыгдан сонра 1815— сосиалист өлкәләринин сүлһссвәр сија- дәрманлар вермәк, новокаин блокада
67 илләрдә Пруссија галасы иди. Би- сəтинин мүһүм әһәмијjәтини көстәр - сы, витаминлар, физиотерапија, масаж;
ринчи дүнја мүһарибәсиндә Алманија ди. ЛКП демократик мәркәзијjәт прин- профилактика мәгсәди илә сәһәр ким
империјасынын, Икинчи дүнја мүһари- сипи əсасында гурулмушдур. Али ор- настикасы етмәк вә с.
бәсиндә фашист Алмани јасынын гошун- ганы гурултајдыр. лкП-нин сəдри Р. Әд.: Канарейкин К. Ф., Пояс
лары л.-у ишғал етмишди. 1945 илин Урбанидир. Мәркәзи органы «Сајтунг нично-крестцовые боли, М., 1972; Бер
февралында Инкилтәрә— Америка го- фум Летсебуркер Воллек» гәзетидир. зинь шю. э., Дискогенные радикулиты,

шунлары азад етмишләр. ЛУКСЕМБУРГЛАР (алм. Luxembur- Рига, 1975 (библ.).
Алзет вә Петрүс чајлары Л.-y ger, Lützelburger)-«Мүгәддәс Рома им- ЛҮМЕН (лат. lumen — Ишыг)-ишыг

Ашағы шәһәрә вә Јухары шәһәрә перијасы нда" (1308—13, 1347 — 1400, сели ваhиди; лм вә lm илә ишарә олу
ајырыр. Јухары шәһәрдә Рома дөв - 1410— 37), Чехијада (1310—1437], Ма- нур. Бејнәлхалг ваhидләр системин
рүнә аид көзәтчи гүлләсинин хара- ҹарыстанда [1387—1437) haкимијjәтдә дә 1 Л. — Ишыг шиддаги кандел
балары, Сен-Кирен капелласы (6 вә олмуш сүлaлә. Әсас нүмajәндәләри: (шам) олан нөгтөви изотроп мәнбәјин 1
15 əсрләр), Әдлиjjә сарајы (1556— VII һенрих [1308—13), IV Карл стер ҹисим буҹағы дахилиндә бу -
72), Нотр-Дам килсәси (1613—21) [1347 — 78], ІСицизмунд (1410—37). рахдығы селә бәрабəрдир.

с. галмышдыр. Мүасир бинала- ЛУКСЕМБУРГЛУЛАР — Лүксенбур- л?МЕН-САНИЈә— ишыг енержиси ва
ры: Милли театр (1962—66) вә с. гун эсас әһалиси (300 мин нәфәрдән һиди; лм-сан вә Im-s илә итара олу
Л.-да чохлу көрпү вар. Ашағы шә- чохдур; 1978). Франса вә Белчикеда нур. Бејнәлхалг ваhидләр системиндә
һәрдә јејинти вә jүнкүл сәнаје мүәc- да (тәгр. 20 мин) jaшa jырлар. Мәи Глм-сан—1 сан дә шүаланан (вә ја
сисəлəри, поладтөкмә нәгл. ма, шатдә Луксембург дилиндә данышыр- удулан) 1 лм ишыг селинә ујғун ишыг
шынгајырмасы 3-длары, ири банк- лар; рәсми диллари франсыз вә алман енержисинә бәрабардир.
лар јерләшир. дилларидир. Диндарларынын әксәриј• ЛҮМИНАЛ — дәрман препараты: бах

л.-да Бејнәлхалг Мүгајисали јəти католикдир. л. мəншə e'тибгры һәмчинин Фенобарбитал.
Елмләр Ун-ти, тибб коллеҹи вә с. илә алманлара јахын олсалар да, та- ЛУМИНЕССЕНСИЈА (лат. lumen —
тәһсил мүəссисəлəри, елми идарәләр, рихəн онлардан фәргләнмишләр. Л.-ын ишыг+escent — зәйф тә'сири билдиран
Милли китабхана, Милли музеј, мадди вә мә'нәви мәдәнијjәти Франса шәкилчи)—ҹисимдә верилмиш темпера -

1
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ва
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ланма мүддәтидир). Рекомбинасија Л.- ЛУМИНЕССЕНТ ЛАМПА — газ-бо
сы үчүн бу асылылыг Һиперболик шалма ашыг мəңбəju. Бощалма заманы
функсија шәклиндә олур. Л.-нын фи- алынан ултрабəнөвшəји шүаланманын
зики характеристикаларынын өjpәнил- лүминофора тәсири нәтиҹәсиндә ишыг
мәси ҹисмин енержи савијjәләрини, мо- japaныр.. Лүминофор елә сечилир ки,
лекулларын фәза структуруну вә с.-ни луминессенсија нәтиҹәсиндә алынан
тəдгиг етмәјә имкан верир. ишыг спектрал тәркибинә көрә күндүз

Әд.: Левшин В. Л., Фотолюми- ишығына ујғун олсун. Ҹивәли Л.л.
Шәк. 1. Шәк 2. несценция жидких и твердых веществ, М.— дaha кeниш ја jылмышдыр. Лампа ја бир

Л., 1951; Вавилов С. И., Собр. дамҹы ҹивә вә бир гадәр тә'сирсиз газ
т. 2, М., 1952; Годжаев Н. М., Опти.

тура ујғун истилик шүаланмасындан кa, м., 1977.
әлавә баш верән вә давамeтмә мүддәти 5 4 3

ишы рәгсләринин периодундан чох бө- ЛУМИНЕССЕНТ АНАЛиз— објектлә.
jүк олан шүаланма. Л. ихтијари темп-р- рин лүминессенсијасынын мүшаһидәси
ларда мүшаһидә едилир вә буна көрә нə əсасланан тәдгигат үсулу. Л.a. үчүн
дә сојуг ишыгланма адландырылыр. Һәјәҹанландырыҹы мәнбә вә гејдедиҹи
л. Һадисаси (түтб парылтысы, бә'зи гурғу тәләб олунур. Һәјәҹанландырыҹы
бөҹәкләрин, минералларын вә чүрүјән мәнбә кими ҹивәли кварс лампадан,

ағаҹын шүаланмасы) һәлә гэдимдән ксенон лампадан, һавада баш верән Ҹивали луминессент лампа: 1-бору; 2мә'лум олдуғуна баxма јараг, jалныз 19 тығылҹымдан
эсрин сонундан өjpәнилмәјә башлан- олунур. Објектин лүминессенсијасы ви- катод; 3 — сокол4-мил; 5— изолјасија
мышдыр. л. анлајышыны, елмә алман зуал вә ја фотоелектрон ҹиһазларын
физики J. Видeмaн кəтирмиш (1889), көмəји илә мүшаһидә едилир. Вәсфи (аргон, неон вә с.) дахил едилир. Лам
С. И. Вавилов вә б. исә ону инкишаф вә мигдари кимјави Л.а. заманы паны дəјишән ҹәрәјан мәнбәјинә гош
етдирмишләр. Л.-нын физики чох вахт маддәнин мүстәгил ишыг- дугда чивә бухарында japaнaн интен
характеристикалары: hәјәҹанландырма ланмасы гејдә алыныр. Мигдари ким• сив ултрабəнөвшəји шүаланманын тә' -
үсулу, шүаланма спектри, шталанма- jәви Л.а.-дә луминессенсија шүалан- сириндән борунун дахили сәтһинә
нын полјарлашмасы вә чыxышы (уду- масынын интенсивлијинә көрә мад- килмиш лүминофорун ишыгланасы
лан енержинин шүаландырыҹы енер- дәнин консентрасијасы тә' jин едилир. баш верир. Л.л.-нын əсас көстәриҹиләри
жијә нисбәти). Һәјәҹанландырма нөвү Бу үсулла маддәнин сафлығы jox- (ф.и.ә., ишләмә мүддәти, ишыгвермаси)
нә, енержинин чеврилмә механизминә ланылыр. Bәсфи кимјави Л.а.-дә мад- ејни мәгсэдли көзәрмә лампасынынкына
вә шүаланманын замандан асылылығы- дәнин (ашағы т мп-рларда) луминес- нисбәтән бир нечә дәфә бөјүкдүр.
на ҝөрә фотолүминессенсија, радиолү- сент спектриндә енержинин пајланмасы ЛУМИНЕССент-БИТУминоложи
минессенсија, катод луминессенсијасы, өjpәнилир. Бу пајланма ја көрә маддә- КАРОТАЖ—гујуларын кесилишиндә
електролүминессенсија, триболүминес- нин тәркиби мүəjjәнләшдирилир. л.а. сүхурлардакы битумун мигдарынын вә
сенсија (механики деформасија илә л.), заһирән ејни көрүнән објектлари онла- вәсфи тәркибинин тә' jини методу. Сү.
хемилуминессенсија, флуорессенсија рын лүминессент шүаланмаларынын ха- хурларын лүминессенсијасына əсасла
(гысамүддәтли л.), фосфорессенсија рактеринә керә нөвлəpə ajырмаға им- ныр (бах Луминессент анализ). Кәш
(узунмүддәтли л.) вә с. л. нөвлари кан верир. Бу усулла хәстәликләрин фиjjaт cahəлəринин нефтлилик-газлылыг
вар. Ҹисмин Л.-сы үчүн онун дис- диагностикасы, тохум ва биткиләрин перспективлијинин өjpәнилмаси, фауна
крет вә оптик кечидларинин eһтималы сафлығы, торпагда үзви маддəлəрин вә флора галыглары олма јан лајларын
гејри-оптик кечидлəрин eһтималындан олмасы, мә'дэн сүхурларынын тәркиби стратиграфик мөвгејинин мүəjjәнләшди
бөјүк олмалыдыр. Алчаг тəзјигләрдә вә с. тә' jин едилир. Л.а.-дән крими- рилмәси, нефтли лајларын коррелјаси
метал бухарлары вә тә'сирсиз газлар налистикада, дефектоскопијада, кики- јасында ишләдилир. Гујудан чыхары
л. едир. Бунлар газбошалма лампа јенада ва c. caһәләрдә дә истифадә лан керн, шлам, килли мәһлул, Күнәш
ларында, луминессент лампаларда вә едилир.

раз лазерлариндә истифадә едилир. Ма- ЛУМИНЕССЕНТ ДЕФЕКТоскопи- луминескопу вә с. чиһазларла тәдгиг
је мүһитләрин Л.-сы әсacән, үзви маддә ЈА- капиллјар дефектоскопија үсулу; нын вә ја кварс-ҹивә лампаларынын
мәһлуллары үчүн характерикдир. л. гүсурлары (дефектләри) ашкар етмәк ултрабән өвшəји шүаларындан истифадә
баш верән кристала кристаллофосфор үчүн нәзарәт едилән мә'мулатын сәтһи- олунур. л.-6.к.-ын нәтиҹәләри əсасын
дејилир. нә хүсуси индикатор маддəлəри (пенет- да гују кәсилиши боју сухурларын би
Елементар просесләрин механиз- рант) чәкилир. Пенетрантлар лүмио- тумлулуғунун графики гурулур. Ишин

минә көрә резонанс Л., спонтан Л., форлар (мәс., керосин) әсасында һа- асанлығы, ҹиһазларын садəлији, јүксәк
мәҹбури Л. вә рекомбинасија Л.- зырланыр. Бу һалда ашкарларыҹы мад- мәһсулдарлыг Л.-б. к.-ын кеоложи кәш
сы мөвҹуддур. Елементар л. про- дә кими магнезиум-оксид, талк вә с. фиjјат ишләриндә кениш тәтбигини тә'
сесиндә атом (молекул) əсас һалдан ишләдилир. мин едир. Бу метод газ каротажы вә с.
(1) һәјәҹанланмыш һала (3) кечир ЛУМИНЕССЕНТ киночәкмә—лү- каротаж нөвлəри илә дә биркә тәтбиг
(шәк. 1), гејри-оптик кечид (3—2) минофорун ишыгланмасындан истифа- олуна биләр.
нәтиҹәсиндә 2 сәвијjәсинә вә ора - дә етмәклә кино чәкилиши. Л.к.-дән, ЛҮМиноФОР (лат. lumen — ишыг;
дан да л. (2-1), верәрәк әсacән, објектлари «фәзада асылмыш» јун. phords — дашырыҹы) —һәјәҹанлаш
əсас һала гајыдыр. Атом бә'зән 3-1 вәзијjәтлә тәсвир едән фонсуз кадрлар дырыҹы тә'сир нәтиҹәсиндә луминес
кечиди илə əсас һала гајыдыр (ре- (мәс., декоратив космик објектләр», сенсија едән маддәләр. л.-дан мүхтә
зонанс л.). Бу нөв л. атомар бухар- ракет, тəјјарә вә с.) чәкмәк үчүн исти- лиф нөв енержиләри ишыг енержисина
ларда (ҹивә, натриум вә с.), бә'зи бə- фадә олунур. Бу мәгсәллә објектлари чевирмәк үчүн истифадә едилир. Һә
сит молекулларда, ашгарлы кристал- лүминофор гатышдырылмыш бојаглaрлa jәҹанлашдырыҹы тә'сирә көрә катодо
ларда мүшаһидә олунур. Атом һәјәҹан- pəнкләзир вә чәкилиш заманы jалныз лүминофор, фотоламинофор, радиолу
ланмыш сәвијjәдән (3) метастабил сә- ултрабəнөвшəји шүалары бурахан сүз- минофор, рентгенолүминофор, елек

вијjәјә (4) вә әлaвә енержи (истилик кәчлә тәҹhиз олунмуш ҹива-кварс лам- тролүминофоркими груплара бөлүнүр.вә ја инфрагырмызы шүаланма енер- палары илә ишыгландырырлар. Нәти- Кимјави тәбиәтинә көрә үзви Л.-лар
жиси) удараг 2 сәвијjәсинә кечдикдә ҹәдә киноплјонкада јалныз луминес- вә фосфорлар (rejpи-үзви бирләшмә.
(шәк. 2) метастабил л. алыныр. Реком- сенсија шүаларынын мәнбәји
бинасија Л.-сы һәјәҹанланмадан japa- pəнкләнмиш објектләр експозисија олу- кристаллофосфорлар даhа

олан ләр) олур. Кристал гурулушлу Л.-лар

нан зәррәҹикләрин jенидән бирләшмәси нур. Буна көрә дә кадрда објектлари кениш јајылмышдыр. Белә Л.-ларын
нәтиҹәсиндә баш верир. Кристаллофос- сахлајан да јаг, отураҹаг вә c. кими әксәријjәти јарымкечириҹи бирләш
форларда вә типик јарымкечириҹи- васитәләрин, һәмчинин фонун тәсвири мәләрдир. Ашгарсыз Л.-ын (мәс., Zno,ләрдә мүшаһидә олунур. алынмыр. Zns, CdS вә с.), ишыгланмасы ишыглан
л. шүаланмасынын замандан асы Л.к.-дән ади киночәкмәдә деко- ма мәркәзи ролуну ојнајан гәфәсде

лылығы резонанс вә спонтан л. үчүн расија, реквизит, костјум, һәмчинин фектлари heсaбына баш верир. л.-ун
кичик һәјәҹанландырма вә консентра- мултипликасија филмлариндә кукла параметрларини дәјишдирмәк үчүн она
сијаларда J=J, e-t/* гануну илә ве- вә шәкилләрин парлаглығы вә конт- активатор (ашгар) дахил едилир.
рилир (т—атомун һәјәҹанланмыш сә- растлығыны күҹләндирмәк үчүн дә ис- ән чох метал активаторлардан (Си,
вијjәдә орта јащама мүддәти, t-шүа- тифадә едилир, Mn, Ag, Zn, Co вә с.) истифадә едилир

спонтан
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вә бу тарыны тарын консентраси јасы етди: Австрија Франсадан асылы Ба- jенидән гурулмасы (1946—62), Сен
10- 3 10 -1 интервалында дәјишдири- тавија, hелвесија, Лигурија вә Сизал- Максда jaшa jыш комплекси (1958—
лир. Активлатилирилмиш Т. ун ады пин респ. ларыны танымаға мәҹбур ол- 67) вә с. 1934—37 илләрдә ССРИ-дә
əсас малдәнин нə активаторун адындан ду. Л.с. Франса әлејһинә 2-ҹи коали- ишләмишдир.
лүзәлди.тир (мас., Zn Sio, Mn манганла сија ја сон гојду. ЛҮТЕОТРОп ҺОРМон (лат. lute
активләшлирилмиши синк силикат 1. y). ЛУНЕН (Lunen)-АФР-дә, Шимали uѕ—сары + јун. tropos— дөнкә, истига
1.-ын шүаланма спектри инфрагырмы. Рејн Вестфалијада, Рур сәнa je pнунда мәт) — лактокен һормон, про
зы, көрүнән вә ултрабән өвщəји далға шәһәр. Липпе чa jы вә Липпе каналы лактин, маммотропин-һи
пар областына душа билир. 1. -ын эсас саһилиндә порт. Әһ. 72 мин (1970), пофизин өн пајынын һасил етдији
параметрләриндан бири һәјәҹанланды Гара металлургија, машынга јырма, то- hормонлардан бири. Əсасəн сүд вәзи
рычы тә'сир кәс илдик дән сонра шүд хуҹулуг сəна јеси вар, Алуминиум ис- ләриндә сүдүн ајрылмасыны (лактаси
ланманын да вам етмә мүддәтидир. Бу, теһсал олунур, Көмүр чыхарылыр. јаны) тә'мин едир. Сичовулларда сары
енержинин чеврилмә характери вә һә- ЛҮНЕТ (фр. lunette)-түббә вә ја ди- чисмин (ады да бурадандыр) функси
iəчанстанмын һалын јашама мүддәти варда ачылан, алт һиссәси Yфуги хәт- јасыны стимулә eдир. л.Л. һәмчинин
итә та'јин (олунур ва 10-99 - 104 сан лә мәһдудлашмыш тағ пәнҹәрә; јахуд мүəjjән дәрәҹәдә ана инстинктинин
интервалында дәбишир: ән тыса мүд. дивар рәсмлари вә Ja hејкәлләрлә бә- Japaнмасына тә сир көстәрир. Бах Про

дәт 1. да, ән узун исә кристаллофос ЛҮПИН (Lupinus), ачы пахла— ЛУТЕР (Luther) Мартин (10.11.1483,лактин.

фор.тарда отур.
пахлалылар

1. кими бөјүк оптик шәффафлыға ҹинси. Бириллик вә чохиллик oтлaр. - Алманијада бүркер Реформасијасыфәсиләсиндән битки Саксонија, Ејслебен —18.2.1546, орада)
Sta. Тик түминесенсија етдириҹи шү

дыр. Bәтәни Аралыг дәнизинин са- нын башчысы, алман протестантлығы -
шәләр иштә:итир. 1. дан електроншта һил əразиләри вә Шимали Америка - нын (Лутеранлығын) баниси. 1517 илборусунда, ксиллографда, киноскоп
да, луминессент ламінада, сcинтилјасија дә200 дән чох нөвү мә'лумдур. 10дыр. Тәрб вә Шәрг јарымкүрәләрин- дә индулкенсијаја гарщы 95 тезиси илә
heсaблa jычысында, луминессент кино чыхыш етмишди. л. католик килсәси

чакилишиндә, микроскопијада, квант збириллик – дар јардагдан артыг нөвү беҹәрилир. Авропада нин инсан илә аллаһ арасында васи
ва

кенераторларында (ма је лазерләрдә ак көj 1., сары т., агл. вә бир чох• ли ситајишә, килсәнин варланмасынаја тәчи ролуну рəдд едирди. л. тәнтәнә
тив мүһит кими), луминессент анализ И.І.Пик
дә вә c. кениш истифадə cдилир. Нөвү ја јы,тмыштыр. Көвда. гаршы чыкмыш, умумалман милли ди
ЛУМЈЕР (Lumière) Луи Жан (5.10. линин јаранмасында мүһүм рол ојна
1864, Безансон — 6.6.1948, Бандол) мышдыр. л.-ин католик килсәси әлеј

кинематографын ихтирачысы, Франса. Һинә мүбаризаси Алманијада иҹтимаи
а кино истеhеалы вә кинорежиссорлу һәрәкатын кенишләнмәсинә күҹлү тә
хун пионери. Парис EA үзвү (1919). кан вермишди. Лакин л. Реформасија•
Сәнаје мәктәбини битирдикдән сонра нын да јағыны кнјазларын һакимијjә
фотографлыг етмиш вә атасынын фото тинин гүввәтләнмәсиндә көрүрдү. Ал
материал,тар фкиндә ишләмишдир. манијада кәндли мүһарибәси (1524
1895 илдә .1. •һәрәкәт едән фотографи 1526) дөврүндә иртиҹа тәрәфинә
јанын» чәкилишни вә нүмајиши үчүн кечмишди.

кинематограф алланан апарат ихтира Әд.: Смирин М. М., Лютер и об
етмиш вә патент алмышдыр. Илк күт. щественное движение в Германии в эпоху

Реформации, в кн.: Вопросы научного атетәви пулу кино сеансы 1895 илдә Па
изма, в. 5, М., 1968.рисдә олмушдур. Гардашы Окүст Л.

(20.10.1862 — 10.4.1954) дә кинематогра ЛYTEPAHлыг протестантлығын
башлыҹафын ихтирасында фәал иштирак ет истигамәтләриндан бири; 16

мишдир. 1898 илдән . jалныз кино әсрдә Алманијада Реформасија кеди
апарат истеһсалы илә мәшғул олмуш шиндә japaнмышдыр. Әсасыны Мартин
дур. Франсада ән јахшы сәнәдли филм Лутер вә ардыҹыллары гојмушдур.
үчүн Луи Түмјер ад. иллик мүкафат Идеја əсасыны Библија, «Разылыг ки
тә'сис силмишдир. табы», Инҹил вә Апостол мүраҹиәтна -
ЛУМПЕН ПРОЛЕТАРИАТ (алм. Lum мәләри тәшкил eдир. л. дини ајинлә
pen —ҹыр ҹындыр)— антагонист ҹәмиј. рин садəлəшдирилмаси уғрунда чыxыш

jәтдә синфи симacыны итирмиш тәбәгә сдир, бошанма ја вә икинҹи дәфә ника

(аваралар, диләнчиләр, ҹина јаткар үн ha иҹазә варир. АДР вә АФР-дә, Скан

сүрләр вә б.). 1. - II. капитализмдә да динавија өлкәләриндә, Шимали Амери

ha кeниш јајылмышдыр. Мүтәшәккил синин һүнд. 1–1,5 м-ә чатыр. Јарпаг- млн. нәфәр Л.-ae'тигад көстәрир (1978).
када кениш јајылмышдыр. Дүнјада 70

синфи мүбаризәјә габил олма јан Л.-п. лары нөвбәлидир; чичәкләри шагули 1970 илдә Үмумдүнја Лүтеран Федеајры ајры синифләрдән, әмәлә кәлир. салхым
Хырда буржуазија илдә Исвечин Лундетәбәгәләри илә лaдыр; шәклиндадир. Мејваси пах- расијасына (1947

јетишдикдә ачылыр. Тохуму ш.-ндә japaдылмышдыр) 82 килсә да
анархизмин сосиал əсасыны тәшкил мухталиф формада, рәнҗдә ва өл- хил иди. Естонија вә Латвија ССР-дә
едир. Буржуазија Л. п. -дан штрејк- чүдә олур. Бүтүн һиссәләриндә аҹы латеран килсәләри вар.брехер, таланчы фашист бандаларынын вә зәһәрли алкалоидләр (лүпинин,иштиракчысы вә c. кими истифадə eдир. лүпанин Әд.: Чаныщев А. Н., Протестан:

ва лүпинидин) вар. hej- тизм, м., 1969.1. п. капитализм гурулушунун мəh ванлары чох јемләдикдә лү- ЛҮTEcИУМ (лат. Lutetium), Lu —ви илә jох олур.
ЛУНЕБУРГ пиноз хәстәлији баш верир. Һа-дан кимјави(Lüncburg) — АФР дә, 300 — 400 сјашыл күтлә, 15 елемент, елементләрин дөв

с-дәк риАшағы Саксонијада шәһәр. Илмонау тохум јығылыр. системинин III
ССРИ-дә— БССР. групундадыр;

чa jы саһилиндәдир.

ӘҺ. 60 мин (1973). Метал с'малы, да вә б, вил.-ләрдә беҹәрилир; Азәрб.
Нэгл. говшағы. дә, Лит.ССР дә, УССР дә, Брјанскат. н. 71, ат.к. 174,97-дир; лантано

идләрдәндир. Ачыг-боз ранкли
талдыр, сыхлығы 9,840кимја, агаҹ e'малы, јејинти, тохуҹу- ССР дә 4 нөвү мә'лумдур. Чохиллик г/см*, tәр.

луг сәнa jеси, педагожи ин т, инзи л. ин чичәкләри көj бəнөвшәридир. 1660°C, trајн, 3315°С-дир. Бирләшмә»
бати тәсәрруфат академијасы вар. Се- ЛҮРСА (Lurcat) Андре (27.8.1894, ләриндә əсас оксидләшмә дәрәҹәси
мент истеһсал олунур. Вокез, Брүјјер —12.7.1970, Co, Парис 3-дүр. Күтлә әдәйләри 158, 160, 161,
ЛҮНЕВил СҮЛhY (1801)— Напо- јахынлығында) – франсыз ме'мары. 163' вэ 170 дән 179-а гэдәр олан 14
леон ордусу Маренго (1800, 14 иjун) Франса Коммунист Партијасынын изотопу мә'лумдур, бунлардан сабит
вә Гокенлинден јахынлығында (1800, үзвү. Парисдəки Ме'марлыг Акаде- оланы 175L: изотопудур. Кимјави ҹәһәт
3 декабр) Австрија гоцунларыны дар- ми јасынын үздү (1939). Јашајыш би- дән активдир. Јүксәк темп-рларда ок
мадағын стдикдән сонра февралын 9-налары вә иҹтимаи комплексләр сикен, һалокен, күкүрд вә с. гејри
да Франсанын Лүневил ш. ндә Фран- тикмишдир. Əсас ишлари расиона- металларла реаксија ја кирир. Саф л.
са илә Австрија арасында бағланмыш лизм принсипләри илә бағлыдыр. Тәдгигат ишләриндә ишләдилир. Л.-у
сүлһ ләС л.с. Австрија үчүн Мүһүм тикилиләри: Парисин јахын - франсыз кимјачысы Ж. Урбен кәшф
сəрфәли олма јан бир сыра дүзәлишләр- лығында К. Маркс ад. мәктәб ком- етмишдир (1907); ады Парисин гэдим
лә Кампоформио сүлһүнү (1797) тәсдиг плекси (1931—33), Сен Дени р-нунун ады олан Лүтесијадан көтүрүлмүшдүр.
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әд.: әфондијел һ. Х., Рүстə- ЛУТФәли Бә) АзәР (1722, Исфа - рылыр. Ҹиһаз сүкан милинә бәркидиләнмон п. н., гарајенз. ш., Надир еле: hан—1780, Гум)— Азәрб. тəзкирәчиси, сектордан вә сүкан чархынын саға
СавицкиЕМ., Терехопав: шаир. Бир мүддәт Надир щаһын санағына бағланан әгрәбдән идарәтдир.
Ф., Металловедение редкоземельных ме- рајында јашамыш, тезликлә Лүфтүн гијмәти сектор үзәриндәкиталлов, М., 1975. брадан узаглашмыш, әкинчиликдән кә - дәрәҹәләнмиш шкаладан охунур, Түф
ЛҮТЕт мәртәбәси (әсРИ (Lute. дән үзи халирдә доғланмышдыр. Мәш, ту 25 дән артыг олaн автомобил е

tia — Парисин латынча ады)-Гәрби Ав 842 фарс-таҹик вә Азәрб. шаиринин риҹиләр, әлдә етмәк үчүн лүфгү гүрвэропада Орта Еосен шө'бәсинә мувафиг тəрчүмеји-һалы, онлaрын Јарадыҹылы- мəс.. зил вә ГАз маркалы jүк автомәртәбә. 1883 илдә франсыз ҝеологу А. ғындан намунәләр верилмишдир. Аши- мобилләриндә 10 н (1 кг) тәтбиг етЛаппаран Парис этрафында азырмыш- ганә ше'рләр јазмышдыр. 7000 бејтлик мәклә heсaблaдырлар. Динамометрлә.1. -дыр. Азәрб.ССР-дә бу чөкүнтүләр Ки- диваны әлјазмасы һалындадыр. Јусиф ин комбинәсиндән идарәт олон ҹиһазчик Гафгазын шм.-ш. һиссәсинин дағ- вә Зүлејха», «Мəснәви је-Азәр», «Фәраг- лар да мөвчуддур. Онларын вас итәсиәтәји саһәсиндә (Дозулар, Гарачинар, намəь лирик поемалары, Сә'динин Кү: лә сүкан чархынын лүфтү, идарәетмәЗејвә, Мадакиз К.-ләри), Нах.McCP дүcтаны тәрзиндә «Жәнҹинәт ил-һәгг» механизминдәки сүртүнмә “гүрнәси
аразисиндә ҝениш јајылмышдыр; мер- дидактик әсәри вар. «Атәшкәдә»нин ајры ајры говијагларын нәзијjәти мүəjкел, гумдашы, әhәнхдашы вә вулка- (4 нүсхә), Јусиф ва Зүлејха»нын әл- jән едилир.
нокен сұхурлардан ибаратдир. Фау: јазмалары Азәрб.CCP EA Респ. Әл- ЛХАСА (тибетҹә мүгәлдәс јер)-Чин
насы фораминифер вә молјуск галыг јазмалар Фондунда сахланылыр. дә шәһәр. Тибет мухтар р нунун инларыдыр. «Л.м.(ә)» термини ССРИ

Әд.: Моммедова М., Орта есе: зибати, игтисади вә мәдәнијjәт мәркәдә адәтән ишләнмир.

ләр тазкирәси, «Елм вә һәјат», 1974, № 12, зи. Мичу чады: дәрәсиндә, Тибет јај.ЛҮТичләр, велетлар (лат. енә онун, Жизнь и творчество Лютф- ласында, 3650 м јүксəкликдəдир. Нәг.1.Lut iсi, Veleti, Velti)—8—12 асрләрдә Али бека Азера Бегдели (автореферат канд. говшағы. Əh. 10 мин (1975). ТибетБалтик дәнизинин ҹ. саһилиндә, Одер дисс.), Б., 1974.
Јајласында тичарәт-сәнәткарлыг әрва Елба "чајлары арасында jашамын бүтфи (1366/1367, hepaт—1465, Һе- кәзидир. Јејинти, ағаҹ емалы, дәрі,

гəрби славјан тајфалары бирлији. 789 рат)- өзбәк шаири. Әдәби ирсиндән метал е'ма лы, тә'мир механика мүэс
илдә керман феодалларына табе олса- дөврүмүзәдәк диваны вә «Күл вә Нов- сисəлəри, зәрдаб ва ваксин истеһсал
лар да, тезликлә мүстәгилликларини руз» (1411—12) поемасы кәлиб чат- едән здлар, ИЕС, кеофизика рәсәд
бәрпа етдиләр. 12 әсрин әввәлләриндә мышдыр. л. мәһәббәт мөвзусуну дөв- ханасы, метеоролокија вә к.т. тәчрү
Алманија Л.-ин торпаглaрыны тутду; рүнүн ичтимаи проблемлəри илә бағ. бә ст.-лары, меѓмарлыг абидəлəрії вар.
әһали ассимилјасијаја мә'руз галды. ламыш, <Wүл вә Новруз» романтик пое- Л.-ның әтрафы Тибет јајласында əсас
ЛҮТнЈА (әр. » — ағам) — симли му- масында идеал дөвләт, әдaләтли һөкм- к.т. р-нудур. Ламаизмин дини мәркә
сиги аләти. Мәншәји гадим əpə6-Иран дар идејасыны ирәли сүрмүшдүр. Түрк• зидир. Далај-ламанын кечмиш
уду илә әлагодардыр; орта асрләрдә дилли халкларын әдәби ән'әнәләрин- мәткаһы олан Потала сарај-монасты
маврлар вә сарасинләр тәрәфиндән Ис- дән јарадыҹылыгла бәһрәләнмишдир. ры Л.-дадыр.
панија вә Сиҹилијаја кəтирилмишдир. Азәрб.-acəjahəт етмишдир; әсәрләриндә лЧАШЕН-Севан р-нунун (Ерм.ССР)
Гурулушунда мүəjjән дәјишикликләр һүруфилијин тә'сири дујулур. Ше'рлә- Лчашен к. јахынлығында археоложи
едилмәклә аләт Авропада лутнја ады ри халк арасында кениш јајылмыш, абидәләр комплекси. Комплекс сик

кениш јајылмышдыр. Габарыг өзбәк әдәбијјатынын инкишафына күҹ- лопик гала, мәскән, чохлу курган,
овалшәкилли көндәси, 6—16 (6ə'зән 24) лү тә'сир көстəрмишдир. Ә. Нәваи кромлех, торпаг гәбир вә даш гуту гә
сими олур; гыса енли голу кәллә һис- онун јарадыҹылығыны jүксәк гијмәт- бирләрдән ибаратдир. Абидәләр әср
сәдән арха ја əјилмишдир. Кварта вә ләндирмишдир. ләрлә (галадан башга) Севан көлүнүн
тeрcијаларла көкләнир. Ҝитара вә сим. Әсәрләри: Лирика. Гуль и Нав- сулары алтында галмышдыр. Мәдәни

аләтләрин kениш ја, руз, М., 1961; Газели, в кн.: Поэзия на- тәбәгә е.ә. 3-ҹү минилликдән орта әср
jылмасы илә л. 18 әсрин 2-чи јары. родов, ссср V-XVIII веков, М. 1972: ләрә гәдәрки дөврә аиддир. Курган
сына јахын арадан чыкмышдыр. лары әдәбијјаты, һ. 2, нәшр 2, Б., 1977; лардан 4 ва 2 тәкәрли јүк вә дөјүш ара

Рустамов Р. э., Узбекская поэзия балары, һәмчинин тунҹдан һејван вә
ЛҮТСEРН (Luzern) --Мәркәзи Исвеч- в первой половине XV века, М., 1963; Кор- гуш фигурлары, балта, күзку, гызыл
рәдә, Фирвалдштет көлү саһилиндә шә- Оглых., Узбекская литература, 2 изд., бәзәкләр, күмүш долча вә с. тапыл
Һәр. Лүтсерн кантонунун инэ. м. Мү- М., 1976. мышдыр. Тапынтылар Севан һөвзаси
һүм нәгл. говшағы. Әһ. 65,2 мин Лүфт (алм. Luft — həрфи мә'насы- нин отураг әкинчи-малдар, тајфалары -
(1976). Тохуҹулуг, полиграфија вә ма- hава)-машын һиссәләринин тохунан нын Урарту, дөврүнә гәдәp jүксәк инки
шынгајырма мүəссисəлəри, 12—17 əср (адәтән һәрәкәтдә олан) сәтһлари ара- шаф сәвијjәсиндә олдуғуну көстәрир.
ме'марлыг абидəлəри вар. Иглим ку- сында галан бошлуг, ара.

әд.: Мнацаканян А. О., Лча
рорту вә хариҹи туризм мәркәзидир. ЛҮФТөлчән—автомобилиң сүкан ме шенские курганы, в сб.: Краткие сообще
1938 илдән Л.-дә бејнәлхалг мусиги ханизминдәки арабошлуғуну (лүфту) ния Института археологии АН СССР, в.
Һәфтәләри кечирилир. өлчән ҹиһаз; өлчмә сүкан чархында апа- 85, М., 1961.
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Рус, Азәрба јчан | Mмм и

M— Азәрб. Әлифбасынын 17-ҹи, рус луг мə'мулаты истеһсал олунур. Өл- Музејин јанында педагожи биликлә
Әлифбасынын 14-ҹү һәрфи; мүасир кәнин ҹ. һиссәсинин тиҹарәт мәркә- ри јајан халг ун-ти фәалијjәт көстәрир.
Азәрб. әдәби дилиндә бу һәрфлә ифа- зидир. МААРИФЧИ MYİләгиәт - 18
дә олунан сонор, ҹинкилтили, гоша- «МААРИФ»—әдәби-иҹтимай, шәкилли әсрин 2-ҹи јарысында Авропанын бир

журнал. Азәрб.ССР Халг Маариф Ко- сыра өлкәләриндә мүтлэгијjәт режим -
миссарлығы тәрәфиндән Бакыда тәләбә-ләринин јеритдиклари сијасəт. Бир сы -

Јазы

системлари
Ишараси ләр үчүн нәшр едилмишдир. 2 нөмрәси: ра силки имтијазларын ләғни, фео

№ 1—1921 илин декабрында, № 2—1922 дал пәракәндәлијинин ләғвинә јөнәл
илин јанварында чыкмышдыр. Дилмиші инзибати ислаһатларын һәја

Финики ја «МААРИФ», Азәрб. Дөвлат та кечирилмаси, тиҹарәтин вә ману
w w Тәдрис - Педагожи Әдәбиі-фактуранын кенишләндирилмәси, кил

јаты нәшријјаты — 1960 илдә сә үзрә бә'зи ислаһатлар верилмаси,
Гәдим јунан М М ММ «Азәрнәшр»ин тәдрис-педагожи әдәбијја- кәндлиләри шәхси асылылыгдан гур

ты редаксијасы әсaсындa japaдылмыш- тармаг ҹәһдлари вә с. илә сәҹијjәлә
дыр. Азәрб.ССР Дөвләт Нәшријјат, ІІо- нирди. М.м.-ин нүмa jәндәләри (Авст

Латын

Комитаси системинә дахилдир. Нәшриј- рих, Русијада II Јекатерина вә б.) фран
Славјан јат әсacән, орта үмумтәһсил, али, орта сыз маарифчилəринин (бах Маариф
(Кирилл) ихтисас ва техники-пешә мәктәблари чилик) идејаларынын популјарлығын

үчүн дәрслик, методик вәсаит, елми- дан истифадә едәрәк өз фәалијjәтлә
күтләви әдәбијјат, мәктәб китабханала- рини «философлaрлa haкимлəрин ит
ры үчүн бәдии әсәрләр, рус дилини вә тифагы» кими гәләмә вермәјә чалы
хариҹи дили өjpәнәнләрә көмәк сери- шырдылар. Бүтөвлүкдә М.м. сијасəти

«М, həрфинин мухталиф јазы системлә
јасындан китабчалар, әјани вәсаит, мәк- феодал синфинин Һакимијjәтини мөһ
тәб прoгрaмлaры вә с. бурахыр. 1981 кәмләтмәјә јөнәлдилмишди; бунунла

риндә тәкамүдү. илдә «М.»-дә 234 адда тәхминан 6,5 мил- белә М.м. дөврүндә верилмиш бә'зи
јон нүскә тиражла китаб нәшр едил- ислаһатлар објектив олараг капита

додаг, бурун самитинин ишарәси. Ја мишдир.
зылышы Кирилл әлшрбасындакы ки- МААРИФ-бах Халг маарифи.

лизмин инкишафына көмәк етди.
МААРИФчилик-капитализмә кечид

мидир. м. самити сөзүн аввалиндә, ор- «МААРИФ ВӘ мәдәниләт» дөврүндә japaнмагда олан буржуазија
тасында вә сонунда ишланир.
МА—Каппадокијада (Кичик

бах «Азәрбајҹан». нын вә халг күтләләринин феодализма
Асија) МААРИФ ишчиси,—ајлыг сифаси, гаршы мүбаризаси илә бағлы идеја ҹә

ситајишолунан илаһә, аллаһларын иҹтимаи, педагожи журнал. Азәрб. Маа- рəјаны. Тəрби Авропанын бир сыра өл
анасы. М.-ја ситајиш Кибелаја сита- риф Ишчилари Һәмкарлар Иттифагы- кәсиндә. 18 әсрдә (Инкилтәрәдә исә
јишә охшар олуб, орхија характери нын органы. Илк нөмрәси 1925 илин гисмән 17 əсрдән) jajылмышды. М.»
дашыбырды. Е.ә. 1 эсрдән м.-ја си- мајында, сонунҹусу (бирләшмиш 41 — терминини Волтер, Һердер вә б. иштаји Ромаја да јајылмышды. 42) 1929 илин мартында (ҹәми 42 нөм- ләтмишләр; термин И. Кантын «Маа
МААди-Гаһирә (Мисир) јахынлы- рә, Бакыда чыкмышдыр. Редактору Пә- рифчилик нәдир?» (1784) мәгаләсиндән
ғында гəдим əкинчиләрә (е.ә. 4-ҹү мин- наһ Гасымов иди. Педагоҳика, мәктәб- сонра там бәргәрар олмушдур. К. Маркс
иллијин 2-ҹи јарысы) мәхсус Енеолит шүнаслыг, методика, мәктәб həјаты, вә Ф. Енжелс М.-ин антифеодал идео
мәскәни. 20 әсрин 30-ҹу илләриндә маариф ишчиларинин иҹтимаи вә сија- локија тарихиндә мәрһәлә олдуғуну көс
Мисир археологу м. Амир вә Австри- cи биликләрә jијәләнмәси барәдә мате- тəрмиш, онун сосиал, синфи мәзмуну
ја алими о. Менкин тэдгиг етмишләр. риаллар, дәрҹ етмишдир. Маарифвә ну ачмышлар. В. И. Ленин «Биз һан
Буғда, арпа, hабелә eв вә вәһши hej- мәдәнијjәт хадимлариндән т. Шаһбази, cы ирсдән имтина едирик?» әсәриндә
ван, балыг сүмүкләринин галыглары, А. Шаиг, М. Шаһбази, м. С. Ордуба- илк дәфә көстəрмишдир ки, м. јал
мис балталар, чапаҹаг, гармаг, чахмаг- ди, М. Мүшфиг, М. Рәфили вә б. ныз Гәрби Авропада дејил, Русијада да
дашыдан әмәкаләтләри, даш күрз, «М.и.»-ндә чыxыш етмишләр. олмушдур. Совет тəдгигатчылары м.
таблар, дән дашлары, мунҹуглар, ас- МААРИФ МУЗЕЈй, Азерб. ССР проблеминә үмүмдүнја-тарихи һадисә
малар вә с., һәмчинин сүмүк аләтләр Маариф Назирлијинин кими јанашырлар. Гәрби Авропа вә Ши
вә мүхталиф керамика ашкар едилмиш- Халг Маарифи Музеј и— мали Америка өлкәләриндә м. Ренес
дир. Јашајыш мәскәнләри газма, ко- Азәрб.-да Совет Какимијjәтинин 10 сансла бағлы олмушдур. В. И. Ленин
ма вә с.-дән ибарәт олмушдур. иллији илә әлегәдар Азәрб.ССР Халыг гејд едирди ки, М. «...тәһкимчилик һү

Сон тэдгигатлара (1980) көрә м. Маариф Комиссарлығынын 1930 илдә гугуна вә онун истисади, ичтимаи ва

е.ә. 7-ҹи миниллијә аид едилир. Ән ачдығы сәрки əсасында 1940 илдә ја- hүгуги саһәләрдә доғурдуғу бүтүн нәтинадир абидәләрдән һесаб олунур. радылмышдыр. Бакыдадыр. Азәрб.-да ҹәләрә гызғын дүшмəндир» (Әсәр.
Әд.: Чайлд г., Древнейший Вос- халг маарифинин 1810 илдән инкишаф там. күллиј јаты, ч. 2, cəh. 558). 17 əср
в свете новых раскоrіок, пер. с англ., дөврларини ишыгландыран М.м. -нин дә т. Һоббсун, Р. Декартын, Г. В.М., 1956.

експозисијасы 1976—79 илләрдә елми- Лејбнитсин, И. Hјутонун, Б. Спиноза
МАХН (0)-Иорданијанын ҹ.-ун- тарихи әcacлaрлa jeнидән гурулмуш- нын көрүшлари ёлмин дин буховла
да шәһәр. Маан мүһафазасынын инз, дур. М.м.-ндә Азәрб.-да халг маари- рындан азад олунмасында, физика,
м. д.).ст. Автомобил јоллары говша- финин мүхталиф cahəлəринә даир сә- ријазијјат, механика вә астрономија
ғы. Аеродром. ӘҺ. 9 мин (1970). Түтүн нəд вә материаллар нүмајиш етдири- нын сүр'әтлә инкишафында, јени дөвр
сәнајеси вар. Кустар Үсулла тохуҹу- лир, тематик сәркиләр тәшкил олунур. материализминин тәшәккүлүндә мү

ток
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һүм мәрһәлә олмуш, антифеодал идео- идејаларынын 19 əсрдә дә ҹанланма- МААС, Мөз (фламандҹа Maas, фр.
локијанын формалашмасына тә'сир сына сәбәб олду (Л. Фејербах, К. Шлос - Meuse)-Франса, Белчика вә Нидер
көстəрмишдир. Маарифчи философ- сер вә б.). Шимали Америка М. и (Б. ландда чај. Лангр јајласындан башла
ларын чоху материја Һагтында материа- Франклин, т. ефферсон, Т. Пејн вә ныр, Рејн чајы делтасынын сол голу
лист тә'лими инкишаф етдирир, тә- б.) Америка гит'әсиндә илк буржуа ин- на төкүлүр. Уз. 925 км, һөвзәсинин
биәти үзәли, сәбәб-нәтиҹә әлaгәләринә гилабынын идеја бајрағы олмушдур. cah. 36 мин км2. Гыш вә јазда даш
вә ганунларына малик бүтөвлүк кими Русијада м. 1760—80-ҹи илләрә аид гынлар олур. Әcacән, јағыш вә гар су
баша дүшүр, идрак нәзәријjәсиндә едилир. А. Н. Радишшев Петербург- лары илә гидаланыр. Каналлар васи
сенсуализмә мејл көстәрир, фитри дан Москвада сәjahəт» (1790) китабы тәсилә (Марна — Рејн, Алберт, Уаза —
идејалары инкар едирди. Материалист- илә 18 әср рус М.-индә ингилаби ҹәрә- Самбра, Арденн вә б.) Франса, Белчи
ләр (хүсусилә франсыз материалист- јанын баниси олду. Декабристләр (п. ка, Нидерланд вә АФР-дəки су јол
ләри) тәбиәти диалектикҹәсинә баша и. Пестел, К. Ф. Рылејев, В. К. Кү- лары системлəри илә әлегәләнир. ҝә
дүшмәјә јахынлашмышдылар. Иҹтимаи хелбекер вә б.) М.-и таблиғ етмәјә илк мичилијə јарарлыдыр. Верден, Ce

инкиш аф мәсәләләриндә маарифчиләр ҹәһд ҝөстəрмишләр. Иҹтимаи фикрин дан (Франса), Намүр, Лjеж (Белчи
тарихилик принсипини нәзәрә алма-, ојанмасында бәдии әдәбијјат, хүсу- ка), Маастрихт (Нидерланд) ш.-ләри
дыгларындан идеалист мөвгедә дурур-' сән А. С. Пушкинин јарадыҹылығы м. саһилиндәдир.
дулар. Һәмин дөврдә тәбии һүгуг нә- мүһүм рол оjнамышдыр. 40-ҹы илләр- MAACТРИхт (Maastricht)-Нидерзәријjәси дә кениш јајылмышды. Маа- дә В. Г. Белински, А. И. Ҝертсен, һа- ландда шәһәр. Маас чајы саһилиндә
рифчи монарха» үмид бәсләјән маа- белә петрашевскичилəрин фәалијjәти порт. Лимбург әјалəтинин инэ.м. Да
рифчиләр истисадиј јат саһәсиндә азад рус М.-ини кејфијjәтҹә јени пилләјә хили су јоллары говшағы. əh. 110 мин
тичарәт, хүсуси малкиjjәти феодал өз- галдырды. Рус М.-индә либерал исла- (1978). Машынгајырма, ким ја сәнаје
башыналығы вә мәһдудијjәтиндән го Һатчы вә ингилаби-демократик ҹәрә- си; унт, 10—18 әсрләрә аид ме'марлыг
румаг һүгугу, тәләб едирдиләр. Тарихи јанлар јаранды. Ингилабчы демократ- абидəлəри вар. Керамика мә'мулаты
әхлаг вә сијасәт мәктәби» бесаб едән лар. (Н. Г. Чернышевски, Н. А. Доб- истehca л олунур.
м. xадимлари онун теолокија мөвге рулдубов, А. Жертсен, н. п. Огарјов MААСТРИхт мәРТәБәси (әсРИ)
јиндән изаһы әлејһинә чыxыр, орта вә б.) әсас вәзифәләрини халгын инги- (Нидерландда Маастрихт (Maastricht)
асрләри наданлыг, фанатизм, дини хү- лаби шүурунун ојанмасында көрүрдү- ш.-нин адындан)-Табашир
рафат, зүлм дөврү адландырырды- ләр. Русијада феодализм галыглары нин үст шө'бәсинин ашағыдан алтын
лар. Маарифчиләр тәрәггијә инам бәс узун мүддэт давам етдији үчүн м. ун- ҹы мәртәбәси. 1849 илдә Белчикада
ләфир, тарихи инки шафын ганунауі сүрлəри һәм халгчы јазычыларын, һәм А. Дүмон азырмышдыр. ССРИ-дә Алп
ғунлуғуну гәбул едирдилар. Онлар дә И. С. Тургеневин, Л. Н. Толсто- гырышыглығы зонасында ja
педагокикада јени принсипләр (М. јун, В. Г. Короленконун әсәрләриндә jылмышдыр. Азәрб.ССР дә Кичик Гаф
Локк, К. А. Һелветси, Д. Дидро, ж. әксини тапмышдыр. Русија империја- газын ш.-индә, Нах.МССР-дә, Бөјүк
Ж. Руссо, И. Г. Песталотси вә б.) ирә- сы халкларынын мүтәфәккир вә јазы- Гафгазын шм.-ш. вә ҹ. јамаҹларында
ли сүрүр, фәрдијjәтчи «ағылабатан чылары (Украјнада Т. Г. Шевченко, вар; кил, гумдашы, меркел вә әhәнк
егоизм» нәзәријjәсини, сағлам дүшүн- и. Франко, Азәрб.-да А. А. Бакыха- дашыларлан ибарәтдир. Тикинти
чәјә әсасланан әхлагы христиан әхла- нов, М. Ф. Ахундов, Ермәнистанда материалы кими истифадә олунур.
гына каршы гоjурдулар. Маарифчи- х. Абовјан, Күрҹүстанда И. Чанча- Фаунасы, әсәсән, молјуск типли нүма
ләрин естетик, етик көрүшлари, бәдии вадзе, Газаxыстанда Ч. Валиханов, jәндәләр, фораминиферләрдир.
барадычылығы феодал идеолокијасына Абай Кунанбајев вә б.) да М.-ин давам- МААФ (М. —кәнаредилмиші, чы
гаршы мүбаризәдә формалашмыш, өз чылары олмушлар. харылмыш, азад) — бир сыра Јахын
ифадәсини әдәбијјат ва инҹәсәнәтдә Бә'зи Шарг өлкәләриндә (Чин, Ко- Шәрг өлкәсиндә, о чүмләдән Азәрб.
маарифчи классисизмдә, реализмдә, сен- реја, Јапонија) м. мүһүм әламәтләри да мевҹуд олмуш кәндли категорија
тиментализмдә, мешшан

мүсбәт образларында тапмышдыр. Маа- Јахын вә Орта Шәрг өлкәләриндә м, дән азад олaн М.-лар ханлыглар дөв
дахынлашдырмаға, онун иҹтимаи-тәрби- әсрин әрвәлләриндә һәм Гәрби Авропа, јырдылар. М.-лар ханын" həрби дәс
рәви ролуну күҹләндирмәјә сә'і көстә- Һәм дә рус М. инин тә'сири илә инки- тәләриндә хидмәт етмәли вә ханлығын
рирдиләр. Волтер, Руссо, Дидро, П. О. шаф етмишдир. Чох заман бу идеја- сәрһәд р-нларыны басгынлардан гору
Бомарше (Франса), г. Е. Лессинг, лары јајанлар Русија империјасы тәр- малы идиләр. Иҹтимай зүйрә кими бəj
И. В. Көте, Ф. Шиллер (Алманија), кибинә Дахил олан Шәрг халгларынын ләрдән ашағыда дурурдулар.
ҹ. Свифт, c. Ричардсон, һ. Филдинг, нүмajәндәләри, оҹүмләдән азəрб.-лар МАБЛИ (Maby) Габриел Бонно

Т. ҹ, Смоллет, Р. Б. Шеридан (Инкил- (мәс., М. Ф. Ахундов) иди. Түркијә де (14.3.1709, Гренобл — 23.4.1785,
тәрә) вә б. маарифчилик әдәбијатынын (Намиг Камал, Ибраһим Шинаси ва б.) Парис) – франсыз
көркəмли немајәндәләридир. Тасвири вә Иран (Мирзә Мүлкүмхан, азəрб. сијаси мүтәфәкки
сәнәтдә м. мотивлари ж. л. Давид, Зејнaлaбдин "Марағаји, ə. Толыбов ри, утопик комму
ж. Б. Грөз (Франса), У Һогарт (Ин- ва б.) М.-и конститусија һәрәкаты илә нист, тарихчи. ҹә
килтəрə), д. н. Ходоветски (Алмани- бағлы олмушдур. Сурија, Мисир, Иран, мијjәтә бахышлары
ја) вә б.-нын әсәрләриндә əксини тап- Түркијә маарифчиларини тәһсил вә маа- нын əсасыны
мышдыр. Маарифчилəрин иҹтимаи-си- рифә, инсан зәкасына инам, Гәрби Ав- тимаи мүг
јаси, етик вә естетик идејалары муси- ропа елм вә мәдәнијjәтинин таблиғи, тәбии һүгуг нәзәриj
гидә вјана классик мәктәбинин (К. В. милли бирлијә чакырыш, феодал гуру- jәләри тәшкил едир
Глјук, J. Һајдн, В. А. Мотсарт, Л. Бет- лушу ва мүстәмләкәчилијин тэнгиди ди. м. xалгы али
hовен) формалашмасында мүһүм рол оj- бирләшдирирди. haкимијjәтин саһиби
намышдыр. 18 әсрдә инкилис «азадфи- Әд.: Мәммәдзадəh., Мирзә Фә- сајыр, зоракылы
кирлиләри» М. Толанд, А. Коллинз, Ҹ. тәли Ахундов вә Шәрг, Б., 1971; Мәммә- ға RO деспотизмаПристли вә б. дин илә барышмајан дов Х., XIX əсрин сону, xx әсрин әрвәл гаршы чeвpилмиш

зәканы, инсанлар арасында бәрабəрлик бидаты, Б., 1978; Эпоха Просвещения, A., ингилаблара вә вәтәндаш мүһарибә
идејаларыны тəблиғ едирдиләр. Енсик- 1967; Проблемы Просвещения в мировой ли ләринә һагг газандырырды.
лопедистләрин јени ҹәмијjәт һагтында- тературе, М., 1970. MABƏPAYHнәһР. Мәвара" ән
кы тә'лимлəри дә «...зәка сәлтәнəтин- МААРЛАР (алм. тәк һалда Maar) — нәһр (1 2. —чајын отауын
дән башга бир шеј дејилди» (Енкелс лавасыз партлајышла пүскүрмүш вул- да олан) орта әсерләрдә Амудəрјанын
Ф., Анти-Дүринг, Б., 1967, cəh. 13). Ер- канын әмәлә ҝәтирдији гыфшәкилли, сағ саһилиндәки вил.-ләрин ады. 7—8
кән утопик коммунизмин јарадыҹы- јахуд силиндрик чөкəкликләр. Диаметр- әсрләрдә әрәб ишғаллары заманы ja
лары ж. Мелје, Морелли, Г. Б. Маб- ләри 3200 м-ә гәдәр, дәринликлари ранмышды. Сонралар бу ад алтында
ли халг күтләләринин арзу вә амалла- 300—400 м-дир. Адәтән, газларла пар- Амудəрја вә Сырдарја чајлары ара
рыны ифадә едирдиләр. Еркән маа- чаланмыш, дағ сүхур гырынтыларын- сындакы вил.-ләр нәзәрдә тутулурду.
рифчиләрдә сосиал ифша мотивлари дан ибарәт һалгавары бәндләрләәha- Ән гəдим вә бөјүк шәһәрләри: Сәмәр
һәлә зәйф иди. 18 әсрин 50—60-ҹы тәләнмишләр. Рүтубәтли иглим шара- гәнд, Бухара, Хоҹәнт (индики Лени
илләриндә мөвҹуд феодал гурулушу- итиндә М. су илә долараг көл јарадыр- набад).
нун тəнгиди күҹләнди. Бөјүк Франса лар. Мәс., Оверн массивиндә (Франса) МАВЗОЛЕ) (лат. mausoleum, јун.
ингилабындан сонра капитализм зид- Павен вә Годивал көлләри, Ејфел мас- Mausoleion)-монументал , дәфн гур
дијjәтләринин ашкара чыкмасы м. сивиндә (АФР) Лахер - көлү вә с. ғусу. М.» термини Карија чары Мав

иҹ

ва



282 МАВИ БАЛИНА

25 25 км

Афлат
траундаг

pour
Рампар

Конссекјурпа). (Mappa

Марина смаренка-ры.
Macho Роарикада

Дурсан 2000

солун (е.ә. 4 əсрин орталарында өл- коас, Катр-Борн вә с. 56 руу

мүшдүр) Һаликарнас шт.-ндәки сәрда- м. инзибати ҹәһәтлән МАВРИКИ
и HI д

басынын ады илә әлагодардыр. м. 9 əјаләтә бөлүнүр.
Годим Ромада вә орта әсрләрдә Шәрг- Довлат гурулушу. органи ва

дә (бах Түрбә) кениш јајылмышды. Мүстәгил дөвлатдир.
Сосиалист дөвләтләринин ме'марлы- Конституцијасы 1968

Ганно ра-Куорағында м, композисијасынын јени прин- илдән гүввәдәдир. Дөв
сипләри Japaдылмышдыр. М.-ин три- ләт башчысы Б. Брита 2 Трад Сент-Антуан
буна илә әлегәләндирилмаси иҹтимаи нија краличaсыдыр ЧерE4389;
әһәмијЈәт кәсб едир (Москвада Ленин (кен.-губернаторла тәм ИНД

мавзолејu; Софијада ҝ, м. Димитро- сил олунмушдур). Га ЕПОРТЛУМ Fala gada-PE

Еро-Воссень Сентр-оолак =(Маар..
вун мавзоледи, 1949; Улан-Баторда нунвериҹи Пакимијjәти • Катр-Ворон Карл адба -Нарахор на-ры-:

Сухе-Батор вә Чојбалсанын сәрдаба- 5 ил мүддәтинә сечилән
сы, 1950-ҹи илләр). Классик IIәрг, елә- Ганунвериҹи Мәҹлис 826

чә дә Азәрб. ме'марлығында м, түр- (бирпалаталы
ХАВРики Марк

numowa.парла
бә вә мәгбәрә адланыр. Еәм ус Гро - ЕРоуронна

мент) həјата кечирир. осуда ВМадагаскара.
МАВИ БАЛИНА, ке) балина Иҹра haкимијЈәти 'На Ы

ЕЕ К Р Е Н Ы
(Balaenoptera musculus)-золаглыба- зирләр Шурасына мәх
линалар фәсиләс индән мәмәли Бејван, сусдур; баш назири ва

Бүтүн дөврләрдә Јашамыш һејванла- назирләри кен.-губернатор тә'јин едир, дә тә'тил һәрәкатынын күчләнмәсинә
рын ән ирисидир. Уз. 33 м-дәк, чәки- Тобиәт. Адалар вулкан мәншәли- сәбәб олмушдур. 1981 илдә М.-дә Ча -
си 150 т-дәк олур. Бели көјүмтул ча- дир. Сәтһи јүкҫәкликдир. Макс. Һүнд. гос архипелагы (о чумләдән АБШ-ын
ларлы түнд-боз, гарны вә Јанлары ма- 826 м (Маврики а.-нын ҹ.-г.-индә Пи- həрби-дәниз вә һәрби-haвa базасына
видәчалан, ләкәлидир. Гарын тәрәфин - тон д.). Иглими тропик дәнизтипли- чевирдији Дијего-Гарсида а.) әһалиси

(гат) вар. Минси jеткинлијə 4—5 ја- густда 16°С-дир. Иллик Јағынты саһил- Милли ҹәбһә Japaдылдығы е'лан едил
шында чатыр. 2—3 илдә бир дәфә уз, боју, р-нларда 1500—2500 мм, дағлар- мишдир. Порт-Луи ш.-ндә в. и. Ле
6—8 м олан бала доғур, она 7—8 ај да 3500-—5000 мм. Əсас чајы Гранд- нинә абиде годулмушдур.
сүд верир. Бир м.б.-дан 15—20 т јағ Ривјердир (Маврики а.-нда). Гијмәтли СиЈаси партијалар, һәмбарлар ит
вә 35—40 т әт алыныр. Демәк олар ки, ағаҹ нөвлари илә зəнкин сых тропик тифаглары во дикор иҗтимаи тошки
тамамилә тырылмышдыр; 1966 илдән мешәләр вар. Фаунасы ендемикдир латлар. Лејлорист Партија
ову гадағандыр. (нəhəнк тысбағалар вә с.). сы (1936 илдә тә'сис едилмишдир), м.
МАВИ КАКА, Ҝекаһа (Grotta Тарихи ма'лумат. Маврики а.-ны Сосиал-Демократ Парти
Azzurra)-Италијада, Тиррен дәнизин- 10 әсрдә әрәб дәниз сəјјаһлары кәшф јасы (1955), мүсәлман Фәа
дəки Капри а.-нын ш. саһилиндә, етмишләр. 16 әсрә гәдәр мәскунлаш- ли јjәт комитаси (1958), Мав:
əhəнкдашыларда кафа. Диби дәниз су: мамышдыр. 1511 илдә бураја португал- рикилиләрин Мүбариз һә
ју илә долмушдур. Уз. 56 м, ени 30 лар кәлмиш, сонралар тәдриҹән һинди- рәкаты (1969) вә с. м. Фәһлә -
м, һүнд су сәтһиндән 15 м, кирәҹәјин- ләр, зәнҹиләр вә чинлиләрлә мәскун- лəринин Умуми Федераси
дә 1,3 м-дир. Бураjа ишыг, əсасəн, лашмышдыр. 1598 илдә аданы Кол- јасы (1960), М. лејборист
судан кечдијиндән, каһа вә онун дахи- ландијалылар әлә кечириб ону Маври- конгреси (1963), Маврики—
линдәкиләр гәшәнк лаҹивәрди рәнкә ки (шаһзадә Оранлы Моритсин шәрә- ССРи достлуг ҹәми јjәти
чалыр. Туризм објектидир. финә) адландырдылар. 1715—1814 ил- вә с. фәалијjәт көстәрир.
МАВИ нил, БӘҺР - әл-ӘЗРАК ләрдә Франсанын, 1814 илдән Б. Бри- Təcəppүфат. м. аграр өлкәдир.
(әр. С VIP-дәниз, бөјүк чај, танијанын мүстәмләкәси иди. М. халгы Игтисадијатында хариҹи (хүсусилә Ин
uil —мави) — Ефиопија вә Суданда азайлығы уғрунда мүстәмләкәчиләрә килтәрә вә Франса) капитал үстүндүр.
чај. Нилин əн сулу голу. Уз. 1600 км, гаршы узун мүддәт мүбаризә апармыш- Шəкəр гамышы (беҹәрилән торпагла
Кичик Аббај ады илә Чоке д.-нын ҹ.-г. дыр (1695, 1724, 1732, 1794 ил үсјанла- рын 75% -индән чоху), чај, тутун, алое,
јамаҹындан башланыр. Тана көлүндән ры). 1935 илдә М.-дә һәмкарлар итти- мејвә, тәрәвәз фетишдирилир. Шəкəр 3-д
ахыр. Әсас голлары Раһад вә Диндер- фаглары jаранды. 1936 илдә илк сија- лары, чај ф-кләри вә с. вар. д.). jox
дир. Әcacән јағыш сулары илә гидала- си партија — Лејборист партијасынын дур. Автомобил јолларынын уз. 2 мин
ныр. Сеннар ш. јанында бәнд вә СЕС əсасы гоjулду. Икинчи дүнја мүһари
тикилиб. Җәмичилијə јарарлыдыр. бәсиндән сонра кенишләнән милли азад
МАВИ ЧАЈ— Чиндә чај. Бах Јаңсзы, лыг һәрәкаты нәтиҹәсиндә 1967 илдә Б.

Британија М.-jә дахили өзүнүидарә
Һүгугу вермәјә мәҹбур олду; 1968 ил
мартын 12-дә Милләтләр Бирлији тәр
кибиндә мүстагил дөвләт е'лан едилди.
М. 1968 илдән БМТ-нин вә Африка
Бирлији Тәшкилaтынын үзвүдүр. 1968
ил мартын 17-дә ССРИ илә диплома
тик мүнасибәтләр japaдылмышдыр. 1976
илин декабрында кечирилмиш умуми
сечкиләрдән сонра М.-да коалисијалы
һөкүмәт japaдылмышдыр. М.-дә jаша- шəкəр гамышы плантацијасы.
jыш хәрҹларинин, инфлјасијанын ва

ишсизлијин артмасы 1977—79 илләр- км-дир (1978). Ири океан порту (Порт
Луи) вә бејнәлхалг аеропорт (Плезанс)

МАВРИКИ (Mauritius), Маврики вар. Шәкәр, чај, түтүн ва с. ихраҹ
Дөвлати (The State of Mauritius). олунур. Јејинти мәһсуллары, машын

Үмуми ма'лумат. Һинд океанынын вә аваданлыг, сәнаје маллары идхал
Г.-индә, Маврики, Родрикес, Агалега едилир. Хариҹи тиҹарəти, əсасəн, Б.
а-ры вә Каргадос-Карахос архипела Британија, Канада, Франса, АБШ вә
гында дөвләт. Милләтләр. Бирлијанә Һиндистан иләдир. Пул ваhиди М.
дахилдир. Саh. 2045 км”. Ә. Тәгр. 954,2 рупијасыдыр,
мин (1981). Әcacән Һиндистан вә Па Сәһијjә. 1975 илдә М.-дә әһалинин
кистандан кәлмәләр (66%), креоллар һәр мин нәфәринә дүшән доғум сајы
(30%), чинлиләр (3%) вә б.-дыр. Рәс 25,1, өлүм сајы 8,1; һәр мин нәфәр ди
ми дил инқилис дилидир; франсыз ри доғулана көрә ушаг өлүмү 48,6 ол
дили дә jajылмышдыр. Диндарлары мушдур. Орта өмүр кишиләрдә 60,7,
Һиндуист, христиан, мүсәлман ва буд гадынларда 68,1 илдир. Өлүм һалла
дистдир. Пајтахты Порт-Луи (тәгр. ры, әсacән, үрәк-дамар системи хәc
150 мин нәфәр; 1977) ш.-дир. Мүһүм тәликләриндәндир. Өлкәдә инфексион
-эһәрләри: Бо-Бассен, Кјурпајп, Ва- Порт-Луи шәһәриндән көрүнүш, хәстәликләр (вәрәм, малјарија, гарын
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јаталағы, инфексион һепатит, дизенте- антилоп вә с. Чохлу ЕГринвичдонороо 10° г.у.
рија, грип, сифилис, сүзәнәк вә с.) ке- сүрүнән вә кәмириҹи К.
ниш јајылмышдыр, М.-дә 3230 чар- вар. Саһил сулары ба Мавританија

Tuκδγφ
пајалыг (әһалинин һәр 10 мин нәфәринә лыгла зəнкиндир. BOA-hompa

өлчө8АИР
35,9 чарпајы) 34 хәстәхана, 346 həким әһали. ӘКалинин
(әһалинин һәр 10 мин нәфәринә 3,8 3/4-дән чоху əpəбләрдир
Һәким), 40 диш һәкими, 46 әҹзачы, 160 (маврлар; әрәб

Touraмама, 1040-дан артыг орта тибб ишчи- нин һәсәнијjә диалек
Бир-Морен

си вар (1975). Һәким кадрлары хариҹдә тиндә данышырлар). ТИРИ - ЗЕММУРһазырланыр. Галанлары мавритани
Маариф Иҹбари тәһсил Һаггында Јалы зәнҹиләрдир. Тәгр. Шимолет YREN с

ЗАәл-Мртаганун олмаса да, ибтидаи мәктәб ушаг- 3,7 мин франсыз Јаша уаран,

ларын 90%-дән чохуну әһатә едир. Јыр. Рәсми дил əpəб ди Tasa du

Тәһсил мүддәти ибтидаи мәктәбләрдә лидир. Һаким дин ис
Тишла,6 (тәһсилини орта мәктәбдә давам ет- ламдыр. Ишләјән әha Эл-мрсуір

дирмәјәнләр үчүн 7) вә орта мәктәбләр- линин 90% -и к.т.-нда, ЭЛ:
дә'7 илдир. Али тəhcили Порт-Луидәќи 10% -и сəңа је, балыг
ун-т верир. Порт-Луидә Маврики ин- чылыг вә c. caһәләрдә
тунун китабханасы, Бәләдијjә китаб- чалышыр (1979). Орта
ханасы, Тарих музеји, Рәссамлыг га- сыхлыг 1 км2-дә тәгр. Тр"

"ІҢ Т Өш.

лерејасы вә с. вар. 1,5 (өлкәнин ҹ.-унда 35 ТРАРЗА
Әд.: Африка, Восточная и Южная нәфәрдир (1979). Шә ше:РЕИ

НУАKшот мучера:

Африка, М., 1981 (серия «Страны и на- һәр әһалиси 10% -дир. вуминимате
АРХКНА ки-әхерроды»). Əсас шәһәрләри: Hya се Рконкурдлаа

кшот—145 мин (1979), Киффа Айн ал-Атрис:
•елНу адибу вә с.
-гӘРБИТарихи ма'лумат.

7—11 әсрләрдә м. нын Хөритодо рогомдо косторил

ҹ.-у Гәрби Африкан, и мищ рајонлар: Нара

1 Дахлат Нуадибу з Асабо
орта әср дөвләтләри з Горгол 4 Кидимака Kajec
нин тәркибинә дахил
иди; шм,-ында исә бәр Год. Горби Бојүк Сеһра -

нын мүгеддераты БМТ-нин МАВРИТАНИЈА
бәр сәнхаҹларын дөв мува фиг горарларына угун 2000 200 кмләт гурумлары мөвҹуд һәлл едиамәлидир.
олмушдур. 11 әсрдә м
әразисиндә Мәракеш вә
Гәрби Әлҹәзаирин дә дахил олдугу Әл- вә м. Халг Партијасы бурахылды.

МАВРИТАНИЈА Мавританија мурабиләр дөвлəти јаранды. 15 әрдән 1979 ипин апрелиндә Милли гурту туш
Ислам Республикасы башла јараг авропалылар М. -ны гул Һәрби Комитаси haкимијjәт башына

тиҹарəтинин да јаг мәнтәгәсинә чевир- кәлди.
диләр. Версал сүлһ мүгавиләсинә (1783) 1979 илин августунда М. вә ПО).

Үмуми ма'лумат. Африканын шм.- əсасəн М.-нын саһил р-нлары Франса. ЛИСАРИО ҹәбһхи арасында бағлан.
Г.-индә дөвләт. Атлантик океаны саһи- нын нүфуз даирәси ë'лан едилди. 19 мыш мүrавиләдә көстəрилир ки, м. нын
линдадир. Әлҹәзаир, Гәрби Бөјүк Сәһ- әсрин орталарындан Франса М.-ны Гәрби Бөјүк Сәһра ја һеч бир эрази,
ра, Мали вә Сенегалла һәмсәрһәддир. мүстәмләкәјә чевирмәјә башлады. 1920 јахуд башга иддиасы joxдур. 1981 иин
Саh. 1030,7 мин км*. Әһ. 1,6 млн. илдә м. рәсмән Франсанын мүстәмлә- мартында М.-да јени дөв.ләт чевристи -
(1979). Пајтахты Нуакшот ш.-дир, м. кәси е'лан едилди. Икинҹи дүнја мүһа- ши уәһди баш тутмамышдыр.инзибати ҹәһәтлән 13 вил, ә вә Нуак- рибәсиндән сонра М. халгынын милли Сијаси фәалијjәт гадаган еди.1миш
шот мухтар маһалына бөлүнүр. истиглалијjәт уғрунда мубаризаси ке- дир. Мавританија Зәһ мәт

Довлат гурулушу. м. Ислам Респ.- нишләнди. 1958' илдә Франса м. - ја кешләр иттифагы—əсасы 1961
сыдыр. 1980 ил 10 јанвар тарихли Кон- Франса Бирлији даxилиндә мухтарије илдә гоjулмушдур; саһә һәмікарстaр ит
ститусија хартијасына əсасəн ганунве- jәт һүгугу вермәјә мәҹбур олду. 1960 тифагларыны бирләшдирир.
риҹи haкимијjәт Милли Гуртулуш ил ноjабрын 28-дә мүстәгил М. Маври- Təcəppүфат. М. мә'дән сәна јеси ин
Һәрби Комитэсинин (МГһК) сәдринә танија Ислам Респ.-сы е'лан едилди. кишаф едән аграр өлкәдир. К.т. нын
мәхсусдур. о, һәмчинин дөвләт баш- м. БМТ-нин (1961), Африка Бирлији эсас саһәси екстенсив hејвaндaрлыгдыр.чысыдыр. 1979 ил апрелин 6 дәк һаки- Тәшкилaтынын
мијjәт Милли Дирчәлиш һәрби Комитә- Мәмијjәтинин (1973) үзвүдүр. 1964 ил давар, 0,5 млн. дәвә вар (1976). Әкин

вә Әрәб Дөвләтләри Тәгр. 1,2 млн. гарамал (1980), 3,5 млiн.

синә (мдык) мәхсус иди; дөвләт вә иjулун 12-дә ССРи илә дипломатик чилик Сенегал чa jы һөвзәсиндә вә ва
һөкумәт башчысы әһалинин 5 ил мүд- мүнасибәтләр japaдылмышдыр. ССРИ һәләрдә инкишаф етмишдир. Әссәнг,
дəтинә сечдији президент, ганунвери- илә м. арасында тичарәт (1966), мә- калыш вә хурма, һәмчинин дәнли ва
ҹи орган Милли Мәҹлис иди. Иҹра Һа- дәни вә елми әмәкдашлыг (1967), дә- пахлалы - биткиләр, јерфындығы, шә
кимијjәти һөкумәтә мәхсусдур (1981 низ балыгчылығы (1973), балыкчылыг кəр гамышы вә тәрәвәз бсҹәрилир. Һәр
илин апрелиндә тәшкил олунмушдур. донанмасы вә балыг e'малы сәнајеси ил тәгр. 5—6 мин т гуммиарабик jыТәбиәт. Əразиси, әcacән, Бөјүк Сәһ- japaдылмасына көмәк (1978) вә с. ғылыр (дүнја истеһсалынын 10% и).
ранын г. һиссәсиндәдир. Релјефиндә дү: hаrгында сазишләр имзаланмышдыр. Саһил сулары дүнјанын балыгла зән -
зәнлик вә платолар (һүнд. 200—500 м) 1978 ил иjулун 10-да өлкәдә һәрби чев- кин р-нларындандыр. Балыг с'малы
үстүндүр. Шм.-да Адрар платосу вә рилиш баш верди: парламент, һөкүмәт комбинаты вар. 60 ҳы илләрдә japa -
гум јығынлары (ергләр), ҹ.-да гум дылмыш сәнa је дәмир вә мис филиз
дашылы платолар јерләшир. М.-нын ләри hасилaтына əсасланыр. Хариҹи
ән јүксәк нөгтəси Амоззага д.-дыр (732 ширкәтләр миллиләшдирилдикдән сон
м). Атлантик океаны саһиллари ова ра дәмир вә мис филизи jатарларыны
лыгдыр. Фајдалы газнытылары: дә дөвләт ширкәтләри истисмар сдир. 1979
мир вә мис филизлари, надир торпаг илдә 6,7 млн. т дәмир филизи чыха -
елементлари вә с. Иглими тропик сəh рылмышцыр. Әт сəна јеси мүәхсисаси,
pa типлидир. Орта темп р јанварда дәри, партладыҹы малдәләр, нефтајыр
16—20°С, ијулда 30—32°С дир (макс. ма з-длары, һазыр палтар фки, дәниз
40-45°C). Иллик јағынты 100 мм дән сујуну ширинләшдирән гургу вә с. вар.
аз, ҹ.-да Сенегал чајы вадисиндә 200— д.ј.-ларынын уз. 652 км, автомобил
400 мм дир. Сәрһәд чајы Сенегалдан jолларынын уз. 8 минг км дир (1980).
башга даими ахарлы чајы joxдур. Бит Əсас дәниз порту Нуадибудур. Бејнәт.
ки өртүү сеjpəкдир. Ефемерләр, ҹ.-да халг аеропортлар (Нуакшот вә Hya.
ксерофит коллуглар вә акасија битир. дибу) вар. Дәмир филизи, балыг мəh.
hејванлары: часгал, түлкү, дәвәгушу, Нуакшот шәһәриндә инзибати бина. суллары, кипс, гуммиарабик вә с, их.
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15 əсрләрдә Шимали Африка өлкәлә- вар. Әcacән, подзоллу дағ-мешә вә дағ
риндә вә Испанијанын ҹ. һиссәсиндә тундра торпаглары jajылмышдыр. М.в.
инкишаф етмиш орта әсер инҹәсәнәти- тундра, мешә-тундра вә тајга зонала
нин шәрти ады. М.и. Әрәб хилафәти, рындадыр. Әрaзинин тәгр. 17% и ме
бəрбәр вә вестготларын бәдии ән'әнә- шәдир. Синҹаб, ағ довшан, түлкү, азы,
ләри әсaсындa japaнмышдыр. Әлҹә- шимал маралы, кəклик, өрдәк, газ
заир, Тунис, Маракеш вә әрәб Испани- вә с. вар. Чајлары вә дәнизлари балыг
јасында мүхталиф формада инкишаф ла зəнкиндир.
едән М.и. ме'марлыгда садә бәзәкләр - әһали. Әcacән, руслардыр. Чукча
дән. (Әлҹәзаир ш.-ндә әл-Кәбир ҹамеси, лар, корјаклар, евенкләр, ескимослар
1096) зәнқин тәмтәраглылыға (әлһәм- вә б. да јаша јыр. Орта сыхлыг 1 км? -
ра) доғру мүрәккәб тәкамүл jолу кеч- дә 0,4 нәфәрдир" (1981). Шәһәр əh. 79% -
Мишдир. М.и. үчүн дахили һәјәтли дир (1981). Шәһәрләри: Магадан, Су.
мәсҹидләр вә һәјәтә ачылан чохнефли суман, Певек вә Анадыр.

Гојун сүрүсү.
ибадәт заллары, квадрат планлы мина- Təcəppүфат. Игтисадијјатынын əса
рәләр, мәнгәрәли сарајлар характерик- сы Совет Какимијjәти илләриндә ја

рам олунур. Әрзаг, чохишләнән сәна
дир. Дини вә дүнјави тикилиләрдә нал- радылмыш мә'дән сәна јеси вә әлван

је маллары, нефт мәһсуллары вә с. шәкилли вә шәбәкәли чатма тағлар, ста- металлургијадыр. Мүһүм мә'дән сә
идхал eдилир. Хариҹи тиҹарати, əса лактитли күнбəзләр, фризләр, һәмчи- на јеси рну Колыма чајы вә онун гол
сән, Франса, Италија, Јапонија, Ис- нин суваг вә ағам үзәриндә oјма, сүтун- ларынын јухары ахарыдыр. М.в. һид
панија вә Сенегал иләдир. Пул ваһи- ларын кашы илә үзләнмәси, керамик роенержи eһтијаты илә зəнкиндир. Ба
ди укијадыр.

вә шүшә мозаикалар, витражлар, рəнк- яыг сана јеси инкишаф етмишдир. Мә'
Сәһијjә. 1975 илдә м.-да әһалинин ли мәрмәр вә с, тәтбиг олунурду. Би- дән техникасы (Cycуман, Јагодноје, Ча

һәр мин нәфәринә дүшән доғум сајы наларын вә тәтбиги сәнәт әсәрләринин ун вә с.) вә автомобил (Cпорноје) тә' -44,8, өлүм сајы 24,9; һәр мин нәфәр бәзәкләри үчүн нэбати, Һәндәси мотив- мири з длaры вар. Мә" дән аваданлығы,
дири доғулана көрә ушаг өлүмү 187 ли орнаментләр характерикдир (Әлһәм јанаҹаг апаратлары, еһтијат һиссәләриолмушдур. Орта өмүр кишиләрдә 37, радан талылмыш «Фортуни вазасы», вә с. истеһсал олунур. Тикинти матери
тадынларда 40,1 илдир. Өлүм һалла

саxсы, 14 əср, Ермитаж, Ленинград). аллары сәна јеси (Магадан вә Јухары

ры әсacән, инфексион вә паразитар түндруші) гəдим ромалыларын Мав- инкишаф едир. Колыма чајынын рухары
МАВРЛАР (лат. Mauri, јун. imauros— Колыма мә' дән сәна јеси р-ну) сүр'әтлә

хәстәликләрдәндир. Амјөбиаз, грип,

вәрәм, зөһрәви хәстәликләр, ҹүзам,
ританијанын јерли әһалисинә вердик- ахары р-нунда ағам тәдарүк олунур.

ушаг хәстәликлари вә с. ҝениш јајыл- ләри ад. 2) Орта эсрләрдә Гәрби Авро- Јејинти вә jүнкүл сәнаје мүəссисәләримышдыр. М.-да 567 чарпа jылыг 9 дөв- пада (әсaсэн, Пиренеј ја нда) вә Ши- вар. К.т.-на јарарлы торпаг саһәси
ләт хәстәханасы, 31 диспансер, 87 һә

мали Африканын шм. г. һиссәсиндә 272,4 мин һадыр (1977). 61 с-з

ким (әһалинин һәр 16,6 мин нәфәринə əpəб дилинин јерли диалектләриндә 10 кз вар. Дәнли биткиләр, картоф,
I həким), 4 диш Һәкими, 5 әҹзачы, 1000- данышан мүсәлман әһалисинин (әса тәрәвәз вә jем биткиләри әкилир. Ма

дән артыг мама, орта тибб ишчиси вар танија әһалисинин бир һиссасини
эр) ады. Индики Маври- ралчылыг инкишаф етмишдир. Хәзлик

(1975). Һәким кадрлары хариҹдә ha
дә һејван јетишдирилир. 37,3 мин гарамал,

зырланыр.
М. адландырырлар. 36,1 мин донуз, 711 мин шимал маралы

Маариф. Јашлы әһалинин 95% - МАГ-Гэдим Иранда вә она гоншу олан вар (1978). Д.ј. joxдур. Мүһүм автомо

дән чоху савадсыздыр. Тәһсил мүддәти өлкәләрдә каһин. Сонралар ҹадукәр, бил јоллары: Магадан—Сусуман — Каибтидаи мәктәбләрдә 6, орта мәктәбләр. сеһрбаз, астролог вә б.- ларына да м. дыкчан, Колыма автомобил јолу, Педә 7 илдир. Бутилимитдəки Милли дејилирди. Макија термини дә м. сө- век — Комсомолски, Егвекинот –иултин.
Исламшүнаслыг Ин ту (али дини тәһ- зүндəндир. (бах Маглар). Əсас дәниз портлары: Нагајево, Певек

вил.сил верир) јеканә али мәктәбдир. Нуак. МАГАДАН — РСФСР Магадан вә с. Чај, дәниз вә һава нәгл. вар.

шотда Мәркәзи күтләви китабхана, нин мəркәзи. Охог дәнизинин Нагајев М. в. Ленин ордени илә тәлтиф олун
Бутилимит, Шингетти вә с. шәһәрләр: бухтасы саһилиндә порт (Нагајево). мушдур (1967).
дә кичик дини китабханалар вар.

Аеропорт. М.-дан Колыма автомобил Мәдәни гуруҹулуг вә cәhujjә. Вил. -
Мәтбуат, радио верилишлари. Мү- jолу башланыр. ӘҺ. 128 мин (1981). дә педагожи инт, Үмумиттифаг гија -

һүм мәтбуат органлары әрәб вә франсыз сисəлəри, тикиш ф-ки, дəри аjаггабы филиаллары, елми тәдгигат ин тары,
Машынгајырма вә јејинти сəна јеси мүәс- би политехник вә һүгуг ин тларынын

күндəлик газети, «Нуакшот-eнформас" комбинаты, ИЕМ вар. Тикинти матери- 2 музеј, мусигили-драм театры вә с.
јон» рәсми хәбәрләр бүллетени (1968) aллaры истеһсал едилир. Елми-тəдгигат фәалијjәт көстәрир. «Магаданска ја
вә франсыз дилиндә чыхан «Журнал ин тлары, педагожи инт, политехник правда» (1935) вә «Магадански комОфис јел» мәҹмуасидир. Мәтбуат акент техникуму, мусигили драм театры, те- сомолетс» (1957) вил. гәзетләри чыxыр.
лијинә (1975) вә радио верилишләринә левизија мәркәзи, өлкәшүнаслыг музеји Јерли радио верилишлари рус, чукот,
һөкүмәт нәзарәт едир.

вә с. вар, вә евенк дилләриндә апары

Ме'марлыг, тәтбиги вә тәсвири сә
МАГАДАН ВИЛАЈәти — РСФСР дә лыр. Телевизија 2 програмлыдыр.

нәт. М.-нын гəдим инҹәсәнәт абидә һалы дахилдир. 1935 ил декабрын 3 дә Телевизијанын верилишлари ретранс,
вил. Тəркибинә Чукот Мухтар Ма Үмумиттифаг Радиосу вә Мәркәзи

ләри (дивар рәсмлари, шуши» адла

нан даш сәрдабалар) Неолит дөврүнә км2. Әһ. 490 мин (1981, 1 јанвар). 16 шм.-да Талаја курорту вар:
тәшкил eдилмишдир. Саh. 1,2 млн. лјаси ја едилир. Магадандан 286 км

аиддир. Орта асрләрдә әрәб бəрбәр
мәдәнијjәти инкишаф етмишди. 11 — р-ну, 4 шәһәри вә 52 шәһәр типли гәc. МАГАДЛАНГәдим Һиндистанда (инди
12 асрләрдә чиј кәрпиҹдән jaшa jыш вар. Мәркәзи Магадан ш. дир. ки ҹәнуби Биһар әразисиндә) тарихи
евләри, минарәли мәсҹидләр тикилмиш

Тәбиәт. М.в. CCРИ нин уҹгар Шм.- вил, вә дөвләт. Е.ә. тәсрдән тәрәгги
ди. Биналарын бәзәкләриндә дашдан ш. индә, Шəрги Сибир, Чукот, Беринг етмәјә башламыш, с.ә. 6—5 əсрләрдә
һөрмә нахышлар вә әјрихәтли орна вә Охот дәнизлари арасындадыр. Чу- хејли күчләнмишди. м. Нандлар (е.ә.
ментләрдән истифадә слилир. Нуакшот, ин чо иссасини ири да системлари вә Гуталар (4—6 әсрләр) империјала -
Нуадибу (Порт Етјенн) ш. ләриндә мүа- Колыма, якакир вә "Анадыр јајлала рынын өзəјини тәшкил етмишдир. .
ләрин чоху орта әср симacыны сахла- Макс һүнд. 2586 м дир. Дәнизсаһили дәнијjәт мәркәзи, hабелә еркән, будмагдадыр. Халг сəнəти метал, дəри ва

кил мə'мулатларла тәсил олунур.
әразиләр вә Анадыр чa jы һөнәси ова -
лыгдыр. Фајдаты газынтызары: ты- МАГАН-әрәбистанда (индики Оман

Әд.: Новейшая история Африки, 2 зыл, талај, ҹива, волфрам, көмүр вә с. әразисиндә) rəдим өлкә. м. адына с.ә.
изд., М., 1968; Кашин К. С., Маврита. Иглими кəскин континенталдыр. Орта 26 әсрдән шумерләрдә, сонра.тар на
ния. М., 1970; История стран Азии и Аф- темир јанварда дахили
рики в новейшее время, (1917—1945). 1. — 38°С, дәниз саһилләриндә — 19 дан eдилир. м. дәниз сəјаһлары өсткаси

pнларда аккадлар вә ассуријалыларда тəсалф

1, м., 1976; Ковальска-Тенин- 23°C'jәгәдәр, ијулда мувафиг олара кими шөһрәт газанмышды. Мис мә" дән
ка А., Мавритания, пер. с польского,
М., 1981. 11-16°C вә 3-11°С дир. Иллик јағын- ләри вә гијмәтли ағач нөн.Тәри ила

ты 300 — 700 мм. Чохиллик дон шлуг зəнкин олмушдур. Шумер:тән һиндис -
МАВРИТАНИЈА инҹәсәнəти, инкишаф етмишдир. Әп бөјүк ча)лары: тана ва Африка ја келән дәниз јолу М.
Мавританија үслубу — 11 — Колыма, Анадыр. Чохлу кичик көл дан кечмидир.

ескимос
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МАГАРЁРО Самуил (?— ?)—1891 — jин јајылмасы илә м. зәрдүшти каһин- вә шүшә гурулушлудур. Ичәрисиндә
1904 илләрдә ҹәнуб Гәрби Африкада ләри кими чыxыш едирләр. Бә'зи тəд- ири кристал-мөһтәниләр дә олур. Инт
(Намибија) кореро тајфасынын баш гигатчылара көрә м. зәрдүштилији рузив сухурлар исә тәдриҹән сојуду
чысы; Алманија мүстәмләкәчи haки- е.ә. 7-е.ә. 5 әсрин ахыры, 4 әсрин эв- ғундан там кристаллик, ири дәнәли аг
мијjәт органлары тәрәфиндән тә' jин вәлләриндә гәбул етмишләр. М. Гәдим регатлар әмәлә ҝәтирир. М.с., адәтән,
олунмушду. м. сонралар өз халгынын Иранын сијаси həјатында мүһүм рол силикатлардан ибаратдир; тәркибинин
мәнафеји уғрунда мүбаризәјә гоулмуш оjнамышлар. Онлар илк зәрдуштилијə əсас һиссаси силисиум 4 оксиддир
вә мүстәмләкәчиләрә гаршы үсјана баш- əсаслы дәјишикликләр кəтирмишләр; (SiO2). Si0, нин мигдарына көрә ул
чылыг етмишди. Ватерберг јахынлы- Иранда Парфија вә Сасаниләр дөврүнүн траәсаси (SiO, <40% ), əсаси ( 40 — 56% ),
ғында вурушмада (1904, август) мәғ- зәрдүштилик тә'лими (е.ə. З əср—ера- орта (56—65%), турш (65 — 70% ) ва
луб олмуш вә сағ галмыш тајфа үзвлә мызын 7 әсри) м. а мәхсусдур. «Авес- ултратурш (>75% ) сүхурлара бөлүнүр.
ри илә Бечуаналендә гачмышды. танын бизә чатмыш һиссәләрини М. Тәркибиндә силикат олма јан М.с. (кар
МАГДАЛЕНА (Magdalena)—Колум- горујуб сахламышлар. бонатитләр) надирдир. М.с.-ла мүхтә
бијада чај. Уз. 1550 км, һөвзасинин әд.: Дьяконов и. М., История лиф фајдалы газынтылар əлагодардыр:
саh. 260 мин км?. Мәркәзи Кордилјер Мидии, М.—Л., 1956; Алиев и грар, галај, волфрам, гызыл (турш сүхур
дрындан башланыр. Кариб дәнизинә История Мидин. Б., 1960. лар), хром, платин, никел (ултрааса
төкүлүр. Орта ахыны астаналыдыр. МАГЛЕмо ЗЕ (Maglemose)-Дани- си сұхурлар), титан, фосфор, сирко
Əсас голу Каукадыр. Нејва ш. ндән маркада, Муллеруп ш. јахынлығында ниум (гәләви сүхурлар). М.с. тикинти
кәмичилија јарарлыдыр. Онда, Пуст Мезеолит дөврү мәскәни. Археоложи (туф, лабрадорит, базалт), истилик изоро-Беррио, Барранкилја ш.-ләри М. газынтылар заманы торф батаглығын- лəедиҹи, абразив материаллары кими
саһилиндәдир. Autағы ахынындан дан вәһши hејван, гуш, балыг сүмүк- вә с. мәгсәлләр үчүн ишләдилир.
Картахена портуна кәмичилик каналы лари, чахагдашыдан дүзәлдилмиш МАГНАТ (сон. лат. magnas вә jа mаgчәкилмишдир. аләтләр вә с. тапылмышдыр. Е.ә. 7— nаtuѕ— варлы, адлы-санлы) — Авропа
МАГДЕБУРГ (Magdeburg)— АДР-дә 5 ҹи минилликләрә аид едилән мәскә- нын бә'зи өлкәләриндә, хүсусилә фео
маһал. Саh. 11,5 мин км?. ӘҺ. 1,3 млн. нин ады илә адландырылан М. мәдән дал-тәһкимчилик Полшасында ва Ма
(1976). Инэ.м. Магдебург ш.-дир. Јүк - нијjәти Б. Британија, Данимарка, АФР ҹарыстанында ири феодал, зарлы вә
сәк инкишаф стмиш сана је вә к.т. р ну- вә "АДР-дә, Исвеч вә Норвездә jajыл- әсилли шәхс. Мәҹази мә'пада — ири сә
дур. Əсас. сәнa je cahəси машынга- мышдыр. Әһали еркән иҹма гурулу: наје вә ја малијjә капиталисти.
јырмадыр. Чугун əридилир вә прокат шунда jашамыш, овчулуг, балыкчылыг МАГНЕЗИТ (јени лат. magnesia
истеһсал едилир. Гонур көмүр вә ка- вә jығыҹылыгла мәшғул олмушдур. магнезиум -оксид) — карбонатлар син
лиум дузу чыхарылыр. Кимја вә je
јинти сəна јеси вар. Әcacән, буғда вә Балтики. М., 1969.әд.; Долуханов П. М., История финә айдминерал. Кимјәви тәркиби

MgCo. Әcacән, Fe," надир һаллардашəкəр чулундуру әкилир. Тәрәвәзчи
лик вә һејвандарлыг инкишаф етмиш МАГМА (јун. mi gma — гаты jахма) — Mn, Ca илә изоморф гарышыг тәш
дир. Елба чајы, Орта Алманија вә ди Јер габығында вә ја үст мантијада кил eдир. Тригонал сингонијада крис
ҝәр каналлар кәмичилијə јарарлыдыр. әмәлә кәлән әркин одлу маје күтла, таллар, дәнәли, лөвһәви вә с. агрегатМАГДЕБУРГ (Magdeburg) — АДР дә Соју јаркән магматик сүхурлары
шәһәр. Магдебург маһалынын инэ.м. лә ҝәтирир. Мүхталиф тип. М.-ларын лар әмәлә кəтирир. Pəнки ағ, боз, са
Елба чајында порт. Мүһүм нәгл. jол- олмасы күман едилир. Бунлардан ры, гәһвәји. Сәртлији 3,5—4,5, сых

лығы 2900—3100 кгiм. Һидротермаллары - говшағы. Әһ. 283 мин (1979), базалт М. -сы (әсаси вә ултраасаси
екзокен мәншәлидир. Истеһсал олуАғыр машынга јырманын (агыр ма- м., вә гранит М.-сы (турш м) даhа на

одада вамлы
шынга јырма комбинаты, ҝ. Димитров мүһүмдүр. Əсаси, јахуд турш М.-нын нан М.-ин 90% и

риаллар сәнa jесиндә, аз гисми металад. зд вә с.) ири марказидир. Машын- диференсиасијасы вә јајан сүхурлaрa
кимја, керамика, кағыз вәга јырманын диҝәр саһәләри, кимја, ассимилјасијасы нәтиҹәсиндә гәләви м. Луркија,

јејинти сәнајсси, тибб академијасы, әмәлә кәлир. М.-ның әмәлә ҝәлмәсинә шәкәр сәнa jесиндә ишләдилир. Јатагла
елми-тəдгигат нејробиологија вә бејин радиокен истилик, дәринлик јарыгла- ры ССРИ (Урал, Шəрги Сајан вә с.),
мәктәби, тәтбиги сәнәт вә су тәсәррү- гәфләтән азалмасы вә с. амилләр тə МАГНЕЗИУМ (лат. Magnesium), Mg—
фаты мәктәблари вә с. вар. Илк дәфә сир көстәрир. М.-нын əсас тәркиб һис- кимјави елемент. Елементләрин дөври
М. ун ады 805 илдә чәкилмишдир. сәси Sio, Al, Fe, Mg, Mn, Ca, Na, системинин II групундандыр; ат.н. 12,
968 илдән Магдебург архијепископлу- к, О., H, S, Cl, F, ввә с. елемент ат.к. 24, 305-дир, гәләви торпаг метал
ғунун мəркәзи иди. 1524 илдә м. да ләрдән ибаратдир. лардандыр, күмүшү ағ pəнкдадир. Тә
Реформасија кечирилди. Отузиллик МАГМАТик ЈАТАГЛАР — Јер габығы бии м. 3 сабит изотопун (78,60%
мүһарибә (1618—48) заманы м, əса- тәкиндә әсаси вә гәләви магмадан крис. 24Mg, 10,11% 25Mg вә 11,29% 2% Mg)
сән дағыдылды (1631, мај). 17 әсрин таллашма јолу илә әмәлә кәлән фај- гарышығындан ибаратдир. Беш радио
орталарында jенидән дирчәлмиш, 1680 далы газынты jатаглары; әмәләқәлмә актив изотопу мә'лумдур. М. ун Јер

илдә Брандебург — Прусси ја курфүрст синә көрә з тип олур: ликвасија м.з., табығында күтләҹә мигдары 2,4% -дир.
ләринин идарәси алтына кечмиш, 19 илк м.ј., сон м.ј. Ликва си ја му һ. Деви кәшф етмишдир (1808).
асрдән ири сәнаје шәһәри олмушдур. М.). магма сојујаркән ики гарышма јан 20°С-дә сыхлығы 1,739 г/см2 дир; 651°С
Санкт Мауритсиус унд Катерина готик мајенин ајры ајры кристаллашмасын- дә әриjир, 1107°С дә гајнајыр, кимјави
килсәси (1209—1520), Либфрауснкирхе дан, илк М.ј. магма кристаллашаркән активдир, һаванын тә'сириндән үзәри
роман килсәси (1064—1160) м. ун аби гијмәтли минералларын башгаларындан горујуҹу тутгун оксид тәбәгәси Mgo
дәләридир. 20 әсрдә ме'мар Б. Таутун аввәл ајрылмасындан, сон м.ј. учуҹу илә өртүлүр. Дистиллә едилмиш со
лајиһәси илә jaшa jыш комплексләри вә бирләшмәләрлә зəнкин тезәријəн галыг југ су илә демәк олар ки, реаксија ја
бығынҹаг залы (1922, Ј. Көдеритслә әринтидә топлaнaн фајдалы газынты кирмир, гајнар сују исә сүр'әтлә пар
биркә) тикилмишдир. 1945 илин јан” маддәсинин магманын сонракы бәрки. чала јыр. Минерал туршуларын
варында инкилис-американ авиаси јасы- мәдә кристаллашмасындан әмәлә кәлир. хунда һәлл олур. Сода вә гәләви ме
нын баскынлары нәтиҹәсиндә күҹлү да- Хромит, платин, алмаз, титан-магне- талларын мәһлуллары, еләҹә дә бен
ғынтыја мә'руз галмышдыр. 1948 ил- тит jатаглары М.ј. а аиддир. зин, керосин вә минерал јағлар она
дән бәрпа олунур. Сентралерпласда МАГМАтик СҮХУРЛАР, түс кур һәмий мајеләри сахламаг вэ дашымаг

м. дан

биналар ансамблы (1954), «Интернасио- мә сүх урлары—əрқин магманын
нал» меһманханасы (1963) М.-ун ма- сојумасы вә кристаллашмасы нәтиҹәсин- Үчүн чән, систерн вә бору кəмəри ha
раглы тикилиләриндәндир: дә әмәлә кәлән сүхурлар; сојума шә. зырланыр. м. парамагнитдир, хүсуси
МАГЛАР (лат. magus, јун. ma gos) — раитинә көрә еффузив (вулканик) вә магнит нүфузлулуғу +0,5.10-6-дыр.
Һеродот М.-дан Мидија тајфаларын- интрузив (дәринлик) сүхурлара бөлү- М.-ун хариҹи електрон тәбәгәси 3s2
дан бири кими бəhc етмишдир. Бә'зи нүр. Еффузив сухурлар вулкан пүс- гурулушлу олдуғундан оксидләшмә дә
тəдгигатчылара көрә м. каһинлик күрмәләри заманы магманын° Јер сәт- рәҹәси, әcacән, 2-дир. Һавада гыз
функсијаларынын иҹрачысы, диҝәр- hинә ахараг лава шәклиндә сојумасын- дырылдыгда 600—650°С-дә парлаг алов
ләринә көрә, исә Мидија, јахуд Иран- дан, интрузив сухурлар исә магманын ла јаныр. Бу заман Mgo илә јанашы
да каһин каста үзвлари олмушлар. Бә' - Јер габығында мүəjjән дәринликдә аз мигдарда нитрид Mg2N, әмәлә кә
зиләри М.-ы Гәрби Иранда јаран- башга сүхурлар ичәрисиндә сојумасын- лир. Һидрокен мүһитиндә 400—500°С
мыш мәздәкилијин ардыҹылы бесаб дан әмәлә кәли Еффузив сухурлар дә Mgң, тәркибли һидрид алыныр. м.
едирләр. Гәрби Иранда зәрдүштили- тез сојудуғу үчүн, адәтән, хырда дәнәли металлардан бир чохуну дузларынын
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мәһлулундан сыхындырыб чыхарыр. әд.: Металловедение и технология кристал маддәләрдир (өз-өзүнә алышыб
М.-ун Һәлл олан дузларына гәләвиләр- лёгких сплавов, М., 1976; Магниевые спла- јаныр). Гарышыг М.-ү.б.-дән үзви син
лә тә'сир етдикдә Mg (он), чөкүнтүсү вы. Справочник, М., 1978. тездә кениш истифадә едилир. Сәна је
алыныр. м. дузларынын "әксәријjәти МАГНЕЗИУМ ФИлизләРИ-магне- дә онлар бә'зи силисиум-үзви бирләш
суда јахшы һәлл олур. м. гыздырыл- зиумун алынмасы игтисади ҹәһәтлән мә, әтријјат вә дәрман маддəлəринин
дыгда һалокенләрлә Mgh, 500—600°С- әлверишли олaн тәбии минерал агрегат- синтезиндә ишләдилир.
дә күкүрдлә (еләҹә дә нЅ вә Sо, илә) лары. Тәркибиндә Mg oлaн 100-дән чох МАГНЕЗИУМ-Хлорид, MgCl, — хло
Mgs; карбонлa MgC, вә Mg,C тип - минерал мә'лумдур: брусит Mg(OH), рид турш усунун Mg дузу. Pəнксиз
ли карбидлар әмәлә кəтирир. М.-ун (Mg— 41,7%), магнезит MgCO (Mg- кристал маддодир; сыхлығы 2,316 г/см3.
Mg, Si, Mg,Si, MgѕР, вә с. типли бир- 28,8% ), доломит (Mg, Ca)(со); (Mg- дир; чох һигроскопикдир; суда 20°С-дә
ләшмәләри дә мә'лумдур. 18,2% ), кизерит MgSOH,0 (Mg— күтләҹә 35,3% һәлл олур; 1, 2, 4, 6, 8
Сәнаједә М. сусузлашдырыл- 17,6%вәZс. Мүһүм М.ф. газынты маг- вә 12 молекул сују олан кристалһид

мыш MgCl, вә ја карналлитин елек- незиум-калиум дузларыдыр. Бөјүк маг- paтлaры вар; бә'зи икигат дузлары мә'
тролизиндән алыныр. м. мүхталиф незит jатаглары метаморфизләшмиш до- лумдур (мәс., карналлит). м. башлы
әринти невлари алынмасында (бах ломитләрдә раст кәлир. Магнезитин ҹа олараг магнезиум металы, MgCl2.
Магнезиум әринтиләри), надир еле- метаморфизминдән брусит jығынлары 6Н,0 исә магнезиумлу семент иcтehca -
ментләр металлуркијасында вә с.-дә иш- japaныр. Магнезиумлу дузларын јер- лында ишләдилир..
ләдилир. О, ишыгландырыҹы вә јан- алты суларла һәлл олмасындан дузлу МАГНЕСИН (јун. magnetis— магнит +
дырыҹы гарышыгларын да тәркибинә сулар вә дуз мәнбәләри әмәлә қәлир. synchronos-ejни заманда)-валын бу
дахилдир. Магнезиумлу хаммал кими дәниз сују- ҹаг вәзијjәтинин контактсыз чевириҹи

м. hејван вә биткиләрин даими нун да (гуру галығын 4% -и Mg) әһә- си. м.-дән өлчү чиһазларынын вә ве
тәркиб һиссәсидир. Биткиләрин ја- мијjәти бөјүкдүр. Ири магнезиум-ка- риҹи вала ҹүзи јүкүн дүшмәсинә имкан
шыл пигменти олан хлорофилдә вә бү- лиум дуз һөвзәләри өн Уралда, БССР, верән диҝәр гурғуларын (мәс., магнит
түн һүҹејрәләрдә м. вар. О, бир сы- дә, өн Карпатда, хариҹдә АФР, АДР компасында) көстәриҹиләрини мəсафәјә
pa ферментлари фәаллашдырыр. Јаш- (Штасфурт дуз һөвзаси) вә АБШ-дадыр. өтүрмәк үчүн истиф дә едилир. М.:
лы адама күндә 0,3-0,5 г м. лазым- МАГНЕЗИУМ-КАРБОНАТ, MgCO, — вериҹи вә М.-гәбуледиҹи, ја'ни м, сис
дыр. Ушагларда вә һамилә гадын- карбонат туршусунун магнезиум дузу; теми умуми ме бәјә гошулмуш ва
ларда бу тәләбaт дaha артыгдыр. М.- pəнксиз кристал маддəдир; сыхлығы
ун ганда нормал мигдары 4,3 мг% - 3,037 г/см3-дир; 650°С-дә тамамилә Mgo
дир, онун чатышмамасы бир сыра вә co-jә парчаланыр: суда ҹүзи һәлл
хәстәликләрә сәбәб олур, чох олмасы олур. Бә'зи металларын карбонатлары
исә магнезиум-калсиум мүВазинəтини илә икигат дуз әмәлә кəтирир (мәс.,
позур. м. күбрәләриндән к.т.-нда тәбии доломит минералы MgCO,
истифадә едилир. CaCO). Тәбиәтлә магнезит минералы

Әд.: Эйдензон м. А., Металлур- шәклиндә кениш јајылмышдыр. Ағ магадланан əсаси М. [3MgCO,

1974; Введение в общую химию, под ред. •Mg(OH) 3H,0] резин сәнајесиндә, ис
Г. П. Лучинского, М., 1980. тилик изолјасија материаллары һазыр- Вериҹи магнесинлә тәбуледиҹи магнеси •

ланмасында, тибт • вә с.-дә ишләдилир. нин бирләшмә схеми,
МАГНЕЗИУМ ӘРИНТиләРИ МАГНЕЗИУМ-Оксид, јанды.
магнезиум əсаслы әринтиләр. Ики рылмыш магнезит, MgO— араларында мәфтилләрлә (рабитә хәтти)
əсас група ајрылыр: төкмә Мә. (фа- рəнксиз кристал маддә. Сыхлығы 3,58 бирләшдирилмиш дəјишән ҹәрәјан То
сонлу төкмә истеһсалы үчүн) вә де- г/см3-дир; суда ҹүзи һәлл олур; тур- роидал електромагнитләрдир (статор
формасија едилмиш М.ә. (пресләмә, шуларла асанлыгла реаксијаја кирир. лар). Сарғаҹларын дахилиндә cәрбəст
прокат, дөрмә вә штамплaмa jолу илә Тәбиәтдә периклаз минералы шәклиндә дөнән сабит магнитләр (ротор) вар. Еj
јарымфабрикатлар истеһсалы үчүн). тапылыр. Сәнаједә магнезит вә доло- ни М.-ләр һалында М.-вериҹинин оху
М.ә.-нин тәркибиндә 10— 14% əлавә- мит минералларындан, магнезиумсул- дөндүкдә М.-гәбуледиҹинин дә oxy ej
ләр (Al, Zn, Mn, , надир-торпаг "ме- фатдан ва əсаси магнезиум-карбона- ни буҹаг гадәр дөнүр; роторлары ејни
таллар, Th, Ag, Cd, Be вә с.) олур. тын термик парчаланмасындан алы- вәзијjәтдә олмадыгда дөврәдә мүвази
М.ә.-ндә : Ni, Fe, Si вә Cu онун ныр. Одадавамлы материаллар, магне- нәтләшдириҹи ҹәрәјанлар ахыр. Нәти
коррозијаја давамлылығыны азалдан зиумлу семент, тикинти материаллары ҹәдә гәрарлашдырыҹы (синхронлашды -
зәрәрли гатышыглардыр. Маје һалын- истеһсалында, нефт e'малында, резин рычы) фырланма моменти јараныр.
дакы М.Ә.-нин оксидләшмә габилијjә- сәнајесиндә вә тибдә ишләдилир. МАГНЕТИзм (јун. magnetis— магнит)
тини ашағы салмаг үчүн аз мигдарда МАГНЕЗИУМ - ПЕРХЛОРАТ, Mg — физиканын бөлмәси; маддәнин магнит
Ве-дан (бә'зән Са-дан) истифадә еди- (CIO, — анһидронун башга ады. хассəлəрини өjpәнир. Магнит хассәләри
лир. М.ә, ән jүнкүл метал конструк- МАГНЕЗИУМ СУЛФАТ, MgSO, — електрик ҹәрәјанларынын, ҹәрәјанла
сија материалларыдыр; чох ишләнән сулфат туршусунун Mg дузу. Pəнк- магнитләрин вә магнитлә магнитин гар
М.ә.-нин сыхлығы 1760—1810 кг/м2. сиз кристал маддəдир; сыхлығы 2,66 шылыглы тә'сири нәтиҹәсиндә өзүнү бү
дир; бу да полaдын сыхлығындан тәгр. г/см3-дир; 1100—1200°С-дә MgO, SO, рузә верир. М. Һәрәкәтдә олан јүктү
4, алуминиум әринтиләринин сыхлы- вә o,-jә парчаланыр; суда 20°С-дә зәррәҹикләрин гаршылыклы тә'сири нә
ғындан исә 1,5 дәфә аздыр. Бу сәбәб- күтләҹә 25, 2% һәлл олур; 1, 2, 3, 4, 5, тиҹәсиндә japaныр. Маддәнин магнит
дән М.ә.-ндән һазырланмыш деталлар 6,7 вә 12 молекул сују олан крис- хассасини өjpәнмәк үчүн онун хариҹи
чох сəрт олур. Мөһкәмлији јүксәк олaн талһидратлар әмәлә кəтирир. Тәбиәтлә магнит саһәсиндә көстəрдији реаксија
М.ә. үчүн иш темп-ру Һәдди 150°С- кизерит MgSOH,0 вә епсомит (аҹы вә с. физики хассәләр тәһлил едилир.
дир; ән oдaдaвaмлы М.ә. (Mg—надар дуз) MgSO, 7н,о минераллары шәк- Хариҹи магнит саһәсинә көстəрдији
торпаг металлар вә Mg—ть системли линдә тапылыр. Гәләви металларла реаксијаја көрә малдә диа-,пара вә фер
әринтиләр) узун мүддәтли истисмарда икигат дузлары мә'лумдур, мәс., тә- ромагнит низамлы гурулуша малик
300—350°С темп-ра давамлы олур. биәтдә тапылан астраханит минералы (ферро-, антиферро-, ферримагнетизм
Сыхлығынын аз вә хүсуси мөһкәмли- (Na,So, MgSO4H,5). М.-дан сулфат вә с.) група ајрылыр (бах Диамагне
јинин јүксәк олмасына, зәрбә енержи- турш усу вә магнезиал семент иcтehca - тизм, Ферромагнетизм). Атом,
си вә вибрасија рәгсләрини удма габи- лында, тохуҹулуг вә кағыз сәнајесин- кул, метал вә јарымкечириҹи даxилин
лијjәтинә, јахшы кәсилә билмәсинә (алт- дә, к.т.-нда, тибдә (сакитләшдириҹи, дəки сәрбəст електронлар диа вә пара -
миниум әринтиләриндән 12, карбонлу спазматик, өдгован вә ишләтмә дәр магнит хассәјә, конденсасија олунмуш

поладлардан 10 дәфә тез) көрә М.ә.- манлары кими) истифадә едилир. системләр исә магнит низамлы гурулу
ндән сәнаједә, илк нөвбәдә мә'мулатын МАГНЕЗИУМ-үзви БИРЛәшмә- ша да малик ола биләр. Магнит хас
күтләсини азалтмаг, һәмчинин сәртли- ләр-тәркибиндә Mg-C рабитаси олан сəлəри статик вә динамик усулларла
јини артырмаг үчүн кениш истифада бирләшмәләр. Ики типи мә'лумдур: там өjpәнилир. Статик үсулда хариҹи маг
едилир. М.ә. авиасијада, кәми вә ракет- М.-ү.б. — магнезиумдиалкилләр вә ја нит саһәси сабит, динамик усулда исә
гајырмада, автомобил сəна јесиндә, кино магнезиумдиарилләр R,Mg вә гарышыг дəјишән олур. Статик үсуллар магнит
вә фото апаратлары һазырланмасында М.-ү.6.— алкил јахуд арилмагнезиумһа- гаврајыҹылығыны магнитләнмәни
вә с.-дә ишләдилир. М.ә.-ндән һазыр- локенидләр RMgx (бурада X=CI, Br, өjpәнмәјә имкан верир. Динамик усул
ланан деталлар криокен, нормал вә J). Там М.-ү.б. оксикен, су вә кар- лардан електрон парамагнит резонанс
jүксәк темп-рларда ишләдилә биләр. бон газынын тә'сиринә чох Һәссас олан (ЕПР), нүвә магнит резонансы (НМР)
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вә гамма-резонанс даһа кениш јајыл- дығындан онларын ећ
мышдыр. Резонанс усуллары маддәнин лəри бир-бирини компенсасија едир, дан истифадә едилир. Ин=2Mc=5,05.
алмаға имкан верир. ЕПР, НМР үсул- рин чоху диамагнитдир (бах Диамаг -10-24ерг/гс (и, протонун күтләҫи -

лары нүвә спинини, нүвәнин магнит нетизм). Бирләшмәнин електрон өр- дир). р-нүнә дахилиндә
ва квадрупол моментини, релаксасија түкләриндә гаршылыглы деформасија фырланмасы нәтиҹәсиндә japaнaн орби -

протонун

мүддәтини, магнит cahəлəрини, маддә олмадыгда онун диамагнит гавразычы тал механики моментлә узғун магнитшүаланаркән онда јаранан дефектлари лығы тәркибиндәки атомларын вә ја
вә с. тəдгиг етмәјә имкан верир. Маг- ионларын диамагнит гаврајыҹылыгла- теризә едир. Протон вә нејтронун (нукнит низамына малик маддəлəрин (фер- рынын аддитив ҹәминә бәрабəр олур. лонун) спин механики вә спин
ро вә антиферро магнитләр, феррит- Бирләшмәнин диамагнит газрајыҹылы- нит моментлари дә вар. маг

ләр) електрик, истилик вә с. хассәлә- ғынын нәзәри вә тәҹруби долла алын- МАГНЕТРОН (јун. magnetis— магнит
рини тәһлил етмәклә дә онлaрын М.-и мыш гијмәтләрини мугадисә етмәклә + (електрон]— електровакуум чиһазы;Һаггында кениш
олар. Магнит. хассəлəрини өjpәнмәк гурулушундакы хүсусијjәтләрлә әлага- оху, бојунҹа јөнәлмиш магнит саһәсин
үчүн нејтpoнлaрын малдәдән еластик дар олан деформасија ашкара чыхары дә берләшдирилмиш коаксиал диод. М.
дифраксијасы вә гејри еластик Сәпил- лыр. Үзви бирләшмәләрдә там диамаг- електрон техникасында ифрат јүксәк.
мәси тәдгиг eдилир. Бу, һәм магнит нетизмин кичиклији молекулда икигат ринин кенераторутезликли (ИЈТ) електромагнит рәгалә -

гурулушу, һәм дә елементар ојанмалар рабитəнин, бөјүклүју исә ароматик Практикада, әсacән, чохрезонаторлу М.ишләдилир.

harгында кениш мә'лумат верир. Азәрб. рабитəнин олмасыны көстәрир.
Белә. М.-унCCP EA Физика Ин-тунда М. cahə

синдә нәзәри вә тәчрүби тэдгигатлар тәли бирләшмәләри чох вахт пара- риси силиндрик дешик вә дүзбучаглы
Кечид елементларинин йон раби- дан истифадә едилир.анодунда мүəjjән мигдарда һәр би

апарылыр.

Әд. Вонсов ский с. В., Маг- лент рабитәли бирләшмәләри исә һәм гарыгдан ибарәт резонаторлар ваpдыр
нетизм, М., 1971; Кринчик Г. С., Фи- парамагнит, һәм дә антиферромаг (шәк.). Һәр резонатор : (јарыг тутума,
зика магнитных явлений, М., 1976. деши,

(бах Ферромагнетизм) хассәли индуктивлија еквивалентдир)

МАГНЁТик-магнит хассəлəри өjpə- ола биләр. Газ вә маје фазаларда ке- бирликдә һалгавары рәгс системини јарәгс контуруну тәшкил едир вә онлар

Диамагнетизм, Антиферромагнетизм, хариҹи магнит cahəлəри бөјүк тәсир радыр. Белә систем бир нечә резонанс
Ферромагнетизм). көстәрир (мәс., һавада вә суда, адә
МАГНЕТИТ (алм. Magnetit, јун. mag- тән, хејли мигдарда олан дәмир јаны
netis— магнит)-минерал. Кимјави тәр- ғы һиссәҹиклари коагулјасија олу
киби FeFe,0. Магнезиумферритлә нур). һәмин дисперс һиссәҹиклари
(MgFe,0,) изоморф сыра әмәлә ҝәти- ашкара чыхармаг вә маддәнин саф
рир. Кубик сингонијада кристаллашыр. лығына нәзарәт етмәк үчүн м-дан
Октаедр, надир һалларда ромбододе- кениш истифадә едилир.
кадр формалы кристаллар, дәнәли,

Әд.: Соколик И. А., Франк e
радиал-шүави, бөjpəквары вә с. агро- вич Е. л., Влияние магнитных полей на
гатлар әмәлә кəтирир. Сәртлији 5,5—6, фотопроцессы в органических твердых те
сыхлығы 4800—5300 кг/м3. Pəнки гара, лах, «Успехи физических наук», 1973, т. 3,

чохрезонаторлупарылтысы jарымметаллик, бә'зән до- в. 2; Сивухин Д. В., Общий курс фи- Садә гурулушлунетрон: А — анод; к— катод; р-резона
нугдур. Јүксак магнитлидир. 550— Зики, 2 изд., М., 1979.

тор; ч-ијт енержи верән чыxыш.

1597°С-дә әридир. Оксидләшәркән һема - МАГНЕТон-атом вә нүвә физика- тезлијә малик олур. Чохрезонаторлу
титә чеврилир. Техникада ән чох син- сында магнит моменти ваhиди. Ато- м.-да катод — анод (K— А) фазасында
тетик М.-дән истифадә едилир. Маг- мун магнит моменти, əсасəн, нүвә әт- һәрәкәт едән електронлара сабит елек
матик, пневматолит, һидротермал вә с. рафында фырланан електронларын һә- трик, сабит магнит вә резонатор систе

мүһүм дәмир филизидир. Манганлы, орбит бојунча һәрәкәти гапалы елек- hә) тә'сир eдир. Сабит жәркинлик мән
хромлу, титанлы, ванадиумлу нөвлəри трик ҹәрәјаны дарадыр, вә классик елек: бəјинин енержиси електронун кинетик
мәлумдур. Иријатаглары ССРИ дә тродинамикада көрә һәр гапалы ҹәрә- енержисинә чеврилир, катод оху бојун
магнит аномалијасы, Магнитна ја вә Електронун орбитал моменти (L) илә тронун радиал сүр'әтини танкенсиал
Высокаја д-ры) вә Азәрб. ССР-дә- магнит моменти (и) арасында и = истигамәтлә јөнәлдир. Резонаторун ја
дир (Дашкәсән).

МАГНЕТо-магнитоелектрик дəјишән
рығындан к— А фазасына дахил оланІ мүтəнасиблији вар. Квант

2т с електронлар иJт електрик саһәси тә”
ҹәрәјан кенератору; дахилијанма мү сири илә тормозланыр вә сабит саһә
һәррикинин силиндрләриндә јанаҹаг механикасы ганунларына көрә електро- дән алдығы енержини иЈТ рәгеләрин
гарышығыны алoвландыран алышдыр- нун орбитал моментинин Планк сабити енержисинә чевирир; бу да чохрезона
ма шамынын електродлары арасында илә мүтəнасиблији вә jалныз дискрет торлу М.-ун иш принсипинин əсасы
електрик бошалмаларынын кенерасијасы гијмәтләр алмасы (L=hl; i=0, 1, 2,... ны тәшкил eдир. м. типли ҹиһазларын
үчүндүр бах һәмбинин Алышдырма орбитал квант әдәдидир, h= h

h— ф. и. ә.-нын бөјүк (80%-ә гәдәр) ва
системи). Һазырда демәк олар ки, иш гурулушунун jығҹам олмасы, стабил
ләдилмир.

МАГНЕТокимЈА, магнит ким
Планк сабитидир) нәзәрә алындыгда ишләмәси, онлардан радиолокасија гур

ећ eh ғуларында, иЈТ рәгсләрин алынмасы
јасы— физики кимјанын бир бөлмә- р = І-Б. Бурада НБЕ вә күҹләндирилмәсиндә, космик рабитә
си. Маддəлəрин магнит хассəлəри илә гурғуларында, хәтти күчләндириҹиләр

кимјави хассəлəри арасындакы əлагә- =9,273-10-21 ерг/гс Бор магне- дә, иЈТ ҹәрәјан васитәсилә гыздырыҹы
һәмчинин магнит саһәсинин ким

jәви просесләрә тә'сирини өjpәнир. м. механики моментә— спин моментинә дә МАЁНико–тәркибиндә кобалт (24% ),
тону адланыр. Електрон кениш истифадә

етмәјә имкан верир.
магнит һадисәләри физикасына (s) маликдир. Бу момент дә квантла
кристаллокимјаја əсасланыр. Маддә никел (14%), алуминиум (8%) вә мис

нин магнит хассəлəри илә кимјәви ха - ныр: L=hs ( s = електрон спин (3%) олан дәмир əсаслы сәрт магнит
сəлəри арасындагы әлаганин өjpәнил материалы. Галыҹы магнит индуксија
мәси онун кимјави гурулушунун хүсу- әдәди адланыр). Спин механики мо- сынын вә коерситив гүввәсинин бөјүк
сијjәтләрини ајдынлашдырмаға имкан ментлә спин магнит моменти арасында олмасы илә характеризә едилир. М.-да
верир. Бу мәгсәллә сабит вә дәјишән el eħ магнит хассəлəринин анизотроплуғуна

магнит саһәләриндән истифадә еди- р = вар. наил олмаг үчүн ону магнит саһәсиндә
лир (бах Електрон-парамагнит ре термик e'малдан кечирирләр. М.-дан
зонанс,. Ферромагнит резонанс). сабит магнит һазырланмасында истифаолдуғундан р=Iь Нүвәләрин

Кимјави рабитә ' јарандыгда 2 дә едилир.

ментләрин валент електронларынын вә нуклонларын магнит хассəлəринин МАГНИf (јун. magnetis, Magnetis
спинлари антипаралел истигамәт ал- тәдгигиндә нүвә магнетонун- lіthоѕ—Магнесија ш,-ндән кəтирилмиш

e

1

2т с 2mс

вә С.-дәмәхсуси гурғуларда
вә

S Кими әлага

тс то

еле
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-Нүвә (маг

магнит

тамамилә

алмаг

ғы

кино

даш

даш)-магнитләнмә габилијjәтини узун нə əсасланыр. Дефектләр (мәс., чатлар)
мүддәт сахлајан ҹисим. Нал, лөвһә вә с. мухталиф индикаторларла ашкар еди

формада һазырланыр. М.-дән електро Магнит баш- лир: чатларын кәнарларына магнит
лығынын

техникада, радиотехникада вә автома Гу: овунтусунун чөкмəси (магнит овун

тикада кениш истифадә едилир. рулуш схеми: ту методу) илә; хүсуси магнитә
МАГНИТ АНОМАЛИЈАСЫ — Јер сәт ниткечирічн);

һәссас вериҹи илә (феррозонд
Һиндә магнит cahəси гијмəтинин нормал 2 — әлaвә ара методу); дефектли вә дефектсиз
гијмəтиндән мејли. Гијмәтҹә үч нөвдүр: бошлуғУ; 3— зоналарда мухталиф дәрәҹәдә
континентал, рекиoнaл вә локал М.а. јазыдашы jы- ләшән магнит ленти илә (магнито
Биринчиси (ән бөјүкләри Шəрги Сибир ҹы; 4— ишләк графија методу) вә с. М.д. ка
дә Зонд а-ры р-нундадыр) 10—100 мин ара бошлуғу: “фи кәркинликли магнит cahəси алмаға
ҡм? cahәдә jajылыр вә бунун үчүн ди

о-магнит баш
дығын долағы. имкан верән магнит дефектоскоплары

пол cahəси нормал cahəдир. Муасир васитәсилә. апарылыр. Нәзарәтлән сонра

тәсәввурләрә көрә онлар Јер нүвәсин мә'мулат магнитсизләшди

дəки маддә һәрәкәтинин хүсусијjәтләри селини мәркәзләшдирән (бир јерә топ рилир.

илә бағлыдыр. Икинҹиси(Сибир, Шәр- ладан) магниткечириҹиси (нүвә) ва маг- МАГНИТ диполу-бах Дипол.
селини тә'сир- МАГНИТ диски-үзәринәги Авропа платформалары вә башга ниткечириҹидә магнит магнит

р-нларда мә'лумдур) 1—10 мин км? са- лəндирмәк, електрик сигналы хассәли өртүк чәкилмиш назик диск

Кәни һатә едир. Буна сәбәб јер габы- үчүн долаглардыр. м.б. илә информа- шәкилли (алуминиумдан вә ја пластик
сија дашыѓыҹысы арасындан магнит әла

гурулушунун хүсусијjәтләридир. күтләдән һазырланмыш) магнитли ин
Үчүнчүсү (ән бөјүкләрй Курск м.а. тәсинин јаранмасы үчүн нүвәдә бир не формасија дашырыҹысы. Информасија
во Кривой Рог м.а. дыр) бир нечә м — чә мкм ениндә арабошлуғу олур ичә консентрик чығыpлаpа јазылыр (диск
100 кмесаhани әһата едир. Јер габы- рисинә мика, буруны долдурурлар), өз оху әтрафында фырландыгда). he
ғынын јухары гатларынын гејри-бир- Сәcjaзмa, heсaблaма, өлчмә сабла јан електрон машынларында јад
чинслилији вә ја мә'дән сүхурларының техникасында истифадә едилир.МАГНИТ ГАВРАЈычылығы —мад гурғусу кими истифадә олун
магнитләнмәси нәтиҹәсиндә japaныр. дугда бир умуми ох үзәриндә онлар

М.д. јерләшдирилир вә онлар дә
бағлы болдуғундан магнит кәшфијјаты дəкимагнит cahəси арасында әлaгәни ха- jишдирилә билир. МагнитБу, фајдалы газынты jатаглары илә дә дәнин магнит моменти илә дахилин- аа

дискли
васитәсилә өjpәнилмасинин практики рактеризә едән кәмијjәт. М.г. маддәнин јаддаш гурғусу магнит барабанына
әһәмијjәти вар. Ән интенсив м.а. дәмир ваһид һәҹмини і магнит моментинин нисбәтән даһа тутумду (бир неча
филизи jатаглары әразисиндә олур. (магнитләнмә векторунун) маддә дахи- млрд. бит) ва сүр'әтлидир.
МАГНИТ АНТЕНАСЫ — ичлији магнит МАГНИТ дојМАСЫ — пара вә ферлиндәки магнит саһәсинин Нинтенсив
материалындан (чох вахт магнитоди лијинә
електрик вә ја феррит) олан чoxcap

нисбәтинә бәрабəрдир: х= ромагнит маддəлəрин магнитләнмәсинин
хариҹи магнит саһәсинин интенсивли

ғылы чәрчивали антена. М.а. əсасан,радиодалғаларын гәбулу (радионавига- М.г. адсыз кәмијjәтдир. Бејнəл- зиндән асылы олма јан һалы. Бу, ферромагнетиқ һәрдә дaha чox өзүнү бүру.
зә верир. Ферромагнит маддәнин маг

верилиши кичик габаритли гәбуледи- халг валидләр системиндә магнит нү- нитләнмә әјрисиндән көрүнүр ки, маг
ҹиләрдә) үчүн тәтбиг eдилир. фузлуку илә x = p — 1 мүнасибәтилә нит саһәсинин интенсивлијинин мүəjjән
МАГНИТ БАРАБАНЫүзәринә jүк- әлaгaдaрдыр. Диамагнетикләр үчүн 1.0, гијмəтиндә магнитләнмә (дојма магнит
сәк галычы магнетизм хассәли ферро- пара вә ферромагнетикләр үчүн исә ләнмәси) интенсивликдән асылы олмур.

бахымындан

силиндршәкилли магнитни информаси- м.г. кичик (~10-4—10—6), ферромаг- ферромагнит маддәләр өзбашына ајры
нетикләринки бөјүк (10—100), магнит ајры магнитләнмә oблaстларына — до
саһәсиндән асылылығы исә кəскин вә менләрә парчаланыр. Хариҹи саһә ол
мүрәккәбдир. Ферромагнетикләрин ди- мадыгда доменләрин магнит моментлә

dj

ференсиал магнит нүфузлуғу хатан фыр олур. Хариҹи саһәдә һәр бир до
ри елә пајланыр ки, онларын ҹәми сы

саһә артдыгҹа бөјүүр, максимума ча- мен о бирисинин һесабына бөјүүр(до
тыр, сонра исә азалыр вә парамагне- мен сәphəдлəринин сүрүшмәси). Интен
тиқләрдә олдуғу кими кичик гијмәт сивлијин кичик гијмəтиндә сүрүшмә
алыр. М.г. умумијjәтлә темп-рдан асы- дөнән (интенсивлик сыфра дүндүкдә
лыдыр. Парамагнетикләрин М.г.-нын магнитләнмә дә сыфра енир), сонракы
темп-р асылылығы Күри ганунуна вә гијмəтиндә исә дөнмәјән олур. Саһә
ја Күри—Вејс ганунуна табедир. Фер- нин мүəjjән гијмəтиндә доменләр ара
ромагнетикләрин М.г. темп-р артдыгҹа сындакы сәрһәд итир, систем өзүнү
бөјүүр вә Күри нөгтәсиндә макс. гиј- макроскопик магнит кими апарыр ва

Магнит бараба мәт алыр. Антиферромагнетикләрдә дә хариҹи саһә истигамəтиндә јөнәлмәјә
ны: 1-електрик

О. мүһәррики; - М.г. темп-р артдыгҹа артыр вә Нејел башлајыр (фырланма просеси). Бу про
барабанын силинч нөгтәсиндә максимума чатыр. Әксәр сес гуртaрдыгдан сонра хариҹи caha
дри; 3-магнит диамагнетикләр вә бә'зи парамагнетик
башлыглары; 4— лəрин М.г. практики олараг темп-рдан
ҹығыр; 5— ох; асылы дејил.
6 — чаты (да јаг МАГНИТ ГҮТБләРИ— јер сәтһиндә Магнит дојмасы:

лөв һәси). магнит әгрәбинин үфүги вәзијjәтлән әји- 1—дөнән сүрүш
либ шагули вәзијjәт алдығы , нөгтәләр. мә; 2-денмәјән

ja дашырыҹысы. Әcacән һесаблајан М.г.-ндә магнит мејли 90°-jә бәрабəр сүрүшмә; 3— фыр
електрон машынларынын хариҹи јад- олур. Ики əсас магнит гүтбү вар. М.г.

ланма;

даш гурғулары кими истифадә олунур. нин координатлары: Шимал шымкү- H— хариҹи
просес; 5-дојма,

Информасија гејри-магнит әринтисин- рәси ф=75,0 + 0,5° шм.е., 1=99,0-1,0° нит са һәсинин

дән дүзәлдилмиш М.6.-нын чеврәси г.y.; Məнуб јарымкүрәси Ф= 66,5 0,5° интенсивлијидир.
үзрә (өз оху әтрафында фырладылдыг- ҹ.е., =140,0+1,0° ш.у. М.г.-нин ко
да) паралел ҹығыpлаpа јазылыр. Јаз- ординатлары һәмишә дәјишилир. Маг- макромомент јарадан атомдарын вә ја
ма-охума ујғун сурәтлә јерләшмиш мү- нит мејли күҹлү магнит аномалијала- молекулларын магнит моментларини са
əjjән мигдарда магнит башлыглары ва- рында да 90°-jә чатыр. Бүтүн магнит һәнин истигамəтиндә јөнәлдир (пара
ситәсилә апарылыр (бах һәмчинин Маг- меридианлары əсас М.г.-ндә кәсииир. просес). Бу просесин сонунда дојма
нит диски, Магнит ленти). МАГНИТ ДЕФЕКтоскопЙЈАСЫ — баш верир.
МАГНИТ БАшлығы — информасија- дефектоскопија методлары комплекси; МАГНИТ ЕКВАТОР-Јер сәтһиндә
ны магнитли дашыўыҹылара јазан (ја- ферромагнит материалдан (башлыҹа гапалы хәтт. Онун үзəриндә Јерин маг
худ ондак јаны позан) вә ол конструксија полaдындан) ha- нит саһәсинин ејл интенсивлији
онлардан oxyјан ҹиһазын говшағы, зырланмыш магнитләндирилмиш мә'- нин шагули топлананы сыфра барабар
М.6. хүсуси сағанаг ичәрисиндә гураш- мулатлар әтрафында әмәлә кәлән маг- дир. М.е. ҹоғрафи екватора јахын јер
дырылыр. Әсас елементлари магнит нит саһәсиндәки тәһрифләрин тэдгиги- ләшир вә ондан 15°-jә гәдәр мејл едир.

Тіп

4-пара

маг

ва
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МАГНИТ ИНДУКсиЈАСЫ, маг- систем; јазма просеси информасија Әд.: Федынский В. В., Раз
нит индукси јасы вектору дашырыҹысынын (магнит ленти, мәф ведочная геофизика, М., 1967; Магнито
(В)-магнит саһәсини характеризә едән тили вә с.) вә ја онун ајры ајры һис (Справочник геофизика). м.

кәмијjәт (бах Индуксија). Бејнәл.rалг сəлəринин галыҹы магнит вәзијjәтинин п., Магниторазведка, 1
1969; логачев А. А., Захаров В.

ваhидләр системиндә тесла (т.л), СГС јазылаҹаг информасија ја ујғун сигнал
изд., т., 1973.

ваhидләр системиндә исә гајссла (гс) ларла дəјишдирилмәсин јолу илә

Вчүлүр. Отл=10 гс. М.й. ны өлч- рылыр. Јенидән чанландырма заманы електрик сигналларыМАГНИТ КҮҹләндИРИҹиси

мәк үчүн истифадә олунан магнитометр əкс чеврилмә баш верир вә көстәртлән си;
күҹләндиричи

дәјишикликләрә мүнафиг информасија магнит индуксијасынын магнит cahəжипринсипи ферромагнитләрдә.

Магнит ишәСалыҹысы—əcacән сигналлары һасил олунур. М.ј. ндан кәркинлијиндән гејри хәтти асылылы
орта вә кичик күҹлү гысагапанмыш ро сәсин (магнитофон, диктофон), тәc

торлу з фазалы асинхрон електрик мү- вирлә бирликдә cәсин (видеомагнито олунан елементләри ферромагнит нүвә.ғына əсасланыр. М.к. нин əсас идарә

Һәррикларини мəсафәдән ишә салмаг, фон), өлчү, идарәетмә, heсaблaмa сиг
дајандырмаг, фырланма истигамəтини нaллaрынын вә с. нин јазылмасы үчүн дә күҹләндирилән сигнал урғун сурәт

ли индуктивлик сарғаҹларыдыр. М.к. н

дәјишдирмәк вә мүһафизә үчүн алчаг истифадә олунур. дә бирләшдирилмиш вә дөврәләрә
кәркинликли електрик апараты. М.и. Әд.: Техника магнитной Видеоза
контактордан, дүјмәли пултдан вә ис

шулмуш сарғаҹлардан биринин индук
писи, М., 1970; Тушин Л. І., Магнит- тивлијини, беләликлә дә jүк дөйрәсин

тилик релесиндән ибаратдир. М.и.-нын ная запись цветных изображений, М., 1979. дән ахан ҹәрәјаны дəјишдирир. М.к.
контакт системи електромагнит интига

мы васитәсилә ишә салыныр. Ревер- МАГНИТ КАРОТАЖы — гујуларын луну ознајыр. М.к. јарымкечиричили
маһијjәтинә көрə əсасəн модулјатор po

кеофизики тəдгигат методу: каротаж (јк) вә лампалы ҝүҹләндириҹиләрә нис
нөвләриндән бири. Сүхурларын вә фи бәтән әталәтлидир. Ҝүчләндирилән рәrc
ЛИзләрин магнит гаврајымылтығынын

ләрин тезлик диапазонуну

өлчүлмәсинә әсасланыр. М.к., cacән, дирмәк үчүн М.к. ЈК вә лампалы күҹMPK дәмир филизи jатагларында апарылыр. лəндириҹиләрлә бирликдә дә
МАГНИТ кәшФИЈАТЫ — кеофизики лир. М.к. бөјүк күҹләндирмә әмсалына,

ишләди

БИ, M кәшфијјат методларындан бири; сүхур истисмар заманы характеристикаларыларын магнит хассəлəринин мүхтәлиф нын стабиллијинә, ҝүҹләндирилән сиг.
MPE лијинə əсасланыр. М.к. кеомагнит51 MP

Бkia һәси ҝәркинлијинин вә ја онун еле
наллар диапазон унун кенишлијинә, е'ти

ментләринин өлчүлмәси, магнит хәри
барлылығына вә дикәр үстүнлүкләрина

тәләринин тәртиби вә өтчү нәтиҹәләри
көрә ҝениці тәтбиг eдилир.

нин хеоложи изah eдиласи мәсәләлә МАГНИТ ЛЕНТИ — rеjpи магнит əсас

EM рини әһатә едир. М.к. Јерин муасир вә лы (полиетилентерефталат, поливинил -
гэдим магнит саһәсилә магнитләшмиш хлорид, диасетат, триасетат, һәмчинин
кеоложи күтләләрин japaтдығы магнит фосфорлу тунҹ типли гејри магнит ме

ми: БК-баш контактлар; ИР — истилик тенсивликли магнит аномалијаларыны
Магнит интəсалымысынын електрик схе- аномалијаларыны өjpәнир. Јүксәк ин тал) еластик лентдан ибарәт информасија дашырыҹысы; сәтһи назик ферро
релеси; EM- електрик мүһәррики; ИРК магнит тәбәгәси (магнитли дашыjыҹы)
истилик релесинин контактлары; РД- баш əсаси вә ултраасаси пүскүрмә сүхурла илә өртүлүр. Сəcјазма ва видеојазы
контактлар релесинин долағы; БК (сағда) ры, магнитли дәмир филизлари вә с.

блоклама контактлары; дп-дүјмәлi japaдыр. М.к. нда өлчү ишлари мүх
просесләриндә, һесаблама техникасы,

пулт. тәлиф магнитометрләрлә Јер сәтһин автоматика вә c. caһәләрдә тәтбиг олу
дә һавада (аеромагнит плaнaлмa), дә нур. М.л. јаддашы информасија туту

сив вә гејри-реверсив М.И. вар. Ре- низдә (һидромагнит плaнaлмa), мә'дән мунун бөјүк олмасы (jүз млн. лaрлa
версиз М.и.-нын бир-бирилә механики газымаларында (јералты магнит план- сөз) илә фәртләнир. бах Елек

блоклама васитәсилә бирләшдирилмиш алмасы) і вә газыма гуруларында (маг МАГнит линЗАСЫ
2 контактору олур ки, бу да онларын нит каротажы) апарылыр. М.к. нда ән трон линзасы.ејни бир вахтда дөврәјә гошулмасына чох Јерин магнит саһәси кәркинлији. МАГНИТ МАТЕРИАЛЛАРЫ-магнит
имкан вермир. Контакторлар мүһәр- нин шагули топлананынын 42 (јерүс саһәсиндә јерләшдирилдикдә ону əсасрикин фырланма истигамəтини дәјиш- тү планалма), надир һалларда үфги лы сурәтлә дәјишдирән малдәләр. Маг
дирмәјә имкан верир. Саатда 150-дән топлананынын АН нисби гијмәтләри, нитләнмә вә әкс магнитләнмә дәрәҹәлә
3000 дәфәјәдәк дөврәјә гошулмаг үчүн аеромагнит вә һидромагнит плaнaлма ринә көрә « јумшаг» ва «сәрт» М.м. на

heсабланмышдыр. да исә ҝеомагнит саһәсинин там кәр ајрылыр. «Јумшаг» М.м. нисбәтән зәйф
МАГНИТ ЈАЗЫсы — информасијаны кинлиқ векторунун модулу Твә ја гијмәтли Магнит саһә ҝәркинлијинин
јазан вә oxyјан (јенидән чанландыран) онун артымы ДТ өлчүлүр. Белә өлчү (0,1 - 10 е) тә'сириндән дојана кими

ләрдә - магнит вариасијалары нәзәрә магнитләшир вә әкс магнитләнмәјә мә'
алыныр. М.к. мә'луматларынын интер руз галыр; башланғым (~ 10° — 105)

Чихын!

претасијасы нәтиҹәсиндә магнитләшмиш вә макс. (Pmax 109 — 1(6) магнит ну
кеоложи күтләнин формасы, өлчүләри,
jaтмa дәринлији вә башга јатым еле. фузлуғунун бөјүк, коерситив гүввеси
ментлари мүəjjән едилир. М.к. мүстә. нин кичик олмасы илә характеризә еди
гил, һәмчинин башга кеоложи вә ҝео- лир. Бураја дәмир — никел вә дәмир
физики методларла бирликдә Јер габы- кобалт əсаслы әринтиләр, гарышыг фер -

дәринликларинин ҝеоложи гуру- ритләр, 0,3-6% Si вә 0,1-0,3% Мn
ПБ ЈБ лушунун өjpәнилмәсиндә, фајдалы га- лы дәмир əсаслы әринтиләр дахилдир.

зынты jатагларынын ахтарышында, ҝео - Термомагнит әринтиләр, магнитострик
ложи xэритәалмада вә с. Мәсәләләрин сија материаллары, магнитодиелектрик
һәллиндә тәтбиг eдилир. М.к. 17 əср- ләр вә диҝәр хүсуси материаллар ајры
дә Исвечдә д. Тилас тәрәфиндән Ис- ҹа груп тәшкил eдир. «Сәрт» М.м. нис

c, веч кеoлoжи компасы ихтира едилдик- бәтән бөјүк гијмәтли (10? — 109 е) маг
дән сонра јаранмышдыр. Русијада дә- нит саһә кәркинлијинин тә'сириндән
мир филизлəринин ахтарышында ком дојана кими магнитләнир вә әкс маг

магнит мүшаһидәләри 18 нитләнмәјә мә'руз галыр. Коерситие
Магнит јазысы вә јазынын чанландырыл- әсрин орталарында апарылмышдыр. гүввӘсинин вә галыҹы индукси јанын
масы үчүн гурулушун схеми: л— һәрә- А зәрб.CİP дә" м.к. илк дәфә 1926 — 27 бөјүк олмасы илә характеризә едидир.
кәт едән дашы jымы (магнит ленти вә с.);
УБ-јазан «Б— ҹанландырма илләрдә совет кеофизикләри Л. В. Со Бура ја төкмә вә овунту М.м. (Fe -А. И. За- Al-Ni-Co), Fe — Co— Мо(сәсләндирмә) башлығы; пБ— позан баш- рокин, В. В. Федынски вә

вә с. бу

лыг; пM— позан башлығын електрик-шүа баровскинин рәһбәрлији илә Абшерон типли әринтиләр, һәмчинин ферритләр
мәнбәји: JK- јазылан електрик сигналла- јанда вә Нефтчала р-нунда апарылайд едилир. «Јумшаг» М.м. ндан дəји
електрик сигналлары күләндарынан мышдыр. Азәрб. ССР-дә М.к. фајдалы шән параметрли магнит дөврәләриндә
c, C-магнит лентини верән ва габул

газынты jатагларынын ахтарышында магнит өтүрүҹүләри кими (мас., реле,
һәллиндә ҝенератор

вә б. мәсәләләринедән сарғалар; д., д.-магнит лентина
тәтбиг електрик мүһәррики,

јөнәлдән диjирчәкләр. олунур.
трансформаторларда), «сәрт» М.м.-ын.

Кириш

WU

Ғы

Б

Јазы

каналы

JENNADH
wall a

дыру

пасла илк

башлыг;

вә

АСЕ-19, ч. 6



динамик ад

m

ләрин мүгавимәтләринин чӘминә бәра- симләрә тә'сир eдир. Магнитләнмиш електрик һәрәкәт гүввәсинә
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дан исә сабит магнитләрин Һазырлан- синдә өлчүлмәсиндән асылы олараг сәтһдән кечән М.с.: Гв, ds = 0. М.c
масында вә с.-дә истифадә олунур. М.н. статик ваМАГНИТ МЕРИДИАНЫ кеомаг- ландырылыр. Дәјишән магнит cahə- Бејнәлхалг ваhидләр” системиндә ве
нит саһәсинин гүввә хәттинин Јер ләриндә ҹисмин ваhидләр системиндә исәмагнитләнмәсинә бу- берлә, СГС
сәтһинә пројексијасы (бах Јер маг- рулғанлы ҹәрәјанлар, магнит өзлүлүшү максвеллә өлчүлүр.нетизми). Јерин һәр һансы бир нөг- вә резонанс Һадисəлəри тәсир етдијин- МАГНИТ СЕПАРАСИЈАСЫ—фајда
тәсиндә компас әгрәбинин истигамәти дән статик вә динамик М.н. ејни ол- лы газынтыларын (дәмир, манган, ти
М.м.-на урғун кәлир. М.м. илә чоғ- мур. Ферромагнетикләрин М.н. Н-ын

тан филизлари вә с.) зəнкинләшдирил

рафи меридиан арасындагы буҹаг мүрәккәб функсијасыдыр.
мәси усулларындан бири; ајрылаҹаг

магнит мејли адланыр. М.м.-лары МАГНИТ өлчмәләРИ — магнит са
гарышыгдакы (филиз вә с.) компонент

Јер күрәсинин шм. вә ч. магнит гүтб- həси характеристикаларынын, ләрин магнитләнмә габилијjәтләринин
јахуд фәргли олмасына əсасланыр.

ләриндә кәсишир.
Wүчлү

маддəлəрин (материалларын) магнит
МАГНИТ МОМЕНТИ маддәнин хассəлəринин өлчүлмәси;

магнитли минераллары ајырмаг үчүн
маддəлəрин магнит саһәсн кәркинлијинин гијмәти

магнит хассəлəрини характеризә едән магнит хассəлəринин тә'јини, материал- 120—130 ка/м-ə (1500—1600 е), зәйф
əсас кәмијjәт. Елементар гапалы ҹә

рәјанын магнит тә'сири М.м. илә тә'- магнит анализи, hабелә магнит дефек- исә 1,44 Ма/м (18000 е) олан магнит
ларын физики-кимјави хассəлəринин магнитли минераллары ајырмаг үчүн

јин едилир. М.м. і ҹәрәјан шиддәти тоскопијасы, сабит магнитләрин
нин контурун əhaтә етдији сәтһин S електромагнитләрин сынагдан кечирил- лир. Просесо јаш (сулу) вә ја гуру
саһәсинә һасилинә бәрабəрдир: Р. мәси, Јерин магнит саһәсинин тəдгиги (һавада) мүһитдә апарыла биләр. Илк

вә с. илә әлагəдар апарылыр.

=ish (бурада п—сәтһин нормалы үзрә үчүн баллистик, магнитометрик,
М.е. магнит сепараторлары 18 асрдә мејдана
елек- чыкмышдыр..

ваһид вектордур). Атом, нүвә вә мо- тродинамик, потенсиометрик, калори- МАГНИТ тәләси-бах Плазма.
лекул М.м.-нә маликдир. Електрон, метрик, индуксија, нејтронографија, МАГНИТ УЛДУЗ— бах Улдузлар.
протон, нејтрон вә б. елементар зәр- резонанс вә с. усуллардан истифадә МАГНИТ ФЫРТЫНАЛАРЫ Је.
рәчикләрин М.м. Онларын мәхсуси олунур. рин магнит саһәсинин бүтүн планет
механики моменти (спини) илә әлaгә- МАГНИТ РЕЗОНАНСЫ — магнит са- миг јасында гәфләтән дәјишмәси.
дардыр. Нүвәнин М.м. протон вә нејт- hәсиндә јерләшдирилиш маддәнин Јерин магнит саһәси, компасын әг
poнлaрын спин М.м. илә oнлaрын нү- електромагнит cahəси енержисини резо- рәби истигамәти илә шм.-а јөнәл дил
вә дахилиндәки орбитал һәрәкәти илә нанс удмасы (бах Електрон-парамагнит миш һәгиги Истигамәт
бағлы олан М.м.-ләринин ҹәминә, атом резонанс, Нүвә магнит резонансы).

арасындалы

вә молекулларын електрон өртүүнүн МАГНИТ РәсәдХАНАСы—елми тəд - илә үфүг мүстависи арасындакы бу
буҹаг (магнит мејли) вә гүввә хәтти

М.м. Онлардакы електронларын орби- гигат мүəccиcəси; бура да Јерин магнит магла (магнит маиллији) характеризә
тал вә спин М.м.-нин ҹәминә, макро- саһәсинин мүвәггәти дəјишмәләри фа- едидир. М.ф. заманы мејл вә маиллик
ҹисмин М.м. ону тәшкил едән атомла- силәсиз гејд едилир, кеомагнит cahə- бир нечә саат әрзиндә кичилиб-бөјү
рын орбитал вә спин М.м.-нин векто- синин интенсивлијинин мүтлэг гијмәти jүр, сонра Јерин магнит саһәсинин гә
риал ҹәминә бәрабəрдир. Ҹисимлəрин мүнтәзәм өлчүлүр. Әсас аләтләри мүх- рарлашмыш һалы бәрпа олунур. М.
магнит һалы I вектору (ваһид һәҹ- тәлиф магнитограф вә магнитометрләр: ф. ҝүнәшин корпускулар селинин
мин М.м.) илә характеризә олунур. дир. Онлар кеомагнит саһәсини тəh. (ҝүнәш плазмасынын) тә'сири илә ја
МАГНИТ МҮГХвимəти - Магнит риф едә билән мәнбәләрдән узагла јер раныр; корпускулјар сел Күнәш алыш
дөврәсинин характеристикасы; магнит дәшдирилир. М.р.-ндан јерүстү аеромаг- малары заманы сүрәтлә 1600 км/сан)
һәрәкәт да истифадә едилир. Һәрәкәт едәрәк, бир күнә Јерә чатыргүввәсинин

F Авропада илк М.р. Петербург вә Ка- вә (jүктү зәррәчикләр магнит гүввә хәт
нисбәтинә бәрабəрдир: R= 6 Магнит занда (1929), дундада илк гут Морләринә перпендикулар истигамәтлә һә
даврасинин һиссәси үчүн М.м. Rm = МАГНИТ СА һәси електромаг- cahəси тәрәфиндән тормозланыр. Нәти.

нит саһәсинин тəзаһүр формаларын- ҹәдә Јерин магнит гүввә хәтләри декими ифадә олунур (бурада
дан бири. Елмә м. Фарадеј дахил формасија едир, jә'ни М.ф. баш верир.

—дөврә һиссасинин уз., S-онун ен кә. етмишдир (1845). M.с. гүввә саһәси Әд.: Бакулин П. И., Кононо
сијинин саһәси, магнит нуфузлуғу, дир, һәрәкәтлә одан електрик јүклә- вич З. В., морозв. и., Курс общей
но — магнит сабитидир). Магнит дөврә- ринә вә һәрәкәт һалындан асылы ол- астрономии, М., 1977.
синин там мүгавимəти ајры-ајры һиссә. мајараг магнит моментинә малик ҹи- магнит һәрәкәт ГҮBваси

анало

комплекс кәмијjәтдир (в сahəнин тезли- рәкәтлә олан с електрик үкләри мак- сабламаг үчүн тәтбиг олунан кәмиj
јиндән асылы болдугу үчүн). М.м. Без роскопик М.С. нин мәнбәјидир. М.с. jәт. М.h.г. магнит саһәсинин интен

електрик саһәсинин дəјишмәси нәти- сивлик векторунун гапалы
-лә ҹәсиндә дә japaныр. М.с. магнит ин- үзрә хәтти интегралы кими тә'јин еди

контур
нәлхалг ваhидләр системиндә во

h6 дуксијасы вектору (В) вә м.с.-нин лир вә контурун əhaтә етдији ҹәрә
СГС ваhидләр системиндә исә

мкс
јанларын ҹәбри ҹәминә бәрабəрдир:# интенсивлик вектору илә характери

өлчүлүр. B нь ds=y is (бурада ds-контурзә олунур. Вакуумда H =—9 ho (бура
1 ~1,2566-10-8 ho Но

$

мкс мус да не -магнит сабитидир). Магнетик да- елементи, Н — интенсивлик вектору
МАГНИТ НУФУЗЛУГУ — магнит ин

дуксија вектору (в) илә магнетикдəки
хилиндә индуксија вектору в-н, Н+ нун контур елементи үзрә пројексија

магнит саһәсинин интенсивлик вектору +н, кими тә'јин едилир (бурада і сы, п—контурлa əhaтә олунан вакечән

(н) арасындакы əлагани характеризә магнитләнмә вектору, н—ҹәрәјанларын дыр). Бејнәлхалә валиәләр системаны
едән кәмијjәт. Изотроп маддәләр үчүн japaтдығы М.с. интенсивлијидир). М.с. амперлә, сгC ваhидләр системиндә исә

графики олараг гүввә хәтләри илә тәс 4л
B Һилбертлә өлчүлүр. 1 a = h6.

вир олунур. 10
кими ифадә олунур (бу- МАГНИТ СЕЛи, магнит индук- МАГНИТ һисТЕРЕЗйси — бах

сија селищВ индуксија Һистерезис.

рада во — магнит сабитидир). Анизотроп векторунун "ds сәтһиндән кечән аф МАГНИТ ЧЕВИРИҹиси
чисимләр (мас., кристалдар үчүн М.н. индуксија сели. dФЯВ,as кими тә" jин кəмијjәтләрини индуксија, магнит
ләр системиндә М.н. илә магнит гавраолунур (В.-индуксија векторунун сәт- механики, йшыг вә с.) еквивалент сиг
jычылығы арасында р=x+1 кими əла. Һин нормалы үзрә пројекси јасыдыр). нала чевирән і гурғу. М.ч. мухталиф

вар. Диамагнетикләр үчүн х< 0, Сонлу сәтһиндән кечән М.с. Ф= чевирмә принсипләри (магнитоелектрик,

x>0, ві, вакуум үчүн де, а = в „ds. Тәбиәтдә магнит jүкләри мөв- магнитостриксија, галваномагнит вас.)əсасында гурулур. М.ч.-ндән магнит кә

дир. Сабит вә дәјишән магнит cahə- ҷуд олмадығындан ихтијари гапалы мијjәтләрини өлчән гурғуларда, авто

магнит

μμ S

а

-лә

п

6=47-10-9 ка1

М.н. р=

магнит
— магнит

се

гә
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матика, телемеханика, heсaблaмa техни- ләрдән е'тибарән космик биолоҝија- ССР, Кустанај вил.). Комбинатын тәр"
касы, магнит Үсулу илә јазылмыш сәс нын јаранмасы илә әлагодар М. интен- кибинә филизсафлашдырма вә кокс
вә тәсвирләрин ҹанландырылмасында сив сурәтлә инкишафа башламышдыр. кимја истеһсалаты, агломерасија ф-ки,
вә с.-дә истифадә олунур. Магнит cahəси шəрти вә шәртсиз реф- домна вә мартен сехләри, јајма, сорт
МАГНИТ-Истилик һАдисәләРИ лекслари арадан галдырмагла, ләнк луг прокат вә мәфтил стандары, гыз
— ҹисмин истилик һалынын онун маг- ритмларин чохалмасы истигамəтиндә мар вә сојуг јајылмыш полад тәбәгә,
нит һалындан асылылығы. Бу, ҹисмин електроенсефалограмманы дәјишдирә- ағ тәнәкә, синкләнмиш тәбәгә, миналан
дахили енержисинин онун магнит һа- рәк вә ајры-ајры нејронларда електрик мыш вә синкләнмиш габ-гаҹаг сехлари
лындан асылы олараг дəјишмасинин ҹәрәјанынын тезлијини азалдараг си- вә көмәкчи сехләр дахилдир. ССРИ-дә
нәтиҹәсидир. Магнит һалы адиабатик нир системинә тормозлајыҹы тә'сир гара метал истеһсалында комбинатын
дәјишдикдә ҹисмин темп-ру дәјишир. көстәрир. Бејнин шө'бәләриндән һипо- мәһсулларынын хүс. ч. чугун үзрә 11%,
Изотермик М.-и.h.-ндә истилик ајрылыр таламус ва бөјүк бејин јарымкүрәләри полад үзрә 10,6%, прокат үзрә 10,5%
вә ја удулур. М.-и.h. ферро антифер- габығы даhа чох магнит реаксијалы- тәшкил едир (1980). 1932—81' илләрдә
ро- вә ферримагнетикләрдә даhа аjдын дыр. Магнитин тәсири 'илә ганда леј- 284 млн. т чугун, 371 млн. т полад.
мүшаһидә олунур. М.-и..-нин характе- коситләрин мигдарынын артмасы тром- 290 млн. т прокат истеһсал етмиш, 11
ри магнитләнмә просесинин характерин- боситләрин хассəлəринин, EЧР-нын млрд. манат мәнфәәт көтүрмүшдур.
дән (доменләр арасындакы сәphəдин (еритроситләрин чөкмә реаксијасынын) М.м.к. гара металлуркијанын ән рен
сүрүшмәси, доменләрин магнит момен- дəјишмәси вә с. мүшаһидә едилмишдир. табелли муассисәләриндәндир. 2 дәфә
тинин фырланмасы, спонтан магнитлән- Ҝеомагнит cahəси вә онун дəјишилмәси Ленин ордени, Гырмызы Әмәк Бајрағы
мәнин мүтлэг гијмəтинин дəјишмаси, ҹанлы организмларин фазада ҹәһәтә ордени, Октјабр Ингилабы ордени илә
гејри-коллинеар магнит гурулушунун вә вахта көрә оријентасијасында мү- тәлтиф олунмушдур.
позулмасы вә ја индуксијаланмасы) һүм рол ојнајыр. Әд.: Галигузов И., Чурилин
асылыдыр. Ахырынҹы ики hалда исти- м. мә'луматлары мүалиҹә мәгсәди м., Флагман отечественной индустрии,
лик еффекти даһа бөјүк олур. Бә'зи үчүн әһәмијjәтлидир. Шишә, радиасија М., 1978.
парамагнит маддәләрдә М.-и..-нин өj- әлејһиңә вә с. гаршы сабит магнит МагнитогРАФ
рәнилмаси адиабатик магнитсизләш- саһәсинин мүһафизəедиҹи тә'сири ба- јада—бах ҝүнәш

(астрономи

дирмә үсулу илә ифрат ашағы темп-р- рәдә мә'луматлар бөјүк мараг доғурур. МАГНИТОЕЛЕКТРИК ҹИКАЗЛАР —
магнитографы.

ларын алынмасына имкан верир.

МАГнитләнмә — бах - магнит дој- в биологии, М., 1970; Вонсов ский сабит ҹәрәјан дөврәләриндә ҹәрәјан
масы. С. В., Магнетизм, м., 1971. шиддатини, кәркинлији вә ја електрик

МАГНИТ-МЕХАНИКИ ҺАДИсә. Магнитогорск — РСФСР Челја- мигдарыны ҹиһазлар. Өлчмә
ләр, киромагнит һадисә- бинск вил.-ндә шәһәр. Урал чајынын механизминин мүтəhəррик һиссәси (әг
ләр— зәррәҹикләрин магнит вә меха- саһилиндәдир. д.ј. ст.

рабли вә ја иш ыглы көстәриҹи иләӘҺ. 413 мин

ники моментлари арасында гаршылыг- (1981). 1929—31 илләрдә металлуркија лагдан кечән ҹәрәј анын гаршылыглы
бирликдә) сабит магнит cahəси илә до

әлагә олдуғуну көстәрән һадисә- комбинатынын тикилмәси илә әлaгәдар тә'сири нәтиҹәсиндә јерини дәјишди
ләр. Механики моменти олан зәррә- japaнмышдыр. ССРИ-нин əн бөјүк ме
ҹик, һәм дә магнит момен гинә малик- таллуркија сәнајеси мәркәзләриндән би- рир. М.ч. үчүн шкаланын бәрабəрбөл
дир. Ҹисми магнит саһәсинә кəтирдик- ридир. М.-да калибрләмә, кран, ме
дә атомларын магнит моментләри саһә тал мә'мулат, металлуркија, мә'дән ме
истигамəтиндә дүзүлүр, мәхсуси меха- таллургија аваданлығы тә'мири з-дла- Магнитоелек
ники моментлари истигамəтини дәји- ры, тикинти материаллары, jүнкүл вә S

трик ҹиһазын
шир, там механики момент исә сахла- јејинти сәнајеси; мә'дән-металлургија гурулуш схе
нылыр. Буна көрә дә ҹисим əкс исти- ин-ту, дөвлат педагожи ин-ту, 9 орта ми: 1-сабит
гамәтлә механики момент _алыр, jә'ни ихтисас мәктәби, 19 техники пешә мәк- магнит;

2

фырланыр (Eјнштејн—де Гааз тәҹрүбә- тәби, драм театры, өлкәшүнаслыг му- магнит 3
си). Ферромагнит чубуг өз оху атра зеји вә с. вар. Ириклинск ДРЕС - риҹиси:
фында фырладылдыгда магнитләнир М.—Бекетово јүксәк кәркинликли елек- 4—мүтəhəр

учлуғу;

(Барнетт тәҹрүбәси). Фырланма за- трик хәтти чәкилмишдир (1980). Гыр
атомларын механики момент- мызы Әмәк Бајрағы ордени (1971) ва

ләринин дəјишмәси онларын магнит Ленин ордени (1979) илә тәлтиф едил- магнит шунту;
моментләринин фырланма охуна про мишдир. 7-тел; 8—кә

јексијасыны бөјүдүр вә чубуг магнитлә- М.-ун тикинтиси Урал чајынын сол риҹи јај: 9—
нир. М.-м.h. атомун магнит моментинин саһилиндән башланмышдыр (Пушкин көстәриҹи ох.
онун механики моментинә нисбәтини проспектиндә меһманхана, 1929, Сов. күлү олмасы, јүксәк дəгиглик вә һәс
тапмаға вә магнетизмин тәбиәтини өj- Икп шәһәр комитасинин бинасы, 1934, саслыг, сәрфетмә ҝүҹүнүн аз олмасы
рәнмәјә имкан верир. Ферромагнетизм Металлурглар сарајы, 1936). 1945 ил- вә c. кими ҹәһәтләр характерикдир.
електронларын спин магнит моменти дән сағ саһилдә тикинти ишлари апа- М.ч. дүзләндириҹи вә чевиричи гур -
илә, парамагнетизм исә һәм дә орбитал рылыр. Үч көрпү-дамба сағ саһили сол ғуларла бирликдә мүхталиф тезликли
магнит моменти илә изаһ олунур. саһиллә бирләшдирмишдир. Сағ саһи- дəјишән ҹәрәјанын шиддәтини, кәркин
МАГНИТОБиолокиЈА-биофизика- лин мəркәзиндә шүавары күчәләр васи- лијини вә с.-ни өлчмәк үчүн ишләдилир.
нын бир бөлмәси; хариҹи сүн'и 'вә тәсилә паркла әлaгәләндирилән мејдан өлчмә һүдудларыны кенишләндирмәк
тәбии магнит cahəлəринин ҹанлы сис- салынмышдыр (әсас күчәси Металлург- үчүн шунтдан истифадә олунур..
темләрә тә'сирини өjpәнир, магнит са- лар проспектидир, 1948—54). 1953 ил- МАГНИТОЛА-конструктив ҹәһәтдән
һәләрини тәдгиг едир вә биоложи мән- дән 4—5 мәртәбәли биналардан ибарәт радиогәбуледичи магнитофонун
шәли маддəлəрин магнит хассəлəрини микрорајонлар салыныр. М.-да Совет- бирләшмәсиндән ибарәт олан радиотех
мүəjjәнләшдирир. Сүн’и магнит саһәлә- ләр еви, театр, консерт залы, јени ники мәмшәт апараты. Електрик рәгс
ринин инсан организминә тә'сири hаг- Металлурглар сарајы, стадион вә с. ләри күчлән дириҹисинин, дəјишән ҹә
гында мә'лумат чох гəдимдә мејдана тикилмишдир. рәјан дүзлән диричисинин вә репродук
кәлмиш дир. Магнитин мүалиҹә хассә- МАГнитогорск МЕТАЛЛУРКИЈА торун радиогәбуледиҹи вә магнитофон
ләри барәдә Аристотел (е.ә. 4 əср) вә комБИНАТЫ, В. И. Ленин ад. — үчүн умуми олмасы бу ҹүр бирләшмә
Бөјүк Клини (е.ә. 1 əср), алман һәки- ССРИ-дә вә дүнјада ән бөјүк гара ме- нин үстүнлүүдүр.
ми Параселс (16 əср) вә б. гијмәгли таллуркија мүəссисәләриндән бири. Ти- МАГНИТОМЕТР (магнит +...метр)
фикирләр jүрүтмүшләр; 19 əср Авро- кинтисинә 1929 илдә башланмыш, 1932 магнит өлчмәләри апармаг үчүн чи
па тәбиблари (франсыз невропатологу илдә илк домна собасы, 1934 илдә бү- hаз. М.-ин көмəјилә магнит моменти,
Ж. М. Шарко рус клинисисти түнлүклә истифадәјә верилмишдир. ферромагнит материалларын магнитлән
С. П. Боткин) магнит саһәсинин си- 3-дун тикинтисиндә Илдырым Чункиз мә дәрәҹәси өлчүлүр, күҹлү магнит
нир системинә сакитләшдириҹи тә'- әввәлҹә тикинти раисинин мүавини, бир аномалијалары тəдгиг eдилир, сүхур -
сирини көстəрмишләр. 20 әсрин әв- гəдəр сонра рәиси ишләмишдир. 1970 ларын магнит хассəлəри, магнит саһә
вәлләриндә физиотерапијада магнит са- ил апрелин 11-дә комбината В. И. синин (о ҹүмләдән Јерин магнит саһә
һәләринин тәтбиги даhа нəhəнк елек- Ленинин ады верилмишдир. Комбина- синин) кәркинлији тә'јин олунур вә с.
тротерапија васитәләри илә (диатерми- тын əсас дәмир филизи базасы Маг- Магнитостатик, електромагнит, електро
ја, ултрајүксүктезликли шүалар саһәси нит д. вә Соколово-Сарбај филиз- динамик, индуксија вә парамагнит ре
вә с.) арадан чыхарылды. 60-ҹы ил- сафлашдырма комбинатыдыр Казах. зонанс Һадисәләринə əсасланан М.-ләр
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Мөвчуддур Дəјишәй кәмијjәтләри авто сжинә ҝөрә магнит cahəси енержисини MАгнитоһидРОДИНАМИК МЕНЕ
матик гејл е тән М. магнитограф механики ултрасс рәгсләринин енер- РАТОР, МhД-кенератор — ис
ад.таныр жисинә чевирән електромеханики вә ја тилик енержисини бирбаша електрик

Чечерина Е. Н.. Приборы електроакустик чевириҹи гурғу. М.ч. енержисина чевирән енергетика гурғу
для измерения магнитных величин. М.. Ултрасəсин шүаландырыҹысы вә гәбул- су. Чеврилмә белә баш верир: ишләк
1969. Ішикин А. Я. Автоматические едиҹиси кими, hабелә мүхталиф гурғу ҹисим (кечириҹи мүһит-електролит,
магнитопзмерительные системы. М., 1977. вә конструксијаларда вибрасијаны өлч маје метал, ионлашдырылмыш газ-плаз
МАГнитооптикА- оптиканын бөл- мәк үчүн, радиотехники гурғуларда- ма) магнит cahəси илә узғун сурәтлә
мәсп. магнит саһәсин 1ə'сири илә мү кы стабилләшдириҹиләрдә, филтрләрдә кәсишдикдә онда ҹәрәјан индуксијала
һигин оптик хассәтəринин дəјишмаси вә с. - дә тәтбиг олунур. М.ч. магнито- ныр вә о, хүсуси електродларла елек
ни өjpәнир (бах Зе неман һадисәси. Фа стриксија материалындан (никел, хү- трик дөврәсинә өтүрүлүр. Газ мүһи
радет һадис Св. Керр һадисәки). суси әринтиләр, ферритләр вә с.) ha
МАГнитОРАДИОЛА — конструктив зырланмыш нувәдән ибаратдир. Чеви Магнитоһид

чәһәтлән радиогәбуледиҹи, магнитофон риҹи елемент олан нүвәнин магнитләнмә родинамик ке
нераторун схе.

вә електрик вало худанынын бирләш - заманы нисби узанмасы 10—3—10—5 ми: 1-електро.

мәсиндән ибарәт радиотехники мәйшәт интервалында дәјишир. магнит дола

апараты. Бир.тәшмәнин үстүнлүү апа- МАРнитофон (магнит +јун. phone ғы; 2-јанмақа
ратда узи гOBшаглардан: сәс тезлик

1əрі күч.ләндириҹиси, дəјишән ҹәрәдан тинә вә ја мәфгилинә јазан, сонра исә
— сәс) - сәс сигнaллaрыны магнит лен мерасы; 3-аш

гар; 4-һава; 5

түзләндиричиси вә бүтүн һалларда сәсләндирән апарат (бах Магнит јазы
јанацаг; 6-ут

репродуктордан мүштәрәк истифадəдир. сы). Бирҹығырлы вә чохҹығырлы (8
Бу исә апараты саләләшдирмәклә бәра- дәк) М.-лар монофоник вә стереофоникбәр, һәм дә учуз баша қәлмәсинә сә

тинин електрик кечиричилији (2200
МАГНИТОСТРИКСИЈА (магнит + 2700 К темп-рларда) гәләви метал, ја

тат. strictio---сыxылманмалдә маг с с
худ онлaрын дузларынын бухарлары

нитләнәрдән онун форма вә өлчүлә илә газын сафлашдырылмасы hеcабына

ринин дəјишмәси. 4. Ҹоул кәшф ет әлдә едилир. Чеврилмә просеси ачыг
л Д,

мишдир (1842). Бу дəјишмә антифер (ишләк ҹисим М.к.-дан анҹаг бир
ПБ

ро, парава Диамагнитләрдә аз, фер дәфә кечир) вә јахуд гaпалы (иш

ро вә ферримагнит маддәләрдә ләк ҹисим М.к.-дан дөври олараг ке
олур. Ән чох дəјишмә надир елемент чир) сикл үзрә олур. Ачыг сиклли

JTK
ләр вә oнлaрын бирләшмәләриндә мү М.к.-лар мазут, газ вә көмүрүн јан

J
шаһидә едилир. Узунлуғун нисби дәјиш

РЧ ма мәһсуллары, сапалы сиклли М.к. -

А/- 10-6—10-2. м. маддәмәси
ETT No лар исә нүвә реакторунда гыздырылан

нин деформасијасы заманы да баш ве
тә'сирсиз газларла ишләфир. М.к.-лар

Ч
рә биләр, бу һадисә М.-нын

алынан ҹәрәјанын дөврәјә өтүрүлмәси
УМ

үсулуна көрә кондуксијалы вә индук
олдуғундан магнитоеластик
еффект адланыр. м. ферромагнит

сијалы олур. Кондуксијалы , М.к.-да
ҹәрәјан каналын јан диварларына гу

малдәләрдәки магнит вә мүбадилә гар

шылыглы тә'сирләринин нәтиҹәсиндә ја- Магнитофонун гурулуш схеми: С, вә С — хариҹи дөврәјә верилир. Магнит саһә
рашдырылмыш електродлар васитәсилә

раныр. Ферромагнит маддә магнитлә- вериҹи вә гәбуледиҹи сарғаҹлар; л-маг
нәркəн-техники магнитләнмә облас- нит ленти; Д, вә д. јөн элдиҹи дијирҹәк- синин дəјишмәсиндән вә ја ишләк ҹистында — доменләрин сəphəдлэри сүрү- ләр; Базыны позмаг үчүн магнит мин һәрәкәт сүр'әтиндән асылы оларагшүү вә доменин макромагнит моменти башлығы; УБ-универсал магнит башлы- бу мур М.к., сабит ҹәрәјан кенерасија
хариҹи магнит саһәси ғы; Jтк - ленти магнитләндирмәк (УБ-да) едә билир. Индуксијалы М.к. исә ан

истигамəтиндә ва

фырланмаға башлајыр. Һәр ики про тезликли ҹәрәјан ҝенератору; ЕТГ – елек- Бу груп М.к.-ларда електродлар олмұр
вә јазыны позмаг (ПБ-дә) үчүн јүксәк ҹаг дəјишән ҹәрәјан кенерасија едир.

сес кристал гәфәсин тараздығыны по- трик

зур, атомларарасы мəсафә дәјишир, нә күчләндириҹи; ч. ч, вә ч, чевиркәчләр магнит саласинијаратмаг лазым кәлир.
тиҹәдә кристал деформасијаја мә'руз
галыр (М. баш верир). Техники маг- фон, радиогәбуледиҹи; радиотрансл јаси ја М.к.-лар ИЕС лəрин ишинин сәмәрә
нитләнмә областында баш верән м, адә хәтти вә с.-дән кәлән електрик сигналла- лилијини хејли артырмаг вә әтраф мү
тән кристалын фырланмасынын дәјиш- сәви јjәси индикатору; р—репродуктор. ныны верир. Бухар-турбин гурғусу илә

рынын верилдији кириш дөврәси; и сəc һитин чиркләнмәсини азалтмаг имка

мәси илә нәтиҹәләнир (хәтти М.), һәҹм

бу һалда демәк олар ки, дəјишмир. јазма, һәмчинин сәсләндирмә үчүндүр. да ф.и.ә. 50—60% -дән артыг олур. Бу
ејни мигдарда jанаҹаг ишләдән М.к.

Белә М. анизотроп характер дашыдыр Магнит лентинин стандарт һәрәкәт сүр'- артым, әсaсән М.к.-ун даһа јүксак
(магнитләнмә векторунун истигамəтин-әтләри 38,1; 19,05; 9,53, 4,75; 2,4 см/сан илә әлдә едилир.
дән вә гијмəтиндән асылыдыр). Хари- дир. Сүр'әти артдыгҹа кејфијjәт көс- Енержинин магнитоһидродинамик чев

темп-рда ишләмәси

Ҹи магнит саһәсинин гијмәти парапро тəриҹилари јахшылашыр. Ашағыдакы рилмә үсулунун һазыркы инкишаф мәр-.
сесә (бах Магнит дојмасы) чaтдыгда м. нөвлəри вар: перфорасијалы магнит һәләсиндә
М. мүбадилә гаршылыглы тә’сири нә- лентинә јазылмыш синхрон (тәсвирлә jәтли магнитоһидродинамик електрик

əсас вәзифә сәнаје әһәмиj

тиҹәсиндә japaныр. Белә М. изотроп- бирликдә) сәcјазма үчүн ихтисас- ст.-ларынын биринчи нәслинин japa
дур вә һәҹмин кичик дəјишмәси (исти лашдырылмыш М. (сәсли кино); дылмасыдыр. М.к.-дан, һәмчинин кос
дән кенишләнмәси кичик олан инвар перфорасијасыз магнит лентинә јазыл- мик кәми, тəjjaрә, суалты гарыг вә
эринтиләрмүстəсна олмагла) илә нәти- мыш јүксәккејфијjәтли сəcјазма үчүн дә истифадә етмәк олар.
чәләнир. Парапросес heсaбына баш ве- студија М.-у (радио верилипләри,
рән м. ферритләрдә дә күчлүдүр. М, кино вә с.); jарымихтисаслаш- мач и. м., Магнитогидродинамические

Әд.: Янтовский Е. И., Тол

хариҹи cahəнин истигамəтинин дəјиш- дырылмыш М. (диспетчер даны- генераторы, М., 1972; Магнитогидродина
мәсиндән асылы олмадығындан ҹүт шыгларынын јазылмасы үчүн вә с.); мическое преобразование энергии. Откры
магнит еффекти адланыр. Адәтән саһә мәмшәт М.-у (һәвәскарлар үчүн). тый цикл, под ред. Б. Я. Шумяцкого
истигамəтиндә (узунуна М.) вә ја она Бунлардан əлава, диктофонлар, ре- (СССР) и м. Петрика (США), М., 1979.
перпендикулдар истигамәтлә (енинә М.) портјор М.-лары, тә'лим М.y, hабелә МАГнитоһИДРОДИНАМИК НА
м: өлчүлүр. Метал вә әксәр әринтиләр м. ла бирҝә ишләјән дикәр апаратлар сос, МhД-насос, електро
үчүн техники магнитләнмә областында да мөвҹуддур (магнитола, магнито- магнит насос у-електрик ке
узунуна вә енинә М. нын ишарәләри радиола). Магнит ленти адәтән нүвәјә, чирән мајеләри (мәс., маје металла -
бири биринин əксинә олур вә енинә М. јахуд сарғаҹа сарылыр. Кассетли М.-да ры) електромагнит гүввәси илә бир
узунуна М.-дан кичик, парапросес об- лент гапалы м, кассетинин ичәрисиндә јердән башга јерә вурмаг үчүн на
ластында һәр икиси ејни олур. Чевири јерләшдирилир; беләликлә о чирклән- сос. Електромагнит гүввәси маједә,
ҹиләрин, шүаландырыҹыларын, ултра мир вә истифадәси асанлашыр (бах ондан ахан ҹәрәјанла магнит систе
сәс гәбуледиҹиләрин вә с.-нин иш прин һәмчинин Видеомагнитофон). ми арасындагы (кондуксијалы М.н.)
сипи м. ја əсаҫланыр.
МАГнитосТРИКСИЈА

ҹәрәјаӘд: Бродкин В. М., Механизмы вә ја он да индуксијаланан
ЧЕВИРИ магнитофонов, М., 1977; Бродский нын електрик саһәси илә насос индук

ҹиси-дөнәр магнитостриксија һади- м. А., Магнитофоны, Минск, 1978. Торунун магнит cahəси арасындалы
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гаршылыглы тә'сириндән (индуксија- кәнд. м. советлијинин мəркәзи. Р-н лары вә формаларындан истифадә едил
лы М.н.) јараныр. Илк дәфә 1907. мәркәзиндән 18 км ҹ.-г.-дә, Тала чајы мәсинә сә°ј көстəрмишдир. М.-ин бәс
1919 илләрдә тәклиф олунмасына бах- нын саһилиндә, Алазан-һәфтәран вади- тәкарлыг үслубунун формалашмасында
мајараг, ССРИ вә хариҹи өлкәләр- синдәдир. ӘҺ. 958 (1981); тахылчылыг, халг маһныларыны толајыб ишләмә
да јалныз 20 әсрин 50-60-ҹы иллә- түтүнчүлүк, һејвaндaрлыг, мејвачилик, синин әһәмијjәтли ролу олмушдур. 1927
риндә, атом енеркетикасы саһәсиндәки тәрәвәзчилик вә барамачылыгла мәшғул- илдә М.-ин умуми редактәси

наилијjәтләрлә әлaгәдар олараг, жениш дур. Орта мәктәб, клуб, китабхана, «Азәрбајҹан түрк “ел нәғмәләри» мәҹ
тәтбигедилмәјә башламышдыр. Ин - тибб мәнтәгәси вар. Бөјүк Вәтән мүһа- муаси нәшр едилмишдир. Азәрб. күт
дуксијалы М.н. нүвә енеркетика- рибәсиндә һәлак олмуш һәмјерлиләрин ләви маһны жанрынын јарадычыла
сы, металлургија вә техниканын башга шәрәфинә абидә гоjулмушдур. рындан олан М. «Јаз», «Тарла», «Би
саһәләриндә 1000°C вә дaha jүксәк мАгомАЈЕВ Мүслүм (Әбдүлмүслүм) зим кәнд», «Јарыш» вә с. маһнылар
темп-рларда маје һалында олан гәләви Mәhәммәд оғлу (18.9.1885, Грозны—28. бәстәләмишдир. М.-ин кичик һәҹмли
металлары вурмаг, кондуксија- 7.1937, Налчик; Ба оркестр, әсәрләри (рапсодија, рәгс,
лы м.н. исә гызмар һалда олaн елек- кыда дәфн олун марш, фантазијалар) Азәрб. программы

трик кечириҹи мајеләри, о ҹүмләдән мушдур) — Азәрб. симфоник мусигисинин илк намунәлә

әридилмиш металлары нәгл етмәк (мәс. бәстәкары, дирижор, риндәндир: «Азәрбајҹан чөлләриндә»

гәлибләрә төкмәк) үчүндүр., мусиги-иҹтимаи ха (1928), «Азад олунмуш Азәрбајҹан гы

МАГнитоһИДРОДИНАМИКА дими. Азәрб.ССР зынын рәгси», «Дәрвиш», «Пишдәрама
електрики кечирән маје вә газын магнит әмәкдар инҹәсәнәт ди-чаһаркаһ» фантазијалары (1930),
саһәсиндә һәрәкәтини өjpәнән елм; фи- хадими (1936). Гроз «Пионерләр маршы», «Азәрбајҹан ра

зиканын һидродинамика вӘ классик ныда дәмирчилик диосу маршы» («PB-8»), «Шәлалә» сим

електродинамика сəphəдиндә инкишаф едән атасы нәслән фоник пјеси (1933) вә с. М.-ин бөјүк

едән бөлмәси. Өjpəндији објектләр плаз- индики Азәрб.ССР јарадычылыг мүвәффәгијjәти олан

ма, маје металлар електролитләр- ин Гах р-нундан ол Нәркиз» операсы (1935; jени редакси
дир. М.-ја даир илк тəдгигатлар м, мушдур. М. Грозны јасы 1938) Азәрб. мусигили театрынын

Фарадејә мәхсусдур. Астрофизика вә да икииллик шәһәр инкишафында мүһүм мәрһәлә тәшкил

кеофизиканын тәләботы илә cәрбəст мәктәбини битирдикдән сонра Тори едир. Азәрб.-да Совет Какимијjәти гу
елм сahəси кими 20 әсрин орталарын- мүәллимләр семинаријасында охумуш- рулмасы уғрунда кәндлиләрин мүбари
дан инкишафдадыр. Бир космик дур (1899—1904). Тәһсил илләриндә м. зәсини экс етдирән бу әсәр ингилаби
објектдә, мәс., улдуз атм.-индә интен- мусигијә бөјүк мараг көстəрмиш, бура- мөвзуда јазылмыш илк совет операла
сивлији ~ 10 000 е, Күнәшдә ~ 5000 е, да илк әсәрләрини јазмыш, Y. hаҹы- рындандыр. Классик опера ән'әнәләри
пулсарда исә 1012 е олан магнит cahəси бəјовла таныш олмушд ур. Семинари- əсасында јазылмыш «Нәркиз-ин муси
ашкар едилмишдир. М.-нын илк фәр- јаны битирдикдән сонра 1905—11 ил- дили Азәрб. халг мусигиси интона
зијjәләрини һ. Алфвен сөзләмишдир ләрдә м. Шимали Гафгазын Бекович сијалары илә ащыланмышдыр. «Нәр
(1940). М.-нын əсасыны һидродинами- к.-ндә, Ләнкәран шәһәр мәктәбиндә киз» 1938 илдә Москвада кечирилән
канын тәнликлари вә Максвелл тəнлик- мүәллимлик етмишдир. Маарифпәрвәр Азәрбајҹан әдәбијјаты вә инҹәсәнәти
ләри (бах Електродинамика) тәшкил мусиги хадими олан М. мәктәбдә хор, декадасында бөјүк мүвәффәгијjәт га
едир. М.-да Максвелл тəнликлари үчүн драм дəрнəји, оркестр тәшкил етмиш, занмышды. м. Һәмчинин «Хоруз бəј»
дәјишмә мәрәјаныны тәгр. нәзәрә алма- бир чох халг маһныларыны нота сал- мусигили комедијасыңын (тамамланма
маг олар (rejpи-релјативист М.). мышдыр. 1911 илдә Бакыја көчмүш, jыб), драм тамашаларына («Өлүләр»,сәнәдли филмләрәәд: Куликовский А. Г., Лю. Сабунчуда мүәллим, Азәрб. опера теат- <1905 -ҹи илдә»),бимов Г. А., Магнитная гидродинамика, рында скрипкачы ишләмишдир. М. бу- («Азәрбајҹан инҹәсәнәти», «Бизим рам., 1962; шерклиф Дж., Курс магнит- рада илк күнләрдән Азәрб. мусигили порт» вә с.) мусигинин мүәллифидир.
ной гидродинамики, пер. с англ., м., 1967; театрынын тәшәккүлү вә инкишафы уғ- 300-дән артыг халг маһны вә рәгеләри
Андерсон э., Ударные волны в рунда мүтәрәгти мәдәнијjәт хадимлари- ни нота салмышдыр. Азәрб. Дөвлат
нитной гидродинамике, пер. с англ., м.,
1968; Ландаул. Д., лифчид Е.М., Терегулов ва б.) апардыглары мүбари- биринә М.-ин ады верилмишдир. М.:

нин (Ү. Һаҹыбəјов, һ. Сарабски, h. Филармонијасына, Бакы күчәләриндән

Теория поля, 6 изд., М., 1973 (Теорети
ческая физика, т. 2).

зәјә гошулмуш, Y. Һаҹыбəјовун əн ја- ин анадан олмасынын 90 иллији гејд
хын силаһдашы олмушдур. 1912 ил- едилмишдир.

МАГнитсизләшдишмә ГУРҒУ. дән өмрүнүн ахырынадәк опера Әд.: и смазылова г., Мүслүм

СУ (кәмидәнкәминин мәхсуси маг- машаларына дирижорлуг етмишдир. Магомајев, Б., 1965; jенә онун, Мус
нит саһәсини компенсасија етмәк үчүн М.-ин илк операсы олан «Шаһ Исма- лим Магомаев, Б., 1975; Гасымова С.,
тәртибат. М.г. ҝәминин магнит саһәси- jыл»да (1916, илк тамашасы 1919; 2 ҹи М. Магомајевин Нәркиз» операсы, Б.,нә көрə əксишарәли електромагнит са- редаксијасы 1924, 3-чү редаксијасы 1967; Касимов К., Муслим Магомаев,
һәси јарадан електрик кабелләри сис- 1930) мусигинин чох һиссасини мукам
теминдән ибаратдир. М.ғ.-ндан, əсасəн лар тәшкил едирди. Сонралар м, му- МАГОМАЈЕВ Мүслүм Mәhәммәд оғлу
мүһарибә заманы ҝәмиләри магнит вә ғам импровизасијаларыны азалтмыш, (д.17.8.1942, Бакы—Азәрб. совет мү
индуксија тә'сирли миналардан мүһа- әсәрә речитатив, рәгс дахил етмиш, чох- ғәнниси (баритон).
физә етмәк үчүн истифадә олунур. сәсли хор нөмрәләрини артырмышдыр. ССРИ халг артисти
МАГНОЛИЈА (Magnolia)-магнолија Ингилабдан әрвәлки Азәрб. операла- (1973). Бәстәкар М.
фәсиләсиндән битки ҹинси. Һәмишә- рына хас импровизасија принсипиндән Магомајевин нәвә
јашыл вә ја јарпағы төкүлән ағаҹ, ја- камил опера формасына кечид мәрһә- си. Азәрб. Дөвлат
худ коллардыр. Ири, еллипсвары jap- ләси олан «Шаһ Исмајыл» Азәрб. опе- Консерватори јасы
паглары тамкәнарлы олур. Икиҹинсиј- ра сəнəтинин инкишафы тарихиндә әһә-ны битирмишдир
jәтли ағ чичәкләри тәк-так јерләшир. мијjәтли јер тутур. Азәрб.-да Совет (1968, Ш. Мәммәдo
Шəрги вә Ҹəнуб-Шəрги Асијада, Шима- hакимијjәти гурулдугдан сонра М.-ин ванын синфини).
ли Американын ҹ.-ш.-индә вә Мәркәзи јарадыҹылығы вә иҹтимаи фалијjәти 1963 илдән Азәрб.
Америкада, һәмчинин Вест-Һинд вә Ҹә- үчүн кениш имканлар ачылмышды. М. Опера вә Балет Теа
нуби Американын шм.-ында 80-дәк, сосиализм мәдәнијjәти гуруҹулуғунда трынын солистидир.
ССРИ-дә Курил а-рында 1 Нөвү (М. фәал иштирак етмиш, 20— 30 ҹу илләр- 1964—65 илләрдәobovata) тәбии һалда jajылмышдыр. дә Азәрб.ССР Халг Маариф Комиссар- “Миланын «Ла Ска
Крымын ҹ.-унда, Гафгазын Гара дәниз лығы Инҹәсәнәт Шө'бәсинин вә Азәрб. ла» театрында тәҹрүбә кечмишдир. М.
саһилләриндә, Орта Асијада, Загаф- Радио Верилишлари Идарәсиндә мусиги ин опера сәһнәсиндә ифа етдији Фигаро
газијада 15, о чумләдән Азәрб. ССР. шө'бәсинин мүдири, Азәрб. Опера вә («Севилја бəрбəри», М. Россини) пар
дә 4 нөвү беҹәрилир. Ән кениш јајы- Балет Театрынын директору, бәдии рәһ- тијасы она жениш шөһрәт газандырмыш
ланы иричичәк М.-дыр (М. gran- бəри вә баш дирижору вәзифәләриндә дыр. М.-ин репертуарына һәмчинин
diflora). М.-нын јарпағында алкалоид- чалышмышдыр. м. кениш халг күт- «Короғлу» (Y: hачыбəјов), «Шаһ Ис
ләр, ефир јағы вә гликозидләр вар. ләләринин мусиги тәһсили мәсәләләри- мајыл» (М. Магомајев), Тоска» (Ҹ.
Јарпағындан һазырланан спиртли ҹөв- нə бөјүк дитəт вермишдир. Ү. hаҹы- Пуччини), «Алеко» (С. Рахманинов)
һәрдән һипертонија хәстәлијинин илк бəјов вә б. мәдәнијjәт хадимлари илә вә с. опералардаи ариjалар дахилдир.
мәрһәләсиндә истифадә олунур. бирликдә инҹәсәнәтдә реалист ән'әнәлә- Көзәл вә jумшаг тембрли кур сәсә ма
МАГнон-бах Квазизәррәҹикләр. • рин, јени мөвзуларын бәргәрар олма- лик олан М.-ин ифасы тә'сирлилији,
МАГОВЬ Азәрб. ССР Загатала р-нунда сына, Авропа классик мусиги жанр- pyh jүксəклији вә ифадәлилији илә
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дөврү мәдәнијjәти (е.ә. тәгр. 15000— өртүлүрдү (дөрдбуҹа глы вә ја даирә
7500). Бу дөврә аид илк мәскәнин ви). Тој мәҹлисләриндә ичәрисина
ашкар едилдији Уганданын Магоси (әсacән, баш тәрәфә) халча вә ја палаз
к, нин ады илә а дландырылмышдыр. вурулурду (бә'зән дөшәмәјә дә салы
М. үчүн нуклеуслар, јарпаг вә үчбу- нырды). Јас мәҹлисларинин М.-ы исә
чаг шәкилли низә вә ох уҹлуглары, адәтән, садә олурду.
микролитләр характерикдир. MAFAPA--Јер габығынын үст гатын
М. овчу тајфалара мәхсус олмушдур. да јер сәтһиндән бир, јахуд бир неча

Әд.: Григорьев Г. П., Палеолит кириши олан ири бошлуг. Əсасəн, су
Африки, в кн.: Палеолит мира. Т., 1977. да асан һәлл олан сүхурларын (əhəнк

дашы, доломит, кипс вә с.) јујулмасы
МАГСУДЛУ — Азәрб.ССР Ағдам р-нун- вә oјулмасы нәтиҹәсиндә әмәлә кәлир
да кәнд. М. советлијинин мəркәзи. Рн (карст М. лары). Абразија, ерозија,
мәркәзиндән 12 км шм.-да, Хачын ча- бузларын әримəси вә с. просесләр нә
jынын саһилиндә, Ағдам д.ј.ст. -ндан тиҹәсиндә әмәлә кәлән М. лар да вар.
14 км аралы, Гарабағ дүзүндəдир. ӘҺ. Инкишаф етмиш М. ларда сталактит
99 (1981); памбыгчылыг вә һејвандар- вә сталагмит јараныр. Карст М.-ла
тыгла мәшғулдур, Даш карханасы, ор- рында чај, көл вә булаглар олур. Дүн
га мәктәб, 2 клуб, тибб мәнтәгәси, дөв- јанын ән ири М. лары: Мамонт, Карлс
ләт тәрәфиндән мүһафизә олунан 18 бад, Кристал (АБШ), һөллох (Исвеч
эсрә аид түрбә вар. рә), Ејсризенвелт (Австрија). Постој
МАГСУДОВ Фәрaмәз Гәзәнфәр оғ- на Јама (Југославија), Матсоха (Че
лу (д. 20.3, 1930, Нахчыван ш.) со хословакија), Кунгур, Снежнаја, Оз

вет ријазијјатчысы. jopнa ja (CCРИ) вә с. Азәрб.ССР-дә
М. Магомајев Фигаро («Севилја Физика - ријазијјат тәгр. 240 м. (Авејдағ мағаралары, Азых

бəрбəри», М. Россини) ролунда. e.д. (1974), проф. мағарасы вә с.) тəдгиг олунмушдур.
сечилир. Совет бәстәкарларынын (В. (1976), Азәрб. ССР М.-лары спелеолокија елми өjpәнир.
Мурадели, А. Бабаҹанјан, А., Пахму EA акад. (1980; м. Азәрб. да М.-ја заға вә каһа да де
това, т. Хренников, П. Бүлбүлoғлу

1976).

вә б.) маһныларынын популјарлаші илдән Сов.ика М.-лар Даш дөврүндән башлајараг

масында М. ин хидмәти бөјүкдүр. Ре үзвү. 1964—74 ил- инсанларын истифадә етдиjи jaшa jыш

пертуарында хариҹи өлкә бәстәкарла ләрдә Ријазијјат вә мәскәнләриндән олмушдур. Синантроп
рынын маһнылары, хүсусилә италјан Механика Инсти- лар М.-ларда jашамышлар. Инсанлар
маһнылары ҝениш јер тутур. 0, Сопот тутунун директор М.-лары әлә кечирмәк үчүн (оддан ис
(1969, 1'ҹи мүкафат) вә Каннда (1969, мүавини олмуш, тифадә едәрәк) орада јаща јан јыртыҹы

1974 Илдән исә һејванлaрлa мүбаризә апармышлар. Бә'
директорудур (1980 зи Мустје дөврү М.-ларына чајдашы

илдән һәм дә Азәрб.CCP EA-нын дөшәнмишдир. Неолит, Тунҹ вә еркән
физика-ријазијјат вә тех тика елмлари Дамир дөврләриндә инсанлар М.-ларда
үзрә академик катибидир). Тәдгигат- надир һалларда jашајырдылар. Ибти
лары функсионал анализ, , диферен- дай имма гурулушунун сонларында
сиал тəнликләр, тәтбиги ријазијјат вә Авропа, Асија, Африка вә Америка
механика, ријазијјатын тарихи, ри- тајфалары сүн'и М. лардан даhа чох
јазијјат терминоложијасы вә c. cahə- истифадә етмишләр. Белә М.-лардан
ләрдәдир. Өзүнә гошма олмајан кә- hејван вә ибтидаи инсан сүмүју, әмәк
силмәз спектрли мүҹәррәд оператор- аләтләри, диварларда вә таванда рәсм
лар дәстәсинин спектрал нәзәријjә- вә нахышлар (Азых мағарасы, Кап ма
сини ишләмиш, умумиләшмиш мәх- ғарасы вә с.) ашкар олунмушдур. Һа
суси вә Гошулмуш елементләрә көрә зырда бир чох М.-дан туризм мәгсәди
чохгaт ајрылыш дүcтуруну алмыш, илә истифадә едилир.
бир сыра риjази физика тәнлији үчүн Әд.: hүсејнов М. М., Азәрбај,
дүз вә тәрс спектрал мәсәләнин һәл- ҹан археолокијасы (Даш дөврү). Б., 1975;
лини вермиш, баш һиссаси ихтијари əізубов Ф., Азәрбајҹан ССР-ин карст
спектр олан - хүсуси төрəмəли дифе- мағаралары, Б., 1978; чикишева А.

М. Магомајев Аслан шаһ («Шаһ ренсиал тəнлик үчүн гарышыг мəcə- г., Пещеры на территории СССР, М., 1973.
Исмајыл», М. Магомајев) ролунда. ләләрин һәллинә Фурје үсулунун тәт- MAFAPA ФАУНАСЫ, с пелео

«Гызыл вал») кечирилән бејнәлхалг маһ- бигини эсасландырмышдыр. М. 5 мүәл- фауна—мaғaрaлaрдa, дағ сүхур
ны мүсабигәләринин лауреатыдыр. Ест- лифлик шәһадәтнамәси вә ики патент ларынын јарыгларында вә һипоке
рада Маһнылары темави әбәдијəть, алмышдыр. Јүксəкихтисаслы кадрлар јанын диҝәр баша тыш јерләриндә

комплекси.

ным» вә с.) мүәллифи кими дә танын- нин бүрүнч (1975) вә күмүш (1978) м.ф.-ны фреатобиолокија (јералты
мышдыр. 1975 илдән тәшкил етдији медалы илә мүкафатландырылмышдыр. сулардакыһәјат harгында елм) илә
Азәрб. Дөвләт Естрада-Симфоник Ор- Әсәрләри: Азәрбајҹанда ријазијјат, бирләшмиш биоспелеолокија
кестринин бәдии рәһбәридир. ССРИ-нин Б., 1978 (ә. и. Һусебновлар биркə); Мүа- өjpәнир. м.ф. үчүн бир чох онурға
бир чох шәһәриндә вә хариҹи өлкә сир һәјатда ријазијјат, Б., 1980. сыз һејван групунун нүмajәндәләри,
ләрдә (Франса, БХР, ПXP, АДР, МАГАВУЗ — Азәрб.ССР. Мардакерт онурғалылардан исә бә'зи суда гуру
Финландија, Канада, Иран вә с.з (дгмв) р-нунда кәнд. М. советлији- да јашајанлар вә мағара балыглары
гастролда олмуш, Ҝәнҹләрин вә Тә- нин мəркәзи. Р-н мәркәзиндән 12 км характерикдир. М.Ф. адәтән з еколо
ләбәләрин 8-й Үмумдүнја Фестива- шм.-г.-дә, дағ этəјиндадир. Әһ. 1256 жи група бөлүнүр: hипокејанын дай
лында" (1962, hелсинки) мүвәффәгиј» (1981); үзүмчүлүк вә һејвaндaрлыгла ми сакинлари —троглобионтлар,
jәтлә чыxыш етмишидир. Һаггында мәшғулдур. Орта мәктәб, мәдәнијjәт һипокејанын јахынлығында ва ондан
«Oxyјур Мүслүм Магомајев» (1971) ад- еви, китабхана, киногурғу, тибб мән - кәнарда охшар шәраитдә jaшa јанлар —
лы филм-консерт чәкилмишдир. Азәрб. тәгәси; ме'марлыг абидәләриндән мә', троглофилләр, һәјат тсиклинин
ССР Али Советинин (10-ҹу чағырыш) бəд (13 әср), гала галыглары (12—13 бир һиссәсини һипокејада кечирәнләр
депутатыдыр. Гырмызы Әмәк Бајрағы әсрләр), орта асрлэрә аид шәһәр јери —троглоксенләр. Троглобионт
вә Халглар достлуғу орденлари илә тәл- (археоложи абидә) вар. Бөјүк Вәтән лар үчүн депигментасија, корлуг, һәмчи
тиф едилмишдир. мүһарибәсиндә һәлак олмуш һәмјер- нин төрәмәләрин узанмасы, бә'зән бә

әд: Шейх-заде Н., Поёт М. Ма- лиләрин шәрәфинә абидә гоjулмушдур дән өлчүләринин бөјүмәси (мағара
гомаев, Театр», 1964, № 12; Тихвин- MAFAP —Јахын вә Орта Шәрг өлкә- қигантизми) характерикдир; онларда
ская л., Муслим Магомаев, в кн.: Пев- ләриндә, оҹүмләдән Азәрб.-да тој вә маддәләр мүбадиләси јавашырыр, həјат
цы советской эстрады, М., 1977. јас мәрасимларинин кечирилдији јер. тсикли адәтән узанмыш олур. Маға
МАГoси (Magosi)-Африкада (Су- м. јерә басдырылмыш дирәкләрдән раларын һавасы адәтән чох рүтубәтли
дандан ҸAP-адəк) јајылмыш Даш ибарәт олур, үстү вә јан тәрәфлари олдуғундан су шәраити илә гуру шәран
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ти арасындакы фәрг азалыр, су hej- тинә сечилән президентдир; о, һәмчи- рын 14-дә Франса Бирлији тәрки
ванлары бурада узун мүддәт судан нин али баш командан вә Али ингилаб биндә мухтаријjәт верилди.
кәнарда jаша ја билир, гуру hејванлары шурасынын (АИШ) сәдридир. Ганун- 1960 ил иjунун 26 да м. мүстәгил дөв
исә дөври су басмаларына мә'руз галыр. вериҹи Һакимијjәти бирпалаталы пар- ләт-—М. Респ. -сы е'лан едилди. м. 1960
МАДАГАСКАР (Madagascar — Һинд ламент (Милли халг мəчлиси) həјата илдән БМТ нин үзвүдүр. 1972 илдә
океанында ада. Африкадан тәгр. 400 кечирир. Парламентин депутатлары Һакимијjәтә кечмиш мүтәрәгги һөку
км ш. дəдир. Саh. 590 мин км?, уз. умуми бирбаша сечки илә 5 ил мүддә- мәт өлкәнин сијаси вә игтисади истиг

тәгр. 1600 км, ени 600 км дән чохдур. тинә сечилир. Иҹра haкимијjәти пре лалијjәтини мөһкәмләндирмәјә, мүстәм
Тәбиәти вә тәсәррүфаты үчүн бах Ма- зидент, АИш вә һөкүмәтә мәхсусдур. ләкәчилик галыгларыны ләға етмәјә
дагаскар (дөвләт) мәгаләсинә. Тәбиәт. Мадагаскар а. -нын мәркәзи јөнәлдилмиш дəјишикликләр һәјата ке

вә ш. һиссәләри јүксәк платодур. Ән чирмәјә башлады; ССРИ илә диплома -
Һүндүр нөгтəси Марумукутру д.-дыр тик мүнасибәтләр јаратды (1972, сент
(2876 м). М.-ын ш. саһили енсиз ова- јабр). М. әразисиндәки франсыз һәрби
лыгдыр. Фајдалы газынтылары: дәмир базаларынын ләғв едилмасини го

хромит, берил, уран, гызыл, ш. ынын чыхарылмасыны нәзәр
боксит. Орта ајлыг темп р 13—33°C, дә тутан Үмуми Франса-Малагаси са
платода 13—20°С дир. Иллик јағынты зиши имзаланды (1973). 1975 ил де
1000—1500 мм, бә'зи јерләрдә 3000 мм кабрын 21-дә кечирилмиш референдум
вә даhа чох олур. Чајлары кыса, чохсу- да М.-ын сосиалист истигамәтли ин•
лу вә астаналыдыр. Әcacән, тырмызы, кишаф хәттини мүəjjән едән «Мала
ферралит, гара, тырмызы сары, лате- гаси сосиалист ингилабынын Хартија

руына ритләшмиш гәһвәји тырмызы, гырмы- сы» вә м. Демократик Респ.-сынын
зы-гонур торпаглар jajылмышдыр. Бит- (МДР) конститусијасы бәјәнилди. 1977
ки өртүү платода саванна типлидир. илдә ССРИ илә иктисади вә техники

МАДАГАСКАР (Madagascar), Мада- Платонун јамаҹларында һәмишəјашыл әмәкдашлыг сазиши дахилиндә бағ.
гаскар Демократик Рес- pүтубәтли мешәләр, саһилбоjунда Һинд- лашма имзаланды. Өлкәнин сосиал
публикасы (République Democra- гозу ағаҹлары ja jылмышдыр. Һејван- игтисади инкишафында халг haкимиj
tique de Madagascar). лары: лемур, бугәләмун, тимсаһ вә с. јəти органларынын ролу кетдикҹә ар
Үм уми ма'лумат. Һинд океанында, Чохлу горуг вә Монтан д'Амбр милли тыр. 1978 илдә МДР-нын президенти д.

Африканын ҹ.-ш. саһилләри јахынлы- паркы japaдылмышдыр. Ратсирака, 1979 илдә исә Милли Халг
ҒЫНа дөвләт. Мадагаскар а. вә бир әһали. Әһалинин тәгр. 99% -и ма- Мәҹлиси нама јәндә hej'әти ССРИ-дә
нечә кичик ададан ибаратдир. Мозам загасиләр, галанлары авропалы вә рәсми сәфәрдә олмушлар. 1981 илдә

бик боғазы васитәсилә материкдән аj- асијалылардан ибаратдир (1979). Дөв- д. Ратсирака Москвада совет рәһбәр
рылыр. Саh. 596 мин км? .Əh. 9 млн.- ләт дили малагаси вә франсыз диллә- ләри илә көрүшмүшдүр. МДР фәал би
дан чох (1980). Пајтахты Антананариву ридир. Диндарларынын јарыдан чоху тәрәфлик, блоклара гошулмамаг, бү
ш, -дир. М. инзибати ҹәһәтлән 6 фари- ән әнәви дини е'тигадпарыны сахла- түн демократик өлкәләрлә достлуг мү
танија бөлүнүр. јнр. Тәгр. 40% -и христиан, галанла насибәтләрини давам етдирмәк, импе

Дөвләт гурулушу. м. демократик ры мүсәлмандыр. Ишләјән әһалинин риализм вә јени мустәмләкәчилијә тар
респ. дыр. 1975 ил Конститусијасы гүв- 86,5% и к.т.-нда, галаны сәнаје, ти- шы мүбаризә, сосиалист өлкәләри илә
вәдәдир. Дөвләт башчысы 7 ил мүддә- ҹарәт вә c. caһәләрдә чалышыр. Орта әмәкдашлығы инкишаф етдирмәк сија

сыхлыг 1 км?-дә 15 нә- сəти јеридир.
фәрдән чохдур (1979). Əсас Сијаси партијалар, һәмкарлар итти

МАДАГАСКАР шәһәрләри: Антананари- фаглары вә дикәр иҗтиман тәшкилат
ву (550 мин; 1980), Тама- лар.

о
Малагаси Ингилабы

Антверанана таве, Мадзунга, Тулеар. Авангарды — әсасы 1976 илдә

gommaze ni usa yasu
М.Тарихи мә'лумат. М.- гоjулмушдур. Истигла ли ј

Внус-Ба аз
huss

мәскунлашмасы вә jәт конгреси Партијасы
Явулимарина малагаси халгынын етно- (1958), 1962 илдән елми сосиализм

2876-Маруштук труда
кенези аз өjpәнилмишдир. Мөвгејиндән чыxыш едир. М. ын Ис
Е.ә. 10—6 асрләрдә ада ја тиглали јjәти уғрунда Мил

Anadangogo , индонезијалылар, полине- ли һәрәкат Партијасы (1953)
whangha зијалылар, меланезијалы- вә с. Бу вә б. партијалар 1976 илин де

лар, сонралар исә банту- кабрында japaдылмыш Ингилаби Мү
Борт-Берке

Темаһадзано
лар вә әрәбләр кәлмиш- дафиә Милли ҹәбһәсинә дахилдирләр

сунная
MCHE

Мамара“ ЕсенизMapyay Әсрдә аданын м. Зәһ мәтке шләр һәмкар
сумурфилма Тиаринарией салатор мәркәзи һиссәсиндә Име- лар иттифаглары Федера

Бесалампи с санааран туси-бурама
Hoykaya

рина дөвлəти, 16—17 əср- си јасы (1956). м. Ингилаби
Мазватенанда Янсант-марова

Амбатусирана ләрдә г.-индә, ш. саһиллә- həмкарлар Итти фатлары
Кр Мурафкуба Манавглука:

риндә вә мәркәзи һиссә- нын Федераси јасы (1977), М.
ХХраундбазана турасинамајкторану,

синдә мүхталиф дөвләтләр ын Ингилаби Зәһ мәтке ш

boppers
јаранды. 19 əсрдә бу дөв- лəринин һәмкарлар Итти

АНАНАНАРиву і
= --Блаһ

ләтләр. мәркәзләшдирил- фаглары (1977). Мадагаскар
YOYDE Амрама Андеуване миш Малагаси краллы- - ССРи достдуг эмија

64. ғына дахил
Ainoamy Annu

олдулар. 19 ти (1978).
Антейірабе әсрин сонунда Франса Игтисади -ҹоғрафи мә'лумат. М. сә

са

Зуруно Малавр
М. -ы ишғал етди вә мүс. најеси заиф инкишаф етмиш аграр
тәмләкәјә чевирди. 1941 өлкәдир. 1972 вә хүсусилә 1975 илдән

лматификамаралана илин сент јабрында Инжил- сонра банклар, сығорта ширкәтләри,
- Мандра Мамандзари = тәрә Һинд океаны һөвзә- ири хариҹи инһисарларын мүлкләри
Брурулар балалар Фиандрантсўa синдә фашист Алманија- миллиләшдирилмиш, хариҹи тиҹара

Куриемайте VEE сынын суалты кәмиләри тә дөвләт нәзарәти гоjулмушдур. 1979
Donnaayadi

илә мүбаризә бәһанәсилә илдән милли сəна јенин вә онун енер
и уси

Сарафанғанда М. -ы ишғал етди. Икинчи кeтика базасынын japaдылмасына, к.т.
Benar дүнја мүһарибәсиндән сон механикләшдирилмасинә башла

убтропика ра М. jенидән Франса- нылмышдыр. Игтисадијјатын мүһүм
табелијинә кечди. cahəси к.т. дыр (ихраҹатын тәгр.90%

Мүстәмләкәчиләр 1947 ил- ини верир). 2' млн. hа ән јахшы тор
дә М.-да баш вермиш си паг cahəси хариҹи ширкәтләрә вә јерли

Нитачкилакти лаһлы үсјаны амансызлыг- саһибкарлара мәхсусдур. Әcacән, гәһвә,
бар ма

јатырдылар. Өлкәдә чәлтик, памбыг, јерфындығы,
милли азадлыг һәрәкаты- беҹәрилир. М. ванил истеһсалынын вә
нын кенишләнмәси шәра- тәнидир (дүнјада ванилә олан тəлəба
итиндә 1958 ил октјаб- тын з/sә гәдəрини өдəјир). Өлкәдә 10
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мадагаскар. 1. Тәбии мәнгәрә. 2. Антананариву шәһәриндән көрүнүш. 3. Нуси-Бе адасында. 4. Чəлтик әкинлари. 5. Ан
тананариву базарында. 6. Үзәриндә Мадагаскарын рәмзи оjулмуш сүтун. «И вату, аеропорту.

млн. гарамал, 2 млн. давар, 0,6 млн. jы) 834 хәстәхана, 4 поликлиника, 22 Раманантуанина вә б.) милли әдәбиj
донуз вар (1980). Mә дән сәна јеси ин- диспансер, 687 Һәким (әһалинин һәр јаты инкишаф етдирмишләр. 20 эсрин
кишаф етмишдир. 1980 илдә 24,4 мин 11610 нәфәринә 1 Һәким), 80 диш һәки- 30—40-ҹы илләриндә халг həјатыны,
т хромит, 17,4 мин т графит (капи- ми, 100 әҹзачы, 3400-дән чох орта тибб мүстәмләкәчилијә гаршы мүбаризәни
тализм аләминдә габагҹыл јерләрдән ишчиси вар (1973). Һәким кадрлары əкс етдирмәјә ҹәһд көстәрән франсыз
бирини тутур) чыхарылмышдыр. К.т. Франсада һазырланыр. дилли јазычылар групу јаранды.

мәһсулларыны е'мал едән тәгр. 300 ки- Маариф. Ушаглар мәктәбә 6 јашын- ж. ж. Рабеаривелу, ж. Рабемананд
чик муассисә, нефта јырма з-ду, авто- дан гәбул eдилирләр. Тәһсил мүд- зара, Ф. Ранајву вә б. халгы мүстәм
мобилјығма мүəссисəлəри вә с. вар. дәти ибтидаи мәктәбләрдә 6, натамам ләкә зүлмүнә, милли әсарәтә гаршы
Совет мүтəxəссислари фајдалы газынты орта мәктәбиләрдә вә техники коллеҹ- мүбаризәјә чакыран ше'рләр јазмышлар.
јатагларынын ахтарышында, дәфирман ләрдә 4, там орта мәктәбләрдә (ли- 50—70-ҹи илләрдә малагаси дилиндә
комбинатынын вә семент з-дунун ти- сејләр) 7 илдир. Дөвләт мәктәблəри әдәбијjaт дaha дa инкишаф етмишдир.
килмәсиндә, өлкәнин енержи илә тәҹ- илә јанашы, хүсуси мәктәбләр дә вар. А. Ратсифехер, Раду, ж. Наривуни,
Һизи схеминин japaдылмасында, дәниз Антананариву ш.-ндәки Милли ун- ж. Раминусу вә б.-нын мүасир мөв
нәгл. вә к.т. кадрларының һазырлан- тин (1978/79 дәрс илиндә 14 мин тə- зуда һека јə, повест вә ше'рләрӣ дәрҹ
масында М.-а јахындан көмəклик көс- ләбә) өлкәнин дaha 5 шәһәриндә шө”- олунмушдур. М. әдәбијjaтындaн бә'
тәрир. М.-ын мүтəxəссислари Азәрб. бә вә факүлтәләри фәалијjәт көстә- зи намунәләр Азәрб. дилинә тәрҹүмә
ССР-ин сәнаје мүəссисәләриндә тәҹрү рир. Ун-тдә 20-дән чох совет мүәлли- едилмишдир.
бә кечмишләр. д.ф.-ларынын уз. 880 ми дәрс дејир. Рус дили курсларында Мемарлыг ә тәсвири сән әт. Өл
км, автомобил јолларынын уз. 37 мин 300-дән чох тәләбә мәшғул олур. Дәрс- кәнин иглиминә ујғун олараг јағмур
км-дир (1980). М. дахили һава хәтлә-ләр ибтидаи мәктәбләрдә малагаси, лу тропик вил.-ләрдә дирәкләр үстүн
ринин сыхлығына көрә дүнјада илк галан мәктәбләрдә франсыз дилләрин- дә ағам евләр (дамы палма јарпагла
јерләрдән бирини тутур. Бејнәлхалг дә апарылыр. Азәрб.ССР-ин али мәк- ры илә өртүлән), гураглыг р-нларда
аеропортлары: Ивaтy, Аривунимаму, тәбләриндә М.-дан 41 тәләбә тәфсил торпаг үзәриндә гамыш вә 1—2 мәртә
Мадзунга. 20 jә гәдәр дәниз порту (Та- алыр (1981). Антананаривуда Милли бәли килмөһрә евләр тикилир. 19 әсрин
матаве, Мадзунга, Дијего Суарес вә с.) китабхана (1961; 123 мин китаб) вә сону— 20 әсрин әввәлләриндән шәһәр
вар. Гәһвә, михәк, ванил, әт консерв- Милли тарих музеји вар. салма инкишаф етмишдир. Тананариве
ләри, нефт мәһсуллары вә с. ихрам олу- Мәтбуат, радио верилишлари, те- (индики Антананариву), Taмaтaвe, Ан
нур. Сәнa je aвaданлығы, нефт мәһсул- левизија. Мүһүм мәтбуат органлары: тсирабе ш.-ләриндәки сарајлар, протес
лары, чәлтик вә с. идхал eдилир. Ха- «Мадагаскар Матен» (1962), «Маре- тант вә католик мә'бəдлари, сәрдабалар
риҹи тиҹарəти, əсасəн, Франса, АФР, сака» (1954), «Имунгу вayвay» (1955), Авропа еклектикасы руһундадыр. 1950
АБШ, Јапонија, Индонезија, Испанија «Атрика» (1976) вә c. күндəлик гәзет- ҹи илләрдән мүасир үслубда биналар
вә чXP иләдир. Пул ваhиди малагаси ләр. Таратра Милли Информасија уҹалдылыр. Гәдим дөврләрдән ағам үзә
франкыдыр. акентлији 1977 илдә japaдылмышдыр. риндә ојма (hәндәси вә нәбати орна

Сәһијjә. 1972 илдә М.-да әһалинин Малагаси радиосу (1960) ва телеви- ментли, инсан вә һејван тәсвирли ев
Һәр мин нәфәринә дүшән доғум сајы зијасы (1967) һөкумəтин ихтијарын- әшјалары, маскалар вә с.), Һөрмә (һә
34,1, өлүм сајы 10,2, һәр мин нәфәр дадыр. сир, шлјапа, сәбәт), тохуҹулуг (деко
дири доғулана көрә ушаг өлүмү 53,2 әдәбијјат. м. әдәбијјаты малага- ратив парча) вә с. jajылмышдыр. 30-ҹу
олмушдур. Орта өмүр кишиләрдә 37,5, си вә франсыз дилләриндә инкишаф илләрдән профессионал бојакарлыг (əса
гадынларда 38,3 илдир. Мә'дә бағырсаг eдир. Халг јарадыҹылығы зәнкиндир. сән, реалист тәмајүллү) инкишаф едир
патолокијасы, вәрәм, дәри-зөһрәви Мүстәмләкә дөврүндә малагаси ди- (В. Равелунануши - Разафимбелу, E. Pa
хәстәликләр, ҹүзам кениш јајылмыш- линдә мәтбуат гадаған олунса да, мү бешахала).
дыр. М.-да 19781 чарпаjылыг (әһа- тәрәгги дүнјакөрү шлү јазычылар (к. Әд.: Рабеманандзара Р. В.,
линин һәр 10 мин нәфәринә 24,8 чарпа- Радзауболина, Радзаунахи Селатра, Мадагаскар. История малгашской нации,



илә

баш верән

В. А., Цветков В. А., Мадагаскар, м., дур. М.-да Рома империјасы дөврүнә она көрә дә онун эсасында планети
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пер. с франц., М., 1956; Бардинаю, миш ән гəдим мәдәни тәбәгә Енеолит М.м. Јер үзәриндә һәјатын әмәлә
Я., Малагасийская республика, М., 1972; дөврүндә jашамыш экинчиләрә мәхсус- кәлмәсиМ.; тәшәккүл тапмышдыр,

пают, М., 1981; Африка, Восточная и лијин 2 ҹи јарысына аид болгар гала- раһид биокимјәви план дурмушдур.
Южная Африка, М., 1981 (серия «Страны сы, сарај, бүру вә тәсәрруфат тикили- Лакин бунунла белә чанлы материја:
и народы»), ләркнин харабалыглары галмышдыр. нын инкишаф просесиндә М.М.-нин

Һүнд. 23 молан сылдырым гајада јо- дəјишмаси ва тәкмилләшмәси, hејван.
МАДАГАСКАР Ахыны — Һинд океа- нулмуш вә «Мадар сүвариси» ады илә вә битки аләминин мүхталиф нүмa jән
нында Мадагаскар а.-нын ҹ.-ш. саһил- танынан 9 әсрә аид гадим болгар релје- дəлəриндә ејни јолла кетмәмишдир.
ләриндә исти ахын; Ҹəнуби Пассат ахы- фи (2,6 м x3,1 м) мәшһурдур. Релјефин Белә һесаб едирләр ки, илкин организм
нынын голу. ҹ. вә ҹ.-г. истигамəтиндә әтрафында вә ашағысында 8—9 əсрлә- ләр абиокен јолла әмәлә кәлән үзви
Һәрәкәт едир. Сүр'әти тәгр. 2—3 рә аид јунан јазысы һәкк олунмушдур. маддәләрлә гидаланмышлар, həјатын
км/саат. Суунун сәтһдә темп-ру 22
28°С-дир. Дузлулуғу 35%-дән чохдур.

Әд.: Мадара. Раскопки и проучивания, сонракы инкишаф мәрһәләләриндә бә'.
кн. 1—2, София. 1934-36; Мадарският зи ҹанлыларда үзви маддəлəри син

4.-г.-дә гисмән исти Ијнә ахыны илә конник, София, 1956. тез етмәк габилијjәти јаранмышдыр.бирләшир.
МАДАГАСКАРЫН истигЛАЛи. МАДАЧ (Madach) Имре (21.1.1823, Бу әламәтә көрə oнлaры автотроф ор

ганизмләр вә һетеротроф организмJәти конГРЕСИ ПАРТИЈАсы Алиострегова — 4.10.1864. орада)—ма
— МАЛАГАси сосиалист инги. ҹар шаири, драматург. 1848—49 илләр ләрә белмәк олар. Фотосинтез просе
ЛАБЫ ХАРТИЈАСЫНА ДЕМОКРА ингилабыны рәлбәтлә гаршыламышдыр синдә jашыл биткиләр co, ассимил
тик АРДым комитаси (АКФМ («Дүшәркә лөвһәләри» шерләр силси- јасија едир вә карбоһидратлары әмәлә
—КДРСМ)—ингилаби демократик пар- ләси). «Инсанын фаҹиәси» (1859—60) кəтирир. Фотосинтез ардыҹыл олараг

оксидлашдириҹи-редукситија. 1958 илдә әсасы АКФМ кими го- мəнзум фәлсәфи драмы, сатирик «Си
јулмушдур. Адынын иқинҹи һиссасини вилизасија кəтирән» (1860), милли азад- јаедичи просес олуб, бу просесин ич
1976 илдә гәбул етмишдир. АКФМ- лыг УГрунда мүбаризәјә чағыран «Мси- расында күнәш енержисини тутмаға

габил олан јашыл пигмент — хлорофилин 3-чү гурулгазында (1962) елми сеј» (1861) вә с. Драмлары вар.
Әсәри:сосиализм партијанын идеоложи докт Трагедия человека, М.,

иштирак едир.

1964. Фотосинтезин, хемосинтезин илкин
ринасы e'лан олунмушдур; марксист мәһсулу олан, онлардан әмәлә кәлән,
Имунгу ваувау» групу партијада рәһ- МАДДЕЈИ-ТАРИХ— классик Шәрг, о јахуд гида илә гәбул eдилән карбоһид
бәр рол ојна јыр. АКФМ Мадагаскар чүмләдән Азәрб. ше'риндә мүəjjән һа- ратлар, липидләрин—јағларын вә баш
Демократик Республикасынын (МДР) дисәләрин, көркəмли шаир, дөвләт ха- га јағабəнзәр маддəлəрин синтези үчүн
Али Ингилаби Шурасында, Милли Дими, алимлəрин доғум вә өлүм та- башланғыҹ материалдыр. Белә ки, јағ
Халг Мәҹлисиндә вә һөкуматдә тәм- рихини, әсәрләрин јазылдығы или көс- лы биткиләрин jетишмиш тохумларын
сил олунур. Партијанын зәһмәткеш тәрмәк үчүн ишләдилән ифадә тәрзи. да јағын топланмасы шәкәр һесабына
ләр тәрәфиндән кениш мүдафиә олу- м. т.-дә әрәб «әбҹәд» Һесабындан (һәр баш верир. Али биткиләр вә хемосин
нан ән мүһум програм тәләләринин һәрф мүəjjән бир рәгәми ифадә едир; тез едән микроорганизмләр азоту амбир чоху Малагаси сосиалист ингила мәс., (әлиф—1,. (беј-2, (гаф)— мониум дузлары вә нитратлар шәк
бы хартијасына дахил едилмишдир. 100 вә с.) кениш истифадә олунурду. линдә cәрф едир, һәм дә нитратлар га
Партија империализмә, јени мустәм- м.т.-дә елә бир ифадә сечилиб ишлә- багҹадан NH, а гəдəр ферментатив ре
ләкәчилијə, иргчилик вә апартһејдә дилирди ки, орадакы һәрфләрин тәм- дуксијаја мә'руз галыр. Сонра NH,
гаршы ардыҹыл мүбариза
АКФМ-кДРСМ-ин нөвбати 9-ҹу гу- нилән тарих алынсын.:

апарыр. сил етдији рәгәмләр ҹәмләнәркән истә-әлагодар ферментләрин тә'сириндән ке
то, јахуд окси туршуларда бирләшир

рултајы (1980) МДР-ин сосиалист ис- МАДДә— рәсми һүгуг актынын, вә нәтиҹәдә аминтуршулар әмәлә кә
тигамәти јолу илә даhа да инкишаф нәдин бир бөлмәси (бәнди). Мəс., га- лир (мәс., пироүзүм туршусу вә NH,
етдирилмаси хәттини тәсдиг етмиш, нунун М. си, бејнәлхалк мүгавиләнин аланин верир),
ССРИ вә диқәр сосиалист өлкәләри илә М.-си вә с. Һәјатын, бөјүмәнин, чохалманын,
достлуг вә әмәкдашлыг мүнасибәтләри MАддә KYTләсинин САХЛАН, һәрәкәт габили јjәтинин вә с. мүһафизә
ни инкишаф етдирмәјә чакырмышдыр. МАСЫ ГАНУНУ — кимја гaнунларын- олунмасы үчүн зәрури олан енержи
Партијанын сəдри Р. Андриамандзату, дан бири; бу ганунда дејилир; ким jәви мәнбәји һүҹејрәләрин гурулуш компобаш катиби ж. Рабесахaлaдыр. Мәр- реаксија ја дахил олан
кәзи органы «Имунгу ваувау» газетидир. умуми күтләси (чәкиси) реаксија мəh. парчаланма мәһсулларынын бир гис

маддəлəрин нентинин синтезиндә истифадә етдији

МАДАКИз— Азәрб.ССР Мардакерт сулларынын үмуми күтләсинә (чәки- минин оксидләшмәси просесидир. Ор
(дгмв) р-нунун Верин Чајлы совет: синә) бәрабəрдир. 1748 илдә М. В. Ло- ганизмларин әксәријjәтиндә eһтијат ha
лијиндә кәнд. Р-н мәркәзиндән 13 км моносов кәшф етмиш вә онун дүзҝүн- лында сахланмыш əсас енержи мәнбәји
шм.-г.-дә, Тәртəр чајынын саһилиндә, лүjүнү 1756 илдә металлары тапалы карбоһидратлaрдыр. Организмдә поли
Муровдағ силсиләсинин этəјиндадир. габларда көзәртмәклә тәҹрүби јолла сахаридлəрин парчаланмасы онларын
ӘҺ. 648 (1981); hejвандарлыг вә тахыл- сүбута етирмишдир. Кимјави реак- ферментатив һидролизи илә башла јыр.
чылыгла мәшғулдур. Орта мәктәб, сијаларын мигдарҹа bесабланмасы бу јағларын диссимилјаси јасы да һәмчи
клуб, китабхана, киногурғу, тибб мән- гануна əсасланыр. нин oнлaрын липаза васитәсилә һидро
тәгәләри вар. Ме'марлыг абидәләрин- МАДДәләр МҮБАдиләси вә ја лиз едәрәк сәрбəст јағ туршусу вә гли
дән көрпү вә 12 әсрә аид Јеғиш Ара- метаболизм — организмдә кедән серин әмәлә ҝәтирмаси илә башла јыр:
кел мә'бәди дөвләт тәрәфиндән мүһа бүтүн кимјави реаксијаларын мәҹму- бу маддәләр сонра асанлыгла оксидлә
физә олунур. су. Ф. Енкелс həјата тә’риф верәрәк шәрәк Совә H,0 верә биләр. Зүлал
МАДАКИз СУкөTYPMə говшA көстəрмишдир ки, онун əн əсас хүсусиј- ларын диссимилјасијасы протеолитик
FЫЕ Азәрб.CCP Maрлaкерт р пун,да јəти даими М.м. илә һәјаты әһатә едән ферментләрлә oнлaрын һидролитик пар
(ДГМВ), Тәртəр чајы үстүндә, Сәр хариҹи тәбиәтдир. бу мүбадилә кәсил- чаланмасы нәтиҹәсиндә баш верир ва і
сәнк су говшағындан 20 км ә гәдәр дикдә һәјат да гуртаpыр. Бәләликлә, нәтиҹәдә кичикмолекуллу пептидлар вә •
ашағыдадыр. 1976 иллә истифадәјә ве М.м. həјатын ән мүһүм ваҹиб әламәти- сәрбəст аминтуршулар әмәлә кәлир. Ин.
pилмишдир. Сукөтүрмә говшағы чајын дир. Организмин бүтүн орган вә то- санда- вә һејванда аминтуршулар хү
ахымыны суткалыг танзим едән һовуз- хумалары диқәр орган вә тохумалар- сусән гараҹијәрдә да һа сүр'әтлә пар
дан (һәҹми 5,86 млн. м2), торпаг бәнд- ла, Һәмчинин организми әһатә едән ха- чаланыр.
дән (һүнд. 28 м), суашыранлардан риҹи мүһитлә фасиләсиз олараг ким- Организмдә баш верән бүтүн био
вә с.-дән ибаратдир. М.с.г.-ндан сағca- jәви сурәтлә гаршылыклы әлaгәдәдир. кимјави просесләр бир бири илә сых
Һил Тәртәрчај макистрал суварма ка- Гида илә организмә хариҹи мүһитдән әлaгәдәдир. Зелал мүбадиләси илә ок
налы (бир гадәр ашағыда бу каналдан мухталиф маддәләр дахил олур вә сидлашдириҹи-редуксијаедиҹи просес
солсаһил Тәртәрчај макистрал каналы организмдә мүəjjән дәјишикликләрә ләр арасында олан əлага мухталиф шә
ајрылыр) башланыр. мә'руз галыр. Бунлар гисмән организ- килдә иҹра едилир. Тәнәффус про
МАДАРА-Болгарыстанын шм.-ш.-ин- мин өзүнү тәшкил едән маддәјә чеври- сесинин əсасы олан ајры ајры биоким
дә, Мадара к. јахынлығында (Шумен лир ки, бу просес дә ассимилјасија. јави реаксијалар əлагəдар фермент
р-ну) археоложи абидәләр комплекси. адланыр. Әкс просес— диссимилјасија ләрин, ја'ни зүлалларын катализ тə'
1903 илдән тәдгиг олунмуш Мадара к. ассимилјасија илә сых гаршылыклы сириндән баш верир. Организмдә мад:
јахынлығындагы мағарада ашкар едил- әлaгәдә баш верир. дәләрин чеврилмәләриндә витаминләр,

сә
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зә ва

су вә мүхталиф минерал бирләшмәләр етмәк үчүн јени ресурсларын вә да- мәсиндә ән мүһүм стимулдур. В. И.
мүһүм јер тутур. Витаминләр кофер- хили eһтијатларын ашкар едилмасини Ленин Совет Һакимијjәтинин илк ил
ментләрин тәркибинә дахил олмагла тә'мин едир, мадди ресурслара ҹидди лəринин тәҹрүбәсини умумиләшдирәрәк
чохлу ферментатив реаксијаларда иш- гәнаәт едилмәсинә имкан јарадыр вә c. көстəрмишдир ки, чохмилјонлу күтлә
тираќ едир. Минерал малдәләр мүба- Əрази м.б.-ы мүттәфиг респ.-лар, ләри коммунизмә «билaвaситə pyh jүк
диләсиндә Na, K, Ca, P, һәмчинин мик- игтисади р-нлар, дијар ва вил.-ләр, сәклији əсасында дејил, бөјүк ингила
роелементләр вә б. гејри-үзви маддә ајры-ајры мəhсуллара даир исә һәм- бын доғурдуғy pyh jүксəклијинин кө
ләр мүһүм рол ојнајыр. Ca, P сүмүк чинин истеһсал вә истеһлак зоналары мəји илә, шәхси мәнафе əсасында, шәх
вә дишләрин əсас һиссәсини тәшкил үзрә (һөвзәләр үзрә көмүр балансы, ви мараг əсасында, тәсәрруфат һесабы
едир. Ҹанлы организмдә М.м. просеси- енержи системлəри үзрә електрик енер- əсасында...?, чaтдырмаг олар (Әсәрлә
нин бир бири илә узғунлашмасы вә сә- жиси балансы) тәртиб олунур. Мүттә- ри, ҹ. 33, cəh. 41). Шәхси мадди мараг
лислији һәм һүҹејрәләрдә, һәм дә тоху- фиг респ.-ларын М.б.-ынын көмəјилә һәр бир ишчинин сəрф етдији әмәјин
ма вә органларда ҹидди вә пластик су- истәр умумиттифаг, истәрсә дә һәмин кəмијjәт вә кејфијjәтинә көрә мадди
рәтлә әлaгәләндирилмаси сајәсиндә баша респ.-нын тəлəбатынын өдәнилмаси вә мә'нәви не' мәтләрин бөлүшдүрүл
чатыр. Бу əлагәләндирмә һәр бир га- нәзәрә алынмагла онун сəна је вә к.т.- мөси васитәсилә реализә едилир (бах
низм үчүн тарихи инкишаф просесиндә нын ајры-ајры cahəлəринин инкишаф Әмәјә көрә бөлкү гануну). Сосиализм
тәшәккүл талмыш, ирсијjәт механизм- нисбәтләри мүəjjән олунур. Хүсуси дә ишчилəрин мадди стимуллашдырыл
ләри вә организмлә хариҹи мүһит ара- м.б.-а металын нөвлəри вә профил- масынын əсас формасы әмәк һаггыдыр;
сында гаршылыглы әлaгә илә мүһафи- ләри, көмүр нөвлари вә маркалары вә бу да гаршылыглы әлaгәдә вә асылы

олунан истигамәтләндирилән с. үзрә тутулан баланслар дахилдир. лыгда олан үч үнсүрдән — тариф сис
М.м.-нин характерини мүəjjән едир. Ән мүһүм м.б. саһәләрарасы ба- теми, әмәјин нормалашдырылмасы,
М.м.-ни тәшкил едән бир-бирилә сых лансын натурал вә дәјәр формаларын- форма вә системләрдән ибаратдир. Мад
әлагӘдар биокимјави реаксијаларын да умумиләшдирилмиш шәкилдә ифа- ди стимуллашдырманын мүһүм васитә
мәҹмусу həјатын ән зәрури шарти блан дә олунур. Баланслар х.т.-нын план- си мүкафатландырмадыр (әсас мәнбәји
организмлә шәраитин гаршылыглы тә'- лашдырылмасында тәтбиг олунан ме- мадди һәвәсләндирмә фонду вә әмәк
сири нәтиҹәсиндә иҹра олунур. Ф. Ен- тодларын бүтүн мәҹмусу (игтисади һаггы фондудур). Планлашдырманын
келс јазыр: «Гидаланма вә ифразат тәһлил, техники-игтисади heсaблaмa- вә игтисади стимуллашдырманын јени
васитәсилә баш верән маддәләр мүбади- лар, баланс вә иктисади-риjази метод- системинә кечилмаси [бах Игтисади
ләсиндән... həјатын бүтүн дикәр ән лар) әсасында тәртиб едилир. Бунла- ислаhат (1965) мүəссисәләрдә вә ис
бәсит амилләри... ирәли қәлир...» (Ан- рын ичәрисиндә баланс методу мүһүм теһсал бирликләриндә тәсәрруфат he
ти-Дүринг, Б., 1967, cəh. 81): әһәмијjәтә маликдир. Бүтүн баланс- сабынын бүтүнлүклә тәтбигинә имкан

Белəликлә, организмин инкишафы ларын гурулмасынын əсасыны белә вермишдир. Мәнфәәт фәһлә вә гуллуг
(онтокенез) вә бөјүмәси, ирсијjәт вә бир тәнлик тәшкил едир: дөврүн әв- чуларын мадди стимуллашдырылмасы
дәјишкәнлик, гыҹыгланма вә али си- вәлинә мәһсул галығы+дахил олaн ре- нын əсас мәнбәләриндан бири олмуш
нир фәалијjәти—həјатын бүтүн бу мү- сурсларддөврүн ахырына галыг+ дур. К-зларда мадди стимуллашдырма
һүм тəзаһүрлəри о вахт баща дүшүләр дөвр әрзиндәки хәрҹләр. Бу, иҹтимаи да тә'минатлы әмәк һаггындан истифа
вә инсан ирaдәсинә табе едилә биләр истеһсалын бүтүн үнсүрлəринин дахи- дә олунур. К-зчуларын әмәјинин өдә
ки, М.м.-нин ирсијjәтлә бағлы ганунауі- ли бирлијини вә гаршылыглы асылы- нилмаси пулла минимум тә'мината ма
ғунлуглары вә дәјишмәкдә олан хари- лығыны көстәрир. м.б.-ын тәртибин- ликдир. К-зчуларын мадди марағы
ҹи мүһит шәрайтинин тә'сириндән он- дә ән мүһүм вә ән чәтин иш мүəjjән әлaвә әмәк һаггы вә мүкафатландырма
да баш верән дәјишикликләр (һәмин конкрет шәраитдә иҹтимаи истеhca- илә артыр. Зәһмәткешләрин тəлəбаты
организмин реаксија нормасы чәрчи- лын еффектлијинин артырылмасыны нын чох һиссаси иљтимаи истеһлак
вәси даxилиндә) аjдынлашдырылмыш тә'мин едән ресурслара вә онлардан фондлари васитәсилә тә'мин олунур.
олсун. истифадәјә дайр оптимал структура Игтисади стимуллашдырма х.т.-на мәр

Бүтүн хәстәликләрдә М.м. бу вә наил олмагдыр. кəзләшдирилмиш планлы рәһбәрлијин
ја дикәр дәрәҹәдә позулур. Хүсусән Әд.: Ахундов Ш. Ә., Материал тәркиб вә ајрылмаз һиссәсидир.
синир системинин трофик вә тәнзим баланслары, Б., 1975; Новичков Б. Сосиализм әмәјә күчлү мә'нәви
функсијасы вә онун нәзарәт етдији да- Ф., Материальные балансы, М., 1972; стимул јарадыр, Сосиализмдә әмәјә
хили секресија вәзиләринин фәалијjәти Павлов В. С., Финансовые планы и ба мүнасибәт инсанын мә'нәви гијмәтдансы в системе экономического планированормадан кәнара чылдыгда бу позғун- ния, М., 1978. ләндирилмасинин эсас әламәтләрин
луглар даhа да аjдын нәзәрә чарпыр. дән биридир. Зәһмәткешләрин истеh
М.м. заманы баш верән позғунлуглары МАДди вә мә'нәви стиМУЛ- салын идарә олунмасына ҹәлбедил
мүалиҹә етмәк үчүн башлыҹа олараг ЛАШДЫРМА, сосиализмдә мәси, јарадычылыг тәшәббүсләрина
опозғунлуглары төрәдән сәбәблəри инсанларын әмәјә ҹәлб олунмасы, әмәк вә ахтарышларына һәртәрәфли көмәк
арадан галдырмаг лазымдыр. фәаллығы вә тәшәббүскарлығынын ар- көстəрилмаси мә'нәви һәвәслән

тырылмасынын форма, метод вә васи- дирилмаси тадбирлари онларда фәал
Әд.: Енкелс Ф., Тәбиәтин диалек- тәләри. Һәр һансы иҹтимаи-игтисади лығы артырыр вә күтләви әмәк тәh

тикасы, Б., 1966; jенә онун, Анти-Дү- формасијада инсанларын әмәк фәалијjә- рәманлығы japaдыр (бах Сосиализмринг, Б., 1967; һәсәнов ә. вә башгала
ры, Биоложи кимја, Б., 1974; Кретович тинин сасыны мәнафеләр (бах Игти- јарышы, Коммунист әмәји коллектив
В. Л. Основы биохимии растений, 5 изд., сади мәнафеләр), мадди вә мә'нәви лəри вә зәрбәчилари). Бүтүн зәһмәт
м., 1971; Збарский Б. и., Иванов тəлəбатын өдәнилмаси тәшкил eдир. кешләрин көклү игтисади мәнафе бири. "и., Мардашев с. Р., Сосиализмдә зәһмәткәшләр өзләри лији мадди вә мә'нәви стимуллары сәская химия, бизд., л., 1972; Ленин.

үчүн чалышырлар, онларын иҹтимай, мәрәли Әлагәләндирмәјә имкан верир.джерА., Биохимия, пер. с англ., м., коллектив вә шәхси мәнафеләри х.т.- Әмәјә коммунист мүнасибəти тәрби1976; уайт А. и др. Основы биохимии, нын һәртәрәфли инкишафына, бүтүн jәсиндә вә мә'нәви стимулларын инки
пер. с англ., под ред. Ю. А.Овчинникова, ҹәмијjәтин, онун һәр бир үзвүнүн кет- шафында партија, комсомол вә һәмМ., 1981,

дикҹә артмагда олан тəлəбатынын дол- карлар иттифагы тәшкилатларынын
МАДДИ БАЛАНcЛАР —һәр һансы ғун өдәнилмәсенә јөнәлдилмишдир. ролу бөјүкдүр. Мә'нәви стимуллаш
мәһсул ресурсуну она олан тəлəбатла Адамларын халгын мәнафеји наминә дырмада фәһлә вә гуллугчулар хүсуси
мүгајисәли характеризә едән көстәри- ишләмәләрини дәрк етмәләри Онларын әмәк хидмәтләринә керә орден, медал,
ҹиләр системи. М.6.-дан истеһсалын әмәкдә фәал иштирака ҹәлб олунмасы- Фәхри фәрман, дөш нишаны илә тәл
мувафиг мəhсул нөвлəри илә тә'мин нын, әмәк мәһсулдарлығынын арты- тиф олунур, онлара Фәхри адлар,
олунма дәрәҹәсинин вә х.т.-нда про- рылмасынын күҹлү мә'нәви амилләри- пешәсинин устасы ады верилир. Әмәк
порсијаларын дүзкүн мүəjjән едилмә- дир. Лакин умуми мәнафедә әмәјин Шөһрәти ордени, «Әмәк Ветераны»
синдә истифадә олунур. Х.т., әрази иҹтимаи борҹ кими зəрурилијинин дәрк медалы тә'сис едилмишдир. Сосиалист
вә хүсуси М.6.-а ајрылыр. Х.т. баланс- едилмаси ҹәмијjәтин бүтүн үзвлəринин Әмәји Гәһрәманы ССРИ зәһмәткеш
ларында бүтүн ССРИ X.т. миг јасында әмәкдә фәал вә мүнтәзәм иштирaкы ләри үчүн јуксәк фәртләндирмә дә
ајры-ајры мəhсул нөвлари үзрә ресурс- үчүн кифајəт етмир. Сосиализмдә әмәк рәҹәсидир. Истеһсалын, елм вә тех
лар вә тәләбат мүгајисә едилир. Бу һәлә ҹәмијjәт үзвлəринин биринҹи һә- никанын, мәдәнијjәт вә инҹәсәнәтин
балансларын ишләнилмаси Х.Т.-нын јати тəлəбатына чеврилмәмиш, jашамаг инкишафындакы бөјүк хидмәтләр Ле
мүəjjән инкишаф мәрһәләсинд тәлә- васитаси кими галмышдыр. Буна көрә нин вә Дөвлат мукафатлары илә гејд
батла ресурсларын ујғунлашдырыл- дә ишчинин өз əмəјинин нәтиҹәсинә олунур. Дикәр јахшы ишләринә көрә
масыны, игтисади дөвријjәјә дахил шәхси марағы онун әмәјә ҹәлб едил- фәргләнәнләрә тәшәккүр, гијмәтли һә

ва
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МедвА, и всек ова А. М. бəрк исим

дијjәләр, јахуд фәхри фәрманлар вери- тәшкилатлар зәһмәткешләрин сəhhəтинә просеси; бураја сәнаје мүəссисəлəринин
лир, адлары Шәрәф китабына, јахуд јетирилән зәрәр үчүн М.м. дашытыр. бурахдығы истеһсал техники тә”јинатлы
Шәрәф Лөвһәсинә јазылыр. Әмәјә ҝөрә МАДди нөгтə— механикада кечдији мәһсулларын реализаси вә истеһлакчы
мадди вә мә'нәви стимулларын әлaгә jола нәзәрән кичик олан сонлуларын һәмин мәһсулларла тә'минаты
ләндирилмәсинә даир Ленин принсип- күтләли макроскопик ҹисми характери- дахилдир. М.-т.т. х.т.-нын бир бирин
ләри инкишаф етмиш сосиализм ҹэмиј едән анлајыш. М.н. реал мөнҹуд дән асылы саһәләриндә мәһсул истеh
јəти дөврүндә дә өз әһәмијjәтини сах- олан ҹисимлəрин идеаллашдырылмыш салы вә истеһлакынын узлашдырылма
лајыр. образыдыр. Ҹисми М.н. кими гәбул сыны тә'мин едир. Истеһсал васитәлә

Әд.: Маркс К., Капитал, ч. 1, Б., етмәк һәрәкәтин вә гоjулан мәсәләнин ринин тəдавүл сферасынын планаујғун
1969, фәсил 8, cəh. 267—79; фәсил 17—20, характериндән асылыдыр. Мәс., Јери тәшкили дә, өз нөвбәсиндә, иҹтимаи ис
сəh. 534—64; Ленин в. и., Октјабр ин- ҝүнән әтрафында һәрәкәтини өjpəнəр теһсалын сәмәрәлилијинә, мүəссиоөнин
гилабынын дөрдүнчү илдөнүмүмүнасибә- кән М.н. гәбул етмэн олар, өз оху тәсәрруфат фәалијjәтинин нәтиҹәләринә
тилә, Әсәрләри, ч. 33; Сов. Икп xxVI гу- әтрафында фырланмасына бахдыгда исә бир чох ҹәһәтлән тә'сир көстәрир.
рултајынын материаллары, Б., 1981; ha- олмаз. М.н.-нин фәзада вәзијjәти həн- М.-т.т. сосиализм гуруҹулуғунун бүчыјев Ә. сејидов С. кими тә'јин түн мәрһәләләриндә сосиалист ҝенишдәси нөгтанин вәзијjәти

Б., 1977; Громадди мараг

териальные и моральные стимулы при Мн.-нин һәрәкәти эталәт мәркәзинин дур. Сов, Икп МК-нын Сентјабр (1965)

хозяйственного расчета и материального ханикада М.н. анлајышы
Проблемы развития һәрәкәтинә еквивалентдир. Классик ме- пленумундан сонра М.-т.т.-ын саһәләр

елементар арасы умумдөвлат системи japaдыл
стимулирования на современном этапе, л., зәррәҹикләрә дә анддир. мышдыр. Үмумдөвләт тәҹhизат систе
1978; Чулков Т. Г., Материальные и MАдди СҮБУТ-бах Субут. минә рәһбәрлик етмәк мәгсадилә ит
моральные стимулы к труду в колхозах, МАДди һәвәсләндИРМə Фон тифаг-респ. комитаси — ССРИ ДөвләтКиев, 1980.

ДУ, ССРИ-дә — игтисади стимул Мадди-Техники Тәҹhизат Комитаси (о
МАдди ЕҺтиЈАТЛАР сәРФинин лашдырма фондларындан бири; мүəс ҹүмләдән Азәрб. ССР-дә Азәрб.ССР
НОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫ — сосиа- сисә (бирлик), тәшкилат ва х. т. нын Дөвлат Мадди-Техники Тәҹhизат Ко
лист өлкәләриндә мәһсул ваhиди истеһ- дикәр саһәләри ишчиларинин мүка митаси) тә'сис, едилмишдир. Бу система
салына, јахуд ишин һәҹминә чәкилән фатландырылмасы, еләчә дә онлара ашағыдакылар һәвалә олунмундур: тәҹ
мадди мәсрәфләрин планлы өлчүсүнүн мадди јардым қөстəрилмаси үчүн нә hизат вә сатыш планларынын реализә
мүəjjән едилмаси. Мадди еһтијатлар сәр- зәрдә тутулур. М.К.ф. нун japaдыл си, саһәләрарас- кооперасијанын тә'ми
фи нормалары истеһсалда хаммал, ма- масы мәнбәји муассисәнин (бирлијин) ни, мүəссисәләр арасында сәмәрәли тә
териал, јанаҹаг вә с.-нин . истеһлак өл- мәнфәәтидир. Бурада әмәк hаггы сәрруфат _əлагəлəринин japaдылмасы,
чүсүнү характеризә едир. Нормалар фонду үзрә ишчиләрә верилән мүка- Дөвләт План Комитаси тәрәфиндән
васитәсилә бүтүн Х.т. caһәләрӣ үзрә фатларын маблағи дә нәзәрә алыныр. бөлүнмәјән мәһсулларын бөлкүсү, ис
мадди мәсрәфләр планлашдырылыр, Сәнаједә М.h.ф.-нун маблағи мәнфә теһсал васитәләринин топдансатыш ти
мадди еһтијатлара тəлəбат heсaблaныр. Әтдән ауырмаларын сабит норматив- ҹарəтинин тәшкили, назирлик, идарә вә
Нормалар мадди балансларын ишләнил- ләринә көрә һесабланыр. М.h.ф. -ндан мүəссисəлəрин мəhсулкөндәрмә планла
мәсиндә техники-игтисади базадыр, он- фәһләләр, мүһəндис-техники ишчиләр, рыны јеринә jетирмәсино нәзарәт, тәҹ
лардан хаммал, материал, јанаҹаг, елек- гуллугчулар вә дикәр категоријадан Һизат системинин даhа да тәкмилләш -
трик енержиси бөлкүсүндә вә бунларын олан ишчиләр мүкафатландырылыр; бу дирилмаси вә с. М.-т.т.-ын тәкмилләш
сәмәрәли ишләнилмәсинә нәзарәтдә ис- заман мәһсул бурахылышы вә реали- дирилмаси мәгсəдилә мүəссисәләр ара
тифадә олунур. Мәсрәф нормалары ел- зәси үзрә истehca. планларынын јеринә сында узунмүддәтли бирбаша тәсәррү
ми ҹәһәтлән əсасландырылмыш, мүтə- jетирилмаси вә артыгламасы илә јеринә фат әлaгәләри женишләндирилир, истеh
рәгги вә динамик олмалыдыр. Прак- jетирилмәси, әмәк мәһсулдарлығынын сал васитәләри тиҹарəтинин кениш шә
тикада М.е.,н,-нда үч əсас методдан јүксәлдилмәси, техники ҹәһәтлән əсас- бəкəси japaдылыр, М.-т.т.-ын мадди
— аналитик-heсaблaмa, тәҹрүбә-истеһсал ландырылмыш һасилат нормаларынын техники базасы мөһкәмләндирилир. Бу
вә һесабат-статистика методундан исти- тәтбиги, бурахылан мәһсулун кејфијjәҹәһәтлән Сов. Икп мк вә ССРина
фадә олунур. Нормалар билаваситә мү- тинин јүксәлдилмәси, хаммала, мaтe зирләр Советинин «Планлашдырманы
Әссисәләрдә тәртиб олунур, Онларын са- риала ганааг с. əсас көтүрүлүр. јахшылашдырмаг, пстеһсалын сәмәрәли
һәләр үзрә умумиләшдирилмәсини вә М.h.ф.-ндан мүəjjән едилмиш мүка- лијинин вә ишин кејфијjәтинин јүксəл
онлара риаjәт олунмасына нәзарәти сə- фатландырма системинә ујғун олараг дилмасинә тәсәррүфат механизминин
наје бирликләри, назирлик вә баш ида- ҹари (квартал) мүкафатландырма һә тә'сирини күҹлән дирмәк һаггында» 1979
рәләр һәјата кечирир. ССРИ-дә М.е.с.н.- jaтa кечирилир; мүəссисәнин чох мү- ил 12 ијул тарихли гәрары бөјүк әһә
на ССРЙ Дөвләт План Комитаси үму- Һүм истећсал тапшырыгларыны јериліә миjiəт касб едир.
ми методоложи рәһбәрлик едир. јетирәркән фәртләнмиш ишчиләр бирдә МАДЕЈРА (Madeira) — Атлантик океа
МАДДИ МАРАГ — бах Мадди вә мә”- фәлик мүкафатландырылыр; заводда нында, Африканын шм. г. саһиллари
нәви стимуллашдырма. хили сосиализм јарышынын вә иллик јахынлығында адалар групу. Порту
МАДДИ мәдәниәт ТАРИХИ фәалијjәтин јекунларына көрә (умуми талијанын Фуншал маһалыны тәшкил
АКАДЕМИЈАСЫ — бах Археолохија ишин нәтиҹәләринә ҝөрә) мүкафат ве- едир. Маһалын саh. 0,8 мин км, əh.
Институту. рилир, бирдәфәлик көмәк көстəрилир. 282' мин (1975). Ән бөјүк адасы Мадеј
МАДди мәс'УЛИЈәт—1) совет һү- М.h.ф.-нун japaдылмасы вә ондан ис- радыр. М. суалты вулкан ирвәләри
гугуна көрә фәһлә вә гуллугчуларын тифадә системинин истисади ҹәһәтлән дир. Иглими океан вә Аралыг дәнизи
ишләдиклари муассисәјә (идарәјә) вур- мүкәммәл əсасландырылмасы мадди вә типлидир. Иллик јағынты 740 мм-ә
дуглары әмлак зəрəрини өдəмəси. Га- мәнәви стимуллалдырманын умуми гәдәрдир. Субтропик саванналар, дағ
нунвериҹиликдә иқи эсас вә бир əлавә системиндә мүһүм рол ојнајыр. ларда дәфнә мешәләри вар. Үзүмчү
М.м. нөвү нәзәрдә тутулур: ишчинин аj- МАДди ҺҮГУГ - конкрет ичтимаи лүк, шәрабчылыг инкишаф етмишдир.
лыг тариф дәрәҹәсинин (маашын) 1/3-и мүнасибәтләри танзимләјән һүгуг нор- Банан јетишдирилир. Мүһүм шәһә
Һәддиндә М.м.; тариф дәрәҹәсинин 1/3 маларынын мэҹмусу. М.h. нормалары ри вә порту Фуншалдыр (Мадејра
индән артыг өлчүдә М.м.; зəрəрин фак- мүлкиjjәт формаларыны, әмлакын вә а. -нда).
тик өлчүсү онун номинал өлчүсүндән шәхсләрин һүгуги вәзијjәтини тәсбит МАДЁЈРА (Madeira) — Боливија вә
чох олдугда əлава М.м. нөвү тәтбиг едир, дөвлат органларынын тәшкили Бразилијада чај. Амазон чајынын ән
Олунур. Маашын 1/3-и Һәддиндәки гајдасыны вә структуруну, вәтәндашла - бөјүк сағ голу. Анд д-рындан башла
мәһдуд мəс' улијjәт М.м.-ин рын һүгуги статусуну, бүгуг позунту- Нан Маморе вә Бени чајларынын бир
əсас нөвүдүр. Истеһсал аләтләрини кор- ларына көрә мәс“улијjәтин эсасларыны ләшмәсиндән әмәлә ҝәлир. Уз. (Мамо
ламаға, мәhв етмәјә, итирмәјә көрә, сә- вә hәддини мүəjjән едир. Тәсәрруфат, ре чајынын мәлбәјиндән) 3230 км, һөв
нəдлари итирмәјә көрә вә с. һалларда мүлки, әмлак, аилә, к-з вә диҝәр мүна- зәсинин саh. 1158 мин ҡм?. Порту-Вел
нәзәрдә тутулур. Ишчинин јазылы расибәтләр М.h. објектидир. М.h. просес-ју ш.-нәдәк 1060 км мəсафәдә кәмичи
зылығы олдугда маашдан тутма јолу суал hүгугла гырылмаз бағлыдыр. лијə јарарлыдыр. Порту-Велју, Умајта,
илә әдәнилир. Разылыг олмадыгда һә- МАДдиләшмиш әмәк—бах Əмәк. Маникіре ш.-дəри м. саһилиндәдир.
мин мәсәләјә халк мәһкәмəси бахыр. МАДДи-мәс'УЛ Шәхс—бах Мад- МАДƏРШАҺлыг габилә-тајфа
Ишчинин һәрәкәтләриндә ҹинаjәт гајда- ди мәс'улијjәт. гурулушунун дағылмасы вә синифли
сында гиб олунан әмәл олдугда там МАДДИ-ТЕХНИ тәһизAT — ис- ҹамоjjәтә кечид дөврүндә ичтимаи гу
М.м, тәтбиг олунур. 2) Совет гaнун- теһсал васитəлеринин планлы бөлкүсү рулуш формаларындан бири. Бах Мат
вериҹилијинә қөрә мүəссисә, идарә вә вә тәдавүлүнүн планаујғун тәшкили риархат.

ва
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туша,

мадэйни (Mazzini) Ҹүзеппе (22.6. МАДРИД (Madrid). Испанијанын истеһсалы, бәдии сəнəткарлыг инкишаф
1805, Женуја — 10.3.1872, Пиза) пајтахты, Өлкәнин мүһүм сијаси, иг- етмишдир.

италјан ингилабчы- тисади вә мәдәнијjәт мәркәзи, нәгл. М.-дә орта әср тикилиләриндән чох
сы. буржуа демок говшағы. Мадрид эјалəтинин вә Јени 16—18 әсрә
рат. Италија милли Кастилија тарихи вил,-нин эсас шәһә- аз номунә галмышдыр. капелласы

азадлыг Һәрәкаты ри. Месета платосунда (650 м-дән чох (1520), Пласа Мајор меўданы ансамб
рәһбәрләриндән би- јүксəкдə), Сјерра-де Гварда рама д рын- лы (1619), Сан Антонио де лос Алема
ри, онун сол респ.- дан ҹ.-да, азсулу Мансанарес чајынын
чы -демократик чи- Һәр ики саһилиндәдир. Иглими субтро- ел Реал (17 əср) килсәләри вә с. 18 әср

нес (1624), Сан-Хинес, Сан-Исидро

наһынын башчысы пик, Аралыг дәнизи континентал тип дә—19 әсрин 1-ҹи рүбүндә биналар,
вә идеологу. М.-нин лидир. Орта темп р јанварда 4,9°С, әсaсән классисизм үслубунда тикил
1831 Илдә јарат- иjулда 24,2°С дир. Иллик јағынты тәгр. мишдир (Крал сарады, 1738—64; pa
дығы кизли респ.- 440 мм. Бөјүк М. ири шәһәр агломера '17—18 әсрләр, Сан-Франсиско
чы тәшкилат («Жән сијасыдыр (cah. 1,2 мин км,
Италија») јаделли ләдән шәһәрин сан: 607 км). Əh. 4,3 ел Гранде килсәси, 1776—85,Прадомузеји, 1785—1830, Сан-Антонио де

шы бір сыра силаһлы үсјанлар һазыр- р-на бөлүнүр. Ішәһәр идарәчилијино де ла Флорида килсәси, 1792—98, дивар
ингила

бында иштирак етмиш, Рома респуб башчылыг eдир. Шәһәр шурасы да фәа- бөјүмәјә башламышдыр. Респ. Көкумә
кумəтин тә”јин етдији мер (алкалд) рәсмлари Ф. Гојјанындыр, 1798), 13әсрин 2-ҹи јарысындан М. сүр'әтлә

тикасы (1849) Триумвиратынын рәһ- лиjiәт көстәрир. ти вахтында (1931—39) М.-дә интен
бəри отмушдур. 4. Тарибалди илә ја- Шәһәр кими, 932 илә аид хроника сив абадлыг ишлари апарылмышдыр.
хын иди. Италијада ваһид милли дөв- ларда ады чәкилән м. əpəбләрә мәх- 50-ҹи илләрдә јени пејк-шәһәрләр са
Тəтин japaдылмасында бөјүк рол ој сус Мәҹирит галасынын әтрафында лынмышдыр (Ескориал, Ел-Пардо).
намын дыр. јаранмышдыр. 1083 илдә гала әрәб Сарсуела чыдыр мејданы (1935), Авиа

әд. Кирова Кэ.. Жизнь Джузеп- ләрдән алынмышды. 14—15 эсрләрдә сија назирлији (1943—51), микрорајон
rie fад, зини 1805—1872. М., 1981. Кастилија кралларынын игамәтҡаһы лар ва с. муасир тикилиләрдәндир.
МАДЛАР — мачарларын өзләринә вер- иди. 1561 илдә 11 Филипп ону пајтахт
дикләрн ад. етди. М, 19 əсрдә бир сыра халг үс- М.-дә III Филипп (1613) вә 1V Фи
МАДЛЕН мәдәниәти-Палео јаны вә ингилабларынын мәркәзи ол- липпин (1640) ат үстүндә һејкәлләри,
лит мәдәнијjәтинин сон мәрһәләси (е.ә. мушдур. Испан халгынын милли-ин- х. Колумбун (1885), Ф. Гојјанын (1905),
15000 — 8000). 19 әсрин 60-ҹы илләрин- гилаби мүһарибәси (1936—39) дөврүн- М. Сервантесин (2 абидә; 1835, 1927)
дә франсыз археологу г. Мортилје дә м. респ. чыларын мүһүм истинад- абидəлəри вар. 1981 илдә М.-ин Фуен
ашкар етмиш вә Дордон департаментин каһы иди. Франко режиминә гаршы те-дел-Берро паркында А. С. Пушки
дəки (Франса) Ла-Мадлен (La Made мүбаризәдә М. зәһмәткешләринин мү- нин тунҹ абидәси гоjулмушдур (hej
leine) мағарасынын ады илә адландыр һүм хидмәти олмушдур. кәлтәраш О. К. Комов, испан ме'ма
мышлыр. Франса, Испанија, Исвеч М. р-ну өлкәнин сәнаје мәһсулунун ры Поласиос). Шәһәрдә зун-т, Кон
рә, Белчика, АФР. АДР əразисиндә тәгр. 10% ини верир. Нәгл. машынга- серваторија, Драм сәнәти мәктәби вә с.
ja jылмышдыр. Чахмагдашыдан мүх јырмасы (автомобил. тəjjapə, локомо- тәһсил мүəссисəлəри, академијалар, ел
тәлиф чапамаглар, дешиҹиләр вә с. тив), електротехника (радио, електрик ми идарәләр, рәсәдхана, бөјүк китабха
кениш јајылмыш, сүмүкишләмә jүк- аваданлығы вә с.), полиграфија сәна- налар (Милли китабхана -2 млн.-дан
сәк инкишаф етмишди. М.м. үчүн ма- jеси, пластик күтлә, чини-саxсы, әт- чох китаб вә с.), музејләр (Милли ар
монт сүмүју вә дишиндән һејкәлҹик- ријјат, дəри, тикиш, трикотаж мə'му- хеологија музеји вә с.), мусиги вә драм
ләр. мағараларын дивар вә таванында латлары, ипак, јун вә сүн”и парчалар театрлары вә с. фәалијjәт көстәрир.
һәкк отунмуш тәсвирләр характерик
дир.

Әд.: Борисковский пи..
Возникновение человеческого общества, в
кн.; Палеолит мира, Л., 1977.

МАДРЕПОР мәРМАЛАРЫ (Mad
reporaria)-мәрҹан полиплари синфин
дән дәниэ бағырсагбошлуглулары дәc

Әcacән колонија формасында
дыр. М.м. -нын диаметри 25 см-дәк
(Fungia) вә 1 мм дән 3 см-дәк олур.
Мұхталиф формалы колонијаларын
һүнд. бир нечә мә чатыр; əсас һиссә
си әһәнкли скелетдан ибаратдир. 2500
дәк нөвү вар. Дүнја океанында гејри
бәрабəр jajылмышдыр. Әcacән окси
кенлә зəнкин, нормал дузлу дәниз су
ларында 20,5°С-дән јухары темп-рда
јашајыр. М.м. Сакит вә һинд океан
ларынын вә Кариб дәнизинин үст гат
ларында (50 м-ə rəдəр) чохдур. Бу
р-нларда әлван рэнкли М.м. нəhəнк
мәрҹан рифләри әмәлә ҝәти
рир. ССРИ дәнизләриндә jалныз геј
ри-колониал нөвләри: Баренс дәнизин
дә Flabellum, Узаг Шәрг дәнизләриндә
Caryophyllia раст кәлир. Мишар дашы.
дивар блоклары, əhəнк хаммалы, пиг
ментләр алмаг үчүн истифадә едилир.
МАДРИГАЛ (фр. madrigаl, итал. mad
rigаlе, сон лат. matricale (лат. mater —

ана)-ана дилиндә (латын дилиндә
охунанлардан . фәргли олараг) маһны]
— кичик һәҹмли лирик мусигили-пое
Тик жанр; гəдим дә италјан дилиндә
охунан бирсәсли маһны, Ренессанс дөв
рүндә ики-үч сәсли, сонралар чохсәсли
(4—5) вокал поема. М. 18 әсрдә вә 19
әсрин әввәлләриндә интим ше'р нөвү Мадрид. і. Шәһәрдән бир көрүнүш. 2. «Сантјаго Бернабеу» стадиону. 3. Испанија
кими кениш јајылмышды. Крал Академи јасынын бинасы. 4. Шәһәрин мејдандарындан биринлә.

ка

тәси.

View
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МАДУРА (Madura)-Малајја архи- сини јарыб («М.х.» ни шм. дан өтүб maso Aniello) ихтисары; иjун, 1620, Hea
пелагында, Јава а.-нын шм.-ш, саһил кечмәклә) Франсанын нм. ыны тутду- пол—16.7.1647, Неапол) — Неаполда Ис
ләри јахынлығында ада. Индонезијаја лар вә «М.х.» нин архасына чылды - панија һөкмранлыгына каршы чеврил
мәхсусдур. Саh. тәгр. 4,5 мин км”. лар. Јалныз Франса тəслим олдугдан миш антифеодал халг үсјанынын (1647,
Сәтһи дәрә тәпәлидир. Һүнд. 471 мә сонра •М. х.» ндәки франсыз гошунла- иjул) рәһбәри, балыкчы. Үсјана мејвэ
гәдәрдир. Иглими субекваториал, мус ры МҮгавимәт и дајандырдылар. үзәринә верки гоjулмасы сәбәб олмуш
сондур. Енлијарпаглы тропик мешә- МАЖОР (фр. majeur, итал. maggiore, ду. Үсјанчылар верки сəнəдларини јан
ләр, коллуглар вә саванналар вар. Чәл- лат. major — лаһа бөјүк; һәмчинин . dur, дырараг витсе кралын сарајыны мүһа
тик, гaрғыдалы, түтүн вә с. әкилир. лат. durus cөзүндән — мөһкәм, сәрт)- сирәјә алдылар. М. Неапол халгынын
Һејвандарлыг инкишаф етмишдир. Ба- мәгам; М. ун эсасыны өзүнә мәхсус мә капитаны e'лан олунду. Витсе крал
лыг овланыр. Дуз чыхарылыр. Мүһүм гам чалары олан бөјүк үчһәмсәда (үч-веркиләри ләғв етмәјә мәҹбур олса
шәһәри Памекасандыр. сәслик) тәшкил eдир. Минор чалары- да, ејни заманда суи гасд јолу илә
МАДУРА), Мадура— Һиндистанын нын əксинә олараг M. ajдын сәсләнмә— М.-ну өлдүртдүрдү. Буна бахмајараг
ч.-унда шәһәр. Тамилнад штатында, јә маликдир. М. вә минорун бир бири- Ycјаны jалныз 1648 илин апрелиндә Ис
Вајгай чајы саһилиндәдир. д.ј. говша- нə зидд олмасы мусигидә мүһүм есте- панија ордусу јатыртды
ғы. ӘҺ. 548 мин (1971). Өлкәнин мү- тик контрастлардан һесаб едилир. МАЗАРЙни (итал. Маzаrini, Mazza
һүм тиҹарәт вә ири тохуҹулуг мəркәз- МАЖОРИТАР сисTEM (фр. majorité rino, фр. Mazarin) Ҹулио Рајмонд
ләриндәндир. Кустар үсулла парча, бү- —әксәријjәт)-буржуа дөвләт һүгугунда (14.7.1602, Пешина — 9.3.1661, Венсенн)
рүнҹ мә'мулаты истеһсал олунур. 2 нүмajәндәли органлара сечкиләр заманы Франса дөвләт хадими, дипломат,
әсрдән мә'лумдур. сәсвермә нәтиҹәләрини мүəjjән етмә сис- кардинал (1641 илдән). Мәншәҹә сиҹи
М.-да Шива ма'бәдинин, әзәмәт- темләриндән бири. Муасир буржуа дөв- лиjалы задэкан айләсиндәндир. XIV

ли комплекси (12—17 əсрләр) јерлә-ләтләриндә мәтләг чохлуғун М.с.-и вә Лудовикин биринҹи назири олмуш
шир. Комплекса «Минсүтунлу зал» нисби чохлуғун М.с.-и тәтбиг олунур. (1643—61), Франса мүтлэгијjәтини мөһ
(тәгр. 1560), гала диварлары, зәнкин Мүтлэг чохлуғун М.c, -инә кәмләндирмәк сијасəти јер и гмишдир.
hејкәлтәрашлыг әсәрләри илә бәрә- көрә верилмиш вә e'тибарлы сајылмыш Мүтлэгијjәт әлејһинә һәрәкатын (бах
Дилмиш топурам (гүллә), сыра сү- сәсләрин үмуми сајынын мүтлэг (jaxуд Фронда) тәзјиги алтында 1651 вә 1652
тунлар вә галерејаларла әһатә олун- садә) сәсчохлуғуну (jә'ни 50% +1 cәс) илләрдә өлкәни тәрк етмәјә мәҹбур ол
муш «Гызыл занбаглар көлү» (мүгәддәс газанмыш намизəд сечилмиш heсaб муш, 1653 илдә jенидән Франсаја гајы
hовуз), Минакши мә'бәди вә с. гурғу- олунур. дараг haкимијjәти әлә алмышды. М.
лар дахилдир. Комплексдән 1 км ара нисби чохлуғун М.с.-инә нин хариҹи сијасəти Франсанын Авро
лы Тирумаланајјака сарајы (17 əср) көрә онамизəд сечилмиш heсaб олунур пада сијаси hекемонлуғу әлә кечирмаси
јерләшир. ки, онун алдығы сәсләрин сајы рәгио- илә сәҹијjәвидир.
МАДУРАЛЫЛАР — Индонезијанын Ма- лəринин ајрылыгда һәр биринин ал- мАЗАччо [Masaccio; әсл ады вә фа
дура а.-нда вә Јава а.-нын ш.-индә jаша- дығындан чох олсун. милијасы Томмазо ди Мован

јан халг. 8,7 млн, нәфәрдир (1978). Дил- Ихтисаслы сәсвермә (верилмиш сәc- ни ди Симоне Кассаи (Гви
ләри Индонезија дилләри групуна аид- ләрин умуми сајынын 2/3 си, 3/4 ү) ди)) (21.12.1401, Сан-Ҹованни-Валдар
дир. Диндарлары мүсәлмандыр. Мал- М.c, -ин бир нөвүдүр; лакин аз тәтбиг но, Тоскана —1428 илин пајызы, Рома)
дарлыг, экинчилик, балыгчылыг вә сә- едилир. М.с. гејри демократик характер италјан бојакары. Кваттрочентонун
нәтҡарлыгла мәшғулдурлар. м, маһир дашыбыр, чунки М.c, үзрә сечкиләр көркəмли нүмajәндәси. 1422 Илдән
дәнизчи кими мәшһурдурлар. әсaсындa japaдылмыш парламент сијаси Флоренсијада jашамыш, Пиза вә Ро

әд.: Зарубежная Азия. Юго-Восточ- гүввәләрин вә мүхталиф партијаларын мада да ишләмишдир. М. реалист Инная Азия, М., 1979" (серия «Страны и ролунун һәгиги нисбәт ини экс етдир- тибаһ инҹәсәнәтинин јарадыҹыларын
народы»). мир. Буржуа өлкәләриндәки демок-дандыр. Һәлә илк әсәрләриндә («Ма

ратик гүввәләр мүтəнасиб нүмajән донна мүгәддәс Анна илә», Мазолино
МАДhЈА-ПРАДЕШ Һиндистанда дәчилик системинин тәтбиги уғрун- да Паникале илә биркә, тәгр.1424, Уф
штат. Саh. 0,4 млн. км2. ӘҺ. 46,1 млн. да мүбаризә апарырлар. фитси галерејасы, Флоренсија) орта әср
(1975). Инэ.м. Бhопал ш.-дир. Əразиси МАЗбах Минск Автомобил заводу. готика ән'әнәләриндән гəти имтина ет
Декан јајласынын шм.-ыны, Нарбада МАЗАНДАРАН, Мазандеран, миш, христиан мүгәддәсләринин сима
чајы вадисини, Виндһја д-рыны вә 'Мал- мазендеран-Иранда тарихи вил, сында реал инсан образлары japaтмыш
ва платосунун чох һиссасини тутур. Иг- Мүасир инзибати бөлкүјә көрә остан дыр. 1425—28 илләр арасында Санта
лими тропик, муссондур. Гырмызы вә дыр. Саh, 47,4 миң км2. Әһ. 2,3 млн. Марија дел Кармине килсәсинин (Фло
гара торпаглар jajылмышдыр. Јарпағы (1975). Инз. м. Сари ш.-дир. Мүһүм шә
төкүлән мешәләр үстүндүр. һәрләри: Бәһшәһр, Ҝүркан, Бабол, Бән

М.-П. сәнајеси сүр'әтлә инкишаф дәр— Top-Каман (кечмиш Бәндәршаһ),
едән аграр штатдыр. Әcacән, чәлтик, Амол вә с. 9—12 әсрләрин мәнбәләрин
дары, буғда, памбыг, јағлы биткиләр дә Тәбәристан кими ады чәкилир
әкилир. Ипакчилик инкишаф етмишдир. Мүстәгил дөвләт кими Сасаниләр төв
Гарамалдан гошгу гүввәси кими исти- рүндән мә'лум иди. м, ады 13 әсрдән
фадә едилир. М.-П.-дә манган вә дә мөвҹуддур. Хилафәт дөврүндән баш
мир филизлари, боксит, көмүр, одада- лајараг М.-да јерли сүлаләләр һаки
вамлы кил, алмаз чыхарылыр. ИЕС-ләр мијjәтдә олмушлар. 16 әсрин сонунда
вар. Е’маледиҹи сәнајенин əн гэдим вә І Шаһ Аббас јерли сүлаләләрин Паки
инкишаф етмиш саһәси памбыг парча мијjәтинә сон гојду вә м, хасс e'лан
сәнајесидир. Мүстәгиллик илләриндә едилди. Русија — Иран мүгавиласи (1723)
металлуркија (Бһилаидә ССРИ-нин кө- илә Русијаја верилмиш, Рәшт мүгави
мәји илә металлургија комбинаты ти- ләсинә (1732) əсасəн Ирана гајтарып
килмишдир), машынгајырма вә метал мышдыр. Ҹәнкәлиләр һәрәкатынын (192. »
e'малы cahəлəри japaдылмышдыр. Ти- — 21), монархија вә империализм әлејһи
кинти материаллары истеһсал едилир. нә ингилаби һәрәкатын (1978–79) јајыл
Шәкәр, кимја з-длары, ҹут, гәзет ка- дығы р-нлардан олмушдур.
ғызы истеһсал едән (өлкәдә ән бөјүк) вә МАЗАНДАРАНДЫЛАР Пранын
сүн'и парча ф-кләри вар. Мазандаран тарихи вил,-ндә jaшa јан
«МАЖино хәтти. Франсанын халг. Мәншәт вә мәдәнијjәтҹә фарс
Алманија, Луксембург, гисмән дә Бел- лара јахындырлар. Тәгр. 1,3 млн. нә
чика илә cәрһәддә узунмүддәтли фор. фәрдир (1978). Диндарлары мүсәлман
тификасија гурғулары вә манеәләр сис- дыр. Әкинчиликлә, дәниз саһили рн
теми. Франсанын һәрби назири олмуш ларында һәмчинин балыгчылыгла мәп
А. Мажинонун таклифи илә тикилмиш- ғулдурлар.
ди (1929—36, 1940 иләдәк тәкмилләш
дирилмишди). Узунлуғу ҹәбһә боју Әд Зарубежная Азия Юго-Зап

Махаччо, ч үгнум. Тәгртәгр. 400 км, ени 6—8 км иди. 1940 Азия, м 1979 (серия «Страны и народы») 1426— 27. Санта-Марија Новелла килер

илин мај—ијулунда алман-фашист го МАЗАНЈЕЛло (Masaniello, жаз ады синин фрескаларын дан фрагмент, Фло
шунлары Франса ордусунун мүдафиә- Томмазо Анјелдонун (Tom - рене и ја
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ренсија) Бранкаччи капелласында чох- онлардан үстүндүр. Ана гоjунларын ди- сонра галан галыг. Кимјави тәркиби ва
лу дивар рәсми чәкмишдир («Мəннəтдән ри чәкиси јазда гырхымдан сонра 43- хассәләриндән асылы олараг м.-дан
говулма», «Өз көлкәси илә хәстәләрә 48, пајызда 50—53 кг, гочларынкы исә маjе jанаҹаг KIMW, еләҹә дә сүрткү
шәфа верән мүгәддәс_Пјотр», «Сәдә- 66 кг-дәк олур. Гоjунлардан 1,4, гоч јағлары алмаг, крекнітләшдирмә, јахуд
гә пајлајан мүгәддәс Пјотр вә Иоанн» лардан 1,7 кг јун гырхылыр. Јүксәк һидрокенләшдирмә васитәсилә бензин вә
вә с.). Үч үгнум» фрескасы (тәгр. мәһсулдар ҹинсләрлә јахшылашдырыл- дизел јанаҹағы истеһсал етәк вә башга
1426—27, Санта-Марија Новелла кил- масы нәтиҹәсиндә М. гоjунларынын мәгсәлләр үчүн истифадә едилир. Əсас
сәси, Флоренсија) ән мәшһур әсәрлә- мигдары илдән-илә артəр Нах. МССР. хассəлəри бунлардыр: 20°С дә сыхлығы
риндәндир. М.-нун сәнәти Интибаһ дөв- дә вә Ерм.ССР-дә jajылмышдыр. 0,890—1,000 кг/л; јанма истилији 38—
рүнүн бәдии мәдәнијjәтинә, хүсусилә МАЗИНА (Masina) Ҹүлјетта (22.2. 42 М/кг (9100 — 10000 ккал кг); 50°C-дә
Пјеро делла Франческа вә Микелан- 1921, Болонја јахынлығында)-итал- шәрти өзлүлүү BУ вә ја Енглер дәрә -
челонун јарадыҹылығына бөјүк тә'сир јан кино актрисасы. 1948 илдән ки- ҹәләри илә 5—15. Тәркибиндә 0,8—3,5%
көстəрмишдир. күкүрд, 60% -ә гәдәр татран вә 0,1-0,5%
МАЗДАизм (улу танры, али аллаһ күл олур. Газ турбинлариндә jaнaчar
Аһура Мазданын адындан)не.ә. 1-ҹи кими ишләдиләҹәк мазутун күлүндә

миниллијин илк әсрләриндән башлаја занадиум 0,001%-дән, натриум
раг Гәрби Иранда, Әфганистанда, Ор 0,0005%-дән артыг олмамалыдыр.
та Асијада јаранмыш динларин ҝениш МАЙЈЕВски Николај Владимиро
jajылмыш ады (бах Зәрдүитилик, Аве вич (11.5.1823, индики Калинин ви...,

ста мәгаләләринə). Торжок р-ну, Перво к. — 23.2.1892.
МАЗЕПА Иван Степанович (1644—8. Петербург, Первинода дәфн олунмуш
9.1709, Бендеры)–Cолсаһил Украјнасы тур) -артиллерија саһәсиндә рус алими,
кетманы (1687—1768). 1669—81 илләрдә Петербург ЕА' м. үзвү (1878), артилле
Сағcaһил вә Солсаһил Украјнасы кет рија кенералы (1889). Рус баллистиклә
манларынын јанында хидмәт етмишдир. ри мәктәбинин əсасыны гојмушдур. М.
1687 илдән Солсаһил Украјнасы кетма узунсов мәрмиләрин фырланма һәрәкә
ны; ири торпаг саһиби иди. Украјнаны ти нәзәријjәсини вермиш, илк дәфә ола

Русијадан ауырмаға чалышараг, Полша ҹ, Мазина «кабири јанын кеҹәләри» раг деривасија Һадисәсини изаһ етмиш
вә Исвеч краллары илә кизли даны филминдә, дир, jивли силаһлар үчүн атәш ҹәдва
шыглар апармышдыр. Шимал мүһа линин тәртиби методикасыны ишлајиб
рибәси" (1700—21) заманы — 1708 ил- ноjа чәкилир. Әри реж. Ф. Феллини. Һазырлaмышдыр.
дә ачыг-ашкар XII Карлын тәрәфинә нин филмләриндә иштирaкы она дүнја МАИ ЈЕВски əдəди — бах м-әдəди.
кечмиш, Полтава вурушмасында шөһрәти газандырмышдыр: «Варјетенин МАИл-дүз хәтти вә ја мүставини
(1709) Исвечин мәғлубијjәтиндән сон- ишыглары» (1950), «Јол» (1954), «Дәлә 90°- дән фәргли буҹаг алтында кәсән
pa XII Карл илә бәрабəр түркләрин дузлуг» (1955), «Кабиријанын кеҹәләри» дүз хәтт.
Бендеры галасына газмышды. (1956), «Мүлјетта вә руһлар» (1965). МАЙЛИ ГАЗЫМА — нефт ва газ гу
МАЗЕР-радиодалғалар диапазонунда М.-нын актјорлуг манерасы үчүн им јуларынын шагула нисбәтән мүəjjән
ишләјән квант кенераторунун ады. «М.» провизасија мәhapəти, лирика ва гро буҹаг алтында газы,масы. Nr.-дан

(maser) термини инк. Microwave am- тескин ујарлығы, инҹә психологизм сә cahəнин релјефи шагули газыма үчүн
plification * by stimulated emission of ra- чијjәвидир. «Камилла» (1978) чохсери әлверишли олмадыгда, јə'ни нефт ва
diation (микрoдaлғаларын индуксија јалы телевизија филминдә Камилла об газ jатаглары дәниз, көл, батаглыг,
шүаланмасы илә күҹләнмәси) ифадәсин- разыны japaтмышдыр. јашајыш мәнтәгәси вә с. -нин алтында

дәки сөзләрин баш Һәрфләриндән дү- МАЗым — Күрҹ.ССР Азәрб, јерләшдијиндән газыма аваданлығы гу
зәлдилмишдир (бах Квант електрони- ССР-дә (Балакән р-ну) чај. Ганых рашдырмаг мүмкүн олмадыгда; кичик
касы). (Алазан) чајынын сол голу. Уз. 39 мејданчадан мүхталиф истигамәтләрә
МАЗЕРЕЛ, масерел (Masereel) км, һөвзәсинин саh. 253 км?. хол бир нечә гују газымаг лазым ҝәлдикда
Франс (30.7. 1889, Гәрби Фландрија, Россо д.-нын јамаҹындан (2300 м (бах Кут газыма); мәһсулдар лајын

Бланкенберке – 4.1. hүнд.-дән) башланыр. Гар, јағыш ва шагули гујуларла ачылмасы Игтисади
1972, Франса, Авин- jeралты суларла гидаланыр. Сувара да ҹәһәтлән сәмәрәли олмадыгда истифадә
јон) — Белчика рәсса- истифадә олунур. Үстүндә СЕС вар.
мы. Белчика Ком- МАЗУР көлләРИ Полшанын

мунист Партијасы- шм.-ш.-индә бузлат мәншәли көлләр
нын үзвү. 1909 ил- групу. Умуми саh, 310 км?. Ән бөјүк
дән, əсасəн Фран- көлләри: Снјардвы вә Мамры. Дәрин
сада jашамышдыр. лији 40 м-ә гәдәрдир. М.к. ахарлар ва
1914—18 илләрдә каналлар васитәсилә бир бири илə əла -
газетләрә мүһарибә гәләнир. Шәмичилик вә балыгчылыг ин Майли гују

әлејһинә рәсмләр кишаф етмишдир. Саһилләриндә ту ларын про

чәкмишдир. 20 әсрин рист базалары вә санаторијалар вар. филлари:

експрессионизмә ја- Биринчи дүнја мүһарибәсиндә (1914— пки са һәдән

хын вә дикәр јени 18) М.к. р-нунда рус вә алман гошун
ибарот; 6

ҹәрәјаңларынын бәдии принсипләрин- лары арасында ганлы дөјүшләр (1914
беш саһәдән

6 пбарәт.
дән, еләҹә дә ән'әнәви символлар вә 15) олмушдур.
аллегоријалардан истифадә едәрәк кси- МАЗУРКА (полјакҹа mazurek) — полјак
лографија серијалары japaтмышдыр. халг рәгси. Мазурларда jаранмыш, сон едитир. Ачыг нефт вә газ фонтанлары
M, әсәрләриндә зоракылыға вә истис- ралар полјак милли рәгсинә чeвpилмиш ны тәкъ етмәк үчүн көмәкчи гујулар
мара гаршы сијаси е'тиразыны билдир- дир. Темпи ити, мусиги өлчүсү 3/4 вә газылмасында, həчинин гәза нәтиҹә
мишдир. («Инсанын кешмәкешли јолу», ја 3/8-дүр. 19 асрдән бал рәгсидир. М. синдә rују да галмыш аләтин јанындан
1918, «Мәним дуа китабым», 1919, «Иде- даирә үзрә гоша шәкилдә ифа олунур, тәзә лә лә илә кечмәк үчүн дә М.г.-дан
ја, онун доғулмасы, həјаты, өлүмү», м. ритминдән Ф. Шопен, С. Монјуш- истифадә едитир.
1920, Шәһәр», 1925, «Өлүм рәгси», ко, М. Глинка, П. Чајковски вә б. исти Нефт ва газ тајларынын ачылма
1941 «Жәнҹлик», 1948, «Прометеј», фадә етмишләр. сында турбинлә вә ја роторла М.г.
1954). М. иллүстрасијалар чәкмиш, рәсм МАЗУРЛАР (Mazury) - Полшанын үсуллары тәтбиг eдилир. Илк майли
албомлары, акварелләр, мәнгәрәләр, шм.-ш. р-нлары әһалисинин ады; кеч- гују ССРИ дә ротор усулу илә 1933
портрет вә мәмшәт композисијалары ја мишдә полјакларын етнографик групу. илдә газылмышдыр (Артјом а.-нда,
ратмышдыр. Диндарлары əсасəн протестантдыр. Бә hабелә Грозны нефт мә'дәнләриндә).
МАЗЕХ-габајунлу әтлик-јунлуг-сүд- зи диалект хүсусијjәтләрини, hабелә Майли гују турбинлә дүнјада илк
лүк, јағлыгујруглу гоjун ҹинси. Pəнки өзләринә мәхсус кејим, jaшajыш еви вә дәфә 1941 илдә Бибиһејбәтдә Аға He'
əсасəн гәһвәјидир, бә'зән гара, тутгун- халг сəнəти (ағаҹишләмә вә с.) әламәт мәтулланын рәһбәрлији алтында газыл
боз вә ағ олур. Дири чәкисинә вә јун лəрини горујуб сахламышлар. мышдыр. М.г. да гују әрвәл ҹә мүəjjән

тырхымына көрә балбас гоjунларындан МАЗУТ — нефтдән дистиллә jолу илә дәринлијәдәк шагули газылыр, сонра
кери галса да, әтлик-пијлик мəhсулдар- бензин, лигроин, керосин вә дизел ја лајиһәдә нәзәрдә тутулан истигамәтә je

лығына вә әтинин кејфијjәтинә көрә наҹағы фраксијалары чыхарылдыгдан нəлдилир. Турбинлә М.г.-нын роторла
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М.г.-ја нисбәтән үстүнлүкләри (газыма castani) Авропа вә Асијада, ССРИ-нин
кəмəри фырланмадан гују лүләсинин Авропа һиссәсинин һәр јериндә, Сибир
газылмасынын мүмкүнлүү вә нәтиҹәдә дән Забајкалjejәдәк јајылмышдыр. Гәрб
гәзаларын азалмасы, инһираф просеси- м.б. (М. melolontha) јалныз Авропа
нин садəлəшдирилмаси вә с.) чох олду- да вар. ССРИ-нин Авропа һиссасинин
ғундан һазырда нефт ва газ jатаглары- г. вә ҹ.-унда раст кәлир. Азәрб.ССР.
нын ачылмасында әсacән бу усулдан ис- дә Загафгазиja M.6. (М. aceris) вә
тифадә едилир. Турбинлә М.г.-да гују Гафгаз М.6. (М. pectoralis) нөвлари
лүләсини эјмәк үчүн əјиҹи аләтләрдән jашајыр. Јеткин фәрдлари мешә, кол
(əјри бору, эјри кечириҹи, екссентрик вә мејвә ағаҹларынын јарпаглaры илә
ниппел, турбин сапычысы, сексијалы гидаланыр. Сүрфәләри исә ҹаван ағаҹ
турбин сапыҹысы вә с.) истифадә еди- ларын (әсәсән, шам ағамы) көкүнү
лир. Турбин вә роторла М.г. усуллары- зәдәләфир. Мүбаризә тадбир
нын мүгајисəли тәһлилинин елми ҹәһәт- ләри: агротехники вә кимјави усул
дән əсасландырылмасы, М.г.-да ишлә- ладыр.
дилән ҹиһаз вә аләтләрин japaдылма Әд.:
сы, һәмчинин майли гујуларын газыл Бей - Биенко Т., Общая

энтомология, М., 1971.
масы технологијасы ССРИ-дә илк дәфә

Азәрб.ССР-дә ишланиб һазырланмыш- MAJA, Majja—РСФСР Хабаровск
дыр. М.г.-нын техника ва технолокија- өлкәси вә Јак. МССР-дә чај. Алдан
сынын ишланилмәсиндә М. П. Гулузадə- чајынын (Лена һөвзаси) сағ голу. Уз,
нин бөјүк хидмәти олмушдур. Индијə- 1053 км, һөвзасинин саh. 171 мин км?.
дәк гују лүләсинин шагулдан əн бөјүк Сағ М. вә Сол М. чајларынын бирләш
узаглығы (инһирафы) Кук көрфәзиндә мәсиндән әмәлә кәлир. Әcacән, Јудома
(АБШ) 3836 м, Бакыда Нефт Дашла- Маја јајласы илә ахыр. Гарышыг мəн
рында 2040 м (1970) олмушдур (бах бәдән гидаланыр. Октјабрын ахыр- Мајак (енина кәсилиши): 1-ичарисина
Һәмчинин Газыма). ларындан мајадәк донмуш олур. Ән гум төкүлмүш кессон (бүнөвра), ичмәли

Әд.: Тулузадә м. п., Гули- бөјүк голу Јудoмaдыр (сағдан). Мән- су долдурулмуш систерналар; 2-машын
ев И. П., Маил гујуларын газылмасы, сәбиндән тәгр. 500 км мəсафәдә ҝәми- залы, газа нхана, анбар вә с. 3- радио
Б., 1951; Гулузаде М. П., Турбинное чилијə јарарлыдыр. ма јак агрегатларынын машын

бурение наклонных скважин, Б., 1959; МАЈА, hача маја—диши
Махмудов Д. М., Технология бурения Бах Дәвәләр.
наклонных скважин, Б., 1976. јемәкхана вә с. 6— дәфтәрхана. “ка јут

, ,

MAJA дәӘРИ—бах Мәһсулун ма- лар; 7-моторлу катер галдырыҹысы, ју:
МАИЛЈАН Антон Серкејевич (Сар- ја дәјәри.
кисович) (28.3.1880, Тифлис 20. МАЈА исTEhСАЛЫ-хәмирин ачы- үчүн гурғу; 9-аштағы нөвбатчи отағы;
4.1942, Бакы—совет бәстәкары, хормеј- масы үчүн лазым олaн мaja иcтehсалы, 10 анбарлар; 11 —јухары нөвбатчи отағы; 12 — фәнәр гурғусу вә галереја.
стер, педагог. Азәрб.CCP әмәкдар инҹә- Маја көбәләкләрини мелассадан (шәкәр
сәнәт хадими (1930). Jарадыҹылыг фәа- истеһсалы галығы), jетишдирмәк үчүн сија xəритәсинә гејд олунур, онун фәр
лијjәти, əсасəн, Бакыда кечмишдир. Ба- сүн'и гида мүһити japaдылыр. Мелас- ди хариҹи көрүнүшү вә мүəjjән харак
кынын нефт р-нларында илк фәһлә хор- саны механики вә кимјави усулларла терли ишыг, акустик вә радио сигнал
лары тәшкил етмишдир. м. «Күлназ шәффафлашдырыр дезинфексија лары олур. Ишыгланан М.-да тә’сир
нәнәнин нағыллары» (1906), «Көзәл ба- едирләр. Гида мүһитинә аммониум-сул- мəсафаси 20—50 км, радиомајакларда
һар» (1925), «Зизик», «Бәхт чәјирдәји», фид, карбамид, диаммониум-фосфат, 30—500 км вә даhа артыг, акустик һа -
«Дәҹәл Микич» (haмысы 1926) ушаr ортофосфат туршусу, гaрғыдалы ҹөв- ва сигналлы М.-да 5—15 км, һидроакус
операларыны јазмышдыр. 0, һәмчинин һәри вә с. әлaвә олунур. Маја көбәләк- тик М.-да исә 25 км-ә гәдәрдир.
«Молла Нәсрәддин» (1940) мусигили ко- лəринин jетишдирилмаси бир нечә мәр- М.-дан һәлә гэдим дөврләрдән ис
медијасы, вокал-симфоник, камера-ин- hәләдә апарылыр вә маја күтләсинин гифадә едилмишдир. Әввәлләр бу мәг
струментал әсәрләрин, драм тамашала- мигдары һәр мәрһәләдә бир нечә дәфә сәллә саһилдә ән уҹа јерләрдә тонгал
рына мусигинин вә с. мүәллифидир. артыр. Әввәлҹә ирг мајаларын тәмиз лар јандырылмыш, сонрадан сүн'и
М.-ын Азәрб. вә ермәни халкларынын културасыны лабораторијада јетиш- гурғулар тикилмишдир. fəдим дүнја
достлуғундан бәһс едән «Сәфа» (1933) дирмәклә ана мајаны һазырлајыр, сон- нын сједди мө'ҹүзәсиндән бири болан
операсы 1939 илдә Азәрб. Опера вә ра ону сездә ардыҹыл апаратларда је- Искәндәријjә, јахуд Фарос М.-ы (һүнд.
Балет Театрында тамашаја гоjулмушдур тишдирир сепаратордан кечирир- 143 м) е.ə. 283 илдә тикилмиш вә тәгр.
(либретто муаллифи М. С. Ордубади, ләр. Һазыр мәһсул маја автоматларын- 1500 ил мөвчуд олмушдур. Русијада илк
гурулушчу реж. С. Б. Дадашов). да пресләнмиш брикет һалында кағыз- ишыгсачан м. 1702 илдә (Дон ч. мән
МАИЛЈАН" Левон Михајлович (2.2. лара бүкүлүр. Брикетләрин күтләси сəбиндә) тикилмишдир. ССРИ-дә ишыг,
1891, индики Мардакерт р-нунун Meтc- 25, 50, 100, 250 вә 1000 г олур. Гуру радиотехники, сəc aпapaтлaры вә ра
шен к. — 13.12.1976, Бакы—совет те- мајанын сахланма мүддәти 6—12 аjдыр. диоизотоп гидаланма мәнбәләри
рапевти. Тибб е.д. (1935), проф. (1938). әд.: Технология и оборудование пи- тәҹhиз олунмуш илк автоматлашдырыл
Азәрб.CCP әмәкдар Һәкими (1940), щевых производств, М., 1977; Палаги- мыш М. («Таллин») 1970 илдә иша
Азәрб.CCP әмәкдар елм хадими (1943). на н. к., Технологические расчеты дрож- салынмышдыр.
1920 илдән Сов. Икп үзвү, 1927—76 жевого производства, м., 1978. «МАЈАК»— ССРИ-нин бүтүн күн әр
илләрдә Азәрб. Дөвләт Тибб Ин-тун- MAJA көбәләкләРИ—бах Мајалар, зиндә ишләјән мусигили хәбәрләр ра
да досент, проф., кафедра мудири ол- МАЈАГУЕС (Mayag@ez)—Пуерто-Рико- дио програмы; Үмумиттифаг радиосу
мушдур. Әсәрләри әcacән, үрәк, ган- нун г.-индә шәһәр. Атлантик океаны нун 2-ҹи програмы. Илк дәфә ефирдә
дамар системи, мәдә-бағырсаг системи саһилиндә порт. ӘҺ. 99 мин (1976). 1964 ил августун 1-дә cәсләнмишдир.
хәстәликләринә вә с. həср олунмушдур. Шәкәр, түтүн мә'мулатлары истеһсал «М.» динлајиҹиләрә өлкәнин иҹтимай
Ленин ордени, «Шәрәф нишаны» ордени едилир. Кустар сәнәткарлыг инкишаф сијаси, игтисади вә мәдәни һәјатындан
вә медалларла тәлтиф едилмишдир. етмишдир. Шәкәр, түтүн, гәһвә, мејвә алынмыш јениликләр һаггында мә'

Әсәри: Секреторная реакция на пи- ихрач олунур. лумат вериp, oнлaры бејнәлхалг вэ
щевое раздражение при язве желудка MAJAK— саһил хәттини көстәрмәк, идман иҹмаллары, һәмчинин хариҹи
как объективный диагностический метод, кәминин дәниздә, чајда вә ја көлдә хәбәрләрлә таныш едир. Веридишлә
Б., 1936. фарватерини (кәми јолуну), Һәмчинин ринин, мусиги бөлмәси мухталиф кон
МА. (лат. Maius)-Григори тәгви- дәниздә јерини мүəjjән етмәк, навига- серт прoгрaмлaры илә зəнкиндир. «М.»
миндә илин 5-ҹи ајы (31 күн) Рома ила- сија тәһлүкәләриндән горунмаг үчүн ын програмына респ.-мызын истисади
Һәси Мајанын адындан көтүрүлдүү гүллә шәклиндә cтaсионар вә ја үзән вә мәдәни һәјатына һәср олунмуш ве
күман едилир. гурғу. М. оптик ишыг системи, радио- рилишләр дә дахилдир.

М.Бҹәи, маіхырындағы техники бах Радиомајак), акустик MАJАКОвски Владимир Владими
-Меlоlоntha ҹинсиндән 2 нөв бөҹә вә һидроакустик гурғуларла тәҹhиз рович (19.7.1893, Багдади к., индики
jә верилән умуми ад. Уз. 22—29 мм- едилир. м. саһилдә, дәниздә һидро- Жүрҹ.ССР Мајаковски гəс. — 14.4.1930,
дир. Бәдәни гара, ганадүстлүү гыр- техники эсас үзәриндә вә лөвбәрлә сах- Москва)-рус совет шаири. Мешәбәји
мызы-гонур рәнкли, үзəри ак түкчүк- ланылан хүсуси кәмиләрдә (үзән М.) аиләсиндә доғулмушдур. Кутаиси ким
лудұр. Шәрг М.6. (Melolontha hippo- гурашдырылыр. Һәр бир м. навига- назијасында oxyјаркән (1902—06) ша
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кирдләрин тә тил ҹылығында јени мәрһәлә озан «Влади- м. јаразычылығында Азәрб., хү
вә нүмајишләриндә мир Илич Ленин» (1924) лирик-епик сусилә Бакы мөвзусу әһәмијjәтли јер
иштирак етишдир. M М. рәһбәрин həјатыны тутур. Шаир ингилабдан әввәт (1906,
Атасынын өлүмүн ҝениш тарихи фонда, халгын вә Ком 1914) вә сонра (1926. 1927) Бакыја
дән сонра аилә - мунист Партијасынын һәјаты илә сых кәлмиш, респ. нын игтисади вә мәдә
л и клә Москваjа әлaгәдә, ајрылмаз вәһдәтлә тәсвир ет ни həјаты илә таныш озмуш, гәләм дост

(1906) М. мишдир. М. Јахшы !» (1927) поема лары илә көрүшмүш дүр Бир сыра
тәһсилини Москва сынын да ики фәслини В. И. Ленинә әсәрләриндә («Гистерија буфф, пјеси.
кимназијасында да- həср етмиш, онун башга фәсилләрин- 150 000 000» поемасы вә с.) Бакыдан
вам етдирмиш, пар дә дә Ленин ишинин тәнтәнәсиндән бәһс етмишдир • Бакы» (1923) ше".
тијаја дахил олмуш, бөјүк ифтихар һисси илә сөһбәт ач-риндә м, «дүнјанын палтарында јағ -
РСДФ (6) П-нин мышдыр. Поема да «бәшәријjәтин ба- лы ләкә», «бир леһмә анбары » адлан
Москва комитәсинә һары» Советләр өлкәсинин кечдији дырдығы бу шәһәри зидарәткаһлардан
үзв сечилмишдир тарихән гыса, лакин шәрәфли јол, со- даћа чох севдијини, онун бөјүк қәлә

(1908). 3 дәфә һәбс едилмиш, 1909 ил- вет халгынын талибијjәтли іүрүшү тә- ҹәјинә инандығыны билдирир. Бакы -
дә Бугурск һәбсханасынын бирнәфәр рәннүм олунмушдур. "А. В. Луначар ја һәср олунмуш башга бир ше'риндә
лик камерасына салынмышды. 1911 ски Јахшы !» поемасыны бүрүнҹдән (1927) Бакы нефтинә чан атан инки
илдә Москва Рәссамлыг, hејкәлтәраш-төкүлмүш Октјабр ингилабы - адлан- лис инһисарчыларынын хам хәјалла -
лыг вә ме'марлыг мәктәбинә дахил ол дырмышдыр. Горки илә бирә м со ры өндүрүчү сатира атәшинә тутулур
мушдур. «Кеҹә» ва «Сәһәр» адлы илк вет әдәбијјатында сосиалист реализ- • Америка Бакы да» (1926) очеркин -
ше'рларини 1912 илдә дәрҹ етдирмиш- минин баниси олмушдур. «Нетте јол дә исә м. нефт мә' дәнтәриндә көрдү.
дир. Футуристләрә гошулан М. «саф» даша, парохода вә инсана», «Серкеј ју техники тәрәггидән фәрәһлә бәһе
форма ахтарышларыны өзүнәмәхсус Јесенинә» (һәр икиси, 1926), «Совет едир. «Әкси сәдалар итә гарышмыш
бир тәрздә анлајыр, буну јени демокра паспорту harгында ше'р» (1929) вә с. усјанларын...» шери совет поезија -
тик поетик дил japaдылмасы мәсәлә- jүксак вәтәндашлыг Мөвгели лирик сында 26 Бакы комиссарына һәср олун
синин Һәллиндә мүһүм мәрһәлә сајыр - әсәрләр бу илләрдә јазылмышдыр. муш ән јахшы әсәрләрдәндир. Комис
ды («Шалварлы булуд» поемасы, 1915). м. лирикасында јени ҹәмијjәт инсаны- сарларын тарихи гәһрәманлыгыны түк
Лакин м. јарадыҹылығы футуризмин нын мә'нәви кејфијjәтләри, комму- сәк вәтәнпәрвәрлик пафосу илә тәрән
чәрчивәсинә сығмырды. Бунун бариз нист әгидәси, коммунизмин тәнтәнәси- нүм едән М. «Октјабрын гызып барри
тəзаһүрү олан «Владимир Мајаковски» на сарсылмаз инaмы əкс олунмушдур. кадаларындан, Шәpr елләриндә илкин
(1913 илдә тамаша ја гоjулмушдур) м. совет ҹәмијjәтинин инкишафына сәс верди Азәрба јҹан»,— дејә Азәрб. ын
фаҹиәси буржуа ҹәмијjәтинә гаршы мaне олан бүрократизмә, худпəcəнд ингилаби һәрәкат дакы ролуну бүксәк
е'тираз кими сәсләнирди. Буржуа ҹә лијини, мешшан тәбиәтини партија гијмәттән дирмишдир М еҙ китабыны
этијjәтинә, империалист мүһарибәләринә билети илә өрт-бaсдыр етмәјә чәһд көс- Азәрб калі ына хош арзуларыны бил
нифрәт, кәләҹәјә, ингилаба рағбәт мо тәрәнләрә вә јени ҹәмијjәтин дикәр ан- дирән автографла Азәрб XIик ин сəдри
тивлари «Шалварлы булуд», «һәрб вә типодларына гаршы jөнәлдилмиш кәс- С. Ағамалыоғлна багышламыш. Азәрб
сүлһ» (1915—16), «Инсан» (1916—17; кин сатирик әсәрләр дә јазмышдыр. нефтчилари исә она фотоалбом һәли ijә
нәшри 1918) поемаларынын вә «Шә- В. И. Ленин «Иҹласбазлар» (1922) ше вермишдиләр. М. нин әдәби ирсини.
həрин дәһшәтли ҹәһәннәмлари» (1913), рини јүксәк гијмәтләндирәрәк јазыр- Азәрб.-ла əлагасини, јаралычылыгынын
«Мүһарибә e'лан олунду» (1914), «Анам ды ки, «мән чохдан иди ки, си јаси вә Азәрб. совет поезијасынын инкишафына
вә алманларын өлдүрдүү бир кеҹә» инзибати нөгтеји-нәзәрдән белә бир тә'сирини әдәбијјатшунасларымыз диг
(1914) вә с. ше'рләринин əсас мөвзу- Һәзз алмамышдым... Поезија ҹәһәтинҹә гәтлә өjpәнирләр: әсәрләри
лары иди, билмирәм, сијасəт ҹәһәтинҹә исә әмин Азәрб. дилинә тәрҹүмә едилир. Азәрб.
Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабы едирәм ки, бу тамамилә доғрудур» шайрләри (с Вургун. с. Рүстәм, Р.
м. јарадыҹылығына һәлледиҹи тә' - (Әсәрләри, ҹ. "33, cəh. 222). М.-нин Рза вә б.) м. јə ше'рләр һәсер етмишләр
сир көстəрди. Ингилабы севинҹлә гар- мәзмун вә формаҹа новатор олaн сa 1937 илдә Москва да шаирин китаб

шыла јан М. баш вермиш Һадисəлəрин тирик пјесләри («Тахтабити», 1928; хана музеји, 1974 илдә исә м. Дөвләт
естетик маһијjәтини дәрк етмәјә сә'ј «Һамам», 1929) совет драматургија музеји ачылмышдыр. 1941 илдә ҝүрч
көстәрирди. Бүтүн исте'дадыны «һү- сынын инкишафында әһәмијjәтли рол ССР ин Мајаковски гəс.-ндә ев-музе
ҹум едән синфин» сәрәнҹамына верән оjнамышдыр. М. әдәбијјат ҹәбһәсин jи japaдылмышдыр. Ҝүрҹ.ССР дә м.
шаир бөјүк илһам вә түкәнмәзенержи дә кедән мубаризәдә фәал иштирак адына әдәби мүкафат тә'сис едилмиш
илә ингилабы вәсф едән әсәрләр бара- едирди. Әдәби групларын, о чүмләдән дир (1981). Москвада һејкәли тојул
дырды (Ингилаб одасы», 1918; «Сол башчылыг етдији Леф» вә «Новы леф» мушдур. Бакыда адына күчә, Губада
марш», 1919; «Мистерија-буфф», 1918, журналлары илә бағлы групларын со hејкәли вар,
2 чи варианты, 1921). 1919—22 илләр- вет јазычылары арасында пәракәндәлик Әсәрләрн Сечилмиш ше'рләр ва
дә Русија Телеграф Акентлијиндә салдығыны гәт едән М. 1930 илдә да поемалар. Б. 1940; Сечилмиш әсәрләр,
(РОСТА) ишләмиш, тәшвигат плакат ha күтләви әдәби тәшкилат сајдығы 4. 1—2. Б., 1954—58; Владимир Илич Ле
лары, ағ гвардијачылары, онлaрын ха. РАППа (Русија Пролетар Јазычыла нин. Б., 1970; 150 000 000. Јахшы. Б., 1973;
рии ағаларыны сатира атәшинә тутан, ры Мәмијjәти) дахил олду. ҝәләҹәјә, Јахшы нәдир, пис нәдир. Б., 1978; Собр.
алыг ва дағынты илә мүбаризәјә чағы коммунизмин гәләбәсинә бөјүкинам соч., д. 1—12. М., 1978
ран 1100 дән чох «РОСТА пәнҹәрәләри » һисси илә

Әд.: Рәфили М., Владимир Вла
јазылмыш «Вар сәсимлә» димирович Мајаковск, Б. 1932; мам

адлы рәсм чәкмиш, онлардан 600 үнә (1930) поемасы шаирин сон әсәридир. мәд Ариф. в. Мајаковски, Б., 1940;
шәкилалты ше'p јазмышдыр. Шәхси həјатынын сон илләриндәки мүч јенә онун, Сонет дөврүмүзүн пств" -

М. поезијасынын һуманизми јени со рәккәб шәраит вә әдәби мүбаризәләр дадлы шаирі. Сочилмиш әсәрләрн. з милд
сиал мəзмун кәсб едирди. 150 000 000, М.-ни әсәб хәстәлијинә вә интиһара кә
(1919—20) поемасында шаир рус хал- тириб чыхармышдыр. Владимир Зајаковски вә ше"римиз. Әсәр

тыны сосиалист ингилабынын мүждә
ләр 6

М. мәзмун вә формаҹа новатор пое
ҹилддә, ү6. Б., 1972; Рус совет

тарихи. Б., 1976: Бабаев Г.,
чиси кими тасвир eдирди. В. И. Ленин тик систем јаратмышдыр. о, рус ше'. Азербайджане, Б..
әсәри, мәнфи мүнасибәт бәсләдији фу- риндә мүһүм ислаhат апармыш, бү- на онен. Межнациональные связи азер
туризмин намунаси heсaб едәрәк, со түн бэдий васитәләри јени типли гәһ Байдан начарский А. Вл. Мая.југ гаршыламышды. М.-нин 20 ҹи ил- рәманын фикир вә дујғуларынын да - -

ләр поези јасынын јени типли лирик Һа бариз ифа дә олунмасына табе етдир. 1964, Niаяковский и советская литература,
тәһрәманы өз фәрди интим аләмини мишдир. Ше'рдә сосиалист реализминин Тетченко А., Маяковский
бөјүк соснал дəјишикликләрлә бағлабаниси вә бөјүк нүмa jәндәси олан М.: Очерк творчества. М., 1964; Перцов
јырды («Ссвирәм», «0 барәдә вә с.). нин јарадыҹылыгы рус совет, ССРИ В. Маяковский Жизнь и творчество, т.
Капиталист өлкәләринә сәфәрләри нә халглары, очүмләдән Азәрб. Һабе 1—3. М., 1969—1972; Маяковский и сов
тиҹәсиндә м. антићуманист буржуа иҹ- лә мүтәрәгги дүн ја пиези јасынын и. ременность. І., 1977: Пицкель Ф. н..
тимаи турулушунун ејбәҹәрликләрини кишафына күҹлү сә'сир көтəрмити Маяковский. художественное постижение

M 1979)
кескин тəнгид едән силсилә ше'рләр дир. м. нин эдәби бәдии ирси өткә
јазмышды («Парис», 1924 — 25; «Аме. миздә, һабелә харичдә кенйш гэдги. МАЈАКОвски (1940) иләдәк Багда
рика hаггында ше'рләр», 1925— 26). eдилир. Онун әсәрләри ССРИ вә ха- ди) Күрч. ССР дә шәһәр типли
М. Горки илә бирликдә м. Лениниа риҹи халыларынын дилләрина Мајаковски р нунун мəркәзи. Ханист
нанын тәмәлини гојмушдур. Јарады- тәрҹүмә олунмундур. скали чa jы саһилиндәдир. Консерв, шә
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раб з-длары, мебел ф-ки; халг театры, фәал си јаси мубаризәјә тошулмушдур. ланыр. М.к. гурулушуна көрә үч гру
В. В. мајаковскинин ев-музеји вар. 1936 илдән Парагвај Коммунист Пар- па ајрылыр: нематик, холестрик ва
МАЈАЛАНМА — битки, hејван вә ин- тијасынын (ПКП), 1943 илдэн пкп смeктик. Нематик М.к.-да молекул
сан организминдә еркәк вә диши ҹин- МК-нын үзвүдүр. Ингилаби фәалиј ларын узун охлары бир биринә пара
си һүчеjpəлəрин (гаметләрин) бирләш- jәтинә көрә 1944—46 илләрлә һәбсдә лел елə јерләшгир ки, онларын ағыр
мәси; нәтиҹәдә јени организм кими ин- вә сүркүндә олмушдур. 1949 илин ап- лыг мэркәзләри изотроп ма једəки ки
кишаф едә билән зигота әмәлә ҝәлир. релиндән пкп мк Сијаси Комисси- ми хаотик па јланыр.
М. ҹинси чохалманын əсасы олуб, ирси јасынын үзвү, 1953—57 илләрдә ПКП Нематик М.к.-дан фоpгли олараг
хүсусијjәтләрин валидејнләрдән нәслә МК-нын тәшкилати вә сијаси мәсәлә- холестрик М.к.-да молекулларын ис
кечмәсини тә'мин едир. ләр үзрә катиби, 1957—67 илләрдә исә тигамәти мајенин бүтүн һәчминдә ej
МАЈАЛАР, маја көбәләклә-икинҹи катиби иди. 1958 илин авгус- ни олмур. Бу мезоморф һалда моле
ри, сахаромисетләр (Saccha- тунда јенидән һәбсхана ја салынмыш- куллар лајлар тәшкил eдир. Һәр ла ј
romycetales) — кисәли көбәләкләр син- ды. 1971 илдә гијаби олараг пкп ни да молекуллар нематик М.к.-дакы
финдән бирһүҹејрәли көбәләк сырасы. Сәдри сечилишди. Мүтәрәгги дүнја кими бир биринә паралел олса да, гон
Һүҹејрәләри адәтән кирдә, јахуд ју, иҹтимаијjәтинин тəзјиги нәтиҹәсиндә шу лајларда умуми паралеллик исти
муртавары, еллипсоид олур. Уз. 8— 1977 илин јанварында азад едилмиш- гамәти фәртләнир. Одур ки, холестрик
10 мкм, ени 2-7 мкм-дир. Тумурҹуг- ди. 1978 илдән пкп мк нын бирин- М.к. молекулларынын узун охлары -
ланма, бә'зән дә садә бөлүнмәклә чо- ҹи катибидир. 1980 ил августун 27-нын истигамəтинин дәјишмаси hap
халыр; спoрлa чoxалма ҹинси вә геј- дә Буенос Ајресдә (Аркентина) огур- 360°- дән бир тәкбар олунан винтвары
ри ҹинси јолла кедир. М. Шәкәрли ланараг Парагва ја апарылмы вә је- гурулуша маликдир (винтип алдымы
маддәләр олан јердә әмәлә кәлир. М.- нидән һәбсхана ја салынмындыр. 6000 A). Смектик М.к. -ын əсас хүсу
дан чөрәкбиширмә, шәрабчылыг, пи- Жолио Күри ад. «Гызыл Сүлһ медалы» сијjәти-лајлы гурулуша малик олма
вәбиширмә, спирт вә глисерин истеh- илә тәлтиф олунмундур. сыдыр. Бслә мезофазада молекулларын
салында, сүд сана јесиндә, ергостерин әд.; Петрухин А.А., Чурилов узун охлары нематик М.к. дакы кін
(D, провитамини), нуклейн туршусу Е. М., Кебрачо— значит стойкий, М., 1981. ми лај мүстависиндә јерләшмир. Ох
вә с. алынмасында истифадә едилир. МАЈДАНЁк (Majdanek)-Лүблин ш. лар бу мустәвијә перпендикулјар вә ја
Дуру пивә Мы организмин ин (Полша) јахынлығында гәсәбә. 1941 онунла мүəjjәні буҹar тәшкил етдијин
фексијалара мүгавимəтини артырыр. илин парызын да "М.-дә фашист Алма- дән смсктик М.к. да винтвары гуру
Анемија, шәкәрли диабет, фурункул- ни јасынын өлүм дүшәркәси јарадыл- луш japaмыр.
јоз, хора хәстәлији, невралкија вә с. мышды. М.-ин газ камераларында тәгр. Бәрк маддәни гыздырдыгда вә ја
заманы М.-дан истифадә едилир. 1,5 млн. нәфәр мәhв едилмишдир. М.- изотроп ма јени сојутдугда мүəjjән
МАЈАми (Miami)— АБШ-да, Флорида дә кизли антифашист тәшкилaт фэа- темп-р интервалында мүшаһидә олунан
штатында шәһәр. Атлантик океаны са- лиjjәт көстəрмишдир (үзвлəри ара М.к. һалы термотроп (вә ја тер
һилиндә, Мајами чајынын мәнсәбиндә сында Д. М. Карбышев, кен-т. т.). мотроп мезофаза) адланыр.
порт. Бејнәлхалт аеропорт. ӘҺ. 1,4 млн. Новиков вә б, вар иди). 1944 ил иjу Бә'зи бəрк малдәнин мүəjjән һәлл
(шәһәрәтрафы илә, 1974). Радиоелек- лун 23-дә совет готунлары тәрәфиі - елиҹидә мәһлулу да (мәс., сабунун су
трон вә машынгајырма сəна јеси, унт дән ләғв едилмишдир. да мәһлулу) М.к. олур (лиотроп
вар. Курорт вә туризм мәркәзидир. МАЈЕ АЗОТ КҮБРӘләРИ — бах Ма- мезофаза).
м'AJAOTў, маја сармашығы, је күбрәләр. М.к.-ларын тәтбиги вә перспектив
хәмиpмaja (Hu МАЈЕ КРИСТАЛ, мезоморф ләри, онларын назик тәбәгәсинин мо
mulus)-тут фәси һал-маддәнин ма јеләрә хас олай лекулјар гурулушунун, бунунла әла
ләсиндән бир вә чох ахыҹылыға вә бәрк кристала хас олан гадар оптик хассəлəринин хариҹи тә'
иллик лиана ҹинси; анизотроплуға малик һалы. сирин (темп-р, тәзјиг, ашгар, електрик
икиевлидир. 4 нөвү, М.к. һалында олан маддәләрин вә магнит cahəлəринин) дәјишмәсинә
ССРИ-дә, һәмчи

молекулларынын уз. Онларын ениндән һәссаслығы илә бағлы дыр. Темп-р
нин Азәрб.ССР-дә вә галынлығындан чох бөјүк олур. 0,01°C дəјишдикдә вә милјонда бир
ади М. (Н. lupu Молекулларын узун чубуг, енсиз на- файз башга маддә әлaвә олундугда
lus), Узаг Шәргда лөвһә вә ја спирал формада М.к. өз рəнкини, бир нечә волт кәркин
јапон м. (Н. ја олмасы онларын паралел дүзүлмәси лик исә онун ишыгсәлмә, шәффафлыг
ponicus) мә'лумдур. үчүн əсас шәртдир. М. к. һалын крис- вә шүанымејлетдирмә габилијjәтини
Гозасы пивә сәнa jеси таллығы молекулларын паралел јер- кəскин дəјишир.
үчүн хаммалдыр; ләшмәсинин, мајејә хас олaн ахыҹы М.к.-лардан радиоелектрооптикада,
тәркибиндә 8—10% лығы исә молекулларын вә ја молекул квант електроникасында, hoлoграфија
аҹы, ашы вә арома групларынын бир-биринә нисбәтән да вә c. caһәләрдә истифадә едилир.
тик маддәләр вар. сүрүшмасинин нәтиҹәсидир. Мәс., Әд.: Иманов Л. М., Маје кристал
Тибдә сидикговучу пaрaазоксианизол лар, «Елм вә һәјат», 1978, № 11; Капус
вә ағрыкәсиҹи дәр тин А. П., Экспериментальные исследо
ман кими, һәмчинин H,CO -NE вания жидких кристаллов, М., 1978;
косметикада Адамчик А. и Стругальский

о 3., Жидкие кристаллы, пер. с польского,дилир. Русијада М. М., 1979.
10 әсрдән беҹә

рилир. OCH, МАЈЕ КҮБРӘләр—сәна једә истеh
МАЈБОРОДА Ҝеорки Илларионо сал едилән вә маје һалда торпаға ве
вич (д. 1.12.1913, индики Полтава вил., 114—135°С етил ефири, азоксибензо) рилән минерал маддәләр. М.к.-ә азот
Глобино р-нунун Пелеховшина хутору) турш усунун лу күбрәләр — сусуз маје аммонјак,
-Украјна совет бәстәкары. ССРИ аммонјақлы су, аммиакатлар,

о
халк артисти (1960). Кијев консерва мониум шорасынын вә сидик ҹөвһә
торијасыны битирмишдир (1941). Ја ринин сулу мәһлулу аиддир; мүрәккәб

CH,0 Nрадыҹылығында гәһрәмани-ватанпәр күбрәләр-биткијә лазым олан əсас гида
вәрлик мөвзуларына мејл көстәрир. маддəлəринин (азот, фосфор, калиум)
«Милана» (1957), «Арсенал» (1960), мухталиф нисбәтиндан ибаратдир.
«Тарас Шевченко» (1964), «Јарослав Азотлу М.к.-ин тәркибиндә
Мудры» (1973) операларынын, 4 симфо -OCH , азот əсаҫән, аммонјак (NНз) форма
нија (1940, 1952, 1970, 1977), симфо сында олур; бу, торпағын һиссәчиклә
ник поема, сәс илә орк. үчүн консерт 100—120°C темп-р интервалында, ри илә мөһкәм сурәтлә әлaгәләнир,
(1969), вокал-симфоник әсәрләр, хор, МББА вә ЕББА илә ишарә едилән јағыш вә гар сулары илә јујулмур.
романс, маһны вә с. мүәллифидир. маддәләр вә oнлaрын ефтектик гары- Бунунла əлагəдар М.к.-и нәинки јаз
Ленин ордени вә Гырмызы Әмәк Бај- шығы отаг темп-руна јахын темп-р- да, һәтта јајын сонунда вә парызда
рағы ордени илә тәлтиф олунмушдур. ларда М.к., бундан ашағы темп-рда да тәтбиг етмәк олар. Азотлу М.к.
МАЈДАНА (Maidana) Антонио (д. бəрк кристал, jүксәк темп-рларда исә агрегата гошулан вә ан машын

25.10.1916, Енкарнасјон) — Парагвај ади изотроп ма је һалында олур. Буна ларла торпаға мүəjjән дәринликдә ве
коммунист һәрәкаты хадими. Ихти- көрә М.к. Һалы мезоморф һал рилир. Аммониум шорасы вә сидик
сасча педагогдур. Ҝәнч јашларындан вә ја мезофаза (мезо-аралыг) ад- ҹөвһәриндә аммонјак олмадығы үчүн
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онлары торпағын сәтһинә чиләмәк дә зүлүшүн (бах Узах дүзүлүш вә јахын һ. Һелмһолтдүркүн гијмәтләндир
олар. дүзүлүш) олмасы мүəjjән едилмишдир. Мишдир.
Мүрәккэб тәркибиндә Әд.: Френкель я. и., Собрание МАЈЕРОВА (Majerova) Марија (1.

27% дәк азот, фосфор вә калиум олан избранных трудов, т. 3, М., 1959; Физика 2.1882, Прага јахынлығында, Ували
сулу мәһлулдур. Мүрэккәб М.к.-дә простых жидкостей. Экспериментальные адлы jep—16.1.1967, Прага)— чех ја
сәрбəст аммон јак олмадығындан он- исследования, пер. с англ., М., 1972; зычысы. Чехословакијанын халг ja.

лары шум алтына, култивасија, јахуд кого состояния, пер. с англ., м., 1978.
Крокстон, Клив А., Физика жид зычысы (1947). К. Готвалд ад. Дөвлат

мaлaлaмa зaмaны вә сәпин вахты ҹәр мүкафаты лауреаты (1955). 1921 ил
кәләрә вермәк олар. МАЈЕЛИ PAKET МҮһәРРики дән Чехословакија Коммунист Партија

Әд.: Справочная книга по химиза
(MPM)- ма је јанаҹаг (мас., керосин сынын үзвү. Чех әдәбијjaтындa co

ции сельского хозяйства, под ред. В. М. вә ма је оксикен гарышығы) илә ишлә- сиалист реализминин баниләриндән
Борисова, М., 1969; Янишевский jән ракет мүһәррики. MPM хүсуси дир. Илк әсәрләриндә («Исмәт» рома
Ф. В., Агрохимия жидких комплексных профилли каналы (соплосу) олан јанма ны, 1907) буржуа ҹәмијjәтиндә гадын
удобрений, М., 1978. камерасындан, јанаҹа компонентләри- ларын ачынаҹаглы һәјаты əксини тап
MAJE РАКЕТ JAHA%AFы-бах нин вериши системиндән (сыхлашдырма мышдыр. Ингилаби мүбаризә мөвзу:
Ракет jанаҹағы. системли вә турбонасос агрегатлы), тән- су јарадыҹылығында əсас јер тутур:
MAJE ШҮшә-натриум-силикатын зимләмә вэ алышдырма органларындан, «Республика мејданы» (1914), «Дүн
вә ја калиум-силикатын суда мәһлу- көмәкчи агрегатлардан (истилик мүба- jаларын ән јахшысы» (1923), «Һәјә
лу; бах Шүшә. диләси гурғусу, гарындырычы вә с.) ҹан сигналы» (1935), «Шахтачы бал
МАЈЕЛӘР — мадданин агрегат һалла ладасы» (1938) романлары. «Шимшәк
рындан бири. М. бəрк ҹисмин вә газ jолу» (1951), «Уҹгар Гәрб» (1954) очерк
ларын бә'зи хассəлəрини сахласа да ан Топлуларында сосиализм гуруҹулу
ҹаг өзләринә мәхсус хассəлəри (мас., ғу тәрәннүм едилир. «Зәфәр jүрүшү»
ахычылыг) вар. Бәрк ҹисим кими м. (1953) очеркләр китабы ССРИ-jә һәср
дә өз һәҹмини сахла јыр, тырылмаја олунмушдур. Ушаг јазычысы кими дә
гаршы мүəjjән мөһкәмлијә вә с.-jә ма танынмышдыр.
ликдир. Маје һалындан газ һалына
кәсилмәз кечидин мүмкүнлүју онлaрын Гарышыг соју тма

Әсәрләри: Дүнјаларын ән јаҳшы
стік- сы, Б., 1961; Избр. произв., М., 1952; Из

бир-бирина јахынлығыны көстәрир. темли маjе jанаҹаглы ра- бранное, в кн.: Майерова М., Ольбрахт
Ким јави тәркибинә көрә м. бир ком кет мүһәррикинин схе- И., Избранное, М., 1973; Шахтерская бал
понентли (саф м.), ики компонентли ми: 1-ичәрисинә сы- лада, М. — Прага, 1980.

ва чохкомпонентли (мәһлул), физики
хылмып газ долдурул- Әд.: Очерки истории чешской лите
муш

хассәләринә көрә
балон; 2-тәзјнг ратуры XIX—XX вв., м., 1963.

исә нормал (ади) 000 редуктору;
М.-ә, күҹлү анизотропија ја .(бах Ани баклары; 4-клапанлар; МАЈә—1) Азәрб. халг мусигисинин
зотроплуг) малик ма је кристаллара 5— јанма камерасы; 6— асасыны тәшкил едән мәгамларда (бах
вә квант М.-инә (мас., “Не, ЗНе ва дахилт сојутма үчүн ја- Мәгам) эсас сабит пәрдә. Авропа мәдаҹал" Spixамдарын ја
онларын гарышығы) ајрылыр. Нор гамларында тониқа адланыр. 2) Му

сопло.
мал саф м. јалныз бир фазада, «Не ғам дәстҡаһларынын биринчи эсас

ики фазада (нормал вә ифратахыҹы), шө'бәси. Мугамын ифасында, бир гаj

маје кристаллар нормал вә бир (вәја ибаратдир. MPM бир нечә мн-дан (мик- да олараг, бәм рекистрдән зилә доғру

ричи тә'сир олмадыгда нормал м. бир- Мн-дәк дарты гүввәси јарадыр. Әксə- гарытмагла тамамланыр. 3) орта әср
ҹинсли вә изотроп олур. Бу бахымдан ријjәтиндә јанма камерасы jанаҹаг ком- ләрдә Азәрб. вә Јахын Шәрг халглары
м. газлара охшајыр, анизотроп бəрк понентләриндан бири илә сојудулур. мусигисинин эсасыны тәшкил едән 6
чисимләрдән исә кəскин фәргләнир. Бу јолла сопло вә камераны мөһкәм- аваздан бири.
Мүасир тәсәввурләрә көрә аморф бəрк лик шәртләринә мувафиг темп-радəк МАЈәмир мәдәниәти — Ши
чисимләр (мас., шүшәләр) -ифрат со- сојутмаг мүмкүн олмадыгда дивара мал-шәрги Асија вә Шәрги Авропанын
јудулмуш ма је hеcаб едилир. јахын газ гатларында хусуси јолла аша- скиф-сармат тајфалары илә умуми
Нормал м. алчаг темп-рларда бəрк ғы темп-р japaдылыр. Чох вахт гарышыг әламәтләрә малик малдар-овчу Алтај

һала (кристаллашма), јахуд ифрат- сојутма (ејни вахтда дахили вә хариҹи тајфаларынын археоложи мәдәнијjәти
ахыҹы (hелиум «Не) вә анизотроп маје сојутма) тәтбиг олунур. MPM ракет- (е.ә. 7—4 асрләр). Илк газынтыларын
(ма је кристаллар) һалына, јүксәк темп-р- ләр үчүн эсас мүһәррик нөвүдүр. апарылдығы (19 əср) Нарым чајы мән
ларда исә газ һалына кечир. Маје-газ Әд.: Бычков В., Назаров Г., бəјиндәки Мајамир дүзүнүн ады илә
кечиди мүмкүн олaн ән јүксәк темп-р- Прищепа В., Космические жидкостно- адландырылмышдыр. Мәншэтдә е,ә.

(т.) бөһран темп ру адланыр. Бөһран ракетные двигатели, М., 1976; Сточек 7—5 эсрләрдә тунҹ, е.ә. 5—4 асрләрдә
тәзјигиндән (P6) бөјүк тəзјигләрдә ных ракетных двигателей, М., 1978.

исә дәмир мә'мулаты үстүнлүк тәшкил
етмишдир. Габларын формасы, аләт,

(Р. Р6) фаза кечиди олмур вә маје МАЈЕР (Mayer) Јулиус Роберт (25. силаһ вә һејван тәсвирли бәдии мә”
сыxылмыш газдан фәртләнмир. Р, вә 11.1814, hејлбронн — 20.3.1878, орада) мулат Тагар мәдәнијjәтинә јахындыр.— алман һәкими вә физики. 1839 ил- М.м.-нин jашајыш мәскәнләри вә кур
танин гијмәтләри саф мајенин бөh дә Парис клиникаларында, 1840—41 ганлары Мәнуби вә Орта Алтајда ја
ран нөгтәсини тә' jин едир вә бу нөг- илләрдә Батавијаја (Јава а.) кедән jылмышдыр. Курганларда дөјүшчүләр
тәдә маје вә газын хассəлəри ејни олур. Һолланд ҝәмисиндә Һәким ишләмиш- бүкүлү вәзијjәтдә сағ бөjpү үстә, үзү
Кристаллашма темп-руна јахын нөг- дир. Тропик өлкәләрдә оларкән хәс- ш.-ә, атла бирликдә дәфн олунмушлар.
тәләрдә ма јенин эксəр хассəлəри (сых- тәнин веноз ганынын рәнҗиндә дәјишик- Әд: Киселев С. В., Древняя историялыг, истиликкечирмә, електриккечир- лији көрмүш, бу мүшаһидәнин эсасында Южной Сибири, м., 1951; История Сибири
мә, өзлүлүк вә с.) бəрк ҹисмин хас- ҹанлы организмдә гидаланма илә ис- с древнейших времен до наших дней,
сәләрино јахынлашыр. тилијин әмәлә кәлмәси арасында ра- т.1, л., 1968.

Маје во кристалларда атомлар вә битә олдуғуну ашкар етмишдир. М. МАЈА (санскритҹә—көрүнүш, иллузи
молекуллар арасындагы гаршылыг- маддәләр мүбадиләси илә бағлы үзви ја)-гэдим вә орта әср һинд фәлсәфә
лы тә'сир тәгр. ејнидир. Маје вә башга һәрәкәт (1845) әсәриндә енержинин синдә ән мүһүм вә универсал анлајыш
мүһит сәрһәдиндә japaнaн сәтһи кə- сахланмасы ганунунун дəгиг тə'рифи- лардан бири. Әввәлләр М. термини
рилмә ма је молекуллары арасында ни вермиш, истилијин механики екви- маг вә култ әһәмијjәти касб етмишди.
күҹлү гаршылыклы тә'сирин олмасы валентини нәзәри heсaблaмышдыр. Ригведада о, аллаһларын вә иблислә
илә изаһ олунур. Хариҹи тә'сир олма- М.-ә көрә һәрәкәт, истилик, електрик рин гүдрəтини, oнлaрын фөвгәлинса
дыгда (мәс., чәкисизлик шәраитиндә) вә с. бир бириндән кејфијjәтҹә фәрг- ни (мәс., јағыш јағдырмаг, бир вәзиj
ма једә анҹаг молекулларарасы гүввә-ләнән гүввәләр» (М. енержини "белә jәтлән дикәринә кечмәк, мухталиф
ләр тә'сир eдир вэ ма је күрә шәклини адландырырды) олуб, еквивалент миг- Һијлә вә фәнджирлик jолу илә дүшмән
алыр. М.-ин молекулјар гурулушу дарда бир-биринә чеврилир. М. бу ләрә галиб кәлмәк) хүсусијjәтләрини
рент кен гурулуш анализи, електро- гануну организмләрдә кедән билдирирди. Упанишадларда М. мүт
нографија во нејтронографија усул- просесләрә дә тәтбиг етмишдир. М.-ин ләг руһун (брахманын) реал аләми,
лары илә өjpәнилир. М.-дә атом вә мо- идејалары өз дөврүндә баша дүшүл- материјаны магија јолу илә japaтмаг
лекулларын јерләшмәсиндә јахын дү• мәмишдир. Онун ишларини илк дәфә габилијjәти кими баша дүшүл. м,
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ведантада јени мә'нада ишләнмишдир. пан вә Киригуа ш,-ләриндә јерли hej- иштыгын сур'әти Јерин ефир,доки һә
Гаудапатада (7 аср), сонралар исә Шан- кәлтәрашлыг мәктәблари јаранмынды, рәкәт истигамəтиндән асылы олмалы
карда М. илләзија, көрүнүш, jә'ни Бојакарлыгда дивар рәсмлари (Бонам- иди) jохламаг үчүн гоjулмушдур. Бу
һисси гавранылан мадди аләм кими паке мә'бәдинин рәсмлари, 8 әсрин 2-нун үчүн бәрабəрголлу интерферомет
баша дүшүлүрдү. Ведантаја көрә алә- ҹи јарысы) вә габ үзәриндә тәсвирләр рин бир голу Јерин һәрәкәт истигамә
мин чох ҹәһәтлилији иллузија, көрүнүш- мүһүм јер тутмушду. 10 эсрдә Јукатан тиндә, диҝәри исә əксинә јөнәлдилмиш
дүр, башга сөзлә, брахманын әсл тә- ја-ндакы Чичен-Итса, Ушмал вә Мај- дир. Интерферометри бүтөвлүкдә 90°
биәтини ҝизләдән М.-дыр. Инсан мү- јапан ш.-ләри ири бәдии ме'марлыг дөндәрдикдә шүалары (I jоллар фәргі
гәддәс јазы вә интуисијанын көмəји илә мәркәзләри иди. М.-а анд суварна сис- ишарасини дәјишмәли, интерферен
брахманын јеканә реаллыг олдуғуну теми галығы ашкар олунмушдур (1980). сија мәнгәрәси А гəдəр сүрүшмәлії вэ
дәрк едәндән сонра М.-нын өртүү вә Әд.: Искусство майя, пер. с испан- heсaблaмaлaрa көрə A = 21v? с? ол
дүнјанын чохҹәһәтлилији онун нәзәрин- ского, М., 1976; «Курьер ЮНЕСКО», малы . иди — интерферометрин голо

итәҹәкдир. Ведантанын сонракы 1979, март. нун уз., — Јерин сүр'әти, — М.т.-ндә
инкишаф мәрһәләләриндә онун арды- MAJA-COKE дилләРИ-дил истифадә едплән ишығын далға уз.,
ыллары, хусусилә Рамануи М.-ны ләси. З голу вар: 1) мајја(мајја киче) — иныг сүр'әтидир). Лакин,сонралар

дилләри (Ҹəнуби вә qəy6-Гәрби Мек- башкалары тәрәфиндән дә дәфәләрлә
јаратмаг габилијjәти кими шәрһ ет- сика, Гватемала, Белиз); 2) соке ми- тәкрар едилмасинә. бахмајараг М.т.
мишләр. Авропа фәлсәфәсиндә м. ан ше диллари (Ҹəнуби Мексика); 3) то көзләнилән нәтиҹәні вермәди вә шыг
лајышынын тәһлилинә А. Шопенһауер, тонак дилләри (Шәрги мексика). М.- сур'этинин бүтүн. Әталәт һесaблaмa сис
Д. Дjөjсен бөјүк дигәт вермишләр. с. д.-ндә 3 млн.-а јахын адам данышыр темләриндә ејни олдугуну көстəрди. Бу,

Абидəлəри ерамызын илк эсрләриндән сән, илтисаги дилләрдир. Һал мүна- мәдә субута іетирилиш постулат кими
мә'лумдур. М.). 16 эсрдә испан килсә- сибәтләри мајја дилләриндә аналитик, гәбул eдилир. М.т. һәмин нәзәријjәнин

тәрәфиндән гадаған едилмишдир. əсасыны тәшкил едән əсас експеримеllсоке дилләриндә исә шәкилчи васитә
си илә ифадә едилир. тал фактлардан бири олмуйдур.

МАЈЌоп (адыке дилидә Мыскьуапэ
Әд.: бах Мајја јазыгы мәгаләсинин алма ағаҹлары дәрәси) Адыке MBәдәбијјатына.

нин мəркәзи. Белаја чајынын сағ са
MAJKAнов, Сабирә (д. 1.1.1914, һилиндә, Туапсе— Уст-Лабинск авто
Гызыл Орда)—газах совет актрисасы. мобил јолу кәнарындадыр. д.ј. ст.
ССРИ халг артисти (1970). 1941 илдә Әһ. 132 мин (1981).

Сов.Икп үзвү. 1932 илдән М. Ауе- Совет Какимијjәти илләриндә М.
ад. Газаxыстан Драм Театрында кустар вә japыкустар мүгссисəтори

гуругурба
(Алма-Ата) фәалијjәт қөстәрир. Күҹ- олаш уҹгар əјаләт шәһәрнидән сәнаје
лү вә ирaдәли характерләр јарадыр. вә мәдәнијjәт мәркәзинә чеврилм III,дир.

72 зак'ил Роллары: Коклан («Кобланды», М. Ау- Сәнајесинин əсас саһәсін jejiнтидир (әт,
езов), Зејнәб («Чокан Вәлиханов», С, суд вә јејинтип сәнајеси комбинаттары,
Муканов), Толгонај («Ана тарла», ч, консерв, шәраб араг зары). Jүнкүл,
Ајтматов), Кабаниха («Туфан», А. Ост- машынгајырма, мешә, кагыз вә агач

3 бөјүк әлјазмасы, даш вә керамика үзэ- ровски), Лjубов Јароваја («Лjубов Ја- e'малы сәнгајеси мүəсенсәләри, Maj
риндә чохлу китабəлəри галмышдыр. poвaja», к. Тренјов) вә б. Тырмызы коп СЕС и, педагожи пн-т, орта ихти
м.ј. алимләр арасында мүбаһисә до- Әмәк Бајрағы ордени вә медалларла сас мәктәбтəри, Адыке есімін тә4гигат
ғурмушдур; американ алими Е. Томп- тәлтифедилмишдир. игтлжа,дијјат, дит, эҳәбијат вә тарих
сон М.j.-ны там идеографик јазы heсaб МАЈКЕЛcон (Michelson) Алберт А6- ин-ту, тарих өлкәLuүнаслыг музеји,
етмишдир. Лакин совет дилчиси J. B. раhам (19.12.1852, Полша, Стрелно, драм театры вә с. вар. Јахынлыгын
Кнорозов франсыз алими Л. де Рони- индики Стшелно ш. — 9.5.1931, Кали- да газ jатагы ашкар едимнидир (1980).
нин, американ алимлариндән С. Тома- форнија, Пасадена)-американ фи- МАЈКоп КУРГАНЫ — Мајкoгі ш. әра
сын вә Б. Уорфун тəдгигaтлaрыны да- зики. Кливленд Тәтбиги Елмләр Мәк- зисип,дә еркән Тунҹ дөврүнә анх (е.ә.
вам етдирәрәк, М.j.-нда чохлу фонетик тəбинин (1883—89), Вустер (1889—92) 3 ҹү миниллијин сону) археоложи аб
ишарә вә детерминативлəр ашкара чы- вә Чикаго (1892—1929) унтләришнині дә. Һүнд. 11 м отан курганда гәбилә
хармышдыр. проф., АБш Милли EA президенти башчысы вә отун ики арвадынын зән

Әд.: Кнорозов Ю. В., Письмен- (1923—27), Нобел мүкафаты лауреа- киін гәбри галмышдыр. Батчы күмүш
ность индейцев майя, М.—Л., 1963; рено ты (1907). Əсас ишлари оптикaja au1- дирәкли базэкли талвар алтында дәфн
онун, Иероглифические рукописи майя, дир. Ишыг сүр'әтини өлчмүш, интер- олунмушду. Јанында 2 гызы:1, 14 кү
Л., 1975. ферометри ихтира етмиші, иныг сүр' - мүш габ тојумушду. Габтардан бирii
МАЈЈАЛАР-Мексикада (650 мин) вә әтинин Јерин һәрәкәт сүр'әтин,дән асы- ин үстүндә Гафгаз і рыты хатыртадан
Белиздә (22 мин; 1978) јашајан Һинди лы олмадығыны (ефир нәзәријjәсинин вә вәһnіn hејван тэсвири остан пејзаж
халгы. Дилләри мајја-соке дилләри сассыз олдуғуну) тәҹрүбәдә исбат һәкк еди.1мицтдир. Кургандан мухталиф
аиләсинә аиддир. Диндарлары формал етмишдир (Е. У. Морли илә бирлик- мік аләтлә р(линк, балта, нижкәнә, хәні -
шәкилдә католикдир, әслиндә христи- дә). Бу, нисбилик нәзәријjәсинин эсас- ҹәр вә с.), гызыл вә күмүш, ән бәзәк

гәдәрки е'тигадларыны сах- ландығы тәҹрүби фактлардан бири шејләрн вә с. Тапылмыш тыр. Сої тә1
ламышлар. Əсас мәшғулијjәтләри экин- олмушдур. М. елементләрин спектрал гигатлар нәтиҹәсиндә (1979) rə, им ва
чиликдир. М. Мексиканын ҹ.-ш., Һон- хәттини өлчмүш, нормал метрин узун- надир гылыпҹ (уз. 63 см) нүмуноси аці -
дурас вә Гватемаладакы гадим Амери- луғуну cd-ун гырмызы хәттинин дал- кар олунмушдур. Габлар үзәриндә тәс
ка сивилизасијасынын јарадыҹыларын- ға уз. илә тутундурмуш, jүксәк адырл- внәләр вә с. Шимали Гафгаз тајфала
дан олмушлар. М. өзләринин heрoг- етмә габилијjәтинә малик спектрал рыцыії Гәдим ІШәрг өлкәләрн илә сых
лиф јазыларыны (бах Мајја јазысы) ҹиһаз (Мајкелсон ешелону) вә хүсуси мәдәни элагәләринін көстәрир. Тапынты
japaтмышдылар. оптик систем-улдуз интерферометрии лар Довлат Ермитажында (Тениград)

М.-ын гəдим абидəлəри дөрдүзлү, japaтмыш, онун васитәсилә узаг ут- сахланылыр.
пилләвары пирамидалардан ва онла- дузларын диаметрини тә”јин етмишдир. Од.: бах Мајкоп мәдәнијjоти мәга•
рын үстүндә тикилмиш кичик мә'бәд- М.-ун улдуз интерферометринин ра лосиншин одобијјатына.
ләрдән (мәс., Паленкeдә ҝүнәш мә”- диоварианты илә радиоулдузлар та
бәди», 7 әсрин 2-ҹи јарысы), гапалы пылмышдыр. MAJкоп мәдәниәти има
һәјәтләрин вә дини оjунлар үчүн дү- Әсәри: Световые волны и их при лін Гафгазда археоложи мәдәнијjәт (е.

зәлдилмиш мејданчаларын әтрафын- менение, М.—Л., 1934. ә, 3-ҹү миниллијан 2-ҹи јарысы). Maj

груплашдырылмыш енсиз, узун Әд.: Джефф Б., Майкельсон и коп курганынын аҳы илә алады -
биналардан (һөкмдар, каһин вә әѓјан- скорость света, пер. с англ., М., 1963. рылышдыр. М.м. мөһкәмләдирил

ларын игамәткаһлары) ибаратдир. 3— МАЈКЕлсон тәҹРҮБәсин Јерин миш мәскәпләрдән ибарэтдир. М.м.
7 әсрләрдә мә'бəд вә стелаларын ди- һәрәкәтинин ишыг сүр'әтинә тә'сирини пин сон мәрһәләсші,дә дані мәгбәрәләр
варларындакы релјеф тәсвирләрлә тәм- өлчмәк үчүн А. Мајкелсонун апарды- вә долменләр мејлана кәлишдир.
сил олунан һејкәлтәрашлыг 8—9 əср- ғы тәҹрүбә. Дүнја ефиринин мөвҹуд- Әмәк аләтләрн вә силаһлар (лаш вә мис
ләрдә кениш инкишаф етмишди. Бу луғуну (Јер онун дахилиндә һәрәкәт балта, бычаг, кәрки, искәнә, хәнҹәр,
дөврдә Пједрас-Неграс, Паленке, Ко- едәркән, «ефир күләји» јаратмалы вә јаба вә с.) тапылмышдыр. Мүхтэлиф
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бәзәк шејлери І.м. тајфаларынын һилиндә, Мајн чајынын она төкүлдүју 14—18 әсрләрдә Авропа өлкәләриндә
Шәрелә әлaгәсини ҝөстәрир. Ибтидаи јерин јахынлығында порт. Д.ј. говша- (Испанија, Алманија, Франса) дә ис
иҹа гурулушунда jашамыш М.м. ғы. Әһ. 184 мин (1976). Машынгајыр- теһсал едилирди. Русијада 11 әсрдән
тајфалары малдарлыг вә әкинчилик- ма, електротехника, кимја, ағаҹ e'ма- мә'лумдур. 19—20 әсрләрдә М. А. Вру
лә мәшғул олмушлар. лы, тохуҹулуг, шүшә, семент, јејинти, бел, В. М. Васнетсов, А. J. Головин вә

Әд.: крупнов Е. И., Древняя полиграфија сәнајеси, И. Гутенберг б. рус рәссамлары, 1930-ҹу илләрдә исә
история и культура Кабарды, м., 1957; ун-ти (1477 илдә тә'сис едилмишдир), совет hејкәлтәрашлары й. г. Фрих
Формозов А. А., Каменный век и елм вә әдәбијјат академијасы, Макс Хар, И. С. Јефимов вә б. декоратив М.
энеолит Прикубанья, М., 1965; Мун- Планк ҹәмијəтинин кимја ин-ту вар. cahəсиндә фәалијjәт көстəрмишләр.
часы Р. М. Кавказ на заре бронзового м, мәшһур Рејн шәрабларынын истеһ- 1950-ҹи илләрдән бир чох совет рәссавска, М., 1975.

салы вә тиҹарәти мәркәзидир. Авропа мы вә хариҹи рәссамлар (о ҹүмләдән
MAJкоп СЕРИЈАСЫ (Мајкоп ш.- китаб чапы усулугун ихтирачысы И. Ф. Леже, п. Пикассо) м. саһәсиндә
нин адыдан)—Палеокенин сону- Гутенберг М.-да јашамышдыр.
Неокенин

әсәрләр japaтмышлар. Азәрб.-да М.
Әнвәлинин стратиграфик

бөлкүсү. 1912 илдә И. М. Губкин Ши- бунда Санкт-Мартин-унд Санкт-Штефан
Ме'марлыг абидәләри: роман үслу- тәдим дөврләрдән мә'лумдур (бах Ке

мали Гафгазда (1913—16 илләрдә Азәрб. роман килсәси (10—18 әсрләр), Санкт
ССР эразисиндә) ајырмышдыр. Крым- Штефанскирхе (14 əср), Кармелитер
Тафгаз нефтли-газлы саһәсиндә, Аб- кирхе (13—14 əсрләр) готик килсәләри,
шерон ја нда кил, Губа — Хәзәрјаны барокко үслубунда килсәләр (1750—70
cahəдә кил вә гумдан, Шамахы — Го- ҹи илләр), Курфүрстләр гәсри (17—18
бустан, Пәнкәрaн сahəсиндә кил вә әсрләр) вә с. Икинҹи дүнја мүһарибәси
тумдашыдан, Кичик Гафгазын шм.-ш. (1939—45) илләриндә зәдәләнмиш аби
әтәкләриндә гумдашы вә килин нөвбә- дəлəр 50—60 -чы илләрдә бәрпа едил
ләшмәсиндән ибаратдир. Фаунасы əса- мишдир.
сән, балыглар вә фораминиферләрдир. МАЈОл (Maillol) Аристид Жо

Әд.: Геология СССР, т. 47, Азербай- зеф Бонавентүр (8.12.1861, Шəрги Пи
джанская ССР, М., 1972. ренеј, Банjүлс-сүр-Мер— 27.9.1944,
MAJлин Бејимбет Жармагамбетович орада) — франсыз һејкәлтәрашы. Гобе
(15.11.1894, индики Кустанај вил.-нин мен үчүн ескизләр чәкмиш, 1890-ҹы
Таран р-ну — 10.11.1939)-газах совет илләрин 2-ҹи јарысындан һејкәлтәраш
јазычысы. 1925 илдән Сов. Икп үзвү. лыгла мәшғул олмушдур. М.-ун әсәр
Газах совет әдәбијјатынын баниләрин- ләри, əсасән чылпаг гадын фигурлары
дәлдир. «Шуганын хатирәсин» (1915) («Жеҹә», 1902—09; «Һәвәс», 1905— 08; Кировабад јахынлығындакы Имамзадә
повести гадын һүгугсузлуғу мөвзу. Венера бојунбағы илә», 1930; Чај, түрбәсинин мајолика бәзәкләри. 14—17
сундадыр. «Коммунист гадын Рөвшәнь 1939—43) вә кичик hејкәлҹикләрдән әсрләр.

(1929) повести, Әзәмәт Әзәмәтоғлу» ибаратдир. П. Сезаннын (рәссамын рамика, Кашыкарлыг). 13—15 əсрләрдә.
(1934) романы, «ҹәбһә» (1933), «Тал- japaдыҹылыг ахтарышларыны тәҹәc- Нахчыван вә Гарабағын ме'марлыг аби
танбајын гајда-ануну» (1934) пјес- сүм етдирән, әлиндә дәфнә будағы дəлəринин бәзәкләриндә ширли М.
ләрiн сосиализм гуруҹулуғуна həcp дан ҝениш истифадә едилмишдир. Мүа
олунмушдур. сир дөврдә ме'марлыг бәзәкләриндә

Әсәрләри: Берень. Повести, Алма тәтбиг олунур (Үмумиттифаг к.т. сәр
Ата, 1964; Рыжая полосатая шуба. Повеч кисиндә Азәрб.ССР павилјонунун ва
сти и рассказы, М., 1977. Бакыда Низами Музејинин г. фаса
МАЈЛИ-СА) —Гырғ.ССР Ош вил.-н дынын м, бәзәкләри).
дә шәһәр. Фəрганә силсиләсинин г. МАЈОНЕЗ (фр. mayonnaise)—јүксәк
әтәкләриндә, Мајлису чајы саһилин кејфијjәтли битки јағына јумурта са
дəдир. Електрик лампалары 3-ду (өл рысы, хардал, сиркә, шәкәр 6. там

кәдә ән бөјүк), әт комбинаты, тикиш лы маддәләр әлaвә етмәклә һазырла
ф-ки, ИЕМ; електромеханика технику нан соус. Битки јағы кими ҝүнəбахан,
му, тибб мәктәби вар. Јахынлығында зејтун јағлары вә с. ишләдилир. Сә
нефт ва газ чыхарылыр. М.-С.-дан Ош наје усулу илә томатлы, хардаллы вә
Ш.-нә газ кəмəри чәкилмишдир. мухталиф əлавәли М.-ләр бурахылыр.
МАЈмонид-бах ибн Мәјмун. Әд.: Шмидт А. А., Дудина з.
МАЈН (Main)— АФР-дә чај Рејнин А., Чекмарева И. Б., Производство
сағ голу. Уз. 524 км, һөвзәсинин саh. майонеза, м., 1976.

27,2 мин ком?. Ротер — М. (Франконија МАЈОР (Major) Тамаш (д. 26.1.1910,
Алб д-рындан башланыр) вә Вејсер-М. Будапешт)— маҹар актјору, режиссор
(Фихтел д-рындан башланыр) чајла

A. Mаjол. «Аралыг дәнизи», 1902-— 05. тисти (1950). Кошут мүкафаты лау
вә иҹтимаи хадим. Мам.XP халг ар

рынын бирләшмәсиндән әмәлә кәлир. Шәхси коллексија, АБШ.
Ашаффенбург ш.-нәдәк дар дәрә илә реаты (1948, 1955). 1942 илдән Мама

ахыр. Феврал-мартда курсулудур. муш илаһә; даш, 1912—25) вә к. Де- рыстан Сосиалист Фәһлә Партијасы
Мәнсәбиндән 400 км мəсафәдә кәмичі - бүссинин (1933), абидəлəрини јарат- нын (МСФП) үзвү, 1957 — 66 илләрдә
лијə јарарлыдыр. М. Һөвзаси Лудвигс- мышдыр. М.-ун һуманист вә маһијjәт мк үзвү. 1945—62 илләрдә Будапешт
канал васитәсилә Дунај су јолу систе- е'тибарилә реалист јарадыҹылығы 20 дəки Милли театрын директору олмуш
минә бирләшдирилмишдир. әсрин бир чох көркəмли hејкәлтәра- дур; 1962 илдән театрын баш реж.-дур.
MAJн Рид — бах Рид Томас Мајн, шына бөјүк тә'сир көстәришдир. Јарадыҹылығында маҹар мүтәрәгти
MAJнор (Minor) Роберт (15.7.1884, МАЈолЙКА (итал. maiolica — Мал- реалист театры ән'әнәләринә вә к. с.
Техас, Сан-Антонио — 26.11.1952, Hју- јорка а.-нын адындан)—1) мәһдуд мә' - Станиславски системина əсасланыр.
Јорк) — американ графики. 1920 илдән нада 15—17 əсрләрә аид Италија ке- Роллары: Иван Василјевич («Иван
АБІi Коммунист Партијасынын үзвү. рамика мә'мулаты. Италија мајолика Василјевич», М. Булгаков), Лүтсифер
1920-чи илләрдә «Либерејтор» («Thе бојакарлыгы (декоратив габлар үзәрин- («Инсанын фаҹиәси», И. Мадач), Ја
Liberator») вә «Дејли Уоркер» («Daily дә вә панноларда портретләр, чохфигур- го («Отелло», В. Шекспир) вә б. «Банк
Worker») газетләринин редактору ол- лу композисијалар) вә һејкәлтәрашлы- бан» (Ј. Катона), «Дүшмәнләр» (М.
мушдур. Рәсмлариндә милитаризми, ғы (делла Роббиa hејкәлтәрашлар аилә- Горки), «Сәзуанлы меһрибан адам»
1918—20 илләр антисовет мүдахиләсини синин вә б.-нын ишлари) мүстәгил ха- (Б. Брехт) вә с. әсәрләри тамашаја
лә'нәтләмиш, буржуа ҹәмијjәтинин ејбә- рактер дашыбыр; дəзкаһ инҹәсәнәтинә тојмушдур. 1941 илдән киноја чәкилир.
ҹәрликларини ифша етмиш, дүнјадакы вә монументал инҹәсәнәтә јахындыр. Педагожи фәалијjәт көстәрир (1947
ингилаби дәјишикликләрин әһәмијjәтини 2) Ҝениш мә'нада м. бишмиш ранкли илдән проф.).
көстəрмишдир («Идеал әскәр», 1920-чи килдән һазырланан ширләнмин мә”- МАЈОР (лат. major— бөјүк)–CCРИ
илләр: «Һәмкарлар иттифаглары демок- мулата дејилир. М. Гәдим Шәрг өл- вә бир чох өлкәләрин силаһлы гүв
ратијасынын симасы», 1927). кәләриндә (Мисир, Бабилистан, Иран), вәләриндә бөјүк забит рүтбәси. Илк
MAJнс (Mainz)— АФР-дә, Рејнланд- орта әсрләрдә Орта, Мәркәзи вә өн Аси- дәфә 16 əсрдә Испанијада вә алман
Пфалсда шәһәр. Рејн чајынын сол са- ја дөвләтләриндә инкишаф етмишди. феодал дөвләтләриндә japaнмышдыр.
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ССРИ Сплаһлы Гүввәләриндә М. pүт- нын әтәјиндәки дaғaрaсы чөкəклик- дир. 12 нөвү вар; 1 нөвү-магот Аф
бәси 1935 ил сентјабрын 22-дән тә'сис дəдир. Д.ј. говшағы. ӘҺ, 356 мин (1971). рикада (Мәракеш, Әлҹәзаир, Тунис)
еилмишдир. Тохуҹулуг (әсacән, памбыг парча), је- вә Мәнуб-Гәрби Авропада (ҹәбәлүт
МАЈОРАТ (сон лат. majoratus, лат. jинти, кимја сәнајеси, ун-т, к.т. кол- тариг), галан 11 нөвү иcə Məнуби Аси
major — баш, бөјүк)— феодал вә буржуа леҹи вар. Кустар үсулла ағаҹ, метал јада jajылмышдыр. Јердә, јахуд аға
hүгугунда дашынмаз (илк вә сүмүкдән бәдии мә'мулатлар, пар- да јашајыр. Мејвә, көк, ҹаван јарпаг,
нөвбәдә торпаг мулкиjjәтинин) вәрәсә- ча истеһсал едили. һәмчинин "һәшәрат вә сүрфәләри илә,
ләрә аплә, јахуд нəcлдә илкинлик (jaшa MАJУСКУЛ ЈАЗысы—јалныз бөјүк бә'зи нөвлəри исә молјуск вә хәрчәнк
көрә) принсипинә көрә кечмәси. Илк һәрфләрдән (мајускуллардан) ибарәт кимиләрлә гидаланыр. "Илдә бир ба
дәфә гадим һинд ганунларында, Афи- гəдим латын вә јунан (о ҹүмләдән Би- ла доғур. 3,5—4,5 илдән сонра ҹинси
на һүгугунда вә с.-дә экс етдирилмиш- занс) јазысы. Јунан М.ј. классик мону- jеткинлијə чатыр; боғазлыг дөврү 5—
дир. Авропа өлкәләриндә М. 11—13 ментал јунан әлифбасы илә (е.ә. 4 əср), бардыр.
әсрләрдә, торнаг мулкиjjәтинин парча- латын м.). монументал латын әлиф- МАКАЛ (Makal) Маһмуд (д. 1.4.1903,
ланмасына јол вермәмәк мәгсэдилә мү- басы илә (е.ә. 6—4 эсрләр), Бизанс хәт. Аксарај-Нијдә вил.-нин Дәмирчи к.)
əjjән олумушду. Гапунвериҹилик jолу ти исә устав (ејниһәҹмли) вә унсиал түрк јазычысы. Јарадыҹылыға ше'рлә
илә М, Инкілтәрәдә Вестминстер статут- (каллиграфик) јазы илә (5—9 əсрләр) башламышдыр. Түркиjәдә «кәнд әдә
ларында тәсбит едилишдир. Јалныз тәмсил олунур. бијјаты» М.-ын ады илә бағлыдыр.
бөјүк оғул феодун вәрәсәсii hecaб еді- МАКА АБИдәләРИ Дағ.MCCP Kəнд мүәллими олмуш, орадан көндәр
лирли. Русијада М.-ын галыглары Бө- Mака к. -ндән 1 км г.-дә е.ә. 7—4 əср- дији мәктуб вә репортажларла танын
jүк Октјабр сосиалист нигилабынадәк ләрә анд jaшajыш јери вә гәбиристан. мышдыр. «Бизим кәнд» (1950), «Гу
сахланылырды. Јашајыш јериндән кобуд нахышлы ру севда» (1957), «Кәндә кедәнләр»

Азәрб. да вәрәсәлик мәсәләләрн 12 жил габ тырыглары, үстү сал дашла (1959), «Јер алтында бир Анадолу
әсрәдәк адәт нормалары, сонра исә өртүлмүш торпаг гәбирләрдән (өлү- (1968), «Позулмуш гајда-ганун» (1970)
мүсәлман һүгугу (шәриәт) илә низама ләр бүкүлү, әлләри үзүнә галдырыл- вә c. китабларында түрк кәндинин ачы
салынырды. мыш вәзијjәтдә дәфи едилмишдир) исә наҹаглы һәјаты реалистҹәсинә тәсвир
МАЈОРДом (сон лат. major domus — дәмір бычаг, даш вә пастадан мунҹуг- олунур. Бә'зи hекајəлəри Азәрб. ди
евин бөјүјY), палата мери— Ме- лар, жил габлар, сүмүк иjнәләр вә с. линә тәрҹүмә едилмишдир.
ровингләр дөврүндә (5 әсрин сону-8 ашкар олунмушдур. Тапынтылар Ши Әсәри: Түркијә мүәллиминин гејд
әсрин орталары) Франк дөвлəтиндә мали Гафгаз вә Загафгазијанын һәм- ләри, Азәрбајҹан, 1950, В.
ани вәзифәли шәхе. Әввәлләр крал дөвр абидəлəринин материаллары илә Әд.: Алькаёва Л., Бабаев
тәрәфиндән тә'јин олунур, сарај ида- охшардыр. А., Турецкая литература, М., 1967.

рәсилә башчылыг eдирди. Феодализ- . Әд.: Исаков м. и., Археологи- МАКАО-Чинин ҹ.-ш.-индә, Ҹəнуби
мин инкишафы плә әлегәдар М.-лар ческие памятники Дагестана, Материалы Чин дәнизи саһилиндә әрази. Бах Ао
нри торцаг саһибләрино чеврилдиләр. по археологии Дагестана, т. 1, Махачка- мын.
Nİ, отан Көдәк Пишин 751 илдә тахт ла, 1959.

MAKAO-1) узунгујруглу тутугушу
тачы әлә кечирди вә Каролинглəр сү- МАКАЈонок Андреј Јегорович (д: 12. нөвү; 2) гумар оjуну нөвү.
лаләсинин əсасыны тојду. 11.1920, индики Гомел вил., Рогачев МАКАПАЃАЛ Фелисисимо (д. 5.12.
МАЈРОнис (тәхәллүеү; әсл ады вә р-нунун Борxов к.) — белорус совет дра- 1914, Нуева-Есиха əјалəти, Сан-Ху
фамилијасы Топас ачјулис) (2.11. матургу. БССР халт јазычысы (1971). лиано)Филиппин коммунист һәрәка
1862, индики Пит. ССР, Расејнјај р-ну, 1945 илдән Сов. Икп үзвү. «Көрүш- ты. хадии. Кәндли аиләсиндәндир.
Пасандравис — 28.6.1932, Каунас)- Лит- габағы», «Һәјат тәләб едир» (һәр икиси 1932 илдән кәндли һәрәкатына кошул
ва шанри. Литва милли буржуа һәрә 1951) пјесләринин, «Лутфән, бағыш- муш, 1938 илдә Филиппин Коммунист
каты хадими. «Баһар сәрләри» (1895) лајын » (1953), «Гој инсанлар гәм је- Партијасына (ФКП) дахил олмушдур.
ше'p топлусунда, «Кэнч Литва» (1907), мәсин» (1958), «Левониха орбитдә» Филиппинин ишғалы дөврүндә (декабр,
Дәрдләримиз» (1920) поемаларында (1961), «Дил алтында һәб» (1973), «Мү- 1941—45) партизан дәстәсинә рәһбәр
Литва халгынын миллин азадлыг арзу- гәддәс садəлик» (1976) вә c. комедијала- лик етмишдир. 1945 илдә Ваһид Халг
ларыны, доғма тәбиәтин көзэлликләрiп- рын мүәллифидир. «Трибунал» комеди- ҹәбһәсинин— Демократик Бирлијин ја
нін тәрәннум етмишдир. «Кејстутун өлү- јасы Азәрб. сәһнәсиндә тамашаја гоjул- радыҹыларындан олмуш, 1948—51 ил
мү» (1921), «Витовт сәлибчиләрина: мушдур. Октјабр Ингилабы ордени, 2 ләрдә һөкүмәт гошунларына гаршы си
нында» (1925), «Витовт кралдыр» (1930) башга орден вә медалларла тәлтиф лаһлы мүбаризәдә иштирак етмишдир.
драмларында Титванын феодал кечи- едилишдир. 1951—55 илләрдә һәбсханаjа салынмыш,
шін идеализә олунур. Каунас да абидә Әсәрләрi: Левониха на орбите. азад едилдикдән сонра јенидән кәндли
си rоjулушдур. Извините, пожалуйста (Камни в печені), һәрәкатына кошулмушдур. 1959 илдә

Әсәри: Избранное, М., 1962. М., 1963; Затюканный апостол. Пьесы, Нуева-Есиха əјалəтиндә Азад Кәндли
MAјски Иван Михајлович ләр Иттифагыны japaтмышдыр. 1967 ил
1884), индикій Вологда вил. -нин Kit Әд.: Вишневская И., Комедия

на оронте. Очерк творчества А. Макаёнка, МК-нын баш катибидир.
дән ФКП мк узвү, 1970 илдән ФКП

ри.1.1ор ш. -3.9.1975, Москва)-совет А., 1979.
Еп.10аты, тарихчи, публиcиcт. ССРИ МАКАРЕвски Александр Иванович
EA ака.л. (1946). 1921 илдән Сов. ИкП МАКАКАЛАР (Масаса, Macacus) (16.4.1904, Смоленск вил., Духовщина
үзвү. 1903 11дә РСДФП-jә дахил ол- әнтәрләр јарымфәсиләсиндән ибги- р-ну, Мушковичи

муш, меншевикләрә гошулмушду. Дә- дай енсизбурун мејмунлар ҹинси. Түк. к. —11.5.1979, Мос
фәләрлә һәбә вә сүркүн едилмиш, 1908 ләр сары-гонура чалыр, (бә'зиләринин ква) — тəjjaрәгајыр
илдән Феврал буржуа-демократик рəнки исә гарадыр. Бәдәнинин уз. 34— ма саһәсиндә совет
ингилабына әк мүһачірәтлә jашамыш- 65 см, гујруғунун уз. 5-7 см-дир; чә- алими. ССРИ EA
дыр. 1919 илдә меншевикләрлә әлегә- киси 3,5-дән (јенкәчјејəн) 18 кг-дәк акад. (1968; м. үз
ни кәсмишдир. ССРинин Финланди- (јапон М.-ы) олур; дишиләри кичик- вт 1953), Сосиалист
јада сәлаһијjәтін нүмajәндәси (1929— Әмәји Гәһрәманы

32), 11нки.тәрәдә сәфири (1932—43) (1957), Ленин мү
олмушдур. 1943—46 илләрдә ССРИ кафаты лауреаты

хатг харичі пішләр комиссарынын мүа 1957), ССРИ Дөвләт
вини И. Крым (1945) вә Потсдам мүкафаты лауреа

(1945) кофранспарында иштирак ет ты (1943). 1943 ил
мишдир. 1946 и 1дән сли вә елми-пе дән Сов. Икп үзвү.
даrожи пшдә чалышырды. Ду-да ва Н. Е. Бауман ад. Москва Али Техни
ССРІН EA Тарих Ин-тунда ишләмиш ки Мәктәбини битирмишдир (1929). Təj

ир. ССРИ МИК үзвү (1935—37), japәјә тә'сир көстәрән хариҹи јүкләр

Сов. НКП NIK үзв.түбүнә намизәД Һаггындагы әсәрләри өлкәмиздә бура
(1941-47) олмушу. хылан тəјјарә вә диҝәр учуш апарат

Осврләрi: Испания, 1808–1917, ларынын мөһкәмлик нормаларыны (о
М., 1957; Воспоминания советското дип ҹүмләдән бөјүк сүр'әтләрдә) јаратмаг
ломата. 1925—1945, М., 1971. үчүн əсас олмушдур. З дәфә Ленин ор
МАЈСУР—ҹәнуби һиндистанда, Кар дени, з башга орден вә медалларла тәл
назак штатында шәһәр. Чамуиди д. Донузгујруг макака, тиф едилмишдир.

(19.1, М., 1974.
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әләк коммунасына (бах Коммуна, Ф. Е 20—30-х годов, Харьков, 1978; Павло- мышдыр. 1980 ил ноjабрын 27-дән де
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МАКАРЕНКО Антон Семјонович (13. романы вә «Гүлләләр үзәриндә бајpar заревлә бирликда)
3.1888, индики Сумы вил.-нин Бело- лар» повести екранлашдырылмышдыр. космоса учмушдур.
полје ш. —1.4.1939, М. Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени 1975 ил апрелин
Москва)-совет пе илә тәлтиф едилмишдир. УССР-дә 5-дә «Сојуз» типли
дагогу вә јазычысы. габагҹыл халг маарифи ишчиларинин космик кәмидә (В.
Фәһлә аиләсиндә тәлтифи үчүн М. ад. медал тэ’сис олун г. Лазаревлә бир
анадан олмушдур. мушдур (1958). ликдә) космоса учар
Кременчуг шәһәр

Әсәрләри: Тәрбијә ишлари har кән техники сәбәб
мәктәбини вә онун гында, Б., 1948; Сечилмиш педагожи әсәр ләрдән учуш дајан
нәздиндәки педаго ләри, Б., 1950; Педагожи поема, Б., 1952; дырылмыш ва Кос
жи курслары (1905), Собр. соч., т. 1—5, М., 1971; Избр. педаго монавтлар Јерә ен
Полтава мүәллимләр гические соч., т. 1—2, М., 1978; Флаги на мишләр. 1978 ил јан
ин-туну (1917) би башнях, М., 1980. варын

Мурадханов М., А. с.Тирмишдир. Педаго
10-да «Со

јуз-27» космик кә
жи фәалијjәтә 1905 дов һ.,., А. С. Макаренко вә Азар: мисинин мүһəндиси кими (В. А. ҹани
илдән башламыш бајҹан, Азәрбајҹан мәктәби», 1968, 3; беконла бирликдә) космоса учмуш, кәми
дыр. 20—30-ҹу илләрдә гануну позан Балабанович Е. Н., А. Макарен- «Салјут-6» — «Сојуз - 26» комплекси илә
ушаглар үчүн Полтава јаынлығындакы ко. Человек и писатель, М.,1963; Гетма- бирләшдикдән сонра биркә тәдгигатлар
әмәк колонијасына (бах Колонија, м. нец М. Ф. А. С. Макаренко и концеп: да иштирак етмишдир. 1978 ил јанварын

ва М. П. Педагогическая система Ac. кабрын 10-дәк «Сојуз Т-3» космик кәДзержински ад.) башчылыг етмишдир. Макаренко и современность, М., 1980.
М. педагогикада мисли көрүнмәмиш мисинин мүһəндиси кими космосда
тәҹрүбәни-гануну ушагларын МАКАРИос II (Makarios; дүнјави учушда олмушдур (Л. Д. Кизим, к.
күтләви сурәтлә jенидән тәрбијəлəнди- ады— Михаил Христодулос Мускос М. Стрекало вла бирликдə). 4 дәфә
рилмасини həјата кечирмишдир. (13.8.1913, Панајја, Ленин ордени вә медалларла тәлтиф
илдән Москвада әдәби вә иҹтимаи-пе Пафос ш. јахын- олунмушдур.
дагожи фәалијjәт көстəрмишдир. М. лығында —3.8.1977, МАКАРОВ Степан Осипович (8.1.
ја көрә тәрбијә ишинин мərcəди ком Никосија) — Кипр 1849, Николајев—13.4.1904, Порт-Ар
мунист тәрбијəcи cahəсинидә Комму килсә вә дөвлат ха тур (индики Лjyjш
нист Партијасы вә Совет дөвлатинин дими. Афина (1943) ун) јахынлығында)
сијасəти илә мүəjjәнләшдирилир. М. Бостон (1948) -рус донанмачысы,
коллективдә вә коллектив васитәсилә ун-тларинин ила океанограф, гүтб
тәрбијә нәзәријjәсини ишләјиб һазыр Һијат факүлтәләри тəдгигатчысы, витсе

ламышдыр. М. шакирдлəрин тә'лим ни битирмишдир. адмирал (1896).
вә тәрбијәсини истеһсалат әмәји илә 1948—50 илләрдә je 1881 илдә Босфор
бирләшдирмәк һаггында марксист-ле пископ, 1950 илдән боғазында һидро
нинчи идејанын һәјата кечирилмаси уғ архијепископ, пра ложи мүшаһидәләр
рунда ардыҹыл мүбариза апармыш, аилә вослав килсәси вә апарыш, «Ара:
тәрбијәсинә даир педагожи ҹәһәтлән јунан иҹмасынын башчысы (етнарх) лыг дәнизи вә Гара
əсасландырылмыш совет нәзәријjәси иди. Инқилис һөкмранлығы әлејһинә дәниз суларынын
принсипләринин фәал таблиғатчысы ол- вә Киприн истиглалијjәти уғрунда фәал мүбадиләси» әсәри
мушдур. мүбаризә апармышдыр; 1956—57 ил ни јазмышдыр (1885;
М. өзүнүн нәзәри вә тәҹрүби фәа- ләрдә Сејшел а-рына сүркүн едилмиш- әсәр Русија ЕА-нын мүкафатына ла -

лијjәтиндә Н. К. Крупскајанын ком- ди. Кипрә истиглалијjәт вермиш Сү- jиг көрүлмүшдүр). «Витјаз» кәмисин -
мунист тәрбијәсинә даир тә'лимини рих-Лондон сазишини (1959) јунан иҹ- дә ики дәфә дүнја сəjahəтинә чых
хејли зəнкинләшдирмишдир. Совет пе- масы адындан имзаламышдыр. 1959 ил мышдыр. Биринчи сəjahəти (1886—89)
даrокика елминин габагҹыл нүмајəн- декабрын 13-дән Кипр ресі.-нын пре- заманы океанографик мүшаһидәләр
дәләри, о ҹүмләдән В. А. Сухомлински зиденти иди. (хүсусилә Сакит океанын шм. һиссәсин
М.-нун тә'лим-тәрбијә методуну ин- МАКАР ЈЕВ—РСФСР Кострома вил,-н- дә) апармышдыр. Икинҹн сəjahəтиндә
кишаф етдирмишләр. дә шәһәр. Макарјев р-нунун мəркәзи. (1894—96) Петербургдан Аралыг дә
М.-нун бәдии јарадыҹылығы әдәби Унжа чајынын (Волганын голу) сағ низинә, орадан Сүвејш каналы илә

вә елми-педагожи исте'дадын вәһдәти- саһилиндә, Неја д.ј. ст.-ндан 53 км ҹ.- Узаг Шәргә, Сакит океанла (1896) Ши
нин көзәл тимсалыдыр. Бәдии әсәрлә- дадыр. Мешә сәнајеси мәрқәзидир. мали Америкаја кәлмиш, АБШ-ы өтүб
риндә («Педагожи поема», «30-чу илин 1439 илдә салынмышдыр. кечәрәк Атлантик океаны илә Русија

маршы», «Гулләләр үзәриндә бајраг- МАКАРОВ Николај Фјодорович (д. ја гарытмышдыр. 1899 вә 1901 илләрдә
лар»), бәдии-нәзәри («Валидејнләр үчүн 22.5.1914, индики Рјазан вил., Сасово «Јермак» кәмисиндә Арктикаjа үзмүш,
китабында), публиcистик мәгаләләрин- ш.)-автоматик атыҹылыг силаһлары елми материал топламышдыр. М. ун
дә («Ирадә, мәрдлик вә мәгсәдјөнлү- саһәсиндә совет конструктору. Сосиа- кәмигајырлia, ҝәми силаһлары, һДД
лук», «Коммунист етикасы hаггында», лист Әмәји Гәһрәманы (1974). ССРИ тактикасы вә с. мәсәләләрин ишланиб
«Коммунист тәрбијəси вә давранышы» Дөвләт мүкафаты лауреаты (1952; һазырланмасында мүһүм хидмәти ол
вә с.) әмәк коллективиндә јени инсан 1967). 1936—41 илләрдә Тула Меха- мушдур (М. həрби-дәниз ишләринә һәср
тәрбијəсі, коммунист әхлагы норма- ника Ин-тунда окумуш, Вәтән мүһа- олунмуш 50-дән чох елми әсәрин, о
ларынын јараныб мөһкәмләнмәси про- рибәси илләриндә мүдафиә сәнајеси ҹүмләдән «Дәниз тактикасына дайр дү
сесини новатор педагог кими экс етдир- мүəccиcәсиндә ишләмишдир. 9 мм-лик шүнҹәләр» адлы әсәрин мүәллифи
мишдир. (ПМ-9) пистолетин ва 23 мм-лик дир). Русија — Јапонија мүһарибәси

М.-нун һәјаты вә педагожи ирси (Н. М. Афанасјевлә бирликдә) авна- нин (1904—05) аввалиндә Сакит океан
Азәрб.-ла да бағлыдыр. 30-ҹу илләр- сија топунун (AM-23) јарадыҹысыдыр. дона нмасына команданлыг едән М.
дә Бакы вә Харков ш.-ләринин сосиа- 2 дәфә Ленин ордени, Тырмызы Әмәк Петропавловск» зирәһли кәмисиндә
лизм јарышы илә әлarəдар Харковда Бајрағы ордени вә медалларла тəл- (минаја тохунуб партламышдыр) һә
олан Бакы нүмajәндәләри М.-нун Ф. тиф олунмушдур. лак олмушдур. 1913 илдә Кронштадт
Е. Дзержински ад. Коммунадакы иш МАКАРОВ Олег Григорјевич (д. б. вә Николајев ш.-ләриндә М.-а абидә
үсулуну јүксәк гијмәтләндирмиш вә 1.1933, Калинин вил., Удомлја гəс.) гоjулмушдур.
ондан истифадә етмәји лазым билмиш- -ССРИ тəjjapəчи-космонавты. Ики
ләр. М. 1930 илдә коммунарларла бир- дәфә Совет Иттифагы Гәһрәманы (1973, Әд.: Семанов С. Н., Макаров,

1., 1972; Деятельность вице-адмирала
ликдә 3 күн (23—25 иjул) Бакыда гал- 1978), Үмумиттифаг Ленин комсомо
мыш, Бибиһејбәт нефтчиларинин һә- лу мүкафаты лауреаты (1976). 196 с. О. Макарова в судостроении, Л., 1977.
јаты илә таныш олмушдур. «Ән јахшы илдән Сов.Икп үзвү. Н. Е. Бауман МАКАРОВ (1946 иләдәк Сирито
саатларым» адландырдығы бу көрүшү ад. Москва Али Техники Мәктәбини ру)—РСФСР Сахалин вил.-ндә шә
м. «30-ҹу илин маршы» повестиндә битирмишдир (1957). 1966 илдән кос- Һәр. Макаров р-нунун мəркәзи. Саха
тәсвир етмишдир. Әсәрләри бир чох монавтлар дәстәсиндадир. 1973 ил сент- лин а.-нын Ш.-ндә, Охот дәнизи саһи
лә, о ҹүмләдән Азәрб. дилинә дә тәр- јабрын 27—29-да «Сојуз-12» космик лишдəдир. Д.ј. ст. Селлулоз-кағыз ком

ҹүмә олунмушдур. «Педагожи поема» кәмисинин мүһəндиси кими (В. Г. Ла- бинаты, мешә сәнајеси мүЭссисаси вар.
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Көмүр чыхарылыр. С. О. Макаровун ландија сијаси ва ичтимаи хадими. МАК-ДОУЕЛЛ (Mac Dowell) Едуард
шәрәфинә адландырылмышдыр. «Халылар арасында сүлһү мөһкәм- (18.12.1861, Hју-јорк — 23.1.1908, HјуМАКАРОВА Тамара Фјодоровна (д. лэтл рә көрә» Бејнәлхалг Ленин мүка- Јорк)-Америка бәстәкары, пианочу.
13.8.1907, Петербург)-рус совет акт- фаты лауреаты (1976). Нобел мүка- Миллијjәтҹә шотланддыр. М.-Д.-инрисасы, ССРІН халг артисти (1950). фаты лауреаты (1974). Ихтисасҹа һү- бәстәкар кими формалашмасына ро
ССРИ Дөвлэт мүкафаты лауреаты гугшүнaсдыр. Ирландијанын истигла- мантизм дөврү бәстәкарларынын (Ф.(1941, 1947). 1943 йлдэн Сов. Икі үз- лиjjәти угрунда мүбаризәдә фәал иш- Лист, Р. Шуман, Е. Григ) тә'сири ол
Бү. 1927 илдән кинода чәкилир. М.- тиракына көрә дәфәләрлә Инкилтәрә мушдур. М.-д. Һиндиләрин мусигинын јарадычылыг jолу реж. С. Кера- hакимијјат органлары тәрәфиндән тә”- фолклоруна мүрачиәт етмиш илк бос
симовла бағлыдыр. М. Једди часур» гибләрә мә'руз галмышдыр. 20-ҹи ил- тәкардыр (2-ҹи «Һинди сүйтасы»вә(1936), «Комсомолск» (1938), «Мүәл- ләрдә Ирландија республика ордусунун с.). Jарадычылыг үслубу үчүн мело
лим» (1939), «Маскарад» (1941), «Даш рәһбәрләриндэн нди. 30—40-ҹы илләр- диклик, тәбиәт мәнгәрәләринин ро
чичәк» (1946), «Жәнҹ гвардија» (1948), дэ журналистлик вэ вәкиллик етмиш- антик тәсвири сәҹијjәвидир. Фп. ва
«Үрәк хатирәси» (1958), «Инсанлар дир. 1947—58 илләрдә, өзүнүн јарат- вокал миниатүрләр јарадыҹылығын
вә вәһшиләр» (1962), «Инсаны севмок» дығы (1936) Республикачылар парти- да эсас јер тутмуш, програмлы әсәрләр
(1972), «Гызлар-аналар» (1974) вә с. јасындан Ирландија парламентинин ден дә јазмышдыр («Фаҹиәви», «Гәһрәман
филмләрдә јадда галан образлар ја- путаты, 1948—51 илләрдә Ирландија лыг», «Норвеч», «Келт» сонаталары, з
ратмышдыр. Педагожи фәалијjәт көс- Республикасынын харичи ишлар нази- симфоник поема вә с.).
тәрир (1968 илдэн проф.). Ленин ордени, рн олмушдур. 1973 илдән БМТ-нин МАКЕДОНИЈА (Г əди м) (јун. Ма
2 башга орден вә медалларла тэлтиф Намибија үзрә али комиссарыдыр. kedonia лат. Macedonia)-e.ə. 5—2
едилмишдир. Сүлһсевәр гүввәләрин Москвада кечи- әсрләрдә Балкан ј-а-нда дөвләт. м.

Әд.: Ягункова Л., Тамара Ма- рилмиш Үмумдүнја конгресинин (1973) әразисиндә еркән синифли ҹәмијjәт
карова, М., 1978. вә Үмумдүнја мәҹлисинин (1977) һазыр- həлə e.ә. 6 әсрин сону—5 әсрин аввәл
МАКАРОн мә'МУЛАТЫ —суда јогу- иштирак етмишдир.ланмасында вә кечирилмәсиндә фәал ләриндә мејдана кәлмишди. Филип

пин һөкмранлығы дөврүндә [e.ә. 359—рулмуш буғда уну хәмиринин гурудул- МАКвис, маккија (фр. maquis 336] монархија идарә үсулу бәргәрар
масындан алынан јејинтимәһсулу. — Корсика дилиндә—macchia)—һәмишә- олду. м. ишғалчылыг мүһарибәләИлк дәфә М.м. (макарон) Италијада jашыл сәртјарпаглы вә тиканлы колла- ринә башлады. Е.ә. 338—337 илләрдәнстеһсал едилишдир. М.м. ики сор- рын вэ алчагбојлу агачларын (бабаны М.-нын Јунаныстан үзəриндә һакимиj
та (ә'ла вэ 1-чи), 4 типо бөлүнүр. Өл- пүстә, мәрсин, ардыч вә с.) ҹәнкәллији, јəти танынды. Македонијалы Искәндә
чүсүнә вә формасына көрә мүхтэлиф Аралыг дәнизи өлкәләринин ашағы гур- рин дөврүндә [e.ә. 336—323] ишғалчы
олур. Борушәкилли (макарон, ләләк шағында һүнд. 700 м-дәк олaн дaғлар- лыг сијасəти даhа да кенишләнди. Мəрвә с.), вермишел (һөрүмчәк, ади, на да сых ҹәнкәлликләр эмәлә кəтирир. кәзи м, олaн бөјүк империја јарадыл
зик вә с.), әриштә (узун, енли, əрил- м. э эсасән, тиканлы коллар дахилдир; ды. Искәндәрин өлүмүндән сонра онун
миш вә с.) вә фигурлу гулагчыг, ба- эксəријjәти ефирјағлы вә кəскин гохулу империјасы дағылмаға башлады. Ромалыггулағы, улдуз вә с.) М.м. бурахы- олур. М.-ин аналоглары Австралијада — Македонија мүһарибәләриндә (е.ә.лыр. М.м. истеһсалында э”ла вэ 1-ҹи

скреб, Шимали Америкада чапарал 215—205, 200—197, 171—168) мәғлубсорт буғда уну, јумурта вә с. ишлэдия адланыр. олдугдан сонра исә М. мүстәгиллијинилир. Əсас истеһсал технолоҝијасы хам- MAKди витт, Мак-Д и. в итт (Мс- итирәрәк 4 əјаләтә бөлүндү. Ромалы
малын истеһсала һазырланмасы (унун бivitt) ҹејмс (д. 10. 6. 1929, Чикаго)- лара гаршы елә. 148 илдә баш вермишәләнмәси, сујун 45—85°С-jә гэдәр гыз АБШ астронавты, ҺҺг бригада ке- үсјанын јатырылмасы илә М. Гэти ола
дырылмасы), хәмирин јоғурулмасы, нералы. 1959 илдә Мичиган ун-тини, раг Романын тәркибинә дахил едилди.
формаланмасы (пресләмә, кәсмә вә 1960 илдә Едуардс һһГ авиасија ба- МАКЕДОНИЈА-Балкан ј-а-нын мәрштампылама) ва гурудулмасындан иба- засында Тәjjapo Сынагчылары Мәктә- кәзиндә тарихи вил. Е.э. 5 әсрдә эрарэтдир. Һазыр мәһсулун нәмлији 12,5— бини, 1961 илдә Аерокосмик тэдгигат- зисиндә дөвлэт (бах Македонија гэ

лар үчүн пилот һазырлајан мәктәби дим) јаранмышды. Славјан тајфа
Әд.: Назаров Н. И., Технология битирмишдир. 1962 илдән АБ Аеро- лары М.-да 6—7 əсрләрдә мәскунлаш

макаронных изделий, 2 изд., М., 1978; навтика вә Космик Фазанын Тэдгиги мышлар. 7 асрдә Бизансын (гисмән),Медведев Г. М., Крылова В. В.,
Технология и технохимконтроль макаронч үзрә Милли Идарәсинин астронавт- 9 асрині 2-ҹи рүбүндэ Биринчи Болгар
ного производства, М., 1979. лар групуна гәбул олунмушдур. 1965 чарлығынын, 1018 илдә jенидән Бизан

ил иjунун 3—7-дә Ҹемини-4» кәми- сын, 1230 илдә Икинчи Болгар чарлы
МАКАСАР БОРАЗЫ — Сакит океан- синин командири кими космоса учмуш кынын табелијинә кечмишди. 14 әсрин
да, Калимантан вә Сулавеси а-ры ара- (Е. Уајтла бирликдə), 2,6 млн. км мә- орталарында Серб чарлығы, 14 әсрин
сында боғаз. Сулавеси во Јава дәниз- сафэ гәт едәрәк 97 саат 56 дәл әрзиндә сон рүбүндә Османлы империјасы тут
ларини бирләшдирир. Уз. тәгр. 500 Јер этрафына 62 дөвр етмишдир. 1969 мушду. 19 әсрин 90-ҹы илләриндә м.-да
км, ени 200 км, дәринлији 2458 м-ә гә- ил мартын 3—13-дә «Аполлон-95 милли азадлыг мүбаризаси кенишлән
дәрдир. Мүһүм портлары: Баликпа- мисинин командири кими космоса уч- ди. Илинден үсјаны (1903) нәтиҹәсин
пан (Калимантан а.), Макасар (Су- муш (Д. Скотт вә Р. Швејкартла бир- дә М, әразисиндә Крушево респ, е'лан
лавеси а.). ликдә) вә 6,6 млн. км мəсафә гәт едәрәк олунду. Софијадакы М. с.-д. иттифа
МАКАССАРЛАР-Сулавеси а.-нын 241 саат 1 дəг әрзиндә Јер әтрафына тыны хадими Н. Каревин башчылы
(Индонезија) ҹ.-г. -индә jашајан халг. 151 дөврә вурмушдур. Сынаг учушу гы илә Мүвәггәти ингилаби һөкүмәт
1,5 млн. нәфәрдир (1978). Дилләри заманы кәминин Ај бөлмоси илэ бирләш- japaдылды. Лакин түрк ордусу үс
Индонезија дилләринә аиддир. Дин- мəси, мүстәгил учушу во с, аид тод јаны jaтырды. 20 әсрин аввәлләриндә
дарлары мүсәлмандир. Eһтимал ки, гигатлар апарылмышдыр. Авропа дөвләтләри арасында Балкан
ерамызын 2-ҹи миниллијинин эввәл- МАКДОНАЛД (Macdonald) Мејмс ја үстүндә мүбаризанин кəскинләш
ләриндә Индонезијанын г. а рында н Рамсеј (12.10.1866, Мори графлығы, мәси илә м. бејнәлхалг зиддијjәтлә
вә ја материкдән көчмүшлэр. 15 эсрдә Лоссимут—9.11.1937, ҹәнуби Амери- рин дүjүн нөгтәләриндан бирина чев
М.-ын дөвлати јаранмышды. Әcacән, кајa кeдәркән joлүстүЕБ. Британија рилди. Балкан муһарибәләри (1912—
экинчилик, балыкчылыг вэ тиҹарәтлә дөвләт вә сијаси хадими, Лејборист- 13) нәтиҹәсиндә М. Сербија (Вардар
мәшғулдурлар. ләр партијасынын лидерләриндән би- М.-сы), Јунаныстан (Екеј М.-сы) ва
МАКБЕТ (Macbeth) (?—15.8.1057, ри. 1906 илдә илк дәфә парламентə Болгарыстан (Пирин өлкәси) арасын
Ламфанен) Шотландија кралы [104) сечилмишдир. Биринчи дүнја мүһари- да бөлүндүрүлдү.
илдән). Крал I Дункана галиб кәләрәк бәси дөврүндә пасифист мөвге тутур- МАКЕДОНИЈА, Македонија
ону өлдүрмүш вә һакимијjәтә кечмишди, ду. 1924 вә 1929—31 илләрдә баш назир Сосиалист Республика
Дунканын оғлу Малколму кра" етмәк олмуш, Дауес планынын гәбул олун- сы (МСР; Социјалистичка Республика
истәјән феодал груплашма тарына масына көмәк көстəрмишдир. М. 1929" Македонија)-Југославија (ЈСФР) тәр
гаршы мүбариза апармыш, M, лколм илдә ССРИ илә дипломатик мүнасибәт- кибиндә сосиалист респ. -сы, Өлкәнин
илә вурушмада өлдүрүлмүшдүр. Шекс- ләри бәрпа етмишди (1927 илдә позул- ҹ.-ш.-индэ, Вардар чајы һөвээсиндәдир.
пир ејниадлы фаҹиәсинин сүже индә мушду). М. Һөкумати мүһафизәкар- Саh. 25,7 мин км. Əh. 1,8 млн. (1976).
M: hагтында рәвајәтләрдән истифадә ларын јолу илә ҝедәрәк мүстәмләкә- Македонијалылар, һәмчинин албанлар,
етмишдир. чилик сијасəтини давам етдирир, мил- түркләр, сербләр, хорватлар ва б. ја
МАК БРАЈд (Macbride) Шөн (д. 27. ли азадлыг һәрәкатларыны батырмаг шајыр. Пајтахты Скопје (Скопле) ш.
1.1904, ҸАР, Питермаритсбург)-Ир- үчүн зор ишләтмәкдән чәкинмирди, дир. Əразинин чох һиссасини орта үк

13% -дир.

кә
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сәкликли дaғлар тутур. Һүнд. 2764 јасы (1967) фәалијjәт көстәрир. М.-нын илдә В. Чернодрински јаратмышдыр.
мә тəдəрдир. Дағлар тектоник мәркәзи мәтбуат органы күндəлик «Нова 1913 илдә Скопледә илк даими серб
кəкликләрлә парчаланмышдыр. Чө- Македонија» (1944) газетидир. М. ди- халг театры ачылмыш, 1927 илдә бу
кəкликләрдә көлләр (Охрид, Преспа линдә радио верилишлари 1944, телеви- рада Македонија дилиндә илк про
вә с.) вар. Карст инкишаф етишдир. зпја верилишлари 1964 илдән апарылыр. фессионал тамаша (В. Илјоскинин
Тез-тез зәлзәлә (1963 илдә Скопје ш. әдәбијјат. Милли әдәбијјат 20 эср- Тачгын гыз» пјеси) оjнанылмышдыр.
дағылмышды) олур. Фајдалы газын- дә japaнмышдыр. Онун формалашма- Милли азадлыг мүһарибәси дөврүндә
тылары: дәмир вә гурғушун-синк фін- сында коммунист _јазычы К. Ратсин, партизан дәстәләриндә театр бригада
лизлари, магнетит вә с. Иглими Ара- к. Неделковски, В. Марковски вә 6.- лары фәалцијjәт көстәрирди. "Југослави
лыг дәнизі типлидир. Гарышы мешә- нын хидмәти бөјүкдүр. В. Илјоски, ја фашизмдән азад едилдикдән (1945)
ләр вә коллуглар, 2000 м-дән јүксэк- А. Панов, Р. Крле вә б. драматуркија- сонра Скопледəки халг театры Маке
дә бозгырлашмыш дағ чәмәнләри вар. да реалист мејллари инкишаф етдир- дониjа халг театрына чеврилмишдир;

Тарихи ма'лумат. MCP Вардар Ма- мишләр. 50—70-ҹи илләрдә фашизмә бурада драм, балет вә опера труппа
кедонијасы әразисиндә japaдылмышдыр гаршы милли азадлыг һәрәкатыны вә лары вар. Труппада. Т. Николовски,
(бах Македонија, тарихи вилајәт). Ју- халг Һакимијjәти илләриндә баш верән п. Прличко, и. Чувалековски, м.
гославија краллығында һаких Мөвге соснал дəјишикликлари экс етдирән по- Бошкова, И. Милчин, д. Костаров
тутан серб буржуазијасы Вардар Маке. вест романлар јаранмышдыр (J. вэ б. фәалијjәт көстәрир, Скопледә
донијасында (бу әрази Балкан мүһари- Леов, С. Попов, с. Дракул ва б.). А. Мәликовун «Мәһәббәт әфсанәси»
бәләри (1912—13) нәтиҹәсиндә Сербија- Ме'марлыг вә тәсвири санат. Орта балети тамашаја тојулмушдур.
ја верилишди; 1918 илдә исә Сербија- аср тикилиләринә Бизанс ме'марлы- Әд.: бах Југославија мәгаләсинин
нын тәркибиндә 'Сербләрин, Хорватла- ғынын тә'сири олмушдур. 12—14 эср- әдәбијјатына.
рын вә Словенләрин Краллығына (1929 ләрдә хач ҝүнбəзли мә'бодләр jajыл
илдән Југославија Краллығы) дахил мышды (нерезидә бешҝүнбәзле мү. МАКЕДОНИЈА дили—мүасир ма
олмушду) милли зүлм, јерли әһалинин тәддәс Пантелејмон

ЈСФР-инди.ІІ.1164; кедонијалыларынкилсәси,

зорла сербләшдирилмаси сијасəти јери- Лесновода тәккүнбəзли мүгәддәс М- əсас дилләриндән бирин. Məнуби слав
дирди. М.» сөзү лүғәтлән силинмишди. хаил вә Гавриил килсәси, 1341). Ос- јан диллəринин ш. голуна дахилдир.

Великосерб зүлмүнә каршы
вимəт м. милләтинин

муга- манлы һөкмранлығы дөврүндә 'Скоп- Бу дилдә тәгр. 1,6 млн. адам даны -
вә онун дили- ле, Битола, Штип вә с. шәһәрләрдә күн- шыр (1978), 3 эсас диалекти (г.. ш.,

нин формалашмасында мүһүм рол оj- бәзли мәсмидлар, минарәләр, карван- шм.) вар. Әдәби дил г. диалектинин
20 әсрниннады. Милли әдәбијјатын əсасы гоjулду. саралар, һамамлар, бүрчвары евләр мәркәз шивэси эсасында,

1941 илин апрелиндә фашизм блоку тикилмишдир. 18—19 əсрләрдә japa 40-ҹы илләринин орталарында фор
дөвләтләри Југославијаны ишғал ет- шыглы монастыр ансамбллары (мәс., малашмышдыр. Графикасы Кирилл

ди; Вардар М.-сынын әксәр әразиси Иоанн Бигорски монастыры, 1743) ја- әлифбасына əсасланыр.
Болгарыстанын,, галан р-нлары исә радылмышдыр. Орта әср тәсвири сә Әд.: Бернштейн С. Б., Очерк

Италијанын табслијинә кечди. Југос- нәти фрескаларла тәмсил олунур (Ох- сравнительной грамматінкі
лавија халклары, оҹүмләдәні м. хал- риддəки мүгәлдәс Сфија мә бәдии, 11 языков. М., 1974.
гы гәсбкарлара гаршы мүбаризәјә галх- әср). 18 әсрин 2 ҹи јарысындан М.-нын МАКЕДОНИЈА СҮЛАЛәси — Бil
ды. 1943 илдә Вардар М.-сынын хеј- бојакарлығына Тәрбин вә Русијанын занс императорлары сүлатаси (867—
ли һиссаси фашистләрдән тәм излән- бәдии марказларинин тә'сири олмуш- 1057]. Əсас нүмajәндәләри: I Васили
ди. Совет Ордусу Балкан ј-а-на да- дур. Халг haкимијjәти илләриндә шә- [867—886], vi Лев (886—912), VII
хил олдугдан сонра, 1944 илин појаб- һәрләр баш планлар əсасында jенидән Константин Гырмызыхәләт (913—959),
рында Вардар М.-сы тамамилә азад гурулур, сәнаје гурғулары тикилир. iн Никифор Фока (963 — 969), I Иоанн
едилди. 1945 или апрелиндә илк М. 1963 ил зәлгәләсиндән сонра Скопле Симисхи [969—976), ІІ Васили Бол
халг һөкумəти јаранды. Нојабрда Ју- ш.-нин мəркәзи борпа олунмуш, һәм- гардөjән (976—1025].
гославија Федератив Халг Респ.-сы карлар иттифаглары еви, Тарих ар- МАКЕДОНИЈАЛЫ искәндәР,
(JФХР) e'лан олунду. м. Халг Респ. - хиви, Македонија халк театры бинасы Бөјүк Александр, Искән
сы (MXP) алты халг республикасын- вә с. тикилмишдир. Прилепдә фашиз- дәp3 үлгэрнејн (е.ә. пјул, 356,
дан бири кими JФXP-ин (1963 илдә мә гаршы мүбаризәдә һәлак олaнла- Пелла — 13.6.323, Бабил; Искәндәриі
ЈСФР) тәркибинә дахил олду. 1963 рын шәрәфинә хатирә комплекси, Пет- jә ш.-ндә дәфн олунмушдур)—гәдим
илдән MCP адланыр. Мүһарибәдән роватсда тəјјарә вакзалы М.-нын сон дүнјанын көркәмлі сәркәрдәси
сонра М.-да коммунистләрин рәһбәр- дөвр тикилиләриндәндир. 20—30- ҹу ил
лији илә мүһүм ингилаби дәјишиклик- ләрдә тәсвири сəнəтин инкишафында
ләр һәјата кечирилди. м. миллэтинин бојакарлардан Л. Личеноски, Н. Мар
формалашмасынын јени мәрһәләси тиноски, hејкәлтәрашлардан Д. Тодо
башланды. ровски, П. Һаҹы-Бошковун мүһүм хид

Təcəppүфат. м. xалг haкимијjәти мәтләри олмушдур. Тәсвири , сәнәтдә Македонијалы ис.
дөврүндә инкишаф етмиш сәнаје респ.- реалист мејлләр үстүндүр (бојакарлар кәндәр. Лисиппə (е.
сына чeвpилмишдир. Мүһүм сәнаје д. Протуҹер, Л. Мазев, Г. Чемерскиі, ә, 4 әсрин 2-ҹи ја
саһәләри: jүнкүл (әсacән, тохуҹулуг), С. Шемов; график д. Перчинков; hej- рысы, анд едилән
јејинти. Дәри аjагтабы истеһсалы вә кәлтәрашлар в. Митричевски, с. Ма- еллин сурәти. Архе
јерли хаммал әсасында ағаҹ с'малы невски вә 6.). олоки ја Музеји. Ис

инкишаф едир. Мә'дән, металлурки
тамбул.

Мусиги. 19 әсрин сону— 20 әсрин
ја (Скопје металлуркија комбинаты, әрвәлләриндә М. әразисиндә дүнјави
Титов-Велес гурғулиун-синк з-ду вә с.) мусиги мәдәнијjәтинин инкишафы үчүн дөвләт хадими. Македонија падшаһы

кимја сәнајеси вар. Дәзкаһлар, зәмин јаранмышды. 1895 илдә Скопледә [336 илдән]. Аристотелин (Әрәстунун)
сәнаје аваданлығы вә аләтләр, електрик нәфәс аләтләри орк., 1907 илдә «Вар- шакирди. Ё.ә. 336 илдә атасы ІІФи
ҹиһазлары, к.т. машынлары, автомо- дар» хор ҹәмијjәти, илк мусиги мәктәби липп өлдүрүлдүкдән сонра haкимиj
бил һиссәләри вә с. истеһсал сдилир. (1928) вә симли квартет (1937) тәшкил jәтә кечмиш М. И. Јунаныстан, Фра
СЕС-ләр, һидроенерҝетика системлəри едилмишди. М.-да 30-ҹу илләрдә про- кија вә иллиријада Македонија ha
вар. К.т.-нда механиклашдирмә вэ фессионал бәстәкар вә мусигиниләрдән кимијjәтинә гаршы баш вермиш үс
мелиорасија һесабына јени торпаглар- с. Гајдов, Ж. Фирфов, П. Богданов- јанлары jaтырыш, Макејонијада ha
дан истифадә просеси кедир. Дәнли Кочко, И. Ҹувалековски вә б. фәа- кимијjәт уғрунда мүбаризәјә сон гоj
вә техники (түтүн, памбыг) биткиләр лиjjәт көстəрмишләр. 60—70-ҹи илләр- мушду. Е.ә. 334 илдә Кичик Асија
әкилир. Тәрәвәзчилик, бағчылыг, үзүм- дә бәстәкарлардан т. Прокопjев, Б. ja, Әһәмәниләрин (haхaмaнишиләрин)
чүлүк кениш јајылмышдыр. Һејвандар- Ивановски, т. Прошев, В. Николовски haкимијjәти алтында олан əразијә һү
лыгда гоjунчулуг әсас јер тутур. Гуш- вә б. опера, балет, симфонија, камера- ҹум етди. М.И. гошуну сајҹа аз олса
чулуг, дағдыг р-нларда мешә тәсәррү- вокал вә инструментал, хор мусигиси да Граник чајы jахынлығында Әһәмә
фаты инкишаф етмишдир. Ири ҝөл- жанрларында әсәрләр бәстәләмишләр. ни ордусуну ағыр мәғлубијjәтә уғрат
ләрдә балыг овланыр. Туризм исти- Скопледә филармонија, опера, театры, ды (е.ә. 334, мај). Е.ә. 333 илдә ар
садијјатын мүһүм саһәләриндәндир. мусиги мәктәблəри вә с. вар. 1946 ил- тыг бүтүн Кичик Асија М.И.-ә табе

Мәдәни гуручулуг. М.-да ун-т (1949) дән Бәстәкарлар иттифагы фәалијjәт едилди. E.Ə. 333 илин ньјабрында Исс
вә 11 дикәр али мәктәб, елми идарәләр, көстәрир. јахынлығындакы нөвбати дөјүшдә сај.
о чүмләдән Елм вә инҹәсәнәт академи- Театр. Илк театр труппасыны 1901 ҹа македонијалылардан з дәфә чох
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олан III Даранын ордусу мәғлубијjәтә хадими. 1956 илдән пластмас, картон с. материалдан
уғрады. Бу гәләбәдән сонра Аралыг Сов. ИКП үзвү. мухталиф өлчүләрдә һазырланыр. М.
дәнизи саһили шәһәрләри М.И.-ин ha Фәһлә аиләсиндә ме'марлыг композисијасыны jохламаг вэ
кимијjәтини таныдылар. Еә. 332— доғулмушдур. С. ону тәкмилләшдирмәк мәгсəдилә дү
331 илин гышында М. И. Мисири Орҹоникидзе ад. зәлдилир. М., һәмчинин музеј експо
дөјүшсүз әлә кечирмиш, Искәндәријjә Москва Мүһəндис- зисијасынын мүһүм елементләриндән
ш.-нин эсасыны гојмушду. Е.ә. 331 Игтисадијјат Ин- дир. 2) Декорасија М. и— театр
илин јазында М.И.-ин ишғалшылыг туну битирмиш тамашасынын бу вә ја диқәр шәкиллә
jүрүшүнүн икинҹи мәрһәләси башла (1953), 1957—67 ил- ринин габагҹадан мүəjjән өлчүдә тәс
јыр. Гавгамела вурушмасы ІІІ Дара ләрдә һәмин ин-тда вири, модели. Гурулушчу рәссамын
нын бөјүк ордусунун (бу ордуја Атро ишләмишдир. 1964 ескизлари эсасында һазырланыр. 3)
патын башчылығы алтында албай, са Илдән Москванын Полиграфијада — сәһи фә
касен, каспи вә б. тәдим Азәрб. тај Бауман р-н партија ләмә М. и үзәриндә мәтн гранка
фаларынын дөјүшчү дәстәләри дә да комитасинин икин- лары вә иллүстрасија оттискләри (бас
хил иди) мәғлубијjәти илә гуртарды, ҹи, 1969 илдән биринҹи катиби олмуш- ма сурәтләри) ардыҹыллыгла јапыш
ІІІ Дара Мидијаја гачды. М.И.-ин ор- дур. 1976 илдән Сов.ИкП Москва Шәһәр дырылмыш кәләҹәк нәшр формасын
дусу ҹ.-а һәрәкәт едиб Бабил, Суз вә с. Комитасинин икинҹи катиби иди. 1980 дакы вәрәгләр. Китабын нәзәрдә ту
шәһәрләри тутду, Әһәмәниләр дөвлә- или октјабрындан ССРИ Назирләр тулан һәҹм вә форматына ујғун кәлән
тинин пајтахты Персепол мүгавимәт- Совети содринин мүавинидир. СЃРИ jохлама нусхаси һәҹми М. адланыр.

тәслим олду. Бактрија ҹанишини Али Советинин (9 — 10 ҹу чакырыш) Белә М. əсасында китаб габығы көтү
Бесс III Дараны өлдүрүп өзүнү Əhə- депутатыдыр. Сов. Икп 24—26-ҹы гу- jүнүн өлчүләри мүəjjән едилир вә ҡә
мәни падшаһы е'лан етди. Лакин тез- рултајларынын нүмajәндәси олмуш- ләҹәк нәшрин полиграфик тәртибаты
ликла М. И. Бcccи тутараг e'дам дур. 1976 илдән Сов. Икп мк үзвү- музакирә олунур.
етди. О, Орта Асијаја (е.ә. 329) вә дүр. Ленин ордени, з бага орден вә MAKй (фр. maquis) — 1) мешәнин сых
Һиндистана (е.ә. 327) həрби jүрүш- медалларла тәлтиф едилмишдир. јери; 2) Икинчи дүнја мүһарибәси дөв
тəр тәшкил етмиш вә гәләбәләр га- МАКЕЈЁВКА-УССР Дoнeтск вил.- pүндә Франса партизан дәстәләринин
занмыды. Е.ә. 326 илдә М.И.-ин ндә шәһәр. Грузска ја чајы саһилиндә- адларындан бири. М. дәстәләринин
10 илә јахын давам едән шәрг jүрүшү дир. д.). ст. Әһ. 442 мин (1981). До- чоху Франса Коммунист Партијасы -
баша чaтды. М.И.-ин jүрүшләри нә- нетск, Авдсјевка вә Јасиноватаја ш. -лә- нын рәббәрлији алтында фәалијjәт
тиҹәсиндә сәphəдлари г.-дә Балкан рилә бирликдә ваһид сəна је говшағы көстəрмишди.
ја-на, ш.-дә Һиндистана, ҹ.-да Ми- тәшкил едир. Көмүр, металлургија, МАКИАВЕЛли, Макіавелли
сир вә Африканын бир һиссәсинә, jүнкүл вә јејинти сəна јеси, памбыгəјир- (Machiavelli)-Никколо (3.5.1469, Фло
шм.-да Гара дәнизә гәдәр, узанан бө- мә ф-ки (Украјнада ән ири), семент ренсија — 22.6.1527,
jүк бир дөвләт јаранды. М.И.-ин һәр- зду, иншаат мүһəндислари ин ту, кәнч орада) — Италија
би jүрүшлари ишғалчылыг характе- тамашачылар театры, өлкәшүнаслыг сијаси хадими, дип
ри дашыбырды. Лакин онун japaтды- музеји вә с. вар. м. Гырмызы Әмәк ломат, мүтәфәк
ғы jени дөвләт Әһәмәниләр дөвлəтинә Бајрағы ордени илә тәлтиф олунмуш- кир, јазычы, тарих
нисбәтән мүтәрәгги иди. М.И.-ин өлү- дур (1977). чи, һәрб нәзәријjә
мүндән сонра онун japaтдығы дөвлә- МАКЕнзи (Mackenzie) Александер чиси. Италијанын
тин əразисиндә бир сыра еллин дөв- (1764, Шотландија, Сторновеј, Лујус фәлакәтини онун
ләтләри јаранды (бах Еллинизм). м. а. —12.3.1820, Шотландија Данкелд ја- сијаси пәракәндәли
И.-ин һәрби jүрүшләри Гәдим Јунаныс- хынлығында)—Шотландија таҹир-cəјја- jи илә бағлајан М.
тан һәрб сəнəтинин јүксәк мәрһәләси һы. 1788 илдә Атабаска көлү саһи- бу пәракәндәлији
олтушдур. М.И. фаланганын һәмлә линдә тиҹарәт факторијасы салмыш- арадан галдырмаг
гүввәсини артырараг сыхлығыны чо- дыр. 1789 илдә Бөјүк Көлә көлүнү тəд- игтидарында
халтмыш, сүвари гошуну ордунун гиг етмиш, Макензи чајы, Макензи ҝүҹлү милли дөвлат
тəти зəрбә вә маневр гүввәсинә чевир- вә Франклин дрыны кәшф стмишдир. нәзәријjәси јаратыш, дөвләт пробле
миш, јени типли стваридән (сүвари 1792—93 илләрдә Шимали Американы минә дүнјави мөвгедән јанашмышдыр.

пијада ҹәркәдә дөјүшмәји баҹа- ш. дән г. ә (Мүгәддәс Лавренти көр- м. респ.-ны ән јахшы дөвләт форма
ран) истифадә етмиш вә с. мүһүм фәзиндән Кралича Шарлотта көрфәзи- сы heсaб етсә дә, Италија шәраити
јениликләр һәјата кечирмишди. нәдәк) кечмиш, Пис Ривер чајында үчүн тәкһакимијjәтлилијә үстүнлүк вер

М.И.-ин Азәрб.-да олмасы hаг- тәдгигатлар апармыш, Дахили плато- мишди. м. дөвлəтин мөһкәмләндирил
гында мүхтәлиф, рәвајәтләр вар. Азәрб. ну, Фрејзер чајынын рухары һиссәси- мəси үчүн һәр бир васитəни — зору, ја
нағылларында М.И.-ин ады чәкилир. ни кашф етмишдир. 1793–94 илләрдә ланы вә с. мәгбул сајырды. Онун фик
Низами Ҝәнҹәвинин «Искәндәрнамә» һәмин јолла кери гајыдараг икинҹи дә- ринҹә,
поемасында М.И.-ин həјатындан, һәр- фә материки кечмишдир.

тарихин əсас һәрәкәтвериҹи
түввәси сијаси мүбаризадир. м. бир сы

би сәфәрләриндә, фәлсәфи көрүш- MAKEHзи, Маккензи дaғла- ра әдәби бәдии әсәрләр дә јазмышдыр.
ләриндән бәһс едилир, поемада онун ры (Mackenzie)—Канаданын шм.-г. - həрб сəнəтинә аид көрүшләриндә музд
Бәрдә һакими Нүшабә илә көрүшү индә дағ силсиләләри системи. Уз. 700 лу орду системинин кəскин тəнгидини
дә тәсвир олунур. км, һүнд. 24 мәгәдәрдир. Әcacән, вермиш, онун һөкмдара табе олан

әд.: Ковалев с. И., Александр чөкмә сүхурлардан тәшкил олунмуш- ми орду илә әвәз едилмәсини таклиф ет

Э., Романоб Александре и его главные вер- ки өртүү күкнар мешәләри вә дағлыг нин сијаси мүтәфәккир вә һәрб нәзэ
Македонский, Л., 1937; Бертелъс E. дур. Годим бузлашма изләри вар. Бит- мишдир. К. Маркс вә Ф. Енкелс М.

сии на Востоке, М.—Л., 1948; Арриан
Ф., Поход Александра, М.—Л., 1962; тундрадыр. ријjәчиси кими хидмәтләрини јүксак
Квингкурциируф, история Алек: МАКЕнзи, Маккензи (Mackenzie) гијмәтләндирмишләр (бах Маркс К.
сандра Македонского, М., 1963; Плутарх, — Канаданын шм. г.- индә чај. Уз. 1600 и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 1, с.
Сравнительные жизнеописания, т. 2, м. км, һөвзәсинин саh. 1800 мин км2. Бө- 111; Енкела Ф., Тәбиәтин диалекти
1963; Гафуров Б. Г., Цибукидис јүк Көлә көлүндән башланыр, Шимал касы, Б., 1966, сəh. 5).
д. и., Александр Македонский и Восток, Бузлу оксанынын Бофорт дәнизинәМ., 1980. Әсәрләри: Сочинения, пер. с итал.,

төкүлүр. Әсас голлары: Лиард, Арк- т. 1, М.—Л., 1934; История" Флоренции,
МАКЕДОНИЈАЛЫЛАР-1) Гәдим тик-Ред-Ривер, Пил, Бөјүк Аjы. Гар, пер. с итал. л., 1973.
Македонијанын әһалиси; 2) Македо- јағыш сулары илә гидаланыр. Сентјабр- Әд.: Бурлацкий Ф. М., Загад
нија тарихи вилајəти сакинлəринин дан иjунадәк донмуш олур. Җәмичи-ки и урок Никколо Макиавелли. Драма

исторические и социологиады; 3) Југославијада Македонија лијə јарарлыдыр. Ән бөјүк јащајыш гургические, Темновновеллы, М., 1977;
Сосиалист Республикасынын (MCP) мәнтәгәләри: Аклавик, Инyвик, Нор- Е.И., Макиавелли, М., 1979.
əсас әһалисини ташкил едән ҹәнуби ман Уелс, Форт Норман, Форт-Про
славјан милләти; 1,6 млн. нәфәрдир виденс. М.-ни- 1789 илдә А. Макензи МАКИАВЕЛлизм —гаршыја тојулан
(1978). Македонија дилиндә данышыр- кәшф етмишдир. сијаси мәгсәлләр наминә һәр чүр васи
лар. Диндарлары, əсасəн православ- MAKET (фр. maquette, итал. macchiet- тәдән истифадәни мүмкүн вә әдaләт
дыр, мүсәлмандары да вар. ta — ескиз): -1) мемарлыгда— ли сајан сијасəт. Н. Макиавеллинин
МАКЕЈЕВ Валентин Николајевич тикилмиш, јахуд лајиһәси верилмиш адындан көтүрүлмүшдүр.
(д. 10.4.1930, Москва вил,-нин Кали- бина, ме'марлыг ансамблы, шәһәр вә MAKинск - Газах.ССР Селиноград
нинград ш.)-совет партија вә дөвләт с. -нин һәҹм-фаза тасвири. Щипс, ағам, вил. -ндә шәһәр. Макинск р-нунун мəр -
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f? (0) f" (0)x? -..

f(n) (0) (0) +...

кәзи. Д.ј. ст. Фи.Исафлашдырма мүәс- илә диван тутмаг методлары хас иди. лəлчи мөвге тутмуш, сонрадан Б. Бри
сисəлəри үчүн кəтирилэн јүкләрин бо• МАККЕ (Mackay) Ернест (5.7.1880— танија Сосиалист Партијасы сол ҹина
шалдылма базасыдыр. Автомобил вә 2.10.1943)-инкилис тарихчиси вә архео- hынын лидерләриндән олмуш, 1915 ил
тракторлар үчүн eһтијат һиссәләри логу. 1927—31 вә 1935—36 илләрдә һин- дә Глазгода чыхан сосиалист «Вангард»
зду, елеватор вар. К.т. авa данлығы дистанын Моһенчо Даро, Чанху-Даро («Wanguard») журналына редакторлуг
истеһсал олунур. 1928 илдә д.).-нуп чә- вә с. абидәләриндә газынты ишләринә етмишдир. М. Бөјүк Октјабр сосиалист
киімәсилә әлагодар салынмыдыр. рәһбәрлик етмишдир; бу тəдгигaтлaрын ингилабыны алгышламыш, онун идеја

MAKински Исмајыл Зүлфүгар онлу нәтичәләри дикәр һинд мәдәнијjәтләри- ларынын Шотландијада аловлу тәбли
(30.4.1910, Јереван — 11.4.1972, Ба ин (бах Һараппа мәдәнијjәти) өjpə ғатчысы олмушдур. 3-ҹү Үмумрусија
кы)— истилик техникасы саһәсиндә со- пилмәс инә чохлу јенилик кәт ирмишдир Советләр гурултајы (1918, јанвар)
вет алими. Техника е.д. (1961), проф. МАК кинли (McKinley) — Алјаска М.-и өзүнүн фәхри садрләриндән бири
(1962). Азәрб.CCP әмәкдар елм ха- силсиләсиндә зирвә. Һүнд. 6193 м (Ши- сечмишди; 1918 ил февралын 1-дә Co
дими (1964). Азәренеркeтика системин- мали Америкада ән јүксəк). Гранитләр- вет һөкумəти ону РСФСР-ин Глазгода
дә ишләдији мүддәтлә (1932—48) дәниз дән тәшкил олунмушдур. Йјнəјарпаглы консулу тә'јин етмишди. М. дәфәләрлә
сујунун јумшалдылмасы үсуларыны мешәләр. 1300-1500 м дән јүксәк дә һәбсолунмуш ва ҹәза тəдбирләрина
тəдгиг етмишдир. Тәдгигатын нәтиҹә- гар вә бузлаглар вар. мә'руз галмышды. Өзүнү Инкилтәрә
ләриндән мүһарибә илләриндә вәтәни- МАК Клинток (McClintock) Френ- болшевики елан едән М. өмрүнүн со
мизин електрик ст.-ларында кениш не- сис Леополд (8.7.1819, Ирландија, Дан- нуна кими эгидәсинә садиг галмышдыр.
тифадә олунмушдур. Аэнки-дә ча- долк— 17.11.1907, Лондон) — инкилис М. ағыр мадди еһтијаҹдан вә сәтәлҹәм
лышдығы мүддәтлә (1948—72) дәниз су- Арктика тəдгигатчысы, адмирал (1884). дән өлмүшдүр. В. И. Ленин М.-ин ин -
јунун ширинләшдирилмәси вә сәна једә ҹ. Франклинин иткин дүшмүш експе- гилаби фәалијjәтини јүксәк гијмәтлән
истифадоси саһәсиндә проблемдәр ла- дисијасынын ахтарышында (1848—54) дирмишдир. Ленинградда м. ад. күчә
боратори јасы japaтмыш, дәниз суjундан иштирак етмишдир. Принс Патрик а.-ны вар. Анадан олмасынын 100 иллији
Тијмәті компонентларини ајрылмасы кәшф етмишдир. 1857—59 илләрдә мүнасибәтилә 1979 илдә ССРИ-дә үзә
Үзрә комплекс тəдгигатлар апармыі дыр. Кинг - Уилјам а.-нын шм.-г. саһилиндә риндә М.-ин шәкли олан почт маркасы
1969—12 илләрдә Азнки дә су һазыр- Франклин експедисијасынын галыгла- бурахылмышдыр.
лығы, бухар кетператорлары вә сәнa je pыны тапмыш експедисијаја («Фокс» МАКЛОРЕН СЫРАСы—сәһвән шот
истилик техникасы кафедрасынын мү- кәмисиндә) рәһбәрлик етмишдир. Уелс ланд ријазијјатчысы К. Маклоренин
дири ишләмишдир. Елми кадрлар һа- шаһзадəст а. илә Викторија а. (Ка- ады илә танылмыш
зырланмасында хидмати олмуштур. нада) арасындакы боғаз вә Франс-Ио
MAKKABE) ИУДА — бах Иуда Мак- сиф Торпағында (CCРИ) ада М.-К.-ун f (0) +
кавеј.

-x+
шәрәфинә адландырылмышдыр. 11 21

МАККАРЕН — ВУД ГАНУНУ, 1 - МАК КЛУР (McClure) Роберт Ҹон
хили тәһлүкәсизлик Кат. (28.1.1807, Уексфорд, Ирландија
гындаган ун— АБШ конгреси се- 17.10.1873, Портсмут, Инкилтәрә) n!

натор Маккарен (Mc Carran) вэ нүма- инкилнс həрби дәнизчиси, Арктика шәклиндә гүвват сырасы. Бурада
jәндәләр палатасынын үзву Вудун тэдгигатчысы. 4. Франклинин иткин f (0), f' (0),..., f03(Wood) тәклифи илә гәбул етмишдир лүшмүш експедисијасыны

əдəдлари f (x)

(1950, 23 сентјабр). АБШ-ын демократик мәгсəдитә 1848—53 ил әрдә инқилис функсијасы ва онун 1=0 нөгтәсиндәки
вә сол радикал тәшкилатларына, баш- hокумəти тәрәфиндән Канада Аркти- төрәмәләринин гијмәтләридир. М.с. ны
лыча олараг Коммунист партијасына ка архипелагына көндәрилмиш з екс. Б. Тејлор алмышдыр вә бу Маклоре
гаршы jөнәлдилмишди. Коммунист педисијада иштирак етмишдир. 1850— нин өзүнә мә'лум иди. М.с. Тејлор
партијасынын бүтүн тәшкилaтлaрынын 52 илләрдә «Инвестикејтор» сырасыңын хүсуси һалыдыр
вә коммунист ҹәбһәсиндән һесаб едилән синдә Беринг боғазы илә Шимал МAKAYPA (Maclura)-тут фәсиләсин
групларын мәҹбури сурәтлә Әдлиjjә Бузлу океанына кечмиш, Банкс а.- дән битки ҹинси. 1 нөвү-барлы
назирлијиндә гејдә алынмасыны вә с. нын ч. вә г. саһиллəрини, ону Викто- м., рахуд нарынчы м. (М, pomif
шәртләр нәзәрдә тутурду. Узун мүба- рија вә Мелвилла-рындан азыран era, M. aurantiaca) вар. Һүнд. 20 м дәк
ризәдән сонра коммунистләр 1965 ил- боғазлары кәшф етмишдир. 1853—54 oлaн ағамдыр. Јумуртавары, узунсов
дә мәҹбуригејдә алынмаја даир бән дин илләрдә М.-К. вә онун адамлары ин- лансетвары jарпаглaры нөвбәли јерлә
ләғвинә наил олдулар. килис дәниз сəjjаhы Е. Белчерин екс- шир. Јарпагалтлығы узун-сәрт тикана
МАККАРТИ (Mc Carthy) Чозеф Реј. педисијасында Баффин көрфәзинә чых чeвpилмишдир. Шарабəнзәр, кызылы
монд (14.11.1908, Висконсин штаты, мыш вә Шимал-Гәрб кечидинин мөв- сары, тырышыглы, портағала охшар
Аплтон јахынлығында—2.5.1957, Ме- ҹудлуғуну сүбут етмишләр. Банкс а. мејваси олур: jeмәли дејил. Шимали
риленд штаты, Бетесда)—АБш си ја- илә Мелвилл вә Принс-Патрик а-ры Америкада вә АБШ-ын ч.-унда битир.
си хадими. Ихтисасҹа һүгугшүнас иди. арасындакы боғаз М.-К.-ун шәрәфинә ССРИ-дә Украјнада, Орта Асијада,
1946—57 илләрдә Висконсин штатын- адландырылмышдыр. Гафгазда, оҹүмләдән Азәрб.ССР-дә
дан республикачы-сенатор сечилмиш- МАКЛЕННАН (McLennan) Гордон декоратив битки кими вә ҹанлы чәләр
ди. 50-ҹи илләрин аввалиндә АБШ-ын (д.12.5.1925, Глазго)—Б. Британија чәкмәк үчүн әкилир. Одунҹағындан
сијаси həјатында ифрат мүртәҹе ҹәрә- фәһлә һәрәкаты хадими. Фәһлә аилә- торначылыгда истифада едилир.
јан («маккартизм») М.-нин ады илә синдә анадан олмушдур. 1943 илдән МАК-МАҺон (Mac-Mahona Мари

бағлыдыр. 1953 илдән м. мүтәрәгги Б. Британија Коммунист Партијасынын Едм Патрис Морис (13.6.1808, Сона
шәхсләрә вә тәшкилатлара гаршы тә'- (Б. БКП) үзвүдүр. Коммунист жәнҹләр ва Туара департаменти, Сjүлли
гибләрин, «сојуг мүһарибә»нин, анти- вә һәмкарлар иттифаглары һәрәкатлан 17.10.1893, Луаре Департаменти, Та:
демократик вә фәһлә синфи әлејһинә рында фәал иштирак етмишдир. 1949 форе)— Франса дөвләт вә һәрби хади:
танунлар верилмасинин, һәрби вә анти- илдән Б: БКП-нин Глазго вә Шотлан- ми, маршал (1859). 1864—70 илләрдә
коммунизм əhвали-руһијjәсинин гы- дија тәшкилатларында рәһбәр вазифә- Әлҹәзаирин кенерал-губернатору
зындырылмасынын каты тәрәфдары ләрдә олмушдур. 1957 илдән Б. Бќп Версалчыларын әксингилаби гошунла

етмишдир. м вә онун Иҹраијjә Комитасинин вә онун Сијаси рына башчылыг етмиш, 1873—79 ил
тәрәф дарларынын фәалијjәти АБш һа- Комитасинин үзвү, 1965—75 илләрдә ләрдә Франса респ.-сынын президенти
ким даирәләринин нүфуздан салдығы Б. БКП ичрайjjә Комитасинин тәшки- олмушдур. Онун иштирaкы илә һазыр
үчүн сенат 1954 ил декабрын 2-дә М.: лати мәсәләләр үзрә катиби, Б. БКП ланан монархист чеврилиш баш тутма
нин һәрәкәтләрини писләјән гарар гәбул Иҹраијjә Комитасинин кәнчләр ара- дыгдан (1877) вә монархистләр сенатда
етмәјә мәчбур олмушду. сында иш үзрә комитасинин сəдри үстүнлүү итирдикдән (1879, јанвар)
МАККАРТИзм — 20 әсрин 50-чи ил- иди. 1975 илин мартындан Б. БКП-нин сонра исте'фаја чыкмышдыр.
ләриндә АБШ-да «Сојуг мүһарибәни баш катибидир. Б. Британија, бејнəл- MAko (Mako)—Маҹарыстанын ҹ.-ш.
күчләндирмәјә, антидемократик ганун- халг коммунист вә фәһлә һәрәкатлары- индә шәһәр. Чонград медјесиндә, My
лар вермәјә, антикоммунист истеријаны на даир бир сыра әсәрин мүәллифидир. реши чајы саһилиндәдир. Д.). говшағы.

əh. 30 мин (1976). К.т. р-нунун мəркә
сијаси ҹәрәјан («Антиамерикан фәалије 30.10.1923, Глазгоу-Б. Британија фәһ- зи (әсaсән үксәк нөвлү соған). Једин
jәти» тәһгит едән комиссијанын башчы- лә һәрәкаты хадими. Ихтисасҹа мүәл- ти (уп, колбаса вә с.) сәнајеси вар.
сы сенатор 4. Маккартинин ады илә лим олмушдур. 1903 илдә С.-д. Феде- К.т. машынлары истеһсал олунур.
бағлыдыр). м. тәрәфдарларына һәдә- расијасына дахил олмушдур. Биринчи МАКОВЕЛски Александр, Осипович
горху, шантаж, тәһдид вә мәһкәмә jолу дүнја мүһарибәси дөврүндә бејнәлми- (10. 7.1884, Гродно—16.12.1969, Ба

кәми

иди.

КІМи чылыш
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кы) — совет фило
софу. ССРИ EA м.
үзвү (1946), Азәрб.
ЁА акад. (1949).
Казан ун-тини би

тирмиш (1907), Ка
зан ун-тинин досенти

(1912 илдән), проф.
(1918 илдән), Бакы
да ун-т вә дикәр али
мәктәблəрин проф.
олмушдур. Азәрб.
CCP EA Фәлсәфә
вә һүгуг Ин-тунун

директору, (1945—50), бөјүк елми иш
чиси вазифасиндә чалышмышдыр. М.
гэдим јунан фәлсәфә тарихи, диалектик
вә тарихи материализм, мəнтиг вә мән
тиг тарихи, педагокика, і психолокија
саһәсиндә, хүсусилә гадим јунан фәл
сәфәсиндә софистләр, Сократа гәдәрки
мәктәбләр (Милет вә Пифагор мәктәби; Булварда».В. І. Маковски.

1886

Һераклит ва давамчылары, Елеја мәк- 87, третраков галере
тәби вә б.), атомистләр (Левкипп, Де- јасы. Москва.
мокрит, Епикур вә б., ҹәми 84 мүтә
фәккир) барәдә әсаслы тәдгигат апар- гада» таблолар серијасы (1896), «Кечә МАКРОглЙЈА (макро... +јун. glia—
мыш, oнлaрын бир сыра әсәрләрини јығынҹағы» (1875—97), «Ингилабчы гы- јапышган) — синир һүчејрәләри илә
тәрҹүмә етмиш, бунлара шәрһ јазмыш- зын диндирилмаси» (1904), «1905-ҹи ил (нејтронлар) ону әһатә едән капил
дыр. Јунан фәлсәфәсинин тарихи шә- јанварын 9-да Василјевск адасында» лјарлар арасындакы бошлуғу долду
райтлә әлaгәдә, инкишафда, материа- (1905) вә с. Портрет вә графика са- ран бејин һүҹејрәләри. М. нејрогли
лизмләидеализмин мүбаризаси шәклин- hәсиндә дә ишләмишдир. М. нин «Рәс- јанын əсас тохумасыдыр.
дә өjpәнилмәси м. јарадыҹылығынын самын аиләси» (јахуд «Аилә деспоту», МАКРОИглим (макро... + иглим) —
сәҹијjәви ҹәһәтидир. 1893) әсәри Азәрб. Дөвләт Инҹәсәбәт при ҹоғрафи рекиoнун — ҹоғрафи зона -

Азәрб.-ын фәлсәфә тарихинэ даир Музејиндә сакланылыр. нын, материкларин вә океанларын, он
әсәрләриндә М. зәрдүштилик, Авес - МАКРЕЛ-бах Скумбрија. ларын бөјүк һиссәләринин, јахуд бүтөв

та, мəздәкилик, Шәргдә перипатетизм, МАКРО... (јун. makros— бөјүк, Јерин иглими. м. мезоиглим вә мик
неоплатончулуг вә атомизм, суфилик, узун)-микронун əксинә олараr, «бө- poиглимә гаршы гоjулур.
«Ихван-әc-Сәфа», Низами вә онун јүк», «ири өлчүлү» мә'наларына уј- МАКРокосм (0С) (макро... вә кос
Шәргдә јери, 19 əср иҹтимаи вә фәл- ғун кәлән мүрәккэб сөзләрин тәркиб мос сөзүндəндир)-микрокосмос)-дан
сәфи фикри (М. ш. Вазеһ, М. Ф. һиссаси (мас., макролитләр, макромо- (инсандан) фэргли олараг Кайнаты,
Ахундов ва б.) кими мәсәләләри әһа- лекул вә с.). универсиуму, бүтөвлүкдә аләми бил

МАКРО вә МИКРО АЛәм — об
"Диалектик материализминканун во јектив реаллығын материјанын струк- МАКРолидләр — структуруна чох

категоријаларыны, формал вә диалек- тур сэвијjәсинә көрә фәртләнән йки үзвлү лактон тсикли дахил олан ан
тик мəнтигин əлагаси вә гаршылыглы спесифик " cahəси. Макро аләмә пла- тибиотикләрин кениш групу. Мә'лум
тә'сирини (предикаты контрадиктор нетләр, космик ҹисимләр, јер үзүн- М.-ин һамысы Streptomyces торпаг
конјунксија олан мүһакимәләрин— А дәк и ҹисимләр, кристаллар ва мак- көбәләјиндәіп алынмындыр; гурулу
B-дир, һәм дә в дејил типли мүһаки- ромолекуллар, микро аләмә исә бil- шуна ва физиоложи тә'спринә керә
мәләрин эсасландырылмасы), шүурун лаваситә мүшаһидә олунмајан атом- 2 јарымгрупа бөлүнүр. Биринчи гру
инкишаф ганунaујғунлугларыны кениш лар, електронлар, нүвәләр, «елемен- па 30-дан чохолеандомисин, нар
өjpəнмишдир. Азәрб.-да философ кадр- тар һиссәҹикләр» вә с. дахилдир. Һәр бомисии, еритромисин во с.; пкинчи.
ларын јетишдирилмәсиндә бөјүк хид- ики аләм өзүнәмәхсус материја гурулу- група тэхминан 340-— филипин, нис
мәти олмушдур. шу, мәкан-заман әлaгәләри вә һәрәкәт татин, пимаритсин вә с. антибиотик

Әсәрләри: Введение филосо- ганунaујғунлуглары илә сәҹијjәләпир. ләр аиддир.
фию, ч. 1-2, Казань, 1912—16; досокра- Мəс., макроаләмдәки ҹисимләр ја фа- МАКРОпитләР (јун, макро... + lit
тики, в. 1–3, Казань, 1914—19; Матери- силәли (корпуслјар), ја да фасилос из hos — даш) — јумру. чахмагдашыларын
ализм в древности, Б., 1928; Софисты, в. (далға) тәбиәтә маликдир, онларын һә үзләрини мухталиф өлчүдә гәлләләмәк
1—2, Б. 1940—41; к вопросу о.
зрении Мирзы Шафи, Труды Института ракети са классик механиканын дині - лә лүзәлдилмиш даш аләт(даш балта,
НЕВарии и философиль "За 95Древне, рака гаминдара на Мара Отунхр. авБула некәнә вә и Овал-Узунсор
1960; Категория причинности законы Планк сабитинин кашфиндән сонра го- төвсвары ишләнмишдир. Еркән Неолит
природы и общества, м., 1962; о фило- јулмушдур. м. вә м.а. көһнэ физики дөврүндә (гисмән дә үст Палеолитдә)

трактате М. Ф. Ахундова и нәзәријjәләрин тәтбиг да иросини мəh- кени јајылмышды. ССРИ əразисиндә
этапах развития его мировоззрения, «Фи: дудлашдырмаға вэ јени саһэлэрин (нис. Сибир, Волгaбоју, Украјна, Орта Аси

материа

Ф. Механика- ја вә Гафгазда, һәмчинин Австрали
CCP (серия общественных наук, 1962; cы, «елементар һиссәҹикләр» физи- ja, Oдлу Торпагда раст ҝәлинмиш
№ 10; История логики, т. 1, М., 1967. касы) јаранмасына ҝәтириб чыхарыр. дир. Азых мағарасындан шелләгәдәрки

Әд.: А. О. Маковельский. Библиогра- Идеалист философлардан («идеалист дөврә аид га ја вә чајдашыдан чапма,
фия. Б., 1964 (Деятели науки и куль- физикләр») бә'зилари М. вә м.а. хүсу - парчалама, сындырма үсулу илә дүзәлтуры Азербайджана).

сијjәтләрини мутләглəпiдирәрәк онлaры дилмиш м. ашкар едилмишдир.
МАКОвски Владимир Јегорович (7.2. бир-бирiнә гаршы гоjурлар. Лакин муа- МАКРОмолЁКУЛ (макро+ молекул)
1846, Москва — 21.2.1920, Петроград)— сир астрономија вә микроаләмин фіі - -полимер молекулу; ејнитипли (hомо
рус бојакары. Петербург Рәссамлыг зикасы арасында јаранмыш сых элага полимер М.-ларында вә ја мүхталиф
Академијасынын һәгиги үзвү (1893). макро вә микро аләмин диалектик вәһ- типли) кополимер М.-ларында гуру
Әcacән, шәһәр һәјатындан сәһнәләр чәк - дəтини субут eдир. луш ваhидлəринин (мономер һалгала
мишдир. Композисијаларында рус ҹә- Әд.: Готт В. С., Пространство и рынын) тәкрарланмасы мəhсулудур.
мијjәтинин мүхталиф тәбәгәләринин һә- время микромира, м., 1964; бенә онун, Хәтти М.-ларын һалгалары бир бири
јатыны әкс етдирмиш, еләҹә дә мүһүм Философские вопросы современной фи- илә ковалент бирләшиб зәнҹир әмәлә
сијаси һадисәләрә мүнасибəтини бил- зики, М., 1972; Моста паненко А.
дирмишдир. Әсәрләри: «Јохсуллара М., Пространство и время в макро-мега и катирир. Зәнҹирин узунлуғу полимер.ләшмә дәрәҹәсиндән (тәкбарланан һал.

«Достлар-танышлар» (1878), «Мәһкум софских проблем
башчәкмә» (1874), «Көзләмә» (1875), истиный парадоксы очерк логико-фило- галарын сазындан) вә ја молекул күт.

физики микромира), ләсиндән асылыдыр. Полимерин М.-ла.
едилмиш» (1879), «Ҝөрүш» (1883), «Вол- м., 1977. ры, кичик молекуллу маддəлəрин мо.

B

и



316 МАКРОСПОР

лекулларындан фәртләнәрәк, мономер һабелә мә'мулат сыныгларында өjpə- сөзләмәјә имкан вермишдир. м. идеал
зәнҹирләрн дәстәсиндән ибаратдир (hо- нирләр. М.-у ашкар етмәк үчүн нүму- газ молекулларынын сүр'әтә көрә па ј
мополимерләрин М.-ларында һәмин зән- нәнин сәтһи пардагланыр, туршу, ја- ланмасы ганунуну (бах Максвелл naj
ҹирләр мүхталиф узунлугдадыр). Тәр- худ гәләви мәһлуллары илә ашыла- ланмасы) вермиш, газларын өздүлүү
киблари орта һесабла ејни олaн ко- ныр. М.-у тәдгиг етмәклә металдакы нүн молекулларын сүр'әтиндән вә сәр
полимерләрин hомоложи сыраларынын коғушлары, газ габарҹыгларыны, чат- бәст јолун орта узунлуғундан асылы,
М.-ларында да һәм композисијаја (тәр- даг вә с.-н, һәмчинин гејри-метал га- лығыны heсaблaмыш, гуру һаванын өз
кибинә) көрә, һәм дә конфигурасија рышыглары ашкар етмәк, кристаллит- лүлүк әмсалыны тәҹрүбәдә өлчлүш,
(мүхтәлифтипли һалгаларын нөвбә илә ләрин формасыны, вәзијjәтини вә с.-ни шүанын икигат сынмасыны кәшф ет
дүзүлүшү) ҹәһәтлән мүəjjән фәрі мү- мүəjjән етмәк олар. миш, термодинамика ја даир мүһүм
шаһидә едилир. Ајрылыгда Һәр М. МАКРОФАГЛАР (макро...+јун. pha- нәтиҹәләр алмышдыр. М. Британија
чохлу (бир нечә jүздән милјонлара гә- gos-rудан, jejән)-полиблаcтлар енсиклопедијасы үчүн мәгаләләр јаз
дәр) елементар һалгадан ибарәт олду- —hејван организминдә мезенхим тәбиәт- мышдыр.
кундан, кичик системләр термодинами- ли һүҹејрәләр. Бактеријалары, мәhв Әсәри: Статьи и речи, М., 1968.
касы ганунларына табе олан вә макро- олмуш һүҹејрә галыгларыны вә орга- әд.: Мак- Дональд Д., Фара
скопик физики ҹисимләрә мәхсус хас- низм үчүн јад вә зәһәрли һиссәҹиклә- дей, Максвелл и Кельвин пер. с англ.
сәләр (кимјави чеврилмәләрлә әлагодар ри фәал сурәтлә тутур вә һәзм едир. М., 1967; Карцев В., Максвелл, 2 изд.,
олмадан, Һәндәси өлчүсү вә формасы- м. терминини И. И. Мечников елмә м., 1976.
ны дəјишдирмә хассәләри) көстәрән ми- дахил етмишдир (1892). Ган моносит- МАКСВЕЛЛ-Сгс ваhидләр cucme
ниатүр ансамблдан ибаратдир. Бу, М.- лари, бирләшдириҹи тохума һистонcит- миндә магнит сели ваhиди; мкс вә Mх
ларын əсас хассәләриндән бири олан ләри, ганјарадан орган капиллјарлары- илэ ишарә олунур. м. индуксијасы
əјилкәнликлари плә, jә'ни хариҹи ме- пын ендотели һүҹејрәләри, гараҹијəр 1 гаyce oлан бирҹинсли магнит саһэсиханики амилләрин тә'сириндән мономер һүҹејрәләри, ағҹијәр алвеоллары ди- на перпендикулјар көтүрүлмүш 1 см
Һалгаларынын молекулдаxили микро- варынын һүҹејрәләри вә гарын бошлу- сәтһдән кечән магнит селидир: 1 мкс=
броун һәрәкәти нәтиҹәсиндә полимер ғу диварлары М.-а аиддир. 1 гс 1 см2. Електромагнит индуксијазәнҹирләринин өз 'конформасијасыны МАКРОчәкилиш-кичик вә орта өл- сы һадисәсинә әсacән м, елә магнит
дәјишдирмә габилијjәти (кинетик əјил- чүлү објектләрин кичилдиләрәк (5 дә- селидир ки, hәмин сел сыфрадок азалкәнлик) илә әлагодардыр. Әјилмәјә фәјәдәк), натурал өлчүләрдә вә ја бө- дыгда ону әһатә едән сапалы контур
зәнҹир вә һалга атоларынын садә ра- jүдүләрэк (20 дәфәдән чох олма јараг) да 1 сан-дә 1 сгC. потенсиаллар фəрги
битәләр әтрафында бүтүнлүкдә фыр- фото, јахуд кино чәкилиши. Хусуси ваhидинә (10—8 в) бәрабəр e.h.г. ин
Jли онун мүтəhəрриклијиндән фәртлән- ја кіно објективлари илә чәкилир. Чох дуксија олунсун: 1 мкс=10-8 вебер.

тэһәрриклији мәһдудлашдырыр). Ки- јахшы сечилмәјән детал вә структуруну дырылмышдыр.
дирилмәлидир (хариҹи амилләр бу мү- бөјүтмә заманы М. објектин ади көзлә ч. к. Максвеллин шәрәфинэ адлан

нетик əјилкәнлик термодинамик əјил- көрмәјә имкан верир. М.-дән елм, тех МАКСВЕЛЛ ПАЈЛАНМАСЫ

кәнликдән (она таразлыг эјилкәнлији ника вә к.т.-нын мүхталиф cahəлəрин классик статистика ганунларына табе
дә дефилир) фәртләнәрәк, М.-лар үчүн дә објектив сəнəд вә ја тэдгигат үсулу олaн термодинамик таразлыгдакы сис
даими характеристика олмајыб, дефор- кими кениш истифадә олунур. темдә молекулларын сүр'әтә (импулса)
масијаедиҹи хариҹи тә'сирин сүр'этин- МАКСВЕЛЛ (Maxwell) Фејмс Клерк көрә пајланмасыны тә' jин сдән сһти
дән асылыдыр. Полимерләшмә дәрә- (Clerk) (13.6.1831, Единбург —5.11. мал функсијасы. 4. к. Максвеллин
ҹәси азалдыгҹа мүмкүн олан, конфор- 1879, Кембриҹ) мүəjjән етмишдир (1859). Бу паj
масијаларын сары да азалыр. Олиго- инкилис физики, ланма ја көрә системдә һәр һансы мо

мерләрин нисбәтән гыса М.-лары демәк классик електроди
олар ки, деформасија етмир. М.-ун намиканын баниси, лекулун сүр'этинин кичик [ъ, +duz
конформасијалары сахламасы габилиј- статистик еһтималыинтервалында гијмәт алма

физика
јəти онларын ән мүһүм хусусијjәтлә- нын баниләриндән dW(v) =риндан биридир. Полимерләрин надир бири. Лондон Крал 2stk T

cajылан механики хассəлəри, оҹүмлә- Ҹәмијjәтинин үзвү
дән јүксәк еластикликлари кинетик вә (1860), Кавендиш
таразлыг əјилкәнликлари илә dv (1).әлага- ад. exp

лабораторија 2ҡТ
дардыр. јарадыҹысь Бурада dv=dv -dvdv, т — молеку -Әд.: Энциклопедия полимеров, т. 2, директору
М., 1974. (1871) олмушдур пун күтләси, т— системин мүтлэг

Эсас тэдгигатлары гемп-ру, к—Болтсман сабитидир.
МАКРОСпOP (макро...)-мүхталиф- електромагнетизмі, газларын кинетик М.п. хүсуси һалда Ҝиббсин кано
спорлу али биткиләрин ири спору. Бах нәзәријjәси, оптика, еластиклик нәзә- ник пајланмасындан алыныр. М.п.
һәмчинин Мегаспор. ријjәси саһәсиндәдир. системин зәррәҹиклари арасындалы

МАКРОСПОРИОЗЛАР —кени јајыл- Илк ишлари еластик ҹисимлəрин гаршылыглы тә'сирин характериндән
мыш битки хәстәлији. Төрəдиҹиси Мас- таразлығы нәзәријjәсино, физиологија- асылы дејил вә истәнилэн мгүһитин
rosporium ҹинсиндән олан натамам кө- ја, рэнкли көрмәјә вә колориметрија ја молекуллары үчүн дотрудур.
бәләкләрдир. Мұхталиф формалы, өл- аиддир. Pəнки өлчмәк үчүн ҹиһаз (м. (1) ифадәсини сүр'әтин истига10
чүлү вә рәнкли ләкәләр шәклиндә олур. диски) japaтмыш, Сатурн һалгаларыны тинә көрә интегралладыгда молеку

гијмэтининЗәдәләнмиші тохумаларда мәхмәр ки- нәзәри тəдгиг етмиш, һалгаларын да ја- лун сур'әтинин мүтлэг
[v,

мін зејтупи гара әрп әмәлә кәлир. М. ныглы гыны онларын метеорит селин v+dv) интервалына дүшмә әһти
малы de() тә' jин едилир.:сасэн, картофа, помидора (төрəдиҹиси дән ибарэт олмасы илә

Macrosporium solani), үзүмә (М. vitis) електромагнит саһәсинин нәзәријjәсини За

вә памбыға (М. nigriсаntium) зәрәр ве- вермиш, макроскопик електродинами (2лк Т
рир. Төрəдичилəри конидиләрлә јајы- каjа аид одевр үчүн мә'лум фактлары
лыр вә битки галыгларында гышлајыр. умумиләшдирмиш, магнит саһәсини ја X exp ?da (2).

2кл.Битки чох зәдәләндикдә мәhв олур. радан дәјишмә ҹәрәјанынын Мөвҹуд
Мүбаризә тəдбирлари: дүз- олдуғуну габагҹадан сөзләмиш вә елек- Молекулун сүр'этинин əдəди гијмэ -
күн нөвбәли әкин, дəрин дондурма тромагнит саһәсинин ганунларыны хү- тинин ваһид интервала дүшмә eһтима
шуму апармаг, хәстәлија давамлы сорт- суси төрәмәли 4 диференсиал тəнлик dw 2ҡТ \".лар әкмәк, биткиләрә функисилләр чи- (Максвелл тəнликлари) шәклиндә ифа- лы сүр'әтин со

dv гијмэ
ләмәк вә с. дә етмишдир. Бу тəнликларин тәһлили
МАКРОСТРУКТУР, металла- одевр үчүн мә'лум олма јан бир сыра тиндә макс. олур. то эн әһтималлы сүр'
рын макроструктуру (мак- hадисә вә ганунaујғунлуглары (елек- эт адланыр. (2) пајланмасы орта квад
ро... + лат. structura—гурулуш) — бәрк тромагнит далғаларынын мөвҹудлуғу- ратик сүр'әти у уг — (ЗКТ
Чисимлэрин, хүсусилә. металларын ну, ишығын електромагнит тәбиәтини, (бу

ади көзлә вэ ја зәррәбинлә (25 дәфә- иныг вә електромагнит далғаларынын
јадәк бөјүдүлмәклә) корүтэ билән вакуумда ејни сүр'әтлә jajылмасыны, сүр'әт , дан 3

гурулушу. М.-у мә'мулат вә ја пәc- електромагнит далғаларынын дүндүү
таһлаи коси.Әи јасты пүмунәләрдә, сэтһә тәэјиг көстәрмәскни) габагҹадан ҹә дә у вэ v+dv интервалына дү

m а

- «а-)
IIы

вә илк

изah етмиш,

(- 7 )

т

")m
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шән молекулларын ам сајыны һесаб- maximum— ән чоху)-Италија Сосиа- кофјев), Фрижија («Спартак», А. Ха
ламаға имкан вериp: dN=N, do (v). лист Партијасынын (ИСП) 16-ҹы гу- чатурјан), гыз («Икар», С. Слонимски),
Бурада N, молекулларын там сајыдыр. рултајында (1919) јаранмыш сол ҹәрә- Одетта-Одиллија, Аврора («Соналар
әд.: Мухтаров А. И., Статистик јанын нүмajәндәләри. Бир чох лидери көлү», «Jaтмыш көзәл», П. Чајковски)

физика, Б., 1961; Ансельм А. И., Ос. (ч. Серрати, E. Wеннари, К. Ладзари вә с. м. «Галатеја», вә «Көһнә танго
новы термодинамики и статистической фи- вә б.) ИСП-нин рәһбәрлијинә дахил иди. телевизија филм-балетләриндә чәкил
зики. М., 1973; Ландау л. Д., Ли ф- Реформизмә каршы чыxыр, сосиализм мишдир. Балет артистләринин бејнәл
шиц Е. М., Статистическая физика, м., уғрунда мүбаризәни өзләринин ән баш- халг мүсабигәсиндә (1964, Варна) гызыл

лыҹа вәзифаси heсaб едир, лакин бу медала, Парис Рәгс Академијасынын
МАКСВЕЛЛ тәнликләРИ – бах вәзифәнин јеринә jетирилмәсиндән өтрү А. П. Павлова ад. мүкафатына (1969)
Електродинамика. конкрет ингилаби програм ирәли сүр- лајип көрүлмүшдүр. Ленин ордени

МАКСВЕЛЛ КРЕМОНА ДИАГРА мүрдүләр. м. Совет Русијасыны мү- вә Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени
мы — jасты ферма милләриндә japaнaн дафиәјә чакырырдылар; Онларын тәк- илә тәлтиф едилмишдир.
дахили (нормал) гүввәләри тапмаг үчүн лифи илә 1919 илдә ИСП Коминтернә МАКсимович Серкер Олимпијевич
график усул. Инкилис физики Макс. гошулмушду. Лакин сонрадан партија (17.6.1876, Петербург — 27.12.1941, Ле
велл вә италјан ријазијјатчысы Луиҹи даxилиндә мејдана чыхмыш идеја ихти- нинград)-ранкли кинематографија вә
Кремона (1830—1903) тәрәфиндән тәк- лафлары нәтиҹәсиндә вә реформист- фотографија саһәсиндә совет алими ва
лиф олунмушдур. Диаграмын гурулма- ләрлә әлaгәни гирмаг истәмәдикләринә ихтирачысы. м. үчрэнкли кинемато
сы ферма дүjүнләриндә мүВазинәт шәрт- көрә сол ингилаби гүввәләр М.-дән граф үсулу үчүн патент алмыш (1909),
тəринин бахылмасына əсасланараг ха- узаглашды («Ордине нуово», сол мак- pəнкли кинофилмлəрин һазырланмасы
риҹи вә дахили гүввәләр үчүн гапалы сималистләр вә с.). 17-ҹи гурултајда нын јени үсулуну ишләјиб вермишдир
чохбуҹаглыларын (тәрәфләри ферманын (1921) сол груплар ИСП-дән чыхараг (1912). Онун сенситометрија саһәсин
мүнафиг милләринә паралел олараг) ар- Коммунист Партијасыны japaтдылар. дəки тəдгигат вә ихтиралары фотогра
дычыл гурулмасындан ибаратдир. Чох- 1924 илдә, М.-ин дә бир һиссәси ИСП- фиjанын инкишафында бөјүк рол ојна
буҹаглыларын тәрәфләри мүəjjән миг- дән ајрылaрaг коммунистләрә гошулду. мышдыр. м. галванопластика вә елек
јасда милләрдә тә'сир едән узунуна МАКсимйн Гај Јули Вер (Gaius тротехника саһәсиндә дә бир сыра их
гүввәләрә узғундур. Үстүн ҹәһәтләри Julius Verus Maximinus), (172—238, тиранын мүәллифидир.
бығчам вә әјани олмасыдыр. Һeсaблa јан Аквилеја јахынлығында)- Рома импе- МАКСИМУМ вә минимум (ри
електрон машынларын тәтбигилә әла- ратору (235—238]. Фракија кәндлиси- јазиј јатда) - функсијанын кафи
гадар аз ишләдилир. нин оғлу олмуш, ордуда јүксәк рүт- гәдәр јахын әтраф, нөгтәләрдәки гиj
МАКсим (Maxim) Һајрем Стивенс бәләрә чатмышды. 235 илдә әскәрләрин мәтләриндән ән бөјүjү вә ән кичији.
(5.2.1840, Мен штаты, Сангeрвилл — Рома императору Александр Северә х, нөгтәсиндә кәсилмәз f (x) функсија
24.11.1916, Б. Британија, Стретем)— [222—235] гаршы гијамына башчылыг сынын тә'јин областындан көтүрүлмүш
американ силаһ конструктору вә саһиб- етмиш вә император e'лан олунмушду. (x, +0, x+5) әтрафынын бүтүн нөгта
кары. Автомат түфәнкин, автомат топ Ҝерманлара, даклара вә сарматлара ләриндә f (xo) f(x) вә ja f(x)=f (x)
вә дәзкаһлы пулемјотун (Максим пу- гаршы мүвәффәгијjәтли мүһарибәләр доғрудурса, f(x) функси јасы х, нөг
лемјоту) јарадыҹысыдыр. м. инкилис апармышды. Онун фискал зүлмүнү күҹ- тәсиндә максимум вә ја минимум,
фабриканты т. Норденфелд илә бир- лəндирмәк сијасəти әһалинин мүхталиф f(x)>f(x) вә ja f(x)=f(x) өдəндикдә
ликдә топ вә пулемјот з-ду тәшкил ет- тәбәгэлəринин үсјанына сәбәб олмушду. исә дејилир ки, ҹидди максимум вә ја
мишди (1888). м. пулемјотунун чәкиси өз әскәрләри тәрәфиндән өлдүрүлмүш

дәгигәдә 250—300атәш ачырды, пат. Максимин — бах Минимакс.
рон лентиндә 250 патрон јерләширди. МАКСИмов Николај Александрович
Икинчи дүнја мүһарибәсиндән сонра (21.3.1880, Москва —9.5.1952, Москва)
јени гурулушлу пулемјотларла — совет ботаники.

олунмушдур. ССРИ EA

МАКСИМ ГОРКИ — бах Горки Мак (1946;м, үзвү, 1932).
1917 илдән Тбилиси, минимум алыр (шәкилдә А нөгтәсиндә

МАКСИМАЛистләр, «С оси а Краснодар, Петро- чидди максимум, в нөгтӘсиндә гејри
лист инги лабчы максима град, Саратов, Мос- ҹидди минимум). м. вә м. нөгтәләри
листләр иттифагы» — 1904 ква али мәктәбләри- екстремум нөгтəлəри адланыр. Екстре

Русијада әсер партијасындан нин проф., һәмчинин муму функсијанын əн бөјүк вә ән ки
ајрылмыці анархистләрә јахын хыр Баш Ботаника ба- чик гијмәтләри илә cәhв салмаг олмаз.
да буржуа групу. Тәшкилатҹа 1906 (1921—27), f(x) функсијасынын х нөгтәсиндә
илдә формалашмышдыр. Ингилабын Үмумиттифаг Тахыл екстремуму үчүн зәрури шəрт онун
буржуа-демократик мәрһәләсини ин Təcəppүфаты Ин- бу нөгтәдә кәсилмәз вә ja f (x, но
кар едән М., террорчу тәшкилaтын тунда japaтдығы фи- олмасы (A нөгтәсиндә) вә ja f (x, ин
көмəји илә, тезликлә сосиалист чев зиолоқија лаборато- олмaмacыдыр (с нөгтәсиндә). x, -ын
рилишинә (торпағын, ф-к вә з-дларын ријаларынын мүдири олмуш вә 1939 ил- јахын әтрафында f(x) төрəмəси х-дан
сосиалистләшдирилмасинә) чағырырды- дән ССРИ EA К. А. Тимирјазев ад. солда мүсбәт (мәнфи), сағда исә мән
лар. М. бу чеврилишдә «әмәкчи кәнд- Битки Физиолокијасы Ин тунда (1946— фидирсә (мүсбәтдирсә), хо нөгтәсиндә
лиләри» башлыча һәрәкәтвериҹи гүввә, 52 илләрдә директор) ишләмишдир. Бит- f(x) максимум (минимум) алыр. xo
фәрди террору вә експроприасијаны исә киләрин еколожи физиолоки јасынын ја- нөгтәсиндән кечдикдә f (x) ишарәси
капитализми мәhв етмәк үчүн əсас радыҹыларындан биридир. «Биткиләрин ни дәјишмирсә, f(x) һәмин нөгтәдә
мүбариза васитаси сајырдылар. В. И. Гураглыға давамлығынын физиоложи екстремум алмыр (д, Е вә F нөгтәлә
Ленин М. harгында јазмышдыр: «Бү- əсаслары» монографијасы (1926) В. И. ри). х, нөгтәсиндә f(x) ин
түн ингилаб әрзиндә әсерләрдән узаг. Ленин ад, мүкафата лајиг көрүлмүш
лашмаға чалышан вә гәти сурәтлә узаг- дүр (1930). Гырмызы Әмәк Бајрағы f'(x)=f"(х)=...=f(n-1)(x) =0,
лаша билмәмиш олaн максималистләрин ордени илә тәлтиф едилмишдир. fin(x)=0
ајрылмасы jалныз халгчы ингилабили- Әсәрләри: Избр. работы по за
јинин синфи сəбатсызлығыны тәсдиг сухоустойчивости и зимостойкости расте шәртини өдәјән төрәмәләри варса вә
едирди» (Әсәр. там күллијјаты, ч, ний, т. 1–2, М., 1952; Краткий курс фи- птәкдирсә (ҹүтдүрсә), f(x) функсија
17, cəh. 150). Бөјүк Октјабр сосиа- зиологии растений, 9 изд., М., 1958. сы х, нөгтәсиндә екстремум алмыр
лист ингилабынын гәләбәсиндән сонра МАКСИМОВА Јекатерина Серкејевна (минимум алыр), пҹүтдүрсә вә f(x)
М. бир мүддәт Советләрә вә ҮРМИК-ә (д. 1.2.1939, Москва) — совет балет ар- мәнфидирсә (мүсбәтдирсә), х
дахил идиләр. 1919 илдә парчаландыг- тисти. ССРИ халг артисти (1973). ССРи симум (минимум) нөгтəсидир. Чох
да М.-ин бир һиссәси Совет Какимиј- Дөвләт мүкафаты лауреаты (1981). 1958 дəјишәнли функсијанын да екстре
јəтинә гаршы ачыг мүбаризә jолуну илдән Бөјүк театрын солистидир. М.- муму аналожи верилир. Бу һалда
сечди, бир һиссаси исә 1920 илдә бол- нын ифачылығы үчүн пластиклик, ар- екстремумун зәрури шəрти 1-ҹи тәр
шевикләрин програмыны гәбул едәрәк тистизм, виртуозлуг вә с. сәҹијjәвидир. тиб хүсуси төрəмəнин сыфра бәрабəр
РК(б)П-jә дахил олду. Партијалары: Жизел («Жизель, A. лиjи вә ја онун һеч олмaмacыдыр.
МАКСИМАЛистләр, массима - Адан), Китри («Дон Кихот», Л. Мин- M(x, y, ). нөгтәсинин јахын әтра
лист. ләр (итал. massimalisti, лат. кус), Золушка («Золушка», с. Про- фында f(x) функсијасынын 1-ҹи вә
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2 чи тәртиб кәсилмәз төрәмәләри вар- М.h.ү. илә тапылан гијмәтләр асимп- дөвлатинин тәркибинә гатылды. Сәфә
са вә һәмин нөгтәдә тотик нормал вә асимптотик еффектив виләрлә Османлылар арасындакы Чал

олур. А чохөлчүлүдүрсә, бу мәсәләләр дыран вурушмасы (1514) М. јахын
әһтималларын чохөлчүлү пајланма лығында баш вермишди. Сәфәниләр

мүсбәтдирсә, мнөгтәсиндә f(x, y) ин аиләләри үчүн дә үмумиләшдирилир, дөврүндә М.-ну. Маһмудиләр нәсли
екстремуму (ft мәнфидирсә мак- Әд.: ибрамхалилов и. ш., идарә едирди. І шаһ Аббасын һакиетмәјән
симум, мүсбәтдирсә минимум) вар,

Некоторые методы нахождения оценок па мијjәтини [1642—66] гәбул
раметров, ДАН Азерб. ССР, 1964, No 3; Маһмудиләрә гаршы вурушан бəјләр

Дмәнфидирсә joxдур. Чохдэјишәнли Тихман И. И., Скороход А. В., бəји Зијадоғлу Гаҹар М.-ја бајат вә
функсијанын екстремуму үчүн кафи Ядренко М. и., Теория вероятностей гаҹарлардан атлы дәстәси көндәриб
шәрт и математическая статистика, Киев, 1979. галаны дағытды. Сонралар м, вил. ја

МАКСИМУС Лүтси (Maximus рыммүстагил султанлыға чеврилди. На

Lucius), Лүтси Јулиус Мак- Азәрб.-да јаранмыш кичик феодал дөв
дир шаһын өлүмүндән (1747) сонра

квадратик формасынын мүсбәт вә ја симус (? — ?)-Рома сентуриону, ләтләриндан бири дә Маку ханлығы
мәнфи мүəjjәнлијинә ҝәтирилир (ау- командан (1 аср). Гобустанда Бөјүк- иди. 19 әсрин аввәлләриндән Гачарла
ахтарылан нөгтәдә fif xнин гијмәт- тын китабәсиндә ады чәкилар. Кита- рын табелијинә кечән М. Түркмəнчај
ләридир). Бах Шәрти екстремум. бәдә император Домисиан дөврүндә тәркибиндә галды. Иран ингилабы (1905

әә.: Ибраһимов И. и., Риjази Рома гошунунун Хәзәр дәнизи саһил- — 11), һәмчинин демократик һәрәкат
анализ курсу, Б., 1962; Мәммәдов Р., ләринәдәк ирәлиләдији сәнәдләшди- (1945—46) дөврүндә м. əhaлиси шаһ
Али ријазијјат курсу, һ. 1, Б., 1978; pилмишдир. үсули идарәсинә гаршы мүбаризәдә фә
Ильин В. А., Позняк З. Г., Основы Әд.: Ямпольский З. И., Вновь ал иштирак етмишдир. М.-да Азәр
математического анализа, 2 изд., ч. 1, м. открытая латинская надпись у горы Беюк- бајҹан Демократ Фиргәсинин күҹлү1971.

МАКСИМУМ ПРИнсипи бах 1; джа фарзаде И. М., Гобустан. Милли һөкумəти М.-да бир сыра сијадаш, «Вестник древней истории», 1950, тәшкилaтлaры вариди. Азәрбајҹан
Оптимал идарәетмә. Наскальные изображения, Б., 1973.

МАКСИМУМ həгигәтәУЈFУН си, игтисади вә мәдәни тадбирләр һәја

ҮСУЛ — eһтималларын пајланмасынын
МАКСУТОВ ТЕЛЕСКОПУ — менискли та кечирди. Лакин 1946 илин ахырын

схеми əсасын да гурулмуш да Иран гошунларынын һүҹуму нәтиҹә
нама'лум параметрларини статистик гиj
мәтләндирмә үҫулу. Мүасир шәкилдә кузкүлү линзалы телескопларын үмуми синдә Милли һөкумəтин тадбирлари
инфилис ријазијјатчысы Р. Фишер тәк ады. Совет астроному Д. Д. Максутов ләғв едилди; демократик тәшкилатлар

лиф етмишдир (1912). Фәрз едәк ки, ихтира етмишдир (1941), М.т.-нда адә- дағыдылды, күтләви террор башланды.
тән сферик аберрасија, хроматик абер- 1978—79 илләрдә монархија вә

тəсадуфи кəмијjәт мүшаһидә едилир, расија вә кома азалдылыр. Шмидт те- риализмә гарцы jөнәлмиш Иран инги
онун eһтималларынын пајланма функ- лескопуна нәзәрән садә һазырланыр вә лабы дөврүндә М. əhaлиcи дә мүба
лыдыр, мисә а-нын гијмәтләр чохлу. Оорусу 2 дәфә гысадыр. Ән бөјүк М.т. ризәдә фәал иштирак етмишдир.

Әд: Азәрбајҹан тарихи, ч. 1—2, Б.,
ғудур, х, (i=1,п) мүшаһидә гијмәтлә- сында (менискинин диаметри 70 см,күз- 1961—64; Ибраһимов Ф. М., хv әср
ринин һәр бири ејни пајланма канунуна күсүнүн диаметри тәгр. м) вә, Чилидән язбайман тарихин, даир 18черклар, Б.

вэ гаршылыглы асылы дејил дир (ССРИ EA-ның експедисијасы гу: чијарысы—xt эсрләрдә Азәрбајҹан феовә g-нин eһтималынын сыхлыг функси- рашдырмышдыр). М.т.-ндан АБШ ва б. дал дөвләтләри, Б., 1978; Буниятов
јасы f (x, a)-дыр. Онда М.А.ү. белә өлкәләрдә кениш истифадә едилир. VII—IX вв., Б.,
мүлаһизәјә әсасланыр: әксәр һалда тәҹ МАКУ, Макы— Иранын шм.-г.-ин- 1965; Эфендиев О. А., Азербайджан
рүбәдә E-нин елә гијмәти мүшаһидә еди- дә, Ҹəнуби Азәрбајҹанда шәһәр. Хој ское гоударство Сефевидов в XVI веке,
лир ки, f($, а) максимум гијмәтә јахын ш-ндән шм.-г.-дә, Түркирә илә cәрһәд Б., 1981.
олур, jә'ни јахынлығындадыр. ӘҺ. 60 мин (1976). МАКУ XAHлығы —18 әсрин ортала

Халча истеһсал олунур. Азәрб.-ын гә- рында Азәрб.-да јаранмыш феодал дөв
f (Е, aEmaxif (Е, a) дим jaшajыш мәнтәгәләриндән олан м, ләти. Хој, Гарадағ, Нахчыван, Ериван

Һагтында әрәб, фарс, түрк,ермәни мән- ханлыглары вә Османлы империјасы
тәнлијинин мә'насы вә a həлли варса, бәләриндә, һәмчинин орта әср Авропа илә һәмсәрһәд иди. Маркази Маку ш.
буну а-нын гијмәти кими көтүрмәк сəјјаһларынын әсәрләриндә мә'лумат иди. М.Х.-нда әһали экинчилик вә мал
тәбиидир. Бу принсипи сахламаг үчүн верилмишдир. Рус шәргшүнасы В. Ф. дарлыг, гисмән дә халчачылыг (палаз,

Минорскинин фикрин ҹә шәһәрин ады ҹеҹим) вә тохуҹулугла (габа јун парL(x1,...,xn. a) = Пf (x,ya) Маһкуh (Мидија дағы) вә ја Маркуһ ча) мәшғул олурду. Ханлыгда онларча
функсијасы дахил едилир. Бурада (Марлар дағы) сөзүндән јаранмышдыр. верки вә мүкәлләфијjәт мөвчуд иди.
f(t, a) eһтималларынын дискрет типли м. г. вә ш.-дән бүрчлү даш асарла Верки топланылмасы үчүн ваһид гајда
пајланмалары үчүн Е= олмасы eh- әһатә едилмишди. Әрәб мүәллифи Јагут олмадығындан верки топлајан мә'мур
тималық кәсилмәз тийли пајланмалар һәмәвинин (13 әср) мә'луматына көрә ларын өзбашыналығына шәраит japa
үчүн сыхлыг функсијасы кими кө- м. (Макуi ә) гадимдә Зәрдүшти нырды. М.х.-нда (хусусила чох вахт
түрүлүp. I həгигәтәујғун функсија ләринин мәскәни иди. 7 әсрин Османлыларын тутдуғу г. һиссәсиндә)

орталарында əрəбләр тәрәфиндән пиғал Иран торпаг мүлкиjjәт формалары
адланыр. а-ңын гијмәти а. едилән М. мухталиф дөврдә Сәлҹуги- (мүлк, халисә, тијул, вәгф вә с.) илә ја

ләр, Елдәкәзләр вә Елханиләр дөвлә
=a(x1, x) тəсадуфи кəмијjәтинә де нашы, Османлы мүлкиjjәт формалары

тинин таркибиндә олмушдур. Испан (зәамәт, мири, атарпасы вә с.) да мөв
јилир ки, онун бу гијмəтиндә Lөзү- сəјјаһы Клавихонун јаздығына көрә ҹуд иди. М.х.-нда азəрб.-лардан баш
нүн макс. мүмкүн гијмəтини алыр. «нә јердән, нә дә ҝөјдән» һүҹум етмәк га күрдләр, гисмән дә ермәниләр ја
а-нын һансы гијмəтиндә L макс. алыр- мүмкүн олмајан М. галасы әтрафында щајырды. Күрәсүннүләри чыкмаг шәр
ca, log L дә һәмин нөгтәдә макс. алыр. көзәл үзүм бағлары салынмышды. Онун тилә дикәр күрд тајфалары jарымкөчә
Әксәр һалда истифадә үчүн log L фу к- мә'луматына көрә Тејмур Азәрб.-а һү- ри həјат тәрзи кечирир вә малдарлыгла
сијасы даhа әлверишлидир. а-нын макс. чуму заманы М. галасыны ала билмә- мәшғул олурду. Азәрб.-лар бајат, тәрә
həгигәтәујғун гијмәти jәрәк јерли haким Нурэддинлә мүга- кәмә, гарагојунлу вә Ордубад елләрин

a log L/L=0 (1) вилә бағламыш вә мүһасирәдән әл чәк- дән ибарәт иди. Макуда. Гаракилсә вә
Һәгигәтәујғун тəнлијиндән тапылыр. Бу мишди. м. 15 эсрдә әввәл Гарагојун- Килсә к.-ләриндә jашајан ермәниләр
тәнлијина=const шәклиндә һәлләри Аударын сонралар исә Алгоjунлуларын исә, әсacән, сәнәткарлыгла мәшғул олур
атылмалы вә а-нын хя,..., x, дән асылы бакимијəтин кечди. 1488 илдә м. дулар. Маку эјаләти ханлыг тәшкил

вил,-ндә кәндли Топал ӘҺмәдин баш- едиләнәдәк Чухур Сә'д бәрләрбəјилији
мүмкүн гијмәтләри областына дүшән илә антифеодал үсјан баш на табе олан јарыммүстагил султанлыг
həллəри көтүрүлмәлидир. L-ин əн бө- верди. Ағгоjунлу һөкмдары Султан Ја- дан ибарәт иди. Султанлығы бајат тај
jүк гијмәти м-ин сəphəдиндә ола би- губ (1478—90] үсјаны _јатырмаг үчүн фaсындaн oлан нәсли haкимләр идарә
ләр. а-нын еффектив гијмәти варса, həрби дәстә көндәрди. Гарабулаг к. ја- едирди.
(1)-ин һәлли јеханәдир. Сечмәнйн Һәҹ- хынлығындакы вурушмада үсјанчылар М.Х.-нын japaдылмасы Маку əјалә
ми (n) кифajәт гадәр бөјүкдүрсә вә мәғлуб олду; Топал Әһмәд өлдүрүлдү. тинин ирси Лакимларинин нүма ндәси
кафи гэдәр үмуми шәртләри өдəдикдә М. 16 әсрин әввәлләриндән Сәфәниләр Әммәд Султанын (1747—78ј ады илә
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бағзыдыр, Надир шаһ өлдүрүлдүкдә нао вә с.) кәшф етмишди. Експедисија буддизмин вә с.) бир чох мəрасимлəрин -
онун сарајында хидмәт едән Әммәд Сул- нын јалныз бир кәмиси Викторија») дə əсас тәркиб һиссә кими сахланылыр.

алмыш вә өзүнү хан е'лан етмишди. Ундан доланараг 1522 илдә Испанијаја лим, мүрәбби)—1; Годим Ромада бир
Әммәд Султан Маку галасыны тә'мир гарытмышды. М.-ын сәjahəтн Америка сыра вәзифә (мәс., magister eguitum
судириб ханлығын мүдафиә габилијjә- вә Асија арасында океан олдуғуну сү- диктаторун көмәкчиси, magister mi
1 чни мөһкәмләндирди. Əhməд Султан бут етмишди. Експедисија Јерин күрә litum — сон империја дөврүндә баш ко
өл, түкдән сонра ханлығын әразиси оғ- шәкилли олдуғуну вә ваһид Дүнја океа- мандан). 2) Орта әсрләрдә Авропада
танлары һәсән хан вә һүсејн хан ара- нынын мөвҹудлуғуну мүəjjәнләшдир- католик руhани-ҹәнкавәр орденини
сында бөлүндүрүлдү. Һәсән хан Ериван мишди. Чилидә М.-ын шәрәфинә адлан- башчысы.
haкими Mәhәммәд хан Гаҹардан асылы дырылмыш әјаләт (Магалјанес) вар. MAKистр-елми дәрәҹә. Орта әсрләр
вәзијjәтә дүндү. Һүсејн ханын (1778— Әд.: Пифагетта А., Путешествие дә м. елми дәрәҹәси ун-тләрдә сједди
1822 табелијиндә олан Маһмуди вә Магеллана, пер. с итальянского, М., 1950; мустәгил сәнәт» мүәллиинә, сонра
Əбагијjә маһалларыны Османлылар əлə Цвейг С., Подвиг Магеллана, пер слар ун-тләрин фәлсәфә факүлтәсини
кечирди. Лакин һүсејн хан тезликлә нем., 4 изд., М., 1980. битирәнләрә верилмиш, 19 əсрдән исә
һәмин әразиләри кери гајтара билди. MАKЕЛЛАН БОҒАЗЫ —ҹәнуби Аме- Авропа өлкәләринин чохунда фәлсәфә
һүсејн ханын өлүмүндән сонра һаки- рика материки вә Одлу Торпаг архипе- доктору дәрәҹәси илә әвәз едилмиш
мијjәтә әли хан (1822 — 66] кечди. Əли лагы арасында боғаз. Атлантик океаны дир. Һазырда М. Инкилтәрә— Америка
ханын дөврүндә М.х. хејли гүввәтлән - илә Сакит океаны бирләшдирир. Са- али тәһсил системини гәбул едән өлкә
ди. 1880 илдә Шејх Үбејдулланын баш- һиллэри Чилијә мәхсусдур. Ўэ. тәгр. лəрин (АБШ, Б. Британија вә с.) али
чылығы илә курд дәстәләри Урму вә 550 км, ән дар јери 3,3 км, минимум дә- мәктәбләриндә верилән икинҹи акад.
Бинабы тутуб Тәбризи həдəлəдиләр. ринлији фарватердә 31 — 33 м-дир. Мү- дәрәчәдир (бакалаврдан сонра). Бах
Маку ханы Һаҹы Исмајыл ханын һүм порту Пунта-Аренасдыр. Күҹлү г. һәмчишин Елми дәрәҹә.
(1866-99) гошунлары рус кенералы Ал- күләкләри, суалты гајалыглар ва да- МАҜисТРАЛ (лат. magistralis—-баш,
хазовун команданлыг етдији Нахчыван јазлыглар кәмнчилик үчүн тәһлүкә ја- əсас)-1) дәмир јолу, су јолу вә с.-дә
дәстәләри илә бирләшәрәк Шејх Үбеј- радыр. 1520 илдә Ф. Махеллан кәшф эсас истигамәт, баш хэтт (д.ј. М.-ы,
1.1ланын дәстәсини мәғлубијjәтә уғрат- етмишдир. су М.-ы). 2) Бөјүк шәһәрләрдә нәгл.
дылар. Һаҹы Исмајыл хандан сонра ha- MАKЕЛЛАН БУДУДЛАРЫ —Галак- һәрәкәти интенсив олaн кeниш вә дүз
кимијjәтә Тејмур Паша хан (1899—1922) тикaја ән јахын олан гејри-дүзҝүн фор- jол. 3) Електрик шәбәкәсиндә, телефон
кечди. Тејмур Паша ханын дөврүндә малы ики улдуз системи. Мəнуб көјүндә вә телеграф рабитәсиндә баш хәтт.
М.x. олдугҹа заифләди; Муртузагулу ади көзлә думан ләкәси шәклиндә кө- 4) Канализасија вә ја су кəмəри шәбә
ханын (1922) дөврүндә исә ҝенерал Аб- рүнүр (Јерин Шимал јарымкүрәсиндә кәсиндә әсас бору кэмəріг.
дулла хан Тәһмасибин команданлығы мүшаһидә едилмир). Кәшфи Ф. Махел- МАҚисТРАЛ ГАЗ кәмәРИ, газ
алтында акуја һүҹум едән Иран го- лана аид едилир. Бөјүү Гызыл Балыг, кəмəрі—јанар газлары чыхарылан
шуну ханлығы ләғы едәрәк әразисини кичији исә Тукан бүрҹүндəдир. Бөјү- (јахуд истеһсал олундуғу) јердән ишлә
Ирана татды. jүнүн (кичијинин) ҝүнәшдән мəсафаси дичи мәнтәгәләрә нәгл етмәк үчүн бору

Әд.: Исhаги Н. И., XVIII əсрин
55 кпс, диаметри 6,9 кпс (3,5 кпс), кө- кәмәрләри вә көмәкчи гурғулар комII

2-ти јарысында Маку ханлығы тарихинин рүнән диаметри 7° (4) ва мүтлэг фотог- лекси. Макистрал, јерли вә дахили газбә'эн мәсәләләри, Азәрб.CCP EA Тарих ва рафик улдуз өлчүсү — 18,1 (—16,2) гә- кәмәрләри вар. М.г.к. газы истеһсат
Фәлсәфә Институтунун Әсәрләри, ҹ5, дәрдир. Галактикаларын таснифатын- олундугу јердән хејли узах мэсафəдəкін
1954; дәлилих. Ә., Азәрбајҹанын ҹәнуб да (илк дәфә американ алими Е. hаббл jашајыш мәнтәгәләринә, сәнаје објектлә
ханлыглары (хуші әсрин 2-ҹи јарысын- тәклиф етмишдир) гејри-дүзҝүн галак- ринә вә с.-jә нәгл eдир. Јерли газ кә
да). Б. 1979; Тевиатов В. Н., Очерки тикалар синфинә дахилдир. Умумиј- мәри (газ шәбәкәси) газы пішләдични об
из истории Азербайджана в XVIII в., Б., jәтлә бу галактикаларын тәркибиндә јектләрэ, дахили газ кәмэри исэ га1948

башгаларына (мәс., еллиптик вә спират за јашајыш вә сәнаје мүəссисəлəри да
МАКЕДЛАН, Магалјајнш (пор- галактикалара) нисбәтән газ думанлыг хилиндә пајландырмаг үчүн дүр. Чәкил
тугалҹа Magalhaes, исп. Маgаllanes) шәклиндә олан нејтрал һидрокен га- мә үсутундан асылы олараг, газ кәә
Фернан (тәгр. 1480, лактика (умуми күттәсинин тәгр. 20% и ри, эсасэн, јералты (ән кепиш јајыт
Португалијанын гәдәрдир), парлаг спектра.т типи 1.1- мышцыр) вә јерүстү олур. Бә'зэн М.г.к.
Траз - уж - Монтиш кин ифрат нəhəнк улдуэларын сајы дәмир-бетонн вә ја метал естакада, көр
вил. -27.4.1521,Фи чохдур. Бөјүк (кичик) Макетлан бу- пү үзәриндән вә ја су һөвзәләринин дін
липпинин Мактан лудунда 1 тип (Il тип) улдузлар итә биндэн (дүкер адланыр) чэкиир. Бо
а.)— дәниз сəjjаhы; сини ташкил едән објектләр Галакті- ру материалы кими полал, асбест бетон
илк дөвр-аләм сәја каја нисбәтән чохдур (һәр күтә ваһи- вә пластик күтләдән истифадә едилпр.
həти експедисијасы динә көрә). Бөјүк Макеллан Бузулун- Газ кəмəринин чэкилишиндә диаметри
нын тәшкилатчы да 11 тип улдузлар аитасинин објект- 1566 м.м дән 1420 мм-ләк бор улар тәтбиг
сы. Португалијанын ләр дә нисбәтән үстүнлүк тәшки.т єдир. единр (паметри 1420 мм олай М.г.к.
дәниз експедисија МАКИЈА (лат. magia. јун. magcia) јашыз ССРИ дә тикишир). Hər:1 (олу

ларында иштирак сеһрбазлыг, ҹадукәрлик, овсунчу тут: наи газын иш тәзјнги 12; 25 вэ 75 кісм?
(1505—12), ибтидаи инсанлара Мәхсус тәсәввур ләк болур. Уз. бөјүк олаш М.г. к. ндо га

ики дәфә (1509,1511) Таныгы. Тәдгигатчы, арын фикринчә зын тәэјнги hэр 100) — 120 км мусафәгән

Малакка ја нда отмушур. Молукк «M» сөзү Мидија тајфасы маг нарын бир гурашдырылан компрессор ст. ла
арына г. jолу илә үзмэк лајиһәсини һа- адындандыр (бах hэмчинин мидијалы- тынын көмəји илә лазыми сэвијjэдә
зырлaмышды. Португалија кралы тә- тар). Мүхтэ.лиф хурафат (әламәт, фа сах.Ташылыр (компрессорларын ҝүчү
рәфиндән рә:11 олимуш лајићәни М. та бахмаг, ҹалу, мөчүзә») м. и.тә бак 25 млн квт дәк олур). М.r.к. -1шін сонг
Испанија Кралына (Карл 1) тәклиф ет- лыдыр. м. бүтүн дини е'тигалтарын мәнтәrәсиндә газын тәзјигини тазымн сә
мишди (1517). 5 кәидән ибарәт експе - тәркиб һиссасидир. Орта әсрләрдә «ал- вијjәјә сидирмэк үчүн газпајлајымы ст.
дисијанын башчысы тә'јин олумуш лаһ түввәләринин» (мәләкләрин, мү- гурандырылы. Газын нәгли заманы
М. 1519 ч.1 сентјабрын 20-дә Испанија 12.Дәсәрин) көмəји и.тә мө'ҹүзәләр» су, конденсат, јат вә с. ма је галыглары -
дан сəјаһәтә чыкмышды. Кәми.тәр Мә- japaдaн at M. Iы вә «натәнэ гуввә- ны кэнар етмәк үчүн арматур, ајырычы
нуби Американы Доланиб, Одлу"Тор- нин» шеутанын (гәзәби руһларын) кө- сијитмә, 1оз во насдан тәмиләмәк үчүн
пагла материк арасындакы богаздан мәзинә мурачнәт едән гара М. ны жə həр 20 км мэсафэдән бир хүсуси
(Махеллан боғазы) кечмишди. 1520 фәрr. Təндиритирлиләр Jүрүшләрин, гурғу. hабелә манометр вә термометр
илин појабрында м. јол jолдашлары- әкинин, мәһсут jығымынын башланма тојултур. Газ кәмәрләриндә сәләләнмиш
нын Сакит адландырдыгы океана чы- сы заманы, јагышын јағмасы үчүн, һанда отан техноложи гурғуларын иш
хыр вә да јанмадан 11 мин км дә чох овца. мүһарибәдә вә с мүвэфqəэгијjәт прежиминэ нэ:зарәт вә онлари идарә ст
мəсафәни гәт едәрәк Филиппина рына rазанмаг арзусу илә кечирилән макик мәк үчүн телемеханики системләр тэт
чатыр. Бурада М. јерли әһали илә тог мәрасимләр кени јајылмыды. Си би олупур: бунлар газын тәэјигини во
тушмада өлдүрүлүр. м. бу сәjahəти нифли ҹәмијjәтдә макик мәрасим:Тәр сэрфини узаг мэсафәдән өлчүр, кран
заманы Ҹəнуби Америка саһилләриндә динларин даhа мүрәккәб формалары тарын вәзијjәти са рәсиндә телесигна.1
Сан-Матиас, Сан-Хорде көрфазләрини, гаршысында ІІ.лана чәкинр. Тар вернир, нәзарәт едилән мәнтәгәләр -

Одлу Торпат архипелагыны, Сакит м. бүтүн динлəрин (həтта ән мүрәккәб - тэн гәза сигнaллaрыны гәбул едир вә с.
океанда бир нечә аданы (Гуам, Минда- ләри сајылан христианстығын, исламын, ишлари јеринә jетирир.
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Газ кəмəри harгында илк мә'лумата МАКИСТРАТ [лат. magistratus (хәм
бизим ерамызын әрвәлләриндә тәсaдүф һалда)—haкимијjәтләр, идарәләр)
одилир. Бу дөврдә Чиндә тәбии газы Русијада шәһәр силки идарәчилик ор
нәгл етмәк үчүн бамбук борулардан ганы. Илк М. 1720 илдә japaдылмыш
истифадә едилмишдир. 18 әсрин сонун- ды. Мәһкәмә, полис, тәсәррүфат ва
да Авропада газ кәмәрләринин чәкили- малијjә мәсәләләринә бахырды. Прези
шиндә чугун борулар тәтбиг eдилмиш, дент башчылыг eдирди. 1727 — 43 ил
19— 20 әсрләрдә бунлар газы дaha jүк- ләрдә ратуша адланырды. Әввәлләр
сөк төзјиглә нәгл етмәјә имкан верән инз.-мәһкәмә, 1775 илдән, әсacән, мәh
полад боруларла әвәз едилмишдир. кәмә функсијасыны јеринә jетирирди.
ССРИ-дә илк ири м.г.к. 1946—50 ил- 1864 ил мəһкәмә ислаћаты илә тәдри Асылан дискли бағ маласы.
ләрдә (Саратов вил.-ндән Москваjа ҹән ләғв едилмишдир.
вә с.) чәкилмишдир. ССРИ-дә при МАҚисТРАТУРА (јени лат. magist- hаjсаат-дәкдир). Дискли м. илә
М.г.к. бунлардыр: Оренбург — ССРИ- rаturа; лат. magistratus—ə'јан, рәис)- сых отлу торпаг - лајлары jумшалды
нин гәрб сәрһәди (уз. тәгр. 2,7 мин км), 1) Гәдим Ромада јүксәк дөвләт вәзи- лыр, ири торпаг парчалары вә кәсәк
Орта Асија — Мәркәз (тәгр. 3 мин км), фәләринин мәчмусу. Респ. мүəjjән олу- ләри дағыдылыб Хырдаланыр.Ишләк
Уренгоj— Сургут — Челјабинск (1,5 мин нан дөврдә (е.ә. 6 әсрин сону) мејдана һиссәләри сферик (диаметри 450, 510,
км) вә с. Азәрб.ССР-дә 1960 илдә Ба- кәлмишди. Əввәлләр бу вазифәләри 660 мм) һамар вә киринтили-чыхын
кы — Тбилиси — Јереван М.г.к. истифа- (халг трибунларындан башга) патри- тылы дисклардир. Батаглыг, саһә вә
дәјә верилмишдир. Бах һәмчинин «Co- силәр тутурду, е.ә. 3 әсрин әввәлиндән бағ М.-ларына ајрылыр (көтүрүмүнүн
jp3» газ кәмәри. плебејләр дә М.-jа кечмәк һүгугу әлдә eни 1,3-дән 4,1 м-дәк, јумшалтма дә

Әд.: Транспорт и хранение нефти и
етдиләр. М. әвәзсиз иҹра едилән гы- ринлији 25 см-дәк, мәһсулдарлығы 3,4

таза, М., 1975; Рябокляч А. А. и др. самүддәтли (бир гајда олараг 1 ил) вә һајсаат-дәкдир).
Справочник монтажника магистральных коллекиал (диктатор вәзифәсиндән МАЛА (и нисаатда) — бах Суваг.
газопроводов, Киев, 1978. башга) вазифә иди. Сечкили М. вә тә'- МАЛАБАР САҺили-Һиндистан

јин едилән М. (мас., диктатор вә с.), j-a-нын Панаҹи И.-ндән ҹ.-да јерләшән
МАҚисТРАЛ НЕФТ кәмәРИ- али — екстраординар (консул, претор г. саһили. Ени 80 км-ә гәдәр олан аллү
нефти чыхарылдығы јердән узаг мəса- вә с.) вә ашағы — ординар (халг трибуну, виал овалыгдыр. Иглими субекватори
фәдә (jүзләрлә вә минләрлә км) јерлә- квестор вә с.) макистратлар мөвҹуд ал, муссондур. Мангров коллуглары,
шән е'мал јерләринә нәгл етмәк үчүн иди. 2) Мәһкәмә аjдынлашдырмасынын тропик мешәләр вар. М.с. Һиндистан
комплекс гурғу. М.н.к. борулар, нефт- синоними кими ишләдилән термин. да əh. cых олaн р-нлардан биридир.
вурма насос ст., рабитә васитәләри вә МАЛ (әр. JL — әмлак, вар-дөвләт, Əкинчилик инкишаф етмишдир. Мона
көмәкчи гурғулардан ибаратдир. Бору- пул) — феодализм дөврүндә Загафга- сит чыхарылыр. Ән ири порту Кочин
ларын диаметри 200-дән 1220 мм-ә гәзијада, Орта Асијада, Јахын вә Орта ш.-дир.
дәр, кәмәрләрдәки ишләк тәэјиг 5—6 Шәрг өлкәләрин ҳә: 1) әсacән, дашынар МAЛAБO (Malabo) (1973 иләдәк
Мн/см? (50—60 кгс/см2) олур. М.н.к. әмлак (мүлкдән фәргли олараг); 2) пул; Санта-Исабел)-Екваториал Гви
чәкилән хәрҹи тез (адәтән 2—3 илә) 3) әмтә; 4) пул веркиси; сонралар һәр неја Респ.-сынын пајтахты. Биоко
өдəјир. Мн.к. тикинтисиндә карбонлу ҹүр верки; 15—19 əср рәсми сәнәллә- а.-нда дыр. Иглими екваториалдыр.
вә ја аз лекирләнмиш полад борулар- риндә Иран, Азәрб., Ермәнистанда мал- Орта иллик темп-р 25,4°С-дир. Иллик

истифадә олунур. М.н.к. мəh- ҹәһәт—торпаг веркиси (синоними хәрам, јағынты тәгр. 2000 мм. Биафра көрфәзи

тәзјави во нефтвуран ст-ларын мигда. МАН-СИЛАh (CMLJIJ. Hop- азизиндаглашалбаа, алма јағы, "сан
ры илә характеризә олунур. Нефтин бо- та асрләрдә Јахын Шəргин бир сыра дун истећсал олунур, ағаҹ e'мал еди
руда һәрәкәт сүр'әти 1-1,5 м/сан-дир. өлкәсиндә, һабелә Азәрб.-да "верки. лир. М. 19 әсрин 20-ҹи илләриндә Порт
М.н.к.-нин һесабланмасында нәгл едилә- Мүһарибәләр үчүн силаһ әлдә етмәк Кларенс ады илә инкилисләр тәрәфин
ҹәк нефтин өзлүлүк вә сыхлығы нә- мәгсəдилә дөвлəтин хејринә топланы- дән салынмышдыр. Испанија ағалығы
зәрә алыныр. Борулары коррозијадан лырды. Мигдары гејри-мүəjjән иди. Дөврүндә Санта-Исабел адландырыл
вә торпагдакы аэмыш ҹәрәјанлардан Монголлар дөврүндән зәһмәткәшләр мышдыр. 1973 илдә мүстәмләкәчиләрә
горумаг үчүн онун үзəринә мухталиф үчүн ән ағыр мүкәлләфијjәтләрдән би- гаршы мүбаризәјә рәһбәрлик етмиш бу
өртүкләр (әсacән, битум) чәкилир вә ринә чeвpилмиш м. ханлыглар дөв- би тајфасынын башчысы Малабонун
електрокимјави мүһафизә методларын- рүнәдәк мөвҹуд олмушдур. шәрәфинә адландырылмышдыр.
дан (катод мүһафизаси, електрик про- МАЛА— торпағы үздән јумшалдан вә
жекторлары, електродренаж) истифа- биткиләрин беҹәрилмасини јахшылаш
дә едилир. Кәмәрдәки нефт ахыны дыран к.т. аләти. Адәтән тракторла аг
М.н.к.-нин бүтүн уз. боју гурашды- регатлашдырылыр; гошулан, асылан
рылмыш гурғулар васитәсилә тәнзим вә јарыасылан олур. Мүасир М.-ла
едил ир. Онлар арасындакы мəсафә рын ишләк һиссасинин конструксијасы
релјефдән асылы олараг мүəjjән еди- дишли вә дискли һазырланыр. Диш
лир (20 км-дән чох олмамаг шəртилә). ли M, илә шумлан сонра торпағын үст
Өзлүлүбү чох олaн нефтләр нефт вурма
ст.-ларында, јахуд аралыг мәнтәгәләр
дә гыздырылыр.

Илк нефт кəмəри (уз. 6 км) 1865 ил окль "irt

лә АБШ-да чәкилмишдир. Азәрб.-да илк
нефт кəмəри 1878 илдә нефт мә'дәнлә
риндән нефт e'малы з-дуна чәкилмиш МАЛКви (Malawi), Малави Рес
дир. 1897—1907 илләрдә исә, һәмин публикасы (Republic of Malawi).
дөврдә дүнјада ән узун олан Бакы—Ба Үмуми мә'лумат. Африканын ҹ.-ш. -
туми М.н.к. (В. Г. Шуховун лајиһәси Асылан дишли «Зигзаг» мала. индә дөвләт. Милләтләр Бирлијинин
əсасында) чәкилмишдир. Һазырда да тәркибиндадир. Танзанија, Замбија вә
истифадә едилән һәмин кəмəрин уз. 867 гаты jумшалдылыр, ҹүҹәртиләр мала- Мозамбик илә һәмсәрһәддир.
км (1975), борусунун диаметри 200 мм- ланыр, әкиядән габаг cahəлəрин сәтһи 125 мин км2. Әһ. 5,97 млн. (1980). Пај
дир; кәмәр боју 16 нефтвурма ст. вар. һамарланыр вә с. Дишләр квадрат, тахты Лилонгве ш.-дир. М. инзибати
ССРИ-дəки ири М.н.к.-ләри бунлар- даирәви, дүзбуҹаглы вә ја бычаг шәк- ҹәһәтлән 3 əјаләтә бөлүнүр.
дыр: «Дружба» (уз. тәгр. 5000 км), линдә олур; чәрчивәјә сәрт вә ја оjнаг- Дөвлат гурулушу. м. респ-дыр.
Узен-Гурјев— Кујбышев (уз. 1500 км), ла бəркидилир. Бир дишә дүшән күт- 1966 ил Конститусијасы гүввәдәдир
Уст-Балык-Курган— Уфа — Алметјевск ләјә көрә ағыр (1,6—2 кг), орта (1,2— (1970—72 ил дəјишикликлари илә).
(уз. 1844 км) вә с. Бах «Дружба» нефт 1,6 кг) вә jүнкүл 0,5—1,2 кг) дишли Дөвләт вә һөкумәт башчысы президент -
кәмәри. М.-лар; олур. ССРИ-дә шахмала, «Зиг- дир. Ганунвериҹи Һакимиijәти прези

Әд.: Транспорт и хранение нефти и заг», торлу, јајлы, бычаглы фырланан дент вә Милли Мәҹлис (бирпалаталы
газа, М., 1975; Справочник по проектиро вә с. М.-лар истеһсал едилир (көтүрү- парламент) həјата кечирир. Ичра һаки
ванию магистральных трубопроводов, л, мүнүн eни 0,9-дан 4 м-дәк, јумшалтма мијjәти президентин башчылыг етдији
1977. дәринлији 3—10 см, мәһсулдарлығы 2,6 һөкумәтә мәхсусдур.

Cah.
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Тикинти материаллары истеһсалы Нефт комарлари Сүдлүк-этлик hејвaндaрлыг, Донуз
чулуг, котанчылыг

Шүшә ва чини-саксы ЕЛЕКТРИК СТАНСИЈАЛАРЫ
-о-о-о- Газ камарлари

Шәһәрәтрафы тәсәрруфат (сүдлүк

Мешә вә аrач е малы Истилик Су електрик hејвaндaрлыг, тәравазчилик ва
кәнд тəcəРРУФАТЫ картофчулуг)

Ф Селлулоз-қағыз Ф 100 000-500 000 кВт 5 500 000-1 000 000 кВт

Судлүк һејвaндaрлыг. донузчулуг, у Парызлыг буғда • Картоф
9 100 000 500 000 кВт

о Jүнкүл чугундур, дәнли биткиләр (пајыз
лыг бугда, арпа)

О 20 000-100 000 кВт 1 Лифли кәған Багчылыг
о Јејинти Сүдлүк һејвaндaрлыг, донузчулуг,

3 Тикилмәк дә олан картофЧулуг
Балыг ва балыг консерви 1 Шəкəр чугундуру у Гојунчулуг

Кәмичилик чајлары Сүдлүк ва дамазлыг hејвaндaрлыг,

Гејд Сонаје мәнтәгәләринин өлчүсү донузчулуг, картофчулуг, котан Мешалар
ah нин сајына кера верилмишдир. Балыкчылыг портлары Мүһүм портлар чылыг

дәРинлик вә JYKcəклик ШКАЛАСЫ, МЕТРЛә МИГЈАС 1:3 000 000 1982 илин февралында Бүки-нин „Картографи ја“
30 о 30 60 90 120 км ИХБ-дә тәртибедилмишдир
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МАЛАВИ ве— 103 мин, әтрафы илә бирликдә
Я

(1978).
Тарихи ма'лумат. М. әразиси гә

олупила димдән бантуларла Мәскунлашмыш
дыр. 15 әсрин сонунда М.-дә тајфа

каронаад
бирлиjи jаранды. 19 эсрин 2-ҹи јары

дисока сындaн М.-jә инқилисләр, португал
лар, алманлар кәлмәјә башладылар.

. 2000 A 1890 илдә М.-ни Инкилтәрә ишғал ет
уух Риоинстонија ди, 1891—1964 илләрдә Нjaсaлeнд ады

плә онун протектораты (1953—63 ил
ләрдә Родезија вә Нjaсaлeнд мустәмлә
кә федерасијасына дахил иди) олмуш
дур. М.-дә мүстәмләкәчиләрә каршы
кенишләнән милли азадлыг һәрәкаты

(1915 ил үсјаны) Икинҹи дүнја мүһа
амимбаин тече рибәсиндән сонра хүсусилә күҹләнди.

1963 ил февралын 1-дә Нjaсaлeнд да

Дундазига хили өзүнүидарә һүгугу алды. 1964 ил
ијулун 6-да М. aды илә мүстәгил дөв
ләт, 1966 ил иjулун 6-да исә М. Респ.

Лилонгве јахынлығында кәнд.
сы е'лан едилди. БМТ-нин (1964) ва

Африка Бирлији Тәшкилaтынын үзвү- дән әрзаг, метал мә'мулатлары, нефт
дүр. h. к. Банда М. Конгрес Парти- мәһсуллары, сәнаје маллары, нәгл.

м ар кыз јасынын өмүрлүк сəдри (1965 илдән) васитәләри вә с. идхал eдилир. Әcacән,
вә өмүрлүк президент (1971 илдән) Б. Британија вә WAP илә тиҹарәт едир.

PeЈАлети amyp e'лан едылмишдир. М. hокумəти Гәрб Пул ваhиди квачадыр.
өлкәләри вә WAP илә сыхәмәKдаш- Сәһијjә. 1972 илдә М.-дә әһалинин

Демонку Беј лыг сијасəти јеридир. һәр мин нәфәринә Дүшән доғум сајы"

Дедзако 218 мандим боссон Сијаси партијалар вә һәм карлар 50,5, өлүм сајы 26,5; һәр мин нәфәр
иттифаглары. М. Конгрес Пар- дири доғулана көрә ушаг өлүмү 142,1
тија сы—јеканә вә һаким партијадыр. олмушдур. Вәрәм, дизентерија, зөһрә
Əсасы 1959 илдә гоjулмушдур; м. ви хәстәликләр, ҹүзам, һелминтозлар,

Фуранкунео)
һәмкарлар, Итти фаглары шистосоматоз, малјарија вә с. хәстә
Конгреси—1964 илдә japaдылмыш- ликләр кениш јајылмышдыр. М.-дә
дыр. Әсас һәмкарлар иттифаглары бир- 6023 чарпаjылыг (әһалинин һәр 10 мин

Казулар лијидир.
ақ.

нәфәринә 13,2 чарпаты) 90 хәстәхана
Təcəppүфат. Зәйф инкишаф етмиш мүəccиcəси, 35 ана вә ушаг мүһафизә

аграр өлкәдир. Игтисадијјаты Б. Бри- мәрхәзи, 104 həким (әһалинин һәр
*** Munaye танија вә WAP капиталындан асылы- 48,5 мин нәфәрина 1 Һәким), 7 диш һә

во дыр. Адамбашына дүшән милли мәһ- кими, 4 әҹзачы, 1155 орта тибб ишчи
сулун дәјәринә көрә м. дүнјада ахы- си вар (1975). 1965 илдән чичәк әлејһи
рынҹы јерләрдән бирини тутур. К.т.- на ваксинасија апарылыр.
нын əсас саһәси экинчиликдир. Түтүн, Маариф. Әһалинин 85%-дән чоху

Тамбара
Hсанҷет чај, гaрғыдалы, јерфындығы, памбыг, савадсыздыр. Иҹбари тәһсил һагтын

шəкəр гамышы беҹәрилир. Тунг јағы да гaнун joxдур. Тәһсил мүддәти иб
истеһсал олунур. Һејванідарлыг зәиф тидаи мәктәбдә 8, орта мәктәбдә 6,
инкишаф етмишдир. Өлкәдә 728 мин техники пешә мәктәбиндә 1—4, ибти
гарамал, 850 мин давар вар (1977). дай мәктәб мүәллимлари һазырланма
Сәнаједә к.т. xаммалыны е'мал едән сы системиндә 2 илдир. Јеканә али

Тобиәт. Əразиси јајладыр. Һүнд, хырда мүəссисәләр үстүндүр: Автомо- мәктәб Блантајр-Лимбе ш.-ндәки ун-т
1000-1500 м блан јүксəкликләр үстүн- билгурашдырма, минерал күбрә ис дир. Натамам али тәһсил верән бир
дүр. Өлкәнин əн јүксәк нөгтəси Сапит- теһсал едән з-длар, вар. 1978 илдә нечә коллечи вар. Блантајр-Лимбедә өл
ва д.-дыр (3000 м). Ш.-дә плато Нjaca 102,7 мин т семент, 276 млн. квт-саат кәнин əн бөјүк китабханасы (Чансел
көлүнүн грабени илә әвәз олунур. Фај- електрик енержиси истеһсал олунмуш- лор коллеҹи нәздиндә; 70 миндән чох
далы газынтылары: даш көмүр, дәмир дур. д.).-ларынын уз. 566 км, автомо- китаб), м. музеји фәалијjәт көстәрир.
филизи, боксит, уран, надир вә әлван бил юлларынын уз. 3020 км дир (1977). Мәтбуат, радио верилишлари. Мү
металлар вә с. Иглими субекваториал, Бејра (Мозамбик) порту васитәсилә һүм мәтбуат органлары «Африкен»
муссондур. Орта ајлыг темп-р 27°С-дән хариҹлә тиҹарәт едир. Блаптајр-Лимбе (1950), «Дејли тајмс» (1895), Малави
(нојабрда) 14°C јә (ијулда) гәдәрдир. јахынлығында вә Лилонгведә безналнјус» (1959) вә с. гәзетләрдир. Милли
Иллик јағынты дүзән јерләрдә 750— халг аеропорт вар. Түтүн, шәкәр, чај, мәтбуат акентлиjи joxдур. м. радио
1000 мм, јајлада 1000—1500 мм, jүксәк јерфындығы вә с. ихраҹ олунур. Хариҹ- верилишлари корпорасијасына һөку
Внларда 2000—2500 мм вә даhа чохдур. мәт нәзарәт едир.

Ән бөјүк чајы Шире, көлү исә Hјасадыр. Халr cəнəти. Hјанҹа вә чева халгда

Гырмызы-дағ вә гәһвәји-гырмызы ла ры низамсыз тикилмиш комалардан

терит торпаглар jajылмышдыр. Са ибарәт кәндләрдә jашајырлар. Нгони
ванна вә сејрәк мәшәләр үстүндүр. ләрин комалары даирә боју тикилир,
hејванат аләми саванна типлидир. Се даирәнин мəркәзиндә һејванлар, үчүн
се милчәји кениш јајылмышдыр. Мил ағыл дүзәлдилир. Пәнҹәрәли вә һөрмә
ли парк вә торуг јарадылмышдыр. гапылы дөрдбуҹаглы евләрә дә тәсaдүф

әһали. Әһалинин 59% -и малавиләр едилир. Комаларын каркасы чубуглар
дир. М.-дә макуалар, ломвеләр, вајао дан Һөрүлүр, ичи киллә суваныр, үстү
лар, суаһилиләр, нгониләр вә б. халг гамышла өртүлүр. Дулусчулуг вә ағам
лар да јашајыр. Асија вә Авропадан үзәриндә ојма кениш јајылмышдыр.

кәлмәләр дә вар. Әһалинин 50% -и Әд.: Демкина Л. А., Крах феде -
христиан, 30%-и мүсәлмандыр, талан рации Родезии и Ньясаленда, м., 1965;

лары ән'әнәви дини е'тигадларыны Страны Азии. Политико-экономический

сахламышлар. Рәсми диллари инкилис справочник, М., 1969; Африка. Восточная

вә чинјанҹа (малави) дилларидир. Орта и Южная Африка, М., 1981 (серия «Стра

сыхлыг 1 км?-дә тәгр. 48 нәфәрдир
ны и народы»).

(1980). Ишләјән әһалинин тәгр. 9/10-у МАЛАГА (Malaga)-Испанијада шә
к.т.-нда чалышыр. Әсас шәһәрләри: һәр. Малага əјалəтинин инз. м. Ара
Блантајр-Лимбе—228,5 мин, Лилонг- Hјаса көлү әтрафында мәдәни ландшафт. лыг дәнизи саһилиндә мүһүм порт вә
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бункер базасы. д.і. вә автомобил јол- МАЛАЈАЛИ әдәБИЈАТЫ — мала- ил Конститусијасы гүввәдәдир. Дөвләт
лары говшағы. ӘҺ. 367 мин (1971). јалиләрин әдәбијјаты. Халг јарадыҹы- башчысы 9 штатын (султанлығын) ha
Кимја, нефт-кимја, јејинти сәнајеси, лығы нүмунəлəри 10—12 әсрләрдә ја- кимләриндән (султанларындан) иба
сабунбиширмә, метал е'малы, тохуҹу- зыја алынмышдыр. Илк дөврләрдә м. рәт Шуранын өз арасындан 5 ил мүд
луг сәнајеси мүəссисəлəри, тəрсанә әдәбијјаты тамил, һабелә санскрит әдә- дəтинә сечдији али һөкмдардыр. О,
вар. м. ири иглим курортудур. Күман би ән'әнәләринин тә'сири алтында ол- Һәмчинин али баш командандыр. Га
ки, е.ә. if əсрдә финикијалылар тәрә- мушдур. 15—17 əсрләрдә бһакти иде- нунвериҹи орган Сенат вә Нүмajәндәләр
финдән салынмышдыр. јалары әдәбијјатда кениш jajылды (Че- палатасындан ибарәт парламентдир.
М.-да Рома театрынын ҳарабалы- рушшери Намбудири, Тундҹат Ежут- Иҹра haкимијjәти баш назир башда ол

ғы галмышдыр. Әрәб ме'марлығы аби- таччан). Кунчан Намбијар туллал (театр магла назирләр кабинетинә мәхсусдур.
дәләри: Әл-Касаба ичгаласы (9 əср), тамашалары үчүн либретто) жанры- Һәр штатын конститусијасы вар.
гэср-мајак (13 әср). Интибаһ төврүнә ны japaтмышдыр. 19 əсрдә милли мөв- Штатларда умуми сечки əсасында га
айд килсә (1528 илдән), Hyестра Сен- зулара мараг артды (Керала Варма нунвериҹи мәҹлис (лекислатура) сечи
јора де ла Викторија (1487), Сантјаго Валиакојл Тамбиранын, о. Чанду Ме- лир вә назирин башчылығы илә һөку
ел Мајор (1490) готик килсәләри, Сан- нонун hекајә вә романлары). 20 әсрин мәт (иҹраедиҹи шура) тәшкил олунур.
тос Мартирес (15—18 әсрләр), Сан- әрвәлләриндә Кумаран Ашан, А. П. Тәбиәт. Малакка јанын чох һис
Хуан (18 әср) барокко килсәләри М.- Уллур вә Н. М. Валлатһол поезијаны сәсини тәпәликләр, алчаг дағ силсилә
нын ән јахшы абидәләридир. јениләшдирдиләр. 30-ҹу илләрдә һин- ләри (һүнд. 1000—2000 м) тутур. 4.-г.
МАЛАГАСИ дили — малагасиләрин дистанда милли азадлыг һәрәкатынын вә шм.-ш. саһиллэри батаглыглашмыш
дили. Малајја-Полинезија дилләри: jүксəлиши илә мүтәрәгги әдәбијjaт дa овалыгдыр. Калимантан а.-нын релјефи
нин Индонезија групуна дахилдир. күҹләнди. Муасир јазычылар ҹ. Мун- дағлыгдыр; ән јүксәк нөгтəси Кинаба
Бу дилдә 8,2 млн.-дәк адам данышыр дашшери, п. Кешава Дев, В. Мәһәм- лу д.-дыр (4101 м). Фајдалы газынты
(1978). Муасир М.д.-ндә 6 садә сайт, мәд Бәшир, С. К. Поттеккат, Такажи лары: галај, уран, дәмир, манган вә
2 дифтонг, 22 самит вар. Нитг һиссәлә- Шивашанкара Пиллај, Ш. Куруп вә б. уран филизлари, боксит, гызыл, нефт,
ри дəгиг ајырд едилмәмишдир. Исим сосиал Мөвзуларда тəнгиди реалист тәбии газ вә с. Иглими субекваториал,
ҹинсә вә һаллара көрә дәјишмир. Сан- әсәрләр јазмышлар. Н. М. Валлатһо- муссон, ҹ.-да екваториалдыр. Орта аj
скрит, әрәб, суаһили, франсыз вә инки- лун бә'зи ше'рләри Азәрб. дилинә тәр- лыг темп-р 25-28°С-дир. Иллик јағын
лис дилләриндән чохлу сөз кечмишдир. ҹүмә олунмушдур. ты 2000—2500 мм, дағларда 5000 мм
Әдәби дил 19 әсрин 2-ҹи јарысындан әд.: Джордж к. м., Литература дән чохдур. Чај шәбәкәси сылдыр. Ән
формалашмаға башламышдыр. 19 әc- малаялам (пер. с англ.), М., 1972.

рин әрвәлиндән латын графикасын- МАЛАЈАЛиләр— Һиндистанын ҹ. ун- ғы ахынлары кәмичилијə зарарлыдыр.
бөјүк чајлары: Раҹанг, Барам, Кина
батанган, Паһанг вә с. Чајларын аша

дан истифадә олунур.

да јашајан халг. Керала штатынын эсас Әcacән, подзодлашмыш латерит, овалыгӘд.: Аракин В. Д., Мальгашский əhaлиcи. Тәгр. 25,5 млн. нәфәрдир
язык, М., 1963.

(1978). Малајалам дилиндә данышыр- дыр. М. әразисинин тәгр. 3/4 ү һәми
ларда аллувиал торпаглар ja jылмыш

МАЛАГАСИләр —Мадагаскар Демо- лар. Диндарларынын тәгр. 60% -и һин- шәјашыл рүтубәтли тропик мешәләрлә
кратик Республикасынын əсас әһалиси, дуизмə e'тигад едир, галанлары хри- өртүлүдүр. Һејванлары: фил, кәркәдан,

пәләнк, орангутан,
лагаси "дилиндә" данышырлар. Е.ә. 10 ләтләрини јаратмыш М.-ин гэдим мə- hиббон вә с. Милли парклар japaдыл
әсрдән ерамызын 10 әсринәдәк ҹәнуб- дәнијjәти вар. М.-ин jaшaдығы әрази мышдыр.
Шəрги Асија а-рындан кәләнләр бура- дәфәләрлә феодал кнјаалыглара бөлүн

вә ја ''тамамилә Ҹəнуби јалылар, 34% -дән чоху чинлиләр, 9%-и
әһали. Әһалинин тәгр. 47% -и малај

да мәскунлашмыш вә јерли әһалини мүш, гисмән
ассимилјасија етмишләр. м. имeрина- Һиндистан давлатлари таркибинә дахил Һиндистан, Бангладеш вә Пакистандан
лар, бетсилеулар, сакалавалар, антанд- олмушдур. 1956 илдә м. ваһид штатда

ләр. Әcacән малдарлыг вә әкинчиликлә ҹәрир, бағчылыг, балыкчылыг, дәниз малајја дилидир. Дөвләт дини ислам
руиләр вә с. етник группара бөлүнүр- бирләшдиләр. м. дүү, һиндгозу бе- кәлмәләр, галанлары да јаклар, мела
мәшғулдурлар. Диндарлары протестант тиҹарати, сəнəткарлыг вә с. илә мәш- динидир. Әһалинин бир гисми христиан
вә католикдир, гəдим дини е'тигадла- ғул олурлар.
рыны сахлајанлар да бар. Әд.: Народы Южной Азии, М., 1963. видини е'тигадларыны сахлајырлар.

дыр. Дајакларын өсас һиссаси ән'әнә

МАЛАДETA, маладетта (Ма Чинлиләр буддист вә конфусијачы,
ladeta) Испанијада, Пиренеј д-ры Һиндлиләр буддист, бир гисми исә мү
нын мәркәзи һиссәсиндә ән јүксәк дағ сəлмандыр. Ишләјән әһалинин 55% -и
массиви. Макс. Һүнд. 3404 м (Ането к.т.-нда чалышыр. Әһали олдугҹа геј
пики). Гранитләрдән тәшкил олун ри-бәрабəр јерләшмишдир. Орта сых
мушдур. Алп релјеф формалары ин лыг 1 км?-дә тәгр. 40 нәфәрдир (1980).
кишаф етмишдир. Јамаҹлары иінә Шәһәр әһалиси Гәрби Малајзијада
јарпаглы мешәләр, коллуглар, субалп 45,3%, Шəрги Малајзијада исә 18,4% -
вә алп чәмәнликлари илә өртүлмүш дир. Бөјүк шәһәрләри: Куала-Лумпур
дүр. Бузлаглар вар. (1 млн.-дан чох; 1977), Пинанг, Ипоh,
МАЛАЈА ВИШЕРА—РСФСР Нов Ҹохор-Бару, Малакка.
город вил.-ндә шәһәр. Малаја Вишера Тарихи очерк. М. әразиси еркән
р-нунун мəркәзи. Малаја Вишера ча Палеолит дөврүндән мәскунлашмыш
jы саһилиндәдир. Д.ј. ст. д.ј. нәгл. вә дыр. Гәдим əhaлиcи зəнҹи - Австралија
мешә сәнајеси мүəссисəлəри, шүшә, МАЛАЈЗИЈА (Malaysia), Малај- тајфалары олмушлар. Е.ә. 1-чи мин
сүд з-длары, тикиш ф-ки вар. Дәмир зија, Федераси јасы (Federa- иллијин башланғыҹында мүасир малај
мә'мулаты вә oјунҹаглар истеһсал tіоn of Malaysia). јалыларын әҹдадлары Мәркәзи Сумат
едилир. Үмуми ма'лумат. Ҹəнуб-Шəрги Аси- радан М.-ја кәлмишләр. Малакка ја
МАЛАЈАЛАМ дили — малајалилә- јада дөвләт. Малакка j-a-нын ҹ.-уну нын шм.-ында мејдана кәлмиш илк ер
рин дили. Дравид диллəринин ҹ. групу- вә Калимантан а.-нын шм. һиссәсини кән феодал шәһәр-дөвләтләри даһа күч
на дахилдир. Тамил дилинә јахындыр. тутур. Милләтләр Бирлијинә дахил- лү гоншу дөвләтләрин (3-6 әсрләрдә,
М.д.-ндә 25,5 млн.-дәк адам данышыр дир. Малакка ја-нда Таиланд, Кали- Фунани, 8 әсрдә Шривиҹајја, 13 әсрин
(1978). Еркән классик М.д.-ндә мөв- мантан а.-нда Индонезија вә Брунеј соңунда Таи, 14 әсрин 2 ҹи јарысында
ҹуд олмуш ики әдәби диалект арасын- илә һәмсәрһәддир. Малакка боғазы Маҹаnаhит) вассал асылылығында ол
дакы фәртләр 16 əсрдә арадан галхмыш, М.-ны Индонезијанын Суматра а.-н- мушдур. 15—16 әсрин эввәлиндә м.
ваһид әдәби дилформалашмышдыр. дан, Ҹохор боғазы Сингапурдан, Ба- Малакка султанлыгынын лhакимијjәти
Данышыг дилиндә 12 јерли вә бир сы- лабек боғазы Филиппиндән ајырыр. алтына кечди. 1511 илдә М.-ны порту
pa кaстa диалектлари сечилир. Әлиф- Cah. 332,8 мин км?. ӘҺ. 13,6 млн. (1980). галлар ишғал етди. м-нын г.-индә бир
басы 9 әсрин сону —10 әсрин өввәлин- Пајтахты Куала-Лумпур ш.-дир. м. нечә султанлыг (ән бөјүү ҹohop) јаран
дән мә'лумдур. Илк грамматикасы инзибати ҹәһәтлән 13 штатдан вә Куа- ды. 1641 илдә һолландлар португаллары
14 əсрдә јазылмышдыр. ла-Лумпур федерал әразисиндән иба- М.-дан сыхындырыб чыхармаға барила

Әд.: Малаялам-русский словарь дылар. Мүстәмләкәчиләрә гаршы мү:
Девләт гурулушу. М. Федерасија- гавимәт көстәрән Ҹоһорла мүһарибәләрприложением краткого очерка грамматики

'языка малаялам, М., 1971. сы конститусијалы монархијадыр. 1963 (1756—58; 1783—87) нәтиҹәсиндә һол

д

с рәтдир.
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ландлар М.-да ђакимијjәтләрини мөһ- сән, милләтләр Бирлији чәрчивәсиндә ларын 1/2-дән чохунда каучуклу битки
кәмләндирдиләр; Ҹohop гејри бəрабəр М. Федерасијасы japaдылды. 1965 илдә ләр әкилир. 1980 илдә 1,6 млн. т каучук
мүгавилә имзаламаға мәҹбур олду. 18 Сингапур М. Федерасијасынын тәр- истеһсал олунмушдур. Һиндгозу, јағлы
әсрин сонундан М.- ја инқилис експанси- кибиндән чыхды. М. 1965 илдән БМТ- биткиләр, чәлтик, какао, банан, ана
јасы башланды. 1824 илдә Лондонда нин үзвүдүр. 1967 ил апрелин 3-дә нас вә. с. беҹәрилир. Һејвaндaрлыгла
имзаланмыш Инкилтәрә-— Һолландија ССРИ илә дипломатик мүнасибәтләр мәшғул олунур. Балыкчылыг инкишаф
мүгавиләсинә әсaсән М. Инкилтәрәнин japaтды; тиҹарәт һаггында "сазиш им- етмишдир. 1980 илдә 718 мин т балыг
сијаси тә'сири алтына кечди. 19 әсрин заланды. 1971 илдә бир тәрәфдән м. овланмышдыр. Сәнa jенин эсас саһәлә
70—80-ҹи илләри вә 20 әсрин әввәлин- вә Сингапур, дикәр тәрәфдән Б. Брита- ри мә'дән вә мешә сәнa jeсидир. 1980
дә Инфилтәрә Малајја дөвләтләрини вә нија, Австралија вә 'Јени Зеландија илдә 13,7 млн. т нефт, 62,5 мин т га
Малакка ј-андакы султанлыглары иш- арасында имзаланмыш сазишə əсасəн лај консентраты, 350,5 мин т дәмир
ғал едәрәк Британија Малајјасы мүс- М. әразисиндә сонунҹу үч дөвлатин филизи (1979), 386,5 мин т боксит
тәмләкәсини јаратды. М. халгы мүстәм- бирләшмиш гошун һиссәләри јерләшди- (1979) чыхарылмыш, 25,1 млн. м3 ағаҹ
ләкә әcapəтинә гаршы дәфәләрлә мүба- рилди. Бунунла белә м. Көкумəти ҹә- истеһсал олунмушдур. Машынгајырма,
ризәјә галхды. Бөјүк Октјабр сосиалист нуб-Шəрги Асија өлкәләринин битәрәф- метал е'малы, тохуҹулуг, семент, кимја
ингилабы милли азадлыг һәрәкатынын ләшдирилмәсинә даир тәшәббүс ҝөстәр- вә јејинти сəна јеси вар. Кустар сәнәт
јени јүксəлишинә сәбәб олду; өлкәдә . ди. 1972 илдә истисади, техники, мәдәни карлыг инкишаф етмишдир. д.ј.-ла
марксизм-ленинизм идејалары jajыл- вә елми әмәкдашлыг Һаггында Совет — рынын уз. 1666 км, автомобил јоллары
маға башлады, 20-ҹи илләрдә марксист М. сазишлари имзаланды. 1973 илдә м. нын уз. 21,2 мин км-дир (1979). Тиҹа
дәрнәкләр вә демократик һәмкарлар АЗПАК həрби блокундан чылды. м. рәт донанмасынын тоннажы 1,5 млн. т
иттифаглары jаранды. 1929 илдә тә'- һөкумəти өлкәнин истисади мустәгил- дур (1979). Əсас портлары Келанг вэ
тил Һәрәкаты вә империализм әлејһинә лијинә, jохсуллугла мүбаризәјә хүсуси Пинангдыр. Куала-Лумпур, Пинанг вэ
мүбаризә кенишләнди. 1930 илдә Малај- диггәт јетирир, истисадијјат, тиҹарәт, Кота-Кинабалуда бејнәлхалт аеропорт
ја Коммунист Партијасы (МКП) ја- дөвләт апараты вә иҹтимаи фәалијjәтин лар вар. Каучук, галај, мешә материал
ранды. 1934 илдә М.-да илк умуми тә - бүтүн саһәләриндә малајјалылара ҝениш лары, нефт, палма јағы вә с. ихрам олу
тил кечирилди. 1941 — 45 илләрдә М.- јер верир (бу М.-да јашајан чинлилә- нур. Машын вә аваданлыг, əрзаг, ја
ны Јапонија ишғал едәрәк һәрби мүс- рин наразылығына сәбәб олур), ислам наҹаг, кимја мәһсуллары вә с. идхал
тәмләкә режими јаратды. МКП-нин дининин таблиғини кенишләндирир. М. едилир. Хариҹи тиҹарəти, əсасəн, Ја
рәһбәрлији илә Јапонија ја гаршы баш- ҹәнуб-Шəрги Асија Дөвләтләри ҹәм иj- понија, АБШ, Сингапур, Б. Британија,
ланмыш һәрәкатын кедишиндә Јапони- јəтинин (АСЕАН), үзвүдүр. М.-нын АФР, Австралија иләдир. ССРИ илә
ја әлејһинә Малајја Халглары Ордусу хариҹи сијасəти блоклара гошулма- истисади әлaгәләри вар. Пул ваhиди
(1943) тәшкил eдилди. Јапонија тәc- маг вә динҹ јанашы jaшaмaг принсип- ринкҝитдир.
лим олдугдан (1945, 2 сентјабр) сон- ләринə əсасланыр. 1979 илин сентјаб- Сәһијjә. 1975 илдә М.-да әһалинин
ра өлкәдә демократик Һакимијjәт ор- рында М.-нын баш назири Датук Һү- һәр мин нәфәринә дүшән доғум сајы
ганлары — халг комитәләри japaдылды. сејн Онн ССРИ-дә рәсми сәфәрдә ол- 33,2, өлүм сајы 6,5; һәр мин нәфәр ди
1945 илдә М.-ja гajытмыш инкилис- мушдур. ри доғулана ҝөрә ушаг өлүмү 36,4 ол
ләрин мүстәмләкә гајдаларыны бәрпа Сијаси партијалар, һәмкарлар ит- мушдур. Паразитар вә инфексион хәc
етмәк ҹәһдлари партизан мүһарибәси- тифаглары вә дикәр иҹтиман тәшкилат- тәликләр үстүнлүк тәшкил eдир. Өлүм
нә сәбәб олду. Милли азадлыг Һәрәка- лар. Бирләшмиш Мала јја һаллары әсacән, бејин дамарларынын
тынын кенишләнмәсиндән горхуја дүш- Милли Тәшкилaты (1946 ил- зәдәләнмәси, пневмонија, вәрәм, ја
мүш мүстәмләкәчиләр өлкәдә фөвгәл' - дә тә’сис едилмишдир), Малајзи- ман шиш, мә'дә-бағырсаг вә с. хәстә
адә вәзијjәт е'лан етдиләр (1948, иjун). јанын Чин ҹәмијjәти (1949), ликләрдәндир. М.-да 40171 чарпа јы
МКП вә тәрәггипәрвәр тәшкилатлар Малајзијанын һинд конг- лыг (әһалинин һәр 10 мин нәфәринә
тә'тиб олунмаға башлады. мкп киз- реси (1946) ва даhа 7 партија Милли 36,6 чарпајы) 310 хәстәхана, Гәрби М.:
ли фәалијjәтә кечәрәк мүстәмләкәчи- ҹәбһәјә (1974) дахилдир. Панма- да 59 госпитал, 83 поликлиника, 194
ләр әлејһинә мүбаризәјә башчылыг ет- лајја ислам Партијасы сəjjap диспансер, 1556 həким (әһалинин
ди. 1946 илдә мкп-нин башчылығы (1951), Демократик һәрәкат һәр 10 мин нәфәринә 1,3 həким), 874
илә Ваһид Милли Азадлыг ҹәбһәси Партијасы (1966)—əсас мүха- стоматолог вә диш һәкими, 474 әҹзачы,
(1947 илдән Бирләшмиш Халг ҹәбһәси), лифәт партијаларыдыр. Малајја Ком- 13728 мама, орта тибб ишчиси вар
1949 илдә исә Малајја Халгларынын мунист Партијасы (1930). Малај- (1974). Тибб кадрларыны милли ун-тин
Азадлыг Ордусу japaдылды. 1945— зија һәмкарлар иттифаг- нәздиндәки тибб мәктәби һазырлајыр.
57 илләрдә Малајја халкларынын мил- лары Конгреси (1949), Ма- Маариф. Тәһсил мүддәти ибтидаи
ли азадлыг мүһарибәси нәтиҹәсиндә ла јзија Ҝәнҹләр Шурасы мәктәбдә 6, ашағы орта мәктәбдә 3, ју
Малајја Федераси јасы истислалијjәт (1974), Малајзија — ССРихары орта мәктәбдә 2, ибтидаи вә орта
газанды (1957, 31 август). 1963 илдә Достлуг ҹәмијjәти (1979).
Лондонда Б. Британија, Малајја Фе

мәктәб мүәллимлари һазырлајан систем,
Игтисади -ҹоғрафи очерк. м. тәбии дә мувафиг олараг 3 вә 2 илдир. Ун-тә

дерасијасы, Сингапур, Сабаһ вә Сара- eһтијатларла занкин аграр өлкәдир. дахил олмаг истәјәнләр орта мәктәбин
вак арасында имзаланмыш сазишə əса- Игтисади ҹәһәттән өлкәнин анҹаг г. 6-ҹы синфинин 2 иллик һазырлыг кур
21, ч. 6
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һәмчинин чохлу даһа кичик aдa груп
лары дахилдир. Индонезија, Малај
зија вә Филиппинин əразиләриндадир.
Релјефи, əсасəн, дағлыгдыр. Һүнд. 4101
м-ә гәдәрдир (Калимантан а.-нда Ки
набалу д.). 330-дан чох вулкан (100
дән чоху пүскүрән) вар. Фајдалы га
зынтылары: галај (капитализм дүн
јасында ән ири гaлaj jатаглары м.а.
ндадыр), нефт, дәмир, никел, волфрам
вә манган филизлари, боксит. Иглими
екваториал, шм. вә ч. да субеквато
риалдыр. Иллик јағынты 1000—5000
мм. Чајлары тыса вә чохсулудур. Рү
тубәтли тропик һәмишəјашыл мешәләр,
саванналар, саһилбоjунда мангров ме
шәләри кениш јајылмышдыр. Һејванла
ры: инсанабəнзәр вә итәбәнзәр мсјмун
лар, фил, Малајja ajысы, кәркәдан вә с.
Чəлтик, тропик гуршаг биткиләри бсҹә
ридир.

МАЛАА дили—малајјалыларын
дили. Малајја-Полинезија диллəринин
Индонезија групуна дахилдир. . M..
ндә тәгр. 15,8 млн. адам данышыр
(1978). Чохлу диалекти вар. Гәлим
М.д.-нә (7—10 асрләр) аид спиграфик
абидәләр Ҹəнуби Суматрада тапыл

3 мышдыр. Классик М.д. 15 асрлән Ма
лајја архипелагынын бир чох јериндә

Мала јзија. 1. Пинанг адасында. 2. Куала-Лумпур шәһәриндән көрүнүш. 3. Галај мәдәнијjәт вә ислам дини дили кими кс
Һасплаты. 4. Куала-Лумпурда мәсчид. 5. Пінангда мә'бəд. ниш ја jылмышды. М.д. нин «ашағы»

суну битирмәлидирләр. Өлкәдә 3 унт Ме'марлыг вә тәсвири сəнəт. М.-пын мөвчуд иди. «Ашағы» вә классик
дил, «базар» дили вә с. формалары да

дит

вар. Пешә һазырлы ғы сәнәт мәктәбиә- ән гəдим инҹәсәнәт абидəлəри е.ә. 1-ҹи нормаларынын синтези нәтиҹәсилә

риндә, техники коллсҹләрдә һәјата ке- миниллијә аид керамика, менһирләр, мүасир Индонезија дили јаранмыштыр.
чирилир. Куала Лумпурда Милли тунҹдан мәрасим тәбилләриндән ибарәт- әд.: бах Індонезија дили вә Індоне
китабхана (1971; тәгр. 110 мин китаб), дир. 8—13 әсрләрдә һејкәлтәрашлыг зија дилләри мәгаләләринин әдәбијјатына.
Милли музеј. (1936) вар. (Будда һcјкәлләри) вә декоратив тәт- МАЛАЈА коммунист ПАРТИ

Мәтбуат, радио верилишлари, теле- биги сəнəт (керамика, парча, силаһ, ЈАСЫ (МКП)-сасы 1930 ил апретин
визија, Мүһүм мәтбуат органлары: зәркәрлик мә'мулаты) инкишаф стмиш- 30 дa rоjулушур. 1941 илдән өлкәнин
«Hју Стрејтс тајмс» (1845), «Утусан Мади. Бу дөврдән Ксдахда Будда мә'бәд- диҝәр милли тәрэггинәрвәр түвәләрiп
лајзиа» (1967), «Берита хариан» (1957) ләринин xарабалары галмышдыр. 12- илә бирликдә јапон ишгалчыларын
вә c. күндəлик газетләрдир. М. инфор- 13 әсрләрдә м. мәдәнијjәтинә Чин ин- гарины силаһлы мүбаризә алармыніцыр.
масија акентлији— БЕРНАМА 1968; М. ҹәсәнәтинин тә’сири олмушдур. 17—18 мкппин рәһбәрлији илә 1943 илдә
радио ва телевизијасы дөвлат корпора әсрләрдә Перак вә Кедахда мәсҹидләр Јапонија әлејһинә халг орлусу, 1946
си јасы 1963 илдә japaдылмышдыр. Вс- тикилмишди. Авропа, Чин вә мүсәлман илдә исә инкилик мустәмләкәчиләрина
рилишләр малајја, инкилис, Чин вә Һиндистанынын мс'марлыг услублары- таршы ваһид митли аза длыг ҹәбһәсіп
тамил дилләриндадир. нын гарышығындан әмәлә кәлән М. шә (1947 илдән Бирлэціми Халг ҹәбһә

Әдәбијјат. м. да әдәбијјат, әcacән, һәрләри (Пинанг, Куала Лумпур) ав- си) јаратылды. МКП 1948 илдән киз
Малајја, Чин, гисмән тамил, һабелә ропалыларын, чинлиләрин, мала јзија ли фалијjәт көстәрир. 1955 илдә ин
инкилис дилләриндә инкишаф едир. лыларын вә һиндлиләрин jашадыглары килис мүстәмләкәчиларини өлкәдән гов
Јени Малајја әдәбијјатынын (бах Ин- мәhәлләләрә ајрылыр. М.-нын мүасир магы вә Мала јјада халг респ. сы ja -
донезија. Әдәбијјат) баниси Абдуллаһ бојакарлығы туш ( Чин ән'әнәләри), ратмагы башлыча вазифә кими ирәли
бин Әбдулгадир Мүншинин әсәрләриндә акварел вә пастел (һинд ән'әнәләри), сүрмүні програм гәбул олунду. мкп
сосиал бәрабəрсизлик, феодал өзбашы - Һәмчинин јағлы боја (авропаcаjагы) в этəндаш мүһарибсинә сон гојмаг ча
налығы тəнгид олунур. 19 әсрин со- техникасы илә тәмсил олунур. Дәзқаһ гырышы илә һөкүмәтә мүрамиәт етди.
ну— 20 әсрин аввәлләриндә Маариф- hејкәлтәрашлығы вә монументал hej- мкп 1963 илдә јара дылмыш Малај
чилик идејалары ja jылды. ӘҺмәд бин кәлтәрашлыг да инкишафдадыр. зија федерасијасыны танымамыш ва
Һаҹы Мәһәммәд Рәшид Талу М. әдә- Әд.: Руднев В. С., Очерки новей- адында олкәни вв.)лки адыны сахла
бијјатында илк милли романын мүәл- шей истории Малайи (1918—1957), м., мышдыр.
лифидир. Абдулла Сидит вә Исhаr 1959; Латышева И. С., Малайзия, МКП нүмa jәндә hej'әти коммунист
биii haҹы Мәһәммәдин романларында М., 1972; Развивающиеся страны Азии. вә фәһлә партијаларынын Бс інәлхалт
вәтәнпәрвәрлик, мүстәмләкәчилијә гар гордеев в. в Национальный вопросПроблемы экономического роста, М., 1975; Москва мүшавирәләрдә (1957, 1960)
шы мүбаризә мотивлари эксини талмыш в Малайзинг, м., 1977; Зарубежная Азия. иштирак етиші на онлары сәнәләр:дыр. Јапон ишғалы дөврүндә М. әдә- Юго-Восточная Азия, м., 1979 (серия ни бәјәнмишдир. Мк рәһбәрләри сони
бијјатында милли истиглалијjәт уғрунда «Страны и народы»); Руднев В. С., радан маоизмин тә'сири алтына дү
мүбаризә мөвзусуна дигәт артды. 50 ҹи Малайзия и Сингапур после второй ми- шәрәк марксизм ленинизм вә пролетар
илләрдә Камалуддин Мүһәммәд (Крис ровой войны и политика США и Англии, бејнәлмиләлчилији мөвгеләриндәйг узаг
Мас), Осман Аванг, С. Н. Мəсури, М. М., 1981, лашмышлар. 1974 илдә дахили ихти
Әсраф вә б. + инҹәсәнәт ҹәмијjәт үчүн» МАЛАЈЈА (Malaya) — Ҹəнуб Шəрги лафлар нәтиҹәсин дә МКП дә парча
шүарыны ирэли сүрдүләр. 60 ҹы илләр- Асијада, Малакка ја-нда өлкә. 1948 ланма баш вермини вә з фраксија ја
дә нәсрдә тэнгиди реализмә мејл күҹ- 63 илләрдә Малајја Федерасијасына ралмышдыр. МКП пин һәрбин дәстәләри
лэнди (Һәсән бин Мәһәммәд Әли, А. дахил или. М. әразиси 1963 илдән Ма- һөкүмәт әлејһинә силаһлы мүбариза
Сәмәд Сәид). 7(0) ҹи илләрдә сосиал ро- лајзија Федерасијасынын г. һиссасини апары.
ман жанры даhа да инкишаф стди (Һә- тәшкил слир. . МАЛАЛА ФЕДЕРАСИЈАСЫ — 1957
сән Ибраһим, Арсна Вати, Әлиас Әли, МАЛАЛА АРХИПЕЛАГы - Сакит илə rəдəр Б. Британијанын кечмиш
Шаһнон Əhməд, А. Сәмәд Исма jыл оксанын г. индә, Асија илә Австрали- мүстәмләкәсинин ресми ады. 1957 — 63
вә б.). Ибраһим Өмәр, Johja Исма jыл, ја арасында Јер күрәсинин əн бөјүк илләрдә мүстагил дөвлат олмушдур.
Абдуллаһ һүссіп, Әлиас Һарун, Гасим архипелагы. Үмуми саh. тәгр. 2 млн. 1963 илдән Малајзија Федерасијасы
ӘҺмәд, Руһи hојат ва б. нын әсәрлә- км? олан 10 000 лән чох аладан ибарәт- нын тәркибиндадир.
риндә jохсул кәндлияәрин мəнафсји мү: 'дир. М.а.-на Бөјүк вә Кичик Зонід МАЛАЈАЛЫЛАР — 1) кечмишдә әл
дафиә олунур. а ры, Филиппин ары, Молукка ры, ми әдәбијјатда Ҹәпуб Шəрги Асијанын
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Индонезија вә ја Австронези ја ди1.15- аман вә Ҹəнуби Чин дәниләрини бир- Зоркәрлик вә бәдии декоратив мә'му
ри грунунда танышан халыларына ве- ләшдирир. Уз. Тәгр. 1000 км, ән дар латларын ( ваза, мунчуг вә с.) һазыр
рилэн ал. 2) Məнуб Шəрги Асијанын јери тәгр. 40 км, ән да јаз јери 25 м дир. ланмасында истифадә олунан гијмәтли
ејни мәншә, дил вә мүхталиф мәдәни- Сингапур порту (Сингапурун пајтахты) мә'мулат дашыдыр. Торпагвары М. дән
мәмшәт хүсусијjәтләри илә бағлы олал M.б. нын ҹ. кирәҹәјиндадир. вә кичик jығымларын,тан гијмәтли боја
халх групу. м., асасын, Мала јзија, Син- МАЛАҚолокЙЈА (јун. "malakiоn — («Малахит јашылы») һазырланыр. Га
гапур (7,3 млн. дан чох) вә Индонези - молјуск +...лскија) зоолоки јанын рышыг оксилләнмиш филизләриндән
јада (8,5 млн.; 1978) jaшa jырлар. Ма молјусклары өjpәнән бөлмәси. мис алыныр. ССРИ дә Урал М. јатаг
зајја дилиндә данышырлар. М. ын МАЛАНГ (Malang)-Индонезијада Ја- лары (Гумешевски, Меднерулјанск)
әксәријjәтинин рәсми дини 15 əсрдән ва а. нда шәһәр. Брантас чa jы саһи- мәшһурдур. Бүгүн декоратив вә ири
исламдыр, ән'әнәви е'тигадларыны линдадир. Əh. 376,6 мин (1975). Нәгл. мә'мулатлар (CCРИ вә харичдəки са
сахла јанлар да вар. Әксəријjәти экин- говша гы. Плантасија чәлтикчилик (гәһ- рај музејләр; Ермитаж вә с.), адәтә,
чиликлә мәшгул олурлар. Каучук, вә, каучук, шәкәр гамышы) р-нунун вә Урал М. индән һазырланмышдыр.
һиндгозу, шəкəр гамышы, гәһвә вә ки- к.т. мәһсулларынын е'малы мəркәзи- МАЛАХОВ КУРГАНЫ — Севастополун
нә, ананас вә с. плантасијаларында иш- дир. Тохуҹулуг, агаҹ e'малы, түтүн ҹ.-ш. индә һүндүр тənə. Севастолун
ләзирләр Балыкчылыг вә дәнизчилик- мүəссисəлəри, д.ј. e'малатханалары; мудафиәси (1854-55) заманы ән мүһүм
лә дә мәгул олурлар. Бир гисми га- ун твар. мүдафиә мәнтәгәләриндән олмушдур.
тај вә нефт мә" дәнләриндә, тохуҹулуг, МАЛАТЈА (Malatya)-Түркиjәнин ҹ.- Мүттәфиглəрин башлыча зәрбәсинин јө
јејинти вә c. caһәләрдә чалышырлар. ш. -индә шәһәр. Малатја силсиләси нəлдији М.к. нда Севастополун мүда
1. да дулусчулуг, агам вә металишлә нин әтәкләриндадир. Малатја илинин фиәсинә рәһбәрлик едән витсе адмирал
мә, тохуҹулуг вә с. инкишаф стмишдир. инэ.м. Автомобил јоллары говинағы. В. А. Корнилов вә адмирал П. С. На

Әд.: Зарубежная Азия. Кго-Восточ. ӘҺ. 154 мин (1975). Јејинти вә тохуму химов өлүмҹул јараланмын, контр ад
ная Азия, М., 1979 (серия «Страны и луг сəна јеси вар. мирал в. и. Истомин исә һәлак ол
народы +). Гәдим дөврләрдә Мелитене (hетт- мушду. М.к.-на һүҹумун дәф олунма
МАЛАЈЛА ПОЛИНЕЗИЈА Дилләләр дөврүндә Мелидду) адланан М.- сы Ф. А. Рубонун «Севастополун мү
РИ, Австронезија диллари ны 1075 илдә Сәлҹугиләр ишғал етди. дафиәси» (1854—55) музеј панорамында
— ән 'әнәви олараг 4 дил групунун (Ин- Бир мүддәт Данишмəндиләрин, Ана- тәсвир eдилмишдир. Бөјүк Вәтән мү
донезија диллари, Полинезија диллари, долу Сәлҹугиларинин, сонралар исә һарибәси илләриндә М.к. нда шиддатли
Меланезија диллари вә Микронезија мәмлүкләрин табелијиндә олан М.-ны дөјүшләр кетмишдир. М.к.-нда һәлак
дилләри) дахил едилдији дил аиләси. 1392 илдә Османлы султаны Илдырым олмуш гәһрәманларын хатирәсинә әбә
Аз өjpәнилмиш, һудудлары дəгиг мү- Бајазид әлә кечирди. 1401 илдә М.-ны ди мәu'әл јаныр: музеј-панорамын
əjjәнләшдирилмәмишдир. М. П.д. -ни Тејмур ишғал етди. Сонралар Зүлгә- филиалы фәалијjэт көстәрир.
грамматик ҹәһәтлән кифајəт гәләр һәм- дəрогулларынын идарә етдији м. 1516 Әд.: Чебанюк З., Малахов кур
минс олма јанчохлу стимоложи көк- илдә Османлы империјасына гатыл- сан, Симферополь, 1968: Доронина
ләр бирләшдирир. Морфолоки јада ил- ды. 1473 илдә м. јахынлығында Ағ. э., шавшин В., Легендарный Малахов
тисаги, синтаксисдә исә аналитик фор- гоjунлуларла Османлылар арасында курган, Симферополь, 1980.
малар, сәҹијjәвидир. М.-П.д. нин илк вурушма олмушдур [бах Мальтја ву- МАЛБИнәси — Азәрб. ССР Јевлах

р-нунда кәнд. М. советлијинин мəркә
вермәјә чалышмышдыр (1965); лакин МАЛАТЈАВУрушMACы (1473) — зи, рн мәркәзиндән 23 км ҹ.г.-дә,
һәләлик һәмин диллəрин елми ҹәһәтлән Ағгоjунлуларла Османлылар арасын- Бәрдә—Минкәчевир автомобил јолу кә
там əсасландырылмыш констик тəсни- да августун 1-дә Малатја јахынлығын- нарында, Јухары Гарабағ каналынын
фи јоxдур. да, Фәрат чајы саһилиндә вурушма. саћилиндә, Гарабағ дүзүндəдир. Әһ.

Әд.: Океания" (Справочник), М., 1971; Узун Һәсәнин башчылыг етдији Ағго- 1498 (1981); памбыгчылыг, hејвандар
Малайско-индонезийские исследования. сб. јунлу гошуну (тәгр. 100 мин сүвари) лыг вә тахылчылыгла мәшғулдур. Гушстатей, М., 1977.

Фәратын сол саһилиндә, IMеhmедин чулуг комплекси, орта мәктәб, мәдәниjМАЛАККА (Malacca) Məнуб Шəрги гошунлары (220 мин нәфәр) исә сағ jәт еви, китабхана, хәстәхана вар.
Асијада ја. Һинд-Чин јанын ҹ. һис-саһилиндә дүшәркә салышды. Ос- МАЛВА- Һиндистанда, Аравали
сәси. Г.-дә Андаман дәнизи вә Малак- манлы гошунунун əсас гүввәсини од- Виндһја дры арасында плато. Һүнд.
ка боғазы, ш. -дә Ҹəнуби Чин дәнизи лу силаһ, очүмләдән ағыр топлaрлa 200-700 м. Сәтһи Чамбал чајы вә онун
вә онун Сиам көрфәзи илә әhaтәләнир. силаһланмыш вә зəнкин дөјүш тәҹрү- голлары илә парчаланмышдыр. Базалт
Уз. (шм.-дан ҹ. а) тәгр. 1300 км, саһ. бәси олан јеничәриләр тәшкил едирди. вә гумдашылардан тәшкил олунмуш
тәгр. 190 мин км2. Шм. сәрһәди Кра Ағгоjунлуларын одлу силаһлары jох дур. Иглими субекваториал, муссондур.
бәрзәхидир (бә'зән Крадан шм. а, Сиам иди. “Узун һәсән фәнд ишләдәрәк ОсМәһсулдар тропик гараторпаглар jajыл
көрфәзинин І. гуртарамағынадәк манлы гошунларынын зәрбә гүввәсини мындыр. Ксерофит коллуглар вә мус
олан саһә дә М. - ја аид едилир). Тай- Фәратын сол саһилинә кечирә билди вә сон мешәләри вар. Памбыг, буғда әки
ланд, Мала јзија вә Бирма әразиләри- онлaры дармадағын етди. Османлы го- лир.
нин бир һиссаси М. јандадыр. Сәт- шунларында дөјүш интизамы позул- MAлгOБEК-Чечен Ингуш МССР-дә

һи, сасән, алчаг вә орта јүксэкликли ду. If Mehмедин сүлһ тәклифи рәлд шәһәр. Малгобек р-нунун мəркәзи. Моз
дағлыгдыр (һүнд. 2190 м дэк). Фајда олунду. Ҝери чәкилән Османлыларла док д.ј. ст.-ндан 43 км ч. - даҳыр. Мү
лы газынтылары: галај, волфрам вә с. oнлaры тә'тиб едән Ағгоjунлулар ара- Һүм нефт р-нларындан биридир. Нефт
Иглими шм.-да субскваториал, мус- сында августун 11 дә hәлледиҹи дөjүш борулар васитәсилә Грозны вә Туапсе
сон, ҹ. да екваториалдыр. М.-нын тәгр. баш верди [бах Отлугбели вурушма ш.-ләринә нәгл олунур. Кәрпич з ду,
3/4-ү рүтубәтли Һәмишəјашыл сых тро- сы (1473)]. јејинти сəна јеси мүəссисəлəри вар.
пик мешәләрлә өртүлүдүр.
МАЛАККА (Malacca) Әд.: Ибраһимов М. М., Азәрбај- МАЛДАРЛыг — сүд, әт көІІ дәри

Мала јзијада ҹанын хv әсер тарихинә дар очеркләр, Б., мә'мулаты алмаг үчүн гарамал jетиш
шәһәр. Малакка инз.м. 1958; Маъмудов Ј., Өјрэн илмәмиш дирән һејвандарлыг саһэси.
Малакка јанын ҹ. г. саһилиндә порт. сәһифәләр, Б., 1972. Инсан М.-ла һәлә гадимдән мәшғул
Əh. 100 мин (1976); 73% и чинлиләрдир. МАЛАХИТ (фр. malachite, јун. ma- олмаға башламышдыр. М.-ын тарихи
Тикинти материаллары истеһсал еди- läche—әмәкөмәҹи (јарпаглaрынын рән- Азәрб.-да да чох гəдимдир. Археоложи
лир. К.т. р нунун (каучук) мәркәзидир. кинә угуп кәлдији үчүн)]-карбонатлар газынтылар нәтиҹәсиндә әлдә едилмиш
Јағзду, каучукун илкин с'малы мүәс- синфинә аил минерал. Ким јави тәрки малди мәдәнијjәт намуналари, мухтә
сисəлəри, асродром вар. би Cu:[col(OH)2. Тәркибиндә 57,4% лиф- әшјалар, гајаүстү тәсвирләр, күл
МАЛАККА (Malacca) - Мала јзијада мис вар. Моноклиник сингонијада крис- лимигдарда һејван сүмүкләри вә с.
штат. Малакка ја пын ҹ, г. индә, са- таллашыр. Гыса вә узун призматик, М.-ын Азәрб.-да Мезолит, хүсусилә
Һил дүзәнлијиндадир. Саh. 1,6 мин км?. и јнәвары кристаллар, сталактитәox - Неолит дөврүндә ҝениш jajылдығыны
ӘҺ. (0,4 млн. (1970). Инз.м. Малакка шар агрегатлар, бөjpəквары габыглар көстәрир. Неолит дөврүндә әһали, эса
ш.-дир. Иктисадијјатынын касыны кау- вә с. әмәлә кəтирир. Торпагвары нөвү сән, гарамал сахламыш вә отураг həјат
чук беҹәрилмаси вә онун илкин е'ма- емис јашылы» адланыр. Сәртлији 3,5- сүрмүшдүр. Енеолит дөврүндә rоjунчу
лы тәшкил сдир; һәмчинин чәлтик, 4; сыхлығы 3900—4100 кг/м3. Pəнки луг да инкишаф етди. Тунҹ вә Дәмир
Һиндгозу вә јаглы палма jетишдирилир. ачыг- jашыл. Шүшә, алмаз, ипəк па- дөврүндә гоjунчулуг М. тәсәрруфатын
Балыг овланыр. Боксит чыхарылыр. рылтылыдыр. Бөјүк jығымлары на- да əсас јер тутурду. Гоjунчулугун тəд
МАЛАККА БОҒАЗЫ — Малакка ја дирдир вә 'адәтән мис јатагларынын риҹән инкишафы көчәри М. форма
илә Суматра а. арасында боғаз. Ан- оксидләшмә зоналарында "раст кәлир. сынын јаранмасына сәбәб олду. Әһали
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сүрүнү гышлаг вә јајлаг шәрайтиндә 29 март) Истиглалијjәт күнү кими гејдсахлајырды. Јарымкөчәри М. исә еркән
едилир. М. 1965 илдән БМТ-нин үзвүфеодализмдә jajылмышды. Ат, дәвә,
дүр. 1966 ил сентјабрын 14-дә М. ССРИөкүз вә с. Гошгу hејваны кими дә иш
илә дипломатик мүнасибәтләр јаратләдилмишдир. Гојун вә кечинин əт, сүд
мышдыр. Өлкәдә кечирилмиш референвә јунундан истифадә олунмушдур.
дум нәтиҹәсиндә 1968 ил ноjабрын 11Азәрб.-ын Русиjаjа бирләшдирил
дә м. респ. e'лан едилмишдир. М.мәсиндән сонра м. даhа да инкишаф
блоклара Гошулмамаг вә битәрәфликедәрәк тахылчылыгдан сонра əсас тә
сијасəти јеридир. 1980 илдә өлкәдә гасарруфат саһәсинә чеврилди. 1850 илдә
дын вә ҝәнҹләр тәшкилaтлaрынын фәаШамахы газасында 217 865, Јелизавет Х
лијjәтинә иҹазә верилмиш дир. ССРИпол газасында 119 795 баш гарамал вар
илә мәдәни вә елми әмәкдашлыг һагиди. 1868—69 илләрдә Бакы вә Јели
гында сазиш имзаланмышдыр (1980).заветпол губ.-ларында һејванларын са
Təcəрруфат. Игтисадијјатын асасjы тәгр. 3 млн.-а чатырды. МАЛДИВ, Малдив Республи- cahəлəри балыгчылыг вә дәниз овчуЈер күрәси әһалисинин ишләтдији касы (The Republic of Maldives). луғудур. Һәр ил орта heсaблa 25—30

сүд мəhсулларынын 90%-и инәк сү- Үмуми ма'лумат. Məнуби Асијада мин т балыг овланыр. К.т. зәйф индүндән алынан мәһсуллардыр. Инсан дөвләт. Һинд океанында, Малдив ар- кишаф етмишдир. Һиндгозу, банан,
сүддән истифадә етдикҹә, ондан мүх- хипелагындадыр. Саh. тәгр. 300 км?. папаја, тәрәвәз беҹәрилир. Сәнајеси
тәлиф мәһсуллар Һазырламаг вәрдиши Əh. 160 мин (1980). Пајтахты Мале кичик кустар е'малатханалардан иба
газандыгҹа сүдүн әһәмијjәти даћа да ш.-дир. Инзибати ҹәһәтлән 19 ада гру- ратдир. Електрон һиссәләри истеһсалартмышдыр. Русијада капитализмин ин- пуна (атолла) бөлүнүр.

едән зд вә бејнәлхалт аеропорт вар. Тикишафы М.-ын ири шәһәрләр вә сәнаје Дөвлат гурулушу. М. респ.-дыр. ҹарәт порту Маледир. Тиҹарәт донан
марказлари әтрафында, һәмчинин сатлыг 1968 ил Конститусијасы гүввәдәдир масында тәгр. 70 кəми вар (1980). Ба
јағ истеһсал едән р-нларда (Прибалтика, (1972 ил дəјишикликлари илә). Дөвләт лыг, копра вә с. ихрам олунур. Әрзаг
гараторпаг олмајан золағын шм. вә мәр- вә һөкүмәт башчысы әһалинин 5 ил вә сәнаје маллары идхал eдилир. Ха
кәзи р-нлары, Гәрби Сибир, Урал вә мүддәтинә сечдији президентдир. Ганун- риҹи тиҹарати, əсасəн, Һиндистан, Шри
Гафгазда, о ҹүмләдән Азәрб.-да Бакы вериҹи haкимијjәт бирпалаталы Мәҹ- Ланка, Бирма, Б. Британија, Јапонија
əтрафында) мәркәзләшмәсинә сәбәб ол- лисә (әһалинин 5 ил мүддәтинә сечдији вә Сингапур иләдир. Почт маркаларыду. 1916 илдә Русијада 58,4 млн. гара- 40 депутат вә президентин тә'јин етдији истеһсалы вә туризм мүһүм кәлир мәнмалын 28,8 млн.-у инәк иди. ССРИ-дә 8 депутат) мәхсусдур. бəјидир. 1979 илдә өлкәдә тәгр. 40 минтәсәррүфатын бүтүн категоријалары үз- Табиәт. Малдив архипелагынын ада- хариҹи турист олмушдур. Пул валиди
рә 1928 илдә 66,8 млн. гарамал (33,8 лары меридиан истигамəтиндә узанмыш М. : рупијасыдыр.
млн.-у инәк), 1980 илдә исә 115,1 млн. 2 паралел зәнҹир әмәлә кəтирир. Ар- Маариф. Јерли әһалинин тәгр.гарамал (43,4 млн.-у инәк) олмушдур. хипелагын тәркибинә 2 миндән чох хыр- 80%-и савадсыздыр. Тәһсил мүддәти

Совет haкимијjәтинин илк илләрин- да ада (атолл) дахилдир. Адалар мәр- ибтидаи мәктәбдә (тәһсил малдив ди
дән гарамалын кејфијjәтинин јахшы- ҹан рифлари илә әhaтәләнмишдир. Иг- линдә) 3—4, орта мәктәбдә (тәһсил ин
лашдырылмасына дайр, планлы иш лими екваториал, муссондур. Орта ил- килис дилиндә) 5—6 илдир. Исламын
апарылмаға башланды. 1918 ил иjулун лик темп-р 20—30°С-дир. Иллик ја- өjpәнилмаси мәҹбуридир. Орта ихтисас
19-да хкс дамазлыг hејвaндaрлыг һаг- ғынты тәгр. 2500 мм. Ширин су мәнбә- вә али мәктәблари joxдур. Јеканә дөвгында декрет верди. Инәкләрин сүд ләри јоxдур. Һиндгозу, банан вә чөрәк
мәһсулдарлығынын јүкҫәлмәсиндә сүд ағамы битир.
кооперасијасы системлəри бөјүк рол әһали. Əhaлиси малдивлиләрдир.
оjнады. Дамазлыг ишинин тәшкилинә Әрәбләр вә малајјалылар да јашајыр. МАЛДИВ РЕСПУБЛИКАСЫ
дайртадбирләр мүəjjәнләшдирилди. Рәсми 100 100 200 кмдил малдив дилидир. Рәсми
ССРИ-дә jетишдирилән 50-дән артыг дин исламдыр. Иллик артым тәгр. 2%
гарамал ҹинсиндән Симмeнтал, гыр- дир. Әһали jашајан 220 адада орта сых
мызы степ, гара-ала, Бестужев, Ја- лыг 1 км2-дә тәгр. 500 нәфәрдир (1980). Сокинициаторча кечади.

рославл, Кострома вә с. ҹинслари даhа Ишләјән әһалинин әксәријjәти балыг си арандиффуда,кениш јајылмышдыр. ССРИ-дә М. əса- чы вә кәндлиләрдир. Шәһәр әһалиси
сән сүдлүк, сүдлүк-әтлик, әтлик-сүдлүк тәгр. 15% -дир. Јеканә шәһәри: Мале
вә әтлик истигамәтләрдә инкишаф етди- (17,5 мин; 1979).

-МануншсатоплутаМиладуммадулду.рилир. ССРИ-дә М.-ын интенсивләш Тарихи мә'лумат. М.а.-ры һаггын самоллу:

дирилмәси гарамалын сарынын артма- да илк мә'луматлар гәдим јунан вә Ро ЕШумали Малосмадулу,
сына мүнафиг кeдир. М.-ын тәмәркүз- ма мәнбәләриндә верилир. М. әразиси

Ебадиффолугләшдирилмаси исә саһә дахили ихти- ерамызын 1-ҹи миниллијиндә сингал
Чануби-Малосмадулунсаслашма тәләб едир: сүд истеһсал едән, лар, һиндлиләр, малајјалыларла мәс Тамоллу

гарамал jетишдирилмәси, көкәлдилмаси кунлашмышды. 12 әсрдән ислам дини Ehорсбора атоллуге
вә с. үзрә ихтисаслашдырылмыш ири јајылмаға башламышды. 14 асрдән Ди
тәсәрруфатлар, фермалар japaдылыр, ди сүлaләсиндән олан султанларын баш
әмәк мәһсулдарлығы jүксәлдилир. чылығы илә (1968 иләдәк һакимијјат
ССРИ-дә М. үзрә елми тәдгигат иш- дә олмушлар) мүстәгил дөвләт јаранды,

ләри Умумиттифаг Елми-Тәдгигат Һеј- 1558 Apucamongstилдә архипелагы португаллар
вандарлыг Ин-тунда, респ. вә зона ел- тутду; лакин јерли әһалинин 15 ил

Шима Ениланд урсами-тəдгигат к.т. вә һејвандарлыг инт- лик силаһлы мүбаризаси нәтиҹәсиндә
ларында, тәҹрүбә ст.-ларында апары- онлар өлкәдән говулду. 17 әсрин 2-ҹи

енуби-Ниландлыр. «Животноводство» (1939 илдән) јарысында султанлыг Сејлонун һол
вә «Молочноје имјасноје скотоводст- ландијалы Һакимларинин, сонра Б.
во» (1956 илдән) ајлыг журналлары Британијанын асылылығына (1796)
нәшр олунур. Хариҹи өлкәләрдә сүд- кечди. 1887 илдә Б. Британијанын про самоллу

еһадоуммати

лүк М. ән чох Гәрби Авропа, АБШ вә тектораты е'лан едилди. Биринҹи дүн
Канадада, ихтисаслашдырылмыш әтлик ја мүһарибәси заманы М. инкилис,

Бир арым Дәрәчәкечади:м. исә АБШ, Канада, Мәнуби Америка франсыз вә јапон һәрби ҝәмиләринин
өлкәләриндә, Гәрби Авропанын бир сы- дајанаҹағына, Икинҹи дүнја мүһари

ресува дива -ра өлкәләриндә, Австралија вә Јени Зе- бәсиндә исә 'Б. Британијанын "һәрби
ландијада инкишаф етмишдир. Бу өл- базасына чеврилди. Халгын узун ил
кәләрин hамысында М.-ын ихтисас- ләр давам едән милли азадлыг Һәрәкалашмасы просеси ҝе дир. ты нәтиҹәсиндә Б. Британија 1965 ил

Еҳечие
ијулун 26-дан М.-ә истиглалијјат вер

әд.: Бүн јадов т. Ә., Азәрбајҹан Ган а.-нында малдарлығын инкишафы тарихи дән, мәјә мәҹбур олду. Лакин
Б., 1969; Вердијев З., Малдарлыг, Б. бир һиссәсиндә инқилис həрби базасы
1—3, Б., 1977; шни рельман В. А., сахланылды. Сонунҹу инқилис әскәри
Происхождение скотоводства, М, 1980. нин һәрби базаны тәрк етдији ҝүн (1978,
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Мале ш.-ндәдир (12 ләшир; асетон, хлороформ, бензол вә Саh. 1204 мин км?. Əh. 7 млн. (1980).мин китаб).
с.-дә јахшы, керосиндә пис һәлл олур; Пајтахты Бамако ш.-дир. М. инзибати

әд.: Печуров Л. В., Мальдив- һавада алышыб јаныр, реаксијајакир- ҹәһәтлән Бамако р-нуна вә 7 вил,-ә
ская Республика, М., 1973; Современная мә габилијjәти олдугҹа јүксəкдир; ре- бөлүнүр,
Азия. Справочник, М., 1977; Алексан- дуксија олундугда кәһрәба анһидри- Девләт гурулушу. м. респ.-дыр.дров c. к. и др., Краткий политико- ди әмәлә ҝәтирир; аммонјак вә амин- 1974 ил Конститусијасы гүввәдәдир.экономический справочник, М., 1981.

МАЛдивлиләр — Малдив респ.-нын аспаракин туршусу вә онун төрәмәлә- 5 ил мүддәтинә сечдији президентдир.
ләрлә тә'сир етдикдә мувафиг олараг Дөвләт вә һөкүмәт башчысы әһалинин

əсас әһалиси, халг. Етник ҹәһәтдән ри алыныр. Али ганунвериҹи haкимијjәт органысингалларла гоһумдурлар. Тәгр. 160 Сәнаједә М.а. пластик күтлә, син- Милли Мәҹлисдир (әһалинин 4 ил мүд
мин нәфәрдир. (1980). Һинд дилләринә тетик лиф, дәрман, мүхталиф кимјə- дəтинә сечдији 82 депутат).дахил олан Малдив дилиндә данышыр- ви маддәләр (малеат, фумарат вә с.) Табиәт. Әрaзинин 90%-индән чохулар. Диндарлары мүсәлмандыр. Әcacән истеһсалында, ароматик карбоһидро- дүзәнликдир. Дүзәнлијин шм. һис
балыкчылыг, дәниз ову вә кәмичиликлә кенләрин күкүрдлү вә азотлу маддәләр- сәсиндә Мәркәзи вә Гәрби Бөјүк Сəhмәшғулдурлар.

дән тәм изләнмәсиндә вә с. ишләдилир. ранын дашлы, гумлу-дашлы вә чагылМАЛдили Opuntia)—кактускимилә- МАЛЕЙН ВӘ ФУМАР ТУРШУЛА- дашлы cahəлəри јерләшир. Дүзәнлији
атли көндәси будагланан, дик галхан вә дәси изомерләри:рә аид суккулент битки ҹинси. Јасты, РЫ— етилендикарбон туршусунун Һән- г., ҹ. вә ш.-дән Фута-Маллон (hунд.

785 м-дәк), Бандиагары вә Хомборија сəрилән коллар, бә'зән дә ағаҹлар
дыр. Н–С-соон (hүнд. 700—1155 м) дағ массивлариКөвдәсиндә тиканлы H-C-COOH

ареоллар I II әһатә едир.(шәклини дәјишмиш голтуг тумурчугла Фајдалы газынтылары:
рынгысалмыш зоғлар) вә глохидиләр H-C-COOH HOOC-C-H гызыл, боксит, фосфорит, дәмир

манган филизләри. Иглими тропик, ҹ.(асан гырылан назик тиканҹыглар то- Малеин туршусу (I, сис-изомер) ишыг да субекваториалдыр. Орта
пасы) дүзүлмүшдүр. Тәк-тәк јерләшән да вә ја 200°C-дән чох гыздырдыгда темп-р 28 — 29°C-дир. Иллик јағынтычичәкләри икиҹинсијjәтлидир. Әсәриј- асанлыгла фумар туршусуна (11, транс- Бөјүк Сәһрада 150 мм-ә гәдәр, өлкәнинјəтинин, о ҹүмләдән О. "ficus-indica изомер), ултрабəнөвшəји шүаларла тә”- мәркәзиндә 100— 600 мм, ҹ.-да 600—
нөвүнүн меваси jeмәлидир. 200-дән ар- сир етдикдә исә əксинә, фумар туршу- 1500 мм. Əсас чајлары: Сенегал вә Нитыг нөнү Канаданын чөл зонасындан су малейн туршусуна чеврилир. Һәр кер. Гырмызымтыл-гонур, гырмызыNəнуби Аркентинаја гәдәp (pүтубәтли ики туршу рəнксиз кристал маддəдир. гонур, гырмызы латeрит торпагларытропик вил.-ләрдән башга) саванналар- Биринҹиси суда, вә ефирдә јахшы һәлл јајылмышдыр. Битки "өртүү, әсacән,
да, тропик вә субтропик сәһраларда ја- олур, икйнҹиси суда вә үзви һәлледи- сәһра вә јарымсәһра, ҹ.-да саванна типjылмышдыр. Мексиканын Дөвләт кер- ҹиләрдән һеч бириндә һәлл омур. лидир. Характер hејванлары: антилоп,биндә М.-нин шәкли тәсвир eдилмиш- М. вә Ф.т.-ны алма туршусуну гыз ҹејран, зүрафә, аслан, бәбир, тимсаh
дир. ССРИ-дә Крымда, Гафгазда, дырмагла алмаг олар. Фумар туршу- вә с. Чохлу гуш вә һәшәрат вар. Чај
ҹүмләдән Азәрб.ССР-дә Ботаника ба- суна Р.О. гарышдырыб гыздырдыг- лары балыгла зəнкиндир. Милли паркғында 50-дәк нөвү вар. М.-нин көвдән да малеин анһидриди алыныр (фумар вар.синдә нишаста, шәкәр, С витамини, туршусунун анһидриди мә'лум дејил).
протеин олур. әһали. М.-дә манделәр (бамбараОндан сәнаједә истифадә едилир. Бә'
МАЛДЫБАЕВ Абдылас (7.7.1906, зи биткиләрдә (көбәләк, шибјә вә с.) лар, фулбеләр, малинкеләр вә б.) сајҹа

үстүндүр. ӘҺалинин тәгр. 70%-и мүиндики Кемин р-нунун Гарабулаг к. фумар туршусу, вар.
совет МАЛЕР” (Mahler) Густав (7.7.1860, ән'әнәви дини етигадларыны сахла

сəлмандыр, галанларынын әксәријjәти

бәстәкары, мүғәнни (тенор). ССРИ хаяг Чехија, Калишт—18.5.1911, Bјана, јыр; христианлар да вар. Рәсми дилартисти (1939). 1939 илдән Сов.Икп Австрија бәстәкары, дирижор. франсыз дилидир. Ишләјән әһалинин
үзвү. В. Власов вә В. Фере илә бир- илдән Австрија-Маҹарыстанын, сон- 90%-и к.т.-нда, галанлары башга cahə
ликдә илк гырғыз мусигили драм вә one- ралар Прага, Лејпсиг, Һамбург, Нjy- ләрдә чалышыр. Орта сыхлыг1 км?-дәраларыны japaтмыш [«Өлүм jox, hə- Јорк опера театрларынын дирижору тәгр. 5,4 нәфәрдир (1980). Шәһәр әhaјат» (1938), «Ајчурек» (1939), «Вәтән- олмушдур. М.-ин дирижорлуг фэалиј- лиси 12%-дир. Əсас шәһәрләри: Бамапәрвәрләр» (1941), «Манас» (1946), jәти мусигили театр тарихиндә мәрһә- ко— 420 миннәфәрдән чох; әтрафы
«Токтогул» (1958) вә с.), Һәмин опера- лә сабылыр. Көркəмли симфонија бәс- илә бирка (1980), Moпти, Cery, Kajес,ларда əсас партијалары ифа етмишдир. тәкары олан м: бир сыра монументал Сикасо, Тао.
Дикәр партијалары: "Ленски («Jeвхeни әсәрләрин мүәллифидир: 9 симфонија
Онегин», п. Чајковски), Әскəр («Ар- (1888—1909; 10-чу тамамланмајб), аз өjpәнилмишдир. Орта асрләрдә м.Тарихи очерк. М.-нин гəдим тарихи

шын мал алан», Y. hаҹыбəјов, вә б. Кәзәрки каркәрин маһнылары. (1884), Бразисиндә Гана, Мали, Сонгай вә с.
гојмушдур. ССРИ Али Советинин де- кал силсиләләри, «Торпаr hаггында нәғеркән феодал дөвләтләријаранды. 8

Ленин ордени, 4 башга орденя ля: Әсәрләринда зоракылына, атаа нада: әсрин 2-чи јарысындан М. Франс мүс1-ми чағырыш) олмушдур. мә» (1908) симфонија-кантатасына, әсрдән ислам јазылмаға башлады. 19
тәмләкәчиларинин експансијасына мә'

МАЛДонис Алфонсас (д. 22.8.1929, ла данашы експрессионизм чизкиләри руз галды. Јерли әһалинин мустәмлә
Алитус р-ну, Наураплента к.—Литва дә вар. М. ири һәҹмли драматик сим
совет шаири. Лит.ССР әмәкдар инҹә- фонијанын (Д.Шостакович, А. Онеккер данынын, 1895 илдә исә Франса Гәрби1894 илдә. јатырылды. М. Франса Су

сәнәт хадими (1974). 1961 илдән Сов. вә б.) инкишафына тә'сир көстəрмиш- Африкасынын тәркибинә гатылды. Биикп үзвү. 1976 илдән Литва Јазы- дир.
чылар иттифагынын сəдри, ССРИ Ja ринҹи дүнја мүһарибәси заманы мүс

тәмләкәчилик әлејһинә мүбаризә күҹзычылар Иттифагы Идарә hej'әтинин
ләнди. Икинчи дүнја мүһарибәсиндәнкатибидир. «Jajын орталары» (1958), сонра милли азадлыг һәрәкаты дaha«Күләк булуду говур» (1960), «ҝүнәш да ҝенишләнди. 1946 илин сонунда Афлејсаны (1962), «Бу илләр» (1966),

«Су ишарәләри» (1963), «Изләр» (1971), рика Демократик Бирлијинин (1946
илин октјабрында тә’сис едилмишди)«Жүнәш доғанда» (1978) вә с. ше'р ки бөлмәси-Судан Иттифагы партијасытабларынын мүәллифидир. Бә'зи ше'р јаранды, һәмкарлар иттифаглары фәаләри Азәрб. дилинә тәрчүмә олунмуш лијjәтә башлады. 1958 ил сентјабрындур. ССРИ Али Советинин (10-ҹу ча
28-дә Франса Суданы Франса Бирлиғырыш) депутатыдыр. Гырмызы Әмәк јинин үзвү олан дөвлат статусу алды.Бајрағы ордени илә тәлтиф едилмиш 1959 илдә Судан Респ.-сы вә Сенегалдир.

м. федерасијасында бирләшдиләр.Әсәрләри: Апрельские разливы, 1960 ил иjунун 20-дә М. федерасијасы
Вильнюс, 1973; Путь. Стихи, М., 1979. МАЛИ (Mali), Мали Республи- Франса Бирлији даxилиндә мүстәгилМАЛЕЙН АНһиДРИди — малеин касы (République du Mali). лиқ әлдә етди. Федерасија парчалан
туршусунун анһидриди (бах Малеин Үмуми ма'лумат. Гәрби Африкада дыгдан сонра (1960 илин августунда
вә фумар туршулары). Pəнксиз крис дөвләт. Сенегал, Мавританија, Әлҹә- Сенегал федерасијадан , чылды) 1960
тал маддəдир, 52,8°С-дә әриjир, 199,9° заир, Никер, Јухары Волта, Фил Диши ил сентјабрын 22-дә Судан Респ.-сы
С-дә гајнајыр; асанлыгла кополимер- Саһили вә Гвинеја илә һәмсәрһәддир, М. Респ.-сы ады илә суверен вә мүстә
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лыг вә тиҹарәт һаргын- етдирилир. 1980 илдә ССРИ илә кон
сазишләр (1961) суллуг конвенси јасы имзаланмышдыр.

Б С eo h имзаланды.
Валик ин-Амқел. 1968 ил нојабрын тифаглары. Мали Халгынын

Сијаси партијалар, һәмкарлар ит
Шимал тропини

19-да һәрби чеврилиш демократик иттифагы
Тауданки"

өд чөз АИР нәтиҹәсиндә м. силаһ- 1979 илдә тә’сис едилмишдир; jeкaнә
лы гүввәләринин инги

лаби демократик ҹина- мәткешләринин Милли Бир
вә һақим партијадыр. Мали Зәһ

һы һакимијjәт башына лији — 1974' илдә japaдылмышдыр.
кәлди. Конститусија- 12" cahə həмкарлар иттифагыны бир1 Сјерра-Леоне
нын фәалијjәти дајан2 Фил Днши саһили Адрар ләшдирир.

8 Бенин -Ифорас дырылды, дөвләт һаки
мијjәтинин али органы Игтисади-чоғрафи очерк. м. аграр

4 Никарија о Кидал
-Милли Азадлыг һәр- өлкәдир. Х.т.-нда дөвләт планлашды
би Комитаси (MAhk) рылмасы тәтбиг олунур. ССРИ вә ди

Киффа japaдылды. МАҺќ кәр сосиалист өлкәләри илә иктисади
«өлкәнинигтисади ин- әлaгәләри кенишләндирилир. ССРИ

Манака кишафыны тә'мин ет нин көмəји илә Диамуда cемент з-ду

-Хомори RIітна
мәји» башлыча вазифә тикилмишдир, кеoлoжи-кәшфијјат иш

heu
Моптук кими ирәли"сүрдү. 1970 ләри апарылыр, јени торпаглар исти

НИАМЕ илдә ССРИ илә тиҹа- фадәјә верилир. Әcacән, чәлтик, јер
Ух л Ры Досо,
во л та рәт вә мәдәни әмәк- фындығы, памбыг әкилир. 1980 илдә

дашлыг hаrтындаАГАДУГУ са 151 мин т памбыг, 165 мин т чәлтик
Adyey зитләр имзаланды.1974 вә с. истеһсал олунмушдур. М. Гәрби

Кири илин иjунунда јахын Африкада ән ири малдарлыг өлкәлә
беш илдә мүлки haки- риндәндир. 5 млн. гарамал, 13 млн.

Канканалу МАЛИ мијjәтә кечмәји нәзәрдә давар вар (1980). Сәнаје, әсacән, к.т.
короть тутмуш јени конститу- мәһсулларыны е'мал едән мүəccиcə

одајреме
250

сија гәбул олунду. 1979 ләрдән ибаратдир. д.ј.-ларынын уз,
илин иjунунда кенерал 645 км, автомобил јолларынын уз. "13
Мусса Траоре прези- мин км-дир (1979). Бејнәлхалг аеро

дөвләт е'лан олунду; М. Франса дент сечилди; MAьк бурахылды. Өл- порт (Бамако) вар. Памбыг, јерфын
Бирлијиндән чыхды, өлкә гејри-капи- кәдә парламент идарә формасы бәрпа дығы, мал-гара вә с. ихрам олунур. Ма
талист инкишаф jолуна кечди, милли едилди. М, һөкумəти милли вә хариҹи шын вә аваданлыг, əрзаг вә с. идхал
мүстәгиллијин мөһкәмләндирилмәсинә хүсуси капиталын фәалијjәтини ҹанлан- едилир. Тиҹарати, əсасəн, Франса, Фил
јөнәлдилмиш мүтәрәгти сосиал-игтисади дырмаг үчүн тəдбирләр һәјата кечирир. Диши Саһили, Сенегал, чXP, АФР вә
дәјишикликләр һәјата кечирилди. Фран- Буна бахмајараг, игтисадијјатын əсасы ССРИ иләдир. Пул валиди м. фран

санын һәрби базалары ләғв едилди; ны jенә дә дөвләт бөлмәси (тәгр. 70% ) кыдыр.
франсыз гошунлары өлкәдән чыхарыл- тәшкил едир (1979). Сәһијjә. 1975 илдә М.-дә әһалинин
ды. М. 1960 илдән БМТ-нин, 1963 ил- М. хариҹи сијасəтиндә блоклара һәр мин нәфәринә дүшән доғум сајы
дән Африка Бирлији Тәшкилaтынын гошулмамаг принсипләринə əсасланыр, 50,1, өлүм сајы 25,9; һәр мин нәфәр
үзвүдүр. 1960 ил октјабрын 14-дә ССРИ империализм вә мүстәмләкәчилик әлеј- дири доғулана көрә ушаг өлүмү 120
илә дипломатик мүнасибәтләр japaдыл- hинә чыxыр. ССРИ вә диҝәр сосиалист олмушдур. Орта өмүр кишиләрдә 36,5,
ды, елми, техники, мәдәни әмәкдаш- өлкәләри илә мүнасибәтләр инкишаф гадынларда 39,6 илдир. Инфексион
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Мали. 1. Кәнд мəнзәрәси. 2. Бамако базарында. 3. ССРИ-нин көмеји илә тикилмиш кәнд тəcəрруфаты институту.
4. Тимбукту шәһәриндән көрүнүш. 5. Папа ја плантаси јасында. 6. Бамакода Милли Инчәсәнәт Институтунун бинасы,
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haтлaр кечирилмишдир. Тәһсил (пул- лика Мала геоrу ониане, Основатели сосиалист тәсәрруфат системи илә.

едилир. Тикинти ишләринә сосиалист үчүн xəрчләрин сүрәтлә артмасы сә- Әсәрләри, ч. 27; Сов.ик ва курултан
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хәстәликләр кениш јајылмышдыр. Өлүм ментли парчалар һазырланмасы да ке- һәрәкатынын јатырылмасында, капи
һаллары, әсacән малјарија, мә'дә-ба- ниш јајылмышдыр. М. Истиглалијjәт га- тализм гурулушунун сахланылмасын
ғырсаг хәстәликләриндандир. М.-дә зандыгдан сонра профессионал инҹәсә- да, тәҹавүзқар мүһарибәләрин төрəдил
4129 чарпаjылыг (әһалинин һәр 10 мин нəт формалашмаға башламышдыр. мәсиндә М.-дән кениш истифадә едир
нәфәринә 7 чарпаты) 97 хәстәхана мүәс- Театр, М. халклары арасында әкин- ләр. Дөвләт м. механизми васитәсилә
сисəси, 9 поликлиника, 294 кəнд амбу- чилик мәрасимлари, кəнд бајрамлары вә истеһсала, милли кәлирин структуруна
латоријасы, - инфексион хәстәликләр с. илә бағлы театрландырылмыш та- вә артым сүр'әтинә тә'сир көстәрир.
әлејќинә 11 сәjjар санитарија-кикијена машалар, гəдим халқ театры формасы Милли кәлирин инһисарларын хејри
лабораторија бригадасы, 130 həким (котеба) галмагдадыр. Муасир форма- нə бөлүндүрүлмәси дөвләт М.-синин
(әһалинин һәр 50 мин нәфәринә 1 hə- лы һәвәскар театр 1950-чи илләрдән башлыҹа функсијасыдыр. Инкишаф
ким), 9 диш һәкими, 15 әҹзачы, 2,2 мин инкишаф етмәјә башламышдыр. Ис- едән өлкәләрдә М. Игтисади керилијин
орта тибб ишчиси вар (1974). Һәким тиглалијjәт газанылдыгдан сонра јени арадан талдырылмасында вә мүстагил
кадрлары хариҹдә һазырланыр. коллективләр japaдылмыш, Милли милли игтисадијјатын japaдылмасы вә
Маариф. 15—18 әсрләрдә м, әрәб Инҹәсәнәт Ин-ту (1963) тәшкил 'едил- инкишафында мүһүм васитəдир.

мәдәнијjәтинин мүһүм мәркәзләриндән мишдир. М.-нин Милли Фолклор Труп- Сосиализмдә м. Игтисади катего
иди. Томбукту, Ҹенне ш.-ләриндә бөјүк пасы ССРИ-дә гастролда олмушдур риjадыр вә сосиалист кенин тəкрар ис
мүсәлман ун-тлари фәалијjәт көстәрир- (1961, 1970). тељсалы просесиндә пул вәсаити фонд
ди. Бурада илк дүнјави мәктәбләр 19 Әд.: Куббел л. с., Страна золо- ларынын japaдылмасы, бөлкүсү
әсрин 2-ҹи јарысында јаранмышдыр. та, М., 1966; Кондратьев Г.С., Путь истифадәси илә әлагодар баш верән
Әввәлләр јашлы әһалинин тәгр. 98% -и Мали к независимости. М., 1970; Дмит- истеһсал мүнасибәләрини ифадə eдир.
савадсыз иди. Истиглалијjәт илләрин- ревский Ю. Д., Африка. Очерки эко- Mаhијjәти истеһсал васитәләри
дә маариф cahəсиндә мүтәрәгги исла- номической М., 1975; Респуб үзә

,
брил Тамсир

суз ва иҹбари) мүддәти ибтидаи (əсас) империи Мали, Курьер ЮНЕСко», 1979. социалист дөвлатинин тәбиәти вә функЗападная и сијалары илә мүəjjән олунур. Сосиа
пешә вә орта ихтисас мәктәбләриндә Центральная Африка, М., 1979 (серия лист М.-синин əсас функсијалары:2—3 илдир. ССРИ-нин көмəји илә Ба- •Страны и народы»). иҹтимаи истеһсалын планаујғун инки
макода Али нормал мәктәб, Али ин- МАЛИБРАН (Malibran; гызлыг фа- шафы вә әһалинин həјат сәвијjәсинин
зибати мәктәб, тибб мәктәби, пешә тә'- милијасы Гарсиа, Garcia) Марија јүксәлдилмаси мәгсəдилә иҹтимаи мəh
лими маркази, Катибугуда к.т. поли- Фелисита (24.3.1808, Парис — 23.9. сулун вә милли кәлирин бөлкүсү, ма
техник ин-ту japaдылмышдыр. Рус 1836, Манчестер)-Франса мүғәнниси лијjә нәзарәтинин həјата кечирилмаси,
дили өjpәнилир. Ичтимаи елмләр ин- (колоратур мессо-сопрано). П. Виардо- ҹәмијjәтин мадди, әмәк вә малијjə eh
ту нәздиндә Милли китабхана вә Мил- Гарсианын баҹысы. Миллијjәтҹә ис- тијатларындан еффектли истифадәнин
ли музеј, Бамакода Бәләдијjә китаб- пандыр. Франса, Италија, Б. Брита- стимуллашдырылмасыдыр. Бунунлa ja
ханасы, Томбуктуда әрәб әдәбијјаты нија опера театрлары сәһнәсиндә чы- нашы, сосиалист игтисади интегра
мәркәзи вар. хыш етмишдир. 19 әсрин көркəмли сијасынын инкишафында, инкишаф
Мәтбуат, радио верилишлари. Əсас мүғәнниләриндән олан М.-ын ифасы едән дөвләтләрлә достлуг әлaгәләринин

дөври нәшрлари франсыз дилиндә үчүн сәрбəст импровизасија, артистизм, мөһкәмләнмәсиндә, капиталист өлкә
«Ессор» (1948) кундалик газети, бам- техники камиллик характерик олмуш- ләри илә каршылыклы фајдалы олан
бара дилиндә «Кибару» (1972) ајлыг дур. Сәси хүсуси ифадәлилији, көзәл игтисади, елми-техники, мәдәни әлaгә
газетидир. Дөвләт тәшкилaты олан м, тембри илә фәртләнмишдир. Партија- ләрин кенишләндирилмәсиндә М. мү
Радиосу 1957, М. Мәтбуаз Акентлији лары: Норма, Әминә («Норма», «Сом- һүм васитадир. ССРИ-дә сосиализм
(АМАГ) 1977 илдә japaдылмышдыр. намбула», В. Беллини), Леонора («Фи- вә коммунизм гуруҹулуғунун бүтүн

Әдәбијјат. Шифаһи халқ әдәбијja- делио», л. Бетовен), Дездемона мәрһәләләриндә мәһсулдар гүввәләрин
Ты жанрҹа зəнкиндир (есатир, гәһрәман- («Отелло», Ҹ, Россини) вә б. Ноктүрн, инкишафы, сосиалист дəјишикликлари
лыг епосу, нағыл, тәмсил вә с.). 20 романс вә с. мусиги әсәрләри бәстәлә- нин həјата кечирилмаси вә истеһсал
әсрин 60-ҹы илләринин сонунадәк м. мишдир. мүнасибәтләринин тәкмилләшдирил
халкларынын (фулбеләр истисна ол- МАЛилә— пул вәсаити фондларынын мәсиндә м. фәал рол ојнајыр. Совет
магла) јазысы jox иди. Муасир әдә- japaдылмасы вә истифадәси просесиндә М.-синә дахилдир: сосиалист мүəccиcə
бијјат франсыз дилиндә инкишаф едир. баш верән игтисади мүнасибәтләрин лəринин (бирликларинин), тəcəрруфат
Халг әдәбијјаты ән'әнә вә мотивларин- мәҹмусу; әмтәә пул мубадиләсинин мүн- cahəлəринин М.-си вә үмүмдөвләт М.
дән кениш истифадә олунур. Ибраим тәзәм шәкил алдығы шәрайтдә дөвлəтин си. Мүəссисә (бирлик) вә тәсәррүфат
Мамаду Уан вә Фили-Дабо Сиcсоко инкишафы вә онун вәсаитә тәләбаты- cahəлəринин М.-си бүтүн М. системи
муасир әдәбијјатын əсасыны тојмуш- нын артмасы илә әлагодар мејдана кәл- нин чыxыш һалгасыдыр, чунки бунлар
лар. Сејду Бадианын, Мамаду Голо- мишдир. М.-нин маһијjәти, əhaтә ет- билaвaситә мадди истеһсал саһәсиндә
гонун роман, ше'р вә пјесләриндә М. дији әмтәә-пул мүнасибәтләри саһәси, фәалијjәт көстәрир. Үмумдөвләт М.
халгынын империализмә вә мүстәм- иҹтимаи тәкpар истеһсал просесиндәки синә дөвләт будҹәси, дөвләт сосиал
ләкәчилијә гаршы мүбаризаси əксини ролу, инкишаф танунaујғунлуғу ҹә- сығортасы, дөвлат шәхси

тапмындыр. 60—70-ҹи илләрдә J. Уо-миjjәтин гурулушу вә сығортасы, довләт кредити дахилдир.
локем, М. М. Диабате, в. н. Диајје, дөвлəтин синфи тәбиәти илә мүəjjән Дөвләт бүдҹәси умумдөвләт М.-синдә
А. У. Кунта, Г. Диавара вә б. танын- едилир. Капитализмдән әввәлки форма- əсас јер тутур.
мышлар. М. шаирләринин бә'зи шер- сијаларда дөвләт тәләбатынын чох һис- ССРИ-дә инкишаф етмиш сосиализм
ләри Азәрб. дилинә тәрҹүмә едилмиш- сәси мухталиф натурал мүкәлләфијjәт- ҹәмијjәти гурулмасы илә әлaгәдар әha
дир. ләр вә русумларла өдәнилирди. Капи- лидән тутулан веркиләр өз синфи әһә

Ме'марлыг вэ декоратив татбиги тализмдә М. милли кәлирин jенидән мијjәтини итирмишдир; перспективдә
сән әт. М.-нин гəдим мәдәнијjәт абидə- бөлкүсү просесиндә пул вәсаити фонд- Совет дөвлатинин јеканә кәлир мәнбәји
ләри Неолит дөврүнә аиддир (Банди- ларынын japaдылмасы вә истифадәси сосиалист тәсәрруфатынын jығымы
гарда гаја рәсмлари, Бамако р-нунда нәтиҹәсиндә баш верән игтисади мү- олаҹагдыр. м. eһтијатларынын əсас
мағара тәсвирләри вә с.). 11- 16 əсрләр- насибәтләри ифадə eдир. Капиталист һиссасини мәнфәәт вә дөвријjә веркиси
дә шәһәрсалма инкишаф етмишди. дөвләтләринин малијjә системлари ташкил eдир.
Шәһәрләрдә (Ниани, Гао, Томбукту, М.-нин əсас һалгасы кими дөвләт бүд- Әд.: Маркс К., Гота програмынын
Менне вә с.) ичтиман биналар, мәсҹид. ҹәсини, јерли М.-ни, хүсуси һөкүмәт тәнгиди, Б., 1964; дено он ун, капитал.
ләр, конусшәкилли минарәләр вә ја- фондларыны, дөвләт мүəссисә вә кор- ч. 1, Б., 1969, фәсил 24, 36; Ленин

шајышевлари тикилмишди. 1950-чи порасијаларын М.-сини бирләшдирир. там күллијјаты, с. 6; jенәДөвләт бүдҹәси һаггында, Әсәр.
биналар Капиталист дөвләт М.-

өлкәләри (ССРИ, Болгарыстан вә с.) ҹијjәвидир; бу да "һар шејдән әввәл jынын материаллары, Б., 1981; ССРИ-дә,
бөјүк көмәк көстәрир (Бамакода идман игтисадијјатын Һәрбиләшдирилмәсин- малијjәвә кредит (дәрс вәсаити), Б., 1973;

комплекси, 1962—66). Тәдимдән ағає дән ирәли кәлир. Дөвләт-инһисарчы воштасаран, М., 1971; Финансы каүзәриндә бәдии ојма сəнəти инкишаф капитализм дөврүндә империалист
етмишдир. Тунчдан төкмә сәнəти, илан дөвләтләри истисадијјатын дөвләт-ин- 1975; Проблемы развития социалистических
ва тим дәрисиндән мә'мулат (чанта, һисарчы тәнзиминдә, инһисарларын вар- финансов, М., 1977; Дьяченко В. п.,
кәмәр), керамик габлар, hәндәси орна- ланмасында, фәһлә вә милли азадлыг История финансов ссСР. 1917—1950 т.

әлак ва

игтисади

онун, Со
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М.,

1978; Деньги, финансы и кредит в дар капиталында биркә иштирак етмәк, үчүн малијjə eһтијатларынын топланэкономическом

расширенного шәхси унија» вә с. илә бағлыдыр. Сә- масына, бөлүшдүрүлмәсинә вә онларвоспроизводства

М., 1979; Куликов В. С. Финансы и вә банк инһисарларынын даhа дан истифадәјә даир көрдүју тəдбирдальнейший подъем благосостояния сых әлагӘси гијмәтли кағызлара биркә ләрин мәҹмусу,CO
игтисади сијасəтинветского народа, М., 1979; Финансы пред- саһиб олмаг jолу илә һәјата кечирилир мүһүм саһәси. М.с.-нин характери,приятий и отраслей народного хозяйства, (бах Фиктив капитал). М.к.-нын ин- сосиал истигамәти вә ҹәмијjәтин мəhМ., 1980.

кишафы, ҹәмијjәтин сосиал гүтбләрә сулдар гүввәләринин вә истеһсал мүнаМАЛилә БӨҺРАНЫ— дөвләт ма- ајрылма просесини сүр'әтләндирир, ин- сибәтләринин инкишафына тә'сир дайлија системинин Мидди позулмасы; һисарчы буржуазија илә зәһмәткен күт- рәси өлкәнин истисади инкишафынынбир чох империалист дөвләтләри, илк ләләр арасындакы зиддијjәти дәрин- објектив канунлары вә иҹтимаи-сијасинөвбәдә АБШвә Б. Британија үчүн ләшдирур.
гурулушу илә мүəjjәнләшдирилир. М.сәҹијjәвидир. Инфлјасијаја сәбәб олан, МАЛијjә нәЗАРӘти-дөвләт нә- с. мүəjjән форма вә методлар системи

дөвләт кредитини во верки системини зарәтинин мүһүм формаларындан би- васитәсилә (дөвләт кәлири вә дөвлат
сарсыдан хроники бүдҹә кәсириндә ри; пул формасында һәјата кечирилир. хәрҹләри, дөвләт будҹәси, верки ситəзаһүр eдир. Хроники бүдҹә кәсири Капиталист өлкәләриндә М.н. Мәһдуд јасəти, дөвләт кредити, малијjә нә
милитаризмин арасы кәсилмәјән бүрократик характер дашырыр вә әса- зарәти) həјата кечирилир. Ҝёниш мә'силаһланманын лабүд нəтиҹәсидир; осән, дөвләт бүдҹәсинин иҹрасына, нада М.с.-на кредит-пул мүнасибәтһәмчинин капиталист тсикли һәрә- назирликләрин, дөвлат мүəссисəлəри лəринин тəнзимләнмәси дә дахилдир.кəтинин тəнзимләнмәси үзрә дөвләт бүд- вә идарәләринин малијjә фәалијjәтинә Капиталист өлкәләриндә М.с. антагоҹәси хәрҹләри илә дә бағлыдыр. Бүд- нәзарәтлән ибаратдир; әслиндә буржуа- нист синфи зиддијjәтләри ифадә едир
ҹә кәсири артдыгҹа дөвлат борчу да зијанын мәнафејини мүдафиə eдир. вә капиталист мүлкиjjәтинин сахланартыр, дөвләт борҹу үзрә файзләрин Сосиалист өлкәләриндә М.н. иҹтимаи маcы вә артырылмасы, зәһмәткешләөдәнилмаси исә, өз нөвбәсиндә, бүдҹә мәһсулун вә милли кәлирин истеhca- рин истисмар даирәсинин кенишләнкәсиринин артмасына сәбәб олур. Дөв- лы вә бөлкүсү просесиндә малијjәјә дирилмаси мәгсәди күдүр.
ләт бүдҹәси вә дөвләт кредитинин ҝәр- дөвләт нәзарәти функсијасыны һәјата Сосиалист өлкәләриндә М.с.-нинкин вәзијjәти лабүд олaрaг веркиләрин кечирир; мүəссисә (бирлик), назирлик мазмуну сосиалист кениш тәкpар истеhартмасына — зәһмәткеш күтләләрин реал вә идарәләрин кəмијjәт вә кејфијjәт салы просесиндә малијjәнин планаујғунәмәк һarгынын ашағы дүшмәсинә вә көстәриҹиләринин јахшылашдырылма- тәшкилиндән ибаратдир. Дөвлəтин М.с.вәзијjәтинин писләшмәсинә сәбәб олур сына јөнәлдилир. ССРИ-дә М.н.-нин сосиалистҹәсинә дәјишикликләр апарвә бунунла да дөвләт бүдҹәсинин кәлир ашағыдакы нөвлəри фәртләндирилир: маг вә коммунизм гурмаг мәгсәдинәмәнбәләрини сарсыдыр. Веркиләрин умумдөвләт М.н. (дөвләт һа- jөнәлдилмишдир.
бу вәзијjәти дөвләт борчунун даhа да кимијjәт органлары вә идарәләри һә- МАЛИә сисТЕМләРИ—1) кениш
артмасына, империалист системи бөһра- jaтa кечирир); идарәдахили м.н мә'нада — малијjә мүнасибәтләрининнынын дәринләшмәсинә сәбәб олур. (назирлик, идарә, бирлик апарыр); мухталиф cahəлəринин (һалгаларынын)МАЛидә ГРУПЛАРЫ — малијjә ка- тәсәррү фатдахили М.н. (ида- мәҹмусу. М.с.-нин көмəји илә бу вә јапиталынын эсас тәшкилати - формасы, рә вә тәшкилaтлaрын малијjә шө'бәлә- дикәр сосиал-игтисади формасија чәрхүсуси капиталист инһисарлашмасы- ринә, баш вә бөјүк мүһасибәрә һәва- чивәсиндә пул вәсаити фондлары jaнын јүксәк пилләси. М.г. кредит-Малиј- лә едилир); иҹтимаи. М.н.-нин раныр вә онлардан истифадә блунурjә инһисарларынын (банкларын, сы- әсас методлары: тәфтиш, мүһасибат ба- (бах Малијjә). 2) Дар мә'нада — өлкәғорта ширкәтләринин) тиҹарәт-сәнаје ланслары вә һесабатларынын һесаб jox- нин малијjә идарәләри системи; бу идавә нәгл. инһисарлары илә говушмасын- ланышы, тәсәрруфат фәалијjәтинин рәләр пул вәсаитини сәфәрбәр едирдан ибаратдир. М.г, күлли мигдарда тәһлили, гаршылыглы jохлама, Әмтәə

вә малијjәләшдирмә, кредитләшдирмәкапиталы идарә едән нәhәнк инһисар мадди дәјәрләрин инвентаризаси јасы. просесиндә ону бөлүшдүрүр, һәм дәиттифагларыдыр. М.г. на малијjә оли- МАЛијЈә олиГАРХИЈАСЫ — импе- малијjә нәзарәтини" həјата кечирир.гархијасынын нүмajәндәси олан бир, риализм мәрһәләсиндә капиталист дөв- Сосиалист өлкәләридә М.с. демокјахуд бир нечә варлы аилә рәһбәрлик ләтләринин истисади вә сијаси həја- ратик мәркәзијjәт, Ленин милли сијаедир вә бу групларын фәалијjәтинә нә-тында малијjә капиталынын һөкмран- сəти принсипләри эсасында гурулур.зарәт едир. Мүасир дөвләт инһисар- лығыны тәмсил едән инһисарчы бур- Сосиалист өлкәләринин М.с.-нә дөвләтчы капитализм шәраитиндә мүһүм м. жуазијанын јухары тәбәгәси (ири ка- бүдҹәси, сосиалист мүəссисә вә тәшкиг.-нын универсаллашмасы ҝүҹләнмиш- питал саһибкарлары, тиҹарәт, сана је
дир; бу да игтисадијјатын мүасир плу- вә малијjә инһисарларынын ән нүфуз- малијjәси, дөвләт сосиал сығорта бүдлатларынын, тәсәрруфат саћəлəринин
тократијанын əлиндә дaha jүксәк - дә- лу нүмa jәндәләри). Сәнаје вә банк ка- ҹәси, дөвләт әмлак сығортасы вә шәх
рәҹәдә инһисарлашмасына сәбәб ол- питалынын говушмасы эсасында истеһ- си сығорта, дөвләт кредити дахилдир.мушдур. АБШ, Гәрби Авропа вә Ја- салын вә капиталын тәмәркүзләшмәси МАЛијә ҺҮГУГУ — ССРИ-дә вә дипонијанын игтисадијјатында бир нечә вә мәркәзләшмәси нәтиҹәсиндә эмәлә кәр сосиалист өлкәләриндә дөвлəтинМ.Г. Һәлледиҹи рол ојнајыр. Дүнја м. кәлир. М.о. Һөкмранлығынын конкрет малијjә фәалијjәти просесиндә баш вег. арасында АБш груплары əсас јер тәшкилати формалары малијjә инһисар

рәнтутур (бах һәмчинин Морганлар, Рок- чы груплардыр (сана је, банк вә тиҹа- ләјән һүгуг саһәси. Дөвләт бүдҹәси ваиҹтимаи мунасибәтләри

феллерләр, Ротшилдләр, Дэајбасу, рәт инһисарлары, бирликлари). М.о. малијjә" системинин диҝәр ин-тларыМисуи, Мис убиси).
һөкмранлыгынын əсас методлары «иш

васитәсилә пулМАЛилә КАПИТАЛЫ —ҫәнаје вәсаитинин планлытирак системи», «шәхси унија »

банк инһисарларынын говушмасы нә- дир. В. И. Ленин гејд едирди: «Аз миг, ни, јенидән бөлүшдүрүлмәсини, онданаккумулјасијасыны, бөлүндүрүлмәси
тиҹәсиндә japaнaн капитал; империа- дар адамын əлиндә тәмәркүзләшмиш ва

мүнтәзәм малијjә нәзализмин əсас әламәтләриндән биридир. әслиндә инһисарчылыг едән малијjә ка» истифадәни вә
В. И. Ленин М.к.-нын маһијjәти hаг- питалы тә" сисчиликдән, фонд кағызда- рəтини тә'мин едир. Малијjә фәалијjә

јазмышдыр: «Истеһсалын

мәркүзләшмәси; бу тәмәркүзләшмәдән рындан вә саирәдән кетдикҹә даhа ар- синдә хүсуси нөв фәалијjәтдир вә бү
тә ры бурахмагдан, дөвләт истигрaзла- ти дөвләт һакимијjәти вә дөвлат ида

рәчилијинин həјата кечирилмаси саһә
доған инһисарлар; банкларын сәна је тыг мәнфәәт ҝөтүрмәклә малијjә оли
илә бирләшмәси вә ја говушмасы —ма- гархијасынын һөкмранлығыны мөһкәм- төвлүкдә дөвләт вә инзибати һүгуг

хини вә бу анлајышын мәзмунуну тәш- лара баҹ вермәјә мәҗбур едив. (Әсәр. насибәтләрини әһатә едир. Мүгавиләјә
лијjә капиталынын әмәлә кәлмәси тари- лəндирир, бүтүн ҹәмијjәти инһисарчы- нормалары илә тәнзимләнир. М.h. јал
кил едир» (Әсәр. там күллијјаты, там күллијјаты, ҹ. 27, cəh. 385).
27, cəh. 377). М.к. ајрылыгда дә банк М.о.-нын сијаси вә игтисади һөкм- эсасланан малијjә мүнасибәтләри мүл

ки hүгугла тәнзимләнир. М.П. нун əсаскапиталы, нә дә сәнаје капиталыдыр; ранлығы капитализмин чүрүмәсини
ин-тлары ашағыдакылардыр: будҹә һуo, инһисарчы капитализмин доғурдуғу əкс етдирир, буржуазија илә пролета

дөвлатјени нөв капиталдыр. Банк вә сәна- риат, инкишаф етмиш вә инкишаф едән гугу, дөвләт кәлирләринин вә
хәрҹләринин һүгуги ҹәһәтлән тәнзимје инһисарларынын говушмасы мүхтә- өлкәләр арасындалы сосиал-иқтисади
ләнмәси, кредитләшдирманин, һесаблиф формаларда баш верир; бу да им зиддијjәтләри даhа да дәринләшдирир.

тəдавүлү тәшкилининпериализм дөврүндә јени нөв банк әмә- Бу исә ҝениш халг күтләләрини М.О.- дашма ва пул
hүгуги əсаслары, валјута ганунверилијјатлары — ҹари heсaблaрын апарыл- нын сијаси вә игтисади һөкмранлығы
ҹилији.масы, heсaблашмаларын вә өдәмәләрин на гаршы синфи мүбаризәјә галдырыр.

həјата кечирилмаси, гысамүддәтли вә МАЛИЈә сиЈАСәти — дөвлəтин өз Әд.: Советское финансовое право,узунмүддәтли кредитләшдирмә, сәһм- функсијаларыны һәјата кечирмәси изд., М., 1974.
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МАЛиләләшдирмә сосиалист дөјүнүр» (1957), «Осмонкул» (1970) вә багҹыл актјорлары (м. Јермолова, г.
х.т.-да пул əлагәләри формасы; әcacән, с. пјесләрин мүәллифидир. «Манас»- Федотова, А. Ленски, А. Јужин вә
дөвләт бүдҹәси вәсаити 'hеcабына гај- ын елми-тəнгиди мәтнинин һазырлан- б.) реалист ән'әнәләрин горунуб сах
тармамаг шəртилә вә әвәзсиз олараг масында иштирак етмишдир. Ленин ланмасы уғрунда символист, декадент
х.Т.-нын инкишафына, сосиал-мәдәни ордени, Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени, тә'сирләрә гаршы мүбаризә апармыш
тəдбирләрә, өлкәнин мүдафиәсинә вә з башга орден вә медалларла тәлтиф лар. Бөјүк Октјабр сосиалист ингила
башга иҹтимай мәгсәлләрә пул вәсаити олунмушдур. бы М.Т.-ын јарадыҹылығында jени
ајрылмасындан ибаратдир. Ајры-ајры
мүəссисәләр чәрчивәсиндә истеһсалын мы, Фрунзе, 1973.

Әсәри: Золотая нить. Стихи и поэ- дөвр ачмышдыр. 1919 илдә М.Т.-а ака
демик театр ады верилмишдир. Театр,

кенишләндирилмасинин малијjәләшди репертуарына классик нүмунәләрлә ја
рилмәси бу мүəссисəлəрин өз вәсаитлә- МАЛйн (Malines)—Белчикaдa Mehe- нашы мүасир дөврү, јени həјат тәрзи
ри heсaбына һәјата кечирилир. лең ш.-нин фр. ады. ни, иҹтимай мүнасибәтләри, зәһмәт
МАЛИКАНә— кениш мә'нада —феодал мАлиновски Родион Јаковлевич кешләрин бејнәлмиләл һәмрә' јлијини
торпаг мулкиjjәти вә феодалдан асылы (23.11.1898, Одесса — 31.3.1967, Моск- көстәрән әсәрләр дахил етмишди. М.т.
кәндлиләр үзәриндә бунунла бағлы һү- ва) — совет дөвлат ын сосиалист реализми методу илә зән
гуглар комплекси; даhа дар, хүсуси вә һәрби хадими, кинләшәрәк јени инкишаф мәрһәлә
мә'нада—бүтүн торпаг саһәсинин чох Совет Иттифагы синә кечмәси «Лjубов Јарова ја» (1926,
һиссәсини тәшкил едән, тәһкимли кәнд- Маршалы (1944), к. Трен јов), «Одлу көрпү» (1929, Б.
лиләрин биjар әмәји илә беҹәриләң ири ики дәфә Совет Ит Ромашов), «Гудуз пуллар», «Садә
вә орта феодал тәсәрруфаты. м. 15 тифагы Гәһрәманы лик мүдриклијин шәртидир», «Гурд
әсрин сону—18 әсрин әввәлиндә Руси- (1945, 1958), Југос лар вә гоjунлар» (1933, 1935, 1941, А.
јада феодал торцаг саһиблији форма- лавија Халг Гәһрә Островски), «Дүшмәнләр», «Барбар
сы олмушдур. м. саһиблари олан задə- маны (1964), 1926 лар» (1933, 1941, м. Горки), «Отел
канлары мүлкәдарлар адландыр- илдән Сов. Икп үз ло» (1935, В. Шекспир), «Ағылдан бә
мышлар. 18 әср—20 әсрин аввәлиндә вү. Совет Ордусун ла» (1938, А. Грибоједов) вә с. тамаша
«М.» термини «мүлк» сөзүнүн синода 1919 илдән хид ларда тəзаһүр етмишдир. Бөјүк Вәтән
ними кими ишләдилмишдир. Шәрг өл- мәт етмишдир. М. мүһарибәси илләриндә М.т.-да вәтән
кәләриндә, оҹүмләдән Азәрб.-да бија- В. Фрунзе ад. Һәр пәрвәрлик руһунда бир сыра әсәрләр
pa əсасланан «поместје», «вотчина» тип- би Академијаны битирмишдир. (1930). («Мәбһә», А. Корнејчук; «Басгын», Л.
ли хүсуси ири феодал М.-ләри олма- Русијада Вәтәндаш мүһарибәсинин вә Леонов вә с.) тамашаја гоjулмушдур.
мышдыр. Ири феодал торпаглары пар- 1937—38 илләрдә Испанијада Вәтән- 1930—50 илләрдә М.т.-да реж.-лардан
сел саһәләрә бөлүнмәклә гулларын даш мүһарибәсинин иштиракчысы ол- к. Хохлов, И. Судаков, К. Зубов,
(13—14 əсрләрдә вә иҹарәдарларын мушдур. Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә л. Волков, А. Дики, актјорлардан п.
беҹәрдиклари бағ тәсәрруфатларындан Јассы Кишинјов әмәлијјаты, Буда- Садовски, Н. Рыбников, М. Климов,
ибарәт иди вә әкинчилијин əсас саһә- пешт әмәлијјаты вә с. әмәлијјатлара М. Блүментал Тамарина, В. Пшен
си олaн тaxылчылығы әһатә етмирди. рәһбәрлик етмишдир. Мүһарибәдән наја, Ј. Шатрова, Н. Анненков, В. Ке
Феодаллар, әсacән, шәһәрләрдә jаша- сонра бир сыра мәс'ул һәрби вәзифәләр- нигсон вә б. фәалијjәт көстəрмишләр.
ыгларындан тәсәрруфатын тәшкили дә ишләмиш, ССРИ мүдафиә нази- «А. Островскинин еви» адландырылан
илә мәшғул олмурдулар. М.-ләр ва- ринин биринҹи мүавини — гуру гашун- М.т.-ын репертуарына онун әсәрләри
һид тəcəppүфат характери дашымыр- ларынын баш команданы (1956—57), илә јанашы рус, совет вә хариҹи өлкә
ды. Бүтүн бу хүсусијjәтләр Шәрг өлкә- СЃРИ мүдафиә назири (1957 илдән драматургларынын әсәрләри дахилдир.
ләриндә феодализмдән капитализмә ке- өмрүнүн сонунадəк) олмушдур. 1952 1960—70 илләрдә М.т.-да реж.
чиди ләнҗидән амилләр олмушдур. илдән Сов.Икп мк үзвлүjүнә нами- лардан Ј. Симонов, Б. Равенских иш

зад, 1956 илдән Сов.Икп MK

Әд.: Азәрбајҹан тарихи, 1-2, Б.сечилмишдир. ССРИ Али Советинин мәт сәлтәнәти» (Л. Толстој), «Һәги
үзвү ләмишләр. Театрын тамашалары: •Зүл

Очерки по истории феодальных отношений (2—7-ҹи чағырыш) депутаты олмуш- тәт јахшыдыр, хашбахтлик ондан да
в Азербайджане и Армении в XVI—начале дур. 5 дәфә Ленин ордени, «Гәләбә» јахшыдыр» (А. Островски), «Ҝәнҹли
XIX веков, Л., 1949, с. 75-84; Веселов- ордени, з Гырмызы Бајраг ордени, 2 jимизин гушлары» (и. Друтсе), «Жү
ский с. Б., Исследования по истории дәфә 1 ҹи дәрәҹәли Суворов ордени, нәш батмаздан аввәл» (ж. Һауптман),
класса служилых землевладельцев, М., 1-чи дәрәҹәли Кутузов ордени, медал- «Чар Фјодор Иоаннович» (А. Толстој)
пер., введение и комментарий А. И., Фа- лар вә 16 хариҹи орденлә тәлтиф едил- вә с. М.т.-да Азәрб. драматургларын
линой, М., 1971, письма № 17, 34, 36. мишдир. Гызыл мејданда Кремл ди- дан и. Гасымовун «Инсан мәскән са

вары јанында дәфн олунмушдур. Зи- лыр», М. Ибраһимбəјовун «Мезозој
МАЛИКАНә— jaшa jыш, тәсәрруфат, реһли Танк Гошунлары һәрби Акаде- әhвалаты» әсәрләри тамашаја гоjул
парк вә с. тикилиләриндән ибарәт ва- ми јасына М.-нин ады верилмишдир. мушдур. Театрын труппасына (1981)
һид ме'марлыг комплекси. Мүлкәдар МАЛЫ ТЕАТР, Дөвлат Акаде- м. Сарјов, Ј. Гоголева, М. Жаров, и.
М.-ләри ағалыг евиндән, бир вә ја бир мик Малы Театры-рус драм Илјински, и. Лjубезнов, Н. Рыжов,
нечә кичик тикилидән (флиҝелдән), театры. Москвададыр. Рәсми олараг В. Хохрјаков, Р. Нифонтова, Е. Быст
оранжереја паркдан, тəcəрруфат М.т. ады илә 1824 илдә ачылмыш, ла- ритскаја, д. Зеркалова, Азәрб.ССР
һәјәтиндән ибарәт олурду. 18 әсрин кин даими труппасы хејли аввәл форма- халг артисти K. Mјакишев вә б. дахил

сону— 19 әсрин әввәлләриндә japaнмыш лашмышдыр. М.т. Москва ун-тинәз- дир. Ленин ордени (1937) вә Октјабр
шәһәр типли М.-ләрә шәхси ев, «хид- диндәки театрын (1757 илдә тәшкил ингилабы (1974) ордени, илә тәлтиф
мәт јери» (төвлә, карета сахланан ти- едилмишди; 1760 илдән Москва Руседилмишдир. М.т.-ын нәздиндә театр
кили вә с.), һәјәт јахуд кичик бағ да- Театры, 1780 илдән Пјотр театры) әса- мәктәби (1938 илдән м. Шепкин ад.)
хил иди. Бөјүк М.-ләрдә чох вахт тәс- сында japaдылмыш, 1806 илдән импе- вар. ССРинин бир чох ш.-ндә, о ҹүм
вири вә декоратив-тәтбиги сәнәт әсәр- ратор театрлары сырасына дахил едил- ләдән Бакыда (1936, 1964), хариҹи өл
ләри топланырды. Совет Дөврүндә мишди. М.Т.-ын актјорлуг сәнәти кәләрдә (Румынија, Полша, Болгары
мәшһур М.-ләр музејə чeвpилмишдир реализм (м. Шепкин тәрәфиндән əса- стан, Чехословакија вә с.) гастролда
(Арханҝелскоје, Останкино вә с.). cы гоjулмушдур) вә ингилаби роман- олмуш, драм фестивалында
19 əсрдә Азәрб. әразисиндә, оҹүмлә- тизм (көркəмли нүмajәндәси П. Мо- (Парис, 1962) иштирак етмишдир.
дән җәнҹәдә, Абшерон (Бакы) к.-лә- чалов) jолу илә инкишаф етмишдир. Әд.: Мәммәдов М., Малы театр
риндә вә с: јерләрдә М.-ләр олмушдур. Театрда д. Фонвизин, И. Крылов, А. вә онун Азәрбајҹан театры инкишафын
МАЛиков Кубанычбај Иманәлије- Грибоједов, Н. Гогол, ж. Б. Молјер, дакы әһәмијjәти, онун «Театр дүшүнчәлә
вич (16.9.1911, индики Кант р-нунун Үч Г. Лессинг, В. Шекспир, Ф. Шиллер ри» китабында, Б., 1977; Сто лет Мало
Әмҹәк к.-9.12.1978, Фрунзе) — гыр- вә б.-нын әсәрләри оjнанылмышдыр. му театру: 1824—1924, М., 1924; Малый
ғыз совет јазычысы, Гырғ.ССР халг 1853 илдән М.т. да А. Островскинин театр. т. 1, 18 24—1917, М., 1978.
шаири (1969). 1940 илдән Сов.Икі үз- пјесләринин тамашаја гоjулмасы бир МАЛЫБә)— Азәрб.CCP Лачын р нун
вү. «Кубанычбајын ше'рләри» (1933), чох актјорларын (Садовскиләр вә б.) да кәнд. М. совстлијинин мəркәзи. Р-н
«Сечилмиш әсәрләр» (1954), «Дағларда jетишмәсиндә мүһүм рол оjнамышдыр. мәркәзиндән 25 км г-дә, Гарабағ јајла
ишыг» (1957), «Ҝәнҹлик» (1958), «Кә- 19 әсрин сонундан иртиҹанын тәзјиги сындадыр. Әһ. 552 (1981); hejвандарлыг
ләҹәк дүшүнҹәләри» (1964), «Гајадан нәтиҹәсиндә М.т.-да jүнкүл, əјләнмә вә тахылчылыгла мәшғулдур. Орта
кәлән сəс» (1966) вә с. ше'р китаблары- характерли әсәрләрә ҝениш јер верил- мәктәб, клуб, китабхана, киногурғу,
нын, «Уҹа торпагда» (1956), «Үрәк мишди. Иртиҹа илләриндә театрын га- доғум еви вар.

ва

сәнәти
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МАЛЫБәJли Һәмид (Гурбанов Һә- МАЛЫШЕВ Јури Василјевич (д. 27. рынын актјору олмуш Дур. Роллары
мид Имамгулу Оғлунун тәхәллүсү; 8.1941, Волгоград вил., Николајевск Арташес («Бир дам алтында». І. Бир
1869, индики Шуша р-нунун Малыбəj ш.)–CCРИ тəjjapə- јан), Рүстәм («Намус», А. Широван: 1
ли к. — 22.3.1922, Ағдам)— Азәрб. ха чи космонавты, пол- дә), Тигран («Јаз јағышы», І. Тер
нән дәси, тарзан, Ханән дәлик сəнəтини ковник, Совет Ит- Григорјан), Чепурној («Күніншин өн
Һачы һүсудəн өjpəнмишдир. Зил ва тифагы Гәһрәманы ладлары», м. Горки), Јаго («Отет.ю».
мәламәтли саси олмуш, Раст, хүсусилә (1980). 1964 ил- В. Шекспир), Ејваз (+15 чи и 1,1ə»,
Секаһ мугамыны бөјүк усталыгла оху дән Сов.Икп үзвү. ҹ. Ҹаббарлы) вә б. А. Парон јанын
мундур. 1910 илдә М.-нин ифасында 1963 илдә Харков «Багдасар да јы» (1965), А. Ширван -
Шур, Раст, Јетим Секаһ, Һүма јун му Али Һәрби Авиасија задәнин «Накам гыз» (1968) пјес, əрини
гамлары бир чох тасниф вә халг маh Тəjjapəчиләр Мәк- Азәрб. Дөвлат Драм Театрында тама
нылары Ригада «Граммофон» ширкәти тәбини, 1977 илдә ша ја појмушдур. Кинофилм.тәрлә («Пе
тәрэфиндэн вала јазылмышдыр. Сәси J.-А. Гагарин ад. по», «Давид бəј», «Шәхсән мә",1умдур»
батдыгдан сопра, тарзәнликлә мәшғул Һәрби һава Акаде вә с.) чәкилмишдир. 2 орен в меда.1
олмушдур, Кечәчи Mәhәммәд, м. Бch ми јасыны битир- ларла тәлтиф едијмиштир.
будов, М. М. Фәрзәлијев, й. Абдул мишдир. 1967 илдән МАЛЈАРИЈА (итал. malaria, mala

ла јев, Бүлбүл вә б. ханәндәләри тар- космонавтлар дәстәсиндәдир. 1980 ил аrіа — пис һава), иситм. фаси
да мүшa jиәт етмишдир. ијунун 5—9-унда Јерәтрафы орбитә илк ләли гыздырма вахташыры
МАЛЫБәJли — Азәрб.ССР Шуша дәфә hej'әтлә (В. В. Аксіоновлa бир- гыздырма тутмалары илә кечән, јести
(ДГМВ) р нунда кәнд. М. советлијинин ликдә) чыхарылмыш «Сојуз то серија- кулосндотелиал системин (11,1аг. Таа
мәркәзи. Р-н мәркәзиндән 15 км шм.- сындан «Сојуз Т-2» тәкмилләшдирил раҹијәр, и.тик) зэдәлэнэси и 15 мүн
ш.-дә, Шуша — Ағдам автомобил јолун- миш нәгл. кәмисинин командири ол- jиәт олунан инфексион хитик. Х"
дан 2 км аралы, Гаргар чајынын са- мушдур. hej'әт пилотлу режимдә кәми тәлији тәкһүчерәли организм: әр (ліtѕ.
һилиндә, дағ әтәјиндадир. ӘҺ. 738 системлəрини сынагдан кечирмиш, јени молиләр) төрəдир (1880 и 1,1» М. Те
(1981); hejвандарлыг вә тәрәвәзчиликлә идарәстмә системиндән истифадә стмәк- рәличисини . Таверан Шарл Пи Алфони
мәшғуллур. Орта мәктәб, мәдәнијjәт лә «Салјут 6 — «Сојуз 36» орбитал ком- кәшф стмишдир), малјарија анчагана:
еви, китабхана, киног ургу вә тибб мән плекси илә бирләшмиш, нәзәрдә туту лары (алорheles) ја јыр. М. Африка,
тәгәси вар. М. Бразисиндә Тунч дөврү- лан эмәлијјатлары зерино jетирдиклән Асија, ҹәнуби Американын бир сыры
нүн сонларына аид курганлар, албан сонра Јерә енмишдир. lенин ордени ри.тарында ја јытындыр. Incalta
(Ѓафгаз) тајфасы гаргараларын вә Алба илә тәлтиф олунмушдур. 4 нөвү хтэнк Төрә,ир: Plasmodium
нија (Гафгаз) дөвлəтинин адыны сахла- МАЛЫШЕВ Николај Александрович vivax - үчкүнтүк м., Plasmodium ma
мыш топонимләр (Гаргар чајы, Агвон (л. 6.12.1911, индики Горки вил., Чка - lаriac— лөрдүнлүк м., Plasmodium
чa jы, Ағвон дүзү вә с.) мөвҹуллур. лов рну, Крапивино к.) — һидросперкс- falciparum — троник м. в; Plasmodium
1910 илдә м. Гарајев М. к.-ндә гызлар тика, су тәсәрруфаты вә һидротехники ovale— үчкүнүјә охшар м. а.лјарија
үчүн Азәрбајҹанда илк рус-татар мәк- гургулар саһәсиндә совет мүтəxəссиси. акчаланады хэстэн гашыны совурар
тәби ачмышдыр. Мәшһур Азәрб. ханән ССРИ EA м. үзвү (1976). Сосиалист кон плазмидиләр ан чаганадын организ
дәси һ. Малыбəјли М.-дә доғулмуш- Әмәји Гәһрәманы (1958). ССРИ Дөвләт минә түшүр вә бурада чинси чохалаа
дур. мүкафаты лауреаты (1951). 1942 илэн сиклини кечирир. Нәтичә15 споро
МАЛЫщин Иван Василјевич (3.2. Сов. Икп үзвү. Ленинград Сəна је Ин зоитләр агҹагналын түпүрчэк вэзи
1887, ечми Владимир, губ. Горохо туну битирмишдир (1934). 1947 иллән синдә топ.Таныр. Сонрадан агчагана,
ветс гәзасынын Марково к. — 20.9.1918) с. л. Жук ад. Үмумиттифar Пајић: инсаны санчыг да спорозоитләр ту
— Русијада ингилаби һәрәкат иштирак - Ахтарыш вэ Елми Тəді игaт Ин тунда пүрҹәклә саллам адама јотухурар.
чысы. 1905 илдән Коммунист партија- рәис мүавини ишлэјир. Мүһүм эсэр. Бура да спорозоитләр әввэлчә еритро
сынын үзвү. 1905 илдән Бакы нефт мә" - ләри надир комплекс һилроговшан ла сит дәії хариҹ, сонрадан исә еритросит
дәнләриндә фәһләлик стмиш, ингилаби рын (о ҹүмләдән Волга, Нил вә Фәрат дахили терри чинси инкишафыны ке
һәрәката гошулмушдур. Дағыстанда чајларында) лајићəлəринин ишләнмә чирир; бунунла да хәстәлијин инкуба
вә Ставрополда партија иши апармыш, синә һәср олунмушдур. Бир сыра һих сија өврү битир. Бу өвр үчкүнлүк
«Правда» гәзсти илә әмәкдашлыг ст- ротехники гургу лајићəлəринин һам. да 7 – 21 күн (бә' зән 8--- 14 aj), дөр
мишдир. Биринҹи дүн ја мүһарибәсин- зырланмасына (о чүмләдән Аг дәниз — күнлүк м. да 21 — 42 күн, тропик Мі.
дә (1914—18) орду ја чағырылмыш, әc- Балтик каналынын бәрпасы, Волга да 9- 16 күн, үчкүнлүјə oxurар M. да
кәрләр арасында ингилаби иш апармыш- CEC тикинтиси, Асуан бәнли) рәһбәр 10— 20 күн давам едир. Бундан сонра
дыр. Феврал буржуа-демократик ин лик етмишдир. 2 дәфә Ленин ордени, титрәтмә, һәраротин јүксəлəмхи вә шил
гилабындан (1917) сонра Пјатигорск з башга орден вә медалларла тәлтиф дәтли тәрләмә илә сәҹијjәләнән гыз
Советинә үзв сечилмиш, Гафгаз орду- олунмушдур. дырма тутмалары баш вертир. Тутма
сунун 1-ҹи вә 2 ҹи өлкә гурултајлары - МАЛЫШко Андреј Самојлович (14. лар үчҝүнлүк кә үчкүнлүјә охшар М.
нын (1917, мај, декабр) нүмa jәндәси 11.1912, индики Кијев вил., Обухов к. да бир күндән бир, дөркүнлүк м. да
олмуш, 2-чи гурултајда Гафгаз ордусу —17.2.1970, Кијев)— Украјна совет шаи ики күндән бир, тропик М. пын jүнкү
Һик -нә үзв сечилмишдир (1918 илин ри. ССРИ Дөвлат мүкафаты лауреаты формасында бир күндөн бир баш врир,
јанварындан катиби иди). Бакы Со- (1947, 1951, 1969). 1943 илдән Сов. агыр формасында 24-36 саат давам
ветинин, Халг Һәрби вә Дәниз Ишлэри икп үзвү. <Bәтән» (1936), «Лирика» сдир. Титрәтмә 2) — 30 дэг. дән 2 - 4
Комиссарлығы һəрби коллскијасынын (1938), «Мәним Украјинам» (1942), «Дө саата гэдәр давам едир: баша грысы,
үзвү олмушiдур (1918). Бакы комиссар jүш» (1943), «Мави дониз архасында • эзкинлик, тикпэфхник, өскүрмэ, бэ”
лары сырасында күлләләнмишдир. Ба (1950), «дериі ортасында» (1960), зән тусма мушаһидә - болунуур. Х.тә
кыда адына күчә вә с. вар. «ІЦэффафлыі» (1962), «Чинарлы jол нин һорарэти бирдән бирә it) 41°C гэ

«Галбими гүлсијјти» (әр јүкелир, дәриси туру вэ истиәд.: бах Бакы комиссарлары мәга- лар» (1964),
ләсинин әдәбијјатына. (1970) китабларындагы ше'р во поема - олур. Бу һал 8 12 саат да вам сдир.

ларда совет адамларынын эмэк рэпа - Сонра ххтә бәрк тәрләзир вә һәрарэти
МАЛЫқин Степан Гаврилович (?--- Дэти, вәтәпәрвәрлији тәрәнүм еди енир, бүтүн әламәтләр кечиб кедир,
1764)-рус Арктика тэдгигатчысы, ка- лир. Бо'зи шерлари Азгәрб. дилинэ тэр хжтәлә ремиссија (тутмалар олма јан
питан командор (1762). 17 365 — 37 и 1- ҹүмэ олунмундур. 2 дәфә Ленин ор дөвр) баш верир. Хүтәлијин формасын
ләрдә 2 ҹи Камчатка експедиси јасы деии, збага орден вә медаллараа дан асылы о.Тараг бу дөвр 48 - 12 саат
гэрб достоинин рини олмушдур. 17:37 тәлтиф едилмишидир. давам едир, сонра тутмаар тәкбар
илдә 1. Скуратовла бирликдә Јамал сэрлэри: ПІe'рләр. «Бајраr və олуур. Бир нечә тутмаас ан сонра да
јаны Ди:злә Доланыб кечини, ја илә күні» кітабында, Б., 1978; Стихи по- таг, гараҹијәр бөjуур, арылы олур,
lieы а. арасындагы боздан (индикі мы, М., 1962; Полдень века, М., 1975. хәстәләрдә зиф сарылыг мүшаһидә
Малықиш боглазы) тү6 Об чаt jынын едилар. Агыз этрафында, бурун пәрлә
мэдсэбитэ чатмыштыр: путиҹәдә ІШи МАЛЈАН Давид Мелкумович (17.4. ришдә учурлар эмәлә кәлир. Хүтәлик
мал Бузлу океанынын бу һижесинин 1904, Загатала . -17.7.1976, Јереван) м. комасы кими агырлашмалар верир.
саһилбоју тивир "Дилмини, Печора ермэни совет актјору. ССРІЇ халаг Муаличэси: м. элејһинә препа
Да Облок сааһилбоjунун хэритми артисти (1974). ССРІ Дөвлат мүкафа- ратлар — хлорохин, акрихин, кинә, хло
тәртиб олунмундур. м. кичилијә ты лауреаты (1950). 1952). 1942 илдән ридин, хиносид, примахин вә с. Про
даир рус дилиндә илк дәфә чап олуiн- Сов. Икп үзвү. 1924 илдэн г. Сундук- филактикасы: хәстәләри вә па
муш (1733) тә'лиматын мүәллифидир. јан а.д. Ермәнистан Дөвләт Драм Теат- разит кəздирәнләри вахтында ашкара
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чыхарыб муаличә стмәк, М.- ја гаршы ма вә с.) вар. Туризм инкишаф ст: ордени, башга орден вә медаллараа
ишләлилән препаратларлан (хлорохин, мишдир. тәлтиф олунмушдур.
бигумал) ичмәк вә с. ССРИ дә, о чүм- МАЛ ЈУтин Серксі Василјевич (4. МАЛмыж — РСФСР Киров Вил.-ІІ
тәдән Азәрб.ССР дә м. илә мүбаризә 10.1859, Москва — 6.12.1937, Москва)— дә шәһәр. Малмыж р-нунун мəркази.
лөвләт әһәмијjәтинә маликдир. Мүба совет бојакары, график. Москва Боја- Шошма чајы саһилиндә, Bјатски је
ризә иши илә ихтисаслашдырылмыш карлыг, hејкәлтәрашлыг вә. Ме'мар- Полјаны д.ј. ст.-ндан 57 км шм. г. - 15 -
ин тлар вә мүалиҹә-профилактика ида- лыг Мәктәбиндә охумушдур (1883—86), дир. Механики тə'мир, консерв, нив,
рәләринин кенин шәбәкаси мəцигул Рус Рәссамлары Иттифагынын (1903 дәмир-бетон мә'мулаты з-лары, сэнaje
олур. ССРИ-дә, о чүмләдән Азәрб. илдән). Передвижникләр ҹәмиijәтинин комбинаты; өлкәшүнаслыг музеји вә с.
ССР дә М., əсасэн ләк в едилмишдир. (1915 илдән) үзвү. Ингилаби Русија вар.

Әд.: Джавадов Р., Касимов Рәссамлар Ассоснаси јасынын тәшкилат- МАЛмө (Malniӧ) — Исвечин ч. -унда,
А., Малярия в Азербайджане, Б., 1974. чыларындан олмушдур. Кәндлиләрин Ересунн богазы саһилиндә шәһәр вэ

вә шәһәр јохсулларынын мәншэтиндән порт. Малмөхүсленинин инз, м. д.і.
МАЛАРИЈА AFҸАГАНАДЛАРЫ, cәһнәләр («Рәфигәләр», 1893, Трст ја- говшағы. Аеропорт (Бултофта). Oh.
анофелес (Anopheles)-агчаганал кон галерејасы, Москва). һәмчинин 460 мин (1977). Җәми-бәрәләр васито
лар чинси: инсанда мајарија төради портретләр (автопортрет, 1901, М. В. силә Копенhaкен ш. Ілю этаганэпир.
чиси олaн мaлјарија плазмодиләрини Нестеров». 1913, «К. Ф. Јуон», 1914; Машынгајырма, семент, кимја, јункүт
даншы jыр. Ганы jалныз дишиләр со hамысы Третіаков галерејасында дыр) вә јејинти сәнa iсси, ме'марлыг аби, 19
рур. Отураг вәзијjәтлә М.а. нын баш чәкмишдир. Совет Какимијjәтинин илк ләри вә с. вар. Балыкчы.ыг донанмасы -

агҹаганаллардан фәрги онун га иллэриин гэһрәманлыг пафосуну тә- нын да јапаҹағыдыр.
рычыгынын чәпино rалхын олма- чxxсүм етлирән сәрләр japaтмындыр МAЛов Серкеј Јефимович (16.1.188).
сыдыр: бу заман хортумчуглу баты, (Д. А. Фурмановун портрети, 1922, Казан — 6.9.1957, Псининград) — совет
Дөшү вә гарыпчыгы дүз хәтт әмәлә Третіаков галерејасы, «Партизан», 1936, түркологу. ССРИ EA м. үзвү (1939).

ССРИ Силаһлы Гүрвэлəринин Мәркәзи Газах.CCP әмәкдар елм хадими (1935).
Музеји). Ленинград ун-тинин проф. Бир сыра
МАЛЛАРМЕ (Mallarmé) Стефан (18. түрк дилларининг илк дәфә тәсвирини
3.1842, Парис—9.9.1898, Сена вә Мар- вермишдир. Горби вә Мәркәзи Чинэ

Шәк. 1. Отур- на департаменти, Валвен)— франсыз експедисијалар заманы (1909—11 вэ
мушi малјария шаири. Франсыз символизминин көр- 1913—14) yiгурларын, сары ујғурла -
ја ағҹаганады, кәмли немајәндәләриндән вә нәзәриј- рын, лобнор вә саларларын дили, фолк

јəчиләриндәндир. Јарадыҹылығында лору вә етнографијасына даир зәпкин
реалист мејлләр, демократик ohвали- материал топламыш, Годим түрк кита
pyhujjә, буржуа мүһитинә гаршы е'ти- бэлэрини өjpəнмишдир. Уігур аби дә
раз мотивлари дә ҝүчлүдүр. Сонг дөвр си «Алтын зарук»y әлјазмасыны аш
әсәрләридә әввалки нэзәри көрүшлә кара чыхармыш (1910) ва нәшр
риндә узаглашмышдыр. К. Аполли, диришдир (В. В. Радловла биркə).

Шәк. 2. Мал- нер, В. Незвал вә П. Неруданын јара - Тенин ордени во Гырмызы Әмәк Бајра
japojа агҹага- дычылығына, hабелә реалист франсыз гы орденіи илә тэлтиф олумушдур.

надынын поезијасына тә'сир көстәрм ишдир. Әсәрләр: Памятники древнеткәрк
Инкишвафы: письменности, М.—1., 1951; İla

Әсори: Стихи, в кн.: Европейская мятники
ајумуртасы; древнеткәркской письменности

поэзия
6— сүрфәси;

ХІХ в., М., 1977. Монголии и Киргизии, М.—1., 1959; Язык
Әд.: История французской литера- желтых уйгуров. Тексты и переводы, м.,в-пупу. туры, т. 3, М., 1959.

әд.: Гузев В. Г., Сергей Ефимо
кəтирир (шәк. 1). М.а. суда инкишаф МАЛлы шыхлы — Азәрб.ССР Ҝөj- лич Малон, «Советская ткоркология,
едир. Јумурталары пассив үзүр (шәк. чаі р нунун Јениарх советлијиндә кәнд. 1970, № 2; Ткркологический сборник,
2, а.), Сүрфәсинин (шәк. 2; б) тәнәф - Pн мәркәзиндән 9 км ҹ.-г. дә, Ширван 1975, М., 1978.
фүс борусу (сифон) joxдур вә сујун дүзүндəдир. ӘҺ. 1116 (1981); тахылчы- МАЛОЈАРОСЛАВЕТС— РСФСР Ка
сәтһиндә үфүги вәзијjәтдә ҝәзир. Сон лыг, барамачылыг вә һејвaндaрлыгла луга вил. -ндә шәһәр. Малојарославете
мәрһәләдә сүрфә пупа чеврилир (шәк. мәшғуллур. Сәккизиллик мәктәб, клуб, рпунун мəркәзи. Лужа чајы саһилин
2, в). 300 дән артыг нөвү вар. ССРИ -дә китабхана, тибб мәнтәгәси вар. дəдир. Автомобил јоллары говшағы.
9, оҹүмләдән Азәрб.ССР-дә 2 нөвү МАЛм (malm— инқилис дашронанла- д.ј. ст. Бирләшдириҹи вә бәркидиҹи
мә'лумдур. Бунлардан ади м.а. вә рынын јумшаг килли болитли әһәнiк- һиссәләр, кәрпич вә сүд з-длары, ме.
бәзэкли м.а. кечмишдә малјаријанын дашылара вердији ад)- Yст Јура- бел, hодијjә вә тикиш ф-кләри, елми
эсас төрэдичиси heсaб олунурду. Ади нын Оксфорд — Портланд мэртәбәләри тэдгигат трактор вә к.т. машынлары
м.а. (А. maculipennis) Шималда М.а. нә мувафиг шөбә. Термини '1856 илдә иып та'мири тхеполокијасы ин-тунун
чинсинин jajылдыгы сәрһәдә, шәргдә алман кеoлoгу А. Оппел тәклиф етмиш- тәҹрүбә здy, Bэтэн мүһарибэси (1812)
Благоешенскә гәләр, бәзәкли дир. Үст Јуранын мүасир бөлкүсүнә музеји вар.
М.а. (А. superpictus) ССРИ дә Орта мувафиг олмадығына көрә (1962 ил- МАЛОн ЕФИРИ, H.C(C00С.Н.),—
Асијада во Загафгазијада jajылмыш- дә Луксембург ш.-ндә Јура системи малон турш усунун диетил ефири; мејва
дыр. Мүбаризатадбирлари: үзрә кечирилән коллоквиумдан сон ра) иіли, рəнксиз маједир; 199°C-дә гајна
ев hејванлары сахланан биналары вә ишләдилмаси мәсләһәт көрүлмүр. јыр; сыхлығы 20°С-дә 1,055 г/см2-дир;
јанна јыш свлэрини инсектисидләмәк; МАЛМЕЈСТЕР Александр Кристапо- суда чәтин, үзви һәлледиҹиләрдә асан
М.а. Нынчохалдыгы су һөвзәләрини вич (д. 18.10.1911, Петеруп наһијси; һэлл олур; мүһүм кимјави хассаси СН,
турутмаг; сүрфәләри мэhв етмәк үчүн индики Рига ш. р-нунда) -- механика групуйдақы һидрокен атомдарынын гэ
су һөвзсинә ағ нефт ва гара нефт төк- саһәсиндә совет алими вә дөвләт хали ләви метал атомдары илә асанлыгла әвэз
мэк, инжектиси,лләмәк. Биоложи мүба - ми. ССРИ EA м. үзвү (1970), Лат.ССР олуна билмасидир. Бу заман эмэлә ҝә
ризо усулларынан да истифа,дә еди- EA акад. (1958) вә президенти (1970). лəін метал төрәмәләрнігдэн үзви бирлэш
лир: хүсусилә Загафгазијада вә Орта Сосналист Әмәји Гәһрәманы (1969). Лат. мəлəрин мухталиф синифләринин (кар
Асијанын ч, унда су һөвзәләринә М.а.- ССР әмәкдар елм вә техника хадими бон туршуларынын, кетонларын вэ c.)
нын сүрфә вә упларыны jcjән балыг - (1965). 1942 илдән Сов.Икп үзвү. Лат- синтезиндә кепиш истифадә едидир.
лар (гамбузија) бурахылыр. Инсанла вија ун-тини (1937) битирмишдир. Га- Бә'зи бирләшмәләри јухукəтирэн дәр
ры м.а.-ндан горумаг үчүн репеллент- быг, лөвһә вә милләрин jүкләнмәси мандыр.
ләрдән истифадә олунур. проблемини һәлл етмәјә имкан верән МАЛОРОССИЈА — чар Русијасыныit
МАЛЈОРКА, Мајорка (Mallor, деформасијаларын локаллыгы нәзәриј. рәсми актларында, тарихи мәнбәләрдә
са)— Аралыг дәнизиндә ада. Балеар ада јәсини ишләјиб һазыpламыш, бә'зи по вә задəкан-буржуа тарихшүпаслыгында
ларындан əн бөјүү. Испанија ја мәх- лимер материаллардан һазырлапан кон- Украјнанын ады. «М.» термини 14 жp
сусдур. Саh. 3640 км?. Сәтһи, əсасəн, струксијаларын һесабланмасы методла- дә japaнмышды вә илк вахтлар Галич
тәпәли дүзэнликдир. Шм.-г. дә дaғлар рыны вә с.-ни таклиф етмишдир. 1971 Волын торпагларына дејилирди. Ук
(hүнд. 1445 м ә гэдәр) јерләшир. Ланд —74 илләрдә Лат. ССР Али Советинин рајна Русија илә бирләшдикдән (1654)
шафты Аралыг дәнизи типлидир. Сит- сəдри олмулидур. Лаг. КП мк үз - сонра рәсми мә'на ала «М.» термин
рус биткиләри, үзүм, зејтун jетишдири- нү, ССРИ Али Советинин (9—10 - ҹу чаризин Украјна ја гаршы бөјүк дөв
лир. Балыг овланыр. Курортлар (Пал- чағырыш) депутатыдыр. з дәфә Ленин лә1 ик сијасəтини ифадә едирди. Со

1967.
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вет тарихшүнacлығында «М.» термини тәгр. 87%-дир. Əсас шә
ишләдилмир. Һәрләри: Слима (22 МАЛТА

МАЛОРУСЛАР - украјналыларын кеч- мин; 1971), Валлетта Влас
мишады. (18,3 мин; 1979).
МАЛОти-Лесотонун пул валиди. Тарихи ма'лумат. И 80 шуг

1979 илин декабрында тәдавүлә бу- М.-да јашајыш мәскән СМарсалфорка
рахылмыш вә ренди—ҸАР -ын пул ва- ләри е.ә. 4 ҹү минил- Зебуче
Һидини әвәз етмишдир. ликдә мејдана ҝәлмиш
МАЛРО (Malraux) Андре (3.11.1901, дир. Е.ә. 13 әсрдә фини- ЕВикторија rantuja

Haðyp
Парис — 23.11.1976, Парис). франсыз кијалылар, 6 әсрдә

178°. муар Расид-Кало.
Шеукијајазычысы, сијаси хадим. «Кағыз һилал- карфaкенлиләр, Комино без

оmco-dP
лар» (1921), «Фатеһләр» (1928), «Крал- 218 илдә ромалылар
лыг jолу» (1930), «Инсанын һәјат шә- М.-ны әлә кечирмиш
райти» (1933) романларында нитсшечи- диләр. 395—870 ил
лик вә үмидсизлик мотивлари экс олун- ләрдә Бизансын, 870— -Расчи-ками

мушдур. «Нифрәт илләри» (1935) по- 1091 илләрдә əpəбла -
вестиндә, «Умид» (1937) лирик репор- рин һакимијjәти алтын Pac-wa-Yahw=65

олмушдур.тажында 30-ҹу илләр Авропа Һадисә- да 1091 Сент-Дол-БИ

ләри əксини тапмышдыр. Испанијада илдә норманлар ишғал
милли-ингилаби мүһарибә (1936—39) едәрәк Сиҹилиjаjа бир Рас-ир-Раф:03
дөврүндә респ.-чылар тәрәфиндә вуру- ләшдирмидиләр. 1530 -Биркиркара

знавур-Тауар е.
шан хариҹи көнүллу тәjjapəчиләр ес- илдә М.-да чанкавар Аруно

кадрилјасынын командири олмуш, Мү- ордени (Иоһанчылар)
Малта атакгавимәт һәрәкатында иштирак етмиш- бәргәрар олду. 16 əср Зебуч 'Паола Хал-Таршин

дир. Марксизмә јабанчы мүнасибәт дә м. дәфәләрлә түрк
бәсләмишдир. Де Голлун japaтдығы пар- ләрин һүҹумуна мә” Кренди,

тијанын таблиғат идарәләринә рәһбәр- руз галмыш, 1798 илдә
лик етмиш, Франсанын мәдәнијjәт на- бураны Франса
зири олмушдур (1959—69). Инҹәсәнә- кечирмишди. 1800 ил
тин фәлсәфи проблемләринә дайр әсәр- дә Б. Британија М.-ны
ләри, хатирәләри («Кәсилмәли палыд- тутараг өзүнүн мүстәм
лар...», 1971 вә с.) вар. Бакыда олмуш- ләкәси е'лан етди. Азад
дур (1968). лыг һәрәкатынын күҹ

ләнмәси нәтиҹәсиндә Б. Британија 1921 ја (1924). Мүтәрәгги Консти"
илдә м.-ја өзүнүидарә статусу верди тусијачы ftартија (1953). Мал
(1930 илдә ләғв олунмуш вә 1947 ил та Коммунист Партијасы (1969).
конститусијасына әссән јенидән бәр- Малта Һәмкарлар итти
па едилмишди). Инкилтәрә әлејһинә фаглары Конфедерасијасы
күтләви чыхышларла әлагӘдар 1959 (1958), Малта —ССР и достлуг
илдә өлкәдә фөвгәл' адә вәзијjәт е'лан ҹәмијjәти.
олунду, 1947 ил конститусијасынын Təcəppүфат. Игтисадијјаты зәйф
фәалијjәти дајандырылды. 1962 илдә инкишаф етмишдир. Təcəppүфатында
Б. Британија М. нын дахили өзүнү- хариҹи (әсacән, Инжилтәрә) капитал
идарә статусуну бәрпа етмәјә, 1964 ил үстүндүр. Дөвләт планына әсaсән
сентјабрын 21-дә исә Милләтләр Бирли- м.-да ҝәмигајырма вә кәми тә'мири сә
ји чәрчивәсиндә М.-ja мүстәгиллик најеси, туризм вә к.т. инкишаф етди
вермәјә мәҹбур олду, м. 1964 илдә рилир. Ән ири сәнаје мүəссисаси Вал

МАЛТА (Malta). Малта Респуб- БМТ үзвлүjүнә гәбул eдилди. Бунунла леттада кəми тә'мири тәрсанәсидир.
ликасы (Republic of Malta). белә Б. Британијанын М.-ja гәбул ет- К.т. xаммалыны е'мал едән јејинти вә

Үмуми ма'лумат. Аралыг дәнизинин дирдији «Гаршылыглы мүдафиә Һаг- jүнкүл сәнаје инкишаф етмишдир. Дә
мәркәзи һиссәсиндә, Малта архипела- гында» сазишə (1964) əсасəн Инкилтә-ри аjаггабы, керамика, кимја вә ме
тында дөвләт. Малта боғазы М.-ны рә, гошунларыны 10 ил мүддәтинә М. тал e'малы мүəссисəлəри вар. К.т.-нда
Италијадан, Тунис боғазы исә Тунис- әразисиндә јерләшдирмәк һүгугу ал- Хырда кәндли тасарруфатлары үстүн
дән ауырыр. Милләтләр. Бирлијинә ды. 1967 илдә М. илә ССРИ арасында дүр. Әcacән, картоф, помидор, ситрус
дахилдир. Саh. 316 км?. ӘҺ. 360 мин дипломатик мүнасибәтләр japaдылды. мејвәләри, үзүм, буғда, арпа, гарғы
(1980). Пајтахты Валлетта Ш.-дир. 1962—71 илләрдә өлкәнин игтисади далы jетишдирилир. Ҝүлчүлүк инки
Дөвләт гурулушу. м. респ.-дыр. вә сијаси ҹәһәтлән Гәрб дөвләтләрин- шаф етмишдир. д.і. joxдур. Бәрк өр

1964 ил Конститусијасы (1974 ил дə- дән асылылығы күҹләнди. 1971 илдә түклү автомобил jолларынын уз.
јишикликлари илә) гүввәдәдир. Дөнләт һакимијjәтә ҝәлән Лејборист һөкумəти 12 мин км-дир (1976). Əсас дәниз пор
башчысы Нүмajәндәләр палатасынын милли истиглалијjәтин мөһкәмләнди- ту Валлеттадыр Бејнәлхалт аеропорт
5 ил мүддәтинә сечдији президентдир. рилмасинә јөнәлдилән тəдбирләр көрдү, (Лука) вар. Тикиш мә'мулаты, аjагта
Ганунвериҹи орган Нүмajәндәләр пала- 1964 ил Инкилтәрә—М. сазишини ләғв бы вә с., ихрам олунур. Сәнaje хамма
тасыдыр (5 ил мүддәтинә сечилән 65 етди. Бунунла белә, өлкә игтисадијја- лы, јанаҹаг, машын вә ава данлыг, әр
депутатдан ибарәк дир). Иҹра haкимиј- тынын хариҹи капиталдан асылылығы, заг вә с. идхал eдилир. Хариҹи тиҹа
јəтини һөкүмәт һәјата кечирир. ишсизлијин јүксәк сәвијjәси һәлә дә рәти эсасəн, Б. Британија вә Италија

тәбиәт. Малта архипелагы 2 бөјүк давам едир. Инфилтәрә илә М. арасын иләдир. Туризм инкишаф етмишдир
(Малта вә Готсо) вә бир сыра хырда да имзаланмыш сазишə əсасəн 1979 ил (1979 илдә 618,3 мин нәфәр). Пул ва
ададан ибаратдир. Малта а.. нын сәт- мартын 31-дә М.-дакы инкилис həрби һиди м. фунтудур.
hй карстлы платодур (һүнд. 240 м-дәк). базалары ләғв олунду. М. һөкумати Сәһијjә. 1977 илдә әһалинин һәр
Иглими Аралыг дәнизи типлидир. Ор- нүмajәндә hej'әти ССРИ-дә олмушдур мин нәфәринә дүшән доғум сајы 18,0,
та темп-р февралда 12°C. августда (1979). 1982 илин јанварында М.-нын өлүм сајы 8,9; һәр мин нәфәр дири до
25°С-дир. Иллик јағынты тәгр. 530 мм. хариҹи ишлар назиринин ССРИ-jә сә- ғулана көрә ушаг өлүмү 14,0 олмуш
Ширин су мәнбәләри аздыр. Аралыг фәри заманы Совет — М. мүнасибәтлә- дур. Орта өмүр кишиләрдә 68,1, гадын
дәнизи типли ксерофит кол биткиләри ринин даhа да инкишаф етдирилмаси ларда 72 илдир. Гери-инфексион па
jajылмышдыр. мәсәләләри нәзәрдән кечирилмишдир. толокија (атеросклероз, јаман төрәмә
әһали. Әһалиси, әcacән, малталы- М. һөкумати хариҹи сијасəтин дә ләр, шәкәрли диабет, һипертонија

лардыр. Инқилис вә италјанлар да блоклара гошулмамаг сијасəти јери- вә с.) кениш јајылмышдыр. М.-да 3431
јашајыр. Диндарлары католикдир. дир. чарпаjылыг (әһалинин һәр 10 мин нә
Рәсми диллари Малта вә инқилис дил- Сијаси партијалар, һәмкарлар итти- фәринә 105,6 чарпајы) 9 хәстәхана
ләридир. Ишләјән әһалинин 23,3%-и фаглары вә дикәр ичтиман тәшкилат- мүəссисаси, 15 поликлиника, 382 һә
сәнаједә, 57,9%-и хидмэт саһәсиндә лар. Леј борист Партијасы ким(әһалинин һәр 850 нәфәринә 1 һә

1 чалышыр. Орта сыхлыг 1 км?-дә тәгр. (1920 илдә тә’сис олунмушдур; haким ким), 44 диш Һәкими, 300 әҹзачы,
980 нәфәрдир (1980), шәһәр әһалиси партијадыр). Милләтчи Парти - 1,1 мин орта тибб ишчиси вар (1975).
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МАЛТА КОММУНИСТ ПАРТИЈАСЫ Әсәрләри: Избранное, М., 1951;
(мкп)—1969 илдә тә'сис гурултајында Крест стрела. М., 1962; Человек на доро:
japaдылмышдыр. Фәһләләр, зиjалы- ге. Рассказы, М., 1962.
лар вә тәләбәләр арасында кениш иш

Әд.: Гиленсон Б. А., Американ
ская литература 30-х годов XX века, М.,

апарараг игіпериализма иртиҹаја 1974.
гаршы мүбаризәдә бүтүн мүтәрәгги ва
демократик гүввәләрин бирлији, өл- MАлтСЕВ Анатоли Иванович (27.11.
кәдә дәрин сосиал дəјишикликләр һә- 1909, Москва вил., Шатурск р-ну, ин
јата кечирилмаси уғрунда чыхы едир. дики Мишерон гэс.

МКП-нин 2-ҹи гурултајында (1979) гә —7.7.1967, Новоси

бул олунмуш програм да Малтанын бирск)-совет рија

милли истиглалијjәтини мөһкәмләндир зијјатчысы. ССРИ

мәк, зәһмәткеш күтләләрин һүгуг вэ EA акад. (1958; м.

вәзифәләри, сосиал тәрәгги уғрунда мү үзвү 1953). Ленин

Валетта шәһәриндән көрүнүш.
баризәдә партијанын мәгсәд вә вәзифә мүкафаты лауреаты

ләри мүəjjән едилмишдир. Малта ком (1964), ССРИ Дөв
ләт мүкафаты лау

Һәким кадрлары М.-нын Крал ун-тин- мунистлари милли-демократик һәрәка
дә һазырланыр.

реаты (1946). Əсастын өнүндә ҝедәрәк сосиал тәрәгги ва

Маариф. 6—14 јашлы ушагларын сосиализм уғрунда мүбаризә апарыр тэдгигатлары ҹәбрә
риjази мантигә

тә һсили иҹбаридир. Тәһсил мүддәти лар. мкп МК-нын Баш катиби Анто аиддир. Груп, алго
азјашлы ушаглар мәктәбиндә 2, ибти- ни Вассалолур. Мәркәзи мәтбуат орта ритм вә һалга нәзә
даи мәктәбдә 6, орта мәктәбдә 6, пешә ны «Пролетаріат» журналыдыр.
мәктәбләриндә (ибтидаи тәһсил МАЛТА ОРДЕНИ-Иоһанчылар ор ријjәләриндә, хәтти ҹәбрдә, тоположи

сында) 3—5, ибтидаи мәктәб мүәллим- денинин адларындан бири.
ҹәбрдә вә Ли ҹәбриндә фундаментал

ләри Һазырланмасы системиндә 2 ил- МАЛТАЗА — малтозанын молекул
нәтиҹәләр алмышдыр. Модел нәзәриj

дир. Валлеттада ун-т, коллеҹ, китаб- глукозаја парчаланмасындан алынан јəси вә ҹәбри системлəрин умуми нә
хана, Милли музеј вар. фермент; глүкозидаз групуна мәнсуб- зәријjәсинин баниләриндәндир. Онун

Мәтбуат, радио верилишлари, те дур. Инсан вә
локал теоремлари риjази мəнтигин ҹәбмәмәли hејванларда

левизија. Əсас
мүнтәзәм тәтбигинин əсасыны гоj

мәтбуат органлары (әсacән, мәдәалты вәзи вә бағырсаг
«Тајмс оф Малта» (1935), «Оризонт» ширәсиндә), биткиләрдә (киф көбәлә мушдур. ССРИ Али Советинин (4—5
(1962), «Насион тагна» (1970), hajja» јиндә, ҹүҹәрмиш дәндә вә с.) вә мик чакырыш) депутаты олмушдур.

(1970) күндəлик газетләридир. Радио роорганизмләрдә олур. М.-нын кар
Ленин ордени, 2 башга орден вә медал

телевизија верилишләринә Малта боһидратларын һәзм олунмасында бө- ларла тәлтиф едилмишдир.
Бродкастинг Осорити һөкүмәт тәшки- јүк әһәмијjәти вар.

Әсәрләри: Алгоритмы и рекур
функции, М., 1965; Основы ли

латы нәзарәт едир. МАЛТАЛЫЛАР — Малта дөвлатинин нейной алгебры, 3 изд., М., 1970; Алгебраи
Ме'марлыг вә тәсвири сəнəт. Мал- əсас әһалиси, халг. 315 мин нәфәр- ческие системы, м., 1970; Избр. труды,

та вә Готсо а-рында Неолит дөврүнә дән чохдур (1980). Малта дилиндә да- т. 1-2, М., 1976.
айд надир мегалитик дини тикилиләр, нышырлар. Диндарлары католикдир. МАЛТСЕВ Теренти Семјонович (д. 10.
керамика нүмунәләри, hејкәлҹикләр M. eһтимал ки, гəдим Финикијадан 11.1895, индики Курган вил., Шадрин
ашкар едилмишдир. М.-нын антик вә кәлмәләрин нәсилларидир. Бир чох
Бизанс — әрәб дөврлари инҹәсәнәти чох асрләр јунан, Карфакен, әрәб, нор

р-нунун Малтсево

садəдир. Сон Ренессанс дөврүндә Мал- ман, испан, Рома, Бизанс, франсыз,
к.)—к-з истеhca
латы

та (иоһанчылар) орденинә хидмәт едән инқилис ва б.-нын һакимијjәти алтын
јениликчиси.

Ики дәфә Соста
италјан усталары jашајыш биналары да олмушлар. Истилачылар М.-ын
вә истеһкам ме'марлығынын јени нү- мәмшәт вә мәдәнијjәтләринә тә'сир ет

лист Әмәји Гәһрә

мунəлəрини јаратмышлар. 17 əсрдә мишләр. Әкинчилик, бостанҷылыг, мал
маны (1955, 1975).
ССРИ Дөвлат мү

Караваҹҹо вә б. италјан бојакарлары дарлыг, балыкчылыг вә дәнизчиликлә
М.-да ишләмишләр. Сонралар М. ин- мәшғулдурлар.

кафаты лауреаты

ҹәсәнәтиндә јерли сəнəткарларын ро- МАЛТОЗА (инк. malt-сәмәни), сә
(1946). В. И. Ленин

лу тәдриҹән артмышдыр: 16—17 əср- мени шәкәри, СІНО, — тәбии
ад. YикTEA фәх

ләрдә ме'марлардан Ҹ. Кассар, Ло
ри үзвү (1956). 1939
илдән Сов, ИКПренсо, Һејкәлтәраш Мелхиор; 18 — 19 дисахаридләрдән бири. Мүҹәрм иш ар

әсрләрдә ме'марлар C. Иттар, Д. Грон- чохдур. Суда асан һәлл олур. Дады
па, буғда, човдар вә с.-дә (сәмәнидә) үзвү. Курган вил.

је де Вассе.
Шадрин р-нунда

шириндир. hејван вә битки организм- кы «Заветы Ленина» к-зунун тарлачы
Әд.: шеленин

пяти островов, «Новое время», 1980, № 44. ментатив парчаланмасында әмәлә кә- тәҹрүбә ст.-нын рәһбәридир. Сәтһи
В., Государство ләриндә нишаста вә гликокенин фер- сы вә 1950 илдән орада japaдылмыш

МАЛТА-Иркутакдан 85 км г.-дә, лир. М. инсан вә һејванларын мә'дә- беҹәрмә вә сәпинин оптимал мүддәт
Малта к. јанында, Белаја чајы саһи- бағырсаг ширәсиндә, ҹүҹәрмиш дән- ләри илә јанашы дəрин лајдырсыз шу
линдә үст Палеолит мәскәни. 1928— дә, киф көбәләкләриндә вә мајада мун тәтбигини нәзәрдә тутан лајдыр
59 илләрдә тәдгиг олунмушдур. Даш- олaн малтаза ферментинин тә'сири илә сыз әкинчилијин мүәллифидир. Зәр
дан әмәк аләтләри, сүмүк мә'мулаты, ики молекул D-глукозаја парчаланыр. бәчи-колхозчуларын 2-ҹи Умумитти
бәзәк шејләри, һәмчинин чохлу сәнәт- М. нишасталы мәһсуллардан спирт фаг гурултајынын (1935) вә колхозчу
карлыг нұмунаси вә с. тапылмышдыр. истеһсалында аралыг мəhсул кими ларын 3-ҹү Үмумиттифаг гурултары
М.-да зəнкин аваданлығы олан ушаг алыныр. М.-дан шәрабчылыгда, јејин- нын (1969) иштиракчысыдыр. Сов. Иk
Гәбри дә ашкар едилмишдир. ти сәнајесиндә, микробиологијада ис- 9, 20—26-ҹы гурултауларынын нүма

әд.: Герасимов М. М., Палеоли- тифадә едилир. jәндәси, ССРИ Али Советинин (2—5
тическая стоянка Мальта (Раскопки 1956— МАЛТc (Maltz) Алберт (8.10.1908, ҹи чакырыш), РСФСР Али Советинин
1957), «Советская этнография», 1958, № 3. Нjy-Јорк—1978) — американ јазычысы. (6—7-ҹи ҷағырыш) депутаты, олмуш
МАЛТА дили — малталыларын ди- «Јер үзәриндә сүлһ» (1934), «Гаранлыг дур. 5 дәфә Ленин ордени, 4 башга ор
ли. Сами дилләринә дахилдир. М.д.- шахта» (1935), «Сырави әскәр Хикс» ден вә И. В. Мичурин ад. Бөјүк Гы
ндә тәгр. 315 мин адам данышыр(1980). (1935) пјесләриндә, «Гыса һәјатын узун зыл медал илә тәлтиф едилмишдир.
Мәншәҹә 9—11 асрләрдә Малтаны күнү» (1957) романында буржуа мүһити Малтсево к.-ндә бүстү гоjулмушдур.
тутмуш əpəблəрин дили илә бағлыдыр. вә мүһарибә әлејһинә чыкмыш, сосиал
Фонетикасы ҹидди дəјишиклијə yғра- Һәмрә'јлији мүдафиә етмишдир. Фәһ- ботки почвы и посева, м., 1955; Земля

Әсәрләри: Новая система обра

са да, морфолокијада әрәб дилинин ләләрин мүбаризасинә һәср олунмуш полна загадок, Челябинск, 1969; Вопросы
хүсусијjәтләри, əсасəн, сахланылмыш- «Дәрин гајнаг» (1940) романында дол- земледелия, 2 изд., м., 1971.
дыр; лакин һалланма арадан чыкмыш ғун коммунист образы japaтмышдыр. Әд.: Иващенко А., Шадринский
вә дахили флексија мүрәккәрләшмиш- «Хач вә ох» (1944) романы, «Бир дәфә мыслитель, «Наука и жизнь», 1979, № 7;
дир. Лексикасына Авропа (хусусилә јанварда» (1966) повести фашизмә Мальцева, Челябинск, 1980.

Гладышева Л., Нива жизни Teрeнтия

италјан) дилләриндән чохлу сөз кеч- гаршы мүбаризәдән бәһс едир. Бә'зи
мишдир. Әлифбасы латын графика- hекајəлəри Азәрб. дилинә тәрҹүмә МАЛТУС (Malthus) Томас Роберт
сына əсасланыр. олунмушдур. (17.2.1766—23.12.1834)— инкилис иг.
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кечӘН Ишығын

Əсасыны

тисадчысы, кешиш. Ост-һинд ширкә- си илә анализатор оху арасындакы 1-ҹи миниллијин 1-ҹи јарысына аид даш
ти коллеҹиндә муасир тарих вә сијаси а буҹағындан асылылығы. Франсыз гуту гәбирлари вә 2—3 әсерләрә аид гә
игтисад кафедрасынын проф. иди. м. физики Е. Малүс вермиш (1810), бирләр (2 гәбирдән кил габлар, мунчуг -
буржуалашмыш торпаг аристократија- д. Араго исә тәҹрүбәдә тәсдиг етмиш лар вә с. ашкар едилм ишдир) тəдгиг
сынын идеологу, Б. Британијада вулгар дир. Zо вә Јујғун олараг анализатора олунушдур. Тапынтылар Азәрб.-ын
сијаси кетисадын əсасыны гојанлар- Дүшән вә ондан чыхан хәтти Полјар- һәмдөврабидəлəринин материаллары
дан бири олмушдур. «Әһали гануну лашмыш ишығын интенсивлијидирсә илә охшардыр.
Һагтында тәҹрүбә» (1798) Әсәриндә вә анализатор бу шүалар үчүн мүтлэг Әд.: бах Мака абидəлəри мәгаләсинин
әһалинин ачынамаглы вәзијjәтини вә шәффафдырса, М.г.-на көрә ) =Jocos?a. әдәбијјатына.
ишсизлији «мүтләр артыг адамларын» мүстави полјарлашмыш шүаны хәтти МАМАЛЫГ - клиник тиббин бир бөл
олмасы, тәбии әһали ганунунун» фәа- полјарлатан ики штанын ҹәми кими маси; һамиләлик, доғум, доғумдан сон
лијjәти илә изаһ етмәјә чалышмыш- көстәрмәк вә oнлaрын һәр биринин ракы дөврүн физиоложи вә патоложи
дыр (бах Малтусчулуг). Муасир бур- тенсивлијини М.г. илә heсaблaмar oлaр. просесләрини, һамиләјә, дөлә вә заһы
жуа истисадчылары капиталист игти- Бүтүн полјарлашдырыҹы ҹиһазларда, гадына көстəрилән бардым методлары -
садијјатынын тәнзимләнмәсиндә М.-ун мəс., фотометр, спектрофотометр вә ны өjpәнән елм. М. -ын эсас мәгсәди
мүддәаларындан истифадә едирләр. С.-дән интенсивлији һамиләлик дөврүндә баш верән патоло
МАЛТУСЧУЛУГ-әһали сакинлији м.г. -на әсacән һесабланыр. жи просесләрин гаршысыны алмагдыр.
барәсиндә буржуа бахышлары систе- МАЛХАН силсиләси — РСФСР м. кинеколокија илә сых әлaгәдардыр.
ми; Т. Р. Малтусун ады илә бағлы- Чита вил. вә Бурјат МССР-дә дағ сил- М. Һамиләлијин физиологија вә пато
дыр. Буржуа демографијасында əсас силәси. Уз. тәгр. 250 км, орта һүнд. ложијасы, догум вә доғумдан сонракы
ҹәрәјанлардан биридир. М.-а көрә 1200—1300 мә гәдәрдир (макс. Һүнд. Дөвр, оператив м., дөлүн вә jенидо
зәһмәткешләрин вәзијjәти капитализм 1735 м). Гранодиорит, гранит вә шист Гулмушун физиолоки јасы, патолокија
гурулушунун сосиал шәраити илә де- ләрдән тәшкил олунмушдур. Јамач- сы вә с. бөлмәләрә бөлүнүр. М.-ын
јил, тәбиәтин «әбәди» ганунлары илә лары тајга мешәләри илә өртүлүүр. патоһистоложи, систоложи, микробиоло
мүəjjән едилир. Ҝyja jaшa jыш вaситә МАЛҹәһәт, малҹәһат (сель) жи, електрофизиоложи, биокимјави вә с.
ләринин артымы әһали артымындан орта әсрләрдә Јахын Шәрг өлкәләрин- мүајинә үсуллары вар. М. тиббин ән
кери галыр; адамлар биоложи хүсу- дә, һабелә Азәрб.-да торпагдан исти- гәдім саласидир. Тибб әдәбијјатынын
сијjәтләриндән асылы олараг Һәндәси фадә едән кәндлиләрдән мәһсулла (буг м.-дан бәһс едән гəдим нумунәләринә
сижилә илә, jaшajыш вaситәләринин да, арпа, дүјҮ, памбыг вә с.) алы- Мисир папирусларында, Чин һероглиф
мигдары исә jалныз эдəди силсилә илә нан феодал рентасы. 15 асрдән хәрач јазыларында, һиндуларын «Ајурведа»
артыр. Малтуса көрә әһалинин сајы терминини әвәз етмишдир. М.-ин миг- китабында раст кәлмәк олур. Доғумун
вә jaшajыш "васитәләринин мигдары дары ајры ајры дөврләрдә мүхтэлиф ҹәрраһи усуллары, кесар кәсији јунан
арасындакы нисбәт кениш инсан күт- hәҹмдә (адәтән, мәһсулун 1/100 — 1/3 həкимләринә мә'лум иди, ембриотомија
ләсини тәләф едән епидемија, аҹлыг, һиссаси) олмушдур. Ханлыглар дөв- ашкар едилишди. 16 əсрдә гадын ҹин
муһарибә вә с. илә тәнзимләнмәлидир. рүндә бәһрә, дәh jек вә с. адлaрлa топ- сијjәт органларынын анатомик гурулу
Марксизм-ленинизм классиклари М.- ланылырды. Шу өjpәнилди, бу да М. елминин ин
ун мүртәҹе маhujjәтини көстəрмиш, МАМА — РСФСР Иркутск Вил. вә кишафына сәбәб олду. 18 әсрдә М. ка -
ону буржуазијанын пролетариата гар- Бур.МССР дә чај. Витим чајышын федралары, клиникалары ачылмага
шы с'лан етдији ачыг мүһарибә адлан- сол голу. Јухары Ангара силсилсин- башлады. Русијада М.-ын
дырмышлар. Онлар сүбут етмишләр дән башланан Сағ М. вә Сол м, чај- Н. М. Амбoдик - Максимович гојмуш
ки, инсан ҹәмијjәтиндә «әбәди тәбии ларынын бирләшмәсиндәй әмәлә кәлир. дур. 0, əјани вәсаит (фантом) таклиф
әһали ганунлары» вә «торпағын мүн- Уз. (Сол М.-нын мәнбәјиндәп) 406 км, етмиш вә илк дәфә олараг Русијада
битлијинин азалмасы гануну» јоxдур һөвзасинин саh. 18,9 мин км?. Әcacәні, мама машасыны тәтбиг етмишдир.
вә ола да билмәз. Һәр бир истеһсал јағыш сулары илә гидаланыр. Октјабр- ССРИ -дә М.-ын инкишафында
үсулунун өзүнәмәхсус əһали гануну дан мајадәк донмуш олур. Кәмичилијә А. П. Николајев, А. И. Петченко, Л. С.
вар. Капитализм шәраитиндә нисби јарарлыдыр. Һөвзәсиндә микa jaтar- Персианинов, И. И. Јаковлев, оҹүм
әһали артыглығы, јə'ни ишсизлик һөкм лары вар. ләдән Азәрб. ССР дә Ф. Н. Илјин,
сүрүр, әһалинин тəкрар истеһсалы вә МАМАДыш — Тат. МССР дә шәһәр. М. К. Маһмудбəјова вә б.-нын бөјүк
«инсанын төрајиб артмасы шәрайти би- Мамадыш р-нунун мəркәзи. Вјатка ча- хидмати олмушдур. М. ын нәзәри ва
лаваситә мухталиф ичтимаи организм- jында кәм и да ја наҹағы. Спирт з ду, тәҹрүби мәсәләләри мамалыг-кинеко
ләрин гурулушундан асылыдыр ... » јағ-пендир комбинаты, тарих өлкәшү- локија елми-тəдгигат ин-тларында өj
(Ленин В. И., Әсәр. там күллиј- наслыг музеји вә с. вар. рәнилир. ССРИ-дә «Акушерство и ки
јаты, ч. 1, cəh. 500). Јени малтусчулар МАМА) (?—1380)-татар сәркәрдәси. неколокија» журналы нәшр олунур.
Малтусун мүддәаларыны мүасир шә- Гызыл Орда ханы Бердибəјин бачысы Әд.: Справочник по акушерству и
раитә тәтбиг етмајә чалышырлар; он- илә евләндикдән сонра, әслиндә дөв- гинекологи. под ред. Т. С. Перспанино

лар иддиа едирләр ки, инкишаф едән ләтин haкими олмушду. Гызыл Орда- ва и И. В. Ильина, 2 изд., М., 1978.
өлкәләрдә әһалинин јүксәк артым сүр'- нын гүдрəтини бәрпа мәгсәди илә рус МАМБЕТОВ Азәрбајҹан Мәди оглу
əти Малтусун фикирләринин доғрулу- торпагларына jүрүшләр стмиш, Рјазан (д. 2.9.1932, индики Волгоград вил.
куну сүбут ёдир. Әслиндә исә бу өл- (1373, 1378) вә Нижни Новгород (1378) нин Савинка к.) — газах совет режис
кәләрдә мүасир демографик вәзијjәт кнјазлыгларына ағыр зәрбә вурмушду. copy. ССРИ халг артисти (1977).
(бах Демографија) онлaрын соснал иг- Лакин Москва кнјазлығына һүҹум за - ССРИ Дөвләт мүкафаты лауреаты
тисади инкишаф сәвијjәсиндән, тибб ел- маны Воже чајы саһилиндә М.-ын дәс- (1974). 1961 илдән Сов. Икп үзвү. 1957
минин тәрәггиси нәтиҹәсиндә өлүм һал- тәләри дармадағын едилди (1378); Ку- илдән М. Ауезов ал. Газаxыстан Драм
ларынын хејли азалмаҫындан ирәли кә- ликово вурушмасында (1380) там мәг- Театрынын реж., 1964 илдән баш реж
пир. Бә'зи муасир малтусчулар әһали лубијjәтә украды. Гызыл Ордада һаки- (1970 илдән һәмчишин директор) ол
артымынын дүнјада минерал хаммал вә мијjәти Тохтамыша вермәјә мәҹбур мушдур. «Фәрсиз огул» (1959, Е. Ран
јејинти eһтијатларынын түкәнмәсинә сә- олан М. хәзинәсини көтүрүб тәрәфдар нет), «Ајман Шолпан» (1960, M. Aye
бәб олмасыны, куја елми-техники тə- лары илә Кәфәјә гачмыш, орада өл- зов), «Абај» (1962, М. Ауезов вэ .І. Со
рәггинин әтрәф муһитин позулмасына дүрүлмүшдүр. болев), «Ана тарла» (1964, Ч. Ајтма
сәбәб ола биләҹәк фәлакәтли нәтиҹәлә
рииə имкон japaтмacыны сүбут етмә- әдәбијјатына.

Әд.: бах Гызыл Орда мәгаләсинин тов), «Козы Корпеш вә Бајан Сүлу»
(1971, г. Мусрепов), «Ган вә тәр»

jә чалышыр, әтраф мүһити шүурлу су (1973, А. Нурпеисов; 1979 илдә өзү
рәтлә дәјишдирмәкдә муасир ҹәјиjjә- МАМАЈКУТАН АБИдәләРИ – Дағ. екранлашдырмышдыр), «Фудзијама
тин реал имканларыны нәзәрә алмыр- McCP Гајакәнд р-нунун Мамајкутаң нын фәтһи» (1975, ч. Ајтматов вә к.
лар. Јени М.-ун мүддәалары буржуа jашајыш мәнтәгәси јахынлығында архе- Мүһәммәдҹанов) вә с. әсәрләри тамаша
идеологијасынын мүртәҹе характеринə oлoжи абидәләр (3 эср). Енеолит дөврү- ја гојмушдур. 1978 илдәні «Газахфилм)
əјани сүбутдур. м. зәһмәткәшләрин нə аид jaшajыш јериндән (мәдәни тә киностудијасынын директорудур. Тыр
жтисмарына вә милли азадлыг һәрә- бәгәнин галынлығы 1,5 м) тикили га- мызы Әмәк Бајрағы ордени вә меда.1
катына гаршы мүбаризәни күчләндир- лыглары вә с. мадди мәдәнијjәт нүму- ларла тәлтиф едилмишдир.
мәјә хидмәт едир. нәләри (дән дашлары, чахмагдашыдан MАMЕХИА Гафгаз Албанијасында
МАЛҮС ГАНУНУ -- анализатордан ке- ораг дишлари, итиуҹлулар, кил габ гы- јашајыш мәнтәгәси. Јупа мографија -

хәтти полјарлашмыш ишыгын ин- рыглары вә с.) тапылмышдыр. Јаша- шүнасы Птолемејин (2 аср) «Чоғрафи
тенсивлијинин полјарлашма мүстави- jыш мәнтәгәсинин јахынлыгында с.ә. тә'лимнамә» әсәридә ады чәкилир.
чан
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Бә'зи тəдгигатчылар М.-ны Шамахы МАМЫРЛАР — мамыркимиләр шө'- ләрдә бу термин кениш тәтбиг eдилир.
илә ејниләшдирирләр. Јери мүəjjән- бәсиндә бирләшән, гуруда, бә'зән ши- ССРИ-дә ән чох териолокија ады илә
ләшдирилмәмишдир. рин судa jajылмыш автотроф битки- ишләдилир.
МАМИконЈАН Вардан (?—26.5. ләр. м. з синфә бөлүнүр; антосерот- МАмоново (1947 иләдәк Хај
451)—ермәни Сәркәрдәси, кнјаз; Ма- лар, ҹијəркимиләр вә јарпагҝөвдәли- ликенбајл) — РСФСР Калинин
миконјанлар нәслинин көркəмли нү- ләр. Һүнд. 1 см-дән 50 см дәк олан град вил.-ндә шәһәр. Вил.-ин м.-г.-ин
мајәндәси. Ермани тарихчиләриндән чохһүҹејрәли, әксәријjәти чохиллик дə, Висла көрфәзи јахынлығындадыр.
Мовсес Хоренлинин (6 эср) вә Себео- (бә'зән бириллик) биткиләрдир Чо- д.і.ст. Балыг консерви комбинаты вар.
сун (7 аср) мә'луматларына көрә түрк халмасы нәслин нөвбәләшмәси илә 1301 илдә салынмышдыр. Бөјүк Ва
Мәншәли мамгын гәбиләси тәхминән кeдир. Антосеротларын (Ant? тән мүһарибәсиндә һәлак олмуш Co
4 әсрин әввәлиндә Чин сəphəдиндән hocerotale), acacән тропикләрдә jajыл- вет Иттифагы гәһрәмманы Н. В. Мамо
Ермәнистана көчәрәк Тарон вә Тајк мыш 300, CCРИ-дә 4 нөвү мә'лумдур. новун шәрәфинә адландырылмышдыр.
вил.-ләринә jијәләнмишди. Бу гәби- Азәрб.ССР-дә танылмамышдыр. Ми- МАмонт (Mammuthus primigeni
ләдән олан Мамиконјанлар 4-8 әср- jәркимиләр (Hepaticae) 2 јарым- us)-филләр фәсиләсиндән нәсли кә
ләрдә нәхлән ермәни ордусунун баш синфә бөлүнүр: маршансијакимиләр силмиш мәмәли hејван. Өлчүләринә
команданы (спарапет) олмушлар. м. вә јункерманијалар. 9 минәдәк, ССРИ- көрә (һүнд. 2,5—3,5 м) мүасир фил
432 илдән бу вазифәни тутмушду. О, дә 300, оҹүмләдән Азәрб.ССР-дә исә ләрдән бөјүк олмајыб, чәкиси ат-а
450-51 илләрдә Загафгази ја халхла 22 нөвү вар. Торпақда, агач габығы вә гәдәр имиш. Узун вә гәмә шәклиндә
рынын Сасан иләрә гаршы биркә үсја- дашларын үзəриндә олур. Јарпаг- əјилмиш көпәк дишлари олмушдур.
нына башчылыг етмишди. Аварајр көвдәлиләрин (Musci) 15 ми- Палеолит дүшәркәләриндә тапылмыш
(А варај) вурушмасында һәлак ол- нә гәдәр, ССРИ дә 1500, о чүмләдән М. сүмүкләринин галыглары М.-ун
мушдур. Муасири Јеғише М.-ын һәја- Азәрб.ССР-дә 430 нөвү вар. 3 јарым- гəдим Даш дөврүнүн инсандары илә
тыны гәләмә алмышдыр. синфә бөлүнүр: торф'M. ры, Андреј бир вахтда јашадығыны сүбут eдир.

• Әд.: Егише, о Вардане и войне ар- М.-ры вә бриум м. ры. Торф М.-ы 1961 — 02 илләрдә Петербург ЕА-нын
мянской, Ереван, 1971. (Sphagnidae) батаглыг вә рүтубәтли експедисијасы Берјозовка чајы саһи

МАмин-СИБИРЈАК (тәхәллүсү: әсл јерләрдә мүхталифөлчүлү јастыгвары линдә М.-ун там ҹәсәдини тапмыш
фамилијасы Мамин) Дмитринар чимләр, һәмчинин торф батаглыглары дыр. Онун мүгәвва вә скелети, hабелә
кисович (6.11.1852, Висим Шајтански әгәлә ҝәтирир. 300-дәк, ССРИ-дә 42, Магадан вил.-ндәки Колыма чајынын

3-ду индики Свердловск вид., висим оҹүмләдән Азәрб.ССР-дә 2 нөвү вар. Тухары аxары боjунда 1977 ил иjунун
—15.11.1921, Петербург)-рус јазычы Андреј М.-ы (Andreaeidae) јүксәк 23-дә танылмыш једдиајлыг М.-ун

вә гранит сүхурларын мүгәввасы Ленинградда ССРИ EAсы. Дүнјакөрүшүнүн вә барадычылы- дакларда гуру
гынын формалашмасына Н.Г. Черны сәтһиндә әмәлә кәлир, 120 ССРИ-дә зоолокија музејинин м. залында сах
шевски, Н. А. Доброліубов вә Д. И. 15, о чүмләдән Азәрб.ССР-дә 1 нөвү- ланылыр. Зеја "ҺЕС су һөвзәсинин са
Писаревин тә'сири олмушдур. «Прива- іdae), мухталиф битки иглим зонала- уз. 2 м-дәк, чәкиси 100 кг-дәк олан

нә раст ҝәлинир. Бриум М.-ы (Bry- һилиндәки Снежногорск гас.-ндә М.-ун

(1884), «Үч сонлуг» (1890), «Гызыл» рында кении iajылмышдыр. 14 мин, диши тапылмышдыр (1980). М. галыг
(1892), «Чөрәк» (1895) вә с. романла- ССР-дә 420 нөвү мә'лумдур. м. Һәр түләринин кеoлoжи јашыны тә'јин ет

ҹүмләдән Азәрб. лары Антропокенин континентал чөкүн

рында Уралда капитализмин инкиша
фы, буржуазијанын гарәткарлығы, хал јердә (дәнизләрдән башга) jajылмыш- мәкдә рәһбәр газынтыдыр. Тапылан азы
гын агыр һәјаты вә мәмшәти, фәһләлә- дыр. Антибиотик тәркибли бә'зи нөв- дишләриндән бәзәк мә'мулаты һазыр

К.Т.-нда ланыр.рин синфи шүурунун ојанмасы, халг ләри тибдә, торф мамыры
Әд.: Верещагин Н. К., Почемукүчүнә сарсылмаз инам епик реалист күбрә, гарамал үчүн дөшәнәк, габавүсәтлә тәсвир eдилмишдир. Әсәрлә- jем, сәнаједә торф, тикинти материалы вымерли мамонты, л., 1979.

МАмонт AFANы, веллингто
лар үчүн дә јазмышдыр («Алдонушка. МАМЫРЛЫ Азәрб.ССР Мирбәшир нија, секвоја дендрон (Se
нын нагыллары», 189496 вә с.). В. И. р-нунда кәнд. М. советлијинин мəркә- quoiadendron giganteum) — таксодиләр
Ленин, һабелә А. П. Чехов, м. Горки зи. Ран мәркәзиндән 24 км ш.-дә, Бәр- фәсиләсиндән һәмишəјашыл изнəјарпаг
M, С.-ын јарадычылығыны бүксәк гије дә д.1.ст. ндан 5 км аралы, Гарабағ лы нəhəнк ағаҹ. Һүнд. 100 м-дән чох,
мәтләндирмишләр. дүзүндəдир. ӘҺ. 1138 (1981); памбыг- диаметри 10 м-дәк олур. 1500 ил (бә'зи

чылыг, hејвaндaрлыг, барамачылыг ма'лумата көрә 3—4 мин иләдәк) jаша
Әсәрләр: Тәрс кечи. hекајәләр,

мәшғулдур. Орта јыр. Чəтири сых, конусшәкилли, јахуд
санәләр, Б.1980; Собр. соч., 210, M., мәктәб, клуб, китабхана, амбулатори- дәўирмидир. Габығы, адәтән гонур, ча
1958; Собр. соч., т. 16, М., 1980—81. ја, ушаг бағчасы, рабитә шө'бәси -вар. ван ағамларда гырмызымтылдыр; бо

динцев Б. д., Бого- МАМЫРОТУ (Sagina)-гәрәнфил, зумтул-јашыл иінəјарпаглaры спирал
любов к. в., Певец Урала, Свердловск, чичәклиләр фәсиләсиндән битки ҹин- шәклиндә дүзүлүр. Јумуртавары гоза
1969; Дергачев и., д. Н. Мамин-Си- си. Чох вахт чимликлар әмәлә ҝәти- ларынын уз. 5—7,5, eни 3—4,5 см-дир.
биряк. Тичность. Творчество,
Свердловск, 1981, изд., рән чохиллик вә ја бирил тик отлар- Калифорнијада, Сјерра-Неваданын г.

МАМЫРКимиләР (Bryophyta)-али назик көндәсиндә лансетвары. јахуд дә битир. Ҹəнуби вә Орта Авропанын
дыр. Сәрилән, јахуд јухары галхан јамаҹларында, 1450—2500 м јүксəклик

биткиләрин шө'бәси; садә гурулушлу- бизвары jарпаглар олур. Хырда чи- бағ вә паркларында декоратив битки
дур. Ибтидан нүмajәндәләри таллом- чәкләрн тәк тәк јарпаг голтуғун да вә кими әкилир, ССРИ-дә ҹәнуби Крым,
лу биткиләрдир. Мүрәккәб гурулушда ја чичәк грулунда јерл шир. м. əсасəн Орта Асија, Гафгаз ва Закарпатједә
олайлары көндә вә јарпаглара малик - Шимал јарымкүрәсинин мулајим гур- беҹәрилир.
дир. М.-ин чохaлмaсы нәсил нөвбәләш- шағында, һәмчинин ҹәнуб вә Шәрги МАмонтов (әсл фамилијасы Ма
мәхси илә кeдир. Такин дикәр груплар- Африка, Ҹəнуби Америка дағларын- мантов) Константин Константи
дан фәргли олaрar M. дә ҹинси нәсил — да. Јени Гвинеја арында 30-дәк, нович (28.10.1869, Петербург—14.2.
метофит үстүнлүк тәшкил едир. ССРИ -дә 8, очүмләдән Азәрб.ССР-дә 1920, Јекатеринадар, индики Красно
инси чохалма антериди, вә архегони- знөвү— мамырвары М. (S. sa- дар) — Вэтэндаш мүһарибәсиндә фә
тәр. кeдир. М.-ин 24 минә јахын, ginoides). нәм м. (S. procumbens), ал әксингилабчылардан бири, кен.-л.
ССРИ лә. 1842, о чумләдән Азәрб. ләчәксиз М. (S. apetala) мә'лум- (1919). Николајев ствари мәктәбини би
ССР дә - 484 нөвү вар. м. нәмли јер- дур. Ән кениш јајыланы нәм М., дү- тирмишдир (1890). Бөјүк Октјабр со
тәрлә. мешәләрдә, батаглыгларда, ба- jүнлү М. дур (S. nodosa). Рүтубәтли сиалист ингилабындан сонра ҝенерал
тагы чэмәнләрдә вә с.-дә кениш јајыл- чәмәнликләрдә, су һөвзәләри саһи- Красновун вә Деникинин ордуларында
мышцыр. М. -н галыгларына Девон вә линдә, отлагларда вә jол кәнарында корпус командири иди. 1919 илин ав
Карбон дөврү чөкүнтүләриндә раст битир. Мамырвары М. Арктика зона- густ — сентјабрында совет Ҹəнуб ҹәбһә
кәминир. Нисбәтән псилофитләрә ја- сында вә алп гуршағы дағдарында, си гошунларынын архасына ағгвардија
хындырлар. М.-ин тәбиәт дә вә тәсәр дашлы jaмамларда, гајаларда битир; чы стварилəрин рејдинә башчылыг ет
руфатда мүəijән әһәмијjәти вар. Бә'зи- гоjунлар үчүн јемдир. миш, 1919 илин нoјабрында Кастор -
тəри (сфагнум) антибиотик ким тəба- МАММАЛиолоки JA, маммало- ноjе әтрафында С. М. Будјоннынын
бәтлә ишләдилир; торф мамырлары кија (лат. mamma — мәммә, әмҹәк; сон ствари корпусу тәрәфиндән дармадағын
јаначат мәнбәјидир, торпат әмәләкәлмә лат. mammalis сүдәмәр +...локија), едилмишди. Јаталагдан өлмүшдүр.
просесиндә иштирак едир, су балансы- териологија — зоолокијанын мәмә- МАМОРЕ (Mamoré)—Ҹəнуби Амери
нын тәнзиминдә хүсуси ролі ознајыр. лиләри өjpәнән бөлмәси; харичи өлкә- када (әсacән, Боливијада) чај. Бени
ACE — 22, ч. 6

вә тахылчылыгла

2
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чајы илә бирләшәрәк Мадејраны эмэлә луг, дәри-а јаггабы, јејинти, семент сә- бағлы ваһид сүжeтә малик з һиссәдән
кəтирир. Уз. тәгр. 2000 км. Мәркәзи на јеси мүəссисəлəри, нефт e'малыз-ду; («Манас», «Семетеј» (Манасын оғлу),

Милли Фәлсәфә Академијасы, Ника- Сејтек» (Манасын нәвәси)) ибаратдир.
нында астаналар вар. Февралдан ап- рагуа Ҹоғрафија вә Тарих Академи- Әсәрин баші гәһрәманы халг мəна феји
реләдәк дашгынлар олур. Гуажара-Ми- јасы вә с. елми идарәләр ва ҹәмиј- нин мүдафиәчиси, гырғыз торпағыны
рин вә икеронес . ләр арасында кә- jәтләр, Милли архив, Никарагуа Мил- јаделли ишгалчылардан горујан Манас
мичилијə јарарлыдыр. ли Музеји вар. дыр. Епосда гырғыз халгынын гәһрә
МАМУнтс Самвел Ванијевич (д. 20. М. ны 16 асрдә испанлар кечмиши манлыгла зəнкин тарихи кечмиши,
6.1925, Мардакерт р нунун Мардакерт һинди мәскәнинин јериндә салмыш адәт вә ән'әнәләри əксини тапмышидыр.
гас.) — Сосиалист лар. 1846 илдә шәһәр статусу алмыш
Әмәји Гәһрәманы дыр. 1858 илдән Никарагуанын пајкий эпос «Манас», М., 1961; «Манас», в

Мәтнлэр: Киргизский героичес

(1976). 1952 ил тахтыдыр. 1912—15 вә 1926—33 ил кн.: Героический эпос народов СССР, т.дән Сов. Икп үзвү. ләрдә АБШ гошунлары ишіғал етмиш- 2. М., 1975.
1947 — 64 илләрдә ди. Икинчи дүнја мүһарибәсиндән Әд.: Хәлилов П., ССРи халклары
зоотехник, кз сәл сонра фәһлә вә тәләбә һәрәкаты, әдәбијјаты, һ. 2, нәшр 2. Б., 1977; Жир
ринин мүавини ва 1978—79 илләрдә исә мүртәҹе Сомоса мунский В. М., Тюркский героичес.
сәр олмуш, 1964 режиминә гаршы ингилаби мүбаризә Манас», Фрунзе, 1979.эпос, Л., 1974; Мусаев С., эпос

илдән «Партијанын мәркәзләриндән олмушдур.
22 чи гурултајы» Шәһәр дәфәләрлә тәбии фәлакәтә МАНАС мәгБӘРӘси—Гырғызыс.
с-зунун директору мә'руз галмыш вә jенидән бәрпа олун- танда 14 əср ме'марлыг абидәси. Та
дур. 9-ҹу вә 10-ҹу мушдур. М.-нын фәһлә мәhәлләләрин- лас чајынын јухары ахарындадыр.
бешилликләрдә jүк дән биринә «Совет Иттифагы» ады ве- Әмир Абукун гызы Кәнизак хатын
сәк әмәк көстәриҹit ритмишдир (1981). үчүн тикилмишдир, лакин әфсанәләр
ләринә наил олмуштур. 1970 иллән МАНАДО (Manado, Menado)-Ин- дә халг гәһрәманы Манасын сәрдаба
АЌп мк үзвүдүр. ССРИ Али Сове- донезијада шәһәр вә порт. Шимали сы кими көстəрилир. М.м, Орта Аси
тинин (7—10 чу чакырыш) депутаты Сулавеси әјалəтинин инз. м. Сулавеси јада jajылмыш баштағ-күнбəзли кәр
дыр, Октјабр Ингилабы, Гырмызы а, нын саһилиндәдир. Әһ. 170 мин пич түрбәләрин нүмунасидир. Квад -
Әмәк Бајрағы, «Шәрәф Нишаны» ор- (1971). К.т. вә балыгчылыг pнунун рат планлы М.М.-нин фасады терра -
ден.ләри вә медалларла тәлтиф едил- тичарәт мәркәзидир. К.т. мəhcунла- кота лөвһәҹикләрдән дүзүлмүіп орна -
мнидир. ры e'мал едилир. мент вә китабәләрлә бәзәдилмишдир
МАМУСТА - Азәрб.ССР Пәнкәран МАНАМА (әр. " )- Бәһрејн МАНАСЈАН Исак Маркосович (15.
р-нунда кәнд. М. советлијинин мəркә- дөвлатинин па јтахты, мүһүм истиса• 6. 1917, индики Азәрб.ССР Мартуни
зи. Р-н мәркезиндән 17 км ҹ.-да, Лән- ди мәркәзи. Бәһрејн a. Hын м. саһи р-нунун Xəрхан к.
кәран — Астара автомобил јолу кәна- линдадир. Иглими тропикдән субтро — 15.9.1974, Бакы )
рында, Ләнкәран овалығындадыр. Әһ. пикә кечид тәшкил eдир. Орта темп-р Совет Иттифагы
3232 (1981); тәрәвәзчилик вә һејвандар- јанварда 16, августда 37°С-дир. Ил Гәһрәманы (7. 4.
лыгла мәшғулдур. Орта мәктәб, мәдә- лик јағынты 90 мм. Дәниз порту. Әһ. 1940), подполков
нијjәт еви, 2 китабхана, хәстәхана, тәгр. 250 мин (1981). Шејх игамәтка ник. 1939 илдән Сов.
ушаг бағчасы вар. һы, инзибати вә тиҹарәт идарәләри, ик үзвү. 1931 — 38
МАНА (јухары аxынында Сағ Ма- банклар М.-да јерләшир. Өлкәнин илләрдә Бакыда тә'.
на) - РСФСР Краснојарск өлкәсиндә мүһүм кустар сәнәткарлыг мəркәзлә мир-тикинти идарә
чај. Уз. 475 км, һөвзасинин cah. риндәндир. Балыг овланыр. Мирвари синдә фәһләлик ет
9320 к.м?. Шəрги Сајан дрындан баш- вә сәләф әлдә едилир. М. дан ч.-да мишдир. 1938 илдә
ланыр. Әcacән, гар, гисмән јағышi сунефт e'малы з-ду вар. Совет Ордусу нача
лары илә Гидаланыр. Нојабрдан ма- МАНАНДЈАН Һакоп Һамазаспович ғырылмышдыр. Со
ја,дәк донмуш олур. Ағам ахыдылыр. (22.11.1873, индики Ҝүрҹ. ССР ин вет Финландија мү
Җәмичилијə јарарлылыр. М. саһи Ахалтсихе ш. — 4.2.1952, Јереван)- hарибәсиндә(1939—40) иштирак етмиш
индә «Столбы» горугу вар. совет тарихчиси. ССРИ EA (1939) вә дир. «Маннерһејм хәтти»нин јарылма
МАНА-Урарту китабәтəриндә Ман: Ерм. сİP EA (1943) акад. Ерм.ССР сында дөјүш рәшадәти көстəрмишди.
на төвлатинин ады. Бах Манна. эмәк дар елм хадими (1935). 1926 ил- Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә батареја вә
МАНАГУА (Managua) — Никарагуа- дән Јереван ун тинин проф. иди. Ер- баталјон командири олмушдур. 1947
да көл. Саh. 1489 к.м, дәринлији 80 мә мәнистанын rəдим вә орта әсрләр та- Илдә ордудан бурахылан М. Азәрб. Али
тәләрдир. 37 мЈуксəкликдә јерләш рихинин өjpәнилмәсиндә хидмәти вар. партија мәктәбини битирмиш, в. и.
M тектоник чөкəклик.Тәдир. М. І.: Мовсес Каланқат тынын «Албан тари: Пенин ад. тохуҹулуг комбинатында,
дә Никарагуа көлүнә ахымы вар хи » əcəринин илк тəдгигатчыларын- Азәрб.ССР Дахили Ишләр Назирли
Кәмичилијə јарарлыыр. Манагуа ш. тандыр. Əсас әсәрләри филолокија, јиндә чалышмышдыр. 1967 илдән итти
М. саһилиндәдир. метропоки ја тарихи чографија ја фаг әһәмијjәтли фарди пенсијачы иди.
МАНАГУА (Managua) - Никарагуа- аиддир. Тырмызы Әмәк Бајрағы ор- Медалларла тәлтиф олунмушдур
нын па јтахты. Өлкәнин инзибати вә дени илә тәлтиф едилмишдир.

Әд.: Азәрбајҹанын кызыл улдузлары.
мәдәнијjәт мәркәзи. Манагуа көлүнүн әсәрләр: о торговле и городах Б., 1975.
ч.-ш. саһилиндә, Панамерика шосеси Армении в связи с мировой торговлей древ
кәнарындадыр. 1.ј.ст. Бејнәзхалг аеро них времен (V в. до н. э. —XV в. н.э.), МАНАТ - ССРИ-нин пул ваhиди. Илк
порт (.Пас-Мерседес) вар. Игими суб Ереван, 1930; •Тигран II и Рим, Ереван. Совет М. ыдөвләт кредит билети фор
екваториалдыр. Орта темп р лекабрда 1941. масында 1919 илдә, кағыз червон 1922

28°С, мајла 30°C дир. Иллик јагынты «МАНАС» — гырғыз гәһрәманлыг епосу. илдә, гызыл червон (8,6 г) 1923 илдә,
1213 мм. Əh. 410 мин (1979). Тох учу Тырғыз шифаһи халг әдәбијјатынын 1, 3, 5 М.-лыг дөвләт хәзинә билети ва

Зирвэси. Дүнјада ән ири епослардан би- күмүш М. (18 г тәмиз күмүш) 1924 ил
ридир (јарым млн.-дан чох мисрадан дә бурахылмышдыр. 1937 илдән М.
ибарәт дир). Илк дәфә 1856 илдә ч. АБШ доллары əсасында һесабланыр
Валиханов, 1862 вә 1869 илләрдә В. В. ды. 1959 илдән М.-ын мәзәннәси гы
Радлов, 1911 илдә исә маҹар түрколо- зыл əсасында һесабланыр. 1961 ил
ту г. Алмаш епосун бә'зи епизодлары- јанварын 1-дән ССРИ дә јени гијмэт
ны јазы ја алмышлар. Там шәкилдә миг јасы həјата кечирилди вә тәдавүлдә
јалныз Бөјүк Октјабр сосиалист инги- олан пуллар 10 : 1 heсaбы илә дәјиш
лабындан сонра топлaныб чап едил- дирилди. М. -ын гызыл тәркиби
мишдир. Епосун манасчылар тәрәфин- 0,987 412 г тәмиз гызылла мүəjjән едил -
дән сөзләнилми 18-дән чох варианты ди. Дахили тəдавүл үчүн 1000, 50, 25 вэ
гејдә алынмышдыр. Јарандығы дөвр 10 М. Лыг банк билетләри, 5, 3 вә 1
дәгит мүəjjәнләшдирилмәмишсә дә, епос- М.-лыг хәзинә билетләри, нејзелбер
лакы тотемизм үнсүрләри, сеһрли әф- эринтиләриндән метал М. бурахылды
санәләр вә әсатири образлар онун чох «М.» термини 13 әсрдә Новгорода
Гәлим көкләрә малик олуғуну көстә- јарым гривна (тәгр. 200 г күмүш күд:

Манагуа шәһәриндән көрүнүш. рир Епос гэһрәмандарынын алы ила чә) алы илә мејдана кәлмишдир. 1534

ва
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илдә Рус дөвлатинин пул ваhидинә МАНГАЛ—һәлә Енеолит дөврүндән шә, бојаг, керамика мә'мулаты вә с.
чeвpилмишдир (1 М.=100 гәпијə=200 (одун кәшфиндән сонра) мә'лумдур. истеһсалында истифадә олунур.
денгaja=300 полушкаја). 1704—1915 Ҝил вә ја металдан дөрдкүнҹ, јахуд М. битки вә һејван организмлари
илләрдә 1 м. дәјәриндә күмүш сиккә- даирәви формада һазырланараг ичә- нин даими тәркиб һиссәсидир. Орга
ләр, 1756 вә 1779 илләрдә гызыл м., рисинә көз долдурмагла евләрин иси- низмдә тәнәффүс, фотосинтез, нукле
1769 илдә кағыз м. — əскинас кәсил- дилмәсиндә вә хөрәк биширилмәсин- ин туршуларынын биосинтези вә бир
мишдир. 1841 илдә кағыз кредит м. дә истифадә едилир. Дүнјанын бир сыра башга просесләрдә иштирак едир,
тəдавүлә бурахылды. Русијада 1897 чох халклары арасында jajылмыш- бә'зи ферментлари фәаллашдырыр,
Илдән монометаллизмин тәт- дыр. Мүхталиф нөвлари (күрсү М.-ы, инсулин вә дикәр һоргіонларын тә'си
биги илә м. гызыл әсасына кечирил- зәфәран М.-ы, кабаб М.-ы вә с.) вар. рини күҹләндирир, ганјаранма про
ди (бах Гызыл манат). Биринчи дүн- Азәрб.-да археоложи газынтылар за- сесинә вә минерал маддәләр мүбади
ја мүһарибәсинин башланмасы илә маны Енеолит абидәләриндән башла- ләсинә тә'сир көстәрир. Инсан вә hej
гызыл, 1915 илдән исә күмүш вә мис мыш мүхтәлиф дөврләрә аид м. га- ванларын М. а күндəлик тəлəбаты бир
сиккәләр тəдавүлдән чыхарылды. лыглары тапылмышдыр. нечә мг-дыр (инсан гида илә һәр күн

Азәрб.-да «М.» термининин әмәлә МАНГАЛУРУ — Һиндистанын ч.-унда 3—8 мг м: алыр). М.-ын бә'зи дузла -
кәлмәси 19 әсрин әввәлләринә аиддир. шәһәр. Карнатак штатындадыр. Әрәбис- ры тибдә ишләдилир. М. бирләшмәләри
Азәрб.-ын Русија әмтәә-пул мүнаси- тан дәнизи саһилиндә порт. Әһ. 214 организма зəрəрли тә'сир көстәрә биләр.
бәтләри саһәсинә дахил олмасы илә мин (1971). Дулусчулуг-керамика мә' - Кавада м. бирләшмәләринин jолвери
әлагəдар м. метал пулун (монетанын) мулаты истеһсалы, әл үсулу илә тоху- лән ән јүксәк һәдди 0,3 мг/м3-дир.
умуми ады, нәтиҹә e'тибарилә исә гы- ҹулуг инкишаф етмишдир. Кимјави әд: Салли А. Х., Марганец, пер.
зыл, күмүш вә кағыз «рубльун гар- күбрә з-ду вар. К.т. мәһсуллары (гәһ- с англ., М., 1959; Реми Г., Курс неорга
шылыглы ифадәси кими Азәрб. дили- вә вә с.) e'мал олунур. нической химии, т. 2, пер. с нем., М., 1974;

нә кечмишдир. Азәрб.ССР-дә 1920— МАНГАН (лат. Manganum), Mn – Глинка Н. Л., Общая химия, 21 изд.,

23 илләрдә 5, 10, 100, 1000, 5000, 10 000, ким jәви елемент. Елементләрин дөв- л., 1980.
25 000, 50 000, Һәтта 1 000 000, ри системинин VII групундадыр; ат. МАНГАН 4 оксид-бах Манган ок -
10 000 000 М.-лыг пуллар тәдавүл н. 25, ат.к. 54,9380-дир. Күмүшү-ағ сидлари.
олунмушдур..
МАНКТЛА нәЗАРӘт-ССРИ дә ҹә- топдан 55Mn ибаратдир. Сүн'и радио- рин бир нөвү.

рәнҗдә ағыр металдыр. Бир сабит изо- МАНГАН КҮБРӘси-микрокүбрәлә

мијjәтин мəнафеји наминә һәр бир актив изотоплaрындан ән мүһүмлəри МАНГАН оксидлƏРИ— манганын
хәрҹ ваhидиндә дaha jaxшы нәтиҹәлә- 32Mn, Mn, Mn вә 56Mn (јарымпар- оксикенлә бирләшмәләри. 5 оксиди вар:
рә наил олмаг мərcəдилә тәкpар ис- саланма дөврлари мувафиг олaрar Mno, Mn,0, Mno,, Mno, вә Mn,0,.
теһсал просесиндә истеһсал васитәлә- 5,7 күн, 140 ил, 290 күн вә 2,6 саат- Ән мүһүмлари манган 2 оксид, ман
риндән вә иш гүввәсиндән планаујғун дыр). М.-ны Исвеч кимјачыларындан ган 3-оксид ва манган 4 оксиддир.

вә сәмәрәли истифадәјә, мәмму иҹти- к. Шејеле кәшф етмиш (1774), Ј. Ган Манган 2 - оксид Mno бозум
маи мәһсулун вә онун тәркибиндә мил- исә пиролазити (Mno) көмүрлə pe- тул-јашыл рəнкдә кристал маддəдир,
ли кәлирин истеһсалы вә бөлкүсүнә дуксија етмәклә метал һалында ал- əсаси хассәлидир, суда вә гәләниләрдә
малијjә нәзарә тинин həјата кечирил- мышдыр. Сыхлығы 7,2-7,4 г/см-дир; һәлл олмур, туршуларда һәлл олараг
мәси. Ҝениш мә'нада М.н. сосиалист 1245°С-дә әриjир, 2150°С-дә гајна јыр; икивалентли дуз әмәлә кəтирир, ја
дөвлатинин билaвaситә гијмәт, мән- М.-ын Јер габығында күтләҹә мигда- рымкечириҹидир, тәбиәтлә манганозит
фәәт, малијjә, кредит вә с. Васитәси- ры 0,09%-дир. Филизләриндә м. ок - минералы шәклиндә тапылыр. Ман
лә һәјата кечирдији нәзарәтдир. М.н. сид, карбонат вә силикат шәклиндә- ган 4-оксид Mno, ади шәраитдә ән
умуми нәзарәт системиндә мүһүм һал- дир. Филизәмәләҝәтирән башлыҹа ми- давамлы М.О.-ндәндир, гснур гара pəнк
га олмагла бүтөвлүкдә х.т.-ны, игти- нераллары пиролүзит, манганит, брау- дəдир, гүвватли оксидлашдиримидир.
садијјатын ајры ајры cahəлəрини, бир- нит, гаусманит вә с. дир. Тәбиәтдә пиролузит минералы шәклин
ликлари, мүəccиcə тәшкилатлары м. кимјави ҹәһәтлән кифajәт гән дә тапылыр. Һидроксиди Mn(OH), дир.
әһатә едир. М.н.-ин мүһүм објект- дәр фәалдыр. Хариҹи електрон тәбә- һәр ики маддә суда һәлл слмур, һәр
ләри эмәк һаггы, əсас вә дөвријjә фонд- гаси 3d54s' олдуғундан, бирләшмәлә- икиси амфотердир, лакин туршулуг
лары, онлaрын сахланмасы, маја дә- риндә +2-дән +7-jә кими оксидләш- хассəлəри бир гадәр үстүндүр, KMno,
jәри, мәнфәәт вә онун мәнбәји, əсаслы мә дәрәҹәси көстәрир. Оксидләшмә типли дузлары манганит адланыр.
вәсаит гоjулушу вә онлардан сәмәрә- дәрәҹәси +2; +4 вә +7 oлан бирләш- Манган 7-оксид Mn,0, перман
ли истифадә, иктисади стимуллаш- мәләр даhа давамлыдыр; оксидләшмә гат туршусунун анһидридидир, дузла
дырма фондлары вә с.-дир. м.н. мүәc- дәрәҹәси артдыгҹа бирләшмәләринин рына перманганатлар дефилир.
сисәнин тəcəрруфат heсaбы фәалиј- оксидләшдирмә вә туршулуг хассәлә- МАНГАН Филизи сəНАЈЕСИ —
јəтинин сон нәтиҹәләрини, тəcəppүфат- ри сүр'әтлә jүксəлир. Гыздырдыгда манган филизлəринин чыхарылмасы вә
чылыг сэвијjәсини вә малијjә вәзијjә- гејри металларла реаксија ја кирир; ок- сафлашдырылмасы илә мәшғул олан сә
тини ашкар етмәјә имкан верир.. сикәнлә мухталиф, тәркибли оксидлəр наје саһәси. ССРИ Кәшф олунмуш ман
МАНАУС (Manaus) — Бразилијанын (бах Манган оксидләри), азотла Mn,N, ган филизлəринин eһтијатына вә чы
Щм.-ында шәһәр. Амазонас штаты- Mn,N, Mn2N2, күкүрдлə MnS, MnS,, харылмасына көрә дүнјада 1-ҹи јери
нын инэ.м. Əh. 200 мин (1975). Риу- карбонлa Mnz.Co, Mn,C, Mn,Св, фос- тутур. Манган филизлари металлур
Негру чајы саһилиндә дәниз кәмилә- фoрлa MnzP, MnP вә с. әмәлә кәти- кија, кимја, керамика, шушә вә с. сә
ри јан ала билән порт. Аеропорт. Мү- pир. Һавада отаг темп-рунда сахладыг- наје саһәләриндә, онун бирләшмәләри
Һүм тичарәт вә бөлүшдүрүчү мәркәз. да дəјишмир; су илә зәиф реаксија ја әҹзачылыг сəна јесиндә ишләдилир. Дүн
Агач, каучук e'мал едилир. Мут ф-ки, кирир; хлорид ва дурулашдырылмыш ја манган филизлари haсилатынын
нефт e'малы з-ду, дəри вә јејинти сə- сулфат туршусунда асан һәлл олараг 95%-ә гәдәри гара металлуркијада сарф
на јеси мүəссисәләри; ботаника бағы, икива лентли М. дузларына чеврилир. едилир. Русијада М.ф.с. 18 әсрдә Урал
Амазон овалығынын тәдгиги ин ту вар. Вакуумда гыздырылдыгда, һәтта әрин- да јаранмышдыр. Русијада манган фи
МАНАшид — Азәрб.ССР Шаумјан ти һалында олан М. асан бухарланыр. лизлəринин хејли һиссәси ихрам еди
(кәнд) р-нунда кәнд. м. советлијинин М.-ын кимјави елементләрдән бир чоху лирди.
мәркәзи. Р-н мәркәзиндән 22 км г.-дә, илә әринтиләри вар. KMno, типли ССРИ-дә филиз мә” дәнләри вә фи
дағ әтәјиндадир. ӘҺ. 415 (1981); кар- дузлары манганат, кMno, типли дуз- лизсафлашдырма ф-кләри јенидән гу
тофчулуг вә һејвaндaрлыгла мәшғул- дары исә перманганат адланыр (бах рулмуш, јениләри japaдылмыш, саф
дур. Орта мәктәб, мәдәнијjәт еви, ки- Калиум перманганат). лашдырма вә снергетика тәсәрруфат
табхана, хәстәхана вар. Бөјүк Вәтән Сәнаједә саф M. MnSO, илә лары мәркәзләшдирилмишдир. Өл

мүһарибәсиндә һәлак олмуш һәм јер- (NH,).SO, дән електролиз васитәси- кәнин ш.-индә бөјүк металлуркија мүәс
лиләрин шәрәфинә абидә гоjулмушдур. лә алыныр. Әcacән гара металлурки- сисəлəри japaдылмышдыр. Шимали

МАНГА — 1) həрби авиасијада илкин јада ишләдилир (1 тон полада тәгр. Уралда (Полуночноје вә с.) вә Мәркәзи
бөлмә; 2) hДД-нда катерләр бөлмәси 8—9 кг M. cəрф олунур). ССРИ дә Газаxыстанда (Атасу р-ну) филиз
(2—3 катер); 3) 20 әсрин 20—30-ҹу тәркибиндә 14% Cr вә 15% Мn oлaн мә'дәнләринин ишләдилмаси нәтиҹә
илләриндә бә'зи хариҹи ордуларда сү- никелсиз пасланмајан полад истеһсал синдә һәмин мүəссисəлəри манган фи
вари вә пијада гошунларында тактики едилир. М.-ын мислә әринтиләриндә лизлари илә тә'мин етмәк мүмкүн ол
вә атәш бөлмәси; 4) 30- ҹу илләрдә Со- турбин пәрләри, М.-лы тунҹдан исә мушдур. Сибирдә Уса јатағында ке -
вет Ордусунда санитар дәстәләриндә пропеллер вә с. һазырланыр. м. бир- ниш кәшфијјат ишлари апарылмыш,
ашағы бөлмә. ләшмәләриндән галваник елемент, шү- Укр.ССР "Запорожје вил.-ндә манган
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филизлари јатағы (Болшетокмакск) рилир. Чиатура (Курч.ССР) вә Нико дир; Карынжарык (- 70 м) вә с.) јер
Кәшф едилишдир. Манган филизлә- пол (УССР) манган јaтaтлaрында барит, ләртир. Вил. - ин шм.-г. индә шоранлыг
ри, эсасəн, ачыг усулла чы харылыр. сидерит вә б. Mn минераллары илә лар jajылмышдыр. Фајдалы газынты
Филизчыхармада ән мүасир техника- бирликдә раст кәлир. Мүһүм манган • лары: нефт, тәбии газ, фосфорит вә с.дан истифадә олунур. филизидир. Иглими кəскин континенталдыр. Орта
ССРИ-дә манган фили зләри МАНГАНІлы поЛАД, һадфилд темп-р јанварда 3 дән 4°C јә гәләр,

Басилаты, мин т полады [инкилис металлургу р. иjулда 26—27°С дир. Иллик јағынты
А. Һадфилдин (R. A. Hadfield; 1858— 100—160 мм. Даими чај шәбәкәси jox
1940) aдындан] — jүксәк тәзиг вӘ ја дур. Биткиси сәһра типлидир. hејван1913

1940 1950 1960 1970 1980 бөјүк зәрбә тә'сиринә украдылдыгда лары: сајгак, Асија муфлону, ҹанавар,
јејилмәјә каршы jүксәк мүгавимәт көс- боз түлкү, сүнбүлгыран, әрәбдовшаны
тәрән полад. М.п. тәркибиндә манганын вә с. Мүхталиф гушлар вар. Үстјурд1245 2557 3377 5872 68 41 9750 (11 — 14% ) вә карбонун (0,9—1,3%) јасаглығы japaдылмышдыр.
мигдарынын чох олмасы илә фәртлә- әһали. М.в. -ндә газахлар, руслар,

Дикәр сосиалист өлкәләриндән нир. М.п. дан дәфирман күрәләри, күҹ- украјналылар, татарлар ва б. јаща јыр.
РСР, БXP, ЧССР, Maҹ.XP, jСФР, лү екскаватор чаловлары үчүн диш- Орта сыхлыг 1 к.м?-дә 1,6 нәфәрдир. Шә
АДР вә Кубада ашағы сортлу манган ләр вә с. һазырланыр. һәр əh. 239 миндир. Шәһәрләри: Шев
филизинин кичик jатаглары вар. Лакин МАНГЫТЛАР — Бухара ханлары сү- ченко, Новы Узен вә Форт Шевченко.
haсилат аз олдугундан һәмин өлкә лаласи [1753—1920]. Мангыт тајфа Təcəppүфат. Х.т.-нын əсас саһәлә
ләрин тəлəбаты

идхалат heсaбына, сындан иди. Һәштәрxаниләр салаласи- ри: нефтчыхарма, балыкчылыг, балыг
әсacән, ССРИ -дəн ихрам олунан манган ни әвәз етмишдир. Илк нүмa jәндәси сəна јеси вә һејвaндaрлыгдыр. Ағыр
филизлари heсaбына өдәнилир. ССРИ- әмир титулу гәбул етмиш Мәһәммәд сəна је 1960 илдән сонра нефт haсилаты
дән сонра манган филизлари eһтијаты Рәһим (1753—58) иди. М.-ын көркәм- илә әлaгaдap japaдылмышдыр. М.в.
вә һасилаты үзрә мүһүм јерләри MAP ли нема jәндәләри: Данијал биј (1758— Газах.ССР-ин ири нефтчыхарма р-ну
(1979 илдә 6,0 млн. т), Бразилија 85), Шаһ Мурад (1785—1800), hејдәр дур. Чыхарылан нефтин бир һиссәси
(2,8 млн. т), Габон (2,3 млн. т), һин- [1800—26], Насрулла хан (1826—60]. Бакыја көндәрилир. Енеркетикасы јер
дистан, Австралија тутур. Мүзәффәрәддин (1860—85]. Феодал ли вә ҝәтирилмә нефт мәһсулларына
МАНГАН ФилйзләРИ-манган вә пәракәндәлијинә гаршы мүбаризә апа- əсасланыр. Бузачи ја-нда нефтчыхар
онун бирләшмәләринин алынмасы иг- ран М. -ын дөврүндә феодал зүлмүнүн ма комплекси тикилир (1 ҹи нөвбаси
тисади ҹәһәтлән әлверишли олaн тәбии күчләнмәси халг үсјанларына сәбәб ол- ишә салынмышлыр, 1980). Шевченко
минерал агрегатлары. Мүһүм филиз мушду. Әмир Мүзәффәрәддинин дөв- да АЕС вар. АЕС -ин əсасында дәниз
әмәлә кəтирән минераллары: пиролт рүндә Бухара ханлығы Русијанын һи- су јуну ширинләшдирән гурғу ишлә
зит Mno, (Mn—63,2% ), псиломелaн мajәсини гәбул етди. М. 1920 илдә халг. jир. Сәнаје мүəссисəлəринин әксәриj
BaMn2 + Mn, Fo,03H,0 (Mn 45—60% ), ингилабы нәтиҹәсиндә девритмишдир. јəти нефт мә'дәнләриндә, Шевченко,

МАНГЫТЛАР, манғытлар Новы Узен вә Форт-Шевченко ш.-ламанганит MnOOH (Mn—62,5%) вә монгол ордусу тәркибиндә Дәшт-и ринд ҹәмләшмишдир. Баутинода ба
с. М.ф.-ндә һәмишә дәмир минерал- Гыпчага кәлиб, јерли түркдилли халг- лыг e'мал олунур. Узен — Бејнеу газ
лары иштирак едир. М.ф. чөкмә, ме- ларла га јна јыб гарышмыш монгол тај- кəмəри, Узен-Гурјев—Кујбышев вә с:
таморфик вә ашынма jатаглары әмәлә фаларындан бири. 13—15 əсрләрдә нефт қәмәрләри чәкилмишдир. Вил.•
кəтирир. Гәдим дәниз вә көл һөвҙәлә- Дәшти Гыпчагын сијаси həјатында мү- дә әрази истеһсал комплекси јарадыл
риндә әмәлә кәлән чөкмә jатаг- һүм рол оjнамышлар. 16 әсрин 30-ҹу мышдыр. К.т.-нын эсас cahəси кө•
лары (УССР-дә Никопол, Ҝүрҹ.ССР. илләриндә м. Ногај Ордасыны jарат- чәри отлаг hејвaндaрлығыдыр. д.ј.
дә Чиатура, Азәрб. ССР дә Моллаҹәлил- мышдылар. Мангытлар сүлaләси м. ларынын уз. 699 км, автомобил јолла
ли јатаглары) сәнa je ҹәһәтдән дaha əhə- тајфасындан иди. Газах, тырғыз вә 6. рынын уз. 2,1 мин км, оҹүмләдән бәрк
мијjәтлидир. Метаморфик ја- түркдилли халкларын формалашмасын- өртүклујолларын уз. 1,2 мин кмтаглар Јер тәкиндә чөкмә jатагла- да иштирак етмишләр. дир (1979). Җәмичиликдә Хәзәр дәнирын јүксәк темп-р вә тәзјигдә дәјишмә
синдән јараныр (Гәрби Сибирдә Уса әд: Бартольд В. В., Собр. соч., зиндән истифадә олунур. Һава нәгл.
јатағы вә с.). А шынма jатагла т. 3, М., 1965. инкишаф етмишдир.

Мәдәни гуручулуг. Вил. дә халг
ры тәркибиндә төрәмә Mn консентра- МАНгышЛАГ — Газах.ССР-дә, хәзәр драм театры, Т. Г. Шевченконун хатирә
ты олан галын, гадим вә мүасир ашынма дәнизинин шм.-ш. саһилиндә jа. Хәзәр музеји, өлкәшүнаслыг музеји вә с. фәа
габығындан ибаратдир (Һиндистан, дәнизинин сәвијjәсинин снмаси вә Ком- лиjjәт көстәрир. Шевченко ш.-ндә
Бразилија, Гана вә WAP ын јатагла- сомолетс көрфәзинин чох һиссасинин «Мангышлагын вә Устјурдун абидәлә
ры). Мүасир океанларын дибиндә м. гурумасы илә әлагодар М.-ын јарыма- ри» адлы Дөвләт тарих мәдәнијjәт му
ф.-нин бөјүк eһтијатыны тәшкил едән да кими вәзијjәти дəјишир. Сәтһи ҹ.-г.- зеји јарадылмышдыр (1980). «Огни
Fe-Mn конкресијалары jығыны вар. дә дүзәнликдир. Бурада диби океан Мангышлака» (1967) вә «Коммунис.

М.ф.-нин јајылмасы, һасили, саф- сәвијjәсиндән алчаг олaн ганалы чөкөк- тик жол», («Коммунист jолу», газах ди
лашдырылмасы вә тәтбиги harгында ликләр [Каракије (—132 м), ССРИ-дә линдә, 1973) вил. гәзәтләри чыxыр. Вил.
бах Манган филизи сәнајеси мәгалә- ән дəрин чөкəкликдир; Каунды( —57 м)) радио вә телевизијасы верилишларисинә.

вар. Јанын ҹ. ш. -ини Мангышлаг плач илә јанашы, Үмумиттифar вә ресi. ра
МАНГАНИн (лат. manganum, алм. Тосу (һүнд. 268 м ә гәдәр), ші.-ыны дио вә телевизијасынын верилишлари
Mangan— манган)-мисин 11,5—13,5% алчаг дағлар (һүнд. 556 м-ә гәдәр) дә ретранслјасија едилир.
манган вә 2,5—3,5% никеллә әринтиси; тутур. Сәһра ландшафты үстүндүр.
әримә темп-ру 960°С-дир. Стабилләш- Нефт јатаглары вар. М.-да Тунҹ дөв- тории Мангышлака, Алма-Ата, 1980.Әд.: Тлепов С. Т., Страницы ис
дириҹи табалмаjа мә'руз галдыгдан рүнә аид дини тикилиләр ашкар едил
сонра отаг темп рунда нисбәтән јүксәк мишдир (1981). МАНго, манго арачы (Mangi:електрик мүгавимəтинә (0,47 мком-м) МАНгышЛАГ ВИЛАЈәти-Газах. fera) — сумагкимиләр фәсиләсиндән һә
маликдир. Илк дәфә 1889 илдә Алма- ССР-дә вил.:1973 ил мартын 20 дә тәш-мишəјашыл ағаҹ ҹинси. Ҹән уби вә ҹә
нијада таклиф едилмишдир. М.-дән кил eдилмишдир. Саh. 166,6 мин км?. куб-Шəрги Асијанын тропикләриндә 40
електротехника сəна јсси (башлыҹа ола- Əh. 268 мин (1981, 1 јанвар). З р-ну, дәк новү ja jылмышдыр. Тропикләрин
раг дəгиг ҹиһазлар истеһсалы) үчүн 3 шәһәри, 13 шәһәр типли гәс, вар. Мәр- ән әһәмијjәтли мејвә биткиси һинд
мәфтил вә лент һазырланыр. кәзи Шевченко Ш.-дир. М.-судур (М. indica). Һүнд. 10 — 45 м
МАНГАНИТ -минерал. Кимјави тәр- Тәбиәт. Əразиси Газах.ССР ин ҹ.- олуб, сыхчәтирлидир. Татран гохулу
киби МnООН (80,66% -и MnO). Si0, г.-индадир. Сәтһинин чох һиссаси дү- јарпаглары хәтвары узунов, јахуд ел
Fe,0, гатышыглары олур. Моноклиник зәнликдир. Вил.-ин мəркәзи һиссасини липсварыдыр. Хырда чичәкләри сү
сингонијада кристаллашыр. Назик крис - Мангышлаг платосу, уҹгар ҹ. ш. -ини пүркә чичәк групунда топланыр. Хош
таллар, болит, ахым формалы, дәнәли Үстјурд платосу тутур. Мангышлаг əтирли сары - jашылымтыл мејваси
агрегатлар, друзлар әмәлә кəтирир. j-a-нда алчаг дағлар (һүнд. 556 м-ə rə- мүхталиф ириликдә олур; лəти зәриф,
Сәртлији 3—4; сыхлығы 4200 — 4300 дәр) вар. Хәзәр дәнизи саһилбоjунда туршмәзә, јахуд шириндир. Јејилир,
кг/м3. Pəнки гара вә ја гонур олур. По- вә Мангышлаг платосундан ҹ. вә ҹ.- консервләшдирилир.
лиметал парылтылы дыр. Ашынма, ш.-дә диби океан сәвијjәсиндән алчаг МАНГостXн, мангустан (Gar
чөкмә, һидротермал мәншәли олур. олан гапалы чөкəкликләр. (Каракије cinia mangostana)-клјузи виләр фәси
Сәтһдә оксидләшәркән пиролазитә чев- (-132 м), ССРИ -дә ән дəрин чөкəклик- ләсиндән икиевли битки нөвү; бә'зән
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дазыкимиләр фәсиләсинә аид едирләр. саһилиндә порт. Мүһүм нәгл. товшагы ғәмбәр хејли адамы хач су јуна чәкмиш
Түнд јашыл ранкли там јарпаглы ағаҹ• ва сəна је мәркәзидир. Əh. 417 мин Зәкәријjәнин оғлу Јәһјадыр (Иоанн).
дыр. Чəhpa jымтыл ләчәкли чичәкләри (1973). Памбыгтəмизләмә, тохуҹулуг, 1 асрдән сонра Манде иҹмаларынын
тәк-тәк, јахуд груп һалында јерләшир. јејинти, тахта-шалбан сәнa jеси, д.ј. вә чоху да ғылмыш, онларын бир кисми
Вәтәни Малакка ја вә Малајја архи- кәми тә'мири е'малатханалары; ун-т вар. маниләрә (бах Манилик) гошулмушду.
пелагыдыр. Тропик Аси јада мејвәсиКустар сәнәткарлыг (ипэкво дулус - Манделәрин аз бир киссаси (онларын
нә көрә беҹәрилир. Мејвэси кирдә, чулуг мэ'мулатлары, ағач вэ даш үзә са јы бир неча миндир) һазырда Ирагын
диаметри 7 см дәк, тырмызымтыл ја- риндә ојма сәнәти) инкишаф етмишдир. ҹәнубунда вэ Иранын Хузистан эјалә
худ гәһвәји бән өвшәридир. Әтирли лә- МАНДАРИН (португалҹa mandarirm, тиндә jaшa jыр.
ти зәриф, туршaшириндир. Ҹинсин санскритҹә mantrin — мәсләһәтчи)— пор- əa.: Nolde ke
башга нөвлəринин дә (мангостан ага- тугалларын Чин мә'мурларына вердик - Grammatik, Halle, 1875 (кириш); в гaпat

Th., Mandaische

мы) мејвәси јејићир.
МАНГРА (1239—1315)— Лаосун Чи- Гәрби Авропа диллэринэ кечмишидир. 1889; Pa11 is S, A., Essai on Mandaeen
јенгмај (Пан Ha) краллыгынын бани- Муасир совет вә хариҹи елми әдәбијјат- Bibliography. 1560—1930, London, 1933.
си. 1261 илдэн Чијенгсен ки јазлыгынын да «М» сөзү ишләлилмир. МАНДЕЛШТАМ Леонид Исаакович
Һакими иди. Табелијиндә олан эрази- МАНДАТ (лат. mandatum — тапшырыг) (4.5.1879, Могилјов — 27.11.1944, Моск

төдриҹән кенишләндирмиші, јени — сәлаһијjәт, тапшырыг. Һәр һансы ва) совет физики, радиофизика үзрә
шәһәрләр | Чијенграј (1262); Мыонг- шәхсин сәлаһијjәт ини билдирән сәнәдә совет елми мәктәбинин баниләриндән
фанг (1273) вә с.) салдырмышды. 1292 дә м. дефилир (мыс., депутат М. ы). бири. ССРИ EA акад. (1929; м. үзвү
илдә Харинунҹајја Мон краллығыны «М.» термини Рома һүгугунда тап 1928). ССРИ Дөвләт мүкафаты лауреа
(индики Тайландын шм, ында) табе шырыг мүгавиләсини билдирирди. Мил- ты (1942). Əсас илләри оптика, нәзэ
етмиш, сонра Чијенг мај краллығыны ләтләр Ҹэмајјəтинин мөнҹуд олдугу ри физика, радиофизика вә радиотех
japaтмыды. дөврдә бе јнәлхалг һүгугда һәр һансы ника ја аиддир. Ишығын оптик бирҹинс

эд.: Холл Д. Дж., История Юго- дөвләтә милләтләр Мәмијjәти адындан мүһитдә cәпилмәсинин сыхлығын флүк
Восточной Азии, пер. с англ., М., 1958, кечмиш Османлы империјасы орази- туаси јасы илә бағлы олдуғуну исбат
МАНГРОВ МЕШәләРИ (инк. man синин бир һиссәсини, јахуд Алманија етмиші, ишығын ики мүһитин сәрһә
grove), мангр мен әләрн— ли.

мүстәләкәләрини идарә үчүн диндан молекулјар сапилмасинин дә -

ли тропик саһилләрдә битән, ләпәдө
верилмиш сәлаһијjәтә дә м. дефилирди. гиг нәзәријjәсини вермиш, Релеј хәт

jәндән узагда јерләшәлі, јалныз габар МАНДАТ комиссиЈАСЫ 1) гу- тиндә инҹә гурулуштун јаранмасыныма заміны дашан суларын су басдығы рултај, конфранс вә конгресләрдә нү- нәзәри сөзләмиш вә тәҹрүбәдә мүша
алчагҝөвдәли (һүнл. 5— 10 м), һәмишә- мa jәндәләрин сәлаһијjәтини јохламаг һидә етмиш, ишшығын комбинасијалы
јашыл мешәләр. М.м. нин агачларынын үчүн japaдылан комиссија. 2) ССРИ- сэпилмасини (Г. Ландсберглэ бирликдә)характерик хүсусијjәти онлары лилә дә ССРИ Али Совети палаталарынын, вә електромагнит рэгсләринин һәјәчан
бэркилән одунвары көклэрин вә ағам мүттәфиг вә мухтар респ. ларын Али ланмасынын јени усулларыны кәшф ет
лары оксикенлә тә'мин едән һава көк - Советларинин, һәмічинин јерли халі мишдир. М. микроскоп нәзәријjәсинәСоветларинин депутат- вә металларын електриккечирмасинә
ләринин олгасыдыр. Әтли јарпаглар- депутатларыда артыг дузу хариҹә бурахмаг үчүн ларын сәлаһијjәтини памаг үчүн ја- даир мүһүм нәтиҹәләр алмыш, гејри
су ағызчыклары олур; јашлы jap- ратдыглары комиссијалар. хәтти рәгеләр нәзәријjәсинин эсасы

паглaрдa eһтијат ширин су топланыр. МАНДЕЙзм —e.ә. 1 миниллијии икин- ны гоjан тəдгигатлар апармыш, пара
Мејвәләриндә һава тохумалары олдугу ҹи јарысы — ерамызын лап башлан- метрик кенератору (дәјишән ҹәрәјан
үчүн суда батыр. М.м. нин нөв тəрки

ғыҹында ҹәнуби Месопотамијада мејн кенераторуну) јаратмыш (Н. Папалек
би башлыча олараг диридоған битки- дана қәлмиш дини тә'лим. Јарадыҹы илә биркə), радиоинтерференсија
ләрдән ибаратдир. Епифитләрә (эса- лары манделәр сектасыдыр. Јерли әһа- Yсулуна əсасланан мәсaфәөлчәнин конВ. И.

сэн, Луизиана мамыры вә б.) дә раст ли онлары — мендај, мүсәлманлар адә струксијасыны ишләмишдир.кәлинир. М.м. Африканын ш. саһил- тән саби'ун, сабба вә ја субба (Məнуби Ленин ад. мүкафат (1931) вә 1-ҹи дә
дәриндә, Мадагаскарда, Сејшел вә Әрәбиcтaндaкы саба тајфа бирләшмә рәҹәли Менделејев мүкафаты алмышМаскарен а, рында, Ҹəнуби Аси ја ва синин вә онун japaтмыш олдуғу дөв- дыр. Ленин ордени вә Гырмызы Әмәк
Австралија саһилләриндә вә с. ja jыл- лəтин адындан) адландырыр. Насура- Бајрағы ордени илә тәлтиф едилмиш
мындыр.

лылар (әфсанәви Исанын доғулду ғу дир.

МАНГУП, Мангулгала-Севас- Фәләстиндәки шәһәрин адындан), га- Әсәрләри: Полное собр. трудов,
топoлдaн 20 км ш. дә шәһәр хараба- лиллиләр (Фәләстиндә әјаләт) вэ т. 15, м., 1947—55; Лекции по теориилығы. Е.ә. 4 əсрдә тәнәккүл тапмын, адлар илә дә танынмышдыр. м. тә1. колебаний, М., 1972; Лекции по оптике,
еркән орта асрләрдә Доро, Дорос, 10 лими христианлыгын, иудаизмин, зәр- теории относительности и квантовой механике, М., 1972.
асрдән М., 12—15 əсрләрдә Феодоро дүштилијин вә гадим Бабил дини үн Әд.: Академик И. И. Мандельштам.

адланмышдыр. Түркләр Крымы тут- сүрлəринин гарышығындан ибаратдир. к 100-летию со дня рождения, М., 1979.
дугдан (1475) сонра даирә мәркәзинә Манделәрин шәрги арами ләһмәләри- MAHдзони (Manzoni) Алессандро
чeвpилән м. 18 әсрин сонунда сүгут нин бириндә јазылмыш дини китабла (7.3.1785, Милан — 22.5.1873, Милан)
етмишдир. М.-да 6 вә 15 срләрә айд рындан бизә эксәр һалда јалныз ајры италјан јазычысы. Илк дөвр јарады
гала диварлары, сарај (15 əср), түрк ајры парчалар кәлиб чатмыдыр. Ман ҹылыгында Маарифчилик ән'әнәләри

лар галмышдыр. 13 эсрин 90-мы иллә- бы» —6 әсрин орталары — 900) ҹү илләр мантизм мөвгејинә кечмишдир. 1821нарынгаласы (16 əср) вә с. харабалыг- деизмин эсас абидәси «Адәмин кита әкс олунмушдур. 20 ҹи илләрдә po

риндән өjpәнилир.

да Якобсон А. Л., Средневеко- «Бөјүк китаб») адлары илә дә мәшһур рында, «Граф Кармандола» (1820),
за» («Хәзинә») вә ја «Сидрараббаъ чи илин марты », «5 мај» (1821) одала

вый Крым, М.—Л., 1964 дур. м. әкөрә манделәринады һэ
» )

МАНГУСТ, Африка мангус- jат анлајышыны тәҹәссум етдирән нур
вәтәнпәрвәрлик ва азадсеварлик

ту, фир он сичовулу (Herpes- лу гүввә Манда де-Хајјанын (həјат идејалары тәрэннүм едилир. «Нишанtes ichneumon) — виверкимиләр фәсилә- кәламы, әслиндә gnosis vitae — həјаты лылар» (1827) тарихи романы Итали
синдән јыртыҹы мәмәли hејван. Бәдә - билмә, дәрк етмә) адындан алынмыш

ја реалист насриндә әһәмијjәтли јер

нинин уз. 65 см-дәк, гујруғу 50 см ә гә Нур сәлтәнəтинин Зүлмәтә тутур. 1827 илдән сонра јалныз дил
дәрдир. Түкү гонуру боздур; гујругу гаршы гоjулмасыны өн плана чәкир.

вә әдәбијјата даир нәзәри мәгаләләр

узун түкләрлә өртүлүдүр. Шимали Аф- Манда де Хајја инсанлар гаршысында
јазмышдыр.

рика, Кичик Асија вә Ҹəнуб-Гәрби Ав- мухталиф шәкилдә, о чүмләдән, илк
Әсәри: Избранное, М., 1978.

ропада (Пиренеj ja) јајылмышдыр. Ју- инсандары japaтмын үч гардаш сима- MAHдинго-1) Гәрби Африкада ја
гославија, Италија вә Мадагаскар а. -н- сында зүһур едир. Манделәр һесаб шa јан вә малинке дилиндә данышан
да иглимә Ујғунлашдырылмышдыр. едирләр ки, бир ҹүт инсандан башга бә- халқлар групунун өзләрина вердиклә
Коллугларда, бә'зән кәндлəрин јахын- шәр нәсли үч дәфә мәhв едилмишдир. ри ад. 2) Малинке, бамбара, диула
лығында мәскән салыр. Хырда кəмири- Онлара көрә дүнја једди дөврә бөлүн- вә б. гоһум халқлар групуну билдир
чи, гуш, илан вә һәшәратла гидаланыр; мәклә 480 000 ил мөвчуд олаҹагдыр. мәк үчүн (хүсусилә франсыз әдәбиj
иланлары гырдыгы үчүн фајдалыдыр. Манделәр Библија пејғәмбәрләри Исаны jатында) ишләдилән ад. Мали, Гви
Бә'зән гушчулуға зәрәр верир. (Yesua), Ибраһими (Abraham) вә Муса- неја, Фил Диши Саһили Респ.-ларын
МАНДАЛАЙ, Мандале-Бирма ны (Moseh) jаланчы пејғәмбәр са јырлар. да, Јухары Волта, Либерија, Сјерра
Иттифагында шәһәр. Иравади чајы Онлар исрар едирләр ки, həгиги пеј- Леоне вә с. өлкәләрдә jашајырлар. 4,7

С.

дә

дыр. М.
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млн. нәфәрдир (1975). Дилләри ман
де диллəринин Шм. групуна аиддир.
Дин дарларынын әксәријjәти мүсәлман
дыр: ән әнәви дини е тигадларыны сах
ла јанлар да вар. Әcacән әкинчилик,
hејвaндaрлыг вә тиҹарәтлә мәшғул
олурлар.
MAHдолЙНА (итал. mandolino)
симли мусиги алати, Италијада ја

ранмыш, 17 əср,дә там формалашмыш,
18 әсрдән кениш јајылмышдыр. Га
барыг овал көндәси, метал пәрдәләр
лә ишләнмиш гыса голу, 4 ҹүт метал

сими, механики ашыглары олан јас
ты кәлләси вар. Үмуми уз. 610—635
мм-дир. Квинталарда көкләнир. Миз
рабла чалыныр.
МАНДРАГОРА (Mandragora) – ба
дымчанчичәклиләр фәсиләсиндән бит
ки чинси. Көвдәсиз, јахуд чох тыса

көвдәли чохиллик oтлapдыр; инсан фи- Мане Е. «Чәмән
гуруна охшар галын, дүз көкү вар (кө- ликдә сәһәр јемəји».
рүнүр бунун үчүн гэдимдә М.-нын 1863. Импрессионизм
e'чазкар гүввәсинә инанырдылар ва музеји. Парис.
онунла əлагəдар чохлу әфсанә јаран
мышдыр). Јарпаглaры ири, уз. 80 см
дәк олур. Јашылымтыл, мави вә ја

бəнөвшəји чичәкләри тәк-тәк јерләшир. ишләриндә образларын һәјата узгунлу- аиләси илә бирликдә Бакы ја көчмүш ва
Мејвәси ири, нарынчы, јахуд сары ту илә моделин заћири көрүнүштүнүн бурада охумушдур. Гызыл Орду "сыракиләмејвәдир. Аралыг дәнизи өлкәлә романтикләшдирилмаси ahəнкдарлыг ларында Вәтәндан мүһарибәсиндә ишриндә, Өн вә Орта Асијада, һималајда тәшкил едир («Абсент һәвәскары», тирак
5 ( јахуд 6), ССРИ -дә 1 нөвү-түрк 1859, «Валенсијалы Лола», 1862). М. Ордунун команда hej'әти ишчилари

етмишдир (1918— 20). Гызыл

мән М. сы (М. turcomanica) Гәрби көһнә сәнәткарларын бојакарлыг әсәр- нин гараркаһ хидмати али мәктәбини
Копетдaғдa раст кәлир. Бә'зи нөвлә ләриндәки сүжет вә мотивләрдән исти - (1921) вә һәрби академијасыны (1924)
ринин көк, мејвә вә тохумунда алка- фадә едәрәк таблоларынын мүасир сәc- битирмиш вә кәпіфијјат идарәсиндә
лоидлар вар: ағрыкәсичи дәрман кими ләнмәсинә ҹәһд көстəрмишдир («Чə- ишләмишдир. Италија экскәшфијјаты
дә ишләдилир. мәнликдә сәһәр јемəји», «Олимпија»; нын әлинә кечмиші М. 1943 илдә һитлерМАНДРИлләр (Mandrillus)

ән һәр икиси 1863). м. 1860) ҹы илләрдән чиләрә верилмиш, Маутһаузен, Мелктәркимиләр јарымфәсиләсиндән иб дөврүнүн тарихи һадисәләриндән епи-, вә Eбензе həрби әсир дүшәркәләрин
тидаи енсизбурун мејмунлар_чинси зодлара («Император Максимилианын дә сакланылмышдыр. Һәрби, сир ду
гујруғунун уз. 7-12 см, чәкиси 20 ләнмәси», 1871) мүраҹиәт стмишдир. м. стин ады илә фәалијjәт көстəрмишдир.кг-дәкдир; дишиләри хејли кичикдир. өз сәнəти илә импрессионизми габагла- 1945 ил мајын 6 да американ гошун
Габаг әтрафлары дал əтрафларындан мыш вә онун истигамəтини мүəjjәнләші- лары тәрәфиндән азад олунмун, бир
узундур. Пәнчәләриндә биринҹи бар- дирмишдир; лакин бир чох мәсәләләрдә нечә күндән сонра нәрәм хәстәлијиндәнмағы чох бөјүкдүр. Әсл М.-ин еркәк- импрессионистләрдән узаг иди. Сон вафат етмишдир. М. ә бир чох повест,ләринин бурну ал-гырмызы, јанагла олан «Фоли Бержер мејханасы» hекајə həср олунмуш, harгында бәдии
рында парлаг көj pəнкли даирәҹикләр, (1881 — 82) таблосу м. нин əн көркәм- филм чәкилмишидир.
үзүнүн јанларында бир дәстә ағ түк ли әсәрләриндән сајылыр. м. портрет МАНЕВР (фр. manoeuvre)—1) кими

жанрында да диггәтәлајиг әсәрләр, ја- сә алдатмаг, она кәләк кәлмәк мәгсә
ратмышдыр (Е. Золја (1868), с. Мал: дилә едилән һәрәкәт, көстәртлән үсул.
ларме (1876) вә б. нын портретләри). 2) Гатарларын тәртиби заманы д.).
Натүрморт, мәнгәрә, литографија вә локомотивларинин вә вагонларын је
офортлар да ишләмишдир. М.-нин ја- ринин дəјишдирилмаси.
радыҹылығы 19 аср Франса инҹәсәнә- МАНЕВР (həрбидә)-гошунларын
тиндә реалист ән'әнәләрин формалаш- (гүввәләрин) дөјүші әртәлијјаты заманы
масыны бир нөв баша чaтдыран вә мүтәшәккил јердəјишмәси. Дүшмәнә
онлары хејли јениләшдирән Һадисә- нисбәтән даhа әлверишли мевге тут
ләрдәндир. маг, мүəjjән ренда, həрби әмәлијјат

Әд.: Золя Э., Эдуард Мане, пер. с мејданында вә c. caһәләрдә рәгибә зәр
франц.. (Л., 1935); Эдуард Мане. Жизнь. бә вурмаг үчүн гүввә руплашмасы
Письма. Воспоминания. Критика современ- japaтмаг мərcəдилә һәјата кечирилир.
ников (пер. с франц.), М., 1965; Пер- Дөјүш әмәлијјатында үч типик форма
рюшо А., Эдуард Мане, пер. с франц., eы вар: мүһасирәјә алмаг, өтүб арха
М., 1976; Раздольская В., Искус- сына кечмә вә керичәкилмә.
ство Франции второй половины XIX века, МАНЕәләРЛә ГАЧыш — jүнкүл атМ., 1981.

летика јарышларында бир бириндән
МАНЁвич Лев Јефимович (тәхәллү- ејни мəсафәдә аралы 5 сүн’и сəдли (би
сү Етјен; 20.8.1898, БССР ин Чаусы ринин архасында су долу xəндəк олур)Ади мандрил.

ш.—12.5.1945, Авс- дәф етмәклә 3000 м мəсафәјә гачыш
олур; сатгалы түнд нарынчыдыр. Түк. трија, Ебензе ш., (стипл-чејз). Стадионларын вә ja jүн
ләри гонур вә ја гарадыр. 2 нөвү вар. Липс ш.-ндә дәфн күл атлетика манежларинин гачыш јол
Гәрби Африкада ја jылмышдыр. Әca олунмушдур) — со- ларында кечирилир. М.г. Олимпија
сән јердә, чох вахт исә гајалар арасын вет həрби кәшфиј- оjунлары програмына дахилдир. Сәд

jaшa jыр. Боғазлыг дөврү 8 аjадәк јатчысы, полков- ләри дәф етмәклә гадынлар арасында
олур. Һәр шеј , jejир. ник (1935), Совет 100 вә 400 м, кишиләр арасында 110
МАНЕ (Manet) Едуар (23.1.1832, Па Иттифагы Гәһрәма- вә 400 м мəсафәләрә гачыш, һәмчинин
рис —30.4.1883, Парис)-франсыз боја ны (20.2.1965, өлү- кросс да М.г. адланыр.
кары. Мә'мур оғлу. Парис Зәриф Сә мүндән сонра). Ҹе- МАНЕЖ (фр. manége)-1) атларын
нәтләр Мәктәбиндә охумушдур (1850— неврәдә тәһсил ал- мәшги, ат минмә тә'лими кечилмаси
56). Jарадыҹылығына Ҹормоне, Тисиан, мышдыр. 1918 илдән вә атчылыг идманы jaрышлары үчүн дүз
д. Веласкес, Ф. Халс, Ф. Гојја вә Е. Сов. ИКП үзвү. буҹаглы, јахуд даирәви бина. 18—19
Делакруанын тә'сири олмушдур. Еркән Ушаr jашларында әсрләрдә ме'марлыг бахымындан ән
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Онун оғлу Јосеф М. ин (12.5.1820, атырлар, сонсуз планлар ҹызараг, дәр- 1938), Улјановскда В. И. Ленин» (ачы
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мараглы М. -ләр тикилмишдир. Бун- дирәрәк e'дам етдирмишди. М. Дини hејкәлтәрашы. ССРИ
лардан мәшһурлары Москвада, клас фәлсәфи китабларыны өзүнүн japaтды- рәссамы (1958). ССРИ Дөвләт мүка
сисизм үслубунда тикилмиш м. (1817; ғы әлифба илә јазмышдыр. Мәнбәләрдә фаты лауреаты (1941, 1943, 1950). 1941
1957 илдән Мәркәзи сәрки салонудур) онун 6 китабы вә 76 рисаласи олмасы илдән Сов. Икп үзвү. М. монументал
вә Ленинграддакы Атлы гвардија М.- көстəрилир. 1931 илдә Мисирдә тапыл- таблиғат планыны һәјата кечирән
идир (1804—07, мс'мар ҹ. Кваренки; мыш 2000 вәрәгдән ибарәт дини эхлаги ләрдән биридир. Әcacән монументал
һазырда гараждыр). 2) Сирк М.-и- мәзмунлу 7 китаб (гибти дилиндә) М.: тунҹ hејкәлтәрашлыг саһәсиндә фәа
тамаша көстәрмәк үчүн сиркин орта- jә аид едилир. М. китабларынын көзәл лиjjәт көстəрмишдир. Јарадыҹылыг
сын дакы даирәви ме јданча (диаметри тәртибаты вә онун рәссамлығы һаггын- үслубунун формалашмасына академиз
13-14 м). 3) идман М. и-тәдрис мәш- да әрәб алими әл-Фаһиз (9 əср), хрис- мин тә'сири олмушдур. Ән јахшы әсәр
ғәләләри, һәмчинин jүнкүл атлетика вә тиан теологлары Августин вә Ёдессалы ләри: Ленинградда В. Володарски»
кимнастиканын бир сыра нөвлари үзрә Јефрем, еләҹә дә франсыз рәссамы Го- (ачылышы 1925). «9 јанвар 1905 ил
јарышлар кечирилмаси, идман оjунла- кен мә'лумат вермишләр. М.-нин дини- гурбанларына» (ачылышы 1931), Kyj
ры вә с. Үчүн нәзәрдә тутулмуш бина фәлсәфи вә әхлаги көрүшләри сонралар бышевдә «В. И. Ленин» (ачылышы
(салон титли јерләшкә). Идман М. ин- манилик ады илә формалашмышдыр.
дә даирәви (160—250 м) вә дүзүнә Әд.: Рәмзи ҹ., Мани. Б., 1979;
(60 — 120 м) гачыш јоллары, узунуна, Денике Б., Живопись Ирана, М., 1938.
Һүндүрлүјә вә шүвүллә тулланмаг үчүн МАНИ-1) түрк халк ше'ри вә нәғмә
бөлмә, волејбол, баскетбол мејданчасы, жанры. 7—8 heҹалы 4 мисрадан ибарәт
өлчү вә информасија ҹиһазлары, идман- дир. Бајатија јахындыр. Гафијә систе
чылар үчүн көмәкчи јерләшкәләр, бә”- ми — ааба. Әcacән, шән вә oнar мәз
зән дә тамашачылар үчүн јерләр олур. мунлу олур. Лирик М.-ләр, әскәр, ке
4) Тәзә аjаr ачмаға башла јан ушаглар ҹә ҝөзәтчилари М. ләри жениш јајыл
учун jyjүрүк.

МАНЕКЕН (фр. mannequin, hолландҹа османлы. Мәгам əсасы шур, му
мышдыр. 2) Зәрби муғам. Әслиндә

manneki jn — адамҹыг)-1) паnjе мацie,

ағам вә с. материалдан инсан бәдәни ифасында граммофон валына јазыл
сиги өлчүсү 2/4-дир. С. Шушинскинин

формасында дүзәлдилән фигур. Мағаза мышдыр. Ф. Әмиров «Күрд овшары»
вә атет ісләрдә палтар нүмајиш етдир- симфоник муғамында М. дән истифадә
мәк мәгсəдилә истифадә олунур. 2) Әл етмишдир.
вә а јаглары һәрәкәтә ҝәтирилән ағаҹ МАНИАКАЛ-ДЕПРЕСсив пси -

кукла. Инсаны мухталиф позаларда хоз, сиркулјар психоз,
чәкмәк үчүн рәссамлар тәрәфиндән ис- сиклофренија (гејри-кəскин ол
тифадә едилир.
MAHEC (Mánes)-40%

дугда —сиклотимија) — әhвали
рәссамлары

аиләси. Антонин м. (3.11.1784, һүр олунан психи хәстәлик. Әсәсән,
руһијjәнин дөври позғунлуғу илә тəза

Пра га— 23.12.1843, Прага)-мəнзәрәчи маниакал, ја да депрессив формада тә- м. н. Манизер. Улјановскда В. И.
рәссам, милли бојакарлыг мәктәбинин садүф едилир. Маниакал вәзијjәт дә Ленинин абидәси. Тунҹ, гранит. 1940 илдә
јарадыҹыларындан бири. Јарадычы-хәстәләр арамсыз һәрәкәтлә, һөвсәлә ачылышы олмушдур.

лығына классисизм вә романтизмин тә' сиз олур, јорулмаг билмир; данышыг
сири олмундур Доға тәбиәти вә гә- тактлары сүрәтли, сәс тември (шәраитә 1925), «В. И. Чапајев» (ачылышы 1932),
минидир («Градчаны мәнгәрәси», 1821). ғунлуг" һисс етмирләр, фәалијjәтә чан Кијевдә Т. Г. Шевченко» (ачылышы
Прага-9.12.1871, Прага) әсәрләриндә һал həјата кечирмәјә чалышырлар, ла лышы 1940), Рјазанда «И. П. Павлов
салә халтын һәјаты башлыча јер тут- кин бир анда һәр шеји јарымчыг тоја- (ачылышы 1949) абидәләри; 3. Кос
мушдур. Чех кәндлисинин умумиләші раг тəсалуфи уғура үмид бағлајырлар. модемјанскајанын бүстү (тунч 1942,
мышiлыр. Прага үс јанынын (1848) иш зиjjәт тормозланыр, сексуал һиссләрә Рәссамлыг "Академијасынын витсе-пре
лирилишиләһрәмани образыны барат- Мәгсәлјөнлүк итдикдә, маниакал вә- Третјаков галерејасы, Москва) вә с.
тиракчысы олмушiдур. Портретләр вә алудəлик мејллари күҹләнир. Депрес
мәнгәрәләр дә чәк мишидир. График ки

ми дә танынмындыр. Онун гардашы дәрлә сәҹијjәланир. Белә һалларда хәc
сив форма исә әсaссыз, јерсиз бир кә- зиденти (1947 илдән) олмушдур. Ленин ордени, Гырмызы Улдуз ордени

Квило м. 17.7.1828, Прага — 5.8. тән ид шүуру заифләўир, бә зән дә тор- в медалларда тәлтифедилишдир.
1880, Прага) шәһәрлиләрин мәмшәти вә мозланыр, лакин бу чох кəскин шәкил МАНИЈА (јун. mania — ағылсызлыг,
ушаларын һәјатына даир таблолар алмыр вә гисмән бир типли һәрәкәтләрә гејзлилик, ҹошғунлуг), маниакал
чәкмидир. синдром — сәбәбсиз шән əhвали

МАНИ, нәггаш Мани (216, Ба тәләрдә өзүнә инам һиссиитир; онлар руһијә диггатин дағыныглығы, дә
бил ш. јахынлығында – 274. јаху 276, өзләрини иттиһам етмәјә башлајыр- Бишкәнлији илә сәчијjәләнән һал, Мұх
Иран)-гәлим Шәрг рәссамы. М. hаr лар ки, бу һәтта интиһара да сәбәбола тәлиф хәстәликләрлә әлагодар (шизо

тында мә'луматлар мүхтәлиф вә зил- биләр; белә һалларда әтрафдакылар френија, инфексион хәстәликләр, ин
Сjaxуд Фәтәг) олмасы, онун Бабилә таһасызлыг, jухусузлугла
дијjәтлидир. Атасынын алынын Пəтик хәстәјә гаршы сајыг олмалыдыр. Иш- токсикасија, бејин травмасы,

мүшајиәт вә с.) әмәлә кәлә биләр. Даһа чох ма

һәмәландан (Екбатан) көчүп кәлмәси едилән кəскин депрессијада хәстә ба- ниакал-депрессив психозун маниакал
әһтимал сдилир. Ушаглыгдан фитри шында бошлуг, ағырлыг һисс едир, формасында тəзаһүр eдир. «М.» тер:
табилијjәтә малик олан м. рәссамлыг фикир jүрүтмәк габилијjәтини йтирир, мини әрвәлләр психи позғунлугларын

Һәкимлији, мүһəндислији илә дә шөһ- м. д.і., адәтән, 15—30 јашларында ралар әcacән, сајыгламанын, јахуд гар
рәт газанмыш, həтта хүсуси әлифба (6ə зән исә 40 вә даhа чох) тəсадүф еди шысыалынмаз мејллијин (пироманија —

јаратылыр. м. пин рәссамлыгы һаг: лир; хәстәлик мүддәти бир нечә күндән дангын төрәтмәјә мејллик, клептоманиҺафиз, Низами бир нечә аjадәк, ағыр "һалда бир ил ја — оғурлуға мејллик) синоними кими
(«Искәндәрнамә» посмасында «Нәггаш чәкир. Хәстәлик ирсидир. Муаличә - ишлатилир.
Манинин hека јаси» вә с.) вә б. классик- хәстәхана шарантиндә апарылыр;

МАНИЛА (Manila)— Филиппинин паj

ләрин әсәрләриндә мә'лумат верилиб, хәстәјә психолептик (сакитләшдири- тахты. Лусон а.-нда, Пасиг чајынын
М. нин «Әржəнк» (јахуд «Әртәнк», чи) вә психоаналептик (антидепрессив) Манила көрфәзинә төкүлдүју јердадир.
«Әрсәнк») адлы рәсмләр китабы мәш препаратлар вермәк вә с.
hyp олмуш, сонралар ән јахшы рәс Әд.: Лукомский И. И., Манда- сентјабрда гасырғалар олур. м. р-ну
самлары «Мания, адландырмышлар. кально-депрессивный психоз, іздем, зәлзәләләрә мә'руз галыр. д.). вә авто
Рәва jәтә көрә М. 24 јашында икән өзү- 1968: Морозов Г. В., Ронасенковмобил јоллары говшағы. Дәниз порту.
нү пејғәмбәр с'лан етмиш, Шәрг өлкә А., Нервные и психические болезни, м., Аеропорт. М. Бөјүк м. конурбасија
ләрини қәзәрәк japaтдығы дини јајмыш- 1976; Штернберг э. Я., Геронтологи- сынын əсасыны тәшкил eдир. Саh. 832
дыр. Ирана гајытдыгдан сонра зәрдүш- ческая психиатрия, М., 1977. км2. ӘҺ. 6 млн.-дан чох (шәһәрәтрафы
тилијин гаты тәрәфдары - олан Сасани МАНИЗЕР Матвеј һенрихович (17.3. илә; 1979). М.-нын идарәчилији хү
Һөкмдары 1 Бәһрам она ишкәнҹә вер- 1891, Петербург — 20.12. 1966, Москва) суси ганунла (шәһәр Хартијасы) тән -

шиши

дан

си



344 МАНИЛИК

дыр». Нурун һиссәҹикләринин азад көмәкчи эмәлијјатлары jеринә jетирән
олмасына јалныз гаты аскетизм васи- машын. Мүнафиг олараг прокат М.-у
тәсилә наил олмаг мүмкүндүр. Мани- вә дөjмә М.-у адланыр. 2) Нүвә
нин дөвләтә вә зүлмә гаршы чeвpилән, техникасында-радиоактив мад
jүксәк әхлаги идеаллар таблиғ едән дәләрлә мәсaфәдән ишләмәк (инсанын
тә'лими һәлә онун сағлығында Баби- билaвaситә һәмин маддәләрлә тәмасда
листaндa, Иранда, Орта Асијада, Һин- олмамасы мərcəди илә) үчүн гурғу.
дистанда кениш јајылмаға башламыш- Операторун идарәси илә инсан əлинин
дыр. Сонралар м. Мисирә, Шəрги Ро- һәрәкәтинә аналожи һәрәкәтләр (мани
ма империјасына, Мәркәзи Асија ја вә пулјасија) едәрәк тәһлүкәли, əлчатмаз
Чинә нүфуз етмишдир. м. бир мүддәт шәраитдә тәтбиг олунур. 3) Теле
гностик мәктәбләр, зәрдүштилик вә графијада—Морзе коду илә теле
Дикәр динләрлә мүвәффәгијjәтлә рә- граф верилишиндә истифадә олунан хү
габәт апармышдыр. Артыг з əсрин со- суси ачар. 4) Мәдән ишләрин
нунда М.-дә демократик, сол, радикал дә сәjjap газыма гурғусунун əсас ме

Манила шәһәринин мəркәзи һиссәси. истигамәт јаранмыш, бу исә зүлмә гар- ханизми олуб, гуjудиби фазада авто
шы чыхан халг күтләләринин кениш рәғ- вериҹинин јерини (газыма машыны илә

зим олунур. Шәһәр Шурасына 4 ил бəтини газанмышдыр. Әнвәлләр, һә- биркә) дәјишдирмәк үчүн ишләдилир.
мүддәтинә сечилән мер башчылыг eдир. лә М.-ин тәһлүкәсини баша дүшмәјән МАНИПУР-һиндистанын шм.-ш..

Шәһәр 1571 илдә салынмыш, 1574 вә өз гүдрəтинин да јағы олан мөһкәм индә, Ассам д-рында штат. Саh. 22,4
илдә Испанија мүстәмләкәсинин низ. зәрдүшти килсәси јаратмамыш сасани- мин км?. ӘҺ. 1,2 млн. (1975). Инэ.м.
м. олмушдур. 1898 илдән АБШ, 1942 — ләр М.-ин јајылмaсынa мaне олмамыш, Импhaл ш.-дир. М. хери галмыш к.т.
45 илләрдә Јапонија әлә кечирмишди. бә'зән исә, һәтта ону мүдафиә етмишләр. р-нудур. Јағлы вә бујнузмејвә битки
1946 илдән Филиппинин пајтахтыдыр Лакин М.-ин дөвләт әлејһинә чеврил- ләр, памбыг, түтүн беҹәрилир. Мани
(1948—77 илләрдә Кесон-Сити рәсми, дији вә антиклерикал характер да- пур чајынын вадиси эсас чәлтикчилик
М. исә фактики пајтахт олмушдур). шыдығы аjдын олдугдан сонра мани- р-нудур. Балыкчылыг вә итәкчилик ин
М. Филиппинин фәһлә вә һәмкарлар ләр амансызҹасына тә'гиб едилмишләр. кишаф етмишдир. Кустар үсулла мил
иттифаглары һәрәкаты мәркәзидир. М. Мани həбс едилмиш, həбсдә дә өлмүш- ли орнаментли парчалар тохунур.
өлкәнин истисади, елми вә мәдәнијjәт дүр. М. «ән зәрәрли бид'әт» e'лан едил- МАНИПУР ҮСЈАНЫ (1891) — Мани
мәркәзидир. Тикиш, аjагтабы, поли- мишдир. Сонралар христианлығын вә пур кнјазлығында (Һиндистан) мүстәм
графија, јејинти, ағаҹ e'малы сәнајеси, исламын тә'гибинә мә'руз галмышдыр. ләкәчилик әлејһинә үсјан. 1891 илин
һәмчинин тохучулуг, кимја, метал Бир сыра шәрг әјаләтләриндә м. узун мартында инқилис мүстәмләкәчилари
e'малы мүəссисəлəри вар. Сәнаје р-н- мүддәт мөвчуд олмуш, јалныз 13 әсрдә Манипур ордусунун баш команданы
лары, әсacән, Пасиг чајы, д.ј. вә авто- дар тəригәтчилијə чeвpилмишдир. м. Бир Сингһин мүстәгиллијә чәһд көс
мобил макистраллары боју јерләшмиш- орта әсрләрдә мүхталиф һәрәкатлара — тәрмәсиндән шүбһәләнәрәк кнјазлы
дир. М.-да 16—18 асрләрә аид Испани- павликианчылыға, мәздәкилија, бо- ғын пајтахты Импhала гошун дәстә
ја мүстәмләкәчиларинин тикдији ме" - гомилчилијә вә б. күчлү тә'сир көстәр- си јеритдиләр. Манипур гошунлары
марлыг абидəлəри олмушдур. Бунла- мишдир. Мани өзү вә маниләр бөјүк вә әһали һүҹуму дәф етди, инқилис
рын чоху Икинчи дүнја мүһарибәси әдәби ирс гојуб кетмишләр. 20 әсрин лəри кнјазлығын әразисиндән говду.
илләриндә бомбардман нәтиҹәсиндә әввәлләриндә Чин Түркүстанында ма- Ycјанчылара гаршы орду (5300 нәфәр
дағылмышдыр (Сан-Агустин (1599— ниләрин Орта Иран диалектләриндә, вә артиллерија) јеридилди. Апрелин
1614) килсәси вә с. истисна олмагла). Чин вә ујғур дилләриндә орижинал 27-дә Импhaл ш. тутулду вә гарәт едил
М.-нын мүасир ме'марлығы мухталиф әдәбијjaтындaн фрагментләр тапыл- ди. М.ү. амансызлыгла јaтырылды,
вә тəзадлы тикилиләрдән ибаратдир. мышдыр. 20 асрин 30-ҹу илләриндә үсјан рәһбәрләри e'дам едилди. Ма
М.-да бир нечә ун-т вә дикәр али мәк- Мани әдәбијјаты Мани вә онун арды- нипур кнјазлығы инкилис резидентинин
тəбләр, Милли китабхана, Милли му- ҹылларынын әсәрләриндән ибарәт гиј- идарәси алтына кечди.
зеј вә с. Вардыр. мәтли тапынтылaрлa (Мисир) зәнҡин- МАНИПУРЛУЛАР, мејтхеләр
МАнилиk-зәрдүштилијин, буддиз- ләшмишдир. — Һиндистанын Манипур штатында

мин, христианлығын, гностисизмин ва Әд.. Дьяконов М. М., Очерк ис
јашајан халг. 955 мин нәфәрдән чох

дикәр тә'лимларин тә'сири алтында тории древнего Ирана, м., 1961; Каа дур (1978). Тибет-Бирма диллари гру
јаранмыш дини-фәлсәфи тә'лим. Һә- А.Д., Манихейство в Римской империи пунун манипур дилиндә данышырлар.
мин тә'лими мәншәҹә иранлы, әсилзада по данным «Acta Archivі», «Вестник древ- Диндарларынын 60%-и һиндуист, га
аиләсинин оғлу рәссам Мани з əс- ней истории», 1955, № 3; Луконин ланлары христиан вә мүсәлмандыр.
рин 40-ҹы илләринин әввәлләриндә В. Г., Картир и Мани, јенә орада, 1966, Әcacән әкинчилик, ипакчилик, һејван
Ктесифонда (Месопотамија) таблиғ ет- № 3; jен зонун, Культура сасанидско- дарлыгла мәшғулдурлар; сәнаједә дә
мәјә башламышдыр. Һәлә 30-ҹу иллә- го Ирана. М., 1969. чалышырлар. Тохуҹулуг, дулусчу
рин сонунда Мани Һиндистанда, Орта MAHйок, маниот (Manihot) луг вә с. дә инкишаф етмишдир.
Асијада, Иранда олмушдур. Шәрг сə- сүдләјәнкимиләр фәсиләсиндән битки МАНИСА (Manisa)-Түрк иjәнин ҹ. г. -
фәри заманы Мани буддизм, браһма- ҹинси. Биревли ағаҹ, кол вә oтлaрдыр. индә шәһәр. Маниса илинин инз.М.
низм вә дигәр, јерли култлaрлa таныш Тропик Америкада 160-дан чох нөвү Нэгл. говшағы. Əh. 78 мин (1975). Je
олмушдур. 243 илдә Иран шаһəншаһы вар. Јемәли М. (М. esculenta) һәр јинти, памбыгтəмизләмә, тохуҹулуг вэ
Шапур тагојма мәрасими заманы өз ики јарымкурәнин тропик зонасында машынгајырма сәнајеси вар. Памбыг,
сарајында Манини јени динин пеј- гида биткисидир. Һүнд. З м-дәк олур. мејвә вә тахыл тиҹарәти едир.
ғәмбәри кими гәбул етмишдир. Мани- Чичәкләри сүпүркә чичәк групунда МАНИСАЛЕС (Manizales) — Колумби
нин дедији кими, бу дин мөвҹуд тə' - јерләшир. Көкјумрулары (уз. 1 м-дәк) јада шәһәр. Калдас департаментинин
лимлари бирләшдирмали, онлардан јүк- 15 кг-дәк олур (тәркибиндә 20—40% инз.м. Каўка чајы дәрәсин дә, 2100 м
сәкдә дурмалы, универсал, валид нишаста вар); ондан ун, һәмчинин та- jүксəкликдəдир. Əh. 318,6 мин (1973).
дүнја дини» олмалыдыр. Мани өзүнү пиок адланан гида мәһсулу алыныр. Д.ј. васитәсилә Сакит океан саһилин
«Һәгигәт аллаһынын елчиси» сајырды. М.-ун бә'зи невлари каучукверандир. дəки Буенавентура порту илә әлaгәлә

М.-ин əсасында дуализм принсипи МАНИПУЛЈАсијA (фр. manipula- нир. Јејинти (әсacән, гәһвә e'малы),
-Нур вә Зүлмәт башланғыҹларынын tіоn, лат. manipulus— овуҹ; manus— тохуҹулуг, дәри-аjаггабы сәнајеси,
мүбаризаси дурур. Бу дүнјада Нур вә әл-1) бир вә ја һәр ики әлин мүəjjән ун-т вар. Тәһвә тиҹарәти едир.
Зүлмәт үнсүрлəри бир-биринә гарыш- просесин иҹрасы илә бағлы һәрәкәти. MАнитОБА (Manitoba)—Канада
мышдыр. Дүнја инкишафы просесинин Әл ишиндә дәгиглик тəлəб едән мүрәк- нын ҹ.-унда көл. Саh. 4,7 мин км2,
мәгсәди инсан галбиндә јер тапмыш кәб әмәлијјат; 2) фырылдаг, һијлә, дәринлији 20 м ә гәдәрдир. Бузлаг дөв
нур үнсүрлəрини материјанын һакимије чиркин мәгсәлләрә наил олмаг үчүн рүнә аид Агассис көлүнүн галығыдыр.
јəтиндән азад етмәкдир. Манијә көрә, фактлары гасдән тәһриф етмә. Виннипег көлүнә ахымы вар. Балыг

занкиндир.аллаһ дүнјада шә'ри japaтмaмышдыр, МАНИПУЛЈАТОР (фр. manipulateur; вә су гушлары илә
4.

демəли дүнјаны да о јаратмамышдыр, лат. manipulus — овуҹ, manus — әл)—1) саһилиндә орнитологија ст. вар.
чунки дүнја (материја) шәрдир. Де- метал е' малында пəстаһын МАНИТОБА (Manitoba) — Канадада
мәли, материја аллаһдан асылы олма- прокат станынын валына вә ја дејмә әјаләт. Саh. 650,1 мин км2. ӘҺ. 1,021
јараг мөвчуддур, инсан исә материја Пресинә верилиши заманы онун вәзиј- мин (1976). Инэ.м. Виннипег ш.-дир.
илә jүксəкдә дуран нурун гарышығы- jәтинин дəјишдирилмаси илә бағлы М.-нын шм.-ш. һиссасини јасты, ба
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таглашмыш овалыг, шм. вә мәркәзи МАНЈЕРИзм (итал. mаniеrismo, ma
Әсәрн: Собр. сӧч., т. 1—10, М., 1959һиссасини Лавренти јүксəклији, ҹ-у- niera — тәрз, үслуб)—16 əср Авропа — 61.

Манитоба овалығы тутур. "Игли- инчәсәнәтиндә japaнaн вә Jүксәк Ре әдәбиізат тарих, Б., 1974; Адамонив.ми континенталдыр. Әрaзинин чох һис- нессанс дөврү

саси тајга мешәләри илә өртүлүдүр. м. јəтинин бөһраныны әкс етдирән ҹә- творчества, Л., 1960; Апте, Томас Манн,
Канаданын инкишаф етмиш сәнaje pəјан. М. Италија инҹәсәнәтиндә дaha М., 1972; Мотылёва Т., Достояниер-нудур. Əсас сәнaje cahəлəри: јејинти, парлаг шәкилдә тəзаһүр етмишдир. современного реализма, М., 1973; Федонефт e'малы, машынгајырма, jүнкүл. 16° әсрин 20-чи илләриндә фәалијjәт ров А.А., Томас Манн, Время шедевров,
Никел, мис, синк вә аз мигдарда нефт көстәрән илк манјеристләрин (J. Пон- М., 1981.
чыхарылыр. Әcacән, буғда, вәләмир, тормо, Pocco Фјорентино, Беккафу- MAHн (Mann) Һенрих (27.3.1871,арпа әкилир. Әтлик-сүдлүк һејвандар- ми, Ф. Пармичанино, А. Бронзино, Түбек — 12.3.1950, Калифорнија, Санталыг ва гушчулуг инкишаф етмишдир. Б. Челлини) јарадыҹылығы тракизм

Моника)-алман јаМ-нын ч, унда кениш д.і. вә автомо- вә мистик ҹошғунлугла ащыланыш
зычысы, ичтимаибил јоллары шәбәкәси вар. дыр. м. сарај инҹәсәнәтиндә һаким
хадим. АДР МиллиМАНИФЕСТ (сон лат. manifestum — ҹәрәјана чeвpилмишди. Тинторетто,
мүкафаты лауреатычакырыш, лат. manifesto-көстәрирәм, Ел Греко вә б.-нын әсәрләриндә М.-ә
(1949). Т. Манныначырам, manifestus — ашкар)—1) һәр хас елементләрә тәсaдүф едилир.
гардашыдыр. Ja.һансы тәшкилaтын өз сијаси көрүшлари MAHн (Mann) Том (15.4.1856, Уорик
радычылығынын ребарәдә рәсми мүраҹиәти, бəјаннамəси. шир графлығы, Фолеxилл—13.3.1941,
алист вә демократик2) Дөвләт башчысынын, јахуд али ha- Јоркшир графлығы, Грассингтон) —
маһијjәти «Мүгәдкимијjәт органынын һәр һансы мүһүм Б. Британија фәһлә һәрәкаты хадими.
дәс торпаг» (1900),сијаси һадисә илә әлaгәдар халга мүра- 1866 илдән фәһләлијә башламышдыр. «Мүәллим Рәзиләҹиәт акты, Сосиал Демократ Федерасијасынын (1905), «Кичик шәМАН)Ани (Magnani) Анна (7.3.1908, (1884 илдә japaдылмышды) фәал ха -
һәр» (1909) романлаМисир, Искәндәријjә—25.9.1973, Po- дими олмушдур. 1890—93 илләрдә рында бариз əксинима)— италјан актрисасы. 1926 илдән Лондон лиман фәһләләри иттифагы- тапмышдыр. «Империјатрилоки јасын -театрда чыxыш етмиш, 1934 илдән ки- нын сəдри иди. Мүстәгил Фәһлә Пар- да [«Садиг тәбәә» (1914), «Јохсуллар»нода фәалијjәт көстəрмишдир. Реалист ти јасынын тәшкилиндә (1893) ишти- (1917), «Баш» (1925) романлары) алманактриса м., хүсусилә типик италјан рак етмиш, 1894—97 илләрдә онун ка- империализми, буржуа ҹәмијjәтининхарактерларини усталыгла . japaтмыш- тиби олмушдур. 1901 — 10 илләрдә- мә'нәви ејбәҹәрликлари ифша олунур.дыр. Јарадычылыг найлијjәтләри нео- Австралијада вә Јени Зеландијада ја- Фашистләр һакимијjәт башына кәлреализмлә бағлыдыр. «Тереза-Ҹүмә» шамыш, бу өлкәләрдә сосиалист иде- дикдән сонра мүһаҹирәтлә jaшa јан м.

јаларынын јајылмасында мүһүм хид- фашизмә гаршы фәал мүбаризә апар
мәти олмушдур. Б. Британија Комму- мыш, Алманија Коммунист Партија.
нист Партијасынын баниләриндәндир. сына јахынлашмыш, пролетариатын
МАНН (Mann) Томас (6.6.1875, Лү- вә сосиализмин тарихи ролуну дәрк
бек—12.8.1955, Сүрих) — алман јазы- етмишдир [«Алман фәһләләринин joчысы. Нобел мүка луә мәгаләси; «Нифрәт» (1933), 40
фаты лауреаты ҝүн кәләҹәк» (1936), «Мәрдлик» (1939)(1919). h. Маннын мәгалә китаблары). «Крал IV Һенригардашыдыр. Лү. хин кәнчлији» (1935), «Крал IV һенри
бек патрисиләринин хин камала јетмаси» (1938) дилокијасы
дөрд нəслинин та мүбариз һуманизми вә никбинлији иләлејиндән бәһс едән

сечилир. «Әсрин хүласаси» (1945) пуб«Будде нброклар»
лисистик китабында сосиалист идеја

А. Манјани Рома ачыг шәһәрдир» (ч. 1–2, 1901) рома ларындан вә ССРИ-нин дүнја һадисәфилминдә. танынмыш ләринә һәлледиҹи тә'сириндән бәһсдыр. Буржуа ҹә олунур. «Лидитсе» (1943), «Нәфәс»(1941), «Рома ачыг шәһәрдир» (1945), мијjәтинин ифласы (1949) вә с. романларын мүәллифидир.Јолларда арзулар» (1948), «Ән көзәл» тәсвир олунан ро М. АДР ин japaдылмасыны алгыш(1951), «Раһибә Летисија » (1957), «Шә- майда 19 əср Авро ламыш, АДР Инҹәсәнәт Академијасы -həрин ортасында ҹәһәннәм » (1959), па, hабелә рус реалистларинин, хүсу - нын илк президенти сечилмишдир. Ва
«Ана Рома» (1962) вә с. 70-ҹи илләр- силә Л. Н. Толстојун күҹлү тә'сири тәнә гајытмаг әрәфәсиндә гәфләтән вә
дә, әсacән, телевизија филмлариндә чә- дујулур. «Сеһирли дағ» (1924) фәлсә- фат етмишдир. ҹәназасинин галыглары
килмишдир. 1965 илдә ССРИ-дә гаст- фи романында Биринчи дүнја мүһа- 1961 илдә Берлинә кəтирилмишдир.ролда олмушдур. Бејнәлхалг кино фес- рибәси әрәфәсиндә буржуа ҹәмијjәти
тивалларында гадын ролларынын ән нин идеја-мә'нәви Һәјатынын кениш 58; Учитель Гнус. Верноподданный. НоӘсәрләри: Соч. т. 1—8, М., 1957—

јахшы ифачысы кими мүкафата лајиг тәсвири верилмишдир. 20-ҹи илләрдә веллы, М., 1971; Зрелые годы короля Генкөрүлмүшдүр. Һаггында «Мән Анна тəнгидчи вә публиcист кими фәалиј- риха IV, М., 1978.
Манзанијәм сәнәдли филми чәкилмиш- jәт көстәрән М. һитлеризм тәһлүкәси: әдәбидат тарихы Б., 1974; знамендир (1981, реж. К. Вермокен).
МАНЈЕН (Magnin) Арман (д. 1.2.1920, ман дили. Зәка ја мүрачиәт» (1938) ская Г., Генрих Манн, М., 1971.
Фрибур кантону, Отвил)-Исвечрә вә с. мәгаләләри. Библија мөвзусунда МАННА (ашшур мәнбәләриндә Munфәһлә һәрәкаты хадими. Фәһлә аилә- јазылмыш «Иосиф вә гардашлары» па, Manna; Mannas; Урарту китаба -
синдә доғулмушдур. 1943 илдә Исвеч- (1933—43) тетралокијасы да мүасир ләриндә Mana, Библијада күман ки,
рә Коммунист Партијасына дахил ол- həјатлa cәсләширди. Фашистләр һа- Minni)-е.ә. 1-ҹи миниллијин әввәл
мушдур. 1947—54 илләрдә Ҹеневрә кимијjәт башына ҝәлдикдән сонра мү- ләриндә Азәрб. әразисиндә (Урмијакантону машынгајырма вә саат сәнa je- hаҹирәтә кетмиш, 1933 илдән Исвечрә- көлүнүн ҹ.-ш.-и) јаранмыш ән гадим
си ишчилари һәмкарлар иттифагынын дә, 1938 илдән АБШ-да јащамышдыр. дөвләт. Урмија көлүнүн ҹ.-ундакы
сәдри иди. 1949 илдә 'Исвечрә әмәк Ҝөтејə həср олунмуш «Лотта Вејмар- вил.-ләр узун мүддәт замуа ады илә
Партијасы (ИӘП) МК-сынын, 1954 да» (1939) романында һуманист иде- мәшһур олмушдур. Е.ә. 1-чи минил
илдән исә партијанын Рәһбәр Комитә- jалар фашизмин барбарлығына гар- лијин аввалиндә һәмин әрaзидә aj
синин (1971 илдән Сијаси Бүрo) үзвү шы гоjулур. «Доктор Фаустус» (1947) ры-ајры Хырда «һөкмдарлыг» ларын
сечилмишди. 1954—70 илләрдә йӘП романында алман фашизмини төрәдән бирләшмәси просеси башлады. М.-нын
мәркәзи органы <Bya yвријер» гәзе- империализм дөврүнүн мүртәҹе мә'нәви ады илк дәфә е.ә. 843 илдә Ассурија
тинин редактору, 1972—75 илләрдә мәнбәләри көстəрилир. Өмрүнүн сон ил- һөкмдары ІІІ Салманасара мүгавимәт
исә онун си јаси директору иди. 1974 лəрини Сүрихдә кечирмишдир. 1977 ил- көстəрмиш «һөкмдарлыг»лар арасында
илдән иӘП катиблијинин үзву, 1978 дә ҝүндəликлари» (h. 1) нәшр олун- чәкилир. Бирләшмә просеси м. һөкм
илин мa jындан исә йәП-нин баш ка- мушдур. М.-ын јарадыҹылығы роман дарлығынын һекемонлугу илә нәтиҹә
тибидир. 1954—60 илләрдә Үмумдүн- жанрыны jени сосиал-фәлсәфи мәзмун- лəнди. E.ә. 829 илдә м. һөкмдары
ја Сүлһ ІШурасынын үзвү иди. 1945 ла зәнқинләшдирмишдир. Әдәби ирси Удаки ассуријалылара мүвәффәгијjәтлә
илдән Ҹеневрә кантону Али шурасы - дүнја әдәбијјатында әһәмијjәтли јер мүгавимәт көстəрди. м. е.ә. 8 әсриннын депутатыдыр. тутур. ахырларында Иранзунун һакимијjәти
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нин әввәлләриндә вә онун сәләфләри галалары Мөвҹуд иди. Еһтимал ки, јахшы һәлл олур, ефирдә вә үзви һәлл
заманында чичәкләнмә дөврү кечирир- М.-да Ассурија михи јазысына бән: едиҹиләрин чохунда исә һәлл олмур.
ди. М.-нын сәphəдлəри ҹ. -да Дијала вә зәјән јазыдан истифадә олунмушдур. Дады шириндир. 132°С-дә әриjир. D-вә
Кичик Заб чајларынын јухары ахарла Әд.: Меликишвили г. А., Не- L-формаларында олур (тәбиәтдә анҹаг
рына, ш.-дә тәгр. Хәзәр дәнизина, которые вопросы истории Маннейского D-формасы тапылыр). Ситрус битки -
шм.-да Араз чајына, г.-дә исә Урмија царства, «Вестник древней истории», 1949, ләриндән бир чохунун мејвәсиндә cәр
көлү саһилинәдәк узанырды. Пајтахты № 1; jенә онун, Урартские клинооб- бәст һалдадыр. Бә'зи зүлалларын (мәс.,
изирту "Зирта) ш. Иди. Дөвлəтин разные надписи, М., 1960; Дьяконов глобулинларин) тәркибинә дахилдир.
башында ирси Какимијjәтә малик олан по , -

истории источники МАНОМЕТР (јун. manös—сејрәк, сыхВестник древней ис
Һөкмдар дурурду. Ағcаггaллaр шурасы тории», 1951; 24; jенә сонун, Исто- олма јан +...метр)—ма је вә газларын
олмасына баxма јараг м. Һөкмдарла- рия Мидии, М.—Л., 1956; Алиев иг- тәзјигини өлчмәк үчүн чиһаз. Мүт
рынын һакимијjәти гејри мәһдуд иди. pap, История Мидии, Б., 1960; каш- ләг тəзіиги сыфырдан (там ва
Дөвләт, һөкмдарын тә фин вә ја тәсдиг кайс. м. Из истории Маннейского цар- куумдан) heсaблaнaн, и за фитәз
етдији ҹанишинлəрин (чох вахт ирси Fes of Solcluz, Azerbaijan, A Survey of Per ондан кичик

Һакимијjәтә малик олурдулар) идарә sian Art», 14, 1967. атм. тəздигинин фәргини) өлчән М.-ләр
етдији вил.-ләрә бөлүнүрдү. Манишин

Тонг, аләр мүстәгиллијә вә мәркәзи haкимиј- МАННАЛЫЛАР—Маннанын әһалиси,
102 106 о!

jәтә табе олмамаға чалышырдылар. халг. М.-ын формалашмасында гəдим
Онларын бу сә'јләриндән Ассурија вә јерли әһали (кути — луллубе тајфала
Урарту вахташыры истифадә едир- ры) әсас рол оjнамышды. Е.ә. 1-ҹи
ди. Иранзунун өлүмүндән сонра, е.ә. миниллијин аввәлләриндән М.-ын тәр- Манометрло, растителността
719—716 илләрдә онун Деформасы"өвладлары кибиндә һүрри елементлари күчләнди.
арасында һакимијjәт уғрунда мүба. Сонралар бу әразијә көчмүш ирандил
ризә башланды. Атасынын сијасəтини ли тајфалар М.-а гүвватли тә'сир көс
давам етдирән вә Ассурија тәрәфдары тəрди. м. әкинчилик, бағчылыг, үзүм
олан Аза тезликлә Урартунун мүттә- чүлүк, малдарлыг, атчылыг вә с. мәш Mapuent
фиглəри — манналы ҹанишинләр тәрә- ғул олмушлар. Сәнəткарлыг јүксәк ин

ACCOMAGO, DAMфиндән мәғлуб сдилди вә өлдүрүлдү; кишаф стмишди. м. тәбиәт гүввәләри- но тази
тахта гардашы Уллусуну чыхды. Нә ситајиш едир вә аллаһлара гурбан Долны

Урартулулар Урмија көлүнүн г. вә верирдиләр. М.-да аллаһлар пантеону
шм.-ындагы вил.-ләри тутараг м. дөв- Мөвчуд олмушдур. Е'тигадларында һә
лəтинин ичәриләринә доғру, ирәлилә- јат шәҹәрәсинә ситајиш дә мүһүм јер
диләр. Е.ә. 714 илдә ашшур һөкмдары тутурду. м. азəрб.-ларын әҹдадла
ІІ Саргон Урартуja jүрүш етди; һөкм- рындан бири олмушлар.
дар І Руса мәғлубијjәтә уғрады. II Cap- МАННАШ— ашшур мәнбәләриндә Ман- Вакуумметрлері
гон вә Уллусуну арасында мүгавилә на дөвлатинин ады. Бах Манна.

сарал
бағланды. Бу мүгавиләјә әсacән, Ул- «МАННЕРҺЕЈм хәтти-Карелија
лусуну М.-нын сәphəдларини кенині- бәрзәхиндә (Ленинграддан 32 км ара
ләндирмәјә наил олду. Зикирту, Ан- лы) Финландијанын узунмүддәтли фор Мухолиф типли манометрләрин
дија Гизилбунда вил.-ләриндәки тификасија гурғулары вә манеәләр тәбиг саһәси.

үсјанлар јатырылды; урартулулар тә- системи. 1927—39 илләрдә тикилмиш ва
рәфиндән тутулмушгалалар, уиш Финландија маршалы К. Г. Маннер- jиг арасындакы фəрги өлчән дифмавә атм. тəзјигиндән фәреләнән ики тəз
диш, Суби вә Сангибуту вил. -ләри ке- hејмин ады верилмишдир. «М.х.» нин
ри гајтарылды. Олдугҹа гүввәтлән- ҹәбһә боју уз. 135 км, дәринлији 90 нометрләр вар. Атм. тəздиги баро
миш м. п Саргонун варисләри дөв. км иди. СЃРИ илә мүһарибәдә дајат метрлә, осыфра јахын тәзјигләр исә

вассаллығындан мәнтәгәси кими истифадә олунмаг үчүн мүхталиф ваhидләрә көрә дәрәчәләнирчыхараг, һәтта онун бә 'зи jaшajыш инша едилмишди. Совет — Финландија кајм вә ја каг/см2, бар, мм . сүт,
мәнтәгәләрини ишгал етди. Ассурија- мүһарибәсиндә (1939—40) совет гошун
лылара гаршы мүбаризәдә м. Көкм- лары «М.х.»-ни јармышдылар. Бејүк мм су сүт. вә с.). М. ин əсас конструк
дары Ahйери скиф вә киммерләрин Вәтән мүһарибәси дөврүндә фин го- олан һәссас елементдир. Иш принсикөмəјиндән истифадә едирди. Сонра- шунлары Карелија бәрзәхиндә совет пиндән вә һәссас елементин конструклар, дахили зиддијjәтләр нәтиҹәсиндә әразисинин бир һиссәсини әлә кечир
зәйфләјән М.е.ә. 660/59' илдә Ассури- мишдиләр; бурада јени истеһкам хәт
ја тәрәфиндән мәғлуб едилди. Бу, ти japaдылмыш, «М.х.» гурғулары
« өлкә әһалисинин» Аһшеријә гаршы гисмән бәрпа олунмушду. 1944 илдә Ле
үсјаны вә онун өлдүрүлмәси илә нә- нинград ҹәбһәсинин гошунлары Вы
тиҹәләнди. Аһшеринин оғлу Уалли борг истигамәтендә дәфә
Ассуријанын вассаллығыны гәбул ет- «М.х.»-ни јардылар. Сонралар «М.х.»
мәјә вә хәрач вермәјә мәҹбур олду. нин гурғулары тамамилә дағыдылды. Борулу манометрМ.е.ә. 616 ил Ассурија-Бабил мүһа- «МАННЕСМАН» (Mannesmann A. G.) (MM-40): 1-бору,
рибәси заманы Ассуријанын мүттә- - АФР дә ән бөјүк бору-прокат кон- 2— өтүрмә
фиги иди. Е.ә. 615—610 илләрдә м. серни; капитализм дүнјасында полад минин голу: 3- өтүр
Мидија ја табе едилди. М.-нын ады бору бурахылышына көрә 2-ҹи јери механизми;

сон дәфә Библијада —e.ә. 593 ил һа- тутур; ејни заманда аваданлыг, пласт 4—әгрәб.

дисəлəри илә әлaгәдар чәкилир. мас истеһсал едир, нәгл. әмәлијјатлары
Јазылы мәнбәләр ва археоложи илә мәшғул олур. 1890 илдә japaдыл

материаллар (Һәсәнлу, Зивија, Ҝөj- мышдыр. Алман-фашист ордусуну си
тәnә вә с.) М.-нын игтисади ҹәһәтлән лаһла тәҹhиз едәнләрдән бири иди.
jүксәк инкишафыны сүбут eдир. Тә- 60-ҹы илләрдә jенидән силаһ истehca
сәрруфатын əсас нөвлари экинчилик лына башламышдыр. АФР-дә полад

вә малдарлыг олмушдур. Атчылыг бору истеһсалынын 70% и, Авропа сијасындан асылы олараг м., эсасән,мүһүм јер тутурду. Ҝениш сүн'и су- Игтисади Бирлији өлкәләриндә

лүклә мәшғул олмаға шәраит japa- сул сатышы 4,7 млрд., халис кәлири лу) олур. Бејнәлхалг ваhидләр систе
варма шәбәкәси бағчылыг вә үзүмчү- 30%-и она мәхсусдур. 1976 илдә мəh. мајели, поршенли, деформасијалы вә

дырды. М. сәнәткарлары металишлә- 109 млн. доллар, полад истеһсалы 4
мә (Зивија дәфинәси, Һәсәнлудакы млн., бору истеһсалы змлн., т, ишчи миндә (си) тәзјиг ваhиди паскал (Па)

тәбул олунмушдур.кызыл, күмүш вә тунҹ әшјалар), ду- лəринин сајы 109 мин нәфәр олмушдур.
Әд.: Гонек Н. Ф., Манометры, 1.лусчулуг (гара pəнкли шүјрәләнмиш MAHнозА-үмуми формулу С6Н12О6 1979.

керамика) вә шәһәрсалма техника моносахарид (глукозанын изо

сында (Ассурија релјефләри вә һә- меридир); полисахаридләрин, еләҹә MAHбно (Manono)— Заир Республи
сәнлуда ашкар. олунмуш сарај комп- дә битки, hејван вә бактериал мəншәли касында шәһәр. Шаба (кечмиш Катан
лекси) јүксәк усталыға найл олмушду- биополимерләрин бир чохунун тәркиб га) әјалəтинин шм.-ындадыр. Аеродром.
дар. М.-да чохлу шәһәр вә мүдафиә һиссасидир. Pəнксиз маддəдир. Суда Галај чыҳарылмасы вә әридидмәсинин

шкаласы

икини

механіз

мә

олан
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гапалы просес heсaб едән М.-ја көрә, 1935 илдән ингилабчЫ јазычы вә сә- Әмәји Гәһрәманы (1949). 1952 илдән

тенденсијалары инҹәсәнәт үчүн дә сә“ јол гејдлари («120 күн», 1937) вар. иләдәк јашы олан ағаҹлардан Һәр 10
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мүһүм мәркәзидир. Јејинти сəна јеси ндә дә jaшa jырлар. 7,6 мин нәфәрдир мүгәддәс Пјотр килсәсинин «Өлүм га
вар. м, електрик енержисини Пиана- (1979). Манси дилиндә, әксәријjәти рус пыларында (1947—64) м. өзүнүн һәMванга CEC-индән алыр. дилиндә данышыр. Диндарлары право- јат вә бәдии програмыны — зоракылығаMAHOP (инк. manor,

лат. maneo— славдыр; ән'әнәви дини е'тигадларыны гаршы мүбаризә, инсан азадлығы уғталырам, jашајырам)-орта әсрләрдә да сахламышлар. Әcacән балыгчылыг, рунда мүбаризә идејасыны ифадә ет
Инкилтәрәдә феодал вотчинасынын овчулуг, гисмән маралчылыг, һабелә мишдир. Капри а-нда В. И. Ленинин
(маликанәсинин) ады. «Типик» м. 2 әкинчилик, хәз дəрили hејвaндaрлыгла шәрәфинә уҹалдылмыш мәрмәр мону
һиссәдән-домендән (лордун шәхси тә- мәшғул олурлар; сәнаједә дә ишлә- мeнтин (1969—70) мүәллифидир. М.,сәрруфат торпағы) вә вилланлардан jирләр. һәмчинин бојакар, иллүстрасијачы вәибарәт иди. 18 әсрдә м. гəти ләғв әд.: Соколова З. п., к проис- театр рәссамы кими дә фәалијjәт көсолунмушдур.

МАНРО (Munro) Томас (д. 1897) этнография», 1979, № 6.хождению современных манси, «Советская тəрир. М. Абдуллаев М.-нун портре
тини јаратмышдыр.Америка естетики. «Естетикада елми

метод» (1928), «Естетиканын елмә чев: (20.4.1895, Beрaкуpc— 2.9.1956, Мон- цу. (М., 1966).MAHсисидор (Mancisidor) Xoce әд.: Либман М.], Джакомо Ман

рилмәсинә даир» (1956) әсәрләриндә терреј) — Мексика јазычысы, ичтиман МАНСУРОВА Мәрҹан Гәһрәман тыдырмаға чалышыр. Инҹәсәнәти ҹәми)- (1941, 1953).хадим. Милли мүкафат лауреаты
Мексика ингилабынын зы (д. 1.7.1908, индикиjәтин инкишафы илә бағлы олма јан ҹәлилабад

1910—17 р-нунун Әлигасымлы к.)-Сосиалист
естетика «анҹаг фактларла кифajәт үзвү. 1930— 69 илләрдәләнмәлидир». М. инҹәсәнәт вә естети нәткарлар лигасына, Икинҹи дүнја

када бүтүн ҹәрәјанларын ејни һүгугу мүһарибәси дөврүндә Совет Иттифа- h, Асланов адок зда колхозчу, манолдуғу hаггында идејаны əсасландыгынын Достлары ҹәмијjәтинә, 50-ҹи габашчысы, 1969—74 илләрдә һ. Ас
мәдәнијjәт ланов ад. с-зда сағыҹы ишләмишдир.рараг зәнн едир ки, натуралист есте- илләрдә Мексика-Русија

ән мүхталиф 1948 илдә тахылчылыг саһәсиндә jүкин-туна башчылыг етмишдир. «Гырконсепсијалары
(истәр материалист, истәрсә дә идеа мызы шәһәр» (1932), «Учурум үзәрин сәк әмәк көстәриҹиләринә наил

лист) әһатә етмәлидир. Натурализм дә шәфәг» (1955) романлары иҹти- мушдур. 1968 илдән Иттифаг әһәмиj
супернатурализмин вә транссендента маи си јаси проблемләрдән, Күләк
лизмин бүтүн формаларына зиддир. күлү» (1941),«Дәниз сәрләди» (1953) МАНТАР КАМБИси — бах Фелложен.
М. Спенсерин сосиолоки јасына əсас романлары Мексика ингилабындан МАНТАР ПАЛыды—палыд
ланараг heсaб едир ки, hејванат вә бәһc eд ир. К. Маркс, В. И. Ленин, синдән 2 ( јахуд 3) ағаҹ нөвү. 3—5 ја
биткиләр аләминә хас олан тәкамүл М. Горки вә б. Һаггында публиcистик шадәк биткинин көвдәси вә јоғун бу

әсәрләри, ССРИ -jә һәср олунмуш даглары мaнтaр гаты илә өртүлүр. 200

МАНСАР (Mansart) Франсуа (23.1. Әсәрләрн: Роза ветров, М., 1953; илдә 1 дәфә мантар чыхарылыр. Һүнд.
1598, Парис — 23.9.1666, Парис — фран- Заря над бездной, М., 1958; Её звали Ка: 20 м-ә, диаметри і м-ә чатыр. Јарпаглары һәмишəјашыл, кәнары дишлисыз ме'мары. Франса, гисмән исә итал- талина, М., 1963.
јан Ренессансы ән'әнәләрини јенидән сиканский роман, М., 1972.

Әд.: Кутей щикова В., Мек- јахуд дəјирми, үст тәрәфи парлаг, алт
тәрәфи боз түкпүдүр. И.п. Аралыгишләмиш, 17 əср классисизминин əсасы

ны тојмушдур. М.-ын лајиһәси илә МАНСУ (Manzu) Ҹакомо (д. 24.12. битир. 400 иләдәк jашајыр. З нөвү —
дәнизи өлкәләринин саһил гуршағында

тикилмиш биналарын (Блуа гэсри, Me 1908, Ломбардија, Бергамо)-италјан әслМ.л. (Quercus suber) Аралыг дәзон-Лаффит сарајы, Парисдəки Вал- hејкәлтәрашы. «Халглар арасында сүл- низинин г. саһил гуршағында (400—
де-Грас килсәси, Карнавале меһман- hү мөһкәмләтмәјә көрә» Бејнәлхалг 500 м һүнд.-дә), гәрб М.п. (Q. occi
ханасы —һамысы 1635—61 илләр ара- Ленин мүкафаты, лауреаты (1966). dentalis) Португалијанын дәниз саһисында) фасадларындакы бәзәкләрин ССРИ Рәссамлыг Академијасынын фәх- ли гуршағында битир; ССРИ -дә Кры
пластик зəнкинлији (барокко елемент ри үзвү (1967). 30 ҹу илләрдә Милан- мын 4. саһилләриндә, Гафгазда, о ҹүмләри илә) һәҹм-фәза композисијасы- да антифашист рәссамлар грулуна го ләдән Азәрб.ССР-дә Ләнкәранда ва
нын аjдынлығы вә садəлији илә аһәңк- шулмушдур. «Чармых кенерал, Загаталада беҹәрилир. Ҹəнуби Авродарлыг тәшкил eдир.

пада битән jаланчы М.П.-нын
МАНСАРДА (фр. mansarde)—бинала

(Q. сrеnаtа, әввәлләр Q. pseudosuber)
рын үстүндә чаты таванлы отаг, əсасын мантар гаты аздыр; декоратив биткиjaшa jыш јери. м. бинанын сәмәрәли кими әкилир. Ҝөрүнүр ки, бу нөв
саһәсини артырыр, мансарданын дамы (Q. cerris). suber) Һибриддир.
илә бинанын һәҹмини зəнкинләшдирир. МАНТАШЕВ Александр Иванович
Бу ҹүр дам конструксијасы типини илк (1849—19.4.1911)— ингилабдан аввал
дәфә франсыз ме'мары Ф. Мансар ке Бакыда ири нефт сәнајеси саһибкар
ниш тәтбиг етмишдир. «М.» термини дә ларындан бири, милјончу. М, 1899 ил
онун адындан көтұрүлмүшдүр. дә А. И. Манташев вә k°» нефт сәнаМАНСЕЛКJA — Финландијанын Шм.

јеси вә тиҹарәти ҹәмијjәтини јаратмыш
вә ш.-индә, гисмән Норвечин шм.-ын ды. Мәмијjәтин капиталы 1899 илдә
да вә Карел. МССР-ин г. индә алчаг 22 млн. манат, 1914 илдә исә 30 млн.

jүксəкликләр силсиләси. манат олмушду. М.-ин Балахаңы,
Гәдим кристаллик сүхурлардаң тәш Сабунчу, Рамана вә Бибиһејбәтлә 197
кил олунмушдур. Уз. 750 км, Һүнд. буруғу, Бакыда нефтајырма 3-длары
718 м-ә гәдәрдир (Сокусти д.). Гәдим вар иди. Бир сыра ири нефт ширкәт
бузлаг изләри, чохлу көл вар. Ијнә ләринин, банкларын сәһмдары, тор
јарпаглы мешәләрдә өртүлүдүр. Зирвэ паг мүлк саһибкары олмушду.
ләриндә тундра биткиләри битир. Азәрб.-да Совет haкимијjәтинин гәлә
MAHси дили, вогул дилин ҹ. Мансу. «Папа xxII Иоаннын өлү- бәсиндән сонра «А. И. Манташев вәмансиләрин дили. Фин-угор диллә мү». Мүгэддәс Пјотр килсәсинин релјеф- К°» ҹәмијjәтинин мүлкиjjәти милли
ринин угор голуна дахилдир. Бу дил ләриндән, Рома, 1963. ләшдирилмишдир.
дә 3,8 минә јахын адам данышыр МАНТЕНJA (Mantеgnа) Андреа (1431,
(1979). Кəскин сурәтлә фәргләнән бир (1942, мүәллифин шәхси коллексијасы) Изола-ди-Картуро, Венето—13.9.1506,
сыра диалекти вар. Әдәби дил сoсвин релјефиндә фашизмин вәһшилијинә гар- Мантуја) — Еркән Ренессанс дөврү
диалектинə əсасланыр. Әлифбасы 20 шы Һиддәтини билдирмишдир. Плас- италјан бојакары вә графики. Падуја
әсрин 30-ҹу илләриндә рус графика- тик ифадəли «Кардиналлар» һејкәл се- мәктәбинин нүмajәндәси. Таблоларын
сы әсaсындa japaдылмышдыр. ријасында М. муасир дөврдә католик да антик гәһрәманлар вә христиан мү

Әд.: Ромбандеева Е. П., Ман- килсәсинин тутдугу мөвгеји мүəjjән- гәддәсләринин образлары "васитәсилә
сийский (вогульский) язык, М., 1973. ләшдирмәјә сә'ј көстəрмишдир («Бөјүк шәхсијjәтин гүдрәти вә ләјагəтини вәсф

кардинал», 1955). Залсбургдакы баш етмишдир. м. бојакарлығы үчүн фи
MAHсиләр — Ханты-Манси Мухтар килсәнин (1955—58), Роттердамдакы гурларын сәлислији,, ҹәсарәтли перс
Маһалынын (РСФСР-ин Түмен вил.) Синт-Лауренскeрк килсәсинин (1966— пектив гурулушу, сојуг рəнкләрлә мү
əсас әһалиси, халг. Свердловск вил. - 68) тунҹ гапыларында ва Ромадакы кәммәл ишләмә техникасы вә с. сте

вә

дағдыг вӘ
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гошунларынын руһдан дүшмәсинә вә салоникинин Бизанса гајтарылмасына
кери чәкилмәсинә сәбәб олду. М. ја- (1403) наил олмушду. 1424 илдән јени
хынлығында вурушма илә Јунаныстан- дән түркләрә хәрач вермәјә мәҹбур ол
да Беотија иттифагынын е.ә. 379 илдән ду. 1425 илдә тахт-таҹдан əл чәкмиш,
башланмыш јүксəлиш дөврү гуртaрды. раhиблијə (Матфеј ады илә) кетмиш
МАНТИссл (лат. mantissa — үстүнә дир. Јазычы кими дә мәшһурдур.
кәлмә)-онлуг логарифмин кəср һис- МАНУИлски Дмитри Захарович (3.
сси. 10.1883, индики Хмелнитски вил.-нин

МАНто (фр. manteau)— адәтән хәз Мануилскоје к. —
дәридән тикилән кeн гадын палтосу. 22.2.1959, Кијев) —
МАНТУЈА (Mantova) Италијанын совет дөвләт вә пар

шм.-ында, Ломбардијада шәһәр. Ман тија xадими. УССР

туја əјалəтинин инз. м. Чај порту. д.ј. EA акад. (1945).

говшағы. ӘҺ. 66 мин (1976). Нефт e'ма 1903 Илдән Сов.

лы, нефт-кимја, к.т. машынгајырмасы, икп үзвү. 1907 ил
керамика, кағыз, мебел, ипак вә шә дә РСДФП Кијев

кәр сәнајеси вар. Комитәсинә дахил

Ме'марлыг абидәләри: Сан-Лоренсо иди. Франсада мү
килсә ротондасы (11 әср), Палассо дел Һаҹирәтлә икән
ла Рачоне (1250), Палассо Бролетто (1907 — 12) «Впер
(1227—1273). Палассо Дукале комп јод» групуна дахил
лекси (һазырда музејдир, 1290—1708), олмушдур. 1912—13
Сан-Чорҹо гәсри (1395— 1406), «Каме- илләрдә Петербург вә Москвада партија
ра делји Спози» (Мантенјанын фрес- иши апармыш, јенидән Франсаја мүһа
калары илә, 1474), Сан-Себастјано ҹирәт етмишдир. 1917 илин мајында Ру
(1460) вә Сант-Андреа (1472—94) Ре- сиjаjа гајытмышдыр; октјабрда Петро

А. Мантенја. Јудиф вә Олоферн». нессанс килсәләри, меѓмар Ҹулио Ро- град һик-нин үзвү иди. 1921 илдә Ук
Милли галереја, Вашингтон. манонун тикилилари вә с. рајна К(б)П МКнын биринҹи катиби

рикдир. Ән јахшы әсәрләри: Падујада- МАНТУРОВо — РСФСР Кострома сечилмишдир. Загафгазијанын 1-ҹи Со
кы Еремитани килсәсинин Оветари ка- вил.-ндә шәһәр. Мантурово рнунун ветләр гурултајында (Бакы; 1922, де
пелласынын фрескалары (1449—55; мәркәзи. Унжа чајынын сағ саһилиндә- кабр) УССР адындан тәбриклә чыxыш
1944 илдә демәк олар ки, тамамилә тә- дир. Д.j.ст. Мешә вә ағам е'малы, ма- етмишдир. 1922 илдән Коминтерндә иш
ләф олмушдур), «Сезарын зәфәри» шынгајырма сәнајеси вә с. вар. ләмиш, 1928—43 илләрдә онун ичрайj
(1485—88, hемптон-карт, Лондон), МАНЎ ГАНУНЛАРЫ —гэдим һинд јə Комитасинин катиби олмушдур.
«Парнас» (1497, Лувр, Парис), «Мүгәд күллијјаты; гулдарлыг ҹәмијjәтиндә 1942—44 илләрдә Yик(6)П ОК-да,
дәс аилә мүгәддәс Јелизавета вә Jәһја һөкмран көрүшләр системинә вә браһ- Гызыл Ордунун Баш Сијаси Идарәсин
пејғәмбәр илә» (1495—1500 илләр ара- манизмин дини eһкамларына ујғун əx- дә ишләмишдир. 1944—53 илләрдә
сында, Дрезден Шәкил Галерејасы), лаг вә мәмшәт тә'лимлариндән ибарәт УССР Назирләр Совети сəдринин мүа
«Өлмүш Иса» (тәгр. 1500, Брера пина- иди. Тәгр. е.ə. 2-ерамызын 1 әсриндә вини иди. Партијанын 10—19-ҹу гурул
котекасы, Милан) таблолары. М.-нын 7 тәртиб едилмишдир. Инсанларын әф- тајларынын нүмajәндәси олмуш, 12
гравурасы мүһафизә олунмушдур. санәви әҹдады Манунун ады илә әлaгә- 18 ҹи гурултајларда мк үзвү сечил

Әд.: Лазарев в. н., Мантенья, в лəндирилир. Санскрит дилиндә јазыл- мишдир. ССРИ Мик үзвү, ССРИ Али
его кн.: Старые итальянские мастера, м., мыши 12 фәслә бөлүнмүш 2685 бејтдән Советинин (2—3-ҹү чакырыш) депутаты
1972. ибарәт иди. М.r.-нда инсанларын вар- олмушдур. 3 дәфә Ленин ордени, Гыр
MAнтиЈА (орта јун. mantion— өртүк, налара әсacән ҹәмијjәтлә вәзифәләри, мызы Улдуз ордени вә медалларла тәл
плаш)—јерәдәк салланан, башга бир Гәдим Һиндистанын дөвләт гурулушу, тиф едилмишдир.
палтарын үстүндән кејилән енли үст ке- мүлки, ҹинајəт, аилә һүгуглары вә мәһ- МАНУКАН Андроник Александро
јим; һөкмдарларын, Рома папасынын кәмә просеси барәдә мә'лумат верилир- вич (д. 10.6.1918, Бакы)-Совет Итти
вә православ килсәси али руhаниләри- ди. М.г. Гэдим Һиндистанын сосиал- фагы Гәһрәманы (27.2.1945), подполков
нин кејими. Бә'зи өлкәләрдә (Б. Брита- игтисади тарихини вә мәдәнијjәтини ник. 1942 илдән Сов. Икп үзвү. 1939
нија вә с.) haкимләр, вәкилләр, тәнтә- өjpәнмәкдә гијмәтле мәнбәдир. илдә Совет Ордусуна чағырылмыш
нәли мәрасимләр заманы исә елми ҹә- МАНУИЛ (Manuel) Бизансда: дыр. Севастопол, Сталинград, Курск
мијjәтләрин вә академијаларын үзвлəри м. 1 комнин (1123 (?), Константи- вә "Украјна уғрунда кедән дөјүшләрдә
М. кефирләр. нопол—24.9.1180. орада) — император иштирак етмишдир. Полшанын азад
МАНТИЈА (биологијада) — 1) [1143 илдән). Комнинләр нәслинә, һәм- едилмәсиндә икидлик көстəрмишдир.
бә'зи онурғасыз һејванларын (молјуск- чинин Хырда вә орта әјаләт феодалла- 1951 илдә ордудан бурахылдыгдан сон
лар, чијинајаглылар, бығајаглы хәр- рына вә әјаләт шәһәрләринә архалан- ра Азәрб.ССР Али Мәһкәмәсиндә,
чәнкләр) бүтүн бәдәнини вә ја онун бир мышды. Феодал торпаг саһиблијини Респ. Дахили Ишләр Назирлијиндә ча
һиссасини өртән дəри бүкүшү. Дәри бү- мөһкәмләндирмәјә јөнәлдилмиш тəд- лышмышдыр. 1974 илдән иттифаг әһә
күшү илә бәдән арасында галан вә хари- бирләр көрмүш, 1158 илдә килсәләрә мијjәтли пенсијачыдыр. 2 Гырмызы
ҹи мүһитлә әлaгәләнән бошлуг м. бош вә монастырлара өз мүлкларини кениш- Бајраг ордени, Гырмызы Улдуз ордени
луғу адланыр. Бураја бөjpәкләр, арха лəндирмәји гадаған етмишди. Италијада вә медалларла тәлтиф олунмушдур.
бағырсағын дәлији, ҹинсијjәт вәзиләри вә Мисирдә Бизансын һөкмранлығы Әд.: Азәрбајҹанын кызыл улдузлары.
ачылыр; 2) м., јахуд туника, бит - ны бәрпа етмәјә сәмәрәсиз ҹәһдләр көс- Б., 1975.
ки көвдәсинин бојатма конусунда төрә- тəрмиш, Маҹарыстан (1164) вә Сәрбија
диҹи тохуманын (меристема) бир һис- илә (1172) мүвәффәгијjәтли мүһари- МАНУЛ (Felis (Otocolobus) manulj —
сәси. М.-дан сонралар епидермис вә бәләр апармышды (нәтиҹәдә бу дөвлат- пишиккимиләр фәсиләсин дән јыртыҹы
илк габыг, нүвәдән исә ox силиндри ләр Бизансын суверенлијини танымыш- мәмәли hејван. Ев пишији бојдадыр.
ајрылыр. дылар). 1176 илдә Мирикефалон (Ки- Хәзи сых вә jумшаг, гонуру-сары
МАНТИЈА—«Бәрк» Јерин габығы. Бах чик Асија) јахынлығында сәлҹуглара дыр. Мәркәзи Асијада jajылмышдыр.
Јер. мәғлуб олмушду. ССРИ-дә Орта Асијада, Мәнуби Ал
МАНТИНЕЈА (Mantineіa)— Аркадија м. II Палеолог [27.6.1350— тајда, Туванын ҹ.-унда вә Ҹəнуби За
вил.-ндә гәдим јунан шәһәри. Ё.ә. 362 21.8. (?), 1425, Константинопол)— импе- гафгазијада, һәмчинин Азәрб.ССР-дә
ил иjунун 27-дә (вә ја ијулун 3-дә) м. ратор (1391 илдән]. II М.-ин тахта чых- Иранла һәмсәрһәд р-нларда раст кәлир.
јахынлығында Фиванын башчылығы дығы дөврдә Бизансын хејли һиссәси- Ҝеҹә һәјаты кечирир. Хәзинә көру
илә Беотија иттифагы гошунлары (кони түркләр тутмушду; әслиндә o, I Ба- ҹүзи мигдарда овланыр. «Гырмызы
манданы Ёпаминонд) илә Беотија әлеј- јазидин вассалы иди. II М.-ин чакыры- китаба дахил едилмишдир.
Һинә иттифагын (Спарта, Афина, М. шы илә көмәјә ҝәлән сәлибчиләр Нико- МАНУСКРИПт (сон лат. manuscrip
вә с. шәһәрләр) гошундары (команда- пол јахынлығында мәғлубијjәтә укра- tum, manus-әл scribo - јазырам
ны II Ахесілај) арасында вурушма дылар (1396, 25 сентјабр). Ангара ву- сөзләриндән)-əcacән, гадим әлјазма
олмушдур. Фивалылар гәләбәјә јахын рушмасында (1402) түркләрин мәғлу- сы. Өлчү вә формаҹа мүхталиф ол
1*диләр; лакин һәлледиҹи анда Епами- биjjәтиндән сонра ІІМ. Пелопоннесдә мушдур (ајры-ајры вәрэгләр, лүлә вә с.
Но лун өлүмҹүл јараланмасы онун мөвгеләрини мөһкәмләндирмиш, Фес- шәклиндә). «М» архаик терминдир.

ва
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Муасир китабунаслыгда бу термин лылыгында галан дөвләт кәндлилари Јахын Шəргин бир сыра өлкәсиндә,дән истифала едилмир.
нин ичбари эмәзинә әсасланыр. феодал һәмчинин Азәрб.-да јајылмышды. ҺүнМАНУФАКТУРА (сон лат. manufac- вэ ја јарымфеодал характери дашы- дүр дивaрлaрлa əhaтә олунмуш шәһәрtura; лат. manus — эл вэ fact ura - hазыр јырды. Азәрб. да, бүтүнлүкдә Загаф- вә галаларын алынмасы заманы истилама) эмәк бөлкүсү вә эл иши техни- тазијада М. 50—70) чи илләрдә фк— фадә едилирди. Дүшмән мүдафиәсиникасына сасланан капиталист мүəсси- здистеһсалы илә әвәз олунмушдур. jармаг үчүн даш атан М. әррадәдән бөсәси. 16 жрин орталарындан Гәрби Ав- MAHNEJM (Mannheim) Карл (27.3. јүк олурду. Одлу силаһын јаранмасырона да садә катта. лист кооперасија 1893, Будапешт — 9.1.1947, Лондон)- илә арадан чыкмышдыр.

сындан сонра јаранмын, 18 әсерин 6) — алман сосиологу. Франкфурт ун тинин МАНҸАНАГ ДәзКАҺЫ — штанглы7) чи илләриндә машынлы истеhеалла проф. (1930). 1933 илдә Б. Британија ја нефт насосунун интигалы: мүһәррикэвәз олунмундур. М. ики jолла әмәлә мүһаҹирәт етмиш, Лондон ун тинин валынын фырланма һәрәкәтини нефт
жәлишдир: 1) мүхтэлиф ихтисаслы сә- дoсeнти (1933). проф. (1945) олмуш- насосу плунжеринин шагули ирәлинәткарларын бир e'малатханада бир- дур. М. сосиал варлығын тәбиәти вә кери хәтти һәрәкэтинә чевирмәк, нефтләшмәси (бу һалда мәһеул там һазыр ин’икас хүсусијjәтләрини изаһ едән ар- насосуну ишә салмаг вә да јандырмаг,
оланадәк бир сәнэткарын элиндән ке- дыҹыл консепсија јаратмаға чалыш- hабелә нефтвурма режимини (кедишчирди); 2) ејни ихтис аслы сəнəткарла- мышдыр. Ичтиман шүурун ичтимаи сајы, кедиш jолу) тәнзимләмәк үчүндүр.рын умуми е'малатханада бирләшмәси вaрлыглан, идеолокијанын - Игтисади М.д. көндә (чәрчивә вә да јаг), мүһәр(бу һалда сәнәткарлар фасиләсиз ола мүнасибәтләрдән асылылығы Һагтын- рик (əсасəн електрик), пазвары гајышраг ејни бир əмəлијјаты јер инә jетирир дакы мүддәалары К. Марксдан исти өтүрүчүсү, редуктор, балансирлә бирди). М. истеһсалынын инкишафына бас етмиш, лакин oнлaры вулгар-идеа- ләшдирилмиш ики сүркүголу-чархголу,з форма ујғун кәлирди: 1) дагыныг листҹәсинә шәрһ етмишдир. М.-ин кө- гөвсшәкилли башлыглы балансир ва
(саһибкар мүстагил сəнəткарларын рүшiләри буржуа сосиолокијасына ҹид- штанг , кəмəрини бирләшдирмәк. үчүнмәһсулуну алыр вә сатыр, Онлары хам дитә'сир көстәришдир.

канат асгыдан ибаратдир. М.д. нынмал вә истеhеал аләтләри илә тәҹhиз МАНҺЕЈм (Mannheim— АФР дә шә
əсас параметрләри: балансир башлығыедирди); 2) гарышыг (мәркәзләш һәр. Рејн чајынын сағ саһилиндә порт. на дүшән макс. jүк, макс. кедиш jолудирилм иш e'малатханаларда ајры ај Баден Вүртемберг әразисиндәдир. Мү- уз. вә редукторун буручу моменти. Јүры әмәлијјатларын иҹрасы евә ишлә һүм нәгл. говшағы вә сәна је мәркәзи кү 1—25 т, кедиш jолунун уз. 0,5—әлагәләндирилирди); 3) мәркәз дир. ӘҺ. 309 мин (1976). Машынгајыр 8 м вә буруҹу моменти 100—25000 кГмләшдирилми (муздлу фәһлә ма, кимја, селлулоз, тохуулуг вә је- олан М.д.-лары мөвчуддур. Дәгигәдәләр бир e'малатхана да бирләширди). јнити сəна јеси; али тиҹарәт вә мусиги кедишларинин (ирәли кери) сајы 3— 15м. Инкилтәрәдә классик формада ин- ли театр мәктәблари, тәтбиги оптика гәбул eдилир. Өлкәмиздә тәтбиг едикишаф просеси кечмишдир (16—18 эср). ин ту, мүһəндислик мәктәби, м. р-нун- лән М.д.-ларынын конструксијаларым, орта аср сəнəткар сехлəрини әвәз ет- да при нефт e'малы з-ду вар. 766 ил- Азәрб. Нефт Машынгајырма Ин тунмиш нисбәтән ири капиталист мүəсси - дән мә'лумдур.
да ишләңилмишдир. «Бакы фәһләкиәсәси иди; лакин касыны сәнәт тәшкил мнЧЕСТЕР (Manchester)-Б. Бри- ад. машынгајырма з дунда (Бакы) исетдијиндән хырда истеһсала нисбәтән танијада шәһәр. Пеннин дрынын г. теһсал едилир. Бу м.д.-лары СЃРИаз үстүнлүјә малик иди. В. И. Ленин јамаҹындадыр. Еруелл чајы вә Ман- нин бүтүн нефт р-нларында тәтбиг олуМ. harгынд: јазырды: 1) әл ишинә честер каналы (М.-и Ирландија дәни нур вә хариҹи өлкәләрә ихрач едилир.вә хениш хырда мүəссисәләр базисинә эй илә әлaгәләндирир) саһилиндә дәниз

Әд.: Аливерди-заде К. С., Приəсасланыр; 2) һәмин мүəссисәләр ара- порту. д.ј. вә автомобил јоллары гов
воды штангового глубинного насоса, М.,сында әмәк бөлкүсү јарадыр вә буну шағы. Аеропорт. Әһ. 490 мин (1976). 1973.

е малатхана даxилиндә дә инкишафет- Ири сəна је вә тичарәт малијjә мәркә- MAHNЎР дили — манҹурларын дидирир; 3) жениш өлчүдә мәһсул истеһ- эндир. Машынгајырма (електроенер
ли. Тунгус-манҹур дилләринә дахилсалына, топдан хаммал сатып алынма- кeтика аваланлыгы, електрон апарат

сына вә мәһсул сатылмасына əсасланан лары, дәлкаһлар, тохуҹулуг машыйла- дир; лексик хусусијjәтләри илә онлар
дан сечилир. Аналитик дилдир. Чиндә

дөврүндәалверчини истеһсала башчы елир: 4) сионар мүһәр рикләр, һиссә вә апарат манчурларын һакимијjәти
(6ojar рәсми дөвлат дилләриндән (Чин дили

е малатханасында вә ја өз евләриндә малдәләри, пластик күтлә истеһсалы әдәби дилдә 17 əсрдән монгол алифбаилә јанашы) бири олмушдур. Јазылыишләјән муздлу

фәһлә вәзијjәтинә вә с.), тохучулуг (сүн?н лифдән парча сынын бир нөвүндән истифадә едисалыр» (Әсәр. там күллијјаты, ч. 2, истеһсалы вә с.), jүнкүл вә полиграфи
сəh. 428). М. тарихән мүтәрэгти ха- ја сәнајеси; унтвар. Бир сыра банкла лирди. 1911 ил Синхај ингилабындан
рактер дашымый, ичтимаи әмәк бөл- рын, сығорта вә сәна је ширкәтләринин кышдырыб арадан чыхармышдыр.күсүнү даhа да дәринләшдирмиш, ири бөлмәләри вә с. М.-дəдир.

м. hаггында илк мә'лумат 10 әсрә ский язык, М., 1963.Әд.; Пашков Б. К.,машынлы сәна је үчүн зәмин јаратмын,
Маньчжуркапиталист истеһсалынын машынлы аид едидир. 19 əсрдән дүнјада ән бөјүк

мәрһәләсинә кечилмаси үчүн баҹарыг- памбыг кағыз сәнајеси мәркәзи, мүһүм MAHNЎРИЈА-Чинин шм.-ш. һиссәлы фәһлә кадрлар һазырлaмылдыр. фәһлә һәрәкаты мәркәзләриндәндир. синин бә'зән рус дилиндә ишләнән таРусијада М. 17 әсрин 2 чи јарысында 1819 илдә М.-дә— Питерсфилд чөлүн- рихи ады. 17 әсрин 1-ҹи јарысында Шимејдана кәлмиш, 18 әср— 19 әсрин 1 чи дә фәһләләрин митинги күлләбаран мал Шәрги Чин Бразисиндә мөвчуд олбарысында хејли ja jылмышды. Рус едилмишдир (бах «Питерлоо»). М. муш Манчжу (манчжурлар) еркәнМ.-сынын характерик ҹәһәти М.-нын пролетариаты чартизм һәрәкатында феодал дөвлатинин адындан јаранмышфеодал-тәһкимчилик мүнасибәтләринин фәал иштирак етмишдир. 1842—44 вә дыр. чXP да бу Брази Дунбей (Шималһөкмранлығы шәрантиндә инкишаф 1850—70 илләрдә бурада јашамыш Шәрг) адланыр.етмәсиндән ибарәт олмушдур.
Ф. Енкелс М.-и дүнјанын илк ф-к шә- МАНЧУРИЈА 'әмәлиЈАТЫ (1945)Азәрб. да феодал характерли М.- həри адландырмышдыр.

- Совет — Јапонија мүһарибәсиндәлар 18 әсрин 2 ҹи јарысындан мөвчуд М.-дә готик кафедрал килсә (тәгр. (1945) совет вэ Монгол устан Халг Инолмуш, муздалу әмәјин тәтбиг eдилдији 1422—1520), классисизм үслубунда гилаб Ордусу гошунларынын биркә һүкапиталист М.-лары исә 19 жрин 1 чи биржа (1806—09), Атенеум (1837—39), чум әмәлијјаты (9— 19 август). М.ә.барысында мејлана кәлишди. 1829 јени готика үслубунда ратуша (1868— 4600 км ҹәбһә боју, 200—820 км дәринилдә ачылмыш Ханабад итәксарыјан i7) мүһафизә олунмушдур. Шәһәрин ликдә, һәм дә чәтін тәбии шараитдә
М.-сы тамамилә музлу эмәјә сасла «сити» адланан мәркәзи р-нунда мүх- апарылырды. Августун 9 да һүчуманырды. Бу, бүтүн Загафгазијада илк тәлиф муассисәләр, банк вә контор би- кечән совет вә монгол гошунлары гысакапиталист М. сы—20 дəзкаһы олан налары јерләш ир.

мүддәт әрзиндә Квантун ордусуну дарири сәнаје мүəccиcəси иди. 19 әсрин МАНЧЕСТЕР (Manchester)—АБШ-ын мадағын етдиләр ки, бу да Јапонијаны30 — 60-ҹы илләриндә Бакыдакы нефт шм.-ш.-индә, Hју- hемпшир штатында тəслим олмаға мәчбур етди. М.э. -ндакыгујулары, Нахчывандакы даш дуз мә' - шәһәр. Мерримак чајы саһилиндәдир. гәләбә Чин, Кореја вә Вјетнам халгладәни, Салјан балыг вәтәкәләри. hабе əh. 85 мин (1974). Тохуҹулуг, дәри- рынын ингилаби азадлыг мүбаризасинилә Јелизаветпол губ. дакы мис (Кәдә аjаггабы, резин, метал е'малы, радио- сүр'әтләндирди.
бəј) вә зəј (Зәјлик) жә'дәнләри М. тип- електрон, полиграфија сәнајеси вар. MAHNУРЛАР, манчуријалыли истеһсал cahəлəри иди. Русијада 1722 илдә салынмышдыр.

лар (өзләрини манҹунјалмаолдуғу кими Азәрб. да да муздлу әмәк- МАНМАНАГ, мәнҹәниг— силаһ адландырырлар)— Шимал-Шəрги Чилә јанашы, әксәр һалда феодал асы- нөвү; атыҹы гурғу. Орта әсрләрдә нин (әсacән, Ҹəнуби Манчуријада) әсас

сы
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haлиcи. Тәгр. 4 млн. нәфәрдир (1978). jалары» адландырылмыш, чип идеја- Әд.: Бахта В. М., Маори в сов
манҹур дили, əсасəн Хејлунсэјан əја- ларыны мүəjjән едән нәзәри эсас, «мүа- ременном новозеландском обществе,
ләти кәндләриндә jашајан М. арасында сир дөврүн марксизм ленинизми» e'лан сб.: Анстралия Океания, М., 1970;
галмышдыр. Диндарлары буддист вә олунмушдур. Бу, 10 ҹу (1973) вә 11-ҹи Сказки и легенды маори, М., 1981.
даоистдир; ән'әнәви дини е'тигадлары- (1977) гурултајларда бир даhа тәсдиг МА0 тcЗЕДУН (26.12.1893. Хунан
ны да сахлајырлар. м. Чин сална- едилмишдир. М.-ин формалашмасы əјалəти, Cјантан гәзасы, Шаошан к.
мәләриндә хатырланан Шимал-Шəрги просеси чЌП-дә ики əсас тәмајүлүн- 9.9. 1976, Пекин)
Чинин гəдим əһалиси-тунгус тајфа- бејнәлмиләлчилијин вә буржуа милләт- Чин дөвләт вә сија

М.-ынларынын нәсилларидир. ет- чилијинин мүбаризаси илә бағлыдыр. си хадии. Варлы
нокенезиндә гоншу түрк, монгол вә б. Маочулар «милли марксизм», «Чин кәндли аиләсиндә
тајфалар да иштирак етмишдир. 17 әс- коммунизми» идејаларыны ирәли сүр анадан олмушдур.
рин әввәлләриндә ваһид халг кими тә- мүшләр. Бу, чKI нин 7-ҹи гурулта- Педагожи әктәбif
шәккүл тапмышлар. 17 əсрдә Син им - jынын (1945) сәнәдләриндә рәсмән тәc- битирми шдир
перијасынын əсасыны гојмушлар. Əса- бит едилмишдир. Чкп дә хырда бур (1918). 1920 илдә
сән әкинчилик, мешә тәсәрруфаты илә жуа милләтчи үнсүрлəри «марксизм коммунист һәрәка -
мәшғул олурлар; Тисмән сәнаједә ча- ленинизмин умуми həгигәтләрини Чин тына кошулмушдур.
лышырлар. ингилабынын тәҹрүбәси илә бирләш- 1923 — 25 илләрдә вә

чинлиләшдир 1928 илдән Чин КомӘд.: Народы Восточной Азии, М. - дирмәк», «марксизми
мәк» бајрағы алтында фәһлә һәрәка- мунистЛ., 1965 (библ.). Партијасы
тынын үмдә ингилаби мүддәаларына (Чкп) мкүзвү, 1931

МАНШТЕЈН (Manstein) Ерих фон һүҹум едирләр. м. нәзәријjәдә субјек- илдә Чин Совет Реси. -сы Мик вә хкс
Левински (Lewinski) (24.11.1887, тивизм, сијасəтдә волјунтаризм илә cәдри, 1933 илдән чып мк Сијаси Бү
Берлин — 10.6.1973, Мүнхен) насист фәргләнир. М. идеолокијасы гәдим росунун үзвү иди. 1935 илдән чып мк
Һәрбичаниләриндән бири, кен.-фелд, Чин сијаси вә фәлсәфи фикринин ән" - катиблијинин тәркибинә тахил олмуш
маршал (1942). həрби хидмәтә 1906 әнәви бахышларыны, кәндли һәрәкат- дур. Бу вахтдан партија рәһбәрлији
илдә башламыш, Һәрби академијаны ларынын примитив бəрабəрлик прин- мТ. вә онун тәрәфдарларыннын әлиін
битирмишдир (1914). Фашист Алма- сипләрини, 19 әсрин сону вә 20 әсрин дә ҹәмләшмәјә башлады. 1943 илдән
нијасынын ССРИ-jә һүҹуму дөврүндә әввәлләриндә Чин ислаћатчыларынын чип MK, 1949 илдә чXP Məркәзи

ны олмушдур. ҹәбһәдәки мүвәффәгиј- (Тан Сытун, Кан-Јувеј, Лjан-Тcичао), Халг Ингилаби һәрби Шурасынын,
jәтсизлијинә көрә 1944 илдә chтијата һәмчинин гоминдан милләтчилији кон - 1954 — 59 илләрдә чXP-ин вә чXP Дөв
кечирилмишдир. 1950 илдә Британија сепсијаларыны эхэ етмишдир. М. ә ләт Мүдафиә Комитасинин сəдри ол
həрби трибуналы М.-и 18 ил һәбс ҹәза- һәмчинин анархизм, хүсусилә тротс мушдур. Партијада рәһбәр мөнге уг
сына мәһкум етмишди. 1953 илдә азад кизм тә'сир көстəрмишдир. М. әслиндә рунда мүбаризәдә чКП-нин пролетар
едилмишдир. сосиализм ва коммунизм гуруҹулугу - бејнәлмиләлчилијн вә ССРИ илә дост
МХО ДУН (тәхәллүсү; әсл ады Шен нун објектив канунауіғунлугларыны, луг мөвгеләриндә дуран хадимларинә
Јанбин) (ијул, 1896, Чжетсэјан марксист-ленинчи партијанын фәһлә каршы чых мышдыр. Марксизм-лени
əјалəти, Синчжен—27.3.1981, Пекин)- синфинин авангарды ролуну инкар низми маоизмлә, пролетар бејнәлми
Чин јазычысы, иҹтимаи хадим. «Ту- едир, сосиалист демократизмини һәр- лəлчилијини шовинизмлә, партијанын
тулма» (1927—28) трилогијасы 1925— би бүрократик групун диктатурасы елми сурәтлә эсасландырылмыш баш
27 илләр ингилабынын мәғлубијjәти- илә әвәз едир, шәхсијjәтә пəpəстиши хәттини исә волјунтарист ҹәһдләрлә
нин нәтиҹәләриндән бәһс едир. Инги- таблиғ едир, халгын ролуну азалдыр. әвәз етмәјә чалышан М. Т. 50 ҹи ил
лаби мүбаризәјә һәср олунмуш «Кəнд Фәлсәфә саһәсин дә М. өзүнү диалек- ләрин сону, 60-чы илләрин әрвәллә
триложијасы» (1932—34) hекајә кита- тик вә тарихи материализм илә бағла- риндән хырда буржуа, милләтчилик
бынын, «Дан сөкүләндә» (1933) ро- са да, әслиндә (онун үмдә принсиплә- вә сол » сектантчылыг Мөвгеләрендәін
манынын, јапон ишғалчыларына вә рини субјективизм, вулгар материа- марксизм ленинизмин тафтишини күч
гоминданчылара гаршы мүбаризәдән лизм вә примитивҹәсинә шәрһ олунан лəндирмиш, чKП нин бөјүк дөвләт
бәһе едән «Биринчи мәрһәлә һаггында диалектика мөвгејиндән тәфтиш едир, һекемонлугу, антисоветизм, сосиализм
повестин (1939), Сүгут» (1941) ро- фәлсәфәни исә сијасəти утилитар праг- бирлијини вә бејнәлхалг коммунист
манынын мүәллифидир. ССРИ-дә матизм бахымындан əсасландырмаг ва- һәрәкатыны парчаламаг хәттини həја
көрдүкләрим вә ешитдикләрим» (1948), ситәсинә чевирир. м. идрак проблем та кечирмәк jолуну тутмушду. М. Т. -
Совет Итти фагы һаггында сөһбәтә ләрини бәситләшдирир, нәзәри тәфәк- ун 1958 илдә ирәли сүрдүү авантурист
(1949) китаблары, әдәбијјатшүнacлыға күрүн идраки имканларыны һечә енди үч гыры зы бајраг» (јени «баш хәттә,
дайр әсәрләри вар. 1949—64 илләрдә рир вә бунунла да иҹтимаи практика «бөјүк сычрајыш» ва «халг коммуна
Үмумчин Әдәбијјат вә Инҹәсәнәт Иш- нын тә'сир даирәсини даралдыр. Һәги - лары») шүары Чиндә сосиализм гуру
чилари ҹәмијjәтинин сəдр мүавини, гəтин ме'jары мәсәләсиндә м. прагма- ҹулугунун планлы тајдада апарылма
ЧXP Јазычылар Иттифагынын сəдри тизмлә говушур. сыны позмуш, х.т. нда бөһран вәзиj
(1979—81 илләрдә фәхри сəдри), мәдә Дүнја коммунист һәрәкатында, јəти јаратмышды. 1966 илдә м. Т.-ун

гилаб, дөврүндә тә'гиб едилмишдир. дә тәфригә јајан М. елмә зидд ҹәрәјан амансыз тә”гибләрлә мүшајиәт олунан
нијjәт назири олмушдур, «Мәдәни ин- халыларын антиимпериалист ҹәбһәсин тәшәббүсү илә һәјата кечирилм иш ва

Бакыда олмуш дур (1947).. кими ифласа мәһкумдур. мәдәни ингилаб, әслиндә онуі тәкба
Әсәрләри: Соч., т. 1—3, М., 1956; Әд.: Ильин М., Маоизм - идеология шына һакимијjәтини даhа да мөһкәм

Распад. Рассказы, М., 1972. и политика войны, М., 1979; Глебов В., лəндирди. 1969 илдә чKП нин 9 чу гу
әд.: Сорокин В. Н., Творческий Трагедия без антрактов, М., 1980; гав- рултатында «чканин өмүрлүк рәһбәпуть Мао Дуня, М., 1962. рилов В., Иванов В., Маоизм-бед- ри» e'лан едилмишди. ЧXP ин 1975 ил

МАоизм — Чин Коммунист Партија- cтвиe Китая (Что говорят о трагедии дә табул олунмуш Конститусијасына

јаны. М. марксизм фәлсәфәси вә сијаси
Әд.: Румянцева А. М., Истокиигтисадына, елми коммунизмə, проле- МАОРИләр — Јени Зеландијанын јер

тар стратекијасы вә дүнја коммунист ли әһалиси. Тәгр. 279 мин нәфәрдир 1972; БурлакФ., Маз-Це-дун:
һәрәкаты тактикасына гаршы чеврил- (1978). Маори дилиндә данышырлар. «Наш коронный номер — го война. дикта
мин субјектив волјунтарист, вулгар Диндарлары христиандыр. М.-ин әҹ тура..., вМ., 1976; Владимиров О. Е.,
материалист идејалары өзүндә бирләш- дадлары 10—14 əсрләрдә Мәркәзи По- Рязанцев В. И., Страницы политичес
дирир. М. әслиндә «казарма комму- линезијадан Јени Зеландија а рына кой биографии Мао Цзедуна, 4 изд. М.,
хизми» сијасəтини эсасландырмаг мәг- көчмүш, јерли әһалини ассимилјасија 1980; Борисов О., Из истории совет

ско-китайских отношений в 50-х годах. Ксəдини күдүр. Онун мəhəк дашы анти- етмишләр. 1843—72 илләрдә инкилис
советизм дир. Мустәгил платформа ки- ләрә мүгавимәт көстəрмишләр. "Капита дискуссии в КНР о Мао Цзедупе, М., 1981.
ми М. 20 әсрин 50-ҹи илләринин сонун- лист мүнасибәтләринә ҹәлбедилмиш МАПУНГУБВЕ (Мариngubwe)—Ҹә
да тәшәккүл тапмышдыр. М. билaвaси- м. милләт кими (јенизеландијалылар) нуби Африкада археоложи мәдәнијjәт
тə Mao Tcзедунун фәалијjәти илә бағ– формалашдылар. М.-ин әксәријjәти комплекси. 1929 илдә ашкар едитмиш,
лыдыр. чКП-нин 9-ҹу гурултајында к.т. вә һејвaндaрлыгла мәшғул олур, 1931 — 34 илләрдә тәдгиг олунмушдур.
(1969) м. рәсмән «Мао Тcзедунун иде- мешә тәсәрруфатында чалышырлар. Гајада вә әтрафында еркән дәмир дөв
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рү (тәгр. 8—12 асрләр) мәдэнијјатинин
едирди. 1208/09 илдә Елдәкәз һөкмизлари тапылмышдыр. Әһали ибтидан
дары атабај Әбу Бәкр (1191—1210]экинчилик, малдарлыг вә овчулугла
М.-ны тутду. 1221 илин мартында монмәшғул олмушдур. Гајадакы истекам
гол гошунлары М.-ны ишғал етди.(тәгр. 14—17 əсрләр), керамика, мүх
Монгол һүҹуму сəнəткарлығын вә титәлиф дәмир әшјалар вә кызыл бәзәк
ҹарэтин тәнәззүлүнә сәбәб олду. 12251əр - инкишаф етмиш Дәмир дөврү мә
илдә М.-ны Харэзмшаh Mәhәммәд ин1энијjәтини характеризә едир. М.-нин
оғлу Ҹәламәддин тутду. 1231 илдә Чоркон дөвр мәдәнијjәти eһтимал ки, Зим
Магонун башчылығы илә монгол гошун"
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. лары икинчи дәфә шәһәри талан етди.Әд.: Фадеев Т. А., Проблема про Узун мүддәт јаделли ишғалына мә’руз
галмасы шәһәрин Игтисади вә мәдәниисхождения культуры. Зимбабве, «Совет"

həјатыны тәнәззүлә уғратды. Лакин 13
ская этнография», 1960. № 2.

әсрдә Елханиләр дөвлатинин пајтахМАПУ ТУ (Марuto) (1976 иләдәк Ло
тына чеврилдикдән сонра м, јенидәнренсу Маркиш) — Мозамбикин пај.
инкишафетди. Шәһәрдә иҹтимаи бинатахты. Һинд океаны саһилиндә порт.
лар, рәсәдхана вә с. тикилди. 15 əсрдәАфриканын әтрафындан кечән дәниз
м мүһүм сәнәткарлыг вә тиҹарәт мәрjолунда транзит мәнтәгә. Бејнәлхалг
кәзинә чеврилди. М. Гәрби Авропа өлаеропорт. ӘҺ. 355 мин (1979). Д.j, васи
кәләри вә Бөјүк Москва кніазлығы иләтәсилә WAP вә Зимбабве илә әлагәлә
тиҹарәт әлaгәләри сахлајырды. Шәһәрнир. Метал е'малы, тохуҹулуг, аға
дә зәрбхана вар иди. Мүхталиф дөврe'малы, кимја мүəссисәләри; ун-т, 300
ләрдә Гарагојунлу вә Ағгоjунлу дөвлокија вә ботаника бағлары вар. Се
ләтләринин тәркибинә дахил олан м.

мент, керамика мә'мулатлары, аjагга- «Гырмызы күнбәз» түрбәси. 1148. Ме'мар етди. Евлија Чәләбинин јаздығына көСәфәниләр дөврүндә даhа да инкишафбы ис геһсал олунур. Дәниз курортудур.
Бәкр Мәһәммәд.1781 илдә салынмышдыр.

рә 17 əсрдә 35 миндән чох адам јашајанМАРАБЎ, адуутант (Leptoptilus) (1974). Үзүмчүлүк вә бағчылыг р-ну М.-да 7160 ев вар иди. Сәфәви — Oc— чајдаглар дәстәсинин лејләкләр фә- нун мəркәзидир. Ағаҹ e'малы мүəсси- манлы мүһарибәләри заманы шәһәр дә
силәсиндән гуш чинси. Боју 110—150 сәси вар. Гуру мејвә (әсacән, ихрач фәләрлә әлдән әлә кечди. 1635 илдәсм, ачылмыш һалда ганадларынын уз. үчүн үзүм) истеһсал олунур. Тумач вә султан IV Мурадын гошунлары м..
3 м-дәк олур. Бели гара, јахуд түнд- халча һазырланыр. Јахынлығында даш ны дағытды. 1728 илдә М.-да Османбоз, гарын тәрәфи ағдыр. З нөвү — А ф - көмүр вә мәрмәр чыхарылыр. лылара гаршы чыxышлар олду. 18 әсрика М.-су (тропик Африкада), м. Азәрб.-ын гəдим шәһәрләриндән рин 2-ҹи јарысында Азәрб.-да мөвчудҺиндистан М.-су вә Јава М.-су дир. Мәнбәләрдә ады Фраaтa, Прааспа, олмуш кичик феодал - дөвләтләриндән
(Ҹəнуб-Шəрги Асијада) вар. Һиндистан Фрааспа, әфраһруд вә c. кими чәки- бири дә Мараға ханлығы иди. Дахиливә Африка М.-су һүндүр ағаҹларда, ја лир. Шәһәрин индики адын ын әрәбҹә мүһарибәләр вә с. нәтиҹәсиндә м. кет

19да батаглыгларын јахынлығындакы га- мәрәғә» («отлаг», «ат горуглары», «ат дикҹә әввәлки мөвгејини итирди.
јаларда колонијалaрлa jувалајыр. 2—4 бәсләнән јер») сөзүндән јарандығы еh - әсрин әввәлләриндән Гаҹарларын та
јумурта гоjур. М. лар тәбии санитар- тимал едилир. Бә'зи алимләр «Мараға» белијинә кечән м. 1828 ил Түркмән
лардыр. Африка М.-су ширләрин ја- сөзүнү Птолемејин «Ҹографи тә'лимна- чај мүгавиләсинә әсacән Иранын тәршадығы јерләрдә олур вә oнлaрын ову- мә» әсәриндә Урмија көлүнүн ады кими кибиндә галды.нун галыглары илә гидаланыр. чәкилән «Маркиана» илә әлaгәләнди Иран ингилабы (1905—11), һәмчининМАРАГ — шәхсијjәтин дәрк етдији об Һаггында латын, јунан, демократик һәрәкат (1945—46) дөврүнјектә сечиҹи мүнасибəтини ифадә едән әрәб, фарс, түрк, ермәни, рус вә с. дә м. əhaлиси шаһ үсули-идарәсинәфәрди психоложи хүсусијjәт. Објектә мәнбәләриндә, һәмчинин орта аср Авро- гаршы мүбаризәдә фәал иштирак ет
сечиҹи мүнасибәт онун инсан үчүн һә- па мүәллифләринин әсәрләриндә мә'лу- мишдир. м. да Азәрбајҹан Демократјати әһәмијjәтә малик олмасы вә емо- мат верилмишдир. Әлверишли тәбии Фиргәсинин күчлү тәшкилaтлaры варсионал ҹазибәдарлығы илә шәртләнир. шәраит вә мүһүм тиҹарәт jоллары үс- иди. Азәрбајҹан Милли ҺөкуматиМ. инсаны фәалијjәтә тәһрик едир, түндә јерләшмәси М.-нын шәһәр кими гурулдугдан сонра М.-да бир сыраону фэаллашдырыр; хариҹи аләми әт- инкишафына шәрайт japaтмышдыр. истисади, сијаси вә мәдәни тадбир һә
рафлы дәрк етмәјә, она бәләд олмаға Парфија дөврүндә м. абад jaшajыш јата кечирилди. Лакин 1946 илин ахыјөнәлдир. М. инсанын идрак тəлəба- мәнтәгәләриндән иди. Атропатенанын рында Ҹəнуби Азәрб.-да, оҹүмләдәнтынын емосионал тəзаһүрү олса да, тә- мүһүм шәһәри олан М.-ны е.ә. 36 илдә М.-да Милли һөкумəтин тадбирлари
ләбатла ејниләшдирилә билмәз, чунки Рома сәркәрдәси Антони ишғал етди. ләғв едилди; демократик тәшкилатлартәләбат зәрурәти, м. исә шәхсијjәтин Лакин о, Казака отрафында атропа- дағыдылды, күтләви террор башланды.мүəjjән фәалијjәт саһәсинә, објектләрә теналылара мәғлуб олуб кeри чәкил- Демократик һәрәкатын мәғлубијjәтин
јөнәлишини ифадə eдир. м. и дракын ди. Сасан иләр дөврүндә м. истисади дән сонра шаһ режиминин jүрүтдүдахили сөвгетдириҹисидир. м., и драк вә мәдәни ҹәһәтлән инкишаф етмиш jү ајры-сечкилик сијасəти нәтиҹәсин
тәләбaтындaн јарандығы кими, тәшәк-шәһәрләрдән иди. 642/643 илдә әрәб дә м., демәк олар сәнаје мүəссисасикүл едиб тəлəбата да чеврилә биләр. сәркәрдәси Мүғejpə М.-ны тутду. Хи- олмајан уҹгар эјаләт шәһәринә чеврилИнсан М.-ы ичтимаи-тарихи мәншәјә лафәт гошуну Азәрб.-ы ишғал етдикдән ди. Шаһ режиминә вә империализма
малик олуб, истеһсалын, ичтимаи мү- сонра пајтахт Әрдәбилдән М.-ја кө- гаршы jөнәлмиш Иран ингилабынданасибәтләрин, шәхсијjәтин мә'нәви ин- чүрүлдү. Хилафәт дөврүндә биринҹи (1978—79) М. əhaлиcи дә фәал иштираккишаф сәвијjәсиндән асылыдыр. М. Әмирлијин игамәткаһы М.-да јерләшир- етмишдир.
ајры-ајры шәхсләрдә мәзмунуна (мад- ди. Мүһүм стратежи мәнтәгә олан М.- М. орта әсрләрдә Азәрб.-ын инки
ди, мә'нәви, иҹтимаи), мәгсәдинә (ва- да әрәб гарнизону сахланылырды. 9 шаф етмиш елм вә мәдәнијjәт мәркәзситәли, васитәсиз), давамлылығына (да- әсрдә Тәбриз Һакими Вәҹна ибн әр- ләриндән олмушдур. 1259 илдә тә'сис
вамлы, давамсыз), əhaтәлилијинә (ке- Рәввад м, әтрафына һасар чәкдирди; едилмиш Мараға рәсәдханасы дүнјаниш, мәһдуд) көрә фәртләнир. Ушағын ораны орду гараркаһына чевирди. Ба- да мәшһур иди. М.— шаирләрдән Әв
психи инкишафы просесиндә илк дөвр- бәк һәрәкаты М.-ны да бүрүмүшдү. həди Марағаји (1274—1338), Әшрәфләрдә гејри ихтијари вә ситуатив сәҹиј- Тәбәриниң мә'луматына көрә, Бабәкә Марағаји (14 əср), Атәши Марағаји,
jә дашыран, објектләрин ҹазибәдарлы- гаршы әмәлијјат апаран Афшинин гыш Дәхил, јазычы Зејнaлaбдин Марағағы илә шәртләнән М. тəдриҹән инки- гараркаһы 835 (836 илдән М.-да јер- jи (19 аср), мусигишүнacлaрдaн Әб
шаф едәрәк ихтијари ва давамлы М.-а лəширди. 9 әсрин 2-ҹи јарысында М. дүлгадир Марағаји, Hypəддин Марачeвpилир.

Саҹиләр дөвлатинин тәркибинә га- ғаји вә б.-нын вәтәнидир.
Әд.: Общая психология, М., 1976; тылды. Саҹиләр дөврүндә М. даhа да М. 12—13 әсрләрдә Азәрб.-ын ме'Небылицын в. д., Психофизиоло- инкишаф етди. М.-да Саҹиләр адын- марлыг вә кашыкарлыг марказләрин

исследования индивидуальных дан пул кәсилирди. Истәхринин мә”- дән олмушдур. Бу дөврдә чохлу бүрҹ -различий, М., 1976.
луматына көрә сонралар пајтахт Әр- вары түрбәләр тикилмишдир. БунларМАРАҒА-Иранын шм.-г. индә. Мә- дәбилә көчүрүлмүшдү. 1038 илдә дан əн гəдими «Гырмызы күнбәз» түр

нуби Азәрб.-да шәһәр. Шəрги Азәрб. оғузлар М.-ны тутдулар. Сәлҹугиләр бәсидир (1148, ме'мар Бәкр Мәһәммәд).останындадыр. Д.j.ст. Əh: 65 мин дөврүндә М.-ны Ағсонгуриләр идарә Шәһәрин гəдим гәбиристанынын јанын

рирләр. М.

гические
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да ики түрбә вар. Бунлардан «Даирәви һаз, мүкәммәл ҹиһаз, ики сүтун аләти eһтијат едән Әбдүррәззаг Бағдада гап
күнбыз» түрбәси (1167) хариҹдән даи- вә с. MAP-ын китабханасында 400000 ды. Әјаләтин идарәси вәкил һәсәнәли
рәви, дахилдән исә онүзлүдүр. «Көj күн- әдəд әлјазмасы вар иди. МАР-да апа- бәјә тапшырылды. Һәсәнәли бəјин вә
бәз» түрбөси (1196, ме'мар Әммәд Мә- рылан тэдгигaтлaрын Авропа елминин фaтындaн сонра јеринə oғлу Әлигулу
Һәммәд оглу) һәҹм гурулушуна вә ме" - инкишафына бөјүк тә'сири олмушдур. хан кечди. Надир шаһын өлүмүндэн
марлыг һәллинә көрә Мө"мүнә хатын Тусинин бурада јаздығы «Зич Елха- сонра Әлигулу хан там мүстәг ил һөкм
түрбәсинә бәнгәзир. Түрбэнин Елхани ни», (Елхани ҹәдвәлләри), «Шәкл үл- ранлыға башлады. Русија — Иран мү
һөкмдары һәлакү ханын анасынын шә- Гита» (Кәсишмәләр шәкли), «Үстүрлaб» Һарибәсинин (1826—28) башланмасы
рәфинә тикилдији eһтимал олунур. М.- (Астролјабија), «Тәһрир әл-Мәҹәсти» эрәфәсиндә Аббас Мирзәнин башчы
нын «Рәсәдхана тәпәси» адланан һис- (Мәҹәстинин шәрһи), «Әхлаги-Наси- лығы илә һүҹума кечән Иран гошуну
сәсинин јахынлығында гајалар ичәри- ри», «Ҹаваhирнамә», «Малијjәт барә- ханлыға сон гојду.
синдә oјулмуш отаглар вар. Бунлар синдә» вә с. әсәрләри елмдә мүһүм јер Әд.: Дәлили һ. Ә., Азарбајҹанын
Сасаниләр дөврүнүн мә'бəдлари сајы- тутмушдур. ҹәнубханлыглары, Б., 1979; Левиа
лыр. «Рәсәдхана тәrәси»нин үстүндә МАР-да Гүтбəддин Ширази, Мүвә- тон в. н., Из истории южных ханство
Нәсироддин Тусинин рәсәдханасынын јиэддин Орди, Нәҹмәддин Гәзвини, Азербайджана (вторая половина "хуії
галыглары вар. Рәсәдхананын јерләш- Фәхрэддин Марағи, Әбүл Фәрәч, чин- века), ДАН Азерб. ССР, 1946, N 7: jенә
дији әрaзидә (134 м x347 м) мүхтэлиф ли Фао Мунчи, монгол Иса, тифлисли вхуі В., Б., 1948; Абдуллаев.г. Б.,

ди. «Күнбәз» адланан мәркәзи бина нәфәрдән чох) чалышмыш вә бунларын шения его с Россией, Б., 1965; Петру.
(күнбәзинин дахили диаметри 14 м) вэ әксәријjәти Тусинин тәләбәси олмуш- шевский и. п., Очерки по истории
400 мин әлјазмасы сахланылан китаб- дур. Ординин Парисдә тапылан (1609) феодальных отношений в Азербайджане и
хана комплексин мүһүм тикилиләрин- елми әсәриндә МАР-ын ҹиһазлары har- Армении в хүI— начале XIX вв., Л., 1966.
дән олмушдур (бах “Мараға астроно- гында мә'лумат верилмишдир. Дрезде- МАРАЗМ (јун. maгasmos—үзүлмүш,
мија рәсәдханасы). Азәрб. шаири Әв- нин «Ријазијјат-физика салону» музе- сөнмүш), психи маразм—1) бе
həди Марағајинин гәбри М.-дадыр. јиндә МАР-да дүзәлдилән улдуз глобусу јин габығынын атрофијасы, һәмчинин

Әд.: Азәрбајҹан тарихи, . 1—2. Б., да сакланыр. Тусинин өлүмүндән сонра психи фәалијjәтинин там дајанмасы;
1961 — 64; шәрифли М. Х., АзәрбајМАР-а оғлу Сәдрәддин рәһбәрлик ет- умуми үзҝүнлүклә мүшајиәт олунур.
ҹан IX-XII асрләрдә, Азәрб.CCP EA Tа- мишдир. «Зиҹ Елхани» нин Парис мил- Бејнин бир сыра хәстәликлариндэ
рих Институтунун Әсәрләри, ҹ. 12, 1957; ли китабханасындакы нүсхәси Туспнин (гоҹалыгла əлагəдар ағыл заифлијиндә,
іенә онун, IX әсрин икинчи јарысы — дикәр оғлу Әсиләддинин элјазмасыдыр. прогрессив ифлиҹдә вә с.) тəсадуф едиәсрләрдә Азәрбајҹан феодал дөвлатБ., 1978; ибрааһимов ҹ., Азәр МАР -ын елми ирси Улугбəј рәсәдхана- лир. 2) Мә'нәви күҹсүзлүк.

, сы, Мајпур, Пекин вә бир чох Гәрби МАРАКАЈ (Maracay)— Венесуеланын

гэдим тарихи муасир Иран тарихшунас“ јəтинә бөјүк тә’сир көстəрмишдир. инз, м. Д.j.ст. Автомобил јоллары гов
әд.: бах Нәсирәддин Туси мәгаләси шағы, əh. 255 мин (1971). Мүһүм ти

Asopdalje ne postoppa bujany nac-cojjah napoi ҹарәт мәркәзидир. Јејинти, тохуҹулуг,нин әдәбијјатына.дәлили дәри-аjаггабы, ағаҹ e'малы вә кимја

Б., 1979; Али - заде А. А., Социально- MAPAFA XAHлығы —18 әсрин ор- сәнајеси вар.
экономическая политическая история таларында Азәрб.-да јаранмыш фео- МАРАКАЈБО (Мaгaсaibo)— Венесуе
Азербайджана XIII-XIV вв., Б., 1956; дал дөвлəти. М.-дан Саггыз маһалы, лада көл (лагун). Да јаз (2—4 м) боғаз
фендиев О. А., Образование Азер- ш.-дән Мијанә, шм.-дан Табриз, г. - дән васитәсилә Венесуела көрфәзи илэ эла

байджанского государства Сефевидов в Урмија көлү вэ Сулдуз маһалы илә гәлэнир. Сјерра-де-Периха вә Кордил
Б., 1961; Усейнов һәмсәрһәд иди. Тәркибинә Тәкаб, Са- јера-Мерида силсиләләри

Бретаницкий Л., Саламаjынгала, әҹәбшир, Гараағам, Бинаб, кы чөкəкликдəдир. Саh. 11,2 мин км,
арасында

джана, М., 1963; Абдуллаев Б., Мијандаб вә Мараға маһаллары дахил дəринлији ҹ.-да 250 м ә гэдәрдир. ҝә
Азербайджан Ахунії веке и взаимоотно- иди. Мəркәзи Мараға ш. олмушдур. мичилијə јарарлыдыр. М.-да нефт (eh

Россией, 1965 М.Х.-нда әһали экинчилик, бағчы- тијаты 1,5 млрд. т) чыгарылыр.
тов З. М., Азербайджан в VII—IX вв., "Б.,

1965; јено онун, Государство атабеков Үзүмчүлүк хусусилә инкишаф етмиш
лыг вә малдарлыгла мәшғул олурду. МАРАКАЈБО (Maracaibo) — Венесуе

Азербайджана (1136—1225 т.,), Б., 1978. лада шәһәр. Сулиа штатынын инэ.м.
ди. Ханлыгдан хариҹи өлкәләрә дә Кариб дәнизи саһилиндә порт. Әһ. 652

МАРАҒА АСТРОНОМИЈА Рәсәд- кишмиш вә с. үзүм мә'мулаты ихрач мин (1971). М. нефт сəна јеси р нунун
ХАНАСЫ (МАР)-дөврүнүн əн бөјүк едилирди. Ханлыг эразисиндэн ахан мәркәзидир. М. дүнјада мүһүм нефт
елми-тəдгигат мүəссисәләриндəң бири. чохлу чајын суjундан сүн'н сувармада портларындан биридир. Јејинти, то
Нәсирәддин Тусинин рәһбәрлији илә истифадә олунурду. Ханлыгда сәнәт- хучулуг, електротехника, метал е'ма
Уркәнч вә Реј рәсәдханалары əсасын- карлыг нисбәтән аз инкишаф етмиш- лы, автомобилјығма, кағыз, семент вэ
да Марағада тикилмиш (1259) вә тәгр. ди. М.Х.-нда онларҹа верки вә мүкэл- кимја сәнајеси; ун-т вар. 1971 илдә са
50 ил фәалијjәт көстəрмишдир. Əсас ләфијjәт мөвҹуд иди. Верки топла- лынмышдыр.
ҹиһазлары: бөјүк дивар квадранты, нылмасы үчүн ваһид гајда олмады- МАРАКАНДА— антик мәнбәләрдә ин
армиллјар сфера, еклиптиканын майл- ғындан верки топлајан мә'мурларын дики Сәмәргәнд эразиеиндә мөвчуд
лијини, бәрабəрлик аныны вә тутул- өзбашыналығына шәра ит јарапырды. олмуш гэдим шәһәрин (е.э. 4—eрамы
манын өлчүләрини тә'јин етмәк үчүн Ханлыгда бүтүн јералты вә јерүстү зын 6 эсри) ады. Соғд дөвлатинин паj
фырланан квадрант, І вә ІІ синус-ҹи- сәрвәтләр хана вә онун јахын адамла- тахты олмушдур. Илк дэфә ады е.ә.

рына мәнсуб иди. М.х.-ны Азәрб.-ын 329 илдә чәкилмишдир.
мүгәддэм (Гарабагын Ҹаваншир ели- МАРАЛ МАМЫРЫ, марал шиб
нин бир голу) тајфасындан олaн фео- јас —кладонија (Cladonia rangiferi
даллар идарә едирди. 1 Шаһ Аббас һә- na, СІ. alpestris, cl. sylvatica вә с.) ҹин
мин тајфаны Сәфәниләр дөвлəти гар- синдән шибjәләр. Бә'зән анҹаг 1-чи
шысында хидмəтинә көрә Мараға әра- нөнү М.м. адландырырлар. Шахәлән
зисинә көчүрмүш вә әрaзинин идарә- миш боз-jaшылымтыл колунун һүнд.
сини сојургал олараг тајфа башчысы 10—20 см (бә'зэн 50 см-дәк) олур.
Мир Ағахан султана вермишди. Һәмин Тундра вә мешә зоналарында jajыл
дөврдән бә'зән асылы, бә'зән дә јарым- мышдыр. Шимал мараллары үчүн jax
мүстагил олан М.Х.-ны ирсн haкимләр шы jемдир.Тәркибиндә антибиотик хас
идарә едирди. 18 әсрин эввәллэрин дә сәли уснин туршусу вар.
Мараға əјалотини османлылар әлә МАРАЛИК — Ёрм.ССР-дә шәһәр тип
кечирди. Надир шаһын һүҹуму эрәфэ- ли гос. Ани р-нунун мəркэзи. Ленина
синдә мүгәддәм тајфасы вәкил Һәсэн- кан— Јереван автомобил јолу кэнарын
әли бəјин башчылығы илә османлы- дадыр. д.ф.ст. Магнит күҹләндириҹи
лара гаршы үсјан галдырды. Үсјанчы- лари вэ пендир з-длары вар. Тикинти

Мараға рәсәд- лар Надирин көмөклији илә Мараға материаллары истеһсал едилпр.
əјалотини азад етдиләр. Әјаләтә тајфа МАРАЛҝөл — Азэрб.ССР Ханлар

глобусу.
башчысы Әбдуррәззаг Һаким тә'јин рнунда ширин сулу, ахарлы көл. A ғcy
олунду. Лакин Надирин сијасəтиндән чајынын мәнбә һиссәсиндә, ҜӨјкөлдән

ан «əнуб
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ССР-дә нәҹиб марал вә ја Гафгаз ма- дур. Мэркәзи вә ҹәнуби Африкада ја
ралы, чүjүр, халлы марал јајылмыш- jылмышдыр.

дыр. м. мешә, мешә-тундра, тундра, МАРАЛЧА, түктү маралча
hэмчинин дағ мешәләриндә jaшa jыр. (Epicоmеtis hirta) лөві:әбыгҹыглы
М. јарнаг, зог, ағам габыгы вә с. илә лар фәсиләсиндэн бөчәк. Бир чох к.т.
гидаланыр Ҹинси jеткинлијə 1,5 ја- биткисинин зэрəрвериҹисидир. Уз. 12
шында чатыр, јазда вә јајын әрвәлиндә мм-дәк олур. Тутгун гара рәклидир;
1—2 бала догур. М. ов вә сәлаје әһә- үзəри боз сары түкчүктәрлә өртүлү
мијjәтли hејвандыр, анҹаг бә'зи Нөвла- олуб ганадүстлүклари аг нөгәлидир.
ринин сајы Һәддиндән артыг азалдығын- ССРИ-нин Авропа һиссәсинин ҹ. р-нла
дан ову гисмән, јахуд тамамилә гада- рында, оҹүмләдән Азәрб.ССР-дә вар.
ғандыр. Еркән чичәкләјән биткиләрин кенеративМАРАЛЛЫ — Азерб.CCP Газах р-ну- органлары гидаланыр, күтлови
нун Икинҹи Шыхлы к. ндән 8 км ҹ.- сурәтлә чохаланда 2-3 күнә онлары
г.-дә, Кәкилдағын әтәјиндә Муст је дөв- тамамилә мәhв едир. Мүбаризө
рүнә анд jaшajыш јери. Ашкар едилмиш тадбирлари: инсектисидләр
94 әшјанын 31-и нуклеус, 63-ү лаш гәл ләмәк.
пәдән ибаратдир. Бу аләтләр чәһрајы, МАРАЛЧАЛАР (Tragulidae) —ҹүт
јашыл вә ағ pəікдә чахмаг, кератит дырнаглылар достәсиндән көннәјән мә
(роговик) вә с.- дән дишәкләмә вә гопар- мәли hејван фәсиләси. Бәдәнинин уз.

ҹ.-да, 1902 м јуксәкләдир. Саh. 23 hа, ма усулу илә дүзәлдилмишдир. М.-нын 45—100 см, һүнд. 20—36 см, чәкиси 2
Чахмаглы 15 кг-дыр. Ајаглары нисбәтән гыса вәмакс. дәринлији 61 м. 1139 илдә зәлзә- Дамҹылы мағарасы

лә заманы Кэпəзд.-нын бир һиссасинин jашајыш дүшәрҗәләри илә охшар, һәм назикдир. Бујнузлары joxдур. Еркәк
учараг Агсу чајынын гаршысыны кәс- дә фәргли хүсусијjәтләри вардыр. Нук- лəринин үст чәйәсиндә узун, əјилмили

вә көпәк дишлари вар. Һәр аjағында 4мәси нәтиҹәсиндә japaнмышдыр, Ҝөлә леусларын чохлуг тәшкил етмаси
Муст- дырнаг олур. 2 ҹинси — су М.-ы аллы5 кичик чај төкүлүр. М.-дән Јухары гәлләләмә техникасы абидәнин

бир нөвү олан Африка М.-ы (HyeАксу чајы ахыр. М. р-нунда туризм је дөврүнә аид олдуғуну көстәрир.
инкишаф етмишдир. әд.: Мансуров М. М., Опалео- moschus) вә Аси ја М.-ы, јахуд кан

чили (Tragulius) ма'лумдур. ТропикМАРАЛЛАР (Cervіdae))— ҹүтдырнаг- лите Западного Азербайджана. Итоги по
лылар дәстәсиндән мәмәлиләр фәсилә- левых археологических и этнографичс- Африкада, ҹәнуби вә Ҹəнуб Шəрги Аси

јада, Бөјүк Зонд архипелагы арындаси. Ајаглары һүндүр, гујругу гыса, ских исследований за 1972 г., Б., 1973.
(Taurotragus)- jajылмышдыр. Ҝизли вә тәк-тәк jашагулаглары узун вә һәрәкәтли, јарашыг- МАРАЛ ӨКҮЗЛӘР

ҹүт- jыр; кеҹә һәјаты кечирир. Әcacән, битлы һејвандыр. Еркәкләри (шимал М.- бошбујнузлулар фәсиләсиндән
ынын дишиләри дə), адәтән, һәр ил буј- дырнаглы һејван ҹинси. Антилопларын ки, бә'зән дә хырда Кејванларла гида
нузуну дәјишир. Pəнки күрәни вә ја ән ирисидир. Бәдәнинин уз. 3 м-дәк вә ланыр.
гонурдур; ҹаван М. (бә'зән дә jашлы- даhа чох, сүјсүнүнүн һүнд. 1,8 м дәк, МАРАНJAH (Maranhao)— Бразилија

ім.-ш.-индә штат. Саh. 329 минлар) халлы олур. 40 нөвү əhaтә едән чәкиси 900 кг дәк олур. Һәр ики ҹин- нын

млн. (1976). Инз. м. Сан17 ҹинси мә'лумдур. Авропа, Асија, син бујнузу ири, спирал шәклиндә бу- км?. ӘҺ.3,

Шимали Африка, Шимали вә qəнуби рулмуш, уз. 1 м-дәкдир. Боғазынын ал- Луис ш.-дир. Əразисини Бразилија јај
Америкада јајылмышдыр. ССРИ-дә 6 тында дәри бүкүшү салланмышдыр. ласынын шм. јамаҹлары вә саһил ова
нөвү вар; 3 нөвү М. ҹинсиндән (нәҹиб Гујруғунун уҹунда фырча, көвдәсиндә лығы тутур. Саванна вә рүтубәтли ек
марал, халлы марал вә дама), галаны вә бојнунда сары фонда енинә јерлә- ваториал мешәләр вар. Игтисадијјатын
һәрәсинин 1 нөвү олан (ҹүүр, сығыр, шән зәйф ағ золатлар вар. 2 нөвү кан- да к.т. әсaсдыр. Плантасијаларда узун
шимал маралы) 3 чинсә аиддир. Азәрб. на вә бонго (Т. eurycerus) мә'лум лифли памбыг, шəкəр гамышы, гәһвә

вә какао јетишдирилир. Саванналарда
hејвандарлыг инкишаф етмишдир. Пам
быг парча вә шәкәр сәнајеси вар. Дэниз
портлары: Сан Луис, Икату.
МАРАНЈон (Maranon)-Амазон ча
jынын јухары аxынынын ады.
МАРАНЛАР, марранлар (исп.
maranos) орта әсрләрдә Испанија вэ
Португалијада рәсмән христианлығы
гәбул етмиш jәһудиләр. Онларын сајы
14—15 əсрләрдә артмышды. М. тиҹа
рәт, верки илтизамы илә мәшғул олур,
дөвләт вәзифәләриндә чалытырдылар.
Зәнщин вар-дөвләт саһиби олан М.,

2 кизли сурәтлә кечмиш динларини сах
ламагда күнаһландырылараг инквиза
сија тә'гибләринә мә'руз галырдылар.
МАРАТ (Marat) Жан Пол (24.5.1743,3

Исвечээ, Будри—13.7.1793. Парис)
Бөјүк Франса инг
лабы хадими, алим,
публиcист.16 јашын
да Франсаја көч
мүш, тибб тәһсили
алмыш, Бордода вэ
Парисдә тәбијјат вә
фәлсәфә елмларини
өjpəнмишди. Дүнја
бахышы маариф
чилик идејаларынын
тә'сири алтында
формалаш мышды.
1765 илдә Инкилтә

5 рәјә көчмүш, бурада бачарыглы һәким
кими танынмышды. 1775 илдә Един
бург ун-ти тәрәфин дән тибб доктору
елми дәрәҹәсинә ла jиг көрүлмүшдү.
1776 илдә Парисә гарытмыш, јаздығыМараллар: 1—шимал маралы; 2—ҹүүр; 3-марал; 4 — сығыр; 5-халлы марал. әсәрләриндә силаһлы үсјан вә ингилаби

ACE- 23, ч. 6
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са
ли.

диктатура идејасыны ирәли сүрмүшдү. К. П. КҺадилкар вә б.). 30—40-ҹы ил- рибәләринин сонракы кедишинә бөјүк
Бөјүк Франса сингилабынын башланма- ләрдә реалист_нәср формалашды (М. тә’сир көстəрмишди.
сы итә бүтүн һәјатыны үсјанчы халга Дешпанде, Н. Пһадке, в кһандекар вә МАРАФОН ГАЧышы — jүнкүл ат
һәср етмиш, 1789 илдә «Инсан вә вә- б.), ингилаби- вәтәнпәрвәр поезија вүс'- летиканын ән узун мəсафәјә (42 км
тәндаш һүгуглары бəјаннамəси»нин əт алды (А. Дешпанде, В. Ширвадкар, 195 м) гачыш нөвү. Рәвајәтә көрә Мара
лајиһәсини һазыpламыш, «Халгын дос- В. Кант вә б.). Муасир әдәбијјат үчүн фон вурушмасындакы (е.ә. 490) rәләбә
ту» (1792 илдән «Франса Республика- сосиал-әхлаги проблемләрә вә демокра- хәбәрини Афинаја чaтдыран јунан әскәсынын гәзети») газетини дәрҹ етмәјә тик ән'әнәләрә мараг сәҹијjәвидир (ш. ри тәгр. ејни мəсафәни дајанмадан га
башламытады. М. мәгалә вә мәктуб- Пендсе, В. Мудгулкар, В. Карандикар, ча-гача гәт етмиш вә сон нәфәсдә «Биз
ларында садә халгын мәнафејинә ҹавав В. Бапат, П. Дешпанде, В. Тендулкар галиб кәлдик I» чығырараг өлмүшдүр.верән бир чох сосиал дəјишикликлар ва б.). Онун шәрәфинә М.г. 1896 илдән олим
програмы ирәли сүрүү, ингилабы баша Әд.: Ламшуков В. К., Маратх- пија озунларынын вә 6. рәсми идман
чатырмағы тәләб едир, халг күтләлә- ская литература, М., 1970; Литературы jaрышларынын програмына дахил едилринин сијаси ҹәһәтлән маарифләнмәси- Индии, М., 1979. мишдир. Ефиопијалы ә. Бикила м. г.
нә бөјүк әһәмијjәт верирди. Монархија МАРАТКнЈАЗлыгЛАРЫ 18 үзрә 2 дәфә (1960 вә 1964) Олимпија
деврилдикдән (1792) сонра М. јакобин- әсрин 30—40-ҹы илләри—19 әсрин әв- чемпиону олмушдур.
ләрин рәһбәрләриндән биринә чеврил- вәлиндә Һиндистанда кнјазлыглар. Ма- МАРАШ (Mars)-Түркиjәнин ҹ.-унда
миш, жирондистләрә гаршы гәти мүба- ратһ дөвлəтиндә мәркәзи haкимијjәтин шәһәр. Мараш илинин инэ.м. д.ј.ст.
ризә апармышды. 1792 илин сентја- заифләмәси нәтиҹәсиндә japaнмышды. Автомобил јоллары говшағы. ӘҺ. 129
брында Конвентә сечилмишди. 1793 Ән бөјүк кнјазлыглар Берар, Гвалиор, мин (1975). Чəлтикчилик р-нунун мү
илин апрелиндә жирондистләрин фит- Индур, Барода вә Нагпур иди. М.к. - һүм тиҹарәт-нәгл. мәркәзидир. Јејин
васы илә ингилаби трибунала верил- нын јаратдығы конфедерасијанын əса- ти, тохучулуг вә метал е'малы сәнаје
миш, лакин бәраәт газанараг Конвентә сыны Маратһ сәркәрдәләринин биркә си вар. Кустар үсулла халча истеһсал
гајтарылмышды. Аз сонра јакобинлә- ишғалчы jүрүшлари ташкил едирди. Олунур.
рин дикәр рәһбәрләрилә биркә жирон- Панипат јахынлығында әфганлар ма- МАРБУРГ мәктәБи-неокантчы
дистләрин Һакимијjәтини девирән үс- ратһлары дармадағын етдикдән (1761) лыг ҹәрәЈанларындан бири. 19 әсрин
јана (1793, 31 мај—2 иjун) башчылыг сонра конфедерасија дағылды. М.к. сону—20 әсрин әввәләриндә Алманијада
етмишди. М.-ы жирондист гадын ш. арасында мүнтәзәм баш верән ара мү- мејдана кәлмишдир. М.м. нүмajәндә
Кроде xаинҹәсинә өлдүрмүшдүр. Па- hарибәләриндән истифадә едән Инкил- ләринә (Коген, Наторп, Кассирер вә
рис зәһмәткешләринин «халгын дос- тәрә мүстәмләкәчилари онлары Ост- Штамлер) көрә, фәлсәфә дүнја һагтын
ту» адландырдыглары М.-ын дәфни бе- Һинд ширкатинин вассалларына че- да билик дејил, хүсуси елмларин меJүк сијаси нүмајишә чевритмишди. вирдиләр (бах Инкилтәрә-Маратһ тодолокијасы вә мəнтигинә аиддир.

Әд.:Фридлянд ц., Жан-Поль Ма- мүһарибәләри). Онлар идракы, анлајышлар гуран мән
рат и гражданская война XVIII в., 2, изд., МАРАТҮСЈАНЛАРЫ — 19 әсрин тиги просес кими баша дүшүрдүләр.
М., 1959; Манфред А. З., Марат, "м, 70-ҹи илләриндә Маһараштрада (Тәр- Иҹтимаи инкишафын објектив кануна1962; Левандовский А.,
моего Марата, 2 изд., М., 1979. Сердце би Һиндистан) кәндли үсјанлары. Кор- ујғунлуғуну тәбул етмәјән М.м. со

тәбии партизан әмәлијјатлары апаран сиализми јалныз әхлаги һадисә, синиф
МАРАТh дили—маратһларын ди силаһлы кәндли дәстәләри сәһмдарла- ләр фөвгүндә дуран «етик идеал»

Һинд Авропа диллəринин һинд рын вә мүлкәдарларын әмлакыны зор- дыр. М.м.-нин сосиoлoжи идејалары
групуна дахилдир. Бу дилдә 51 млн. ла алыр, борҹ сәнәдларини мəhв едир, «легал марксизмә» тә'сир көстəрмиш
адам данышыр (1978). 2 əсас диалекти һөкүмәт биналарына һүҹум едирди- дир. Мүасир сағ сосиалистләр М.м. -
вар. Аналитик формаларла "јанашы, ләр вә с. 1873—75 илләрдә үсјанчылар нин консепсијаларындан марксизм
илисаги вә флектив формалар да иш Пун вил.-нин әксәр әразиләриндән сәһм- ленинизм гаршы мүбаризәдә истифа
ләдилир. Минс категоријасы (киши, га дарлары говдулар. 1876—78 илләрдә дә едирләр.
дын 'вә орта) мөвҹуддур. Лексикасын. баш вермиш гытлыг 1878—79 илләрдә .:
да мәншәҹә һинд-ари дилләринә мән- Ycјанын јенидән ҹанланмасына сәбәб ства, в кн.: Буржуазная философия a
суб олмајан мəhəлли сөзләр чохдур. олду. Үсјана, ајры-ајры кәндли дәстә- нуна и начала империализма, М., 1977.
Муасир әдәби дил деши диалектинә ләрини бирләшдирмәклә мустәмләкәчи- МАРГАНЕТc— УССР Днепропетровскэсасланыр. Әлифбасында деванагари лик әлејһинә үмумхалг үсјаны тәшкил вил.-ндә шәһәр. Каховка су анбарыјазысындан истифадә олунур. етмәјә ҹәһд көстəрмиш Һиндистан ин- саһилиндәдир. Д.ј. ст. ӘҺ. 52 мин (1981).

Әд.: Катенина Т. Е., Очерк грам» гилабчы-демократы В. Б. Пһадке баш- Никопол манган филизи һөвзасинин
матики языка маратхи, М., 1963. чылыг eдирди. Лакин үсјанчылара гар

МАРАТЫ дөвлати 17 әсрин орта- мин нәфәр һәбо дилди керүлдүегіѕѕо тикинти материаллары, үнкүл вә је
лары—18 әсрин 30— 40-ҹы илләриндә илә кими давам едән М.ү. Һиндистанда ст., Кривой Рог мәдән ин-тунун ахшам
Декан јна-нын (Һиндистан) шм.-г.- милли азадлыг мүбаризасинин инки- шв'бәси, мә'дән техникуму, тарих-өлндә дөвләт. Маратһларын Бөјүк Мо- шафына тә'сир көстəрди.
ғоллара гаршы мүбаризаси кедишиндә МАРАТhЛАР — Һиндистанда кәшүнаслыг музеји вә с. вар.

халг. МАРГАРИН (јун. margaros — сәдәф, фр.јаранмышды. Маратһларын азадлыг мү- Mаhараштра штатынын əсас әһалиси.
баризасинә башчылыгедән жырда феб- 51 млн. нәфәрдир (1978). Марата "Gu: margarine) — биткијағлары, һејван мән

дар (чaтрaварти) e'лан етмишди (1674). тин М.-ын адәт вә мәмшәти hаггында хассәләринә вә кимјәви тәркибинә (јағ
ны, мустәгил дөвләт, өзүнү исә һөкм-дуистдир. Рус сəjjаhы Афанаси Ники- ароматик маддəлəрин гарышығындан

Бөјүк Моғолларла мүбаризә баша чат- мә'лумат вермишди. м. узун мүддәт — 82,0%, су—15,7%, зүлал — 0,5% вә с.)дыгдан сонра (1707) М.д.-ни ирси ha- инқилис мүстәмләкәчиләринә гаршы
кимләр — пешвалар идарә едирди. 18 мүбаризә апармышлар. Һиндистан ис- овунту һалында вә кулинарија нөвлүкөрә кәрә јағына охшајыр. Сүдлү,

әсрин 30—40-ҹы илләриндә М.д. сәр- тиглалијjәт газандыгдан (1947) сонра М.-ләр вар: сүдлү м. (кәрәли м., ашкәрдәләринин феодал haкимләрә чев- 1960 илдә Маһараштра милли штаты хана М.-и, екстра, лимонлу) судлə јарилмаси илә Марата ќнјазлыглары japaдылды. Әcacән әкинчиликлә мәшјаранды. ғын емулсијасындан; кулинарија М.-иғулдурлар.
МАРАТЫ әдәБИЛЈАТЫ — маратһ- МАРАФОН ВУРУШМАСЫ —Јунан (маргагуселин, гәннады јағы) битки вә

ларын әдәбијјаты. 11—12 әсрләрдә ја- Иран мүһарибәләри“ (е.м., 500—449) дир. Овунту һалында олан М.-дән јеhејван јағынын гарышығындан ибарәт

ранмышдыр. Мукундарач, Дијанеш- дөврүндә вурушма; е.ә. 490 ил сент
вар, Намдeв, Екнатһ, Тукурам, Рам- јабрын 13-дә Марафон к.-ндә (Афина- сында истифадә едилир. .јинти консентратларынын һазырланма

дас орта әсрләр поезијасынын көркәм- дан 40 км шм.-ш.-дә) баш вермишдир.
ли нүмajәндәләридир. 19 асрин биринҹи Бу вурушмада јунанлар иранлылара га Әд.: тов бин И. М., Фаниев
барысында маарифчилик идејалары ја- либ кәлмиш, Иран гошунларынын јая- Г. Г., Гореславская В. Б., Произ
былды, роман жанры тәшәккүл тап- ныз бир һиссәси (hеродотун јаздығы- водство маргарина, М., 1979.
ды, 19 әсрин сону—20 әсрин әввәллә- на көрә, иранлылардан өләнләрин сајы МАРГАРИТА (Margarita)—Кариб дә
риндә мүстәмләкәчилијә гаршы мүба- тәrp. 6400 нәфәр иди) кәмиләрә минәрәк низинин ҹ.-ш.-индә ала. Венесуелаја
ризә мативлари күҹләнди (В. Браһма- гача билмишди. М.в.-ндағы гәләбә мәхсусдур. Саһ, тәгр. 850 км?. Сәтһи
чари, ҹ.Пһуле, Б. Тилак, һ. Н. Апте, јунанларын иранлылар үзәриндә илк дағлыгдыр. Макс. Һүнд. 988 м. Игли
Кешавсут, Б. В. Вареркар, Г. Б. Девал, гәләбәси олмуш вә Јунан— Иран мүһа- ми субекваториал, турагдыр. Ксеро
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фит коллуглар вә мәшәләр вар. Магне
зит чыхарылыр. Тропик әкинчилик,
малдарлыг, балыкчылыг инкишаф ет
мишдир. Мирвари әлдә едилир. Дәниэ
курортлары вар. М.-ны 1498 илдә х. Ко
лумб кәшф етмишдир.
MAPEPETE II (Margrethe) (A. 16.4. РА

1940, Копенһакен)-Данимарка кра
личасы (1972 илдән). Глүксбурглар
сүлaләсиндәндир. Крал IX Фредери
кин гызыдыр. 1958 илдән вәлиәһд ол
муш, КопенҺакен, Орхус, Кембрич вә
Сорбонна ун-тләриндә дөвләт вә беј
нәлхалг һүгуг, игтисадијјат вә археоло
кија елмларини өjpəнмишдир.
МАРГЫЗ, мәркүз-к.т. алати.
Тарланын әкинә Һазырланмасында, су
архы вә дәкләр арасында тирәләрин чә
килмәсиндә ишләдилирди. Әcacән,
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дөрдкүнҹ, гисмән овал формалы дә
мир тијәдән, ағаҹ сапдан вә тијанин үз
тәрәфиндәки ики дәмир һалгадан иба
рәтдир. Дәмир һалгалара кичик ағач
парчасына бағланмыш кәндир кечири
лир вә ики нәфәр ишләдирди. Јахын
Шәр өлкәләри, Орта Асија вә Азәрб.
да (хүсусилә Нахчыванда, Ҝәнҹә-Га
рабағ зонасында) гəдимдән кениш ја
jылмыш М.-дан һазырда һәјәтјаны
тәсәрруфатларда истифадә едилир.

Әд.: Ҹавадов г. ч., XIX аср ва
xx әсрин әрвәлләриндә Азәрбајҹанын әкин
чилик аләтләри, Б., 1979.

МАРДАКЕРТ — Азәрб.ССР-дә (дгмв)
шәһәр типли гас. (1960 илдән). Марда
керт р-нунун мəркәзи. Степанакерт
ш.-ндән 62 км шм.-да, Бәрдә д.ј. ст.-н
дан 41 км ҹ.-г.-дә, Мирбәшир— Истисү
автомобил јолу кәнарындадыр. Мәи 3 4

Мардакерт рајону. 1. Сәрсәнк су анбары. 2. Пионер дүшәркәси 3. XXII гурултај
адына совхозда үзүм јығымы. 4. Мардакерт шәраб заводу.

вә килҹәләриндән тәшкил олунмушдур. 1%-индә техники биткиләр (түтүн)
Фајдалы газынтылары: полиметал фи- 2%-индә тәрәвәз-бостан биткилари ва
лизләр (Меһмана полиметал јатағы), картоф, 53% -индә jем биткиләри əки
əhəнкдашы, кипс. Иглими чох јердә лир (1981). Үзүмчүлүк инкишаф ет
гышы гураг кечән мүлајим-исти, јүк- дирилир. К-з вә с-зларда 7,9 мин һа
сәк дағлыгда сојугдур. Орта темп-р үзүмлүк вар. 1981 илдә к-з вә с-зларда
јанварда 1-дән — 10°С-jәдәк, ијулда 12,3 млн. т тахыл, 74,8 мин түзүм јы
25—10°С-дир. Иллик јағынты 400— ғылмышдыр. Һејвандарлыг инкишаф
900 мм. Əсас чајлары Тәртəр вә Хачын- етдирилир. К-з вә с-зларда 20 мин
дыр. Кичик дағ көлләри вар (Гара- гарамал, 59 мин давар, 18 мин донуз
көл вә с.). Тәртəр чајында Сәрсәнк су вар (1982). Гушчулуг, барамачылыг вэ
говшағы вә Мадакиз сукөтүрмә говша- арыҹылыгла мәшғул олунур. Сәнајеси,
ғы japaдылмышдыр. Дағ-шабалыды, әсacән, к.т., мәһсуллары емал едир. Р-н
гәһвәји дағ-мешә, гонур дағ-мешә, дағ-да СЕС, истеһсалат вә мешә комбинат

Мардакерт шәһәриндән көрүнүш.
чәмән вә с. торпаглар jajылмышдыр. лары, шәрабчылыг мүəссисəлəри, Респ.
Əразинин тәгр. 44%-и мешәдир (палыд, Дөвләт К.Т. Истеһсал-Техники Тә'

шәт хидмəти, јерли сәнаје вә истehca- фыстыг, вәләс, сагызағаҹы, ардыҹ минат Комитасинин шө'бәси, инкубатор
лат комбинатлары, шәраб з-ду, инку- вә с.). Субалп вә алп чәмәнликлари вар. гушчулуг ст. вар. Тикинти материал
батор-гушчулуг ст., техники пешә вә Ш.-дә мухталиф от биткиләри јајыл- лары, јағ-пендир вә с. истеһсал едилир.
зүмумтәһсил мәктәблəри, 2 мәдәниј- мышдыр. hејванлары: гајакечиси, син- Həгл. автомобил јоллары иләдир.
jәт сарајы, кинотеатр, мәркәзи р-н ҹаб, сүлејсин, ајы вә с. Гушлардан гыр- Мәдәни гуручулуг ва сәһијjә. .
хәстәханасы вә с. вар. говул, тураҹ вә с. вар. Р-нун 27 мәктәбәгәдәр мүəccиcәсиндә
МАРДАКЕРТ РАЈОНУ (1939 иләдәк әһали. Орта сыхлыг 1 км”-дә 26 1225 ушаг тəрбијə oлyнур'(1982). 3 иб
Мераберт р-ну)— Азәрб.ССР-дә (дгмв) нәфәрдир (1981). Ири jaшajыш мәнтә- тидаи, 17 сәккизиллик, 30 орта мәктәбдә
инзибати р-н. 1930 илдә тәшкил eдил- гәләри шәһәр типли Мардакерт вә Ле- 9800, һәмчинин бир техники пешә мәк
мишдир. Саh. 1705 км?. Əh. 44,4 мин нинаван гәc.-ләридир. тәбиндә 420, једдииллик мусиги мәктә
(1981). Р-нда 2 шәһәр типли гәc., 57 Təcəppүфат. М.р. ДГМВ-нин мүһүм биндә 135 шакирд тəhcил алыр (1981/82).
кәнд вар (1981). Məркази шәһәр типли к.т. р-нларындандыр. Игтисадијјатын- 62 клуб мүəссисаси, 51 китабхана (225
Мардакерт гəс.-дир. да үзүмчүлүк, һејвaндaрлыг, тахылчы- мин китаб), 17 киногурғу фәалијjәт
Тәбиәт. Сәтһи, əсасəн, дағлыг, ш.-дә лыг вә түтүнчүлүк əсас јер тутур. Р-нда көстәрир (1982).

дүзәнликдир (Гарабағдүзү). Шм.-да 1 к-з, 19 с-з вар (1981). К.т.-на japap- Ме'марлыг абидәләриндән Ванклу
Муровдає силсиләси (Камыш д., 3724 лы торпаглар 63,2 мин һа-дыр (1980). к.-ндә Ганзасар мә'бәди, Ханаберт га
м) узаныр. Бундан ҹ.-да Тәртәр. чајы- Бунун 19,8 мин һаны шум јери, 8,2 мин ласы (?), Ҝүлүстан к. јахынлығында
нын дәрәси вә Атерк чөкəклији, даhа ha-ы чохиллик биткиләр, 0,4 мин һаны гала галыглары (?), Ҹераберт гəс.-ндә
ҹ.-да Гарабағ силсиләсинин голу— Охи- динҹә гоjулмуш торпаглар, 1,8 мин һаны Мермуг галасы (?), килсә (?), Колатағ
ахпур (Охиахпер) силсиләси (һүнд. бичәнәкләр, 33 мин һа-ы отлаглар- к. ндә мүгәддәс Иаков мә'бәди (635),
1743м-дәк) јерләшир. Сәтһи даёлыг дыр. Суварылан торпаглар 15,3 мин Магавуз к.-ндә мә'бәд (13 әср), кән
һиссәдә Јура вә Табаширин вулкано- hа-дыр. 17,8 мин һа экин саһәсинин дин јахынлығында гала галыглары (12
кен-чөкмә вә чөкмә сүхурларындан, 44% -индә дәнли вә дәнли-пахлалы бит- 13 әсрләр), Тәртəр чајы үстүндә көрпү
дүзәнликдә Антропокенин чагылдашы киләр (буғда, арпа, гaрғыдалы вә с.), (?), Талыш к. јахынлығында Урек мә'

23*, y.6



356 МАР-ДЕЛ-ПЛАТА

Ніт

а

икп үзвү.

ләмиш, 1940 илдән Моссовет ад. теат
ахарында (Муровдaғын әтәјиндә) мә'. рын (Москва) актрисасы олмушдур.
бәд (13 әср), Гасапет к.-ндә һатәм Мә

: Гутуларлик галасы (?), Мадакиз к.-ндә Јекиш вә гоjунлар», А. Островски),
Аракел мә'бәди (12 әср), көрпү (?) Јароваја («Лjубов Јарова ја», к. Трен
вә с. галмышдыр. јов), Мирандолина («Меһманхана са
АКП Мардакерт Рајон Комитаси Һибәси», к. Голдони), Машенка («Ма

вә Рајон Халг Депутатлары Советинин шенка», А. Афинокенов), Живка («На
органы «Барекамутјун» («Достлуг») гә зирин ханымы», Б. Нушич) вә б. Фәрди
зети 1932 илдән (1966 иләдәк «Сосиа јарадычылыг ҹизкиләринә малик актри
лизмин уғи» («Сосиализм јолу») ады са олан М.-нын сəнəткарлығы үчүн
илә чыxыр. Јерли радио верилишлари әлван сәһнә бојаларындан мəһарәтлә
редаксијасы 1966 илдән фәалијjәт көс истифадә етмәк габилијjәти, ҹәсарәтли,
тәрир. Р-нда телевизија верилишләринә орижинал сәһнә тапынтылары, мүасир
бахылыр. A0013 MARCONIA as jaca лик дујуму вә с. сәҹијjәви иди. М. ки

Р-нда 310 чарпаjылыг 7 хәстәхана но актрисасы кими дә мәшһур олмуш,
мүəccиcəси, 44 фелдшер-мама мәнтәгә «Һөкүмәт үзвү» (1940), «0, Вәтәни мү
си, санитарија-епидемиоложи ст., 44 Дози сајлася дафиә едир» (1943), «Кəнд мүәллимә
həким, 346 орта тибб ишчиси вар (1979). си» (1947), «Ана» (1955) вә с. филмләр
МАР-ДЕЛ-ПЛАТА (Mar del Plata) Дони ин мал санса дә чәкилмишдир. 2 дәфә Ленин орденіп,
Аржентинада шәһәр. Буенос-Ајрес əја 3 Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени, «Шә
латиндадир. Атлантик океаны саһилин рәф нишаны» ордени вә медалларла
дә порт. Әһ. 300 мин (1970). д. ј. вә ав 6 тәлтиф едилмишдир.
томобил јоллары ону Буенос-Ајрес ш.

әд.; Бояджиев Г., В. П. Марец
илә әлaгәләндирир. Ири дәниз курорту. Маре ографын гуда јер этдирилмаси кая, м., 1954; Зак М., Вера Марецкая,
Балыкчылыг марказидир. Јејинти сə- схеми (а) нə oнун гурулушу (б): 1-Үз- в сб.: Актёры советского кино, М., 1964.
најеси вар. 1856 илдә салынмындыр. кәҹ; 2—гәлэм: 3-Үзәриндә диаграм ленти
МАРДин (Mardin)— Түркиjән ин м.-ш.- олан барабан; 4 — экс јук; -гу ју; 6- МАРЖА (фр. marge)— капиталист өл
индә шәһәр. Мардин илинин гу јуну дәнилә олагәлән дирән бору; 7—инз.М.

д.ј. ст. ӘҺ. 34 мин (1970). Түркијанин
чиһазын јерләшдирилдији будка. кәләриндә: 1) мүəjjән вахтда әмтәәнин

биржа гијмәти илә бу əмтәәјә верилә
ш.-индән Ирага кедән јолда транзит лар 200—250 м-ә гәдәр дәринликләрә билән борҹун максимум һәҹми арасын
мәнтәгәси. Јејинти вә семент сәнајеси ендирилир вә сәвијjәнин дəјишмәсини дакы фәрг. 2) Сатыҹы тәрәфиндән тә'
вар. Кустар үсулла парча истеһсал бир аjа гадәр фасиләсиз гејд едә билир. jин едилән вә биржа бүллетениндә
олунур. Ири к.т. р-нунун мəркәзидир. МАРЕСЈЕВ Алексеј Петрович (д. 20. көстəрилән гијмәтлә алыҹынын тәк

МАРДЛАР—Годим Иран тајфаларын- 5.1916, Камышин)-совет тәjjapəчиси, лиф етдији гијмәт арасындакы фәрг.
дан бири. Бә'зи мәнбәләрдә амард ки- мајор, (1944), Совет МАРЖИНАЛИзм (фр. marginal
ми дә гејд олунур. Мидија дилинә го- Иттифагы Təhpa сон həдд, лимит)-буржуа сијаси исти
һум дилдә нышмышлар. Һеродото маны (1943). Тарих садынын методоложи принсипләриндән
көрә Иранын дөрд көчәри тајфасын- елмлари намизәди бири; иктисади ганунлары вә категори
дан бири олмушлар. Гавгамела вуруш- (1956). 1944 илдән јалары тəдгиг едәркән лимит кәмијjәт
масында албанлар вә кадусиләрлә бир- Сов. ләрiн тәһлилиндән истифадәјә әсасла
ликдә Иран һөкмдары 1 Даранын тә- 1937 илдән Совет ныр. Игтисади нәзәријjәјә маржинал
рәфиндә Македонијалы Искәндәрә Ордусунда хидмәт тәһлилин тәтбигинә 19 асрин ортала -
гаршы вурушмушлар. Страбона көрә етмишидир. 1942 рында тәшәббүс көстəрилм ишдир. 19 экс
е.ә. 1 əсрдә Хәзәр дәнизинин ҹ.-г.-индә илин мартында М. рин ахырынҹы рүбүндә М. кениш ја
вә Мидија д-рында jашамышлар. Мәр- вурулмуш тəjjapəси jылмышды. М.-ио дөврүн əсас буржуа
дәкан топониминин М. етнониминдән ни јерә ендирмиш, сијаси иктисады мәктәблəринин нүма
јарандығы еһтимал едилир. ағыр јаралы һалда jәндәләрн ишләтмәјә башламышлар (бах

Әд.: Дьяконов И. М., История дүшмәнин тутдуғу Австрија мәктәби, Риjази мәктәб).
Мидии, М.—Л., 1956; Алиев играр, әрaзидә 18 күн сүрүнәрәк ҹәбһә хәттини ҹ. Б. Кларк М.-и һәртәрәфли эсаслан
История Мидии, Б., 1960. кечмиш, хәстәханада һәр ики аjағы- дырмышдыр. Маржиналист доктрина ја

нын балдырдан кәсилмәсинә бахмаја- әcacән игтiсадијјат фәрди тәсәрруфат
МАРДУК-Бабил ш.-ндә е.ә. 18 әсрдән раг, протезләрлә кәркин мəнг етмиш вә лар комплексин дән рибарәтдир. Онун
сонра али аллаһ. Əсатирә көрә илкин 1943 илин иjунунда өз хаһишилә jени- инкишаф ганунларынын тәдгиги фәрі
әждаһалара гаршы мүһарибәдә аллаһ- дән ҹәбһәјә көндәрилмишди. м. 86 лəрин тəcəppүфат гарарларынын вә
лара башчылыг етмиш, әждаһаларын дөјүш учушу кечирмиш, дүшмәнін нәтиҹәләринин тәһлилинэ əсасланыр,
башчысыны өлдүрдүкдән сонра торпа- 11 тəjjapәсини вурмушдур. 1946 илдән истеһсалын там характери нә

гы вә аллаһлара хидмәт үчүн инсанла- исте'фададыр. 1956 илдән Совет мү- зәрә алынмырды. Марксист сијаси
ры japaтмышды. Е.ә. 1-ҹи миниллијин Марибә ветеранлары комитасинин мәс”- игтисадын əсас мүддәасының әмәк дәјәр
орталарындан Бабил каһинлари бүтүн ул катибидир. Ленин ордени, Октјабр нәзәријjәсини вә ондан прәли кәлән иза -
аллаһлары М.-ун тәҹәссүмү һесаб ет- Ингилабы ордени, 4 дикәр орден вә фи дәјәр нәзәријjәсини инкар етмәк,
ишләр. медалларла тәлтиф едилмишдир. М.-ин истисаді нәзәријjәләрдә кәмијjәт ана -
МАРЕОГРАФ (лат. mare-дәниз + гәһрәманлығы Б. Полевојун «Әсл инсан лизинин имканыны шиширтмәк ,
...граф)-дәниз сәвијjәсинин дəјишмә» дастанында (Б., 1978) тәсвир олун- методолокијасынын сәҹијjәві хүсусијjә
сини өлчән вә фасиләсиз автоматик геј- мушдур. Һаггында филм вә опера вар. ти олмагла, онуін тәрәфдарларыны мү:
дә алан ҹиһаз. М.-лар үчкәҹли вә һид- МАРЕТcKAJA Вера Петровна (31.7. рәккәб ичтимаи мүнасибәтләр системи
ростатик М.-лара бөлүнүр. Үзкәҹли М. 1906, Москва—17.8.1978, Москва) нә бәсит, формал јананімаға, әсл һәги
бору васитәсилә дәниз илә әлaгәләнән рус совет актриса тəти əкс етдирмәјән абстракт схемләр
гуЈуда гурашдырылыр. Гују ҹиһазын сы. ССРИ халг ар һазырламаға вә с. ҝәтириб чыхармышI
əсас һиссаси олан үзҝәҹи хариҹн тә'- тисти (1949). Соси дыр. Лакин М.-ин методоложи прин
сирләрдән горујур. Дәниз сәвијjәсинин алист әмәји Гәһрә сипләринин ачык-ашкар зәнфлијинэ
дәјишмәсиндән асылы олараг үзкәҹин маны (1976). ССРИ бахмајараг, мүасир буржуа истисади
шагули һәрәкәти гол васитәсилә гәләм Дөвләт мүкафаты әдәбијјатында онун бә 'зи мүддәалары
учуна верилир вә диаграм ленти үзә- лауреаты (1942,1946, нын инкишафына тәшәббүс көстəрилир.
риндә гејд олунур. Ҝөстәриҹиләри 1948, 1951). М. 1924 МАРИ Гај (Gaius Marius; e.ә. тэгр.
узаг мəсафәләрә өтүрмәк үчүн үзжәҹин илдә J. Вахтангов 157, Сереате, Арпинум јахынлыгы—е.ә.
шагули һәрәкәтини електрик импулс- ад. театрын нәз 86, Рома)—Рома сәркәрдәси вә си
ларына чевирән хусуси гурғулардан диндәки мәктәб-сту јаси хадими. Халг трибуну (е... 119),
истифадә едилир. Һидростатик м.-ын дијаны битирмиш претор (е.ә. 115), консул (е.э. 107, 104 —
ишләмә принсипи су сүтунунун һид- вә J. А. Завадс 100, 86) сечилмишди. Сијаси haкимиj
ростатик тəзјигинин өлчүлмәсинә әсас- кинин студијасында jәтә наил олмаг үчүн популјарларда
ланыр. Һидростатик М.-лардан ачыг фәалијjәтә башламышдыр. 1936—40 иттифага кирмиш, е. ә. 100 илдә отти
дәниэләрдә истифадә едилир. илләрдә Ростов Драм Театрында иш- матларын тәрәфинә, е.ә. 89 илдән исә
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миш, респ.-да Али haкимијjәт уғрунда - Тонкино,
Кикнур Јаранск

Суллаја гаршы инадлы мүбаризә апар
СуллаМышды. Романы тутдугдан

ихВ А:

(е.ә. 88) сонра М. Африкаjа гачмыш, Шаранга
Уржум

е.ә. 87 илдә Италијаја гајыдараг Ро
маны әлә кечирмиш вә рәгибларини дар

(Hon.fopjan
Сануурсктаба шико

мадағын етмишди.
Сернура

оршанка

МАРИ-Суријада гəдим шәһәр-дөвләт Воскресенскоје Орша
Мари-Турек

(индики Тәлл-Һәрири тәпәси). Әлве Борски екилемары Куженер
Окозикова

ришли ҹографи мөргеји олан М. Өн Краснооктјабрски
Бол. Памралы ашушер

Асија тарихиндә мүһүм рол оjнамыш Husek jaja Хлебниковое
дыр. Е.ә. 3-ҹү миниллијин аввәлләрин Маријетс 7.

дә japaнмышды. уважимјевско), Зеленогорск
Мелковка: = Морки

Е.ə. 25 әсрә гәдәр Шумер шәһәрләри Визим Јары

илә мүһарибәләр апармышдыр. Е.ә. КоротникоДубовски, r

24—23 әсрләрдә Аккад, с.ә. 22-21 əср ГЈуриноо Козмодемјански
(кв.Стекловаре

ләрдә Ур, 18 әсрин 1-ҹи јарысындан
исә Ассуријанын тәркибиндә олмуш- Василсурске 198
дур. Археоложи газынтылар нәтичә Новочебоксарска

синдә (1933—36) кәрпиҹдән тикилмиш
Воротынето ТВ А ш и А

зиккурат, ибадәткаһлар, Иштар, Да высока)

гана мә'бəдлари, мәhәлләләр ашкар МАРИ McCP

едилмишдир. Чар Зимрилимин (е.ә. КАЗАН
18 әср) чиј кәрпиҹдән тикилмиш бир 30...9 30 60 км. м с се
нечә дахили һәјәти олан 260 отаглы
нəhəнк сарајы Годим Шәрг сарај ме'мар
лығынын характерик намунасидир.
Сарај әразисиндә мөһүрләр, даш hej- ветини ташкил eдир. Јерли дөвләт һаки- 2-ҹи јарысындан ф-к, з-д вә мануфак
кәлҹикләр, тунҹдан шир, фигурлары, мијjәти органлары әһалинин 2,5 ил тура типли муассисәләр мејдана кәлди.
һәмчинин михи јазылы 20 миндән чох мүддәтинә сечдији шәһәр, р-н, гәс, вә 1899 илдә илк марксист дәрнәк,
кил лөвһә –сәнәдләр (е.ә. 19—18 әср- кәнд халг депутатлары Советларидир. 1905 илдә с.-д. дәрнәкләри јаранды.
ләрә анд) архиви тапылмышдыр. Е.ә. Мари МССР Али мәһкәмәсини Ма- 1905—07 илләр ингилабы заманы ма
1758 илдә Бабилистан чары Һаммурапи ри МССР Али Совети 5 ил мүддәти- риләр ингитабі һәрәкатда иштирак ет
М.-ни дағытдыгдан сонра шәһәр әһә-нә сечир. Мари МССР прокуроруну мишләр. Феврал буржуа-демократик

мијjәтини итирм ишдир. ССРИ Баш прокурору 5 ил мүддәти- ингилабындан (1917) сонра Советләр
М.-нин бәдин абидəлəри Бабилис- нә тә'јин едир. мејдана кәлди. 1917 ил декабрын 23

тан-Ассурија мәдәнијjәтинин бир го- Тәбиәт. Волганын сол саһилиндәки дә (1918 ил јанварын 5-дә) Совет ha
луну тәшкил сдир. әрaзинин ш.-к тәпәли дүзәнлик (һүнд. кимијjәти гурулду. ҮРик ва РСФСР

әд.: Пеклер Х., Древнее го- 275 м-дәк), г. и батаглашмый овалыг хKC 1920 ил ноjабрын 4-дә «Мари хал
сударство Мари, «історический журнал, дыр (һүнд. 100 м-дәк). Карст инкишаф гынын мухтар вил.-нин japaдылмасы
1939. № 9; Доссон ж., Хозяйственные етмишдир. Сағcaһил һиссаси Волга- hагтында» декрет верди. Мари MB
архивы дворца Мари, «Вестник древней боју јүксəклијинә дахилдир. Фајда- 1929—32 илләрдә Нижний Новгород,
истории».
Земельные отношения, в Марин. jенә ора лы газынтылары: торф, тикинти мате- 1932—36 илләрдә Горки өлкәсинин тəр
да, 1970, 2. риаллары. Иглими мулајим континен- кибинә дахил иди. 1936 ил декабрын

талдыр. Орта темп-р јанварда — 13°C, 5-дә Мари MB мухтар респ.-ja чeврил
МАРИ дили, черемис дили — муулда 19°С-дир. Иллик јагынты 450 – ди. Рccii.-нын 1-чи фөвгәл'алә Совет
марилəрин дили. Фин угор дилләринә 500 мм. Əсас чајлары: Волга вә Ветлу- ләр гурултајы 1937 ил иjунун 21-дэ Ма
дахилдир. Бу дилдә 567 миндән чох та. Чимли-подзол торпаглар үстүндүр. ри МССР-ин Конститусијасыны гәбул
алам данышыр (1979). 4 шивэси вар. дразинин тәгр. 46%-л мешәдир. Ҹана- етди. Мүһарибәдән әввәлкін бешиллик
Зәнкин сайт системинә маликдир (8— вар, түлкү, довшан, вашаг, мүхталиф ләрдә Мари МССР-дә сосиалист сәна
12 сант). Илтисаги дилдир. Әдәби дил гушлар вә с. вар. Мари гору ғу japaдыл- jеләшдирмаси, коллективләшмә вә мә
20 эсрин әрвәлләриндә формалашмыш- мышдыр. дәни ингилаб hојата кечирилди. Мари

дыр. Әлифбасы рус графикасы əсасын- Әһали. Јерли әһалиси мариләрдир МССР сәнаје-аграр респ.-ja чeврилди.
да јарадылмышдыр. (307 мин). Руслар (335 мин), татар- Мари халгы сосиалист милләтін кими

Әд.: Современный марийский язык, лар (41 мин), чувашлар (8,1мин), украј- тәшәккүл тапды.
ч. 1—2, Йошкар-Ола, 1960—61; Основы налылар (5 мин) вә б. халглар да ја- Бөјүк Вәтән мүһарибәси илләриндә
финно-угорского языкознания, в. 1–3, м., шајыр. Орта сыхлыг 1 км2-дә 30,7 нә- респ, әмәкчилари ҹәбһәдә вә архада гəh
1974-76. фәрдән чохдүр (1981). Әһалинин 55% и рәманлыг көстəрдиләр. 14 миндән чох
МАРИ МУХТАР coBET cocИА- шәһәрләрдә jашајыр (1978) Ири шә- дөјүшчү орден вә медалларла тәлтиф
лист РЕСПУБЛИКАСЫ (Марийский һәрләри: Јошкар-Ола (213 мин; 1981), олунду. 44 нәфәр Совет Иттифагы Гəh
Автономный Советский Социалистичес- Волжск, Козмодемјанск. рәманы адына лајик көрүлдү. Мүһари

кий Республика), Мари МССР Тарихи мә'лумат. Мари МССР-дә бәдән сонракы илләрдә Мари МССР-ин
(Марийский АССР) — РСФСР-ин тəр- ән гәлим археоложи абидәләр үст Палео- игтисадијјат вә мәдәни јjәти даhа да ин
кибиндә мухтар респ. 1930 ил нофабрын литә аилдир. Неолит дөврүндән чохлу кишаф етмишдир. Мари МССР 1965
4-дә мухтар вил. кими тәшкил eдил- дүшәркәләр вар. Еркән дәмир дөврүн- илдә Ленин ордени, 1970 илдә Октјабр
мишдир; 1936 ил декабрын 5-дән мух- дән гәбилә гурулушу дағылыр, синфи Ингилабы вә 1972 илдә Халглар дост
тар респ.-дыр. ССРИ-нин Авропа һис- мүнасибәтләр јараныр, тајфа иттифаг- луғу орденлари илә тәлтиф олунмуш
сәсинин мəркәзиндә, әсacән, Волга ча- лары мејдана кәл ирли; 5—10 әсрләрдә дур.
јанын сол саһилиндәдир. Саh. 23,2 гəдим мари халгы формалашмаға баш- "Халк тәсәрруфаты. Совет haкимиj
мин км. ӘҺ. 711 мин (1981, 1 јанвар). лады. Мари халгы 10—12 әсрләрдә jәти илләриндә, хүсусилә мүһарибәдән
14 р-ну, 4 шәһәри, 17 шәһәр типли гас. Волга—Кама Булгарыстанынын игти- сонракы дөврдә Мари МССР-дә муа
вар. Пајтахты Јошкар-Ола ш.-дир. сади вә мәдәни тә'сири алтында иди. сир сәнaje cahəлəри ва чохкәлирли

Дөвләт гурулушу. Мари МССР фәһ- Мариләр 13 әҫрин 30-ҹу иллә риндән к.т. japaдылмышдыр. Сәнајенин əсас
лә вә кәндлиләрин сосиалист үмумхалг монгол-татар зүлмү алтына дүшмүш, саһәси машынгајырма вә метал е'ма

мүхтәдөвлəти, мухтар совет сосиалист респ.- 15 əсрдән Казан ханлығына дахил ол- лыдыр. Електрон ҹиһазлары,
сыдыр. Гүввэдә олан Конститусијасы мушлар. 1551-52 илдә онлар Ру- лиф аләтләр, сојудучу аваданлыглары,
1978 ил мајын 27-дә гәбул eдилмишдир. сиjаjа бирләшдирилди. Мариләр й. мешә сәнајеси үчүн машынлар вә с. ис
Али дөвләт һакимијjәти органы 5 ил Болотников, С. Разин вә Ј. Пугачовун теһсал олунур. Мүəссисəлəрин чоху
мүддәтинә сечилән бирпалаталы Мари башчыдығы илә кәндли мүһар ибәләрин- Јошкар-Ола вә Волжскдадыр. Мешә,
МССР Али Советидир (сессијаларара- дә иштирак етмишләр. 18 әсрдән сәләт- ағаҹ e'малы вә сәллүлoз-кағыз сәнајеси

г.сы дөврдә онун Pəјасəт hej'әти). Али карлыг к.т. инкишафа башлады. вар. Ағаҹ 1əдарүкү р-нларында,
Совет ресіп, һөкумəтини—Назирләр Co- Сәнаје мүəссисəлəри јаранды. 19 әсрин одунҹаг e'малы исә Волга чајы саһилин
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дә вә д.ј. кәнарларында ҹәмләшмиш- вар. Респ.-да тибб мәктәби, Кленово- мыш» («Ары», 1957) журналлары, рус
дир. Козмодемјанск ш. јахынлығында горски минерал булаглары, hабелә дилиндә Маријска ја правда» (1921),
Волга чајында ән бөјүк ағаҹахытма мән- Красногорски гӘс.-ндә мүалиҹә булаг- «Молодој коммунист» (1934) респ. гә
тәгәси, Волжскда селлулоз-кағыз вә лары, санаторија, истираһәт евләри фəa-зетләри чыҳыр. Респ. радио ва телеви
ағаҹ e'малы комбинатлары вә с. вар. лиjjәт көстәрир: зија верилишлари илә јанашы, Үмум
Мари МССР өлкәдә сүн'и дəри истеh- Халг маарифи ва мәдәни-маариф иттифаг радиосу вә Мәркәзи телевизи
сал едән ән при р-нлардандыр. Јүнкүл мүəссисәләри. Бөјүк Октјабр сосиа- јанын верилишлари транслјасија олу
вә јејинти сəна јеси инкишаф едир. Ти- лист ингилабынын гәләбәсинәдәк бура- нур. Телевизија мәркәзи Јошкар-Ола
кинти материаллары истеһсал олунур. да орта ихтисас. мәктәби вә али мәктәб дадыр.
Мари МССР-дә 75 c-3, вә 99 к-з вар jox иди. 507 умумтәһсил мәктәбиндә 26 Әдәбијјат. Мари халгынын арзу

(1979). Үмуми әкин саһәси 620,9 мин мин шакирд охујурду (1914/15). 1980/81 вә идеаллары шифаһи әдәбијјатда
ha-дыр (1980). Дәнли биткиләр (арпа, дәрс илиндә үмумтәһсил мәктәбләрин- əксини тапмышдыр. Мари дилиндә ја
вәләмир, Човдар, буғда, гарабашаг), дә 127,2 мин, орта ихтисас мәктәбиә- зылы әдәбијјат Русијада 1905—07 ил
техники биткиләр (әсacән, узунлифли риндә вә али мәктәбләрдә (о ҹүмләдән ләр ингилабы дөврүндә инкишафа баш
кəтан), картоф јем биткиләри əки- Мари ун-тиндә) 29 мин тәләбә тәһсил ламышдыр (М. С. Ҝерасимов-Микај,
лир. Сүдлүк-әтлик hејвандарлыг ин- алырды. Респ.-да 4 театр, филармони- Н. С. Мухин, С. Г. Чавајн вә б.). М.
кишаф етмишдир. 309,9 мин гарамал, ja, 381 күтләви китабхана, 4 музеј, 498 Шкетан (І. П. Мајоров), Шабдар
289,4 мин донуз, 179" мин давар вар клуб мүəccиcəси, 545 киногурғу вә с. Осып, н. Игнатјев вә б. мари совет
(1981). вардыр (1981). әдәбијјатынын илк намуналарини ја
Мари МССР-дән Зелјоны Дол-Та- Елми идарәләр. Али мәктәбләр дә ратмышлар. н. Лекајн (Јеремејев),

башино д.ј. xəтти кечир. Волга вә Вет- дахил олмагла, 10-дан чох елми идарә, с. н. Николајев, J. Jaлкaјн, Олык
луга чајларындан кəмичиликдә истифа- оҹүмләдән Мари Елми-Тәдгигат Дил, Ипај, д. Орај, K. Jыван, Н. И. Каза
дә едилир. Автомобил вә һава нәгл. Әдәбијјат вә Тарих Ин-ту, Үмумитти- ков, Н. М. Арбан, С. А. Вишневски,
вар. фаг Елми-Тәдгигат Селлулоз-Кағыз У. Ёлексејн, В. Н. Косоротов вә б.
сәһијjә. 1913 илдә респ.-да 160 чар- Сәнајеси Ин-тунун Мари филиалы, халгын јени həјатыны, сосиализм гуру

паjылыг 13 хәстәхана, 17 фелдшер-мама Мари Дөвләт к.т. тәҹрүбә ст. вә с. фәа- ҹулуғуну, сүлһ вә халглар достлуғуну
мәнтәгәси, 21 həким олдуғу һалда 1979 лиjjәт көстәрир. тәрәннүм едән ше'р, поема, роман, по
илдә 8,7 мин чарпаjылыг 90 хәстәхана Мәтбуат, радио верилишлари, теле- вест, пjес вә һекајәләр јазмышлар.
мүəccиcəси, 101 амбулаторија-полик- визија. Мари дилиндә «Мариј коммуна» Ме'марлыг вә тәсвири сəнəт. Халг
линика муассисаси, 387 кəнд фелдшер- («Мари коммунасы», 1918), «Jaмде лиј» ме'марлығы үчүн ағаҹ тирләрдән ти
мама мәнтәгәси, 51 гадын мәсләһәт- («Һазыр ол», 1933) респ. газетләри, килмиш «П» шәкилли комалар сәҹијjә
ханасы, 50 ушаг поликлиникасы, 1,9 әдәби-бәдии вә иҹтимаи-сијаси «Ончы- Видир. 19 әсрин 2-ҹи јарысынадәк кәнд
мин Һәким, 6,8 мин орта тибб ишчиси ко» («Ирәли», 1954), сатирик «Паче- ләр плансыз салынырды. Халг сəнəтин
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Мари МССР. 1. Табии мәнгәрә. 2. Јошкар-Ола шәһәриндәй көрүнүш. 3. Қозмодемјанск шәһәриндә Космонавтлар булвары.
4. Мари тичарәт машынгајырмасы заводунун һазыр мә һсуллары. 5. «Електроавтоматика» заводу. Истилик нәзарәти чиһаз
ларыны гурашдырма сехиндә. 6. Јошкар-Ола, Мешә сәнајеси машынгајырма заводу. 7. Механиклашдирилмиш y

луг фабрики, 8. Волжск рајонунда «Коммунизм уғрунда» колхозунун јащајыш еви. 9. «Мари-Ел» Маһны вә Рәгс Ансамблы,
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дә ағаҹ үзәриндә ома, тохуҹулуг, тик- МАРИАНcКЕ-ЛАЗНЕ (чехҹә Marian- МАРИЈА АДАЛАРЫ (Marianas
мә, һөрмә вә c. кениш јајылмышды. Со- ské Lazne Чехословакијада шәһәр. lands, Испанија кралы IV Филиппин
вет дөврүндә шәһәрләр баш план əса- Чехија Сосиалист Республикасында, арвадынын алдындан)-Сакит океанда,
сында гурулур.30-чу илләрдән дашдан Гәрби Чехија вил.-ндәдир. Чехија Me: Микронезијада адалар групу. 800 км
монументал биналар (Јошкар-Олада шәсининш. әтәкләриндә, Тепла чајы мəсафәдә 2 сырада (шм. вә ч.) узанан
Мари Мусигили Драм Театры, вил. јахынлығында, 600 м јүксəкликдəдир. 15 ири, бир нечә кичик ада вә рифләр
партија комитаси вә респ. Назирләр Əh. 14 мин (1974). Балнеоложи курорт - дән ибаратдир. Гуам а. (инэ.м. Аганја
Советинин бинасы вә с.), меһманхана- дур. Карлови-Варидән 40 км ҹ.-дадыр. ш.) АБ-ын мүлкүдүр, диҝәрләри исә
лар, идман гурғулары, башарыш евлари базы мүлајим исти (ијулун ортатемп- БМТ-нин гэјјумлуғунда олуб, “АБш

марлар Иттифагынын Мари бөлмәси ја- орта темп-ру — 3-дэн -7°С-jә гәдәр), пан а.-ндадыр). Әһ, Гуам а. илә бир
радылмышдыр. Профессионал тэсвири иллик јағынты 750 мм-дир. М.-Л.-дә, ликдә 149 мин (1973). М.а.-нын јерли
сәнәтин инкишафы 20-ҹи илләрин орта- әcacән, вәрәм мәншәли олмадан тәнәф- əh. чаморролардыр. Гуам а.-нда амери
ларындан башлајыр (рус рәссамлары фүс jоллары, дəри, периферик синир калылар вә филиппинлиләр, Сајпан а.
В. Тимофејев, П. Радимов, Мари рәс- системинин хәстәликләрянә, маддәләр нда исә Каролина а-рындан кәлмәләр
самлары А. Григорјев, к. "Јегоров, Ј. мүбадиләсинин позғунлугларына туту- дә jашајыр. Чаморроларын дили авст
Атлашкина вә б.). Мүасир тәсвири сә- ланлар муалиҹә олунур. ронезија дилләринә аиддир. Диндарла
нәтдә портрет, мәнгәрә, мәмшәт жанр- МАРИАТЕКИ (Mariategui) Хосе Кар- ры католикдир. Адалар вулканвә мәр
лары, дəзкah hејкәлтәр ашлығы вә мо- лос (14.6.1895, Лима—16.4.1930, Лима) ҹан мәншәлидир. Пүскүрән вулканлар
нументал hејкәлтәрашлыг, китаб вә — Перу сијаси хадими, сосиолог, әдә- вар. Иглими тропик, пассатдир. Иллик
дəзкаһ графикасы, монументал-деко- биjјат тəнгидчиси. Перу Коммунист јағынты 1800—2100 мм. Гасырғалар
ратив сəнəт инкишаф етм ишдир. 1968 Партијасынын (пкп) баниси. Јохсул олур. Шəкəр гамышы, һиндгозу, банан,
илдә Мари МССР Рәссамлар иттифа- гуллугчу аиләсиндә доғулмушдур. 14 памбыг, ситрус биткиләри вә с. беҹәри
гы japaдылмышдыр. јашындан мәтбәәдә фәһләлик етмиш, лир. Һејвaндaрлыг вә балыгчылыгла

Мусиги. Бөјүк Октјабр сосиалист сонрадан журналистликлә мәшғул ол- мәшғул олунур. М.а.-ны 1521 илдә
ингилабына гадәр Мари мусиги мәдә- мушдур. 1918 илдән фәһлә һәрәкатын- Ф. Макеллан кәшф етмишдир. Һәрби
нијjәти јалныз маһны japaдыҹылығы илә да иштирак етмишдир. Сосиализм иде
тәмсил олунурду. Маһныларын мәгам јаларыны тəблиғ етдијинә көрэ 1919 МАРИЈА Ќыз ҝимНАЗИЈАЛАРЫ
əсасы пентатоникадыр. Мусиги алат- илдә өлкәдән сүркүн едилмишди. Ав- — императричә Марија мүəссисәләри
ләри: куcлe (гусли), ковыж (симли), ропада М. Горки, Г. В. Чичерин, А. идарәсинә (1796 илдә императричә
шувыр, шијалтыні, пуч (нәфәс), ту- Барбус, А. Грамши илә көрүшмүшдүр. Марија Фјодоровнанын башчылыг ет
мыр (зәрб). Мари профессионал муси- Вәтәнә гајытдыгдан (1923) сонра һәм- дији әсилзадә гызлары тәрбијə ҹәмијjә
гисинин баниси "и. Палантај илк про- карлар иттифаглары һәрәкатында фәа- тинин 1854 илдән ады) мәхсус орта
фессионал хор коллективи јаратмыш, лиjjәтә башламыш, марксизм-лени- умумтәһсил гыз мәктәблари, 1862 илдә
хор үчүн әсәрләр јазмышдыр. Инстру- низм вә Бөјүк Октјабр сосиалист инги- Марија гыз мәктәби әсaсындa japaдыл

шафында В. Василјев, 3. вә А. Ешпа ј- тишчилијә вә буржуа милләтчилијинә Русија, Халг Маарифи Назирлијинин
лар, н. Сидушкин, Л. Сахаров вә A. гаршы барышмаз мүбаризә апармыш- табелијиндә олан гыз ҝимназијаларын
Лупповун хидмати вар. 1963 илдә илк дыр. М. Латын Америкасынын тарихи кындан о гәләр дә фәргләнмирди, ла
милли опера («Акпатыр», Е. Сапајев), вә мәдәнијjәтинин илк марксист тəдги- кин верилән билијин һәҹми нисбәтән
1971 илдә исә милли балет («Мешә әф- гатчыларындан олмуш, совет әдәбија- аз иди. Тәһсил мүддәти 7 (бә'зиләриндә
санәси», А. Луппов) japaдылмышдыр, тынын тәблиғи саһәсиндә бөјүк иш көр- 8) ил иди. 1911 илдә Русијада 35 М.Г.К.
Мусиги хадимлари: Б. Резников, А. мүшдүр. 1926 илдән «Аманта» адлында 16 миндән чох гыз (1916 илдә Азәрб.
Искәндәров, Л. Тајкилдин, Л. Краснов, иҹтимаи-сијаси вә әдәби журнал, 1928 да 7 М.г.к.-нда 1827 гыз, о ҹүмләдән
В. Смирнова, н. Дружинина ва б. Му- илдә исә «Лабор». адлы фәһлә гәзети 37 нәфәр азəрб.) тәһсил алырды. М.г.к.
сигили Драм Театры, хор ҹәмијjәти, фи- нәшр етдирмишдир. 1928 илдә Перу 1918 илдә бағланмышдыр.
лармонија, маһны вә рәгс ансамблы, му- Зәһмәткәшләр Конфедерасијасынын МАРИЈА СТЎАРТ (Mary Stuart) (7
сиги мәктәблари вә с. фәалијjәт көстәрир. тәшкилатчыларындан олмуш, һәмин ил- вә ја 8.12.1542, Шотландија, Линлитгoy

Театр. Ингилабдан аввәл Мари ди- дә дә ПКП-нин (1930 иләдәк Перу Со- -8.2.1587, Инкилтәрә, Фотеринкеј гәc
линдә jалныз бир дәфә театр тамашасы сиалист Партијасы адланырды) эсасыны ри) Шотландија краличасы (1542 (әс
көстəрилмишдир. Ингилабдан сонра өз- гојмуш, онун илк баш катиби олмушду. линдә 1561 илдән) — 67]. М.С. католик
фәалијjәт театры инкишаф етмиш вә Ингилаби-сијаси фәалијjәтинә көрә дә – ә'јанлара архaлaнaраг haкимијjәтини
профессионал театр үчүн зәмин олмуш- фәләрлә тә'гибләрә мә'руз галмыш вә мөһкәмләндирмәјә чалышырды. 1567
дур. 1929 илдә Мари Дөвләт Театры ja- həбс ед илмишдир. илдэ шотланд калвинистләринин үсја
радылмышдыр (1948 илдән М. Шкетан МАРИБОР (Maribor)– Југославија- ны нәтиҹэсиндә Инфилтәрәјә гачымаға
ад. Мусигили Драм Театры). «Салика» да шәһәр. Словенија Сосиалист Респуб- мәҹбур олмушду. М. С. Инкилтәрәдә
(С. Николајев), «Ромео вә Ҹүлјетта» ликасында, Драва чајы саһилиндәдир. həбс едилмиш, католикләрин кралича
(В. Шекспир), «Мүфаттиш» (Н. Гогол), Мүһүм д.ј. вә автомобил јоллары гов- Јелизанстаја гаршы бир сыра суи-гәсд
«Акпатыр» (С. Чавајн), «Eh, валидејн- шағы. Əh. 102 мин (1974). Машынга- лэриндә 1штирaкына көрә мәһкәмәјә
ләр...» (М. Шкетан), «Аилә» (И. По- jырма, метал е'малы, тохуҹулуг во верилмиш вә e'дам олунмушду. Бу,
пов) вә с. диггәтәлариг тамашалардан- кимја сәнајеси, ағам е'малы, дәри, ке- Авропа католик иртиҹасынын ҹидди
дыр. Театр хадимлари: А. Велижев, рамика вә јејинти мүəссисəлəри, Драва мәғлубијjә ги иди. Бир сыра јазычынын
1. Амантов, Т. Григорјев, А. Страусо- чајы үстүндә СЕС-ләр каскады вар. (Ф. Шиллер, С. Свејг вә б.) М.С.-ын
ва, Г. Пушкин вә б. Јошкар-Олада һәм- MAPЙинск РСФСР Кемерово hојатына һәср олунмуш әсәрләриндә
чинин" рус драм театры, кукла театры вил.-ндә шәһәр. Мариинск pнунун онун образы идеализә едилмишдир.
фәалијjәт көстәрир. мәркәзи. Киjа чајы саһилиндәдир. Д.ј. МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА (Maria Theresia)

ст. Ағаҹ e'малы, jүнкүл вә јејинти сə- (13.5.1717, Bјана—29.11.1780, Bјана)
Марийской АССР,Йошкар-Ола, 1957; Очерки истории Ма- најеси, метал мә'мулатлары з-ду, ме- 1740 илдән Австрија ертсhерсокинјасы.

рийской АССР (1917—1960), Йошкар-Ола, шә тәсәрруфаты вә к.т. техникумлары, Австрија ирси уғрунда мүһарибә (1740
— 48) баша чaтдыгдан сонра һабсбург

туры, ч. Йошкар-Ола,1963, 11. Ион- МАРИйнск су сисТЕМИ — Волга лар тахтына тварислик һүгугу танын
кар-Ола, 1960; Очерки истории Марийской чајыны Балтик дәнизи илә бирләшди- мышды. М.Т.-нын һакимијjәт дөврү
бесабрьскоревнедалисаревскойдревнейших времен до Великой рән сүн'и су јолу; бах Волга-Балтик Австрија торпагларында мүтлэгијjә

Иошкар-Ола, револю- су јолу.1965; Очерки тин инкишафында мүһүм мәрһәлә ол
посад Чуваш ду. М.Т. Дөвлəтин мəркәзләшдирилмә

МССР-дәACCP за 50 лет,
Йошкар-Ола, 1970;

шәһәр. Мариински Посад синин күҹләнмәсинә јөнәлдилмиш бир

А. ABAXCA ,к., Ма- саһилиндә ҝәми дајанаҹағы, «Промме- тиҹарәтин инкишафына һимајəдарлыг
1976; ханизасија», арабагајырма, спирт, ти- етмишдир. Хариҹи сијасəтдә Франсаја

вонна с. м., Художники МарийскойАССР, Йошкар-Ола, 1978; Марийская e'малы вә јејинти сәнајеси комбинатла- МАРИЈА ТҮДОР (Mary Tudor),
АССР. Указатель литературы, Йошкар- ры; мешә тәсәрруфаты техникуму, тех- Марија (18.2.1516, Гринвич—17.11.
Ола, 1980. ники пешә мәктәби вар. 1558, Лондон)-Инкилтәрә краличасы

оли
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күтләси,

килә

4 -

(1553—58]. М.Т. тахта чыкмасы илә
католисиз.мин бәрпасына вә Реформаси Апс

БурахылмаАПСја әлеihинә католик иртиҹасына (Ганлы тарихи Учушун əсас нәҹәләри

Марија ады бурадандыр) башлады.
1554 илдә Испанија вәлиәһ ди Филипп
илә (1556 илдән крал II Филипп) ни- М.-1, 22 иjул, 1962 202,7 Венера ја тәрәф учуш (глүвәффәгијjәтсиз
каһы Инкилтәрә илә Испанијанын олмушдур).

јахынлашмасына сәбәб олду. В. hүro « М.-2» 27 август, 1962 202,7 Венера әтра фы на дөв рә вурмушдур.
«М.-3,

нун ејни адлы әсәри М.Т.-a həср олун 5 ноjабр, 1964 260,8 Марса тәрэф учуш (мүвәффәгијjәтсиз
мушдур.. олмушдур.

«м.-4 260,8
МАРИЈА чөкəклијИ — Сакит океа

28 ноjабр, 1964 Марс əтрафына дөврә вуруб, ону илк
дәфә тәдгиг етмиш вә фотошәклини

нын г. - индә дар депрессија. Марија чәкмиш дир.
а-ры боју 1500 км узаныр. Макс. дәрин «М.-5, 14 иjун, 1967 245,0 Венера әтрафына дөврә вурмуш дур.
лији 11022 м (1957 илдә «Витјаз» совет «М.-6» 24 феврал, 1969 412,8 Марс əтрафына дөврә вуруб, сәтһинин
тəдгигат кәпсиндән фотошәклини чәкми и дир.өлчүлмүшдүр), «М.-7»
бә'зу мә'луматлара көрә 11034 м. М.ч.

27 март, 1969 412,8
М.-8» 8 мај, 1971 975,0 Марса тәрәф учуш (мүвэффәги јjәтсизДүнја океанынын ән дəрин јеридир. олмушдур).

МАРИЛӘР (кечмиш адлары чере- «М.-9» 30 мај, 1971 975,0 Марсын илк сүн'и пејки олмушдур.
мисләр)—əcacән, Мари МССР-дә, сүн'и пејк орбитиндән онун фотошәк
һәмчинин Башг. McCP, Удм. МССР, лини чакмиш вә тәдгиг етмиш дир.

Тат. МССР-дә, РСФСР-ин Киров, Гор М.-10, 3 ноjабр, 1973 526,0 Меркури , Bə Венера әтрафы на деврә
ки, Перм, Свердловск вил.-ләриндә ја вурмуш, планетләрин илк дәфә фото

шәклиничәкмиш вә Меркуринин өjpəншајан халг. 622 мин нәфәрдир (1979). мәклә мәшғул олмушдур.
Дилләри фин-угор диллари аиләсинин
ш. голуна аиддир. М. 16 əсрдә Рус дөв
тəти тәркибинә дахил олмуш вә христи
анлығы гәбул етмишләр. 20 әсрә rәдəр томатик планетләрарасы стансијалар фири (1945—48) олмушдур. Јени дөвр
ән'әнәви дини е'тигадларыны да сахла- (АПС) серијасынын вә oнлaрын һазыр- фәлсәфәсини фәлсәфи фикрин тәнәззү
јырдылар. Бөјүк Октјабр сосналист ланиб учуша бурахылма програмынын лү һесаб етиш, инам саһәсиндә мә'нә
ингилабындан сонра сосиалист милләти ады. М.» програмы илә бағлы ишләр ви вә сосиал хаосу аралан галдырмагда
киін формалашмышлар. Әcacән к.т.- 1960 илдән башланмышдыр. Ҹәдвәлдә чыxыш болуну «орта аср аjдынлығына»,
нда, һәмчинин сәнаједә чалышырлар. М.»-дəрин бурахылмасы Һаггында мә'- шәхсијjәт фөвгүндә дуран објективлијə
Бах һәмчанин Мари МССР. лумат верилир. гарытмагда көрүндүр. М.-ә көрә ел

Әд.: Происхождение марийского на- МАРИНКАЛАР (Schizlоthorax)-чәки- мин објекти japaдылмыш дүнјадыр, ла
рода, Йошкар-Ола, 1967; козлова к. кимиләр фәсиләсиндән балыг чинси. кин һәмин тәбии дүнјанын үзəриндә
1. Очерки этнической истории марий- Бәдәни хырда пулҹугларла өртүлүдүр. али, фөвгәлтәбии аләм мөвчуддур. М.ского народа, М., 1978.

Удлаг дишлари үчҹәркәлидир; 2 ҹүт муасир капитализми вә буржуа демок
МАРИМБА-1) Африка зəрб мусиги бығҹығы вар. Уз. 1 м-дәк, чәкиси 12 кг- ратијасы ны «христиан демократијасы
аләти. Ксилофонун бир нөвү. Һәр би- дәк олур. Мәркәзи вә Орта Асијанын, вә һуманизми» мөвгејиндән тәнгид ет
ринин алтында балгабагдан резонато- Газаxыстанын көл вә чајларында jаша- мишдир.
Вхолан тахта лөвһәчикләрдән (4-дән јыр. Јазда чајларда күрүләјир. Балыг, MAPЙТСА — Балкан ј-а-нда чај. Ју
20-jә гәләр) ибаратдир. Каучук уҹлуглу онурғасызлар вә биткиләрлә гидаланыр. хары вә орта ахынлары Болгарыстан
2 ағач чубугла чалыныр. 2) Бармагла Сәнаје әһәмијjәти аздыр. Башлыҹа ола- дадыр; ашағы ахыны Јунаныстанла
чалынан дилли мусиги аләти. Гәрби раг Балхаш вә Иссыккул көлләриндә Түркирә арасында сәрһәд тәшкил eдир.
Африка өлкәләриндә сантса адланыр. тутулур. Уз. 525 км, һөвзасинин саh. 54 мин юм.
МАРИНА (фр. marine, итал. marina, МАРИОНЕТКА (фр. marionnette: ил- Рила дрындан башланыр. Екеј дәнизина
лат. marinus — дәниз (сифәт мә'насын- кин мә'насы-куклаларла оjнанылан төкүлүр. Әcacән, јағыш сулары илә ги
да))— дәниз мәнгәрәси тәсвир олунан орта әср мистеријаларында мүгәддәс даланыр. Сувармада истифадә едилир.
рәссамлыг әсәри; мәнгәрә жанры cahə- Мәрдәм тәсвир олунан кичик фигур- Үстүндә СЕС вар. Әдирнә ш.-ндән аша
си. Мәнгәрә жанрынын мүстәгил исти- ларын ады)— кукла театры нөвү. Кук- ғыда кәмичилијə јарарлыдыр. Пазар
гамәти кими Авропа инҹәсәнәтиндә 17 лалар јухарыдан куклаојнадан актјор ҹик, Пловдив, Димитровград (Болга
әсрдән мөвчуддур. 17 əср һолланд бо- (невропаст) тәрәфиндән ипләр, јахуд рыстан), Әдирнә (Түркиjә) ш. -ләри М.
јакарлығы вә графикасында чичәклән- метал чубуг васитәсилә һәрәкәт етди- саһилиндәдир.
мә дөврү кечиришдир. Һолланд ма- рилир. М. Асија, Мисир, Гәдим Јуна- МАРИУПОЛЬyCCP Донетск вил. ндә
ринистлари (). Порселлис, х. Секерс, ныстан вә Ромада гəдимдән мөвчуд Жданов ш.-нин 1948 иләдәк ады.
В. ван де Велде вә б.) дәнизин тәбиәти- олмушдур. Халг театр тамашасы МАРИУПол гәБИРИСТАНЫ — Жда
ни, балыкчыларын һәјатыны реал тәс- формасы кими Гәрби Авропада 18—19 нов ш. (УССР, Доветск вил.) јахын
вир етмишләр. К. Верне (Франса), к. Әсрләрдә кениш јајылмышдыр. Мәҹа- лығында сон Енеолит (е.ә. 3-ҹү минил
Хокусај (Јапонија), У. Төрнер (Инкил- эй мә 'нада— өзкасинин әлиндә лик) дөврүнә аид гәбиристан. Уз. 28 м,
тәрә), Х. Месдаг (hолландија), И. Ај- оjунҹаға чеврилмиш итаәткар адам, ени тәгр. 2 м олaн коллектив гәбирдә
вазовски вә А. Боголјубов (Русија) 18— һөкумат, дөвләт. 120-дән чох өлү дәфн едилмишдир. М.г.
19 əсрләрин мәшһур М. усталарыдыр. МАРиотт (Mariotte) Едм (1620 (?), ндәті даш аләтләр, габан диши, балыг
Совет м. мәктәбинин нүмajәндәләрин- Дижон—12.5.1684, Парис) — франсыз гулағы вә мухталиф һејван сүмүкләрин
дән В. Мешков, И. Титов, Е. Калнын физики. Парис EA үзвү, (1666). Илк дән һазырланмыш бәзәкләр, дашдан
вә б. танынмышлар. Азәрб. рәссамла- дәфә көзүн кор ләкәсини, һаванын елас- топпуз башлыглары тапылмыш

рындан с. Бәһлулзадə, M, Рәһманза- тиклијинин тәзјигдән асылылығыны дыр. Сол саһил Украјнасынын тәдим
дә, н. Гасымовун м. саһәсиндә әсәр- вә мајеләрин боруда ахмасына даир малдар тајфаларына мәхсус М.г. әра
ләри вар. тәҹрүбәләри тасвир етмиш, Р. Бојлун зиси металдан истифадә дөврүнә кечид
«МАРИНЕР» («Mariner»)—Күнәш сис- кәріф етдији гануна (бах Бојл—Ма- әрәфәсиндә тәрк едилмишдир.
теми планетларини вә планетләрарасы риотт гануну) тәкpар тә'риф вермиш,
фазаны тəдгиг етмәк үчүн АБШ ав- бу ганундан истифадә едәрәк баромет Әд.: Столяр А. Д., Мариуполь

рин көстәришинә әсacән мәhәллин һүнд.- ский могильник как исторический источ
Гитәләрарасы нү тә'јин етмишдир.
автоматик
«Маринер»

МАРИТЕН (Maritain) Жак (18.11. м., 1955; Археологія Украiнскої РСР, т., , .

стансијасы: 1882, Парис—29.4.1973, Тулуза)— фран

1— һәр тәрәфә сыз философу, неотомизмин нүмa jән- МАРЫ (1937 иләдәк мәрв)-Түр.
истигамәтлән- дәси. IV Һенрих литсејиндә вә Сорбон- ССР-дә шәһәр. Мары вил.-нин мəркә
миш антена; нада тәһсил алмыш, франсыз филосо- зи. д.). говшагы. Мүргaб чајы вә Гара
2-ити исти- фу А. Бергсонун тәләбәси олмушдур. гум каналы саһилиндәдир. Əh. 77 мин
гамәтләнмиш 1906 илдә католисизми гәбул етмишдир. (1981). ДРЕС, машынгајырма вә метал

рексијаедичи ракет мүһәррики; 5-— термо- Бир сыра ин-т, вә ун-тләрин (Парис, То- емалы, памбыгтəмизләмә, дәри, дәмир
жалузиләри; — ронто вә с. шәһәрләрдә (1914—44 илләр- бетон мә'мулатлары, сүд здлары, әт

едми-тəдгигат чиһаздары. дә)] проф., Ватиканда Франсанын сә- комбинаты, јунун илкин с'малы, əјири

вә с.

Тэнзимләмә системини



МАРКЕ 361

чи-тохуҹулуг ф-кләри; педагожи, тибб МАРК (Mark) Шерман Френсис (д. МАРКАЗИт (сон лат. marcasita; фарс
вә мусиги мәктәблəри, м. В. Кәминә 3.5.1895, Bјана) — американ кимјачысы. Мәншәли сөз) — минерал. Тәбии дә
ад. драм театры, ингилаб тарихи му ССРИ EA әҹнәби мир-сулфидин (FeS2) полиморф нөвү.
зсій вар.
МАРВ" ВИЛАЈәти-Түр.ССР-дә вил.

үзвү (1966). Bјана Ромбик сингонијада кристаллашыр. Мү
ун-тини битирмиш- рәккәб икиләшмәләр, Мизрағаохшар

1970 ил декабрын 14-дә тәшкил eдил дир. Һәмин ун-тин кристаллар, дарагвары битишикләр, дә
Мишдир (илк дәфә 1939 илдә тәшкил кимја проф. (1932 jирми конкресијалар вә с. әмәлә ҝәти

олунмуш, 1963 илдә ләғв едилмишдир). — 38), Канада Беј- pир. Сәртлији 6—6,5; сыхлығы 4850—
Респ.-нын 4.-ш.-индадир. Саh. 86,8 нәлхалг кағыз е'ма- 4900 кг/м3. Pəнки бүрүнчү-сары. Метал
мин км?, Əh. 662 мин (1981, 1 јанвар), лы компанијасынын парылтылыдыр. Һидротермал јатаг
10 р-ну, 4 шәһәри, 16 шәһәр типли гəс. елми рәһбәри (1938 ларда раст кәлир. М.-дән сулфат тур
вар_(1980). Məркәзи Мары ш.-дир, —40), Бруклин шусу истеһсалында истифадә олунур.
Тәбиәт. М.в., əсасəн, Гарагум сәһра (АБШ) Политехник МАРКАКОЛ, Maркaкул— Алтај

сындадыр. Ҹ.-да Паропамиз дағ систе Ин-тунун үзви кимја да, Газах.ССР Семипалатинск вил.-н
минин шм, өн дағлыг һиссаси — Бадхыз проф. (1940—44) вә дә көл. 1449 м јүксəкликдә јерләшир.
вә Карабил јүксəкликлэри јерләшир. кимја факүлтәсинин Cah. 449 км?, макс. дәринлији 30 м дир.
Фајдалы газынтылары: нефт, газ вә с. деканы (1944—64) олмушдур. 1964 ил- Ширин сулудур. Нојабрдан мајадәк
Иглими кəскин континентал, гурудур. дән Бруклиндә Полимерләр Ин-тунун донмуш олур. М.-а чохлу чај төкүлүр,
Орта темп-р јанварда шм.-да — 2°C, директорудур. Əсас елми ишләри поли- ондан Калҹир чајы (Иртышын голу)
ҹ.-ш.-дә 4°С, ијулда ҹ. вә ҹ.-ш.-дә 28°С, мерләрин гурулушунун физики усул- ахыр. Балыгла зəнкиндир.
мәркәзи һиссәдә 32°С-дир. Иллик ја- ларла өjpәнилмәси, мәһлулларда мак- МАРКАЛАМА—јарлыг вә ја таранын,
ғынты 100— 300 мм. Əсас чајлары Мүр- ромолекулларын форма вә өлчүләри- јахуд мəhсулун үзләриндә јазылмыш
габ вә Тәҹәндир. Бунларын үстүндә су нин тəдгиги, биополимерләрин модел- həрф, рәгәм, јазы вә шәрти ишарә. 1936
анбарлары japaдылмышдыр. Гарагум ләшдирилмаси, истијəдавамлы, стерео- илдән ССРИ-дә бурахылан мәһсулларын
каналы М. в. әразисиндән кечир. Əса- мүнтәзәм вә јарымкечириҹи хассәли маркаланмасы ганунлашдырылмышдыр.
сән, гумлу сәһра торпаглaры вә боз полимерләр синтези саһәсиндәдир. 15 М.-да истеһсал мүəccиcәсинин ады,
торпаглар jajылмышдыр. Сәһра битки- ҹилдлик Полимерләр енсиклопедија- јери, муассисәнин табе обдуғу идарә,
ләри (саксаул, ҝәвән, гум акасијасы, сынын (АБШ) редакторудур. јахуд назирлијин ады, мәһсулун сор
ефемероидлар вә с.) үстүндүр. Һејванла- МАРК АВРЕЛИ (Marcus Aurelius) ту, стандартын нөмрәси, истеһсал та
ры: антилоплар, ҹанавар, киллик пиши- (26.4.121, ?—17.8.180, ?)—Рома импе- рихи вә c. кими көстәриҹиләр гејд олу
ји (келард) вә с. Горуг (Бадхыз) вар. ратору [161—180], философ. Илк вахт- нур. Нәглијјат М.-сында көндәрән вә

Әһали. Түркмәнләр, руслар вә б. лар империјаны Лүтси Верлә (169 илдә алан ташкилaтын үнваны, дашыма,
јашајыр. Орта сыхлыг 1 км2-дә 7,6 өлмүшдүр) биркә идарә етмишдир. Пар- jүкләмә вә бошалтма заманы мәһсул
нәфәрдир (1981). Шәһәр əh. 215 мин- фијалылар (162—166), керман вә сар- ла рәфтар гајдалары да гејд олунур.
дир. Шәһәрләри: Мары, Бајрамәли, мaтлaрлa (166—180; бах Маркоман МАРКГРАФ (алм. Markgraf — марка
Иолотан, Кушка. мүһарибәси) мүһарибәләр апармыш- графы) илк әввәл Каролингләр им

Təcəppүфат. М.в. Түр.ССР-ин əсас дыр. Даими мүһарибәләр империјаны перијасында вә «Мүгәддәс Рома импе
пам быгчылыг вә гаракүл гоjунчулуғу заифләтмиш, епидемијаја вә әһалинин ријасында вазифәли шәхс. Бөјүк Карл
р-нудур. К.т.-на јарарлы торпаглар диләнчиләшмәсинә сәбәб олмушду. маркалары идарә етмәк үчүн тә'сис
8097 мин һа, оҹүмләдән шум јери 290 Стоисизмин ардыҹылларындан олан етмишди. Ади графа нисбәтән дала
мин һа-дыр (1979). Памбыг (1981 илдә М.А. фәлсәфәдә әхлаги камиллији кениш сәлаһијjәти (һәмчинин һәрби
410 мин т), тахыл вә с. әкилир. Мејвә, тәблиғ етмиш, сијаси гурулушу тәк - hакимијjәти) варды. Феодализмин ин
үзүм jетишдирилир. Һејвaндaрлыгда га- милләшдирмәјин гејри-мүмкүнлүү иде- кишафы илә М.-лар јарыммүстәгил
ракүл гоjунчулугу вә дәвәчилик сас јасыны ирәли сүрмүшдүр. вә мүстагил вил. саһибларинә, кнјаз
јер тутур. Барамачылыг инкишафет- әд.: Иванов В. Г., История эти- лара (Алманијада) чеврилдиләр. Фран
мишдир. Енеркeтика (Мары ДРЕС-и), ки древнего мира, л., 1980. са, Испанија во Италијада м. (маркиз)
газчыхарма, jүнкүл (памбыгтəмизләмә, МАРК АНТОНИ — бах Антони Марк. али задəкан титулларындан иди.
тохуҹулуг, дəри, аjаггабы вә халча ис- МАРКА (алм. Mark; орта jухары алм. МАРКЕ (Marquet) Албер (27.3.1875,
теһсалы), јејинти (әт, јағ-пиј, консерв, Markе-сәрһәд, сәрһәд вилајəти)—1) ор- Бордо-14.6.1947, Парис)— франсыз
шәраб вә с.), машынгајырма та асрләрдә Гәрби Авропа өлкәләрин- мəнзәрә рәссамы. Франса Коммунист
e'малы, тикинти материаллары вә с. сә- дә кəнд (гоншу) иҹмасы. Илк вахтлар Партијасынын үзвү. Әнвәлләр фовиз
наје саһәләри вар. Азот күбрәләри з-ду, мүстәгил олуб, сәрбəст кәндли һәјәт- мә гошулмушду («14 иjулда һаврда»,
јени гәннады ф-ки вә с. тикилир (1981). лəрини бирләшдирирди. Əкин саһәлә- 1906). 1907 илдән сонракы ишлари үчүн
Д.j.-ларынын уз. 550 км, автомобил ри М. үзвлəринин хүсуси мүлкиjjәти рәсмин лакониклији, ајдын компози
jолларынын уз. 1180 км, Гарагум ка- heсaб олунурду (отлаглар, мәшәләр сија гурулушу характерикдир. Мәнзә
налында ҝәмичилик jолунун уз, 454 вә с. исә умуми истифадәдә иди; бах рәләри сабит әhвали-руһијjәси вә емо
км-дир. Мары ДPEC-индән Каракул ш.- аллод, алменда). Капитализмин инки- cиoнaллығы илә фәргланир («Һамбург
нә (Гырғ.ССР) електрик хэтти чәкил- шафы нәтиҹәсиндә арадан галхмыш- порту», 1909, Ермитаж, Ленинград,
мишдир. М.в. Ленин ордени илә тәлтиф дыр. 2) Орта әсрләрдә Каролинглар «Везуви», 1909, «Парисдә Сен-Мишел
едилмишдир (1974). империјасы вә Мүгәддәс Рома импери

Мәдәни гуруҹулуг вә сәһијjә. Вил.- јасында маркграфын башчылыг етди
ин 4 орта ихтисас мәктәбиндә 2,4 мин ји мөһкәмләндирилмиш сәрһәд инзиба
тәләбә охуіур. Тарихи-ингилаб музеји ти маһалы.
вә Кәминә ад. драм театры (Мары ш.-н- МАРКА—1) Алманијанын 100 пфен
дә) фәалијjәт көстәрир. Бајрамәли нигә бәрабəр пул валиди. Годим чә
Ш.-ндәки бөјрәк хәстәликлари сана- ки өлчүсүнүн [орта jухары алманча
торијасы иттифаг әһәмијjәтлидир. Mark(e) јарым фунт күмүш демакдир)
Вил.-дә «Ленин бајрағы» (1931, адындан көтүрүлмүшдүр. Алманијанын

түркмән дилиндә) вә «Марыјскаја прав- ваһид валјутасы кими 1871 илдә тәда
да» (1938) газетләри нәшр едимир. Ра- велә бурахылыб. 1923 илдә рента М.
дио верилишлари 1, телевизија вери- сы тәтбиг eдилмишди. 1924 илдә рејхс
лишлари 2 програмлыдыр. Москвадан марка Алманијанын пул ваhиди е'лан
телевизија верилишлари ретранслјаси- едилмиш вә 1948 иләдәк рента М.-сы
ја едилир. илә бирликдә тәдавүлдә олмушдур. 2)
МАРЫшлы Азәрб.CCP Салјан АДР-дә 100 пфеннигә бәрабəр пул ва
р-нунда кәнд. М. советлијинин мəркә- hиди. 1948 илдә бурахылыб. 100° М.
зи. Р-н мәркәзиндән 4 км ҹ.-г.-дә, Бакы 40,50 манат (1981, декабр). 3) АФР-дә
— Астара автомобил јолундан 2 км ара- 100 пфеннигә бәрабəр пул ваhиди. 1948 А. Марке. «Марина (Неапол)». 1909.
лы, Муған дүзүндəдир. ӘҺ. 1308 (1981); илдә бурахылыб. 100 М.=31,51 манат Ермитаж. Ленинград.

памбыгчылыг вә һејвaндaрлыгла мәш- (1981, декабр). 4) Финландијанын 100
ғулдур. Орта мәктәб, клуб, китабхана, пеннијә бәрабəр пул ваhиди. 1860 ил көрпүсү», 1912; һәр ики әсәр А. С.
тибб мәштәгәси, ушаг бакчасы вә авто- гануну, илә тәдавүлә бурахылыб. 100 Пушкин ад. Тәсвири Сəнəт Музејиндә
мат телефон ст. нар. м.=16,17 манат (1981, декабр). дир, Москва).
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МАРКЕ (Marche)-Мәркәзи Италија- олан вазифә; 2) орта әсрләрдә Франса лар усулунун eһтимала көрə əсасланды
да вил. Апеннин_на-нын шм.-ш.-ин- вә Италијада (10 эсрдән) ијерархија рылмасыны вермишдир. М. Мүтәрәгги
дəдир. Анкона, Пезаро-Урбино, Ас- пилләсиндәки вәзијjәтинә көрә граф алим олмуш, елмдә мүртәҹе истига
коли-Пичено, Мазерата əјаләтләриндән илә heрcог арасында дуран ири фео- мәтләри ифша етмиш, М. Горкинин
ибарәтдир. Саh. 9,7 мин км*.ӘҺ. 1396,9 дал; 3) бир сыра Гәрби Авропа өлкәлә EA-нын фәхри үзва сечилмасини тасдиг
мин (1976). Инэ.м. Анконадыр. Рел- риндә (Франса, Италија, Испанија) етмәјән чар һөкумəтинин һәрәкәтинэ
јефи дағлыг вә тәпәликдир. Аграр вил.- ирси за дəкан титулу. гəти е'тиразыны билдирмишдир.
дир. Буғда, шəкəр чулундуру, үзүм MAPKйз АДАЛАРЫ (Iles Marquises)
јетишдирилир. Һејвaндaрлыг, ипакчи- - Полинезијада архипелаг. Франсанын рии непрерывных дробей и теории функӘсәрләри: Избр. труды по

лик вә балыгчылыг инкишаф етмиш- мүлкүдүр. Саh. 1274 км?. Əh: 5,6 мин ций, наименее уклоняю щихся от нуля,
дир. Əсас балыгҷылыг порту Сан-Бе- (1974). Инз.м. Такохае ш.-дир. "һүнд. М.—Л., 1948; Избр. труды: Теория чисел.
недетто-дел-Тронто ш.-дир. Нефт e'ма- 1259 м-ә гәдәрдир. Иглими тропик, Теория вероятностей, М., 1951,

лы, кимја, семент, ипәк, түтүн, кера- пассатдыр. Рүтубәтли тропик мешәләр МАРКов Константин Константинович
мика, ағаҹ e'малы вә јејинти сәнајеси вә коллу саванналар вар. Һиндгозу, (20.5.1905, Выборг— 20.9.1980, Моск
мүəссисəлəри, кəми тəрсанәләри вар. памбыг, банан, гәһвә беҹәрилир. Ба- ва)-совет ҹоғрафи
МАРКЕС ГАРСИА (Marquez Garcia) лыг овланыр вә мирвари чыхарылыр. jaшүнасы, кеомор
Габриел (д. 6.3.1928, Колумбија, Ара- Туризм инкишаф етмишдир. М.а.-ны фолог. ССРИ EA
катака)-Колумбија јазычысы. БXP-ин 1595 илдә испан дәниз сəjjаhы А. Мен- акад. (1970).РСФСР
Димитров мүкафаты лауреаты (1978). данја де Нејра кәшф етмишдир. Перу- әмәклар елм хадими
Мухбир олмушдур. «Хәзан јарпаглары» нун витсе-кралы маркиз Мендосун (1966). ССРИ Дөв
(1955), «Полковникә мәктуб joxдур шәрәфинә адландырылмышдыр. ләт мүкафаты лау
(1961)' повестлари, «Сәрт заман» (1962) МАРКиш Перетс Давидович (7.12. реаты (1971). 1948
романы вә с. реалист әсәрләрин мүәл- 1895, индики Ровно вил., Владимирете илдән Сов. Икп үз
лифидир. Мөвзусу Колумбија тарихин- р-нунун Полонноје К. — 12.8.1952)— вү. 1937 иләдәк Ле
дән алынмыш Түз ил тәнһалыг» (1967) јəһуди совет шаири. 1942 илдән Сов. нинград Дөвлат Ун
роман-епопејасында буржуа сивили- икп үзвү. Bәтәндаш мүһарибәсиндән, тиндә ишләмиш,
засијасы, «Патриархын хәзаны» (1975) сосиализм гуруҹулугу вә jәһудиләрин 1938 илдән ССРИ
романында истибдад ифша олунур. jени həјатындан бәһс едән «Харков» EA Ҹоғрафија Ин
«Бир өлүмүн тарихчәси» (1981) рома- (1927), «Гардашлар» (1929), «Днепр үзә- тунда кеоморфолокија шө"бәсинин мү
нында инсан мәс улијjәти проблем и го риндә шәфәг» (1937) поемаларынын, дири, 1940 илдән МДУ-нун проф., 1946
јулмушдур. «Куба: блокада күнлари» Бөјүк Вәтән мүһарибәсинә һәср олун- илдән палеоҹоғрафија (һазырда үму
(1979) публиcистик китабы вар. Импе- муш «Гарадәниз балладалары» (1942) ми физики чоғрафија вә палеоҹоғра
риализмә гаршы, сүлһ вә демократија топлусу вә «Мүһарибә» (1941—48) фија) кафедрасынын мүдири, 1945—
уғрунда мүбаризәдә фәал иштирак едир. поемасынын мүәллифидир. Әсрләр- 55 илләрдә МДУ-нун чоғрафија факүл
Чили вәтәнпәрвәрләринә Бејнәлхалт јар- дән әсрләрә» (ҹ. 1–2, 1929—41), «Тәк- тәсинин деканы олмушдур. Əсас тэдги
дым комитасинин сəдридир (1979). бәтәк» (1934) романлары, пјесләри вар. гатлары ССРИ-ийн Авропа һиссасинин

Әсәрләри: Полковникә мәктуб Бә'зи шерлари Азәрб. дилинә тәрҹүмә шм.-г.-и, Памир, Tјаншан, Антаркти
joxдур, Улдуз», 1978, № 1; heкajәләр, олунмушдур. да вә дикәр јерларин ҝеолокија, кeo
«Азәрбајҹан», 1979, № 6; Сто лет одиноче Әсәрләри: Избр. произв., т. 1
ства. Осень патриарха. Полковнику никто 2, М., 1960; Стихотворения и поэмы, л., физики ҹоғрафија вә кеоморфолокија

морфолокија вә палеоҹоғрафијасына,
не пишет. Падая диства, Кишинев, 1981. 1969.

нын нәзәри мәсәләләринә вә с. həср
вата. Новый латиноамериканский ро- МАРКо поло—13 әсрдә Мәркәзи едилмишдир. Үч Антарктида експеди
ман. 50—60-е гг., М., 1976. Асијадан кечиб Чинә сәjahəт етмиш сијасында (1955—60) иштирак етмиш

италјан сəjjаhы. Бах Поло Марко.
МАРКЕТинг (инк. marketing, mar- МАРКов” Андреј Андрејевич (14.6. ја ҹәмијjәтләринин фәхри үзвү, Лодз

дир. М. Полша вә Хорватија Ҹоғрафи

ket — базар)н капиталист мүəссисәлә- 1856, Рјазан— 20.1.1922, Петроград) — ун-тинин фәхри доктору иди. Октјабрринин идарә едилмаси системләриндән рус ријазијјатчы- ингилабы ордени вә 2 башга орден
бири; тәсәрруфата даир гәрар гәбул сы. Петербург ЕА лә тәлтиф едилмишдир. Семјонов-Tјанолунмасы мәгсəдилә базарда баш верән акад. (1896). П. Л. , шански ад. гызыл медала лаји көрүл
просесләрин дәгиг учотуну нәзәрдә Чебышевин шакир- мүшдүр.тутур. 20 әсрин әввәлләриндә АБШ-да ди. Хырда мә'мур Әсәрләри: Палеогеография, 2 изд.,мејдана кәлмишдир. М. максимум мән аиләсиндә доғул- М., 1960; География Антарктиды, М., 1968фәәт көтүрмәк мәгсəдилә истеһсалы мушдур.Тәдгигатла- (совм. с др.); Воспоминания и размышлеиҹтимаи тəлəбата вә базарын тәләллә ры әсaсән әдəдләр ния географа, М., 1973.
ринə yјғунлашдырмаг үчүн шәрайт ја нәзәријjәси, eһтимал МАРКов Ҝеорки Мокејевич (д. 19.4.
радыр, базар конјунктурасыны өjpəн нәзәријjәси вә рија- 1911, индики Томск вил., Асино р-ну -мәк, сатышы даhа да интенсивләшдир зи анализә аиддир. нун Новокусковомәк, һабелә мәһсулларын рәгабәт га 1878 илдә Петер к.)-рус совет јазы
билијjәтини јүксəлтмәк үзрә тәшкилати бург ун-тини нами чысы, иҹтимаи ха
техники тадбирләр системи ишләјиб ha зəдлик дәрәҹәси илә

зырлајыр. М.-ин эсас функсијаларына битирмиш вә һәмин ил «Диференсиал
дим. Сосиалист Әмә

тәләбаты, гијмəтин әмәлә кәлмәси, рек- тəнликләрин кәсимәз кәсрләр васитә
ји Гәһрәманы (1974).
Ленин

сатышын һәвәсләндирилмәси силә интегралланмасы Һагтында» ишина
мүкафаты

лам ва

мәсәләләрини өjpәнмәк, әйтәә чешид- көрә гызыл медал алмышдыр. Ријази
(1976), ССРИ Дөв

ләрини, сатышывә тичарәтәмәлијат- анализдәки тəдгигатларыинтегралалты
ләт мүкафаты (1952)

ларыны планлашдырмаг, əмтәәни сах- функсијаја даир бә'зи шәртләр дахи
лауреаты. 1946 ил

ламаг, дашымаг вә дикәр тәшкилати линдә интегралын лимит гијмәтләринин
дән Сов.Икп үзвү.

фәалијjәтдахилдир. Бә'зи буржуа иг, өjpәнилмәсинә, сыраларын јығылмасы
Јарадыҹылыға 1936
Илдән башламыш

тисадчылары вә таблиғатчылары иддиа нын јахшылашдырылмасы мәсәләләри
едирләр ки, кујa M. капитализм гуру нә, ән јахшы jахынлашмаја вә кәсилмәз

дыр. «Строговлар»
(китаб 1—2, 1939—

лушунун күтләви истеһлак» ҹәми)- кәср нәзәријjәләринә аиддир. м, чох- 46), «Торпағын дузу» (китаб 1—2,
јəти шәклиндә сосиал ҹәһәтлән јенидән һəдлинин "jухары сәрһәдинә көрә онун 1954—60), «Ата вә (оғул» (h. 1—2,
japaнмасына сәбәб олур. Әслиндә исә төрəмəсинин јухары сәphəдинин тә'ји- 1963—64) романларында Сибирдә Co
M, капитализм шәраитиндә истеһсалын ни мәсәләсини чох садә һәлл етмишдир. вет haкимијjәти уғрунда мүбаризә вә
кетдикҹә артмагда олан имканлары илә o, əсас лимит теоремлəринин исбатын- сосиализм гуручулуғу тәсвир олунур.
истеһлакын нисбәтән мәһдудлашмасы да бир сыра чатышмазлығы арадан «Сибир» (китаб 1—2, 1969—73) рома
арасындагы кəскинләшән зиддијjәтлә- галдырмыш, бу теоремлəрин там вә ны Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабы
рин ләғвинә јөнәлдилмиш нөвбати ҹәһд- гəти исбатыны вермишдир (илк дәфә). әрәфәсиндәки Русија һәјатындан, ле
ләрдән биридир. Сонралар бу теоремлари асылы кәмиј- нинчи ингилабчыларын фәалијjәтиндән,
Әд.: Котлер Ф., Управление мар- jәтләр ардыҹыллығы үчүн кенишлән- «Кәләҹәк әсрә» (1981) романы актуал

кетингом, пер. с англ., М., 1980. дирмиш, Марков просеси нәзәријjәсини муасир проблемләрдән бәһс едир. Әсәр
МАРКИз (фр. marquis)—1) Каролинг- japaтмышдыр. М. eһтимал нәзәријjәси- лəринин чоху екранлашдырылмышдыр.
ләр империјасында маркграфа ујғун нин тәтбиглəрини, ән кичик квадрат- Азәрб. ССР-дә кечирилән РСФСР әдә
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бијјаты һәфтәсн (1961) вә Совет әдә- сы; чох кичик заманда верилмиш ато тугларыны (о чем
бијјаты күнләриндә (1975), «Халгларын мун парчаланма eһтималы аrdt-дир ләдән Марковки
тардашлығы — әдәбијjaтлaрын гардаш- (а=const) радиоактив маддәнин пар ков гајдасыны) мү
лығыдыр» Үмумиттифаг јазычылар чаланма. интенсивлијини характеризә эjjәнләшдирмиш,
конфрансында (1980) иштирак етмиш- едир. Бу, еһтималдан башга атомларын 1880 илдән башлаја
дир. ССРИ Jaҙычылар иттифагы Ида- вәзијjәти вә «јашындан» асылы дејил. раг Гафгаз нефтини
рә hej'әтинин катиби (1956—71) ол- Мүəjjән t=0 вахты үчүн радиоактив кениш тəдгиг етмиш,
мушдур; 1971 илдән биринҹи катиби- атомларын сајы т бу вахтадәк к сајда карбоһидрокенләрин
дир. Сов. ИкП 23-ҹү гурултајында Сов. атомун парчаланмасы eһтималы Р (1) јени синфини кашф
иќп Мәркәзи Тәфтиш комиссијасы едиболарса, бу, нафтенләр
нын үзву, 24—26-ҹы гурултајларында адландырмыш,
Сов.Ик мк үзвү сечилишдир. dPo(t)= — таРо(t)

ларын тәбиәтини
ССРИ Али Советинин (7—10-ҹу чағы
рыш) депутатыдыр. здәфә Ленин ор

өjpəнмиш, синтез ј0=— (тюк)ар (1)+
dt лу илә бир чох ша

дени, Октјабр Ингилабы ордени, Гыр
+ (т — к+ 1) P-1(t), хәләнмиш парафин карбоһидрокени

мызы Әмәк Бајрағы ордени вә медал алмыш, Русијанын шор көлләриндән
лaрлa тәлтиф олунмушдур.

Әсәрләр: Ата ва оғул, Б., 1966; Системин Ро(0)=1, Poy=0 башланғы апармылдыр. М. Рус Кимја Мәмијjәти
тәнликләр системини өдәўир (к=1, т. истифадә доллары үзәриндә тәдгигат

Сибир, Б., 1978; Соль земли, М., 1979; шәртләрини өдәјән һәлли исә P(t)=
ни тә'сис едәнләрдән (1868) биридир.

Әсәри: Избр. труды, М., 1955.
Горизонты жизни и труд писателя.
тьи, М., 1979; Собр. соч., в 5-ти т., т. =cx e-(m—к) at (1—e-aty* олар. Бу МАРКовников ГАЈДАСы— гејри
1—5, М., 1982.

әд.: Смоляницкий С., На мисалда вахтын һәр анында парчалан- симметрик олефинләрә су вә һидрокен
Очерк творчества Георгия мыш 0, 1, ..., т сајда атом вар. haлoкенидлəрин бирләшмә гајдасыны

Маркова, М., 1973; Чал маев в., об

новление перспективы (Реализм современ- тәдгигатлары əсасында асылы сынаг- Марковников тәҹруби јолла мүəjjән
М.п. нәзәријjәси А. А. Марковун муəjjәнләшдирән ганунaујғунлуг. В. В.

ной русской литературы), М., 1979. бунларда етмишдир (1869). М.г.-на көрә һидро
МАРКов зәнҹИРИ —eһтимал нәзә- әлагодар тəсадафи кəмијjәтләр «әмини кен атому чохһидрокенли, Һидроксил
ријjәсинин анлајышы; А. А. Марко- өjpәнмәклә әлагодар формалашмыш- вә һалокен атому исә азһидрокенли

вун тəдгигатлары нәтиҹәсиндә japaн- дыр. Марков зәнҹирләри нәзәријjәсин- карбон атомуна бирләшир. Буну муа
мышдыр. М.з. нәзәријjәсинин инкиша- дә бир вәзијjәтлән башгасына анҹаг сир елм, реакент молекулларында - елек
фы Марков просесинин умуми нәзәриј- там мә'лум , ..., твахтда кечә билән трон сыхлығынын пајланышы вә әмәлә
МАРКов ПРОСЕСИ — тəсадуфи про системләр өjpәнилир. Ёк заманда х, битлији илә изаһ едир:
сесләрин eһтимал нәзәријjәсиндә тә- вәзијjәтиндә олан системин к
биәтшунаслыг нсеген+ се
тәлиф cahəлəринә тәтбиги үчүн бөјүк мандан сонра х, вәзијjәтиндә олма
әһәмијəти Ролан хүсуси нөвү. Заманын еһтималы Рудирсә, Марков зәнҹир- ht-CH=CH-Існ;-ён-cң, - сн, сн се сн,

се"но * (- н+

мүəjjән t=0, 1, 2,..., анларында өз лəринин өjpәнилмәси ||Pll кечид мат- н“
вәзијjәтини дәјишән системин мүмкүн
вәзијjәтләр чохлуғух (системин фа- рисинин өjpәнилмасинә кəтирилир. (бурада 67 вә 5 натамам електрик
за фазасы) олсун. Х-дә тәсaдүфи кә А. Н. Колмогоров jухарыда көстәри- јүкләридир).
мијjәтəр ардыҹыллығына бакылыр. лән вә диффузија тиіли просесләри МАРКОМАН МҮҺАРИ Бәси (166—
Заманын верилмиш өзүндә ҹәмләшдирән М.п.-нин мəнти- 180)—керман вә сармат тајфаларынын
мин вәзијjәти ТЕ, п, 1, 2, ..., илә -Дуна

мишдир. Бу һалда кечид eһтималлары сәphəдини позан маркоманлар ва
ишарә едилир. Бүтүн n?1, x,€Х үчүн әвәзинә урғун eһтималларын р(t, x, y) тајфалар Шимали Италијаја сохулду

xn=1 o = X1, ..., En =x) = сыхлыг функсијаларына баҳылыр. Алар; Аквилејаны мүһасирәјә алараг
функсијасы х нөхтәсиндәки зәррәҹи- Опитерки

= P($, 1=xn- 1ѣn=x) оларса, (i=0, jйн мүəjjән с вахтдан сонра координа- 172—174 илләрдә император Аврели
щ.-ни дағытдылар (169).

п+1) вә сол тәрәфдəки eһтимал тә'јин тынын чилә y+dу арасында олмасы бөјүк чәтинликлә oнлaрын һүчумунун
едилибсә, En ардыҹыллығына Марков eһтималыдыр. Колмогоров көстəрмиш- гаршысыны алмаға мүвәффәг олду.
зәнҹири дејилир (PE=xo, Ex=x дир ки, кифajәт гадәр умуми шәртләр 175 илдә бағланмыш сүлһә ҝөрә тајфа

функсијасы лар Рома протекторатыны таныдылар....) En=x xm>0). Ихтијари ni, xek дахилиндә pit, x, y)Pt, x, y) == [A(у)(t, x, y))) + 177 илдә керман тајфалары jенидән һү
үчүн , P(x, y)=1, P(x, y) - 0 чума башладылар. 180 илдә бағланмыш

+ [в(у)р(t, x, y),vex сүлһә көрә тәрәфләрин мүһарибәјәгә

P(x, y)= P(En =y/Zn-1= x) оларса, хүсуси төрəмəли диференсиал тəнлијини дәрки сəphəдлари бәрпа едилди.(лат. MarcomanP(x, y) функсијасына Марков зән- өдәўир. Бурада (9) әмсалы у координа- МАРКОМАНЛАРтынын дәјишмәсинин орта сүр'әти, (0) (n)і] — гəдим керман тајфасы. Ин
«иринин кечид еһтималы дејилир исә һәмин сүр'әт әтрафында у тəсадафи дики Саксонија вә Түринкија әразисин
(P (En –1-x)>0; хєХ; П=0, 1,..., рәгеләрин интенсивлиј идир. М.п. био- дә jашамышлар. Сонралар М. индики
дән асылы дејилсә, Марков зәнҹирлари ложија, физика, астрономија, астро- Чехијанын әразисиндә Марободун баш
бирҹинслидир). Системин вәзијjәтләри- физика, кимја вә б. саһәләрдә кениш чылығы илә Маркоман-свев дөвлатини
ни (сонлу, јахуд сонсуз) X={x, x2, ..., } тәтбиг eдилир. japaтмышдылар (е.ә. 1 əср—eрамызын

кими нөмрәләјиб кeчид Pt)=P(x, А. В. Введение в теорию случайных про- рухары Паннонија әразисиндә мәскәнәд.: Гихман И. И., Скороход 180) нәтиҹәсиндә Ромадан иҹазә алыб
1 әсри). Маркоман муһарибәси (166—

х;) eһтималларындан дүзәлдилмиш — цессов, 2 изд., М., 1977.
= || P(t) кечид матриси алыныр. МАРКовников Владимир Васил- гајнајыб-гарышмышлар.

салмышдылар. Сонралар баварларла

Бир нечә алдымда Рn,m(x, x) кечид јевич (25.12.1837, индики Горкивил.- МАРКони (Marconi Гулјелмо (25.
еһтималы бу һалда т—п фəргиндән нин Кнјакинин ш. —11.2.1904, Моск- 4.1874, Болонја— 20.7.1937, Рома) —асылы олур (т. п. Кечид eһтималла- ва)-рус кимјачысы, А. М. Бутлеро- италјан радиотехники вә саһибкары.
рыны Һәмин матрисин көмəји илә вун шакирди. 1860 илдә Казан ун-тини Нобел мүкафаты лауреаты (1909, К. Ф.

П(n) =П” jазмаг әлверишлидир. Вахт битирмишдир. Казан (1869—71), Ho- Бруде илә бирликдə). Илк дәфә АтланМосква тик океанынын о бири саһилинә радио
кечдикҹә систем һәр ан х, вәзијjәтлә- 1873—1904) ун-тләринин проф. ол- сигналлары өтүрмүш (1901) вә десиметр
ринин бириндән дикәринә тәсaдүфи ке- мушдур. Əсас елми ишлари кимјави лик дaлғaлaрлa узаг paбитәјә наил ол
чир. Чох кениш шәртләр дахилиндә гурулуш нәзәријjәсинин инкишафет- мушдур, (1932). М.-нин вә онун фирма
М.п.-нин кечид eһтималлары сонлу вә дирилмәсинә, нефтин вә алисикл кар- сынын фәалијjәти радиотехниканын ин
ја сонсуз хәтти бирҹинс ади диферен- боћидрокенләрин (нафтенләрин) тəд- кишафында вә радионун рабитә васи
сиал тəнликләр системини өдәўир. Ми- гигинә һәср едилмишдир. М. кимјави тәси кими кениш јајылмасында мүһүм
сал: радиоактив маддәнин парчаланма- реаксијаларын бир сыра ганунaујғун- мәрһәлә олмушдур. М. сијаси фәалијjәт
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дә көстəрмиш-сенатор олмуш, Италија көркəмли хадимлари илә јазышырды. Берлин ун тинә кечмишди. Атасы К.
насионал-фашист партијасынын рәһбәр Ф. Енкелс Женни М.-ын бејнәлхалг Марксы алим көрмәк истәўирди. Мəк
органлары на үзв сечилмишдир. сосиалист фәһлә һәрәкаты гаршысын- тубларынын бириндә оғлуна јазырды
МАРКөр (фр. marqueur, marquer— дакы хидмәтләринә jүксәк гијмәт вер- ки, сәни өзүнүн вә аиләнин, əкəр һисс
гејд етмәк) 1) координат системли мишдир. О, Женни М.-ын гәбри үстү- ләрим мэни алдатмырса, бүтүн бәшә
автомат телефон стансијасында идарә- дә сөзләдији нитгини бу сөзләрлә битир- ријjәтин рифаһы наминә узун бир һә
едиҹи гурулуш; рабитә japaдылмасы- мишдир: «Әкәр нә вахтса, өз хошбахт- јат көзләўир. К. Маркс тәләбәлик ил
нын зәрурилији Һаггында информаси- лијини башкаларыны хошбахт етмәк дә ләриндә Һекел фәлсәфәсини əсаслы су
јаны гәбул едир, рабитəнин həјата ке- көрән бир гадын јашајырса, мән дејəр- pəтдә өjpәнмәјә башламыш, онун диа
чирилмаси үчүн бош каналлары мүəј- дим ки, о мəһз бу гадындыр» (јенә opa- лектикасыны гаврамыш, кәнҹ hекелчиjәнләшдирир вә чохдәфәли координат да, с. 303).

ләрә гошулмушду. Онун «Демокрит набирләшдириҹиләринин ишини Идарә
әд.: Дорнеман Л., Ж. Маркс, турфәлсәфәси илә Епикур натурфәлсәедир. 2) Кәндтәсәрруфатын- М., 1961; виноградская п. с., фәсін арасында фәргә мөвзусунда док

да—сәпин агрегатынын ачдығы шы- Женни Маркс (фон Вестфален). 6 изд., торлуг диссертасијасы (1841 илдә Јенарымларын бир-биринә паралел олма- М., 1978.
ун-ти бўна көрә она фәлсәфә докторусыны тә'мин едән васитә: нишанлајыҹы МАРКС, Лонке

аләт. М. сферик диск вә ачылыб-бағ- Женни (1.5.1844, Сен-Жермен, Парис идеалист мөвгедән јазылса да, мүба
(Marx; Longuet) дәрәҹәси вермишди), умумән екелчи,

МАРКС, Евелинг (Marx; Aveling) јахынлыгы — 11,1 1883, Apжaнгөj, Па- руз атеизм руу илә ашыланмышды;
Елеонора (16.1.1855, Лондонез1.3. рис јахынлығы) — бејнәлхалг сосиалист бурада гəдим јунан атомист философ
1898, 1ондон)-Ин Һәрэкаты хадими, көркəмли марксист- ларынын хидмәтләри гејд едилиш,
ки.1тәрә вә бејнәл публиcист, К. Марксын бөјүк гызы, фәлсәфәнин həјата фәал мүнасибәти
халг фәһлә һәрәка «Бејнәлхалг фәһлә һәрәкаты мүһитиндә e'лан олунмушду.
ты хадии, К.Марк бөјүмүш вә онунла сых тәмасда кама К. Марксын идеја-сијаси бахышла
сы кичик гызы. ла јетмиш» м. (Ф. Енкелс) бир чох рынын формалашмасы Гәрби Авропа
Инкилис сосиалисти саһәләрдә, хүсусилә, Биринчи Интер- өлкәләриндә буржуа ингилабларынын
Е. Евелингин арва насионала рәһбәрлик ишиндә атасы- jетишдији дөврә тәсaдүф етмишди;
ды вә силаһдашы. нын јахын көмәкчиси олмушдур. 4. јсни иҹтимаи синиф — пролетариат тарих
М. Б. Британијада Вилјамс ләгәби алтында Ирландија мә сәнәсилә атылмыш вә пролетар дүнја
илк сосналист тәш сәләси илә әлегәдар 1870 илдә «Мар- көрүшүнү, пролетариатын азадлыг мү
килатларынын јара - сејез, газетиндә дәрҹ етдирдији мәгалә баризэсинин елми нәзәријjәсини ишләјиб
дыҹыларындан би ләр бејнәлхалг мәтбуатда кениш рәј до Һазырламаға тəлəбат јаранмышды.

ғурмуш вә Инкилтәрә һөкумəтини ир К. Маркс сијаси фәалијjәтә Көлндәри олмуш, «јени
тред јунионлар» һә ланд ингилабчыларына каршы тә'гиблә чыхан «Рејн гәзети»ндә башламышды:

рәкатында фәал иштирак етмиш, гадын- Парис Коммунасыны (1871)ри дајандырмаға мәҹбур стмишди. м. 1842 илин апрелиндә о, гәзетин әмәк -
лар арасында бөјүк иш апармышдыр. алгышла- дашы, октјабрында исә редактору, ол

Икинҹи Интернаси олалын бир сыра мүһаҹир коммунарлара бөјүк көмәк көс- горудан, Алманијадакы сијаси иртиҹа
мыш, онун мәғлубијjәтиндән сонра исә муш, халг күтләләринин мəнафејини

м. Инкилтәрә вә Алманијанын сосиас тəрмишдир. М. 1872 илдә коммунанын ны вә мә"нәви зүлмү ифша едән бир сы
лист мәтбуатында фәал иштирак етмиш фәал хадимлариндән олан ш. Лонке ра публиcист мәгалә дәрҹ етдирмишди.

илә евләнмишдир. Коммунарлара ам Газетдә ишләмәси, həјатла, сијаси мү
дир. К. Марксын бир сыра әсәрини нистија верилдикдән сонра 1881 илдә баризә илә, бинәсиб зәһмәткешләрин
вә Ф. Енкелс harгында хатирәләрин Енкелсе Женни Лонке, анаданкәлмә тәмасла олмасы К. Марксы нәзәријjәмүәллифидир.

Әд.: Воробьева О. Б. и Си Маркс» некрологунда јазырды ки, илә дaha jaxындан мәшғул олмаға сөвг
нельникова й. м., дочери Маркса, пролетариат онун симaсындa гәһрәман етмиш, онун бахышларынын форма
5 изд., М., 1978. олду (бах лашмасына тәкан вермишди. В. И.

МАРКС (Marx) Женни (гызлыг Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., Ленин јазмышдыр: «Бурада Марксын
фамилијасы: фон Вестфален, von We т. 19, с. 347). идеализмдән материализмә вә ингилаби

демократизмдән коммунизмә кечмеси
stphalen) (12.2.1814, әд.: Воробьева О. Б. и Си• мүшаһидә олунур» (Әсәр. там күллиjЗалтсвeдeл — 2. 12. нельникова И. М., Дочери Маркса, јаты, ҹ. 26, cəh. 88). Сензуранын күч1881, Лондон)— К. 5 изд., М., 1978.

ләнмәсинә бахмајараг, «Рејн гәзети»нин
Марксын арвады, МАРКС (Marx) Карл (5.5.1818, Трир— ингилаби-демократик мәсләки кетдикҹә
досту вә көмәкчиси. 14.3.1883, Лондон)-даһи мүтәфәккир даhа да аjдынлашырды; 1843 илин јаК. Марксын ушаг- вә алим, елми коммунизмин баниси, зында һөкүмәт газети бағлады. К.
лыг досту олан Жен- бөјүк ингилабчы, бејнәлхалг пролета- Маркс хариҹдә ингилаби журнал нәшрни (К. Марксын риатын рәһбәри вә мүәллими. етмәк үчүн Алманијадан кетмәји гарара
атасы Һенри Маркс К. Маркс вәкил аиләсиндә доғул- алды. Јола дүшмәздән әввәл о, ушаг
Женнинин атасы мушдур. Атасы һенрих Маркс 18 әс- лыг досту. Женни фон Вестфаленлә
барон Лудвиг фон рин габагҹыл франсыз мүтәфәккирлә- евләнди. Карл илә Женни һәлә 1836
Вестфаленлә аиләви ринин әсәрләринә јахындан бәләд иди, илдә нишанланмышдылар. Лакин гызын
дост олмушлар) 1843 б, оғлуну чох севир, онун мә'нәви ин- гоһумларынын бунa мaне олаҹагларын
илдә она әрә ҝет- кишафына даим гајғы көстәрирди. дан әһтијат едиләрәк, һәмин факт кизли

миш вә һәмин вахтдан нәинки, өз әри- Сонралар һәјата бахышларында ата сахланмышды. Женни Маркс К. Марк
нин... мубаризаси илә һәмфикир олмуш, илә оғул арасында фикир аjpылығы сын сәдагəтли, вәфалы досту вә өмүрhабелә бөјүк дәрракә вә аловлу бир eh- japaнмасына бахмајараг, К. Маркс joлдaшы олду.
тирасла бу ишда иштирак етмишдир» өмрү боју атасынын хатирәсини азиз К. Маркс 1843 илин парызында
(Маркс К. и Энкелс Ф., Соч., тутмуш, онун фото шәклиндән аjpыл- Парисә кәлиб дәрһал фәһлә вә сосиат. 19, с. 300). Күбар мүһити илә әла- мамышдыр (Ф. Енкелс бу шакли к. лист һәрәкатына гошулду, истисадчы
гәни гыран Женни К. Маркса гаршы Марксын табутуна тојмушду). Доггуз ларын вә утопик сосиалистләрин әсәр
јөнәлдилмиш бүтүн тә'тибләрә бөјүк ушаг анасы олан Һенриетта Пресбур- ларини өjpәнмәјә башлады. 1844 илинмәтaнәт вә фәдакарлыгла синә кәрмиш- гун көрүш даирәси мәһдуд иди вә о, февралында жәнҹ hекелчи А. Руке илә
дир. 1848 илин мартында Белчика һөку- jалныз ев ишлари илә мәшғул олурду. бирликдә «Алман-франсыз салнамəси»мәти К. Марксы сүркүн едәркән Жен- Ҝәнҹ Карл 1830—35 илләрдә шәһәр нин 1-ҹи бурахылышыны нәшр етдир
ни дә һәйсә алынмышды. 1849 илдә Ин- кимназијасында охумушдур. Һәлә ди; бурада дәрҹ олунан мәгаләләрин
килтәрәјә көчдүкдән сонра Женни мү- кимназијада бурахылыш имтаһаны дә o, күтләләрә, пролетариата артыг
haҹир һәјатынын бүтүн аҹысыны дад- верәркән К. Маркс «Пешә сечән кән- бир ингилабчы кими мүраҹиәт едирди.
мыш вә нәтиҹәдә дөрд ушағыны итир- ҹин дүшүнҹәләри» мөвзусунда јазды- К. Маркс емевҹуд олон нә варса ha
мишди. К. Марксын сәдагəтли көмәк- ғы иншада һәјатын мә'насыны бәшә- мысыны амансызҹасына тəнгид» едә
чиси вә мәсләһәтчиси олан Женни м. ријjәтә фәдакарҹасына хидматдә кө- рәк јазырды: «Тәнгид силаһы, әлбәт
әринин гарышыг әлјазмаларыны (мәт- pүрдү. К. Маркс 1835, илдә Бонн ун- тә, силаһла едилән тәнгидин јерини
буат үчүн көчүрүр, бејнәлхалг фәһлә тинин һүгуг факултәсинә дахил олмуш, вермәз, мадди гүввәни мадди гүрвэ
рә сосиалист һәрәкатынын бир сыра бир ил сонра атасынын мәсләһәти илә илә jыхмаг лазымдыр; лакиң нәзәријjә
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дә күтләләрэ һаким олан кими мадди гарынмасына формал олараг бəһанә феврал ингилабынын башланмасы иләгүввәјә чеврилир» (Маркс К., Эн- вермәмәк үчүн К. Маркс 1845 илин бир вахтда дэрч едилән «Коммунистгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 1, с. 422). декабрында рәсми сурәтлә Пруссија Партијасынын Манифести» марксиз
Ингилаби нозәријjәнні, габагчыл фэл- тәбәәлијиндән чыхды. Пајызда к. мин илк програм сәнәди олду, пролесәфәнии дашыбыгҹысы jалныз пролета- Маркс вә Ф. Енкелс бирликдә «Ал- тариатын елми дүнјакөрүшүнүн принраат ола биләр. «Фәлсәфә пролетариат- ман идеоложијасы» адлы jени биркә сипләрини е'лан етди. Бу әсәрдә jенида өз малли силаһыны тапдыгы кими, әсәр јазмага башладылар. Әсәрин гаја- бир дүнјакөрүшү, ичтимаи həјат саһәпролетариат да фәлсәфәдә өз мә'нови си К. Марксын јаздығы мәшһур •Фе- сини дә әһатә едән ардычыл материасалаһыны тапыр...» (јенә орада, сэһ. јербах hаггында тезисләрдә (1845, ап- лизм, инкишаф һаггында ән мүфәссәл,
428). Бу дөврдә К. Маркс идеализм рел) эксини талмышды. Ф. Енкелсин ән дəрин бир тә'лим олан диалектиилә әлегәни тамамилә кәсіб материа- тә'биринчә тезисләр К.

Марксын ка, синфи мүбаризә нәзәријjәси во јенилизм мөвгејинә кечмиш, ону идеализм - «...дүнјабахышынын даһијанә рүшејми- ҹәмијjәтин, коммунизм ҹәмијjәтининдән тәмизләнмин диалектика илә бир- ни верэн илк сәнәд»дир (Маркс К., јарадыҹысы олан пролетариатын бүләшдирмиш, сонра да янгилаби демок- Енкелс Ф., Сечилмиш әсәрләри, ҹ. түн дүні тарихиндә оjнадығы ингиларатизілән коммунизмә кечәрәк про 2. Б., 1953, cəh. 360). Јекунлашдырычы би рол һаггындагы нәзәријjә даһијанә
летариатын мөвгејиндә дурмушду. о 11-чи тезислә јепи, пролетар дүнјабахы- бир аjдынлыгла шәрһ едилмишдир»вахтдан К. Марксын дүнјакөрүштүнүн нын ишгилаби характери парлаг шә- (Ленин В. И., Әсәр. там күллијјаты,формалашмасы просеси ејни заманда килдә ифадә олунушдур: «Философ- ҹ. 26, cəh. 50).
елми коммунизмин, ингилаби пролетар лар лүпјаны анҹаг мухталиф шәкилдә Гәрби Авропа өлкәләриндә 1848—
дүнјакөрүшүнүн формалашмасы про- изаһ етмишләр, мәтләб исә ону 49 илләрин буржуа ингилаблары марксеси олмушдур.

дэј шдирмәкдан ибарәтдир» сизм үчүн илк тарихи сынаг олду,1844 йл августун ахырларында к. (јенә орада, сəh. 407). «Алман идеоло- марксизмин ирәли сүрдүү идејалары
Марксын Парисдә Ф. Енкелслә әламәт- кијасында К. Марксын əн бөјүк кәшф- вә чыхартдығы нәтиҹәләри тәҹрүбәдәдар көрүшү олду (илк көрүш 1842 илдә ләриндән бири —ҹәмијjәт һаггында елм- jохлајыс тәсдиг етди, онун сијаси ва
«Рејн гәзети» редаксијасында олмуш- до нигилаби чеврилиш олaн тарихи ма- тактики мүддәаларынын дүзкүнлүүнү
ду). Бу көрүні онларын бахышлары- териалистҹәсинә анлајыш үмуми шәкил- көстəрди. 1848 илин мартында мүртәҹе
нын там бирлијини ашкар етди, онла- дә ифалә едилмишдир. Бу әсәр комму- hакимијjәт органларынын Белчикадан
рын достугунун, јарадычы әмәкдан низмии нәзәри əсаслары олан диалек- сүркүн етдији К. Маркс ингилаби Палығынын, бүтүн өмүрлэри боју давам тик вә тарихи материализмин форма- рисә гајытды. Бурада о, Коммунистләр
едән биркэ нәзәри вә сијаси фәалијjә- пашмасында мүһүм мәрһәлә иди. иттифагынын јени Маркази Комитасини
тинин тәмәлини гојду. «Годим рэвајот К. Маркс 1845 илин јајында Ф. Ен- (MK) тәшкил етди, онун ардынҹа Па
ләрдә мүхталиф вэ тэ’сирли достлуг келелә бирликдә Инкилтәрәјә сәфәр ет- рисә кәлән Ф. Енкелслә бирликдә инги
нүмунәлэригдәні данышытыр. Авропа миш, Инкилтэрә фәһлә һәрәкаты, онун лаби мүбаризәдә пролетариатын стра
пролетариаты дејә биләр ки, опуні ел- габагҹыл нүмajәндәләри илә таныш ол- текија вә тактикасыны мүəjjән едән сәмини инсан достлугуна даир бүтүн əні мушду.

нәд-Иттифагын «Алманијада Ком
тә'сирли гадим рәва jәтләрдәкиндән да- К. Маркс нәзәри ишлә јанашы, про мунист Партијасынын тəлəблари» ад
ha cәмими бир достлугла jашамыш олaн летариатын габагҹыл нүмajәндәләрини лы сијаси програмыны ишләјиб һазыр
ики алим вә мүбариз јаратмыйдыр» јени дүнјакөрүшү мөвгејиндә сых бир- лады. 1848 ил апрелин аввәлләриндә(Ленин В. И., Әсәр. там күллијјаты, ләшдирир, јарымчыг, хырда буржуа К. Маркс, Ф. Енкелс вә јахын силаh
ч. 2, cəh. 13). К. Маркс Парисдә алман идејаларынын тә'сириндән хилас дашлары Алманијаjа jола дүндүләр.мүһаҹирләрииии «Форвертс» («Ирәли») магда онлара көмәк едирди. Артыг орада да ингилаб башланмыш
газетиндә әмәк Дашлыг етмиш вә онун Коммунизм идејаларыны таблиғ ет- ды. К. Маркс Көлндә күндалик «Јени
ингилаби демократик истигамәт тутма- мәк үчүн К. Маркс вә Ф. Енкелс 1846 Рејн гәзети» редаксијасына башчылыг
сында бөјүк рол оjнамыды. Парис илин әввәлиндә Брүссел коммунист етди (1848 ил, 1 иjун — 1849 ил, 19 мај),
көрүшү заманы К. Маркс вә Ф. Ен- мухбир комитәсини јаратдылар. Ко- ону фәһлә синфинин мүбариз гүввәлә
келе «Күгәлдәс аилә» адлы илк биркә митә К. Марксын Инкилтәрә, Франса рини cых бирләшдирән мәркәзә, ингиелми әсәр үзәриндә ишләмәјә башлады- вә Алманијадакы мәсләкдашлары илә лаби мүбаризә гәраркаһына, «инги
лар; 1845 илин февралында чапдан әлегә сахлајырды. К. Маркс мешшан лабчы пролетариатын һәлә индијәдәк
чыкмыш бу әсәрдә кәнч heкeлчилəрин алман «һәгиги сосиализм»ини, В. Вејт- мисли көрүнмәмиш ән јахшы органына
субјектив идеалист бахышлары вә үму- лингин бәрaбәрләшдириҹи утопик ком- (јенә орада, ҹ. 26, cəh. 90) чевирди.мијjәтлә һекелин идеалист фәлсәфәси мунизмини, П. Прудонун сосиал исла- К. Маркс газет бурахмагла jанашы,
кəскин тəнгид олунмундур. «...Про- hатчы баxышларыны тəнгид етди. В. И. фәһлә вә демократик тәшкилатлардалетариатын ролуна Марксын артыг, Ленин К. Марксын Прудонун фәлсәфи фәал ишләфир, кениш халг күтләләрини
демәк олар, мүəjjәнләшмиш бахышыны вә истисади идејаларынын əсассызлы- ингилаби мүбаризәјә ҹәлб етмәјә ча
чох габарыг шәкилдә ирәли сүрә... гыны ашкара чыхаран вә тарихи мате- лышыр, тэригэтчилик ва реформизм
(јенә онун, Әсәрләри, ҹ. 38, cəh. 9) риалистҹәсинә анлајышы шәрһ едән мејлләринә гаршы мүбаризә апарыр,
бу әсәр пролетар дүнјакөрүшүнүн нэ- «Фәлсәфә jохсуллуғу» китабыны (1847) ингилаби Һадисәләрдә билaвaситә иш
зәри əсасларыны japaтar jолунда мү- jеткин марксизмин илк әсәрләриндән тирак едирди. 1849 ил апрелин 1-чи јаһүм мәрһә лә иди. бири адландырмышдыр (бах Әсәрләри, рысында К. Маркс Алман фәһлә чәмиj
К. Маркс Парисдә фәһлә тәшкі- ҹ. 25, cəh. 425). «Брүссел алман гәзе јəтиндә (1847 илин августунда Ф. Ен

латлары, онлaрын рәһбәрләри илә әла- ти»ндә дәрҹ етдирдији мәгаләләрдә к. келслә бирликдә japaтмышдылар: әca
гә сахлајырды. Онун бу рада ән јахын, Маркс јахынлашан ингилабда пролета- сән мүһаҹир алман фәһләләрини бир
әзиз досту исә бөјүк алман шаири һ. риатын тактикасыны ишләјиб һазырла- ләшдирирди) сијаси истисада дайрҺејне иди. К. Марксын тә'сири илә jырды.

охудуғу мүһазирәләрин бир һиссасини
hејненин јарадычылыгында ичтиман 1847 илин аввэлиндә К. Маркс вә «Муздлу әмәк вә капитал» ады илә дәрҹмотивләр күҹләнирди. Ф. Енкеле алман фәһлә вә сәнәткар- етдирди. Əксингилабын һүчуму нәти
Ингилаб фәалијjәтилә көрә Фран- ларыны бирләшдирән Әдаләтлиләр ҹәсиндә «Јени Рејн гәзети» бағланды

садан сүркүн едилэн К. Маркс 1845 иттифагына дахил олдулар; ону про- вә Көлндән сүркүн едилән К. Маркс
илин февралында Брүсселә кетди, чох летар идеологијасы принсиплари эса- 1849 ил иjунун аввәлиндә Парисә кет
кечмәдән Ф. Енкелс дә бураја кәлди. сында jенидән тәшкил едиб, пролета- мәјә мәчбур олду. Лакин Франса he
К. Марксын Брүсселә кәлиши Белчика риатын илк бејнәлхалг партијасына-— кумəти она бурада jашамаға пҹаза
haкимијjәт органларыны нараһат сдирди Коммунистләр иттифагына чевирди- вермәди. Августун ахырларында к.
вә полисә тапшырылышиды ки, она ләр. Коммунистләр иттифагы К. Маркс Маркс Инкилтәрәјә көчүб, өмрүнүн
кизлинҹә көз гоjсунлар. 1845 ил мар- вә Ф. Енкелсин таклифи илә пролетар сонунадәк орада мүһаҹирәтлә jашады.
тын 22-дә К. Марксы полис идарәсинә бејнәлмиләлчилији принсипини е'лан Лондонда К. Маркс Коммунистләр ит
чақырыб чари сијасәтә даир Белчикада едән вә үмүмдүнја-тарихи әһәмијjәтә тифагы МК-сыны jенидән japaтды, ин
һеч нə чап етдирмәмәк барәдә илтизам малик олaн «Бүтүн өлкәләрин пролетар- килис вә франсыз ингилабчылары илэ
вермәјә мәчбур етдиләр. К. Марксы лары, бирләшин 1» шүарыны девиз ки- әлaгәләри низама салды, Ф. Енкелслә
Франсадан сүркүн етдирмәјә наил ми гәбул етди. 1847 илин ахырларында бирликдә «Јени Рејн гәзети». Сифаси
олан Пруссија һөкумəти она Белчика- Иттифагын 2-ҹи конгресиндә К. Маркс игтисади ичмал» журналыны нәшр ет
да да раhатлыг вермир, бурадан да вә Ф. Енкелсә Иттифагын програмыны ди (6 нөмрәси чыкмышдыр). Журнал
суркүн олунмасына ҹәһд көстәрирди. Ишләјиб һазырламаг тапшырылды. Он- да ингилабын дәрслари тәһлил олунур
Пруссија һөкумəтинин онун талејинә ларын јаздығы вә Франсада 1848 ил ду. (1848-ҹи илдән 1850-ҹи иләдәк
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Франсада синфи мүбаризә» китабыны би Авропа вә Америка өлкәләриндә, ды, капитализм гурулушунун тарихэн
тәшкил едән мәгаләләр силсиләсиндә Шәргин мүстәмләкә өлкәләриндә баш кеч иҹи характерини вә мәhвинин ла
вә oдөврдә јаздығы башга әсәрләрин- верән сијаси һадисәләрә, азадлыг һәрә- бүдлүүнү сүбут етди. Марксизми иг
дә К. Маркс буржуазијанын əксинги- катынын тазаһүрләринә мүнасибəтини тисадитә'лиминин магзи капиталист

лабилијинин шиддәтләндијини ва ин- билдирирди. О, фәһлә сосиалист истисмарынын спррин, механизміни
гилаби һәрәкатда пролетариатын апа- һәрәкатынын иштиракчылары илә әлaгэ ашкара чыхаран изафи дәјәр нэзәриj
рычы гүвдәјә чеврилдијини көстəрди, сахла јыр, Коммунистләр иттифагы сы- jәсидир. Бу, тарихин материалистанла
илк дәфә «пролетариат диктатурасы» раларында jетишән вә иртиҹа иллә- jышындан сонра К. Марксын икинчи
терминини ишлэтди, ингилаби мүба- риндә мүхталиф өлкәләрә дағылан про- бөјүк кәшфи иди. «Изафи дәјәр тә'ли
ризәдә пролетариатын кәңдлиләрлә ит- летар ингилабчыларыны идејаҹа исти- ми Марксын игтисади нәзәријjэсинин
тифагы Һагтында, ичтимаи Инкиша- гамәтләндирир, елми коммунизмин тәб- тәмәл дашыдыр» (јенә орада, ч. 23, сэһ.
фын сүр'әтләндириҹиси, «тарихин ло- лиғини гајда ја салмагда онлара көмәк 48). К. Марксын Игтисади та'лими ич
комотиви» олан ингилаблар һаггында, едир, ингилаби ән'әнәләри горумағы өj- тимай сэрвэтдә пролетариатын һәгиги
фасиләсиз ингилаб вә онун кедишиндә рәдирди. пајыны, капитализм гурулушунун ода
буржуа-демократик дәјишикликләрин- 50-ҹи илләрин ахырлары — 60 ҹы ил- ләтсизлијини, фәһлә синфи илә бур

сосналист дəјишикликларинә ке- ләрдә демократик вә ингилаби һәрәкат- жуазијанын мәнафеләринин барыншмаз
чилмаси һагтында мүддәалар ирәли ларын јүксәлмәси илә әлагодар К. Маркс лығыны, капитализм гурулушунун мэh
сүрдү. «Луи Бонапартын он саккиз пролетар партијасы japaтмаг мәгсэдилә ви вә онун коммунизм илэ эвәз олун
бремери» әсәриндә (1852) К. Маркс ингилаби гүввәләри топламаг саһәсин - масы үчүн сосиалист ингилабынын зэ
белә бир нәтиҹәјә ҝәлди ки, пролетар дә фәалијjәтини кенишләндирди, мүһа - рурилијини пролетариата изаһ егди.
ингилабынын кедициндә көһнә һәрби- ҹирләрин «Фолк» («Халг», 1859) гэзе Бу тә'лим ҹәмијjәтин ингилаби јолла до
бүрократик дөвләт машыныны дағытмаг тини коммунист таблиғатынын трибу- jишдирилмәсиндә пролетариатын үмум
зәруридир. В. И. Ленин јазмышдыр: нaсынa, japaнмагда олан пролетар пар- дүнја-тарихи ролуну ашкара чыхарт
«Бу нәтиҹә марксизмин дөвләт нәзәриј- тијасынын органына чевирә билди. ды, пролетариаты синфи мубаризанин
jәсиндә башлыҹа əсас ҹәһәтдир» К. Маркс 1861 ил ислаһаты әрәфәсин - ганунaујғунлугларына даир дəрин би
(Әсәрләри, ҹ. 25, cəh. 431). дә вә ислаһатдан сонра Русијада кәнд ликлә силаһландырды, истисмарчыла

Мүһаҹирәтлә К. Марксын һәјаты ли һәрәкатынын ојанмасыны, АБШ да ра гаршы мүбаризэдэ онун мүттәфиг
еһтијач вә мәһрумијjәтләр ичиндә ке- вәтәндаш мүһарибәсини (1861 — 65), ларини көстəрди.
чирди. Једди ушағындан дөрдү өл- Полша милли азадлыг үсјаныны (1863-— «Капитал»да вә онунла баглы олан
мүш, јалныз үч гызы — Женни, Лаура, 64) бөјүк диггәтлә излəјир, бунларда һазырлыг әсәрләриндэ марксизмин ди
Елеонора сағ галмышды. 1855 илин ап- jени ингилаби јүксəлишин тəзаһүрлә кәр тәркиб һиссәләри— диалектик вэ
релиндә аиләнин севимлиси, истe'дад- рини көрүрдү. тарихи материализм, елми коммунизм

лы бир оғлан олан 8 јашлы Едгарын 50 — 60 ҹы илләрдә К. Маркс өзүнүн нәзәријjәси дә инкишаф етдирилди.
өлүмү К. Маркса даhа ағыр зәрба вур-игтисади тә'лимини һазырлa jыб баша В. И. Ленин јазмышдыр: «Марксдан
мубоду. К. Маркс Ф. Енкелсә јазмыш- чaтдырды. 1857—58, 1861 — 63 вә 1863— мирас олараг (бөјүк һәрфлә јазылан)
ды кй, мән чох бəдбәхтликләр көрмү- 65 илләрдә бир биринин ардынча үч- «Мәнтиг» галмамышса да. «Капін
шәм, әсл дәрдин нə oлдуғуну исә инди ҹилдлик иктисади әсәрин әлјазмалары талын мәнтиги галмышдыр... «Ка
билирәм. ЕҺтијаҹла мүбаризә, кәркин (200 мүәллиф вәрәгиндән чох) јара - питал»да бир елмә материализм мəнти
земни әмәк К. Марксын сәһһәтини по- дылды. Бу ишин кедишиндә К. Маркс ги, диалектикасы вә идрак нәзәријjәси
зурду. О, көз хәстәлијиндән, ревма- «Сијаси игтиса дын тəнгидинә даир» тәтбиг eдилмишдир» (Әсәрләри, ч. 38
тизмдән, сонра исә гара ҹијəриндән китабыны нәшр етдирди (1859). Он беш - сəh. 336).
әзијjәт чәкирди. К. Маркс көзәл аилә иллик тəдгигатларын нәтиҹәси олан К. Маркс Бејнэлхaлг Фәһлә Бир
башчысы иди. Онун вә Женнинин са- бу әсәрин мүгәддимəсиндә тарихи ма- лијинин (бах Биринҹи Интернaсионал)
jәсиндә аиләдә һәмишә оптимист әhва- териалистҹәсинә анлајышын маһијjә- тәшкили вә фәалијjәтиндә көркəмли
ли-руһијjә, сәмимилик һөкм сүрүрдү. тинин классик тә'рифи верилмишдир. рол оjнамышдыр. В. И. Ленинин тэ би
Хошбәхтлији мүбаризәдә көрән, јал- (бах маркс К., Енкелс Ф., Се- ринчә«Маркс бу ҹәмијjәтин илһамчысы»
таглыға сон дәрәҹә нифрәт едән к. чилмиш әсәрләри, ҹ. 1, Б., 1978, cəh. (Әсәр. там күллијаты, ч. 26, cəh. 52),
Маркс инсанларда дүзҝүнлүү, садə- 553—554). програм сәнәдларинин, ән мүһүм гэтна
лији јүксәк гијмәтләндирир, ушагла- 1867 илдә «Капитал»ын 1-ҹи ҹилди мəлəринин мүәллифи, мухталиф тəдбир
рына да бу, руһда тәрбијә верирди, чапдан чылды. К. Маркс китабын сон лəринин тәшәббүсчүсү, әслиндә Баш
О, бәдии әдәбијјаты, инҹәсәнәти дәрин- вәрәгини тәсһиһ едиб чапа имзaлaдыг- Шуранын рәһ бəри иди. К. Маркс Ин
дән севир, шаһмат оjнамағы хошлајыр- дан сонра Ф. Енкелсә јазмышды: «Бе тepнaсионалын әсл фәһлә тәшкилaты
ды. Ф. Енкелсин мадди јардымы чох ләликлә, бу чилд ъазыр - кими japaдылмасына наил олду. к.
заман К. Марксын аиләсини јохсул- дыр. Бунун мүмкүн олмасы үчүн мән Марксын тәртиб етдији сəнəдлэр— Беј
лугдан хилaс едир, К. Маркса нәзәри анчаг сәнә борҹлујам. Мәндән өтрү сә-нәлхалг Фәһлә Бирлијинин тә'сис мани
мәшғәләләрини давам етдирмәк имка- нин фәдакарлығын олмасаjды, үч ҹилд фести вә Бирлијин мүвәггати низамна
ны верирди. үчүн бүтүн бу бөјүк иши мән һеч бир мəси пролетар синфи характери дашы

Јени дүнјакөрүшүнү Һәртәрәфли Һалда көрә билмәздим. Сәни гуҹагла- jырды, фәһлә һәрәкатынын минимум
инкишаф етдирмәк саћәсиндә К. Маркс рыб дəрин тәшәккүрүмү билдирирәм » програмы, о дөврүн ән ингилаби прог
илә Ф. Енкелсин қәркин зећни фәалиј- (јенә онлaрын, Сечилмиш мәк- рамы иди. Бу сәнәлләрдә фәһлә һәрәка
јəти онларын демәк олар, арасыкәсил- тублар, Б., 1955, cəh. 198). К. Маркс тынын синфи мустәгиллији («фәһлэ
мәјән јазышмасында өз əксини тапмыш- сонракы ҹилдләр үзәриндә өмрүнүн со- синфинин азадлығы фәһлә синфинин
дыр. В. И. Ленин јазырды: «Әкəр бүс нунадәк ишләмиш, әлјазмаларыны ми- өзү тәрәфиндән әлдә едилмәлидир»,
түн јазышманын, неҹә дејәрләр, фокус силсиз бир сә' јлә, виҹданла тәсһиһ едиб Маркс К., Енкелс Ф., Сечилиш
нөгтәсини, јə'ни ирәли сүрүлән вә мү- дүзәлтмиш, тәкмилләшдирмишди. к. әсәрләри, ҹ. 1, Б., 1953, cəh. 369) вә про
закирә едилән бүтүн идејаларын топ- Марксын вафатындан сонра бу иши летар бејнәлмиләлчилији принсипләри
ландығы мәркәз нөгтəни бир сөзлә ифа- баша чaтдырмаг Ф. Енкелсин өмдәсинә e'лан олунмушду. К. Марксын рәһбәр
дә етмәк истәсәк, Һәмин сөз диалек- дүндү; о, галан әлјазмаларыны ре- лији илә Интернaсионал фәһлә һәрәка
тикадан ибарәт олар. Материалист дактә едиб чапа һазырламаға чох бөјүк тындагы милли әлаһиддәлији вә тәш
диалектика бүтүн сифаси игтисадын эмәк сəрф етди. 2-ҹи ҹилд 1885, 3-ҹү килат пәракәндәлијини арадан галды
лап əсасындан башлајараг јенидән иш- ҹилд 1894 илдә чапдан чылды. В. И. рыр, мухталиф өлкәләр ин пролетариа
ләнмәсинә— тарихә, тәбиәтшүнacлыға, Ленин јазмышдыр: «...Капиталын бу тынын габагҹыл дәстәләрини бејнәлми
фәлсәфәјә, фәһлә синфинин сијасəтинә ики ҹилди ики адамын: Маркс вә Ен- ләл синфи гүввә һалында бирләшдирир,
вә тактикасына тәтбиг eдилмишдир — келсин әсәридир» (Әсәр. там күллијja- фәһлә һәрәкатынын бејнәлхалт харак
Марксы вә Енкелси һәр шејдән чох ты, ч. 2, cəh. 13). «Капитал»да шәрһ терини ашкара чыхарырды. Фәһлә һә
марагландыран бах будур, онларын ја- едилмиш истисади тә'лим сифаси исти- рәкатында мүхталиф хырда буржуа
ратдыглары ән әһәмијjәтли вә ән јени садда ингилаби чеврилиш олду вә сија- ҹәрәјанларына — прудонизмә,. блан
шеј бах будур, ингилаби фикир тари- си истисады әсл елми зәмин үзəринә кизма, лассалчылыға, тред-јуниониз
хиндә онлaрын ирәли атдыглары даһи- кечирди. К. Маркс капитализм ҹәмиј- мә вә бакунизмә гаршы идеја мүбаризә
јанә алдым бах будур» (Әсәр. там күл- jәтинин һәрәкәтинин истисади ганун уну си апаран К. Маркс вә силаһдашлары
лијјаты, ҹ. 24, сəh. 286). К. Маркс сај- кәшф етди, капиталист истеһсал үсулу- Интернaсионалда марксизмин тәшки
ҹа аз олан фәһлә вә мүтәрәгги буржуа ну, онун мејдана кәлмәси вә инкишафы- лат, сонра исә һәм дә програм принсип
газетләриндә әмәкдашлыг едәрәк, Гәр- нын ганунaујғунлугларыны арашдыр- ларини фәһләләрин шүуруна чатаҹаг
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тәрздә бәргәрар етмәјә наил олдулар, ри олан Марксын вә Енкелсин әһәмиј- доктриналарыны, идеалист вә утопик
күтләләри өз әмәли тәҹрүбәләри эсасын- jәти, демәк олар ки, даим артырды, бахышларыны тəнгид етсә дә, oнлaрын
да, биркә синфи мүбаризә просесиндә чүнки һәрәкатын өзү дә дајанмадан ар- чаризмә гаршы мәрд мүбаризасини бе
елми сосиализм идејаларыны гаврајыб тырды» (јенә орада, ҹ. 2, cəh. 14). jүк рәлбәтлә изләбирди.
дәрк етмәјә јахынлашдырдылар. В. И. "К. Маркс Ф. Енкелслә бирликда К. Маркс өмрүнүн сонунадәк пар
Ленин јазмышдыр: «Маркс мүхталиф мухталиф өлкәләрин сосиалистләри илә тија-сијаси ишлә јанашы, «Капиталын
өлкәләрин фәһлә һәрәкатыны бирләш- тез-тез јазышыр, перспективлари гиј- сонракы ҹилдлəринин һазырланмасы
дирәрәк, гејри-пролетар сосиализминин, мәтләндирир; бејнәлхалг фәһлә һәрә- илә әлaгәдар нәзәри иш дә апармыш,
марксизмдән әввәлки сосиализмин мүх- катынын милли дәстәләри гаршысын- дүнја тарихи илә мәшғул олмуш, иб
тәлиф формаларыны (Мадзини, Пру- да конкрет вәзифәләр гоjур, пролетар тидаи ҹәмијjәтин тарихини өjpəнмиш
дон, Бакунин, инқилис либерал тред партијаларынын japaдылмасы вә тәш- ди. О, 1877 илдә Ф. Енкелсин «Анти
јунионизми, Алманијада сағ лассалчы килатҹа мөһкәмләндирилмәси, парти- Дүринг» әсәри үчүн сијаси истисада
тәмајүлләри вә саирәни) бирҝә фәалиј ја сијасəти, пролетариатын синфи мү- даир фәсил јазмышды.
jәт jолуна салмаға чалышараг, бүтүн баризасинин стратекија вә тактикасы Марксын һәјат јолу сон дәрәҹә чә
бу тəригәт вә мәктәбчикләрин нәзэриј- мәсәләләри барәсиндә мәсләһәтләр ве- тин олмушдур. Бүтүн Авропа өлкәлә
jәләринэ гаршы мүбаризә апарараг, рир, фәһлә һәрәкатындакы оппорту- ринин мүртәҹе гүввәләри ону тә'гиб
мүхталиф өлкәләрдә фәһлә синфинин нист ҹәрәјанлара вә хырда буржуа тә”- едирдиләр, буржуазијанын идеоложи
апардығы пролетар мүбаризаси үчүн ва сирләринә гаршы мүбаризәјә көмәк əлалтылары ону көзүмчылдыја салыр
Һид бир тактика һазырлајырды. Әсәр. едир, кәнҹ пролетар партијаларынын дылар. Лакин пролетар ингилабчысы
там күллијјаты, ч. 26. сəh. 52). Баш рәһбәр кадрларынын ингилаби тәрбија- кими өз борчуна həдсиз сәдагəтли олан
Шуранын Алманија үчүн катиб-мухбири си вә нәзәри мəтинлији, онларын фәа- Маркс бүтүн сынаглара мәрдликлә дө
олан К. Маркс Интернaсионалын ал- лиjjәтинин јүксәк идејалылығы гајғы- зүрдү» (Елми коммунизмин баниси.
ман бөлмәләринә архaлaнaраг, Алма- сына галыр, бејнәлмиләл әлaгәләрин Карл Марксын анадан олмасынын 150
нијада Интернaсионал идејаларыны јај гајдаја салынмасына көмәк едирди. иллији мүнасибəти илә тезисләр, Б.,
маг, Коммунистләр иттифагындан сон - К. Марксла Ф. Енкелсин кениш јазыш- 1968, cəh. 3).
ра 1869 илдә илк с.-д. фәһлә партија- масы бөјүк идеја-нәзәри әһәмијjәтә ма- Ҝәркин зећни әмәк, мадди чәтин
сы japaтмаг үчүн чох иш көрдү. Ин- ликдир. Бејнәлхалг ингилаби һәрәкат лик вә мәһрумијjәтләр К. Марксын сəh
тepнaсионалын Ҹеневрәдә japaдылмыш мәркәзинин Франсадан Алманијаја кеч- həтини сарсытды. Үстәлик она
Рус бөлмэсинин хаһиши илә К. Маркс мәсини вә бејнәлхалг фәһлә һәрәкатында ағыр итки дә үз верди—1881 илин де
1870 илдән һәм дә Баш Шуранын Ру- Алманија сосиал-демократијасынын кабрында арвады, 1883 илин јанварын
сија үчүн катиб-мүхбири иди вә баку- авангард ролуну нәзәрә алараг К. да бөјүк гызы өлдү. Ағыр бронхит хәc
низмә гаршы мүбаризәдә Рус бөлмәси- Маркс онун фәалијjәтинә бөјүк диггәт тәлијинә тутулан К. Маркс 1883 ил
нә архаланырды. јетирирди. К. Марксын Алманија со- мартын 14-дә ҝүндүз саат 243 дәг.-дә

1871 ил мартын 18-дә Франсада илк сиалистләринин бирләшдириҹи гурул- вафат етди. Онун өлүмү бүтүн дүнја
пролетар ингилабы нәтиҹәсиндә мејда- тајы әрәфәсиндә јаздығы «Гота прог- ның ингилабчыларыны вә тәрәггипəр
на кәлән Парис коммунасы Интерна- рамынын тəнгиди» (1875) әсәри елми вәр иҹтимаијjәтини кәдәрләндирди.
сионалын идеја јетирмәси иди. К. Маркс коммунизмин чох мүһүм програм сәнә- «Каспи» гәзети 1883 ил 27-ҹи нөмрәсин
риско ыны азадлыг мүбари- дидир Бурада пролетар партијасы, дә «мәшһур јазычы-сосиалист Карл

зәсиндә пролетариатын үмүмдүнја-та- пролетар диктатурасы вә дөвлəти hаг- Марксын» вафаты һагтында мә'лумат
рихи рошадәти кими гијмәтләндирир, гында К. Марксын идеја вә мүддә- вермишди. Мартын 17-дә К. Марксы
коммунарларла әлaгә сахлајыр, Ком- алары инкишаф етдирилмиш, капита- Лондонун hаjкет гәбиристанында, ар
муна илә бејнәлмиләл һәмрә'jлик һә- лизмдән сосиализмә кечид дөврү, ком- вады илә бир, јердә дәфн етдиләр.
рәкатынын тәшәббүсчүсү кими чыxыш мунизм ҹәмијjәтинин ики фазасы hаг- Ф. Енкелс К. Марксын гәбри үстүндә
едирди. Коммунанын мәғлубијjәтин- гында мүддәалар бөјүк елми узагҝө- нитгини бу , сөзләрлә гуртармышды:
дән сонра К. Маркс 1-ҹи Интернасио- рәнликлә шәрһ олунмуш вә әсаслан- «...Сибир мә'дәнләриндән тутмуш Ка
налын Баш Шурасынын мүраҹиәтна- дырылмышдыр. Лакин Алманија со- лифорнија ја гадәр бүтүн Авропа ва
мәси кими јаздығы «Франсада вәтән- сиал-демократијасынын рәһбәрләри Америкада Маркса һөрмәт вә мәһәббәт
даш мүһарибәси» (1871) әсәриндә Ком- әсәрин нәзәри мазмунуну лазымынча бәсләјән милјонлaрлa ингилабчы си
мунанын тәҹрүбәсини нәзәри ҹәһәтлән гијмәтләндира билмәдиләр. Әсәр Ф. лаһдашлары онун вафатыны дәрин
үмумиләшдирди. Коммунаны пролета- Енкелсин сə'ји нәтиҹәсиндә јалныз бир һүзн илә гаршылады...
риат диктатурасы гурмаг үчүн тарихдә 1891 илдә нәшр олунмушду. К. Маркс Онун ады да, әмәлләри дә әсрләр
илк тәшәббүс кими гијмәтләндирән к. франсыз Фәһлә партијасынын јара- боју јашајаҹагдыр» (Маркс К.,
Маркс белә бир нәтиҹә чыхартды ки, дылмасында вә идејаҹа силаһланды- Енкелс Ф., Сечилмиш әсәрләри, ҹ.
пролетар ингилабынын ҝедишиндә дағы- рылмасында бөјүк рол оjнамышдыр; 2, Б., 1953, cəh. 166).
дылмыш буржуа дөвлат машыныны, 1880 илдә о, партијанын програмынын Ф. Енкелс К. Маркс Һагтында ја
пролетариат диктатурасы гурмаг үчүн тәртиб олунмасында ж. Ҝед вә П. Ла- зырды: «Маркс бизим һамымыздан да
мәгсәдәујғун форма олан јени типли фарга көмәк етмиш, програмын нәзәри ha jүксәк иди, даhа узаглары көрүрдү,
дөвләт гурулушу — Парис коммунасы һиссаси олан кириши јазмышдыр. һәр шеји һамымыздан чох вә тез гавра
типли сијаси тәшкилат илә әвәз етмәк К. Маркс Русиjаjа, онун азадлыг јырды. Маркс даhи иди, биз исә, олса
лазымдыр. Коммунанын ибрәт дәрслән һәрәкатына бөјүк мараг көстәрирди, олса истe'дад саһиби олан бир адам.
риндән доған вә Интернaсионалын Лон- Русијанын сосиал-игтисади инкиша- Маркссыз бизим нәзәријjәмиз һеч дә
дон конфрансынын (1871, сентјабр) гәт- фына, габагҹыл ичтимаи фикринә дә- инди олдуғу кими олмазды. Буна көрә
намəсиндә К. Маркс тәрәфиндән ифадә риндән бәләд олмаг үчүн К. Маркс бу нәзәријjә һаглы олараг Марксын
едилән диҝәр нәтиҹә ондан ибарәт иди 1869 илдә рус дилин и өjpəнмишди; рус ады илә адланыр».
ки, пролетариат үчүн синфи мүбаризә нәшрларини орижиналдан охујурду. К. Маркс Ф. Енкелслә фасиласиз
зәруридир, бу мүбаризанин мүвәффә- Русијадакы иҹтимаи зиддијjәтләрин јарадычылыг эмәждашлығы шәрайтин
гијjәт газанмасы үчүн исә мүстәгил си- дәринлијини вә кəскинлијини јахшы дә јени, диалектик материалист дүн
јаси партија japaдылмалыдыр. К. билән К. Маркс мәзлум халг күтләлә- jaкөрүшү japaтмыш вә бүтүн өмрү бо
Маркс вә Ф. Енкелсин фәал иштирак ринин бөјүк ингилаби гүввә топладыс- ју ону инкишаф етдирмишдир. Бу
етдиклари Һаага конгреси (1872, сент- ларыны көрүр, Гәрби Авропада проле- дүнјакөрүшү керчәклији дәрк етмәк
јабр) пролетариатын сифаси Һакимиј- тар ингилабынын перспективларини Ав- вә дәјишдирмәк үчүн күҹлү силаһ ол
јəти әлә алмасы вә пролетариатын си- ропада иртиҹанын дајағы олан чариз- ду. Пролетариатын идеолокијасынын
јаси партијасынын зарурилији hаггын- мин деврилмаси илә әлaгәләндирирди. елми ифадәси олан бу дүнјакөрүшү
да елми коммунизмин һәмин програм «...Маркс вә Енкелс рус ингилабына азадлыг мүбаризаси ва коммунизм ҹә
мүддәаларыны вә нәтиҹәләрини Интер- вә онун гүдрәтли умумдүнја әһәмијjә- мијjәти гуруҹулуғу нәзәријjәси кими
насионалын Низамнамəсинә дахил ет- тинә ән көзәл инам бәсләбирдиләр» (је- пролетариата хидмәт едир (бах Марк
ди; бу, бејнәлхалг фәһлә һәрәкатында нә орада, ҹ. 15, cəh. 273). К. Маркс га- сизм-ленинизм).
марксизмин гәләбәси олду. Интерна- багҹыл рус әдәбијјатыны, хүсусилә К. Марксын идејалары вә әсәрләри
сионалын фәалијjәти дајандыгдан сон- Н. Г. Чернышевски, Н. А. Добролју Русијаја 19 әсрин 40-ҹы илләриндә чат
ра, В. И. Ленинин гејд етдији кими, бов вә В. В. Берви Флеровскинин әсәр- маға башламышды. Фәһлә һәрәкаты
«...Марксын вә Енкелсин бирләшдири- лəрини јүксәк гијмәтләндирир, азадлыг артдыгҹа, ингилаби сосиал-демократи
чи фәалијjәти дајанмамышды. Әксинә, һәрәкаты үчүн әһәмијjәтини гејд едир- ја тәшәккүл тапдыгҹа, болшевикләр
фәһлә һәрәкатынын мәнәви рәһбәрлә- ди. o, ингилабчы халгчыларын сəhв партијасынын фәалијjәти кенишлән



дән сонра, В. И. Ленинин тәшәббүсү 956—60; Изафи дәјәр нәзәріне 2-3, Б. Лаура (26.9. 1845, Брүссел- 25.11.1911,

ек. Ба марксизма, 2

М., 1976; Лада 6; Милли ичрайјја Комитасинин үзэвү нди.
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дикҹә, полис вә мәһкәмәнин тә'гиблә- си игтисадын тэнгидинә даир, Б., 1955; лема
ринә бахмајараг, К. Марксын әсәрлә- Маркс Кувалдан аямасы, Pss f984; дas Kanical

человека в трудах. Маркса, м.Bevor
entstand, Berlin 1968;

ринин кизли вә ачып нәшри дохалыр, маркс К., Гота програмынын тəнгиди. Моя 2 н., Karl Marx Grundlagen der Enды; Русијада К. Марксын әсәрләри Б., 1964; Маркс К. вә Енкелс Ф., twicklung zu Leben und Werk, 2 Aufl.,
1905—07 илләр ингилабы заманы хүсу- Дин һаггында, Б., 1965; Маркс К., Trier, 1973.
јабр сосиалист ингилабынын гәләбәсин- коммунизм Һаггында, Б., 1967; маркс МАРКс, Лафарг (Marx; Lafargue)

К., Капитал, ч. 1, Б.. 1969;

вә гајғысы сајәсиндә К. Марксын әл- 195 "(«Ка
на- ) вә фәһлә

јазмаларыны топламаг вә сәлигә илә 74: Әмәк һаггы, гијмәт вә мәнфәәт, Б,
питалын IV ҹилди), h. 1–3, Б., 1967 һәрәкаты хадими. К. Марксын икинчи

сахламаг саһәсиндә мүнтәзәм иш ала- 1972; Музду тәмәк на капитал, Б., 1972; гызы. 1868 илдә П. Лафаргла невлән
рылмаға башланды. К. Марксын әлјаз- Фәлсәфә jохсуллулу, Б., 1975; Маркс миш ва онунла биркә әввэлҹә Парисә,
маларынын эн чоху Сов. Икп мк ја- к. ва Енкелс Ф., Коммунист Парти- сонра Бордоја көчмүшдүр. Франсада
нында Марксизм Ленинизм Ин-тунда јасынын Манифести. Б., 1980; jенә он: Биринчи "Интернас ионал идејалары
Топланмышдыр. ларын, нын јајылмасында фәал рол оjнамыш

К. Марксын әсәрләри Азәрб. а 19 јенә онлaрын, Сечилм иш әсәрләриәсрин сон онилликләриндә кәлмәјә баш- ч чилддə), ч1-2, Б., 1978— во; енә дыр. Парис Коммунасынын (1871) мәғ1—50, м., лубијjәтиндән сонра эри илә эввәл Ис
ламышды. 1885 илин јанварында һа- 1955—81; енә ондарын, о воспита- панијаја, 1872 илдә исә Инкилтэрэјə
кимијjәт органлары «Коммунист Парнии и образовании, т. 2, М., 1978; мүһаҹирәт етмишди, Сәркəрдан вә мә
тијасынын Манифести» әсәринин почт- jенә ондарын, Избр. произв., т. шәггәтли həјат Онларын ики ушағыны
ла Москвадан көндәрилмиш нүсхасини 1—3, М., 1981." эллэриндән алмышды. Коммунарлара
Бакыда тутмушду. «Капитальын 1
2-чи чилдлəри Бакынын китабханала- үстүндә нитг, Б., 1968; је на онун. Карл дə əри илә биркә Франсаја гарытмыш

әд.: Енкелс Ф., Марксын гәбри амнистија верилдикдон сонра 1881 из
рына 90-чы илләрин ахырларында вэ Маркс, Маркс К. и Энгельс Ф.,

К. Марксынәсәрләринин мүтәшәккил Маркс аз орад 16 на онун. Карл К. Маркс вә Ф. Енкелсин бир чох асас
јазылмасы РСДФП-нин Бакы Коми- Карл Маркс. Әсәр, там күллі заты, N 26; Харини трансыз дилинә чевирмишдир.
тәси зарадылдыгдан сонра башланмын аялді. " Х-5). Prәрләртове, нямаркет синин һазырланмасында фәал иштирак
jәтә даир бир нечә сөз» мәгаләсинде Елми коммунизмин баниси. Карл Марк- ингилабыны алгышламышдыр. м. вэ
Марксын көзәл фикирларини дәјишиб сын анадан олмасынын 150 иллифи мүна- әри интиһар етмәмишдән бир гәләр
бир гејри донда көстәрәнә тәфтишчилә- сибәт плә тезисләр. Б., 1968; тафараг аввэл В. И. Ленин вә Н. К. Крупскаја

К. Марксын тә'лими hагтында јазмыш- Бөјүк вә сәмими достлут, "Б., 1960; Маркс илә таныш олмушдулар.
1960;Б., Әд.:Воробьева О.Б. и Синель

дыр: «Тарих бојунча һәмишә, јер үзүн- Карл Маркс. Биография, 2 изд., м., 1973; никова й. М., Дочери Маркса, 5 изд.,
дә һагсызлығы jox етәк үчүн ганун- Самедов В. Ю., Распространение марк- М., 1978.
лар јарадан һүкәмалар вә философлар сизма-ленинизма в Азербайджане (ч. 1),
мејдана чыxыр... Лакин һагг вә әдaләт Б., 1962; Оруджев З., К. Маркс и МАРКС (Marx) Һенрих (апрел, 1777,
xəјал олараг галырды... Бөјүк идеја- диалектическая логика. Б., 1964; jенә Саарлуи— 10.5.1838, Трир-К. Марк
лар чарчысы Карл Маркс бизә jeкaнә онун, Единство диалектики, логики и сын атасы. Јәһуди руhаниси аиләсин
дүзкүн јол көстəрди ки, бу jол инсанла- теоріалознания на Капитале К. Маркса, дә доғулмушдур. "Сонрадан протестант
ры фәлакәтләрдән сәадәтә доғру апа Б., 1968; Макеодня: разведенна лығы гәбул етмишдир.К. Маркса, Ф. Һүгугшүнас,
рыр, бу jол коммунизм јолудур... Гоҹа

и в годы первой русской революции. Б., маарифчилији вә фәлсәфи рaсиона
мә кетмәлидир». 1966; јенә онун, Произведения К. лизм идејалары руһунда тәрбијә ал
ССРИ-дә К. Маркс вә Ф. Енкелсин Ф. Энгельса и !В. И. Ленина в мыш, шәһәр зиjалыларынын мүхали

вә ајры-ајры әсәрләринин муми тира имл при ЦК кЙ Азербайджана,
1967; Маркс историк,жы 118 млн. нүсхәдән чох олaн 3150

лы олмушдур.М., 1968; Вит

дән артыг нәшри чыкмышдыр (1979). Кня м. А., Восток в философско-истори- МАРКС (Marks) Ҹон Бивер (21.3.1903,Ф. Эн- Фентерсдорп—1.8.1972, Москва) -
К. Марксын әсәрләри дүнјанын 100-гельса, М., 1972; бйзерман т. и., ҸАР коммунист вә милли азадлыг һә
дән чох дилиндә чап едилмишдир. Сов. ФоФормирование
икП МК вә Алманија Ваһид Cocиа- изд., М., 1974;

рәкаты хадими. Африкалы фәһлә аилә.
и Ю. М. и др., синдә анадан олмушдур. 1923 илдә

лист Партијасы мк јанында марксизм: общественно-экоромической формации. М., Преторија коллечини битирдиқдан сон,

вә Ф. Енкелсин Әсәрләринин академик ции произведений К. Маркса и Ф. Энгель- Məнуби Африка Коммунист Партија
нәшрини (100 чилддә, орижиналын ди- са, т. 12, М., 1974—17; Бушин В. С., сына (ЧАКП) вә Африка Милли Кон
линдә) бурахырлар. Совет Какимијjәти Ничего, жизни, М.,1975; гресинә (АМК) дахил олмушду. Дәфә
илләриндә К. Марксын эсас әсәрләри Дюкло Жак, Бакунин и Маркс. Тень ләрлә һәбс едилмиш вә тә'гибләрә мә'
Азәрб. дилинә тәрчүмә едилмиш, ајры- и свет, пер. с франц., М., 1975; коню -лыгда вә мәҹмуәләр һалында нәшр олун- шая Р. П., Карл Маркс и революцион руз галмышды. 1946 илдә Шахтачыла1975; iштерн Х., рын һәмкарлар иттифагларынын пре
мушдур. К. Маркс вэ Ф. Вольфд., Великое с зиденти оларкан Витватеpсранд шахта

бирликдә јаздыглары әсәрләр 1920—80 не
нем.. М., 1976; Бага тэкономическое нә башчылыг етмишди,и чыларынын 100 мин нәфәрлик тә'тили

илләрдә Азәрб. дилиндә 300,2 мин нүҫxə Выгодский 1932 илдән
тиражла 22 дәфә, ајрылыгда К. Марк- наследие Карла Маркса. История. Содер- МАКП МК-нын үзвү, 1962—72 илләр.
сын әсәрләри 226,2мин тиражла 29 дә- кание, молодой Маркс, 2 дә исә cәдри олмушду; 1945 илдән AMK
фә бурахылмышдыр. изд.,

1968 илдә К. Марксын анадан олма- онкорню О., Карл Маркс Фридрих МАРКС— РСФСР Саратов вил.-ндә
сынын 150 миллии ред едилмишдир. франь" 2 дн.".,."36"ре с. шәһәр. Маркс р-нунун Кәркәзн. Волга
чәләри— Фредерик, Робер, Карл во Пол -3, М., 1977: Степанова Е. А., начагы апаратлары вә јан пендир з-дла
Москвада јубилејдә К. Марксын нәти- рякова ги.. Собр. соч., в 6-ти ет., т. чајынын сол саһилиндәдир. Дизел ја

Лонгеләр иштiрак етишіләр. р. Лон. Карла Марксакралена у биографический ры, к.т.-нын механиклашдирилмәсен тек
ке 1969 Бақыда
мушдур. Маркс как теоретик государства, М., 1979; никуму, Сызран машынгајырма техни

Азәрб.-да К. Маркс ад. кәнд, мәдә
кумунун филиалы, тибб во мусиги мәк

пра

ни-маариф мүəссисəлəри, к-з вә
дед, пер. с франц., М., 1979; Лифшиц таблари вар.
М., Карл Маркс. Искусство и обществен- МАРКс пики, Карл Маркс

лар, мејданлар, бағлар, күчәләр вә с. ный идеал, 2 изд., М., 1979; Агамиров пики—Памирдә зирвэ. Шаһдәрә силси
М., Марксистско-ленинская философская ләсинин əн јүксәк нөгтаси, Тач.ССР-ин

Јанышдырма шәкил, бах сəh. 368—369. мысль в Азербайджане в годы реакции, дағлыг Бәдәхшан мв әразисиндәдир.
Әсәрләри: Маркс К., Ен- изд., М., 1980; Афанасьев В. С., Һүнд. 6726 м. Јамачларында бузлаглар

келс Ф., Сечилмиш әсәрләри, ч. 1—2, Великое открытие Карла Маркса, М. (cah. 120 км?-дәк) вар. М.п.-ни илк

Б., 1953; jeнэ ондарын, Сечилмиш 1980; чикин в., Исповедь, 2 изд., дәфә совет алпинистлари фәтһ етмиш
мәктублар, Б., 1955; Маркс К., Си ја- М., 1981; Бережной Н. М., Проб- ләр (1946).
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МАРКсизм — бах Марксизм-лени- шевикләр партијасынын мүһүм про- нин асл мəнафејини, мәгсадларини, вә
низм. грам сәнәди иди. зифәләрини дузкүн мүəjjәнләшдирмәјә
«МАРКсизм вӘ тәФТишчи- В. И. Ленин бејнәлхалг фәһлә һәрә- вә ифадә етмәјә габил дејилдиләр. Со
лик. — В. И. Ленинин бејнәлхалк тәф- катынын вә Русијада ики ингилабын сиалист бахышлары утопик характер
тишчилијә гаршы вә марксизми мүда- зәнқин тәҹрүбәсини умумиләшдирәрәк дашыбырды. Һалбуки, ичтимаи
фиә мәгсәди илә јаздығы мәгалә (Әсәр, үсјанын мүвәффәгијjәтини тә'мин едән кишафын објектив ганунларыны бил
там күллијјаты, ҹ. 17, cəh. 15—27). 1908 əсас шәртләрин характеристикасыны мәдән пролетариатын синфи мүбаризә
илин јазында(һәмин илдә «Карл Маркс» вермишдир. б, үсјана бир сәнәт кими синдә мүвәффәгијjәт газанмаг Олмаз
мәҹмуәсиндә чап олунмушдур), 1905— бахмағы бланкизм сајан оппортунист ды. Пролетариатын синфи мәнафеји
07 илләр ингилабынын мәғлубијjәтин- бахышлары кəскин тэнгид едәрәк көс- ни, ичтимаи идеалыны, тарихи вәзи
дән сонра Русијада зиjалылар арасында тәрирди ки, бу, марксизмин ән кобуд фәләрини дүзҝүн ифадә едән елми идео
идеја позғунлуғунун вә марксизми тәф- сурәтлә тәһриф олунмасыдыр. «Үcјан, логијаја, пролетариатын азадлыг мүба
тиш етмәк ҹәһдлəринин күҹләндији шә- мүвәффәгијjәтли олмаг үчүн, гәсдә де- ризасинин стратежија во тактикасыны
райтдә јазылмышдыр. В. И. Ленин мə- jил, партија ја дејил, габагҹыл синфә мүəjjән едән ингилаби нәзәријjәјә бө
галәдә тәфтишчилијин маһијjәтини вә архаланмалыдыр. Бу биринчиси. Үсјан јүк eһтијаҹ вар иди.
синфи көкләрини там ајдынлығы илә халгын ингилаби јүксəли- Бу нәзәријjәнин јарадыҹылары К.
ачыс көстəрмишдир. «Тәфтишчилијин шинә архаланмалыдыр. Бу икинҹи- Маркс вә Ф. Енкелс олдулар. Белəлик
лабүдлүү онун мүасир ҹәмијjәтдəки си. Үсјан, jетишмәкдә олан ингилабын лә, oнлaрын тә'лими објектив тарихи
синфи көкләриндән ирәли кәлир. Тәф- тарихиндә елә бир дөнүш нөгтə- зәрурәтлән јаранды. Бу тә'лим про
тишчилик бејнәлмиләл бир Һадисəдир» синә архаланмалыдыр ки, бу заман летариатын тарих сəһнәсинә чылдығы,
(јенә орада, сəh. 25). Тәфтишчилик халгын өн сыраларында ән бөјүк фәал- азадлыг уғрунда мүбаризәјә галхдығы
марксизмин ајры-ајры мүддәаларыны лыг олсун, дүшмән сыраларында вә и н- бүтүн өлкәләрин фәһлә һәрәкатынын
дејил, ону бүтүнлүкдә тәфтиш етмәјә гилабын зәи ф, јарымчыг, тəлəбатына ҹаваб верән ингилаби нә
ҹәһд көстәрирди. Фәлсәфәдә буржуа гэтијjәтсиз достларынын зәријjә кими мејдана кәлди.
«елминин» гуруғунда сүрүнүр, сијаси сыраларында тараддуд ән М.-л.-ин əсас тәркиб һиссәләри диа
игтисада кечәркән иддиа едирди ки, куја күҹлү олсун. Бу үчүнҹүсү. Марк- лектик (бах Далектик материализм)
игтисади бөһранларын вахты өтмүш- сизмин бланки змдән фәрги вә тарихи материализм фәлсәфәси,
дүр, буржуа демократијасы шәраитин- дә үсјан мәсәләсинин гоjулушундакы сијаси игтисад тə'лими вә елми ком
дә синфи зиддијjәтләр вә синфи мүба- бах бу үч шәртдан ибаратдир» (јенә ора- мунизм нәзәријjәсидир. Етика, естети
ризә күтләшмишдир. Сијаси саћәдә да, сəh. 4-5). В. И. Ленин силаһлы үс- кa, hүгуг, елми атеизм, һәрби нәзәриj
тә фтишчилик марксизмин əсасыны, јə'- јанын конкрет планыны ишләјиб Һа- jә вә дикәр тә'лим вә бахышларда бир
ни синфи мүбаризә нәзәријjәсини рəдд зырлады (үсјанчы дәстәләр гәрарқаһы ликдә бу тәркиб һиссәләр дахилән бир
едир, пролетариатын буржуазиjаjа гар- тәшкил етмәк, гүввәләри бөлүшдүрмәк, биринә бағлыдыр, бир-бири үчүн шәрт
шы азадлыг мүбаризасини, марксизмин мүһүм стратежи мәнтәгәләри тутмаг, дир вә бүтөв бир систем әмәлә ҝәтирир.
баш мәсәләси олан пролетариат дикта- Баш гәраркаһы вә Мүвәггәти һөкумəти Марксизм дүнја сивилизаси јасы
турасыны инкар етмәклә пролетариаты һәбс етмәк, мүмкүн ола биләҹәк бүтүн инкишафынын әcac jолундан қәнарда
һәмишәлик буржуазијанын көләлијиндә силаһлы əксингилаби чыxышларын гар- мејдана кәлмәмишдир. В. И. Ленин јаз
сахламаг истəјирди. «Сосиалист һәрә- шысыны тәтијjәтлә алмаг). мышдыр: «Әксинә, Марксын бүтүн да
катынын сон мәгсәдинә тәфтишчилијин В. И. Ленинин бу әсәри силаһлы үс- Милији мәһз ондан ибаратдир ки, бә
бәсләдији мүнасибәт онун истисади вә јан Һаггында марксизм тә'лимини инки- шәријjәтин габагҹыл фикринин ирәли
сијаси мејллəринин тәбии əлаваси олду. шаф етдирмәјин классик намунасидир. сүрмүш олдуғу мәсәләләрә о ҹаваб вер
«Сон мәгсәд һеч бир шејдир, һәрәкәт МАРКсизм-ЛЕНИнизм - фәһлә мишдир» (Әсәр. там күллијјаты, ҹ.
Һәр шејдир»,— Бернштејнин кениш ја- синфинин дүнјакөрүшүнү, елми идео- 23, cəh. 43). Әнвәлки мүтәрәгги фикир
jылмыш бу сөзләри тафтишчилијин ма- локијасыны, бејнәлхалг коммунист һә- (фәлсәфи системләр, игтисади тә'лим
Бијjәтини бир чох узун-узады мүһаки- рәкатынын нәзәри əсасыны, дүнјанын ләр, ичтимаи бахышлар, тарихи кон
мәләрдән даhа јахшы ифадә едир» дәрк олунмасы вӘ ингилаби јолла сепсијалар, сосиал утопијалар) тарихи(јенә орада, сəh. 24). дәјишдирилмаси елмини ташкил едән тәҹрүбәнин, тәбиәтшүнacлығын найлиj
В. И. Ленин тәфтишчилијин чүрүк фәлсәфи, истисади вә сосиал-сијаси ба- jәтләринин дәрк едилмаси илә әлагодар

маһијjәтини ифша етмәклә јанашы рус хышларын бүтөв системи. олан чох мүһүм нәзәри мәсәләләр ирә
марксистлари гаршысында фәһлә син- Марксизм 19 әсрин 40-ҹы илләрин- ли сүрмүшдү, Лакин бу тә'лим вә сис
финин азадлыг мүбаризасинә рәһбәр- дә, фәһлә һәрәкатынын вә иҹтимаи фик- темләр метафизик, идеалист,, утопик
лик етмәк, ингилаби нәзәријjәнин рин мүəjjән инкишаф мәрһәләсиндә про• характер дашылығындан, көһнә нә
сафлығыны горумаг вә ону јарадыҹы- летариатын синфи мәнафејинин вә та- зәријjә вә дүнјакөрүшү əсасында бу
лыгла инкишаф етдирмәк вазифасини рихи мәгсəдлəринин елми ифадәси кими проблемдəри һәлл едә билмәзди. Јал
гојду. М. вә т.» В. И. Ленинин мәт- мејдана кәлмишдир. озаман Гәрби ныз марксизм иҹтимаи-тарихи инки
буатда рус махистләринә вә аллаһгуру- Авропа өлкәләриндә капитализм гу- шафдан доған вә нәзәри фикрин, ин
улуға гаршы илк чыxышы иди. Мə- рулушу тәшәккүл тапыб бәргәрар ол- гилаби һәрәкатын гаршысына чыхан
галәјә гејдиндә В. И. Ленин јазмышды дугча она хас олaн бaрышмаз зиддиј- бөјүк суаллара елми ҹаваблар верди,
ки, тезликлә тәфтишчиларин фәлсә- jәтләр даhа чох үзә чыxырды. Буржуа- үмүмдүнја тарихи вазифәләрин һәлли
фи бахыщларынын қениш тəнгиди- зија сијаси һөкмранлығa чaтдыгдан үчүн јоллар вә васитәләр көстəрди.
ни верәҹәкдир. Бу, мәшһур «Мате- сонра ингилабилик үнсүрлəрини итир- Марксизм, елмин әввәлқи инкиша
риализм вә емпириокритисизм» әсә- мишди. Феодал-тәһкимчилик мүна- фының ганунaујғун нәтиҹәсидир.
риолду. сибәтләри вә силк имтијазлары арадан Онун баниләри јени дүнјакөрүшүнүн

Бејнәлхалг коммунист һәрәкатынын галхарса, инсанын инсана зүлмүнүн japaдылмасы просесиндә нәзәри мәнбә
муасир реформизмә вә тәфтишчилијә дә арадан галхаҹағы барәдә халг ләри, елми наилијjәтләри тəнгиди шә
гаршы мүбаризасиндә «М, вә т.» мүһүм күтләләринин буржуа-демократик хүл- килдә арашдырмыш, јарадыҹылыгла
әһәмијjәтә маликдир. јалары алт-үст олурду. Пролетариат мəнимсәмиш, азадлыг һәрәкатынын та
МАРКсизм вә ҮСЈАН» — В. И. илә буржуазијанын синфи мәнафеләри- рихи тәҹрүбәсини умумиләшдирмиләр.
Ленинин РСДФП мк ја мәктубу. 1917 нин əкслији, дəрин антагонизми кет- Чохәсрлик идеја инкишафы кедишиндә
ил сентјабрын 13—14 (26—27)-дә ја- дикҹә даhа аjдын вә бариз шәкилдә үзә бәшәријjәтин габагҹыл фикринин ја
зылмыш, 15 (28) дә МК-нын иҹласын- чыxыр, азғын, амансыз капиталист ис- ратдығы ән јахшы нә варса, марксизм
да мүзакирә олунмушдур. 1921 илдә тисмарына гаршы фәһлә синфинин Һамысынын гануни варисидир. В. И.
«Пролетарскаја револјусија» журна- гәзәби күҹләнирди. Пролетариат тә- Ленин марксизмин нәзәри мәнбәләрини
лынын 2-ҹи нөмрәсиндә нәшр едилмиші- шәккүл тапыр, тарих мејданында мүс- мүəjjән едәрәк јазмышдыр: «Маркс,
дир (Әсәрләри, ч. 26, cəh. 4—10). тәгил синфи гүввә кими чыxыш едир, XIX асрдә бәшәријjәтин үч əн габагҹыл
«М. вә ү. Русијанын конкрет тари- фәһлә һәрәкаты илк аддымлар атыр, өлкәсиндәки үч əсас идеја ҹәрәјаныны:

ҳи шәраитинә узғун олараг силаһлы үс- кенишләнир, гүввә топлајырды. Лакин классик алман фәлсәфәсини, классик
јан һаггында марксизм тә'лиминин ја- пролетариатын синфи шүурунун һәлә инкилис сијаси иктисадыны вә умумиj
радыҹы сурәтлә инкишаф етдирилмәси- заифлији үзүндән бу һәрәкат умумән jәтлә франсыз ингилаби тә'лимлари
нә вә елми ҹәһәтлән əсасландырылма- кортәбии, гејри-мүтәшәккил характер илә әлaгәдар олан франсыз сосиализ.
сына һәср олунмушдур. Әсәр Октјабр дашыўыр, чох заман буржуа демократ- мини давам етдирмиш вә далијанә бир
силаһлы үсјанынын Һазырланмасы вә ларынын једәјиндә ҝедирди. Одөврүн сурәтлә баша чaтдырмышдыр» (јенә ора
кечирилмәси уғрунда мүбаризәдә бол- пролетар идеологлары фәһлә синфи- да, ч. 26, cəh. 53). Лакин бу, буржуа
ACE-24, ч. 6
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«марксшүнacларына» вә тәфтишчилəpə зәрә алмaмaг, көркəмли тарихи шәх- Ф. Енкелс капитализмин гәбиргазаны,
ону иддиа етмәјә һеч бир əсас вермир сијjәтләрин ролуну шиширтмәк вә бу сосиализм ҹәмијjәтинин јарадыҹысы
ки, куја К. Марксын вә Ф. Енкелсин ролу материалистҹәсинә изаһ етмәји ба- олан пролетариатын үмүмдүнја-тари
бахышлары тәглидчилик характери да ҹармамаг (бах јенә орада, сəh. 61). Та- хи ролуну кәшф един елми ҹәһәтлән
шыjыр. кy ja oнлaрын тә" лими сәләфлә- рихи материализм К. Маркса гәдәрки эсасландырдылар, фәһлә синфинин бу
ринин бахыштарынын сәдәҹә шәрһидир. сосиолокијанын бу түсурларыны ара- вазифасинин објектив эсасларыны аш
Әслиндә исә марксизмин мејдана ҝәлмә- дан галдырыб, материалист принсиплә- кара чыxардылар, онун һәјата кечирил
си нәзәри фикрин инкишафында ән ри ичтимаи həјат саһәсинә шамил ет- мəси үчүн лазым олан шәртләри мүəjjән
бөјүк ингилаби чеврилиш иди. К. Маркс ди; В. И. Ленинин тә'биринҹә, мате- етдиләр. Онлар ҹәмијjәтин сосиалист
вә Ф. Енкес фәлсәфи, игтисали вә со- риализми баша чaтдырды, материализм ҹәсинә jенидән гурулмасында ингила
сиалист фикрин наистијjәтләрини əн бинасыны тикиб гуртарды Тарихи ма- би нәзәријjәнин бөјүк әһәмијjәтини аj
jүксәк јарадычылыг синтези эсасында териализм мадди не' мәтләр истеһса- дынлашдырдылар вә көстəрдиләр. К.
умумиләшдирәрәк әрвәлки идеја ин- лыны иҹтимаи инкишафын мүəjjәнеди- Маркс јазырды: «...Нәзәријjә күтләләрә
кишафынын нәтиҹәләрини јони шәкилдә ҹи мадди гүввәси сајыр, мәһсулдар гүв- Һаким кәсилән кими мадди гүввәјә чев
мә'наландырмыш, тамамилә існи дүн- вәләрин вә истеһсал мүнасибәтләринин билир» (бах Маркс К. и Энгельс
jaкөрүшү japaтмышлар. диалектикасыны, базис вә үстгуру- Ф., Соч., т. 1, с. 422).

Марксизмин нәзәри мәнбәләриндән мун диалектикасыны ашкара чыхарыр. К. Маркса гәдәрки нәзәри фикир
бири — франсыз материалистләринин ичтимаи-игтисади формасија мәфhy. зәһмәткешләрин азадлыг һәрәкатынын
(Ламетри, Һолбах, Дидро, Һелветси) мунун japaдылмасы ҹәмијjәтин бүтүн инкишафында ҹүзи әһәмијjәтә малик
фәлсәфи бахышлары 18 әсрин ахыры — тарихини ибтидаи иҹма гурулушунун, иди. Бу сосиoлoжи тә'лимләр фәһлә
19 әсрин әввәлләриндә идеализмлә чар гулдарлығын, феодализмин, капита- һәрәкатына хидмәт етмәјә, хүсусилә
пышмада, идео пожи мүбаризәдә мү- лизмин ардыҹыл сурәтлә мејдана кәл- ону дүзүн јола јөнәлтмәјә габил де
һүм рол оjнамышдыр. Һекел фәлсәфә- мəси, инкишаф етмәси вә әвәз олунмасы jилди. К. Маркс вә Ф. Енкелсин тә'
синдә өз зирвӘсинә чатан классик ал- кими тәсәвБүр етмәјә имкан вермиш- лими пролетариатын елми идеоложија
ман фәлсәфәсинин (18 әсрин ахыры — 19 дир; бунунла бәшәријjәтин мүгәддәм єы олду, онун мəнафејини вә тарихи
әсрин әввәли) диалектик методун, диа- тарихи баша чатыр, сонра онун әсл та- вәзифәләрини тарихдә илк дәфә нәзә -
лектик мəнтигин japaдылмасында чох рихи-сосиализм вә коммунизм баш- ри ҹәһәтлән ифадә едиб эсасландырды,
бөјүк ролу олмушдур. Классик алман ланыр. Итимаи инкишафын објектив бүтүн зәһмәткешләрин һәр ҹүр зүлм
фәлсәфәсинин сон нүмajәндәси олан ганунларынын кәшфи бәшәријjәтин вә истисмардан азад олунмасы jолла
Фејербах идеализми тəнгид етмиш, тарихинин, ичтимай тәрәггисинин там рыны мүəjjәнләшдирди. Елми комму
материализми дирчәлтмиш вә мүдафиә ганунaујғун характерини ашкара чы- низм пролетариатын синфи мүбаризә
етмишт, дини дүнјакөрүшүнү материа- хармышдыр. синин нәзәријjәси ва тактикасы олду.

лист мөвгедән тәнгид атәшинә тутмушду. Марксизмин диҝәр нәзәри мәнбәји К. Маркса гәдәрки нәзәри фикир
Тәбиәтшүнacлығын инкишафы диа- олан классик инқилис сијаси истисады сејрчи характер дашыбырды. Нәзәри

лектик материалист дүнјакөрүшүнүн А. Смит вә Д. Рикардонун истисади фикрин практикадан ајры дүшмәси, он
мејдана кәлмәсинин сөвгедиҹи објектив тə'лимлари шәклиндә әмәк дәјәр нәзә- ларын бир-биринә гаршы гоjулмасы бү
сәбәби олду. Тәбиәтшунаслыгда газа- ријjәсини—капитализмин истисади га- түн аввәлки идеја инкишафы үчүн сә
нылмыш бөјүк мүвәффәгијjәтләр (бүс нунларынын өjpәнилмәсинә хидмәт ҹијjәви иди. Кечмишин фәлсәфи тә'лим
түн ҹанлыларын һүҹејрә структурунун едән нәзәријjәни јаратмышды. К. Маркс вә нәзәријjәләри сосиал дəјишикликлар
ајдынлашдырылмасы, енержинин сах- дәјәр нәзәријjәсини јенидән ишләди, васитаси кими јарарлы дејилди. Марк
ланмасы вә чеврилмәси ганунунун кәш- капитализмин башлыҹа игтисади ганун- сизм нәзәри фикрин вазифасини вә иҹ
фи, үзви аләмин инкишафы нәзәријjә- ларыны кәшф етди. К. Марксын бөјүк тимаи ролуну дәјишдирди, фикирлә
синин japaдылмасы) тәбиәтин диалек- кәшфи — изафи дәјәр тә'лими, В. И. фәалијjәтин əлагəсизлијини арадан гал
тикасынын ашкара чыхарылмасыны ја- Ленинин тә'биринҹә, марксизм сијаси дырды. Марксизмдә елми нәзәријjә вә
хынлашдырыр, хариҹи аләмин, онун истисадынын тәмәл дашыдыр. Марксист иҹтимаи сијаси, ингилаби практика вәh -
Һадисəлəринин һәртәрәфли диалектик игтисади тә'лими елми коммунизми, дәт тәшкил eдир. Марксист дүнјакөрү
изаһыны тәләб едирди. К. Маркс вә Ф. капитализм гурулушунун деврилмаси шү өз маһијjәтинә вә вәзифасинә көрә
Енкелс материализм илә диалектиканы вә коммунизм ҹәмијjәти гурулмасы фәал, тәсирли характер дашыбыр; М.
үзви шәкилдә бирләшдирмәклә, онла- уғрунда пролетариатын синфи мүбари- л. — мүбаризәјә, керчәклијин ингилаби
рын әлaгәсизлијини арадан галдырмаг- зәсинин стратекија вә тактикасыны иг- jолла дəјишдирилмәсинә, дүнјанын ком
ла јени фәлсәфә, ваhид, бүтөв диалек- тисади ҹәһәтлән əсасландырды. мунистҹәсинә јениләшдирилмасинә дайр
тик материалист дүнјакөрүшү japaтды- Јени дүнјакөрүшүнүн нәзәри мәнбә- елми нәзәријjәдир.
лар. Онлар Һекел диалектикасыны ләриндән бири дә утопик сосиализм, Елми нәзәријjәнин вә ингилаби прак
материалистҹәсинә вә Фејербах мате- хүсусилә А. СенСимон, Ш. Фурје вә тиканын, дүнјанын елми шәкилдә дәрк
риализмини диалектикҹәсинә jәнидән Р. Оуенин бахышлар системи иди. Ф. олунмасы вә ингилаби јолла дəјишди
ишләдиләр. Буна көрә дә материалист Енкелс јазырды ки, онлар «...өз нәзә- рилмаси просесләринин үзви вәһдәти
диалектика идеалист диалектикаја, ријjәләринин бүтүн әфсанәлијинә вә нәзәријjәнин дурмадан инкишаф едиб
диалектик материализм исә метафизик бүтүн утопизминә бахмајараг, бүтүн тәкмилләшмәси үчүн шәртдир, аза длыг
материализмә көкүндән зиддир. к. дөврләрин əн бөјүк симaлaрындан» иди- Һәрәкатынын гәләбәләринин, фәһлә син -
Маркс вә Ф. Енкелс материалист диа- ләр вә «доғрулуғуну бизим елми шә- финин, бүтүн зәһмәткешләрин ингила
лектиканы, онун ганунлары вә катего- килдә инди сүбут етмәкдә олдуғумуз би, јарадыҹы практикасынын мүвәф
ријалары системини ишләјиб һазырла- сајсыз һесабсыз гадәр һәгигәти даһи- фәгијjәтләринин рәһнидир.
магла тәбиәт, иҹтимаи инкишаф вә тә- ликлә ирәлиҹәдән хәбәр» вермишдиләр Әсл елми нәзәријjә олан М. 1. japa
фәккүр диалектикасыны ашкара чыхар- (Маркс К., Енкелс Ф., Сечил дыҹы характер дашы jыр, һәр ҹүр eh
мыш, нәзәријjә илә практиканын вәһ- миш әсәрләри, ҹ. 1, Б., 1953, cəh. 643). камчылыға, нәзәри фикир дурғунлу
дәти принсипини əсасландырмышлар. К. Маркс вә Ф. Енкелс елми ком- ғуна принсипҹә дүшмəндир. М. 1. Дур

Марксизмин иҹтимаи елм саһәсиндә мунизм нәзәријjәсини јаратмагла уто- ғун, дəјишилмәз, бирдәфәлик мүəjjән
етдији ингилаби чеврилишләрдән бири пик сосиализмин нөгсанларыны вә зәиф едилмиш, həјатын бүтүн тəсадүфләри
тарихин - материалист анлајышынын — ҹәһәтләрини арадан галдырдылар. Он- үчүн зарарлы олан мүддәаларын вә
тарихи материализмин japaдылмасы ол- лар биринҹи олараг сүбут етдиләр ки, нәтиҹәләрин, һазыр ҹавабларын дон -
ду. К. Маркса гәдәрки материализм сосиализм — xəјалпәрәстләрин ујдурма- муш бир системи олма јыб, чанлы, даим
гејри-ардыҹыл, јарымчыг, биртәрәфли сы, гуру бир арзу дејил, иҹтимаи ин- инкишаф едән тә'лимдир, керчәклији
иди, бәшәријjәтин тарихини материа- кишафын ганунaујғун нәтиҹәси, бәшә- дәрк етмәк вә ингилаби јолла дəјишдир.
листҹәсинә изаһ етмәји, ичтимаи həја- ријjәтин тарихиндә капитализми әвәз мәк методу вә нәзәријjәсидир, фәали)
тын идеалист анлајышыны арадан гал- едән зәрури вә лабүд ичтимаи həјат јәт үчүн рәһбәрликдир. М. л. нәзәриj
дырмағы баҹармамышды. В. И. Ленин гурулушудур. Тарихин материалист- јаси мәһз она көрə həјати нәзәријjәдир
көстəрмишдир ки, К. Маркса гәдәрки ҹәсинә анлa jышы сосиализмин утопи- ки, өз мәзмунунун бүтүн зəнкинлијини
сосиoлoжи нәзәријjәләрә ики нөгсан хас- јадан елмә чеврилмасинин нәзәри эса ҹанлы керчәкликдән, ингилаби практи -

инсанл тарихи фәалијjәтинин сы олду. Марксизмин истисади тә'ли кадан əxз едир. М.-л. тәбиәт вә чәмиј.
олса олса анҹаг идеја сәбәбларини араш- ми сосиализми истисади ҹәһәт дән дә - jәтин инкишафындан ирәли кәлән јени
дырмаг, бу сәбәблəрин мадди көкләрини риндән əсасландырды. Елми сосиализм нә варса даим һамысыны нәзәрә алыр.
ашкара чыхартмаға чалышмамаг; та- фәһлә һәрәкаты илә бирләшиб гүввәт әкс етдирир вә нәзәри ҹәһәтлән үмуми
рихдә халг күтләләринин ролуну нә- вә һәјатилик кәсб етди. К. Маркс вә ләшдирир. jени елми нәтичәләр вә кәшф



МАРКСИЗМ-ЛЕНИнизм 371

сы

ва илә

ләрлә, ингилаби һәрәкат вә сосиализм зә башланыр» (Ленин В. И., Әсәр. рактер дашылығына көрә, онун била
гуруҹулуғу тәҹрүбәси илә зәнқинләшир. там күллијјаты, ҹ. 17, cəh. 19). Икин- васитә давамы вә инкишафы олан ле
М.-л. нәзәријjәси даим јени мүддәалар ҹи Интернaсионал партијаларында меј- нинизм дә бејнәлхалк тә'лимдир вә jал
вә нәтиҹәләрлә долғунлашыр ки, бун- дана кәлмиш оппортунист тәфтишчи- ныз ингилабдан әрвәлки Русијада вэ
лар да практикадан ҝери галан, кер- лик ингилабчы марксистләрин гəти му- она бəнзәр орта инкишаф сәвијjәли
чәклик һаггында јени дəрин биликләрә, гавимəти илә гаршылашмышды. Фәһ- капиталист өлкәләриндә дејил, јүксәк
пролетариатын синфи мүбаризасинин лә һәрәкатында ики мејлиннингилаби инкишаф етмиш капиталист өлкәләрин
дәјишмиш тарихи шәрайтинә вә вәзи- вә реформист мејлләрин мүбаризаси дә дә, һәмчинин мүстәмләкә вә јарым
фәләринә дaha yјғун кәлмәјән көһнəл- кəскинләшмишди. мүстәмләкә өлкәләриндә дә ингилаби
миш муддәалары вә нәтиҹәләри әвәз 19—20 әсрләрин ајрыҹында капи- синфи мубаризәјә рәһбәрлик үчүн тәт
едир. Лакин М.-л.-ин јарадыҹы харак- тализм инһисарчы мәрһәләјә— империа- биг eдилә биләр. Марксизмининки
тери, онун мүддәаларынын даим инки- лизмә кечди. Дүнја инкишафынын је- шафына В. И. Ленинин кəтирдији јени
шаф етдирилмәси, нәтиҹәләринин ара- ни шәрайтиндә капитализм гурулушуна лик олмадан марксизм joxдур ва

кәсілмәдән тәкмилләшдирилмаси ингилаби һүҹум етмәк вә империализм ола да билмәз. Ленинизм бејнәлхалг
дәгиглашдирилмаси бәрабəр, зәнҹирини əн зәйф Һалгаларындан фәһлә синфинин ваhид, биткин, фаси

онун бүтүн əсас принсипләри сарсыл- тырмаг үчүн објектив зәмин jетишир, ләсиз инкишаф едән тә'лимидир. Ле
маздыр; доғрулуғу практикада дәфә- реал имканлар јаранырды. Бүтүн бун- нинизм империализм вә пролетар инги
ләрлә сүбут олунмуш бу принсипләр лар марксизм нәзәријjәсиндән дүнја лаблары дөврүнүн, мүстәмләкәчилијин
кетдикҹә дени јени дәлилләрлә тәсдиг инкишафында баш верән көклү дəји- сүгуту вә милли азадлыг һәрәкатлары
едилир, даhа дәриндән вә Һәртәрәфли шикликлари тәһлил етмәји, дүзҝүн си- нын гәләбәси дөврүнүн, бәшәријjәтин
эсасландырылыр. М.-л.-ин əсас прин- јаси истигамәткөтүрмәк үчүн јени гә- капитализмдән сосиализмә кечмәси ва
сипиал мүддәа вә нәтиҹәләриндә һәр рарлар гәбул етмәји вә јени нәтиҹәләр коммунизм ҹәмијjәти гурулмасы дөв
һансы бир дəјишиклик етмәк ондан чыхартмағы, јаранмыш шәрайтдә про- рүнүн марксизмидир» (Владимир Илич
узаглашмаг, онун руһуна вә маһијjә- летариатын синфи мүбаризасинин стра- Ленинин анадан олмасынын 100 ил
тинә хәјанəт, тәфтишчилик вә оппорту- текија вә тактикасыны мүəjjәнләшдир- лији мүнасибəти илә Сов.Икп мк.
низм демакдир. мәји тәләб едирди. Бу ваҹиб, тә'хирә- нын тезислари, Б., 1970, сəh. 5).
К. Маркс вә Ф. Енкелс нәзәри фәа- салынмаз мәсәләләри К. Маркс вә Ф. В. И. Ленинин јени типли пролетар

лијjәтлә јанашы, ингилаби иш, пролетар Енкелсин тә'лиминин вә ишинин даһи партијасы (бах Јени типли партија,
партијасы japaтмаг уғрунда мүбаризә давамчысы В. И. Ленин һәлл етди. Совет Иттифагы Коммунист Парти
дә апарырдылар; бу мүбаризә нәтиҹә- Марксизмин инкишафында индијәдәк јасы) Һаггында тә'лими марксизм хә
синдә 1847 илдә Коммунистләр итти- давам едән јени мәрһәлә—Ленин мәрһә- зинәсинә чох мүһүм төһфә иди. Белә
фагы тә’сис олунду. Иттифагын к. ләси онун ады илә бағлыдыр. в. и. бир партијанын japaдылмасы бејнәл
Маркс вә Ф. Енкелс тәрәфиндән japa- Ленин ичтимаи инкишафын вә инги- халг фәһлә һәрәкатында дөнүш нөг
дылан програм сәнәди — Коммунист лаби һәрәкатын К. Маркс вә Ф. Ен- тәси олду. В. И. Ленинин башчылыг
Партијасынын Манифести» (1848) келсдән сонракы дөврдә топланмыш етдији болшевикләр партијасынын рәһ
пролетариатын елми дүнјакөрүшүнүн үмүмдүнја тәҹрүбәсини умумиләшдир- бәрлији илә 1917 илдә тарихдә илк га
əсас принсипләрини е'лан етди. Гәрби мәк вә нәзәри ҹәһәтлән мә'наландыр- либијjәтли сосиалист ингилабы—Бө
Авропа өлкәләриндәки 1848—49 илләр магла марксизми, онун бүтүн тәркиб јук Октјабр сосалист ийгилабы
ингилаблары кедишиндә марксизм илк һиссәләрини јени тарихи дөврүн шәра- баш верди. Бөјүк Октјабр сосиалист
тарихи имтаһандан чыхды, бу ингилаб- итинә ујғун сурәтлә јарадычылыгла ин- ингилабынын гәләбәси сајәсиндә М.-л.
лар онун идејаларынын вә нәтиҹәлә- кишаф етдирди вә онда бир чох елә практикада, сосиализм гуруҹулуғун
ринин, сијаси вә тактики көстәриш- јениликләр japaтды, елә бөјүк кәшф- да həјата кечирилмәјә, Октјабрын
ләринин дүзҝүнлүүнү практикада тәc- ләр етди ки, онун бу нәзәрн фәалијjә- тарихи тәҹрүбәсини умумиләшдирмәјә,
диг етди. ти нәтиҹәсиндә марксизм М.-л.-ə чев- ирәлиләјиші перспективини нәзәријjә

19 әсрин 2-ҹи јарысы марксизмин рилди. мәшәли ишыгландырмаға

jajылмасы вә онун хырда буржуа ҹә- Буржуа «марксшүнacлары» вә тәф- башлады. В. И. Лениндән сонра М.-л.-и
рәјанларына — тредјунионизмә, пру- тишчилари ленинизми марксизмдән Сов.ИКП Коммунист Интернасио
донизмә, лассалчылыға вә бакунинчи- ајырмаға, онлары бир-биринә гаршы налында бирләшән гардаш коммунист
лијә гаршы идеја мүбаризаси, фәһлә гојмаға, ленинизми Русија ја хас сырф партијалары илә бирликдә инкишаф
Һәрәкатында бәргәрар олмасы әламәти милли һадисә марксизмин јерли шәр- етдирди. ССРИ-дә сосиализм гурул
алтында кечмишдир. Мүхталиф өл- hи кими гәләмә вермәјә әбәс ҹәһдләр масы, елми сосиализмин тарихи реал
кәләрдә марксизмин ja jылмасы, к. көстәрир вә иддиа едирләр ки, куја лыға чеврилмаси М.-л.-ин јени умум
Маркс Ф. Енкелс тәрәфиндән ленинизм умумдунја әһәмијjәтинә ма- дүнја-тарихи гәләбәси иди.
пролетар ингилабчылары кадрларынын лик дејилдир, башка өлкәләрдә, хү- Фашизмин вә дүнја империалист
Һазырланмасы вә идејаҹа тәрбијə eдил- сусән инкишаф етмиш капиталист өл- иртиҹасынын бирләшмиш гүввәләринә
мәси мухталиф өлкәләрин пролетариа- кәләриндә тәтбиг олуна билмәз. Лакин гаршы Бөјүк Вәтән мүһарибәси (1941 —
тынын габагҹыл дәстәләрини бејнәлми- онлaрын ујдурмаларынын əксинә ола- 45) сосиализмин һәјатилији үчүн ән
ләл синфи гуввә һалында бирләшдирән раг марксизмлә ленинизм арасында гы- ағыр сынаг олду; сосиализм бу сынаг
Бејнәлхалг Фәһлә Бирлијинин (бах Би- рылмаз үзви əлагә вә ашкар вaрислик дан шәрәфлә чыхараг мөһкәмлијини ва
ринчи Интернaсионал) japaдылмасына вар. В. И. Ленин јазмышдыр: «...Бол- фенилмәзлијини субут етди. ССРИ-нин
вә фәалијjәт көстәрмәсинә кəтириб чы- шевизм 1903-ҹү илдә марксизм нәзә- мүһарибәдә гәләбәси, дүнја империа
хартды. Тарихдә илк пролетар ингила- ријjәсинин əн мөһкәм тәмәли үзәриндә лизминин мүртәҹе гүввәләринин
бы олан гәһрәман Парис коммунасы мејдана кәлмишдир» (Әсәрләри, ч. дармадағын едилмәси, илк сосиалист
(1871) Интернaсионалын мә'нәви jетиш- 31, cəh. 9). Ленинизм Русијада мејда- өлкәсинин xиласкар ролу капитализ
дирмәси иди. Марксизмин кетдикҹә да- на кәлсә дә, өз маһијjәти е'тибарилә беј- мин үмуми бөһранынын даhа да дә
ha кeниш тәшәккүл тапмасы, фәһлә һә-нәлмиләл Һадисəдир, бејнәлхалг көк- ринләшмәсинә, дүнја капитализм сис
рәкатында көк салмасыАвропа өлкәлә ләри олан, бүтүн дүнја инкишафындан теминдән јени һалгаларын голуб aj
риндә вә АБШ-да с.-д. фәһлә партијала- доған һадисəдир. Ленинизм марксизми рылмасына сәбәболду. Сосиализм

рынын тәшкилинә, 1889 илдә исә про- бир өлкәнин конкрет шәрайтинә тәт- бир өлкә чәрчивәсиндән чыхыб, дүнја
летариатын јени бејнәлхалт бирлијинин биг етмәк кими дејил, ону дүнја тари- миг јасында гүввәләр нисбатини өз хеј
— Икинҹи Интернaсионалын јаранма- хинин јени дөврүнүн шәрайтинә, про- ринә көкүндән дәјишдирән дүнја сис
сына сәбәб олду. Бу дөврдә В. Либк- летариатын синфи мүбаризасинин јени теминә чеврилди. Дүнја сосиализм сис
нехт, А. Бебел, П. Лафарг, и. Дискен, вәзифәләринә узғун инкишаф етдир. теминин јаранмасы бејнәлхалг фәһлә
ҝ. В. Плеханов, Д. Благојев, Ф. Ме- мәк кими мејдана кәлмиш, бүтүн беј- синфинин бөјүк наилијjәти, м.-л.-ин
ринг, А. Лабриола, Р. Луксембург, к. нəлхалг ингилаби фәһлә һәрәкаты гар- jени умумдүнја-тарихи" гәләбәсидир.
Сеткин вә марксист фикрин диқәр шысына чыхан суаллара ҹаваб вермиш- В. И. Ленин көстәрирди ки, марк
көркəмли нүмa jәндәләри марксизми дир. Ленинизм капитализм гурулушу сизм «...бүтүн дүнја өлкәләринин инги
јајмаг, ону фәһлә һәрәкаты илә бирләш- үзәринә билaвaситә һүҹум едилдији, лаби тәҹрүбәси вә ингилаби тәфәккүрү
дирмәк үчүн чох иш көрдүләр. сосиалист ингилабы күнүн вахты чат- нүн мәҹмусундан әмәлә кәлир»
«Марксизмин варлығынын икинчи әзи си кими гаршыја чых- (Әсәр. там күллијјать ҹ. 27, cəh. 11).

јарым әсриндә (кечән әсрин 90-ҹы ил- дығы дөврдә марксизмин јарадыҹы- Буна көрә дә фәһлә синфинин јени
ләриндә) марксизм дахилиндә марксиз- лыгла даhа да инкишаф етдирилмаси јени дәстәләри, зәһмәткәшләрин азад
мә дүшмән блан бир ҹәрәјанла мүбари• демакдир. Марксизм бејнәлмиләл ха- лыг һәрәкатынын јени ахынлары дүнја
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ингилаби просесинә гошулдугҹа, М.-л.- маларыны бир гадәр тәзәләнмиш шәкил- «Призыв», <Pјадовој», «Тәкамүл»,
инкишафында коллектив нәзәридә дирчәлтмәк, бунлары сосиализмин <Орер» болшевик гәзәтләри (1905—07

фикрин ролу дурмадан артыр. Комму- <јени моделлари» кими гәләмә вермәк, илләр ингилабы әрәфәсиндә вә ингилаб
нист партијаларынын нәзәри фәалијjә- «еркән» Марксы «сонракы» Маркса, К. илләриндә), «Бакински пролетари»,
тинин әһәмијjәти, јени ингилаби тәҹрү- Марксын бахышларыны Ф. Енкелсин Јолдаш», «Гудок», «Бакински рабочи»
бәнин үмумиләшдирилмәсиндә,, дүнја бахышларына, онларын тә'лимини В. И. гәзетләри, «Волна» журналы (иртиҹа
инкишафындакы мејлләрин вә һадисә- Ленин тә'лиминә гаршы гојмаг ҹәһдла- илләриндә) М.-л.-ин јајылмасында мү
ләрин мә'наландырылмасында, елми риндән әл чәкмир, марксизмдә «плүра- һүм рол оjнады. Болшевикләр М.-л.
коммунизмин актуал проблемлəринин, лист» мејлләрин лабүдлүүнү, ја'ни ин таблиғи үчүн ачыг мәтбуатдан да
ингилаби мубаризәнин ваһид стратеки- марксизмин мухталиф «милли вариант- истифадә едирдиләр. Мәсәлән, 1905
јасынын бирликда ишланиб Һазыр- ларынын» мејдана кәлмәсинин вә ја- илдә Азәрб.-ын ачыг мәтбуатында —
ланмасында, ваһид бејнәлмиләл тә' - нашы jашамасынын ганунaујғунлуғуну илк дәфә «Баку» газетиндә В. И. Ле
лим олан М.-л.-ин бүтүн ҹәһәтләринин сүбут етмәјә ҹан атыр, үздәнираг «Ав- нинин «Тәрәзинин көзләри галхыб дү
јарадыҹылыгла инкишаф етдирилмәсин- ропа коммунизми» һаггында бошбоғаз- шүр», «Өлмәкдә олан мүтлэгијjәт вә
дә гардаш партијаларын, бүтүн бејнəл- лыг eдирләр. Лакин бүтүн бу ҹәһдләр, халг haкимијjәтинин јени органлары»,
халг коммунист һәрәкатынын коллек- М.-л.-ин əсасларына вә пролетар беј- «Сосиализм вә анархизм» (Петербург

сә'јләринин әһәмијjәти кетдикҹә нәлмиләлчилијинә едилән тәсдләр ком- да чыхан болшевик «Новаја жизнь
артыр. Коллектив нәзәри ишдә комму- мунист һәрәкатында тәти мүгавимәтә гәзетиндән) мәгаләләриндән ири пар
нист вә фәһлә партијалары бејнәлхалг раст кәлир, пуча чыxыр. Коммунист чалар вә ja oнлaрын қениш хүласаси,
мүшавирәләринин (1957, 1960, 1969), вә фәһлә партијаларынын 1969 ил беј- һәмчинин РСДРП Програмы, проле
hабелә Авропа коммунист вә фәһлә нәлхалг мүшавирәси билдирмишдир ки, тар һимни «Интернaсионал» (бу, Ру
партијаларынын Берлин конфрансы- «...онлар ...өз принсипларини ардыҹыл- сијанын ачыг мәтбуатында илк чаплар
нын (1976) мүһүм ролу олмушдур. лыгла горујаҹаг, марксизм-ленинизмин дан иди) дәрҹ едилмишди. 1909 илин

Сов.ИКП-нин, гардаш коммунист тәнтәнәсинә наил олаҹаг, нәзәријjәнин мајында «Бакинскије вести» газетиндә
партијаларынын коллектив сə' јләри илә вә сијасəтин сағ вә сол оппортунист тəh- В. И. Ленинин «Материализм вә емпи
Мәркәзи вә Ҹəнуб-Шəрги Авропа вә рифләринә каршы, тәфтишчилијə, eh- риокритисизм» китабы һаггында Ру
Асија өлкәләриндә хал-демократик вә камчылыға вә сол тəригәтчи авантуриз- сијада илк ресензија чап олунмушду.
сосиалист ингилабларынын, бу өлкә- мә гаршы конкрет шәраитә ујғун су- 1911 илдә «Современнаја жизнь болше
ләрдә сосиализм гуруҹулуғунун тәҹ- рәтлә мүбаризә апараҹаглар» (Ком- вик журналында В. И. Ленинин мəһз
рүбәси умумиләшдирилмиш, дүнја со- мунист вә фәһлә партијаларынын беј- бу журнал үчүн јаздығы «Марксизм
сиализм системинин формалашмасы- нəлхалк мүшавирәси. Сәнәлләр вә ма- вә «Наша Зарја»» мәгаләси дәрҹ едил
нын вә мөһкәмләнмәсинин танунауі- териаллар, Б., 1970, сəh. 335). Мүасир мишди. Ачыг болшевик нәшрлари олан
ғунлуглары, сосиалист истисади интег- дөврдә антиленинчи ҹәрәјанларын ән <Hop хоск» журналы вә «Наша жизнь
расијасы проблемдəри, муасир елми- зәрәрлиләриндән бири маоизмдир. газети дә М.-л.-и таблиғ едирди.
техники ингилаб проблемлəри араш- Планетдә реал Сосиализмин зәфәр Чаризм деврилдикдән вә болшевик
дырылыб тәһлил едилмиш, инкишаф jүрүшү М.-л.-ин həјати күҹүнә, дүз- партијасы ачыг фәалијjәтә кечдикдән
етмиш сосиализм ҹәмијjәтинин комму- күнлүjүнә, сосиал-реформистләрин вә сонра Азәрб.-да М.-л.-ин јајылмасы
низмә доғру кедән јолда зәрури, гану- тәфтишчилəрин «нәзәријjәләриндән» үс- кениш вүс'әт алды, фәалијjәт үчүн
наујғун мәрһәлә олмасы консепсијасы түнлүjүнә инкаредилмәз сүбутдур. рәһбәрлик кими әһәмијjәти хејли артды.
ишләниб һазырланмышдыр. Сов.Икп- М.-л. идејаларынын ҹазибә гүввәси М.-л. күтләләрин Совет Какимијjәти

Програмында елми коммуниз- даим артыр, jajылма даирәси кениш- уғрунда мүбаризәјә ингилаби сәфәр
мин ән мүһүм проблемнәри нәзәри ләнир, бәшәријjәтин инкишафына тә'- бәрлијиндә чох мүһүм рол оjнады.
ҹәһәтлән ишланиб Һазырланмыш вә бу сири күҹләнир. Совет Азәрб.-ында М.-л. сосиализм
програм М.-л. хәзинәсинә гијмәтли төh- Азәрба јҹанда марксизм иде- вә коммунизм гуруҹулуғунда тәҹәссүм
фә олмушдур. Инкишаф етмиш сосиа- jaлaры вә әсәрләри илк дәфә 19 әсрин етмәјә башлады, зәһмәткәшләрин ком
лизм ҹәмијjәти гурмаг вә дүнјада бирин- сон онилликләриндә jajылмаға башла- мунист тәрбијəси үчүн гүдрәтли ва
ҹи умумхалг дөвлəти јаратмаг саһәсин- мышдыр. Бу идејалары Петербург вэ ситә олду, бүтүн xалгын идеолокија
дә Сов. ИКП-нин вә совет халгынын Москвада тәһсилини баша чатқырыб га- сына чеврилди. Совет haкимијjәти ил
тарихи тәҹрүбәсини умумиләшдирән jыдан вә ја Русија азадлыг һәрәкатын- ләриндә К. Маркс вә Ф. Енкелсин ән
СЃРИ Конститусијасынын бу бахым- да иштирaкына көрә сүркүн едилән мүһүм әсәрләри Азәрб. дилинә тәрҹү
дан бөјүк нәзәри әһәмијjәти вар. јерлиләр кəтирирдиләр. Јерли зиjалы- мә олунуб күтләви тиражла дәфәләрлә

Бејнәлхалг коммунист һәрәкаты өз лары вә мәктәбли кәнҹлари марксизм чап едилмиш, В. И. Ленинин Әсәрләри
нүмa jәндәләринин коллектив сə'јләри идејалары вә нәшрлари илә чар һаки- вә Сечилмиш әсәрләри чыкмыш, Әсәр
илә дүнја инкишафыны, ики иҹтимаи мијjәт органдарынын Загафгазиjаjа лəринин там күллијјаты бурахылмаг
системин—сосиализм вә капитализмин сүркүн етдији, јахуд бураја өзләри дадыр.
дүнја миг јасында бир бирилә мүбари- кәлән Русија ингилабчылары да таныш Бах һәмчунин Маркс, Енкелс, Ле
засини нәзәри ҹәһәтлән тәһлил етмиш, едирдиләр. Лакин Азәрб.-да марксизм нин мәгаләләринә.
муасир дөврүн характеринә елми тә'- идејаларынын вә әсәрләринин мүтәшәк- МАРКсизм-ЛЕНинизм инсти
риф вермиш, капитализмин үмуми бөһ- кил вә ардыҹыл јајылмасы 19—20 әср- ТУТУ, Сов. И кпмкјанында
ранынын јени, үчүнҹү мәрһәләсинин лəрин ајрыҹында илк фәһлә дәрнәклә- Марксизм-ленинизм Ин
маһијjәтини ашкара чыхармыш, дүн- ри, хусусән ленинчи-искрачы мәсләкли ституту (мли)–мәркәзи партија
ја ингилаби просесинин əсас мејл вә Бакы комитаси јарадылдыгдан сонра елми тәдгигат идарәси. В. И. Ленин,
перспективларини, онун јени тарихи башланмышдыр. Бу вахтдан Азәрб.-да партија МК-сы Совет haкимијjәтинин
наилијjәтинин — империализмин мүстәм- да М.-л. фәһлә һәрәкаты илә бирләшир, илк илләриндән елми коммунизм ба
ләкә системинин дағылмасынын тәһли- она сосиалист шүӯру ашылајыр, проле- ниләринин әдәби ирсини, партија тари
лини вермишдир. Бүтүн бунлар М.-л.-и тариатын синфи мүбаризасинә вә инги- хинә даир сәнәдлари топламаг вә өj
эəнкинләшдирмиш, онун тәркиб һис- лаби чыxышларына истигамәт верирди. рәнмәјин зәрурилији мәсәләсини гоj
сəлəрини инкишаф етдирмишдир. Бакыда болшевик мәтбуатынын јаран- дулар. Бу мәгсәллә 20-ҹи илләрдә Ист

Гүдрәтли идеја силаһы олан М.-л. масы вә инкишафы сајәсиндә Азәрб., парт, К. Маркс вә Ф. Енкелс Ин-ту,
буржуа идеоложијасына, иҹтимаи елм- рус, ермәни вә күрҹү дилләриндә М.-л. Ленин Ин-ту тә'сис едилди. 1931 илдә
дә, сијасəтдә, идеоложи həјатда онун идејаларынын тәблиғи кенишләнирди. ваһид елми тәдгигат мүəссисаси —Yик
бүтүн тəзаһүрләринә гаршы мүбаризә- Бакы искрачыларынын јаратдығы киз- (б)П мк јанында Маркс-Енкелс-Ленин
дә инкишаф едир. Ики дүнја системи ли «Нина» мәтбәәсиндә К. Маркс вә Ф. Ин-ту japaдылды (1956 илдән мли
арасында чарпышманын кенишләндији Енкелсин «Коммунист Партијасынын адланыр). Ејни заманда ваһид архив—
шәраитдә идеоложи ҹәбһәнин мүхталиф Манифести» әсәри, В. И. Ленинин «Кəнд Мәркәзи Партија Архиви тәшкил олун
истигамәт вә саһәләриндә бу мүбаризә jохсулларына», «Ингилабчы жәнҹләрин ду.
тәбии олараг кəскинләшмишдир. Бур- вәзифәләри» китабчалары, јаздығы вә- Мүасир дөврдә мли-нин вазифә
жуа идеологлары, марксшүнаслар», рәгәләр, партија сəнəдлари, «Искра»- ләри Сов.ЙКП МК-нын «Сов.Икп мк
hабелә oнлaрын хејринә иш көрән тәф- дан мәгаләләр, «Искра»нын 11-ҹи нөм- јанында Марксизм-ленинизм Институ
тишчиләр М.-л.-и сарсытмаға, онун күт- рәси, бир чох башга марксист нәшрлари тунун вәзифәләри, структуру вә штат
ләләрә тә'сирини заифләтмәјә чалы- чап едилмишди. Партија комитәләринин лары һаггында» гәрарында (1968 ил,.
шырлар. К. Маркса гәдәрки Хырда вәрәгәләри, «һүммәт», «Бакински рабо- 15 иjун) мүəjjән едилмишдир: К. Маркс,
буржуа сосиализминин мухталиф фор- чи», «Банвори дзајн», «Дә вәт-Гоч», Ф. Енкелс, В. И. Ленин әдәби ирсинин,
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мәркәзи партија идарәләринин вә ҝөр әд.: Идейный арсенал коммунистов, күн апарылмасына нәзарәт етмәк; фајкәмли партија xадимларинин сəнəдлә- 2 изд., М., 1979; На переднем крае идео
логического

фронта, «Вопросы истории маг; јералты газма ишларинин апарылдалы газынты eһтијатларыны һесабла -ринин топланмасы, сахланмасы вә нәш
ри; марксизм-ленинизмин актуал проб- кпсс», 1981, № 1. масы нәтиҹәсиндә баш верә билән гәзалемдəринин (о ҹүмләдән марксизм- МАРКсизм-ЛЕНИнизм УНИВЕР. лара гаршы тəдбирләр көрмәк. М.и.
ленинизм классикләринин елми тәр- сиTETләРИ — партија тәһсили систе- узаглыгөлчән, кирокомпас, нивелир,
мүмеји һалларынын),. Сов.Икп та- миндә али пилләләрдән бири; али си- теодолит, лазер ҹиһазлары вә с. Нин
рихи вә партија гуруҹулуғу, елми ком- јаси тәһсил верир. 1938 илдә japaдыл- көмəји илә апаре лыр.
мунизм, бејнәлхалг коммунист һәрә- маға башламышдыр. ССРИ-дә 1979/80 М.и. һәлә гадим заманда, мә'дәнкаты тарихинин актуал проблемләри- дәрс илиндә 357 ун-т вә филиалда 350 ишлари илә бир вахтда мејдана кәл
нин елми ҹәһәтлән ишланиб һазырлан- мин динлајиҹи тәһсил алырды. мишдир (һәлә е.ә. 16—14 əсрләрдә Мимасы. Интда Сов. ИКП тарихи, парти Азәрб.-да 1943 илдә Бакыда 1 ил- сирдә мә” дән јерләринин тәсвирлари ки
ја гуруҹулуғу, елми коммунизм, беј- лик ахшам марксизм-ленинизм ун ти чилдилмиш миг јасда мүстави үзәриндәнәлхалг коммунист һәрәкаты тарихи japaдылмышды. 1945—46 илләрдә 2 гурулмушдур). Илк дәфә маркшејдер
шө'бәләри, К. Маркс вә Ф. Енкелсин иллик тәһсилә кечилди, филиаллар мәсәләләринин һәлли усуллары һагәсәрләри, В. И. Ленинин әсәрләри, беј- вә шө'бәлә japaдылды. 76 илдән гында гыса ма'луматы алман алими Ҝ.
нәлхалг әмәкдашлыг бөлмәләри вә с. тәфсил мүддәти 3 илдир. 1976 илдә ун-т Агрикола вермишдир.
вар. Мли мүттәфиг респ. партија МК- Азәрб. Ќп МК-нын Марксизм-лени- әд.: Әлијен М. М., Тcoниковлары, Сов.Икп Москва Комитаси вә низм ун-тинә чeвpилмишдир. Киров- х. М., Маркшејдер ишлари, h. 1—2. Б.,
Москва Шәһәр Комитаси, Ленинград абад, Сумгајыт, Нахчыван вә Степана- 1966; Справочник по маркшейдерскому де
Вил. Комитаси јанындакы филиалла- кертдә филиаллары вар. Ун-тдә ка- лу, 4 изд., М., 1979.
pa (o ҹүмләдән Азәрбајҹан кп мк федралар, тадрис груплары фәалијjәт МАРЛАР —Мидија тајфаларынданјанында Партија Тарихи Институту- көстәрир. 1981/82 дәрс илиндә 5 ми- бири. E.ә. 6—5 əсрләр антик мүәллифна), К. Маркс вә Ф. Енгелс Музејинә, нәдәк динләјиҹиси олмушдур. Али мәк- ләрин мә'луматына көрә Ван вә Урмија
В. И. Ленин Мәркәзи Музејинә вә онун тəбләрин, ири з-дларын (Бакы мәмшәт көлләри арасындакы әрaзидә ашамышфилиалларына елми методики рәһбәр- кондисионерләри, Јени Бакы нефта- лар. Тәдгигатчыларын (и. Дјаконов,
лик едир, партија тарихи саһәсиндәки јырма з-ду вә с.) партија комитәләри и Әлијев вә б.) фикринҹә Һүрри М.-лабүтүн елми тәдгигат ишларини əлага- нәздиндә филиаллары вар.

ләндирир, марксизм-ленинизм классик- М.-л.y. нин факүлтәләриндә (пар- мушдур. М.-ын jaшaдығы әразијә сонМидија М. -ы ајры ајры тајфалар ол
ләринин həјат вә фәалијjәти hаггында тија-тәсәрруфат фәаллары, идеоложи) ралар мардлар көчмүш вә јерли әһали
елми, әдәби вә инҹәсәнәт әсәрләринин динлајиҹиләр (әсacəң партија, совет, ни ассимилјасија етмишләр. Еһтималанәшринә нәзарәт едир. Јарандығы вахт тәсәррүфат, һәмкарлар иттифаглары, көрә Мараға ш. Унин ады М.-ла әлaгәин-тда К. Маркс вә Ф. Енкелсин 8 ав- комсомол, мәдәнијjәт ишчилари) истеh дардыр.

тографы вар иди. 1980 илин сонунда он- салатдан ајрылмадан oxyјурлар. Ун-т- МАРЛо (Marlowe) Кристофер (февларын сајы 8 мини кечмишдир ки, бу- ләрә илк партија тәшкилaтлaрынын зә- рал, 1564, Кентербери—1.6. 1593, Депт
нун да үчдә бирә гәдәри орижиналдыр, манəти илә, әсacән, али тәһсилли пар- форд) — инқилис шаири, драматург.Ин тун архивиндә в. и. Ленинин 32 тија үзвлəри, комсомолчулар, битәрәф- Бөјүк Тејмурләнк» (1587 — 88, нәшри
минә јахын әлјазмасы, мәктубу вә сә-ләр гәбул олунур. Динләјиҹиләр Сов. 1590), «Доктор Фаустун фамиәси»
нәди, 396 фотошәкли, сағлығында чә- икп тарихини, сијаси игтисады, диа- (1592, нәшри 1604), «Малталы jәһуди»килмиш 874 м кино ленти, нитглəри лектик вә тарихи материализми, елми (тәгр. 1588, нәшри 1633) фаҹиәләриндәјазылмыш 14 граммофон валы сахла- коммунизми, муасир мәрһәләдә Сов. орта әср дүнјасына гаршы чых мыш,нылыр (1980). В. И. Ленин сәнәллә- икП-нин истисади си јасəти мәсәләлә-һуманист идејалары тәрәннүм етмиш
ринин 91% -и орижинал, 9% -әгәдәри рини, истеһсалын идарә олунмасы, пар- дир. В. Шекспирин сәләфи олмушдур.мухталиф сурәтләрдир. Ин тун Мәр- тија вә совет гуруҹулуғу, әдәбијјат вә Азадфикирлилик вә респ. -чы көрүшкәзи Партија Архивиндә 2 млн. дәк иш, инҹәсәнәт мәсәләләрини, совет гaнунве
китабханасында 2 млн. а јахын китаб, риҹилијинин эсасларыны, ССРИ-нин ләринә кәрә ҝизли полис тәрәфиндән

тә'гиб едилмиш, трактирдә гәсдән сажурнал, газет вар. хариҹи сијасəтини, муасир бејнәлхалг лынмыш далашмада өлдүрүлмүшдүр.млЙ К. Маркс вә Ф. Енкелсин мүнасибәтләри вә с. өjpәнирләр. М.-л.у.
Әсәри: Сочинения, М., 1961.Әсәрләринин ики, В. И. Ленинин Әсәр- Сов.ИкП МК-нын тәсдиг етдији план

ләринин беш нәшрини һазыpламыш, лар эсасында ишләфир. Тәһсил просеси МАРМЕЛАД (фр. marmelade, порту -
К. Маркс вә Ф. Енкелс архиви»нин мүһазирә вә семинарлардан ибаратдир; галҹа marmelo— hејва) — желејәбәнзәр
15 ҹилдини, «Ленин мәҹмуаси»нин 39 динлајиҹиләрин мүстагил иши бөјүк консистенсијалы гәннады мә'мулаты.
ҹилдини, К. Маркс, Ф. Енкелс вә В. јер тутур. Ун-тлари гуртаранлара дип- Мејвә киләмејвәли вә желели невлари
И. Ленин һаггында хатирә мәҹмуәлә-лом верилир. вар. Мејвә ҝиләмејвәли М. һазырламаг
рини, Онларын елми тәрҹүмеји-haл- МАРКсовKA Азәрб.ССР Газах үчүн мејвә киләмејвә пүреси шәкәрлә
ларыны, В. И. Ленинин 12 ҹилдлик р-нунда кәнд. М. советлијинин мəркә- биширилир, патка, тида туршусу, һәмчи
биографик хроникасыны чапдан бу - зи. Рн мәркәзиндән 11 км ш.-дә, Ҝән- нин рəнк вә әтиpвeрән малдәләр əлава
рахмышдыр. Алманија Ваһид Cocиа- ҹә-Газах дүзәнлијиндадир. ӘҺ. 1517 едилир. м. гајнар һалда формалара
лист Партијасы мк јанында Мли илә (1981); үзүмчүлүк, һејвaндaрлыг вә та- төкүлүб сојудулур вә гурудулур. Же
бирликдә К. Маркс вә Ф. Енкелсин хылчылыгла мәшғулдур. Сәккизиллик лели М.-ын һазырланмасында һәлмә
Әсәрләринин тәгр. 100 милдлик там күл- мәктәб, китабхана, мәдәнијjәт еви, тибб шик күтлән ин алынмасы үчүн əсасән
лијјатыны (орижиналын дилиндә), Б. мәнтәгәси вар. агар агар, агароид вә ја пектин (бах
Британија вә АБШ ын мүтәрәгги нәш- МАРКШЕЛДЕР ишләРИ, марк- Пектин маддәләри) ишләдилир. М.
ријjaтлaры илә бирликдә исә oнлaрын шејдерија (алм. Makrscheider доғранмыш вә фигурлу бурахылыр.
50 ҹилдлик Әсәрләрини инкилис ди- маркшејдер; Mark— сәрһәд + scheiden MАРНА (Marne) — Франсанын шм.
линдә бурахыр. Ин-т «Сов.Икп гу- — бөлмәк, мүəjjән стмәк) — мә'дән елми- ында чај. Сенанын сағ голу. Уз. 525
рултајлары, конфранслары вә мк пле- нин бир саһәси; јералты газмаларда, км, һөвзасинин саh. 12,7 мин км2. Тангр
нумларының гәтнамә вә гәрарлары янын шахта вә мә'дән саһәләриндә маркшеј- платосундан башланыр. Әcacән јағыш
4—8-ҹи нәшрларини, дикәр партија сә дер планаалмасы адланан фәзaви һән- сулары илә гилаланыр. Еперне ш. нә
нəдлари мәҹмуəлəрини, Ф. Е. Дзер- дәси өлчәләр апарылмасы үсуллары- тәдәр кәмичилијə јарарлыдыр. Канал

Сонажински, М. И. Калинин, Г. К. Орҹо- ны ишләјиб һазырлајыр вә бу ишләрин лар васитәсилә Маас, Рејн ва
никидзе, С. Ю. Шаумјан вә б.-нын се нәтиҹәләриндән мә'дән јерләринин кәш- чајларынын һөвзәләри илә әлaгәләнир.
чилмиш әсәрләрини нәшр етишдир. фи, лајиһәләндирилмәси, тикинтиси вә Шомон, Шалон сүр Maрн, Еперне ш.
Чохилдлик «Сов.ИКП тарихи» нәшр истисмары илә әлагодар олан мухталиф ләри М. саһилиндәдир. Биринчи дүнја
олунур. «Марксизм-ленинизмин тари- техники мәсәләләрин һәллиндә исти мүһарибәсиндә (1914 — 18) М. саһиллә

башхи» әсәринин (чохҹилдлик) һазырлан- фадə eдир. М.и. -нин əсас мәсәләләри риндә ики вурушма вериш
масына башланмышдыр. ашағы дакылардыр: jeралты газалар дир.

мли коммунист вә фәһлә партија- да вә јер сәтһиндә маркшејдер планаал МАРНА ВУРУШМАСЫ (1914) — Map
ларынын елми идарәләри илә сых әлaгә малары апарараг, бунларын әсaсындa нa чajы саһилиндә Инкилтәрә— Фран
сахлајыр. «Вопросы истории КПСС» лазыми план вә кәсикләр тәртиб етмәк; са илә Алманија силаһлы түвәләринин
журналыны нәшр едир (1957). Ленин кәшфијјат вә истисмар газмаларынын əсас груплашмалары арасында бөјүк
ордени илә тәлтиф олунмушдур јерини вә истигамəтини тә' jин етмәк: вурушма (5—12 сентјабр). М.в. нда
(1971), мә дән ишларинин лајиһәјә көрә дүз алмандарын 44 пијата вә й сувари пи
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визијасы (900 мин нәфәр, 2928 jүнкүл, апармышдыр. Карт- Јердән 56-108 км мəсафәдә олур. Мар
436 ағыр топ), мүттәфиглəрин исә 56 вел диллəринин баск сын фырланма оху өз орбит мүстави -
пијада, 10 сувари дивизијасы (1082 мин вә сами диллари илә синә 65°04 мејлли олдуғундан
нәфәр, 2816 jүнкүл вә 184 ағыр топ) гоһумлу- Һиндә фәсил дəјишмәси Јердәки кими
иштирак едирди. М.в. алман гошунла ғуну сүбут етмәјә дир; фәсилләр Јердәкиндән тәгр. 2 дә
рынын мәғлубијjәти илә гуртaрды. Гәрб чалышмышдыр. Бу фә узундур (м. илинин уз. 687' Јер кү
ҹәбһәсиндә гүввәләр нисбатини Антан диллəрин гоһумлу- нүдүр). М. сәтһиндә телескопла мүша
танын хејринә дәјишмәси, алман ко ғу һипотези елми һидә олунан вә дискинин 2/3 һиссәсин -
манданлығынын кифа jәт гәдәp eһти дилчиликлә бир ара- дән ибарәт парлаг һиссәләр материкләр
јат гүввәләринин олмамасы, рус го ја сығмадыгда, һә- (гитәләр), галан тутгун саһәләр дәниз
шунларынын Шəрги Пруссијада гәти ујғунсузлуғу ләр, гүтбләр әтрафында гыш да јарана
һүчума кечмәси М.В.-нын нәтиҹәсинә арадан галдырма- раг јајда јоха чыхан ағ ләкәләр исә
мүһүм тә'сир көстəрмишди. М.в.-нда ға ҹәһд көстәрәрәк, гүтб папаглары адланыр. Папаглар
алман гошунларынын мәғлубијjәти «Әи'әнәви» Һинд- гышда ҹоғрафи енлик үзрә 50° узаныр,
Алманијанын Гәрб ҹәбһәсиндә дүш- Авропа дилчилијини марксизм-лени- јај заманы шм.-да јох олур, ҹ. һиссә
мәни сүр'әтлә дармадағын етмәк пла- низм нәзәријjәсинә зидд е'лан етмиш, дә исә гисмән көрүнүр. Материк вә дә
ныны позду. «дил һаггында јени нәзәријjә» ирәли ниэлэрин рəнки гырмызыдыр. м. сәт -
МАРНА ВУРУШМАСЫ (1918)-Би- сүрмүшдүр. Бунунла белә, М.-ын әсәр - Һиндә вахташыры булудлар мүшаһи -
ринҹи дүнја мүһарибәсиндә Антанта илә ләриндә дил вә тәфәккүр, дил вә чә- дә олунур. Онун макс. улдуз өлчүсү
Алманија гошунлары арасында Марна мијjәт, дилчиликдә тиположи тəдги- — 2,7-дир. 17 әсрин әввәлләриндә т.
чa jы саһилиндә вурушма. И јулун 15 дә гатын ролу вә с. проблемләрә даир : Браһе вә И. Кеплерин Марса даир мү
Һүҹума кечән 1-ҹи, 3-ҹү вә 7-ҹи алман сонралар совет дилчилијиндә инкишаф шаһидәләринə əсасəн Кеплер ганунла
ордулары Марна чајыны кечсәләр дә, етдирилән бир сыра дүзҝүн мүддәа- ры кәшф едилди. Марсын физики хас
чох ирәлиләјә билмадиләр. Ијулун 18 лар вар. ССРИ халглары дилларинин сəлəри 17 əсрдән өjpәнидир. Онун па
дә Антанта ордулары əкс һүҹума кеч өjpәнилмаси, јазысыз дилләр үчүн паглaрыны X. Һуі кенс мүшаһидә ет
диләр; алманларын Марнадакы əсас әлифба јарады:Tмасы, елми тәдгигат- мишдир (1656). M. космик апаратлар -
гүввәләринин мүһасирәјә алынмаг тəh- ларын тәшкин, шәргшүнас вә дилчи лa дaha əтрафлы өjpәнилмишдир. Илк
лүкәси јаранды. Ағыр тәләфат верән кадрларын һазырланмасы саһәсиндә М.: дәфә «Маринер-4, вә «Маринер-7» м.
алман гошунлары иjулун 21-дә Урк ын мүһүм хидмәти олмушдур. 1927 јахынлығындан кечәрәк онун фотошә
чајына, сонра да Ена вә Вел чајларына илдә АДУ-да мүһазирәләр охумуш, килләрини чәк диләр. Мә'лум олду ки,
доғру кери чәкилдиләр. М.в. -нда ал- Азәрб. дилчитији саһәсиндә кадрларын М. да Ај кими кратерләрлә өртүлүдүр.
манлар 120 мин, мүттәфиглəр 60 мин „јетишдирилмәсилә көмәккөстəрмишдир. 1971 илдә бөјүк гаршыдурма мүшаһи
адам итирдиләр, стратежи тәшәббүс гəти Ленин ордени илә тәлтиф едилмишдир. дәсиндан бир нечә ај сонра «Марс-3»
олараг Антантанын əлинә кечди. .
МАРНЕУЛи (1932 иләдәк Сарван, —Л., 1933—37 (библ.).

Әсәри: Избр. работы, т. 1—5, м. вә «Маринер -9» Марсын сүн'и пејки
орбитинә чыхарылды, «Маринер-9» Мар

1932—47 илләрдә Борчалы)—Ҝүрҹ. әд.: Миханкова В. А., Нико- сын там фотошәклини чәкди. Совет
ССР-дә шәһәр. Марнеули р-нунун мəр- лай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и гејкләри исә бунунлa jанашы, онун сәт
кәзи. д.). ст. Алкети чајы саһилин- научной деятельности, 3 изд., М.—Л., 1949; һинин физики хассəлəрини, атм.-ини өj
дəдир. Јејинти сәнајеси (консерв, јағ- Тронский И. М., Сравнительно-исто- pəнди вә марсәтрафы космик фазанын
пендир з-длары вә с.), тикинти мате- рические исследования, в. кнТеорети- бир сыра параметрини тәјин етди. Ин
риаллары (гејри-филиз материаллар, м 1968, ала я г. в Марр как этна- фрагырмызы радиометрлә, сәтһинин,

граф, Кавказский этнографический сборник, радиотелескопла бир нечә 10 см дәрин
вә с.) мүəссисəлəри, галантереја ф-ки М., 1976; Милибанд С.Д., Биобиб- ликдә М. торпағынын темп-ру өлчүлдү.

лиографический словарь советских восто- м. атм.-индә карбон газынын вә су
МАРОнй, маровејне (фр. Ма- коведов, М., 1977. бухарынын һүндүрлүјә көрә пајланма

гоni, hолландча Marowijne) — Ҹəнуби МАРРАМБЙҹи (Murrumbidgee) — Авст- сы өjpәнилмишдир. «Марс-6» М. сәт
насы арасындакы сәрһәддә чај. Уз. ралијанын ҹ.-ш, индә чај. Мурреј чајы- һиңә ёндирилди вә сәтһиндә темп-р ва
680 км. Серра-Тумукумаки д-рындaн сah. 165 мин км. Австралија Али деры, күндүз темп-р+ 30°C, кемә — 100°С, атм.
Атлантик океанына төкүлүр. Астана- ндан башланыр. Əсас голу Лаклан тəздиги —6 мб). «Викинг-2» американапараты илә мүəjjән едилди ки, атм.

лыдыр. Апату ш.-нәдәк кәмичилијә су анбары вә СЕС вар. Јағышлы дөвр: инин 95%-и содир. Лакин азот, ар

МАРОНИләр (әр. v. ) — марони диализ зарарлы олур.дә дашыр вә Уогга-Уогга ш.-нәдәк кә- гон, кобалт, оксикен вә О, дә вар. Мар
сын магнит cahəси Јеринкиндән чох-чох

христиан килсәси тәрәфдарлары (эса- MAPC (лат. Mars) гəдим ромалы- кичикдир. Магнит саһәсинин варлы
600 мин; 1971 вә кичик груплaрлa ларын вә б. италик халкларынын мифо- ғы көстәрир ки, онда маје нүвә вар.м. Тәдгигатлар көстәрир ки, Марсда вул
Сурија, Кипр, Мисир, Шимали вә Мә, Романын әфсанәви баниләри волан Роканик фәаллыг инди дә давам едир. М.

дини ичмалары 5—7 əсрләрдә Шимал- мул вә Ремин атасы heсaб олунурду. дaғларынын һүнд. 11—13 км-дир. МарсГәрби Суријада Шәрг христиан килсә. Гәдим Рома тәгвиминин илк ары —мар- да оксикен олмадығы үчүн али чанлысинин парчаланмасы нәтиҹәсиндә ја- тын ады М.-дан көтүрүлмүшдүр. Тə həјат формасы мүмкүн дедил. Бәситранмышдыр. Әсасыны әфсанәви Мар дим јунан мифолокијасындакы Ареслә формада һәјатын "варлығы исә һәләашкар едилмәмишдир.

Марон гормушдур. 13—16 əсрләрдә МАРСКүнәдән мәсaфәсинә көрә
Марони килсәси Годим Шəргајин вә ҝүнәш системинин 4-чү планети, Аст- строение Земли и планет, м., 1978; Мо

Әд.: Жарков В. Н., Внутреннее

ибадәтләрини Тәбии пејкләри роз в. и., Физика планеты Марс, М.,табе олду. М. әрәб дилиндә ибадәт poнoмик ишарәси.
едирләр. 1954 илдән М.-ин башчысы- Дејмос вә Фобосдур. Өлчүсү Јеринкин- 1978.
ны Ватикан тә'јин едир. 1943 ил Мил- дән тәгр. 2 дәфә, күтләси исә '9 дәфә «МАРС»—Марс планетини, ону әһатали пактына әсacән, Ливанын президен- кичикдир. Сәтһиндә ағырлыг гүрвәсити, назирләрдән бир нечаси, парламент тә'чили 3,76 м/сан?, орта сыхлыг 3,9 едән фәзаны вә планетләрарасы мүһи
депутатларынын тәгр. 1/3-и м. дән ол- г/см", фырланма дөврү 241 37" 22°,6, планелләрарасы стансија Аеросери
малыдыр. Күнәшдән орта мəсафаси 228 млн. км, јасы вә һазырланып бурахылма прог
МАРр Николај Јаковлевич (6.1.1865, Күнәш әтрафына сидерик доланма дөв- рамынын ады. 1962 илдән бурахылыр.
Кутаиси— 20.12.1934, Ленинград) — co- pү 687, синодик доланма дөврү исә Марса еһмал енмәк вә планетoсeнтрик
вет шәргшүнасы, — дилчи. ССРИ EA 780 Јер күнүдүр. Екваторунун өз һә- орбитә чыхарылмаг үчүн бир нечә «М.»
акад. (Петербург EA үзвү, 1912). Ер- рәкәт мүстәвисинә мејли 24°56', пери- типли апарат japaдылмышдыр. «М.-3»,
мәни вә ҝүрчү филоложијасы саһәсин- hелидә Јердән көрүнән буҹаг диаметри «М.-6» ва «М.-7» Франса елми апа
дә чох иш көрмүш, бир сыра гəдим ер- 25", афелидә исә 14"-дир. Күнәшлә гар- paтлaры илә тәҹhиз олунмушдур. Пла
мәни вә ҝүрҹү әлјазмаларыны өjpəн- шыдурма заманы өз орбитинин пери- нетә чатмаг үчүн бурахылан ст.-ларда
миш вә нәшр етдирмишдир. М. Гафгаз hелисиндә оларкән бөјүк гаршыдурма eһмал әнмә системи олан енмә апараты
диллари, тарихи, археоложијасы вә ет- Һадисəси баш верир (15—17 илдән бир; (капсул) да нәзәрдә пур. ҹәдвэл
нографијасы саһәсиндә дә тəдгигат нөвбəти 1986—88 илләрдә). Бу заман М. дә «М» Һаггында мә'лумат верилир.
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чәкмишдир.

дөрд АПС

уулләр; 4 — Марсәтрафы орбитләрә чыхарылан
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лиләрнії маршы» («М,) адланират
Франсанын ән популјар ингилаби маh
нысына чевритмишдир. Реставрасија за
Икинчи империја дөврүндә гадаған
едилмиш «М.» Үчүнҹү республика за
маны дөвләт һимни кими тәсдиг олун
мушдур. «М,»-нын мусиги мәтни 1887

Марс илдә рәсмиләшдирилмишдир. 1975 илин
«Марс-5» (а) вә «Марс-6, 14 иjулундан јени мусиги редаксија
(6) планетләрарасы стан- сында ифа олунур.
сијаларынын автоматик MAPCЫН СҮНИ ПЕЈКләРИ (МСП)
учун схеми: 1, 2, 3-мү

a ва фиг
Марсын космик учуш ,
орбитә кечмәси үчүн ор- һәрәкәти, əсасән, Марсын ҹазибәси

ЈЕр
биттал станси јанын тор- илә мүəjjән едилир. 1971 илдә Јерлә
мозланмасы; 5— ендирін- Марсын əн бөјүк гаршыдурмасы зама
лән апаратын ајрылмасы ны Јердән Марса ики совет космик
во трајекторија ја салын- зонду (автоматик планетләрарасы станмасы.

сија) «Марс-2» (мајын 19-да), «Марс 3,
(мајын 28-дә) вә американ космик зонду

б <Маринер-9» (мајын 30-да) бурахыл
мышды. Пејкләр тәгр. 470 млн. км мә
сафә гәт едәрәк Марсын илк сүн'и

Бурахылма Планета
АПС пејкләри (мувафиг олараг нoјабрын

АПС Учушун əсас нәтиҹолери
тарихи чатма тарихи күтләси, 27-си, декабрын 2-си вә нофабрын 14

кг илә дә) олмушду. Учушун планетләрарасы
трајекторијадан МСП орбитинә кечмәси

«М-1, 1 ноjабр, 1962 8 93,5 Марс истигамəтиндә илк үчүн зондлар лазыми аваданлыгла тәҹ
дәфә учмуш ва Планетин ја- Һиз олунмушду. Марсы өз сәтһиндән
|нындан кечмишдир.

41 -25
тəдгиг етмәк үчүн мүнафиг олараг 1976

19 мај, 1971 27 но јабр, 4650 Илк дәфә Марса чатмыш ил иjунун 21-дә вә августун 7-дә «Ви1971

4М-32 28 мај, 1971 2 декабр, 4650 миш «М.-3»); сүн и пејка чев кинг-1» вә «Викинг-2» американ авто
1971 pилмиш; планет сәтһини тəд- матик планетләрарарасы ст. Марс ор

гиг етмиш фотошәклини битинә чыхарылмыш (Јердән мүнафиг
олараг 1975 ил августун 20-дә вә сент

(4» 21 иjул, 1973 Марсы вә планетләрарасы јабрын 9-да бурахылмышдыр) вә енмә
фазаны илк дәфә блоклары еһмалҹа планетин сәтһинә

4 -5» 25 иjул, 1973 |биркә тәдгиг етмишдир.Марсын јанындан кечмипі- ендирилмишдир. МСП марсәтрафы кос
4М-6, 5 август, 1973 12 март, ләр («М,4-р вә «М.-7»), сүнги мик фазанын, Марс атм.-и вә сәтһинин

1974 пејк («М.-5») олмуш, Марс физики шәраитинин тəдгиги мәгсәди илә
(М-7» 9 август, 1973 сәтһинә енмиш («М.-6»); сәт- бурахылмышдыр. Онларын көмəји илә

Һин фотошәклини чәкм ишдир. Марс һаггында јени мә'луматлар алын
мышдыр.

МАРСд (Marceau) Марсел (л.22.3.
1923, Страсбург)— франсыз актјору.

МАРСАЛА (Marsala) Италијада, фәһлә партијасынын эсасы гоjулмуш, 1947 илдә өзүнүн «Мимләр бирлији»
Сичилија а.-нын г. саһилиндә, Трапа- 1921 илдә бурада Франса Коммунист труппасыны тәшкил етмишдир. Мүх
ни əјалəтиндә шәһәр вә порт. Әһ. 83,2 Партијасынын 1-ҹи гурултауы кечирил- тәлиф сүжeтли вә мөвзулу мим сәһнә
мин (1975). Шәрабчылыг («Марсала» мишдир. М.-и 1942 илин нофабрында лəринин эсас гәһрәманы Бип образы
ширин чахыры) вә балыгчылыг мəркә- алман-фашист гошунлары ишғал ет- лириклији вә һәјатсеварлији илә фәрг
зидир. Јејинти сәнајеси, унүjүтмә, ма- мишдир. 1944 ил августун 28-дә азад ләнир. Ән јахшы ишлари: «Шинел»
карон истеһсалы вар. Мантар габығы олунмушдур. (Н. Гоголун повести үзрә), «Парис

емал едидир. М. Франсанын башлыча сәнаје мәр- ағлајыр, Парис күлүрә пантомималары
МАРСЕЛ (Marcel) Етјенн (?—31.7. кəзләриндәндир; сәнајен ин əсас cahə– «Жәнҹлик, jет кинлик, гоҹалыг, өлүм»,
1358)— Перис үсјанынын (1357—58) ләри: нефт e'малы, нефт-кимја вә ким- «Давид вә Голиаф» миниатүрлəри ва
рәһбәри. 1358 илин февралында М. ја, машынгајырма, јејинти вә тикинти c. 1964 илдә труппасы дағылдыгдан
башда олмагла үсјан етмиш парислиләр материаллары. Елм вә инҹәсәнәт ака- сонра м., башлыҹа олараг дикәр өл
крал сарајыны әлә кечирмиш, м, әc- демијасы, ун-т, консерваторија, му- кәләрдә чыxыш едир. Дәфәләрлә ССРИ
линдә Парисин һакими олмушду. Шә- зејләр, аквариум, ботаника вә һејва- дә, 1966 илдә Бакыда гастролда ол
Һәрлиләрин jухары тәбәгәсинин мəнафе- нат бағлары вар. Мүһүм туризм мәр- мушдур.
јини күд верки сијасəти јеридирди. кәзидир. М.-дә Рома истеһкамларынын МАРТ (лат. Mars)-Григори тәгви
Жакериjаjа хайн чыкмыш, кралла киз- харабалығы, Сен-Виктор роман готик миндә илин 3 ҹү азы (31 күн). Годим
ли данышыға кирмишди. М.-и јахын килсәси (11—15 əсрләр), зәфәр тағы Рома аллаһы Марсын шәрәфинә ад
адамлары өлдүрмүшләр. (1825), Нотр-Дам де ла Гард базилика- ландырылмышдыр.
МАРСЕЛ (MarseilleФрансада шә- сы (еклектика; 1864) вә с. мүһафизә МАРТ гиЈАМЫ — мүсаватчыларын
Һәр. Буш-дү-Рон департаментинин инэ. едилмишдир. 2-ҹи дүнја мүһарибәсин- Бакыда Совет haкимијjәтинә гаршы
м. Аралыг дәнизиндә, Лион көрфәзи дән сонра көһнә лиман р-ну (1951), галдырдыглары гијам (1918, 30 март —
саһилиндә порт. Нәгл. Говшағы. ӘҺ. jашајыш еви (1947—52, ме'мар Ле Кор- 1 апрел). Мартын 29-да Бакы лиманын
тәгр. 1 млн. (1975). бүзје), həрби госпитал (1960—63), 17— дан Ләнкәран әксингилабчыларына

М.-ин эсасы е... тәгр. 600 илдә ју- 20 мәртәбәли евләр тикилмишдир. 60-ҹы көмәјә кедән «Дикaја дивизија» һис
нан колонијасы кими (Масалија) го- илләрин сонунда мәркәзи парк ан- сəлəри ораја көндәрилән Гырмызы
јулмушдур. Рома ишғалындан (е.ә. самблы, Фос көрфәзиндә автомобил гвардијачылара атәш ачды. Бакы Co
1 əср) сонра тиҹарәт мәркәзи кими әһә- порту салынмышдыр. ветинин тәләби илә «Дикaја дивизија
мијjәтини итирмишди. 12 әсрин сону — «МАРСЕЛЈЕЗА» («Marseillaise», Mar- әскәрләри тәрксилаһ едилди. Мартын
13 әсрин аввәлләриндә коммуна һүгу- seille—Марсел ш.-нин адындан) 30-да мүсаватчыларла Бакы Совети
гу алмышды. 1481 илдә Прованс ш. франсыз ингилаби маһнысы, Фран- арасында «Дикaја дивизија»нын си
илә биркә Франса краллығынын һаки- санын дөвләт һимни. Сөзләри вә му- лаһларыны гајтармаг Һагтында даны
мијjәти алтына кечди. «Марселјеза, сигисини 1792 илдә Страсбургда К. ж. шыглар башланды. Данышыглар за
маһнысыны ингилабчы Парисә илк Руже де Лил јазмышдыр. Илкин ады маны мусаватчылар Шамахы (индики
дәфә м. баталјонунун волонгјорлары «Рејн ордусунун һәрби маһнысы» иди. ҹ. Ҹаббарлы) вә Татарски (индики Н.
кəтирмишлиләр. 19 әсрин 2-ҹи јарысын- Тезликлә" Респ. ордусунда, сонрадан Крупскаја) күчәләриндә совет гошун
Дан М. - ин јени игтисади јүксəлиши Марсел көнүллүләри васитәсилә ин- һиссәләринә атәш ачдылар. Азәрб.-да
башлајыр. 1879 илдә М.-дә Франса гилаби Парисдә jajылмыш, «Марсел- вәтәндаш мүһарибәси башланды. М.,

ТТІ
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нын јатырылмасына рәһбәрлик үчүн маcы вә маје поладын лазыми тәркибә М. структурлу полад ән јүксәк бәркли
мартын 30-дан 31-нә кечән кеҹә н. Нә- чaтдырылмасы, полaдын оксикенсиз- jә малик олур.
риманов, С. Шаумјан, п. Ҹапаридзе ләшдирилмаси вә собадан чыхарылма- МАРТИ (Marti) Фарабунда Агустин
вә 6.-дан ибарәт Йнгилаби мүдафиә сы. Мартен собасына илкин шихтә ма- (1890, бә'зи мә'луматлара ҝөрә 1893,
Комитаси (ИМК) japaдылды. Мүса- териалы кими скрап, бәрк вә ја мајe ha- Ла-Либертад департаменти, Теотепек —
ватчыларын вэ дашнакларын М.г.-ны лында тәкpap e'мал чугуну долдурулур. 1.2.1932, Сан-Салвадор) — Салвадор
милли гырғына чевирмәк ҹәһди бол- Әритмә заманы собаја филиз, флүс, ок- коммунист вә милли азадлыг һәрәкаты
шевикләрин сə'ји нәтиҹәсиндә баш тут- сикенсизләшдириҹи маддәләр (ферро- хадими. Варлы торцаг саһиби аиләсин
мады. Совет гош унлары мартын 31-дә әринтиләр) верилир. Лекирләнмиш по- дә доғулмушдур. 1913 илдә Сан -Сал
гəти һүҹума кечди. Мүсаватчылар да- лад истеһсалында собаја лекирләјими вадор ун-тинин һүгуг факүлтәсинә да
нышыглара башламағы тәклиф етди. елементләр дә әлaвә едилир. Бәрк ших- хил олмушдур. Ҝәнҹ јашларындан хал
имк мүсаватчылардан Бакы Совети- тә собаја долдуруҹу машын васитәсилә гын ингилаби мүбаризасинә гопулмуш -
нин һакимијjәтини данышыгыз таны- долдурулур. Әримә мәрһәләсиндә со- дур. Ингилаби фәалијjәтинә көрә 1920
мағы, һәрби һиссәләрини Бакыдан вә баја ән чох јанаҹаг верилир вә ваннаја илин февралындаөлкәдән сүркүн едил
онун pHларындан чыхармағы вә с. тә- оксикен үфүрүлүр. Бу заман чугунун мишди, 1925 иләдәк мүһаҹирәтлә (Гва -
лаблари ирәли сүрдү. Мүсаватчылар тәркибиндә олан силисиумун һамысы темалада, сонрадан Никарагуада) ја
бу шәртләрлә разылашдылар. М.г. вә манганын бир һиссаси оксидлашди- шамыш, Мәркәзи Америкада милли
нын јатырылмасы Бакыда вәтәндаш мү- jиндән чохлу поса әмәлә кәлир вә поса- азадлыг һәрәкатларында фәал иштирак
hарибәсинә сон гојду вә Совет haкимиј нын бир һиссәси собадан кәнар едилир. етмишдир. Вәтәнә гајытдыгдан сонра
јəтини мөһкәмләндирди, Бакыны тут- Әримә дөврүндә фосфорун да әсас һис- jенидән зәһмәткәшләрин сијаси вә итти
маг истәјән хариҹи мүдахиләчилəрин сəси металдан чыхыр. Әримәдән сонра- сади талаблари уғрунда мүбаризәјә го
планларыны позду. Бакы вә онун рн-кы мәрһәләләрдә метал лазыми темп-ра шулмуш, Салвадор Зәһмәткеншіләри Мә
ларында һакимиjiәт Советләрин əлин- вә истәнилән кимјави тәркибә чагдыры- həлли Федерасијасынын көркəмли ха
дә ҹәмләшди. лыр. Гајнама мәрһәләсиндә метал гејри- дими олмушдур. Мәтин бејнәлмиләлчи

Б., 1973; Азәрбајҹан Коммунист Партија- мизләнир. Оксидләшмәнин сүр'әти ме- дахиләчиләринә гаршы милли азаллыг
Әд.: А.зәрба јҹан тарихи, ч. 3, т. 1, метал ашгарлардан вә газлардан да тә- олан М. Никарагуа халгынын АБІШ мү

сы тарихинин очеркләрн. Б., 1964; шаум- тала дәмир филизи вә ја флүс элавә ет- мүһарибәси дөврүндә тәгр. ил јарым
јан С. Ҝ.. Сечилмиш әсәрләри, ҹ. 2, Б., мәклә, јахуд ваннаја оксиҝен вә ја сы- (1928—29) А. С. Сандино ордусу сыра
1978; Мапаридзе П. А., Сечилмиш кылмыш һава үфүрмәклә тәнзим еди- ларында вурушараг полковник рүтбəәсәрләр. Б., 1979; токаржевскиЕ. А., Изистории иностранной лир. Собанын һөрүлдүү oдaдaвaмлы синәдәк јүксәлмишди. М. Салвадор

Фəh

Б., 1957; Очерки истории Коммунисти- əсаси вә турш М.п. мөвҹуддур. Əсаси ләләрә Бејнәлхалг Јардым ҹәмијjәти
ции гражданской войны в Азербайджане, материалын нөнүндән асылы олараг, Коммунист Партијасы (скП) ва

ческих организаций Закавказья, ч. 1, Тби- М.п. даhа жениш јајылмышдыр, чунки (ФБЈҸ) јерли бөлмәсинин (һәр икиси
лиси, 1967: Победа Советской власти в За- бу просес истәнилән шихтә материал- 1930 илдә тә'сис едилмишдир) тәшки -кавказье, Тбилиси, 1971.

ларындан, оҹүмләдән тәркибиндә фос- латчыларындан олмушдур. Өлкәдә си
МАРТАБАН — Андаман дәнизинин фор вә күкүрд чох олон шихтәдән по- јаси haкимијəти әлә алмаг мərcəдилә
Бирма саһиллəрин дəки Моутама көр- лад истеһсал етмәјә имкан верир. М.п. СКП мк 1932 илин јанварында үсјана
фәзинин кечмиш ады; бах Моутама. тəдриҹән оксикен-конвертер просеси башламаг үчүн хүсуси план ишләјиб
МАРТЕН (Martin) Пјер [18.8. 1824, илә әвәз олунур. һазырлaмышды. Лакин һәмин ил јан
Шер департаменти, Бурж — 25(?).5.1915, МАРТЕН СОБАСЫ — чугундан вә по- варын 19-да м. јахын силаһдашлары
Hјевр департаменти, Фуршамбо) лад гырынтысындан полад истеһсал илә бирликдә һәбс едилди. Јанварын
франсыз металлургу, ихтирачы. Мә'
дән мәктәбини гуртaрдыгдан сонра мүх
тәлифметаллурција з дларында ишлә
мишдир. 1864 илдә рекенератив аловлу
собаларда төкмә полад алынмасынын
јени усулуну тәклиф етмишдир; сонра
лар һәмин усул онун ады илә адланды
рылмышдыр (бах Мартен просеси).
МАРТЕН ДҮ ГАР (Martin du Gard)
Poжe (23.3.1881, 0-де Сен департамен
ти, Нөjи Сүр-Сен — 23.8.1958, Орн де Мартен собасынын

гурулуу: 1-мате
партаменти, Белләм)— франсыз јазы- риал долдурулан
чысы. Нобел мүкафаты лауреты (1937). пәнҹәрә;
«Тәшәккүл» (1909), «Жан Баруа» (1913) чыхан јол; 3— ишләк
романлары, «Гоҹа Франса» (1933) по- фаза; 4— гүббә; 5—
вести мә'нәвијјат, шәхсијjәтин вә харак- посанын чыхарыл
терин формалашмасы проблемләринә демасы үчүн көз; 6 —

һәср олуимушдур. «Тиболар аиләси» 8— шагули каналлар;
дөшәмә; 7-башлыг;

(1922 – 40) чохҹилдли романы мәшһур- 9— пoca jы ғылан јер;
дур. Әсәрдә Тиболар аиләсинин тимса- 10— түстү jолу; 11
Тында буржуазијанын тәнәззүлә украма- рeкeнератор тахма
сы реалистҹәсинә тэсвир олунмуш, • 20 лары: 12- реке не ра 8.

диэсрин əннəллəри Франса керчәклијинин торлар; 13 — өн
етик лөвһәси јарадылмышдыр. Икинчи вар; 14 — арха дивар:15— и ме јДанчасы. 10

дүнја мүһарибәси (1939—45) илләриндә
антифашист, вәтәнпәрвәр мөвге тутмуш
Дур. «Автобиографик вә әдәби хатирә
Тәр» (1955) әсәриндә сәнәтә реалист едилән aлoвлу рeкeнератив соба. Бах 22 дә башланмыш силаһлы үсјан ирти
бахышлары мүлафиә етмишдир. һәмчинин Мартен просеси.
МАРТЕН ПӧЛАДы — мартен ча тәрәфиндән вәһішиҹәсинә jaтырыл

про МАРТЕН ЧУГУНУ — мартен собала- ды. М. вә достлары исә һәрби трибу
сесиндә алынан пола. Тәркибиндә рында әридиләрәк полада чевриләҹәк налын һөкмү илә февралын 1-дә пајтахт
0,01 -0,04% S, 0,003—0,008 N вә чугун (бах Чугун, Мартен просеси). гәбиристанында күлләләндиләр. Салва
0,01-0,04% Ролур. м.п. ндан дишли МАРТЕНcит (алман металшүнасы дор Милли Азадлыг ҹәбһәси онун
чарх, вал, јај, рессор вә с. һазырланыр. А. Мартенсин (A. Martens; 1850—1914) алынадыр.
МАРТЕН ПРОСЕСИ — мартен соба- адындан) — полиморф чеврилмәләрә мә' - Әд: Царегородцев В. А., Агу.
старында апарылан поладəритмә про- руз галан, иjнәвары микроструктур; стин Фарабунда Марти, «Вопросы исто
сеси. М.п. ашағыдакы мәрһәләләрдән бә'зи табланмыш метал әринтиләриндә рии», 1981, № 8.
ибарәтдир: собанын сазланмасы, щих- вә саф металларда мүшаһидә олунур. МАРТИ, Марти-Перее (Marti
тә материалынын долдурулмасы вә гыз- М. табланмыш пoлaдын əсас структур у Pérez) Хосе Хулиан (28.1,1853, һава
тырылмасы, маје чугунун төкүлмәси тәшкиледиҹиси олуб, аустенит дәхи на—19,5.1895. Орјенте əјаләти. Дос
вә ја бəрк чугунун долдурулмасы, ших. карбонун ејни консентрасијалы а-дә Риос) -Куба ингилабчысы, јазычы, ис
тән ин əридилмаси, металын гајнадыл мирдә ифрат дојмуш бəрк мәһлулудур. пан ағалығына гаршы аҙајлық мүбари
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засинин идеологу МАРТИНИКА (Martinique). мик хәстәликләриндән, гараҹијәр сер
ва тәшкилатчысы, Үмуми ма'лумат. Франсанын Вест- розунлан, вәрә вә с. хәстәликләрдән
Кубанын милли Һинддә дәнизашыры департаменти», дир. Өлкәдә инфексион (вәрәм. сүзә
гәһрәманы, Кубада Ејниадлы адададыр. Саh. 1,1 мин км2.
үсјан һазырлығын ӘҺ.325 миндән чох (1930); әcacән, му

нәк, гарын јаталағы, инфексион hena
тит вә с.) вә паразитар хәстәликләр ке

да фаол иштирак латлар вә. зәнҹиләрдир. Рәсми дил ниш јајылмышдыр. м. да 3281 чарпа -
етмиш, Куба Инги франсыз дилидир. Инз. м. Фор-де- jылы (әһалинин һәр 10 мин нәфәринә.
лаб Партијасыны. Франс ш. дир (100 миндән чох; 1980). 100,3 чарпајы)
japaтмышды (1892). Инзибати ҹәһәтлән 2 маһала бөлүнүр. ким (әһалинин һәр 10 мин нәфәринә 7

15 хәстәхана, 256 һә

1880—95 илләрдә М.-да иҹра haкимијjәтини Фран- həким), 80 диш һәкими, 105 әҹзачы, 93
АБШ-да ишләмиш, са һөкумəтинин тә'јин етдији префект мама, 481 орта тибб ишчиси вар (1975).
1895 илин апрелин- həјата кечирир. Сечкили Баш шуранын Маариф. Тәһсил мүддәти ибтидаи
дә үсјанда билава - hүгугу мәһдудлур. Франса парламен- мәктәбләрдә 8, натамам орта мәктәб
ситә интирак етмәк тиндә М. Здепутат вә 2 сенаторла тәм ләрдә (о ҹүмләдән техники коллеҹдә)

үчүн Куба ја гарытмыш, аз сонра испан- сил олунмушдур. 4, там орта мәктәбләрдә (о ҹүмләдән
лaрлa дөјүш заманы һәлак олмушдур. Тәбиәт. Аданын релјефи дажлыгдыр, техники лисејләрдә) 7 илдир. Фор де
М. нин әдәби јарадыҹылығы сијаси Макс. Һүнд. 1397 м (Монтан Пеле пүс Франс ш. ндәки hүгуг вә игтисадијјат
фәалијjәти илә сых бағлыдыр. «Абда күрән вулканы). Иглими тропик, пас- елмлари ин ту өлкәдә јеҝанә али мәк
ла» (1869) мәнзум романтик драмы кө сатдыр. Орта ајлыг темп р 24—27°С- тәбдир. Ин тун китабханасы вар (тәгр
ләлијә гаршы jөнәлдилмишдир. «Ис дир. Иллик јағынты 1500—2000 мм. 5 мин китаб).
маелилјо» (1882), «Садә ше'рләр» Чајлары чох вә гысадыр. Даг јамаҹла- Әдәбијјат. Зәнҹи фолклору зәнщин
(1891), «Азад ше'рләр» (нәшри 1913) рында тропик мешәләр, дүзәнликләр - дир. Јазылы әдәбијјат 19 әсрин сонла
топлуларында һуманист идејалар тә дә саванна вә батаглыглар вар. рында франсыз дилиндә

Тарихи мә'лумат. М.-ны 1502 илдә дыр. ж. Грасиан вә E. Леро милли әдә
Јараны

рәннум едидир. Публиcистикасында ин
гилаби демократик бахышлар əксини Х. Колумб кәшф етмишдир. 1635 ил бијјаты инкишаф етдирмишләр. ЕГлис
талмышдыр. М.-нин новатор лирикасы дән Франсанын мүстәмләкәси иди. 17— сан вә E. Cезер мүстәмләкәчилик әлеј
20 эср Латын Америкасы поезијасынын 18 эсрләрдә Б. Британија дәфәләрлә һинә мүбаризәјә һәср олунмуiш поема
инкишафына ҝүҹлү тә'сир көстəрмиш аданы тутмаға ҹәһд көстəрмиш, 1794— лар јазмышлар. 2) әсрин 400—50
дир. Бә'зи ше'рләри Азәрб. дилинә тәр 1802 вә i809—14 илләрдә бураны ишғал ләрендә иҹтимаи тəнгиди роман жан
чүмә олунмушдур. Кубада Хосе Мар етмишди. 20 әсрин аввалиндә м. да ры (ж. Зобел, с. Елшар вә б.), инги
ти ордени тә"сис ёдилмишдир. Куба һәмкарлар иттифаглары вә сијаси пар- лаби публиcистика (Е. Сезер, Ф. "Фа
пионер тәшкилaты вә һавана бејнәлхалг пијалар фәалијjәтә башлады. 1946 илдә нон вә б.) јаранды. Е. Сезгрия пјеслә
аеропорту м, адынадыр. «дәнизашыры департамент» статусу риндә мүстәмләкәчилијин

алмышдыр. 1957 илдә м. Коммунист сонра өлкәдә баш верән сосиал просес
ләгвиндән

Әсәрләри: Шерләр. «Бу торпаг Партијасы jаранды. М, -нын тәрәтти- ләр әксини тапмышдыр.
бизимдир» китабында, Б. 1980; Избран- пәрвәр гүввәләри (Мухтаријjәт угрунное, М., 1978. Әд.: Америка. Обший обзор. Север

Әд.: Маринельо Х., Х. Марти да Милли Мүбариза ҹәбһәсиндә бир- ная Америка. М., 1980 (серия «Страны
испаноамериканский писатель, МАРТэ64: ләшмишләр) адаја һәГИГИ мухтаријат дународыАлександран скаТерновой О., Хосе Марти, М., 1966; верилмәси угрунда чыхын едир. м. да др., Страны
Шишкина в. и., Социально-полити- Франсанын башлыҹа си јаси партија экономический справочник, М., 1981.
ческие взгляды Хосе Марти, М., 1969; Гри- ларынын шө'бәләрн вар. МАРТИНИКА КОММУНИСТ ПАР.
гулевич И. Xoce
вестник кубинской революции. М., 1979; cahəси к.т. дыр. Беҹәридән торпагла

Марти. Пред- Təcəppүфат. Игтисадијјатын тиЈАСЫ (МКП; Parti Communiste
Martiniquais)— 1957 илин сентјабрында

1980; кубинская публіцистика. Он Хосе рын 314 у Франса капиталы илә сых Франса Коммунист Партијасынын Мар
Марти до наших дней. сб., пер. с испан

.
тиника Федерасијасы əсасында 1-ҹи

ского, М., 1981. Әcacән, шәкәр гамышы, банан, ананас,
гәһвә, какао јетишдирилир. hејван гурултајдa japaдылмышдыр. 60 ҹы ил

МАРТИНЕС ВЕРДУго (Martinez дарлыг инкишаф етмишдир. Шәкәр, ләрин әввәлиндә Мартиниканын əн бө
Verdugo) Арнолдо (д. 12.1.1925, Сина- ром, мејвә консервлари вә с. истеһсал јүк партијасына чейрилмишдир. Фәа
лоа штаты, ІІерикос)-Мексика фәһлә едән кичик мүəссисәләр, автомобил лиjjәтиндә күтләви тәшкилатлара,
һәрәкаты хадими. 1946 илдә Мексика нәгл. вар. Əсас дәниз порту вә аеро ҹүмләдән Мартиника Зәһмәткешләри

Коммунист Партијасына (мкп) дахил порт Фор де Франсдыр. Шәкәр, ром, нин Умуми Конфедерасијасына (ада
олмуш, 1951—54 илләрдә МКП МК банан вә ананас ихрам олунур. Хам

нын əн бөјүк һәмкарлар иттифагы) ар

нын тәшкилат мәсәләләри үзрә комис мал, јејинти мәһсуллары, јанаҹаr, ав халаныр.МКП нин програмы мухтариј
сијасынын үзвү, МКП-нин Мехико Ко томобил вә с. идхал eдилир. Пул ваhи jәт уғрунда мүбаризәдә кениш антиим
митасинин катиби иди, 1954 илдә мкп ди Франса франкыдыр. периалист ҹәбһә japaдылмасыны, Фран
MK, 1959 илдә мкп МК Катиблији вә Сәһијjә. 1973 илдә м. да әһалинин са илә итисади вә мәдәни әлaгәләри
Сијаси Комиссијасынын үзвү, сечил һәр мин нәфәринә дүшән доғум сајы сахламагла адада зәһмәткәшләрин нəза -
мишдир. 1963—73 илләрдә МКП МК- 22,4, өлүм сајы 6,8; һәр мин нәфәр ди рәти алтын да демократик Һакимијjәт
нын биринҹи катиби, 1973 илин нoјаб ри доғулана көрә ушаг өлүмү 31,6 ол- гуруласыны назарда тутур. МКП нин
рындан исә баш катибидир. М.В. 5 сол мушдур. Өлүм һаллары әсacән јаман 7-ми гурултајы(1980, апрел) партијанын
партија (о ҹүмләдән МКП) вә гәшки шишләрдән, һипертонија, үрәјин ише һәмин хәттини тасдиг етмәклә јанашы.
латын бирлашмаси әсaсындa japaдыл May п и киа бода

ејни заманда кәләҹәклә там

мыш (1981, ноjабр) Бирләшмиш Мек МАРТИНИКА мүстәгиллик шүарыны нрә

сика Сосиалист Партијасындан 1982 ил
Бас-Пуент ли сүрмәк үчүн дүнја да, о

Лоррек 12,5

президент сечкиләри үчүн президент шим ҹүлээн Мартиникада

лијә намизəд ирәли сүрүлмүдүр. Монтан-Пеле алм.
баш верән дәјишикликлә

Сент-Мари
МАРТИНЕС ВилЈЕНА (Martinez EK==РЕИЕВЕ Аморн-Руж

рін нәзәрә алмағы зәрури.

Villena) Рубен (20.12.1899, Алкисар Сен Пјером Ah Алы сајмышдыр. мкп нүма- -
16.1.1934, һавана)-Куба коммунист

Трини та Каравел Fa jәндә hej әти Коммунист
-Морн

һәрәкаты хадими, публицист, шаир.
Карос Рамелила вә фәһлә партијаларынын

1927 илдә Куба Коммунист Партијасы Бејнәлхалг Москва мүша
на (ККП) дахил олмушдур. 1928—30 вирәләриндә (1960, 1969)
илләрдә тә'тилләрә башчылыг етмиш, Данн и ЗЕМЕШеллер иштирак етмиш вә гәбул
кка мк тәркибинә сечилмишди. мән УБ олунмуш сәнәдлари бәјән
1930 — 33 илләрдә ССРИ -дә олмуш, ЕВоклек. мишдир. мкп марксизм
Коминтернин вә Гырмызы һәмкарлар Puejep-Сале ленинизми, бејнәлмиләлчи
Иттифаглары Интернaсионалынын

МАКАЛЫ лији рәһбәр тутур. Демок
ишиндә фәалијjәт көстəрмишдир. Куба Mapei

Мартиника 479A A ратик мәркәзијjәт прин
ја гајытдыгдан (1933, мај) сонра куп јə

ОлээЕ сипи əсасында гурул
рәһбәрлик етмишдир. Империализма ЕСент-Анна мушдур. Али органы гу
гаршы мүбаризә ше'рларинин Анфераб.: рултајдыр. МКП МК-ның
зусудур («Сарыг көз» китабы, 1936). Баш катиби Арман Николе

р., əсас

о

НГран-Ривјеры Макуба б.
125 км

1397

=2478

Гра робере
амак мен -16

бааЫФрансуа
ЕФОР-ДЕ-ФРАНСА
фор-де-Фра истыра

струар-иле -
5430
Шм.

-пилот
Puoleps

мев

014гу, вент-Лүси або



378 МАРТИНСОН

сосиалист

заманы

анти

јадыр. Мәркәзи органы «Жүсгис» Подколјосин («Мүфаттиш», «Евләнмә », митаси (ДмттK) сәдринин биринчи
газети. нәзәри органы «Ақсјон» жур- Н. Гогол), Мошкин («Субај», И. Тур- мүавини (1965—76) олмушдур: 1976 ил
налыдыр. кенев), Тихон («Туфан», А. Островски) дән ССРИ Назирләр. Совети сəдринин
МАРТИнсон (Martinson) heлга Ма- вә б. Демократик руһлу актјор олaн мүавини вә ДмттК-нын сәдридир
рија. Муа(Moa) (2.11.1890, Естерјот- М.-ун јарадыҹылыг принсипләри 40-ҹы Сов.икп мтK үзвү олмуш (1961 — 66).
танд — 5.8.1964, Copyндa)— Исвеч ја- илләр рус әдәбијјатынын «натурал мәк - 1981 илдән мк үзвүдүр. ССРИ Али
зычысы. Јарадыҹылығына м. Горки тәбиәнә јахын иди. Онун фәалијjәти рус Советинин (6—10 ҹу чакырыш) депута
вә м, Андерсен -Нексөнүн тә’сири ол- театрында јени мәрһәлә тәшкил етмиш, тыдыр. 2 дәфә Ленин ордени, 7 башга ор
мушдур. «Гадын вә алма ағаҹы» (1933), ингилабчы демократларын (В. Бе- ден вә медалларла тәлтиф едилмишдир.
«Саллинин оғланлары» (1934), «Ана лински, н. Добролјубов, н. Черны- МАРТов Л. (әсл ады вә фамилијасы
әрә кедир» (1936), «Никаһ» (1938), шевски) сәһнә реализми естетикасы уғ- Седербаум Јули Осипович) (24.
«Кралын күлләри» (1939), «Мән шаири рундакы мүбаризаси илә бағлы олмуш- 11.1873, Истамбул — 4.4.1923, Берлин)
гаршылајырам» (1950), «Куммелше га- дур. рус С.-д. -ы, меншевизмин лидерләрин
дынлары» (1955) романларында Исвеч МАРТынов (Пиккер) — Алек- дән бири. 1895 илдә Петербург «Фәһлә
гадынларынын ачы талеји тәсвир олу- сандр Самојлович (24.12.1865, Пинск — синфинин азадлығы уғрунда мүбариза
нур. «Улдузлар алтында jол» (1940), 5.6.1935, Москва) — Русијада ингилаби иттифагынын japaдылмасында ишти
«Аловлу занбаглар» (194 «Һәјат ба је һәрәкат иштиракчысы. «Народнаjа вол- рак етмиш, «Искра эвә «Зарја» газетлә
рамы» (1950) тарихи романлары вар. јанын үзвү олмуш, 90-ҹы илләрдә с.- ринин редакторларындан олмушдур,
Икинчи дүнја мүһарибәси илләриндә д. һәрәкатына кошулмушду. Мүһаҹи- РСДФП'нин 2-ҹи гурултајында (1903)
антифашист мөвге тутмушдур. Japa pəтдә оларкән «игтисадчылығын» нәзә- меншевикләрин башчысы иди. Иртича
дыҹылығында идејалары ријjәчиләриндән бири" вә онун органы илләриндә (1908—10) тәсвијəчи олмуш,
әксини тапмышдыр. «Рабочеје дело» журналы редакси јасы- Август антипартија блок унун тәшки
МАРТИРOcЈАН Саркис Согомоно- нын үзвү иди. РСДФП -нин 2-чи гурул- линдә иштирак етмишдир. Биринчи
вич (д. 21.9.1900, Шамахы р-нунун тарында (1903) Ленин «Искра»сы әлеј- дүнја мүһарибәси (1914—18)

Мәдрәсә к.) — совет һинә чыкмыш, меншевизмин лидерлә- сентрист иди. Бөјүк Октјабр сосиалист
һәрби хадими, риндән олмушдур. 1908—10 илләрдә ингилабынын гәләбәсиндән сонра анти
кен.-л. (1947), Со- тәсвијачи иди. Сонралар сентристләрә, совст мөвге тутмуш, 1920 илдә харичә
вет Иттифагы Гәһ- бејнәлмиләлчи меншевикләрә гошул- кетмишдир. «Икијарым Интернасио
рәманы (4.6. 1945). мушду. Бөјүк Октјабр сосиалист инги- нал»ын тәшкилатчыларындан,
1925 илдән Сов.Икп лабындан сонра меншевикләрдән узаг- коммунист «Сосиалистически вестник»
үзвү. 1920 илдән лашмыш, РК(б)П -нин 12-ҹи гурулта- ин редактору олмушдур.
Совет Ордусунда jында (1923) партија үзвлүjүнә гәбул МАРТонн (Martonne) Еманует де
хидмәт етмишдир. едиумиш, К. Маркс вә Ф. Енкелс Ин- (1.4.1873, Шабри — 25.7.1955, Co)
Бөјүк Вәтән мүһа- тунда ишләмишдир. 1924 илдән «Ком- франсыз ҹографијашүнасы. Парис Е.А
рибәси дөврүндә ди- мунист Интернaсионалы» журналы ре- үзву (1942), Сорбонна коллеҹинин проф
визија, корпус ко- дакси јасынын үзвү иди. (1909), 1938—52 илләрдә Бејнәлхалт
манданы кими Мос- МАРТынов Леонид Николајевич (22. Моғрафија Иттифагынын президенти
ква əтрафында, Во- 51905, Омск — 21.6.1980, Москва)-рус (1952 илдән онун фәхри президенти),

ронеж, Курск, Кијев уғрунда дөјүш- совет шаири. ССРИ Дөвләт мүкафаты ССРИ Ҹоғрафија ҹәмијjәтинин фәхри
ләрдә, Полша, Румынија вә Чехослова- лауреаты (1974). 30-ҹу илләрдә јазды- үзвү (1933) олмушдур. Авропа, Шима
кијанын азад ёдилмәсиндә фәрглəн- ғы поема повестләр («Тоболcк салнамə- ли Африка, Шимали вә Ҹəнуби Амери
мишдир. к. J. Ворошилов ад. Али чиси», «Мәннәт ахтаран» вә с.) Сибирин када чөл тэдгигатлары апармышдыр
Һәрби Академијаны битирән м, кор- тарихи кечмишинә һәср олунмушдур. Физики ҹоғрафија, кеоморфологија.
пус команданы, орду команданынын «Ше'рләр» (1955), «Илкинлик» (1965), иглим таснифаты, Һәмчинин өлкәншү
мүавини олмушдур. 1953 илдә ордудан «Тәбиәтин сəси» (1966), «Мүбалиғәләр» наслығын тәдгигиндә хидмәти олмуш
бурахылмышдыр. Совет — Чехословаки- (1972), «Фыртыналар дүjүнү» (1979) дур. Əсас әсәрләри умуми вә мәhәлли
ја достлуғу ҹәмијjәтинин сəдр мүавини вә с. топлуларында мүасирләримизин физики чоғрафија ја аиддир.
вә онун Ермәнистан шөбәсинин сəдри- зəнкин дахили алэми эксини тапмыш- МАРТос Иван Петрович (1754, индики
дир. 4 дәфә Ленин ордени, 2 Гырмы- дыр. М.-ун јарадыҹылығы үчүн фәл- УССР Чернигов вил. нин Ичнја ш.
зы Улдуз, 4 Гырмызы Бајраг, 2 дәфә сәфи-аллегорик вә афористик ифадә 17.4. 1835, Петер
2-чи дәрәҹәли Суворов, 1-ҹи дәрәҹәли тәрзи сәҹијjәвидир. Бә'зи ше'рлари бург)-рус һејкә:1

Вәтән мүһарибәси орденлари вә медал- Азәрб. дилинә тәрҹүмә олунмушдур. тәрашы. Петербург
лaрлa, һәмчинин пXP вә ЧССР-ин з орден вә медалларла тәлтиф едил Рәссамлыг Академи

jүксәк дөјүш мүкафатлары илә тәлтиф мишдир. јасында охумуш

олунмушдур. Әсәрләри: Собр. соч., т. 1—3, М., (1764 — 73), Рома

Әд.: Азәрбајҹанын кызыл улду эла
1976—77; Золотой запас, М., 1981. Рәссамлыг Академи

ры. Б., 1975; Мурадян В. А., Верность Мартынов. Поэт и время. М., 1971.
Әд.: Дементьев В. В., Леонид јасынын тәгаүдчусу

долгу. Ереван, 1974. олмушдур (1773—
МАРТынов Николај Василјевич 79). Русија ја клас

MAPTйт (лат. Mаrѕ сөзүндән –орта (д. 26.4.1910, Москва)-совет дөвләт сисизмин гəти тәрэф

әсрләрдә кимјакәрләрин дәмирә верди хадими. Сосиалист дары кии та Јы1

ји ад)-минерал. Магнетитин (Fe3O4) Әмәји Гәһрәманы мышдыр. М. ун ја

hематитә (Fe,05) чеврилмаси мәһсулу; (1980). ССРИ Дөв ратдыгы С. С. Вот
hематитин магнетит үзрә псевдоморфо ләт мүкафаты лау- конска јанын (мәрмәр, 1782, Трст јакон
зу. Јүксәк чешидли дәмир филизидир. реаты (1951). 1932 галерејасы, Москва), М. П. Собакина
М.-ə Курск магнит аномалијасында ва Сов.Икп нын (мәрмәр, 1782, А. В. Шусев ал

Кривој Рогда һематит јата гларында, үзвү. Москва енер- Елми Тәдгигат Ме'марлыг Мужји,
Азәрб.ССР-дә аз мигдарда Дашкәсән кетика ин тунда оху- Москва), Ј. С. Куракинанын (мәрмәр,
дәмир вә Алабашлы hематит jатагла муш, 1934 илдән 1792) вә J. И. Гагаринанын (тунҹ, 1803:
рында магнетитлә бирликдә тәсaдүф мүһəндис - техник һәр ики әсәр Шәһәр һејкәлтәрашлыгы
едилир.. ишиндә чалышмыш- Музејиндадир, Ленинград) тәбирүстү
МАРТЫНОВ Александр Јевстафjc дөјүш абидəлəри дəрин лиризми, емосионат
вич (20.7.1816, Петербург — 28.8.1860, сурсаты комиссары- лығы, пластика көзәллији илә фәрелә.

Харков; Петербургда дәфн едилмиш нын мүавини, ССРИ нир. м. мәшһур монументал скора
дир)-рус актјору. Рус театрында реа- к.т. машынгајырмасы, трактор вә к.т. тив hејкәлтәрашлыг устасы олмуштур:
лист мәктәбин баниләриндән бири. Пе- машынгајырмасы назиринин мүавини Петергофдакы Бөјүк каскад үчүн «Ак
тербург театр мәктәбиндә тәһсил ал- (1941 — 57), Дашкәнд истисади р-ну Хтш теон» (гызыл су јуна чәкилмиш тунҹ,
мышдыр (1827 — 35. Ш. Дидлонун сəдринин биринҹи мүавини, сонра сəдри, 1801) hејкәли, Казан килсәсиндәки бир
балет, п. Каратыкинин драм синфин- Өзб.CCP xfш сəдри, Өзбәкистан КП сыра релјеф тәсвирләр вә с. Ән көркэ
дә). 1836 илдән Александра театрында мк катиби (1957—64), ССРИ XTш ли әсәри Гызыл мејдандакы (Москва)
(ППетербург) чыxыш етмишдир. Ән jax- сəдринин муавини — ССРИ назири К. Минин вә д. Пожарскинин абиласи
шы роллары: Синичкин («Лев Гурыч (1964—65), ССРИ Назирләр Совети дир (1804—18, тунҹ, гранит). Петербург
Синичкин», І. Пенски). Хлестаков, Дөвлат Мадди Техники Тәҹhизат Ко- Рәссамлыг Академијасында дәрс демиш -

Илдән

дыр. Халыг
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за

Акино

дир (1779 — 1835: 1814 Илдән рек

тор).
МАРТсинкЈАвичJУС Јонас (26.12.
1900, Радвилишкис —31.7.1953, Вил
нүс)— Литва совет јазычысы. «Бенјами
нас Кордушас» (1937), «0өлмәлидир»
(1937), «Неман ашыб-дашды» (1939)
вә с. реалист романларын мүәллифи
дир. Фашизмә гаршы мүбариза, кол
хоз һәрәкаты, Литва совет зиjалылары
нын инкишаф jолу «Интигам алаҹағам»
(1942), «Улдуз» (1943), «Һәјат гајна јыр»
(1946), «Дөјүшчү һекајəлəри» (1952)
Һекајә вә очерк топлуларынын, «Жениш
jолла» (1948), «Бизим депутат» (1951),
«Ағыр (1952) пјесләринин əсас
Мөвзуларыдыр.

Әсәри: Беньяминас Кордушас,
Вильнюс, 1961.

1 2

МАРТсинкЈАвичJУС Јустинас (д.
10.3.1930, индики Пренај р-нунун Ва
жаткемис к.)— Литва совет јазычысы,
Лит.ССР халг шаири (1978). 1957 ил
дән Сов.Икп үзвү. «Сөз истәзирәм»
(1955), «Чөрәк бөлән әлләр» (1963),
«Ағам көрпүләр» (1966), «Аловланан
кол» (1968), «Һәјатын зәриф тәмасы»
(1978) вә с. лирик ше'р китабларынын
мүәллифидир. Фашизми иттиһам едән
«Ган вә күл» (1960) поемасы мәшһур
дур. «Публисистик поема» (1961), «До
нелајтис» (1964), «Дивар» (1965) пое
маларында фәлсәфи умумиләшдирма
күчлүдүр. «Миндаугас» (1968), «Килсә»
(1971), «Мажвидас» (1977) тарихи мән
зум драматик трилоқијасы, «Күлән күк
нар» (1961) повести, ушаглар үчүн ше'р
ләри вар. Бә'зи ше'рлари Азәрб. дили
нә тәрҹүмә олунмушдур. 2 орденлә з 4

тәлтиф едилмишдир. Мартуни рајону. 1. Рајонун кәндләриндән бири. 2. Үзүм плант аси јасы. 3.
Әсәрләри: Деревянные мосты. «Коммунизм» колхозунун нахыры. 4. Мартуни. Са јат-Нова ад. кинотеатр.

Стихи, М., 1970; Миндаугас. Собор, М.,
1978; Книга поэм, М., 1978. шәраб з-ду, сүд e'малы мүəccиcəси, ш.-дә дүзәнликдир (Мил дүзүнүн дағ•

Әд.: Ланкутис й., Поэтический халча сехи; 3 үмумтәһсил мәктәби, 1 әтәји һиссәси). hүнд. тәгр. 100 м-дән
мир Юстинаса Марцинкявичюса, М., 1980. кəнд техники пешә мәктәби, мусиги мәк- 1000 м-ә гәдәрдир. Сәтһи Јура вә Таба
МАРТУНАШЕН— Азәрб.ССР Ханлар тәби, 2 күтләви китабхана, мәдәнијjәт ширин вулканокен-чөкмә, Олигосен вә
р-нунда кәнд. м. советлијинин мəркә- еви, кинотеатр, мәркәзи рн хәстәханасы Антропокенин. чөкмә сүхурларындан
зи. Р-н мәркәзиндән 28 км ҹ.-ш.-дә, вә с. вар. А. Ф. Mјасниковун (Марту- тәшкил олунмушдур. Иглими чох јердә
дағ әтәјиндадир. Əh. 753 (1981); мејвә- ни) шәрәфинә адландырылмышдыр. јајы гураг кечән мүлајим истидир. Ор
чилик вә һејвaндaрлыгла мәшғулдур. МАРТУНИ — Ерм.ССР-дә шәһәр тип- та темп-р јанварда—1-дән —2°С-jәдәк,
Орта мәктәб, мәдәнијjәт еви, китабха- ли гәсәбә. Мартуни р-нунун мəркәзи. иjулда 24—26°С-дир. Иллик јағынты
на, тибб мәнтәгәси вар. Бөјүк Вәтән Севан көлүнүн ҹ. саһилиндәдир. Елек- 400—500 мм. Чајлары (Хонашен, Көн
мүһарибәсиндә һәлак олмуш һәмјерли- трик лампалары з-дунун филиалы, кон- дәләнчај вә с.) Күр вә Араз һөвзәләринә
ләрин шәрәфинә абидә гоjулмушдур. серв, пендир 3-длары, халча ф-ки вар. аиддир. Шабалыды вә гәһвәји дағ-мешә

2 МАРТуни (кечмишады Хонашен) Балыг овланыр. торпаглары jajылмышдыр. Битки өр
— Азәрб.ССР-дә (дгмВ) шәһәр типли МАРТУНИ РАЈОНУ — Азәрб.ССР-дә түбүндә барымсәһра вә гуру чөл битки
гас. (1960 илдән). Мартуни р-нунун (ДГМВ) инзибати р-н. 1930 илдә тәш- ләри үстүндүр. Коллуглар вә енлијар
мәркәзи. Степанакерт ш.-дән вә д.ј. ст.- кил eдилмишдир. Саh. 779 км2. ӘҺ. паглы мешәләр вар. Мешәләрин үму
ндан 41 км ш.-дә, Ағдам— Фүзули авто- 26,7 мин (1981, 1 јанвар). Məркәзи ми саh. 3,6 мин һа-дыр (1980). Һејван
мобил јолу кәнарында, Хонашен чајы шәһәр типли Мартуни гəс.-дир. Р-нда 2 лары: түлкү, часгал, довшан, чөлсича
саһилиндә, дағәтәји дүзәнликдəдир. шәһәр типли гәc., 38 кəнд вар (1981).
Респ. Дөвлат к. т. Истеһсал-Техники

ны вә с. Гушлардан кəклик, көjәрчин
Тәбиәт. Сәтһи г.-дә алчаг дағдыг вә с. вар.

Тә'минат Комитасинин р-н шөбәси, (Гарабағ силсиләсинин ҹ.-ш. голлары), әһали. Орта сыхлыг 1 км?-дә 34 нә
фәрдир (1981). Ири jaшajыш мәнтәгә
ләри шәһәр типли Мартуни вә Гырмы
зы Базар гәс,-ләри, Ҝүнејгалер, Гара
кәнд, Гузејгалер. Гиши кәндларидир.

Təcəрруфат. М.р., əсасəн,к.т. р-ну
дур. Игтисадијјатында үзүмчүлүк, та
хылчылыг, hејвандарлыг мүһүм јер ту
тур. Р-нда 16 к-3, Зc-з вар (1981). к.т.
на јарарлы торпаглар 50 мин һа-дыр
(1980). Бунун 22 мин һа-ы шум јери,
6,6 мин һа-ы чохиллик биткиләр, 0,5
мин һа-ы бичәнәкләр, 20,9 мин һа-ы от
лаглардыр. Суварылан торпаглар 3,4
мин һа-дыр. 18,4 мин һа әкин саһәси
нин 54% -индә дәнли вә дәнли-пахлаль
биткиләр (буғда, арпа вә с.), 1%-инд
тәрәвәз-бостан биткилари вә картоф

Мартуни. В. И. Ленин 45% -ин до jем биткилари экилир (1981
адына мојдан, K-з вә с-зларда 4,3 мин һа үзүйлүк ва
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(1981). 1981 илдә 22,1 мин т тахыл, муш вә Русијаја кәлм ишдир. М. 1918 ғы «Гојун булағы» (1922, Лопе де Вега)
42,3 мин т үзүм јығылмышдыр. Мејвә илдән ҮРМИК-нин үзвү олмуш, Ко- ингилаби гәһрәманлыг тамашасы күрҹү
јетишдирилир. Kз вә с-зларда 14,3 мин минтeрнин тәшкилиндә иштирак ет- театрында јени истигамəтин башланғы
гарамал, 40,9 мин давар вар (1981). мишдир. 1919 илин сентјабрындан Ру- ҹы кими әламәтдардыр. 1928 илдә Ку
Гушчулуг вә барамачылыгла мәшғул сијада Полша Коммунист Партијасы таисидә драм театры japaтмышдыр
олунур. Шәрабчылыг инкишаф етмиш- Иҹраијjә Бүросунун, 1920 илдә РК(б)П (1930 илдә Тифлисә көчүрүлмүшдүр;
дир. Рнда шәраб з-длары, Респ. Дөв- мк јанында Полша Бүрасунун үзвү, һазырда М. адынадыр). М: «Фыртына
ләт КТ. Истеһсал Техники Тә'минат Полша мүвэгтэти ингилаби комитәси- гушлары» (1925), «Саманишвилинин
Комитасинин шө’бәси, сүд e'малы мүәс- нин сэдри иди. 1921 — 22 илләрдә дип- өкеј анасы» (1927), «Коммунарын гәл
сисəси, инкубатор гушчулуг ст., халча ломатик хидматдә, 1922 илдән исә Ин- јаны» (1929) вә с. филмләр ин реж. ол
сехи ва с. вар. Нәгл. автомобил јоллары гилаб мүбаризләринә бејнәлхалг јардым мушдур. Бир чох танынмыш күрҹү
иләдир. Ағдам— Фузули вә Степана- тәшкилaтынын сəдри олмушдур. Тарихә актјорларынын јетишмәсиндә хидмати
керт Фузули автомобил јоллары М.р. дайр бир сыра әсәрләрин мүәллифидир. вар.
әразисиндән кечир. МАРЧУК Гури Иванович (д. 8.6.1925,

Мәдәни гуруҹулуг вә сәһијjә. Рнун индики Оренбург вил, Грачевка р-ну, жанишвили, М., 1979.Әд.: Гугу швили э., Котэ Мард

10 мәктәбәгәләр мүəccиcәсиндә 505 ушаг Петро-Херсонетс к.)
тәрби) олунур, 21 сәккизиллик вә 16 — совет ријазијјат МАРМАНИшвили Константин Кон
орта мәктәбдә 7140, кəнд техники пешә чысы, дөвләт хади стантинович (26.8.1903, Москва —13.мәктәбиндә 330, мусиги мәктәбиндә 95 ми, ССРИ EA акад. 2.1981 — Москва) —
шакирд тəhcил алыр. Р-нда 41 клуб (1968; м. үзвү 1962). совет ри јазијјатчы -мүəссисаси, 40 китабхана (206 миндән Сосиалист Әмәји сы. ССРИ EA акад.
чох китаб), 38 киногурғу фәалијjәт көс- Гәһрәманы (1979). (1974; м. үзвү 1964).
тәрир (1982). Мартуни гас. -ндә түрбэ (17 Ленин мүкафаты Сосиалист Әмәји
әср), Латек к.-ндә түрбә (?) вә с. вар. лауреаты (1961), Гәһрәманы (1973).
АКП Мартуни Рајон Комитаси вә ССРИ Дөвләт мүка 1939 Илдән Сов.Рајон Халі Депутатлары Советинин ор - фаты лауреаты Икп үзвү. К. А.

ганы «Ашхатанк» («Әмәк») газети 1932 1979). 1947 илдән Марҳанишвилинин
Илдән чыхыр (1966 иләдәк «Комму Сов. ИКП үзвү. 1976 оғлу. 1951 илдән
низі» ады илә нәшр едилмишдир). Јер — 80 илләрдә Сов. ССРИ ЕА нын В. А.

ли радио верилишлари редакси јасы 1966 икП МК үзвлүбүнә намизəд, 1981 илдән Стеклов ад. Ријазиj
илдән фәалијjәт көстәрир. Р-нда теле. Сов.Икп мк үзвүдүр. 1975-80 ил- јат Ин-тунда ишлә
визија верилишләринә бахылыр. ләрдә ССРИ EA Сибир бөлмәси Pəја- мишдир. ТәдгигатлаРнда 210 чарпаjылыг 5 хәстәхана сәт һej'әтинин сəдри олмушдур. 1980 ры əдəдлəрин аддитив нәзәријjәсинә вә
мүəссисаси, 27 фелдшер-мама мәнтәгә- илдән ССРИ Назирләр Совети сəдринин тәтбиги ри јазијјата аиддир. 2 дәфә Ле
си, санитарија епидемиоложи ст.. 33 мүавини вә ССРИ Назирләр Советинин нин ордени, 2 башга орден ва медал
Һәким. 201 орта тибб ишчиси вар (1980). Дөвләт Елм вә Техника: Комитасинин парла тәлтиф едилмишдир.МАРХА – Јак. МССР-дә чај. Вилјуі

сэдридир. Мүһүм әсәрләри heсaблaмa МАРШ (фр. marche-jүрүш, һәрәкәтчајынын сол голу. Уз. 1181 км, һөвзә- ријазијјатына вә тәтбиги ријазијјата етмә) (həрбидә)—1) мүəjjән р-на
синин саh. 99 мин км2. Вилјуј платосун- аиддир. Нејтронларын көчүрүлмә тәң- чыкмаг үчүн гошунларын jүрүш ҹәркә
дан башланыр. Гар вә јағыш сулары ликларинин һәлли үчүн алгоритм јарат- ләри илә мүтәшәккил јердəјишмәси.
илә гидаланыр. Сентјабрдан — иjунадәк мыш (бу, нүвә реакторларынын бөһран Һәрби әмәлијјатларын һазырланмасы
донмуш олур. Ән бөјүк голу Моркока- параметрларини heсaблaмaг үчүн əсас вә кечирилмәсиндә мүһүм јер тутур вә
дыр. Моркока чајынын мәнсәбиндән олмушдур), автоматлашдырылмыш ида- маневрин эсасыны тәшкил eдир. М. дкәмичилијə јарарлыдыр. рәетмә системинин japaдылмасы вә ин- jүш машынларында, нәгл. Васитәләриа
МАРХвитİA (Marchwitza) Һанс (25. формасијанын ишләнмәси илә бағлы тәт- дә, бә'зән дә пијада вә ја хизәклә һәj
6.1890, Јухары Силезија, Шарлеj—17. биги мәсәләләрин һәлли үчүн тәгриби та кечирилир: 2) Ритмик мүнтәзәм ју
1.1965. Потсдам) – алман јазычысы үсуллар ишләмишдир. Бакыда кечи- рүш.
(АДР). АДР Милли мүкафаты лауреа- рилмиші «Фәал həјат мөвгејинин фор- МАРШ (фр. marche, aлм. Marsch, итал.
ты (1950, 1955, 1964). 1920 илдән Алма- малашдырылмасы: мә'нәви тәрбијəнин marcia) — мусиги жанры. Бөјүк инсан
нија Коммунист Партијасынын үзвү. тәҹрүбәси вә актуал проблемләриә мөв- групунун синхрон һәрәкәт ини тә'мин
1933—46 илләрдә мүһаҹирәтлә jаша- зусунда Үмумиттифаг елми практик етмәк мәrcəди дашыўыр. М. ahəнклар
Мышдыр. Испанијада бе јнәлмиләл конфрансында мә'рузә илә чыxыш ет - темпи вә сәлис ритми илә фәртләнир.
бригадаларда чурушмушдур. Фәһлә мишдир (1979). ССРИ Али Советинин Мусиги өлчүсү, адәтән, 2/4, 4/4, 6/8
синфинин, кәндлиләрин həјат вә мү- (10-ҹу чакырыш) депутатыдыр. 3 дәфә олур. М. үчүн үчһиссәли форма сәҹиj
баризаси јарадычылыгынын əсас мөв - Ленин ордени вә медалларла тәлтиф jәвидир. 1 ҹи вә 3 ҹү һиссә, адәтән күмзулары дыр: «Кәнҹлијим» (1947 илдә едилмишдир. раһ, фәал, орта һиссә (трио) исә ахыҹынәшр олунмушдур) китабы, «Кумиак
лар» (1934—59) трилокијасы вә с. Әсәрлә ри: Численные методы рас- характерлидир. Һәрби мусигинин эсас

чета ядерных реакторов, М., 1958; Чис- жанрларындан олан М. ордуда кениш
Әсәрләр, Шахтеры, М.—Л., ленные методы в прогноз погоды, Л., 1967; jajылмышдыр. һәлә нисбәтән еркән

1933; Кумнаки, М., 1938. Методы вычислительной математики, инкишаф мәрһәләсиндә М.-дан опера
М., 1967; Численные решения задач ди- вә балетдә, мәмшәт вә консерт мусигиМАРХЛЁвски (Marchlewski) (ләгә- намики атмосферы и Скеана, Л., 1974;

синдә истифадә едилмишдир. ҝ. Һенби Карски, Кујaвски) Јулиан Повышение прочности решения
Јузефович) 17.5.1 866, Полина, Влот- ных схем, м., 1979 (совм. св. в. Шайду дел, X. Глјук, J. Һајдн, Ф. Менделсон,
славек — 22.3.1925, Италијанын Нерв ш. ровым). В. Мотсарт, Л. Бетһовен, Р. Вагнер,

Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Р. Штраус,јахынлығын да, Берлиндә дәфн олун- МАРМАНИШ ВИли, Марҹанов Е. Григ, ҹ. Верди, ҹ. Пуччини, м.
мушдур. 1950 илдә галыглары Варша- Константин (Коте) Александрович (9. Глинка, п. Чајковски, Н. Римски-Кор
ваја кəтирилишдир)—Полша вә беј- 6.1872. Кварели саков, А. Глазунов, М. Ипполитов-Иванәлхалг фәһлә һәрәкаты хадими. Иг- 17.4.1933, Москва) нов, С. Прокофјев. Р. Глиер, Д. ІШостисад e.д. (1896). 80 -ҹи илләрин әввәл- күрҹү совет режис такович, А. Хачатурјан вә 5. М. јазмышләриндә ингилаби һәрәката гошулмуш, сору. Жүрҹ. ССР лар. л. Бетовен, Ф. Шопен вә г. Ма
Полша Фәһләләр и Иттифагынын (1889), халг артисти (1931). лерин матәм М.-лары мәшһурдур.Полша Краллығы С. Д. партијасынын Сәһнә фәалијjәти Азәрб. бәстәкарларындан Ү. Һаҹыбәтәшкилатчыларындан олмушдур. В. И. нə 1893 илдән Ку

јов, М. Магомајев, А. Зејналлы, Г. ГаЛенинә «Искра» газетинин нәшриндә таисидә башламыш, рајев, М. Маһанжиров, Т. Гулијев вәкөмәк көстəрмишдир. 1905—06 илләрдә 1897 илдән мүхтә 6.-нын М.-лары вар.Варшавада партија иши апармышдыр. лиф театрларда (о МАРШАК Самуил Јаковлевич (3.11.РСДФП 5 -ҹи гурултајында мк үзвлү- ҹүмләдән Бакыда, 1887, Воронеж — 4.7.1964, Москва)jүнә намизəд сечилмиш (1907), Икин- Москва Бәдаје Теат
рус совет шаири, тәрҹүмәчи. Ленин мүҹи Интернaсионалын, 3,5—9-ҹу кон- рында вә с.) ишлә кафаты лауреаты (1963), ССРИ Дөвләт

гресләринин нүмa jәндәси олмушдур. мишдир. 1922 илдә мүкафаты лауреаты (1942, 1946, 1949,
1916 илдә һәбс едилмиш, 1918 илдә Со- Ҝүрҹүстана гарытмындыр. ш. Руста 1951). Ушаг jашларындан ше'p јазмаға
вет дөвлэ1 Инин тә'кили илә азал олун - вели ад. театрда (Тифлис) һазырлады- башламышдыр. 1902 илдә В. В. Стасов
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вә

нәлхалг Москва мүшавирәсендә иш- ми, оjнаг, кинеколожи хәстәликләр Тәбиәт..Сәтһи, əсасəн, овалыг (.Тән
тирак етмиш, Сов. ИКП нүмajәндә hej'- вә с.) мүалиҹәсиндә истифадә едилир. кәран овалығы), г.-дә гисмәндағлыгдыр
əти илә Москвада 1971 вә '1980 илләрдә МАСАЗЫР — Азәрб.CCP Абшерон р-ну- (Буровар силсиләси). Əразинин һүнд.
jүксәк сәвијjәдә кечирилмиш данышыг- нун Хырдалан гәс, советлијиндә кәнд. 911 м-ә гәдәрдир. Палеокенин вулка
ларда ФКП нүмajәндә hej'әтинин баш- Р-н мәркәзиндән 3 км шм.-ш.-дә, Абше- нокен-чөкмә вә Антропокенин килли
чысы олмушдур. рон ј-а-ндадыр. ӘҺ. 793 (1981). Əсас гумлу, чагыл дашлы, килҹәли чөкүнтү
МАРШЛАР (алм. тәк һалда Marsch) тәсәррүфаты һејвaндaрлыгдыр. Сәккиз- ләри јајылмышдыр. Минерал булаг
— дәниз саһиллəринин əн јүксәк габар- иллик мәктәб, китабхана, ушаг бағча- вар. Иглими јајы гураг кечән мүлајим
ма вахты су басдығы овалыг зонасы. cы, тибб мәнтәгәси, ме'марлыг абидə- истидир. Орта темп-р јанварда 2,5°С,
Ваттларын үзəриндә јерләшир. Ени ләриндән Хан . бағы (15—17 əсрләр), ијулда 25,6°С-дир. Иллик јағынты 600 —
30 км-ә гәдәр олур. Бә'зән дәниз сәвиј- түрбә (13 әср) вар. 800 мм. Əсас чајы Виләшдир. Подзол
jәсиндән ашағыда јерләшир вә дәниз- МАСАЗЫР ДУЗ JATAFЫ — Бакы лашмыш вә сары дағ-мешә, аллувиал
дән дүнләр вә дамбаларла ајрылыр. ш.-ндән 16 км шм.-дадыр. 1934 илдә чәмән, батаглыг-чәмән торпаглары ja
Шимал дәнизинин саһилбоју үчүн ха- тәдгиг едилмишдир. Јатаг Масазыр jылмышдыр. Овалыгда мешән ин јерин
рактерикдир. Нидерланд, АФР, Б. көлү илә әлагодардыр. Кеоложи гуру- дә әмәлә кәлмиш коллу вә сезрәк мешә
Британија, Данимарка вә Франсада, лушунда Мәһсулдар гат (боз гумдашы ли чәмән биткиләри үстүндүр. Дажлыг
АБШ-ын ш.-индә вә ҹ.-унда вар. вә гонур кил) вә Муасир дөвр чөкүнтү- вә дағәтәји һиссәдә енлијарпаглы (па
МАРШРУТ (алм. Marschrute; фр. mar- ләри (килҹә) иштирак едир. Јајда ин- лыд, фыстыг, вәләс) вә һиркан мешә
che— кедиш, һәрәкәт+route-joл)-га- тенсив бухарланма нәтиҹәсиндә көлүн лəри (дәмирағаҹ, шабалыдјарпаr па
багҹадан нәзәрдә тутулмуш вә ја мүəј- сујуазалыр, саһәси кичилир. Гурумуш лыд вә с.) вар. Мешәләрин умуми саh.
jән едилмиш jол, истигамәт; сəjahəт саһәләрдә дуз чөкүнтүләри галыр. Ду- тәгр. 16,9 мин һа дыр (1980). hејван

зун кимјави тәркибинин 95,69% -и NaCl- лары: охлу кирпи, батаглыг гундузу,
МАРШРУТ BƏPƏги — мəhсул истеһ- дур. Jaтaг истисмаредилмир. чөлсичаны вә с. Гушлардан турам,
салыны вә e'мал едиләҹәк деталлар МАСАИЛӘР (өзләрини ил-масаи гырговул, вағ, султан тојуғу, гашгал
групунун əмəлијјатлар үзрә һәрәкәтини адландырырлар Кенија вә Танзанија- даг, көjәрчин вә с. вар.
учота алан сәнәд. Серијалы вә хүсу- да јашајан халг. 420 мин нәфәрдән чох- әһали. Орта сыхлыг 1 км2-дә 158
силә фәрди истеһсалатда фәһләнин дур (1978). Ән'әнәви динлари вә гәби- нәфәрдир (1981). Ири jaшajыш мәнтә
әмәк һаггыны heсaблaмaг вә истеһса- лә тајфа мүнасибәтләринин галыглары гәләри Масаллы ш., шәһәр типли Бо
латда деталларын һәрәкәтинә оператив горунуб сахланылыр. М.-ин әксәријjә- радикаһ тәс. Әркиван, Банбашы, Гы
нәзарәт үчүн тәтбиг eдилир. ти малдардыр. Истиглалијjәт газандыг- зылағаҹ, Тәзә Алвады кәндларидир.
МАСАЖ (фр. massage, masser— сүрт- дан сонра Кенија вә Танзанијанын со- Təcəppүфат. М.р. аграр-сәнаје р-ну
мәк, әр. да» тохунмаг, әлләмәк)-әл, сиал-игтисади инкишафы нәтиҹәсиндә дур. Респ.-нын əн бөјүк чајбеҹәрмә нә
jaxуд хүсуси апаратла тохума вә орган- М.-ин ән'әнәви həјат тәрзи тадриҹән тәрәвәзчилик р-нларындандыр. Сәна
лара механики вә рефлектор тә'сир дəјишди вә гәбилә тајфа мүнасибәтләри јеси, әcacән, к.т. мәһсулларыны е'мал
көстәрмәклә апарылан мүалиҹә үсу- дағылды, едир. Р-нда 30 с-з вар (1981). К.т.-на
лу. М. халқ тəбабəтинин еркән мәрһә- Әд.: Татаринова к., Масаи — japaрлы торпаглар 34 мин һа-дыр (1980).
ләләриндә мејдана кәлмишдир. Гәдим экзотика и повседневность, «Азия и Аф- Бунун 18,8 мин һа-ы шум јери, 6 мин
Чин тəбабəтиндә, даһа сонра Һиндис- рика сегодня», 1975, № 11. ha-ы чохиллик биткиләр, 0,1 мин һаны
тан, Гәдим Мисир, Јунаныстан МАСАЛЛЫ

Ромада бәдәнә гуллуг васитəси кими (1950— 60 илләрдә шәһәр типли гәС.). бичәнәкләр, 4,4 мин һам отлаглардыр.
Азәрб.ССР-дә шәһәр динҹә гоjулмушi торпаглар, 4,7 мин һаны

кениш тәтбиг олунурду. Гәдим славјан Масаллы р-нунун мəркәзи. Бакыдан Суварылан торпаглар 4,8 миң һа дыр.
тајфалары арасында чимәркән ағҹага, 259 км, Масаллы д.). ст.-ндан (Бакын 18,3 мин һа экин са һәсинин 34% -индә
бәдәни дөjәҹләмәк (кисәләмәк) кениш Астара д.ј.) 9 км аралыдыр. Бакы— дәнли вә дәнли пахлалы биткиләр (буғ

Астара автомобил јолу кәнарында, да, арпа вә с.), 1%-индә техники бит
jajылмышды (инди дә бундан истифадә
олунур). Даһа сонра рус алимлари м. Виләш чајы саһилиндә, Ләнкәран ова киләр, 34%-индә тәрәвәз, гисмəн бостанбиткиләри вә картоф, 31%-ин дә исәJ. Мудров, Н. Ф. Филатов, И. З. Заб- лығындадыр. Түтүн-ферментасија, меј
лудовски вә б. М.-ын әһәмијjәтиндән, вә-тәрәвәз консерви, сүд, керамзит-чын- jем биткиләри әкилир (1981). Үзүмчүлүк инкишаф етдирилир. C-злардаонун əсас гајдаларындан әтрафлы мә'' гыл, асфалт з-длары, чај ф-ки, истеhлумат вермишдиләр. М. үмуми (бүтүн сал комбинаты, Респ. Дөвләт к.т. Ис- 2,9 мин һа үзүмдүк вар (1981). Чајплантасијаларынын саh. 2,6 мин һа
бәдән үчүн), јахуд јерли (үз, әтрафлар, дыр. 1981 илдә с-зларда 7,6 мин т ја
гарын вә с.) олур. М.-ын һамарлама шыл чај јарпағы. 135 мин т тәрәвәз
(јаваш, ритмик олараг ган ахыны исти jығылмышдыр. C-зларда 16,5 мин гара
гамəтиндә, бир јахуд ики әллә едилир), мал (4,6 мини инәк вә ҹамыш) вар
сүртмә (нисбәтән күҹлү, узунуна, көн (1981). Малдарлыг-көкәлтмә комплек
дәлән, һалгавары, спиралвары, бармаг си japaдылыр (1981). Р-нда 2 чај фки,
ларла, овуҹла едилир), овушдурма мејвә тәрәвәз консерви вә түтүн фер
(бир јахуд ики әллә узунуна, көндә ментасија, керамзит, чынгыл, асфалт,
лән, јарымдаирәви вә с. Истигамәтлә), сүд з-длары, истеһсал комбинаты, елек
титрајиш (мухталиф дөjәҹләмә вә с.) трик шәбәкәси, Респ. Дөвләт К.Т. Ис
нөвлəри вар. Титрајиш, Һәм дә хүсуси теһсал-Техники Тә'минат Комитасинин
апаратларда умуми вә јерли апарылыр. НА шө'бәси, евтикмә комбинаты, електрик
М. организмә Һәртәрәфли тә'сир ет шәбәкәси, гарышыг јем истеһсалы мү
мәклә орган, тохума вә системләрдә мү әссисəси вә с. вар. Мешә тәсәррүфаты
рәккәб реаксија төрəдир, лимфа вә га инкишаф етмишдир. Бакы — Астара д.ј.
нын дaмaрдa Һәрәхәтини јахшылашды вә автомобил јолу, Иран—ССРИ газ
рыр, үрәјин ишини jүнкүлләшдирир, кəмəри М.р. әразисиндән кечир.

ганда hемоглобинин, еритроситләрин Масалды. Мәркози мејданда «Халғлар Мәдәни гуруҹулуг вә сәһијjә. 16
мигдарыны чохалдыр вә с. М. кикије достлуғу, аби дәси. мәктәбәгәдәр мүəссисәдә 593 ушаг тəр
ник, профилактик, спорт-мәшг вә муа бијə oлyнур. 48 сәккизиллик, 34 opia
лиҹә мәгсадилә апарылыр. Гәфләтән теһсал-Техники Тә'минат Комитасинин вә 2 гијаби мәктәбдә 42 219, техники
үрәк дајандыгда долајы jолла, бә'зи р-н шө'бәси, електрик шәбәкәси, 7 пешә мәктәбиндә 600, једдииллик му
Һалларда билaвaситə M. eдилир. умумтәһсил мәктәби, мусиги мәктәби, сиги мәктәбиндә 150 шакирд тəһсил

Әд.: Куничев Л. А., Лечебный 5 күтләви китабхана, мәдәнијjәт еви, алыр. Р-нда 54 клуб мүəссисаси, 12
массаж, 2 изд. л., 1981. мәркәзи р-н хәстәханасы вә с. вар. мәдәнијjәт еви, 101 китабхана (422 мин

МАСАЛЛЫ РАЈОНУ — Азәрб.ССР-дә китаб), 35 киног ургу, Һишкәдә к. ндә
МАСАЗЫР — Азәрб.ССР-дә ахарсыз инзибати рн. 1930 илдә тәшкил eдил- тарих өлкәшүнаслыг, Масаллыда әбәди
шор көл. Абшерон ја-нда, Абшерон мишдир. ш.-дән Хәзәр дәнизи (Кичик шөһрәт музејләри вар (1982). Ме'мар
р-ну әразисиндадир. Саh. 8 км?-ә гә- Гызылағаҹ көрфәзи) илә әhaтәләнир. лыг абидәләриндән Масаллы ш. ндә һа -
дәрдир. Әcacән, јағыш вә jeралты су- Cah. 792 км?. əh. 125 мин (1981, 1 мам (19 аср),мәсҹид (19 аср), Боради
ларла гидаланыр. Дуз јатағы (бах Ма- јанвар). Р-нда 1 шәһәр, 1 шәһәр типли каһ к.-ндә мәсҹид (1853—54), Гызыла
сазыр дуз јатағы) вар. Палчығындан гәc., 85 кəнд вар. Мәркәзи Масаллы вар, Әркиван, Шәрәфә к.-ләриндә мэс
бир сыра хәстәликләрин (синир систе- ш.-дир. ҹид (haмысы 19 аср) вә с. галмышдыр.
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ону м. Горки илә мунəлəрини топлазыб ишләмишдир риндә данышырлар. Диндарлары протаныш етмишдир.

(«Гәдим инсанлар», 1952; _јени нәшри тестантдыр. Инз.м. Маҹуро а.-ндадыр.1904—06 илләрдә М.
1978). Австралија - Совет Достлуғу ҹә- М.а.-нын сәтһи дүзәнликдир. ИглиЈалтада, М. Гор
мијjәтинин президентидир. Бә'зи но- ми шм.-да тропик, пассат, ҹ.-да субек -кинин мәнзилиндә

веллалары Азәрб. дилинә тәрчүмә олун ваториалдыр. Әһ.-нин эсас мәшғулијjaјашамышдыр. Әсәр мушдур.
ти балдгчылыг вә әкинчиликдир (һиндләри 1907 илдан

Әсәрләри: Страдай молча. Рас- гозу, чөрәк ағамы, батат). М.а.-ны 1529чап олунмушдур. сказы, М., 1966; я умею прыгать через илдә испан дәниз сəjjаhы А. Саавед1912 — 14 илләрдә лужи. Повесть. Рассказы, легенды, м., pa кәшф етмиш, сонралар инк. Ҹ. МарЛондон ун-тинин 1982.

шалл вә т. Килберт тәрәфиндән дahaинҹәсәнәт факүлтә
МАРШАЛЛ (Marshall) Алфред (26.7. мүфәссәл тэдгиг олунмушдур. Ҹ. Марсиндә мүһазирәләр
1842, Лондон—13.7.1924, Кембриҹн шаллын шәрәфинә адландырылмышдинләмишдир. М.

инкилис игтисадчысы, Кембрич ун-ти- дыр. Адалардан бир чохуну (хүсусиләсовет ушаг әдәбијja
нин сијаси игтисад проф. (1885—1908), Радак групунда) 19 әсрин әввәлләринтынын јарадыҹыларындандыр. Бала- Кембриҹ мәктәбинин баниси. Өзүнү дә рус дәниз сəјјаһлары О. Котсебу,

чалар үчүн јаздығы ше'р, поема, на- Д. Рикардонун давамчысы сајмыш вә л. Гакемејстер вә б. кәшф етмиш вэ
ғыл, тапмаҹа, повест вә пјесләриндә онун тә'лимини субјектив-психоложи хәритәјә салмышлар. Дәфәләрлә Амемүһүм ичтимаи мазмунлу мәтләбләр- руһда изаһ етмәјә чалышмышды. м. риканын нүвә силаһларынын сынаг
дән ушаг дилинә вә психологијасына субјектив фајдалылыг həддини (бах јери олмушдур.
ујғун ҹанлы, шән, мараглы вә анла- Фајдалылыг həдди нәзәријjәси) истеһ- МАРШАЛЛ ПЛАНы—сөздә, Икинчи
шыглы бир тарздә бәһс едилир. Бөјүк сал хәрәләри илә еклектик сурәтлә бир- дүнја мүһарибәсиндән сонра АБШ-ын
Вәтән мүһарибәси дөврүндә вә сонракы ләшдирмиш, Ч. Дарвинин тә'лимини истисади јардымы илә Авропанын бәрилләрдә антифашист плакат вә кари- ичтимаи мүнасибәт саһәсиндә јајмаға пасыны вә инкишафыны нәзәрдә тутанкатуралар үчүн сатирик мәтиләр, си- чалышмышдыр. М.-ын бахышлары програм; әслиндә мүһарибә нәтиҹәсиндә
јаси памфлетләр јазмышдыр. «Сечил- буржуа игтисади фикринин инкишафы- Гәрби Авропада капитализмин зәйф
миш лирика» (1962) вә лирик епиграм- на тә'сир көстəрмишдир вә онлардан ләм иш мөвгеләрини мөһкәмләндирмәк,лар топлусу илә лирик шаир кими дә мүасир буржуа истисадијјат елминдә ССРИ-jә. Һәмчинин јениҹә japaнмыштанынмышдыр. həјатын астанасын- истифадә олунур. дүнја сосиализм системинә каршы вада» (1960) автобиографик повести, МАРШАЛЛ (Marshall) Томас Һемфри һид империалист ҹәбһәси јаратмаг мәг
«Сөзлә тәрбијə» (1962) мәгалә вә гејдләр (д. 19.12.1893, Лондон)-инкилис со- сәди күдүрдү. Тәҹавүзкар НАТО блоку
топлусу вар. В. Шекспирин сонетләри- cиологу. Лондон игтисадијјат вә сијаси нун japaдылмасында мүһүм рол ојна
ни, Р. Бернс, У. Блејк, У. Вордсворт, елм мәктәби сосиал елм шө"бәсинин мышдыр. АБШ дөвләт катиби ҹ. к.
Р. Киплинг вә б.-нын маһны вә балла- рәһбәри (1944—50), 1956—60 илләрдә Маршаллын 1947 ил иjунун 5-дә Һардаларыны, еләҹә

дә совет халклары ЈУНЕСКО сосиал елмләр департамен- вард ун-тиндәки чыxышында ирәли сү
шаирләринин әсәрләрини тәрчүмә ет- тинин директору, Бејнәлхалг сосиоло- рүлмүш, Франса вә Инкилтәрә тәрә
мишдир. Әсәрләри ССРИ халглары кија ҹәмијjәтинин президенти (1959— финдән мүдафиә олунмушду. М.п. Ав
дилләринә, оҹүмләдән Азәрб. дилинә, 62) олмушдур. М. ын соcиoлoжи кон- ропанын 16 капиталист дөвлати (игти
бир чох хариҹи дилә тәрҹүмә олунмуш- сепсијасына М. Веберин, һабелә А. сади вә сијаси манафеләринә узғун ҝәл
дур. 2 дәфә Ленин ордени, 2 башга ор- Маршаллын вә м. Кинсбергин бахыш- мәдијиндән ССРИ вә халг демократија
ден вэ медалларла тәлтиф едилм ишдир. лары тә'сир көстəрмишдир. м. објек- сы өлкәләрi M.п.-ны рэдд етдиләр)Әсәрләри: Јарыш лөвһәси, Б., тив иҹтимаи ганунaујғунлугларын вар- тәрәфиндән гәбул олунмуш, 1948 илин1933; Јанғын, Б., 1938; Дүнән вә бу күн,
Б., 1940; Инкилис нәғмәләри, Б., 1946; лығыны инкар етмир; онун фикринҹә апрелиндән исә һәјата кечирилмәјә

ганунaујғунлуглары башланмышдыр. М.п. үзрә јардым аланТекә чиб, Ба 1964; Мистер Твистер Б., дәрк етмәлидир. Лакин М: сосиал ин- өлкәләр өз нөвбәсиндә Америка капи
соч., 1-8, М., 1968—72: Эпиграммы, кишафын əсас ҹәһәтләрини ашкар едә талына кениш мендан ачмаг вә с. ба

загадки. Сти- билмир. Муасир буржуа ҹәмијjәтинин рәдә тәәһһүд көтүшүрдүләр. АБIII-а,
хотворения. В начале жизни, М., 1981. синфи структуруну тəдгиг едәркән м. Һәмчипин бурахылан вәсаитин хәрҹлән

Әд.: Сарнов Б., Самуил Маршак синифләрин мөвҹуд олдуғуну е'тираф мәсинә нәзарәт етмәк һүгугу верилирОчерки поэзии), М., 1968; Михайлов едир, лакин сосиал стратификасијанын ди. М.п. үзрә бурахылмыш мадди јарН. А., Мастер, М., 1979.
мухталиф системлəринин ејнилијини дымын вә кредитләрин тәгр. 60% -и

МАРШАЛ (фр. maréchal; гəдим јуха- сүбута чалышыр. Буржуа дөвлəтини Б. Британија, Франса, Италија вә -
ры алм. marah — ат + scalc — нө- гејри-синфи, гејри елми анлама М.-ын АФР-ин парына дүшмүшдү (АФР-лә
кәр)—1) орта әсрләрдә Франсада сарај көрүшләри үчүн сәҹијjәвидир; онун АБШ арасында М.п. үзрә икитәрәф
pүтбәси; кралын aтлaрa бахан хидмәт- фикринҹә белә дөвләт куја сосиал бə– ли сазиш 1949 илин декабрында имзачиси; 13—15 əсрләрдә крал гошунунун рабəрлик japaнмасына көмәк едир. ланмышды). М.п. үзрә tјардым» рәс
бир һиссәсинин команданы иди. 2) Бир МАРШАЛЛ (Marshall) Ҹорҹ Кетлетт мән 1951 ил декабрын 30-да дајанды
сыра өлкәләрин ордуларында али һәр- (31.12.1880, Пенсилванија штаты, Ју- рылмышдыр.
би pүтә. Илк дәфә 16 əсрлә Франса- ниoнтaун—16.10.1959, Вашингтон)
да тәтбиг eдилмишдир. Авропанын бә'- АБШ дөвләт вә һәрби хадими, орду няя политика США в эпохуӘд.: Иноземцев Н. Н., Внеш

империази дөвләтләриндә ҝенерал-фелдмаршал кенералы (1944). 1939—45 илләрдә лизма, М., 1960.
pүтбәсинә мувафиг иди. ССРИ -дә 1935 АБШ ордусунун гараркаһ рәиси олмуш
илдән Совет Иттифагы Маршалы, 1943 - дур. 1945—47 илләрдә президент һ. МАРШЕ (Marchais) Жорж (д. 7.6.1920,
илдән гошун нөвү М.-ы вә Баш М.-ы Труменин Чиндә хүсуси немајәндәси, Калвадос департаменти, Лаокет) —
pүтбəлəри тә’сис олунмушдур. 3) Пол-* 1947 — 49 илләрдә АБШ дөвләт катиби Франса вә бејнәлхалг фәһлә һәрәкаты
шада бә'зи мүлки вәзифәли шәхсләрин иди, «Сојуг мүһарибә» сијасəтинин тә- хадими. Фәһлә аиләсиндә доғулмушpүтбəси (Сејм М.-ы вә с.). шәббүсчүләриндән олмуш, «Трумен дур. Әмәк фәалијjәтинә токарлыгдан
МАРШАЛЛ (Marshall) Алан (д. 2.5. доктринасынын вә Гәрби Авропа дөв- башламышдыр. Икинҹи дүнја мүһари
1902, Нурат)— Австралија јазычысы, ләтләрина Америка «јардымы» програ- бәси дөврүндә бир мүддәт Алманијада
Австралија әдәбијјатында реалист-де- мынын (бах Маршалл планы) Һазыр- мәҹбури ишләрдә олмуш, сонрадан ора
мократик ән'әнәләри давам етдирир: ланмасында фәал иштирак етмишдир. дан гачмышдыр. 1947 илдә Франса
«Бизә һинд хорузундан даныш, Ҹо» 1950—51 илләрдә мүдафиә назири ол- Коммунист Партијасына (ФКП) да
(1946), «Сән орада неҹәсән, Енди?» мушдур. хил олмушдур. 1954—61 илләрдә ФКП
(1956) новелла китаблары. Фәһләләрин МАРШАЛЛ АДАЛАРЫ (Marshall Is- нин Сен-Сүл Федерасијасынын кати
Һәјатындан бәһс едән «Сәнин аjагла- lands)-Сакит океанда, Микронезија- би олмушдур. 1956 илдә ФКП мк үзв
рын неҹә дә гәшәнҡдир» (1949) романы- да архипелаг. БМТ-нин гәјјумлуғунда лүjүнә намизэд, 1959 илдә исә үзвү вэ
нын, «Мән көлмәчәләрдән туллана би- олуб, 1947 илдән АБШ тәрәфиндән ида- ФКП Сијаси Бүросу үзвлүшүнә нами
лирәм» (1955), «Алаг оту» (1962), «Мә- pə eдилир. Бир нечә jүз кичик мәр- зәд. 1961 илдә Фkп'Сијаси Буросунун
ним үрәјимдә» (1963) автобиографик ҹан адалары, атолл вә рифләрдән иба үзвү вә мк катиби, 1970 илдә Фкп
триложијасынын мүәллифидир. Авст- рәтдир; ики група бөлүнүр: ш. дә Ра- баш катибинин муавини сечилмиші
ралија аборигенләринә гаршы ајры- дак, г.-дә Ралик, Үмуми саh. 181 км?. „дир. 1972 илдән ФКП-нин баш катиби
сечкилик сијасəтинин әлејһинә чыкмыш ӘҺ. тәгр. 20 мин (1970); эсасән, микро дир. 1973 илдән Франса Милли Мәч.
(«Биз дә сизин кими инсаныг» очеркләр незијалылар иргинә мәхсус маршаллы лисинин депутатыдыр. м. коммунист
китабы, 1948), oнлaрын әдәбијјат нү- лардыр, Австронезија дилләриндән би- вә фәһлә партијаларынын 1969 ил без
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Əh. 249 мин (1970). Памбыг парча, шә
кəр вә кимја сәнајеси вар.
МАСЕРУ (Maseru) Лесотонун паj
тахты. Тәгр. 1500 м јүксəкликдəдир.
Автомобил јоллары говшағы, Аеродром.
ӘҺ. 30 мин (1978). Д.ј. васитәсилә ҸАР.
дакы Блумфонтејн — Дурбан макистра
лы илә әлaгәләнир. Тиҹарәт мәркәзи
дир. Әһ.-нин әксәриjiəти к.т. илә мәш
ғулдур. М.-ну 1869 илдә басутоларын
баш бакими IMoшeш салдырмышдыр.
1966 иләдәк Б. Британијанын протек
тораты Басутолендин инэ.м. олмушдур.
MACECTA-Сочи курорт р-нунун тəр
кибинә дахил олaн балнеоложи курорт.
М.-да әсacән һипертонија, үрәк-дамар,
кинеколожи, синир системи вә с. хәстә
ликләрә тут уланлар мүалиҹә олунур1 2
лар. Бах һәмчинин Сочи.

әд: Бюклян А. А., Сафонов
Н. В., Мацеста и её лечебные свойства,
Краснодар, 1979.

MACйс — Ерм.ССР-дә шәһәр типли
гӘс. Масис р-нунун мəркәзи. д.ј. ст.
Консерв з-ду, картон ф-ки, харратлыг
мә'мулаты з-ду вар.
МАСКА (фр. masque, итал. mischera)
—1) үзә тахылан, үзәриндә инсан сурә
ти, вәһши hејван сифәти, мифоложи
вүҹуд башы вә с. тәсвир олунан хүсуси
сүн'и үзлүк. М.-дан чох гадим заман
лардан овда вә мәрасимләрдә (бах Дәфн
маскалары, мәрасим маскалары) исти
фадә едилирди. Сонралар театрда акт
jop грими кими ишләнмишдир (маска
комедијасы, театр маскалары). 2) Кар

3 4 навал вә маскарад иштирокчыларынын
Масаллы ра јону. 1. Масаллы. В. И. Ленин адына ме јдан. 2. Масаллы чај фаб- танынмамаг үчүн үзүн јухары һиссәси
рики. Бәдәлан кəнди. 3. М. Әзизбә jов ады на совхозда мандарин тинклији. нә тахдыглары, көз јерләри олан сар

4. «Калај» хадг фолклор ансамблы. ғы. 3) Мәрһумун үзүндән сурәти көтү
рүләрәк кипс вә ја башга материалдан

АКП Масаллы Рајон Ксми гаси вә сијада jашамыш, Мүвэггәти һөкумəтин дүзәлдилмиш гәлиб. 4) Тибдә инһолРајон Халг Депутатлары Советинин ор- сијасəтини мүдафиә етмишдир. М. јасија үсулу илә (наркотик маддәләрлә)
ганы «Чағырыш» газети 1932 илдән Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабыны наркоз јаратмаг үчүн хәстәнин үзүнә(1965 иләдәк «Јени həјат» ады илә) дүшмәнҹәсинә гаршыламышды. Чехос- гоjулан апарат вә ја онун бир һиссәси.
чыхыр. Јерли радио верилишлари ре- ловак корпусунун гијамынын (1918) 5) Косметикада үз дәрисинә гулдаксијасы 1965 илдән фәалијjәт көс- тәшкилатчыларындан иди. 1918 илин луг вә мүалиҹә мәгсәди илә ишләди
тәрир. Р-нда телевизија верилишләри- ноjабрындан 1935 илин декабрынадәк лир (бах Косметика).нә бахылыр.

Чехословакија Республикасынын пре- МАСКА КОМЕДИЈАСы, дел арте
Рнда 480 чарпаjылыг 9 хәстәхана зиденти олмушдур. Хариҹи сијасәт са- комедијасы (commedia dell'arte)

мүəccиcəси, вәрәм диспансери, ушаr са- hәсиндә империалист дөвләтләрлә сых — 16 әсрин орталары—18 әсрдә демок
наторијасы, 46 фелдшер-мама мәнтә әмәкдашлыг вә антисовет хәтти јерит- ратик күтләнин мүхалифәтчи әһвали
гәси, санитарија-епидемиоложи ст.. 149 мишди. М.-ин фәлсәфи бахышлары руһијjәсини вә шән азадфикирлили
həким ,476 орта тибб ишчиси вар (1980). үчүн дини етик истигамәт сәҹијjәви- јини əкс етдирән италјан халг театры
МАСАЛЛЫ ЧАЈ ФАБРИКИ — Азәрб. дир. Фәлсәфи тарихи тәдгигатларында нөвү. М.к. профессионал театрын ин
CCP јејинти сәнаје мүəccиcəси. 1956 марксизмә вә ингилаби фәһлә һәрәка- кишафы үчүн зәмин олмушдур. М.к.
илдә japaдылмышдыр. Ф-кә солухду- тына каршы чыкмышдыр. тамашаларында актјорларын әксәриjруҹу, буруҹу, гурудуҹу, чешидлəји- МАСБАТЕ (Masbate) Филиппин ар- jәти маска илә чыхыш едирди. Халг
чи сехләр вә с. дахилдир. Масаллы хипелагында ада. Саh. 3270 км?. Макс. диалектләриндә оjнанылан реалист ча
рнунда jығылан јашыл чај јарпағы- Һүнд. 697 м. Муссон тишли тропик мешә- ларлы, сатирик истигамәтли бу тама
ны е'мал едир. Е’мал етдији «Букет», ләр вар. Чəлтик, түтүн, гарғыдалы, шалар мејдан мелодијалары вә маһны
«Екстра», «ә'ла нөвә мәхмәри гуру чај кокос палмасы, шәкәр гамышы беҹә- лары, ашағы тәбәгәләрин ҹәсарәтли(1981 илдә 1190,8 m) 2 е-ли Ләнкәран рилир; ҹ.-да малдарлыг инкишаф ет- истеһзалары илә, лассиләрлә (буффо
чај ф кинә (бах Ләнкәран чај фабрик- мишдир. Гызыл, манган филизи, көмүр нада характерли кичик сәһнәҹикләр,
әри), Бакы вә Иркутск чај бүкүҹү чы харылыр. Әсас шәһәри Масбaтeдир. мухталиф һоггабазлыглар, импровиза
фкләринә көндәрилир. Ф-кдә истеһсал МАСГАРАБАЗ, Ноггабаз — халх сијалы зарафатлар) зəнкин иди. М.к.
просесиэри механиклашдирилмиш вә мејдан театры актјору, тәлхәк, мәзһә- нын даими сатира һәдәфи хәсис, сәфәһ
автоматлашдырылмышдыр. 10-ҹу беш- кәчи, күлүш устасы. М.-лар комик, тамир Панталоне, ловға, горхаг испан
илликдә 4 печи јенидән гурулмушдур. сатирик сәһнәҹикләр, нағыл, hекајə, задəканы Капитан, чәрәнчи вә күтбејин
МАСАРИК (Masaryk) Томаш Гарриг пантомима, рэгс, маһны ифа едирди- Доктор олурду. Тамашанын мүсбәт(1.3.1850. Годонин— 14.9.1937, Прага ләр. Костјум, декораси ја вә бутафори-мејллəрини интригачы,
јахынтығында)— Чехословакија дөвләт јанын шәртилијинә бахмајараг, М.- (Брикелла). јөндәмсиз, садəлөвh (Арвә сијаси хадими, позитивист философ. ларын ифасы реализи, həјати типләр лекин). haj-күјчү, һазырҹаваб (Сер
Фәлсәфә доктору (1876). 1882—1914 ил- japaтмacы илә фәртләнмишдир. Сар- ветта), сәрт, кәләкбаз, габатәһәр (Пул
ләрдә Прага ун-ти фәлсәфә кафедра- казм вә гротесклә ашыланмыш М. сә- чинелла) «нөкәрләр» ҹилдинә кирмишсынын мүдири, либерал буржуа Чех нәти үчүн ичтимаи кəскинлик сәҹијjәви персонажларлa jанашы, италјан әдәбиХаяг (реалист) партијасынын (1900) иди. Бу сәнәт Јахын вә Орта Шәрг, дилиндә данышан, маскасыз Чыхы
тәшкилатчыларындан бири иди. 1887, Орта Асија халқлары арасында кениш едән, идеаллашдырылмыш лирик ашиг»
1889 вә 1900 илләрдә Русијала олмуш, јајылмышдыр. Азәрб.-да М.-а мәзһәкә- образлары мүəjjәнләшдирирди. М.к.1. Н. Толстојла көрүшмүшдүр; 1913 чи, оjунбаз да дејилмишдир. актјорлары 16 әсрин сонундан Фран
илдә «Русија вә Авропа» адлы ики MACEJ0 (Maceid) — Бразилијанын са, Австрија, Испанија, Инкилтәрә вә с.
ҹилдик китаб чап етдирм ишди. 1917 Шім.-ш.-индә шәһәр. Алагоас штатынын өлкәләрдә чыxыш етмишләр. Лакин
Итин мајы — 1918 илин мартында Ру инз м. Дәниз порту. д.ј. ст. Аеропорт. италјан зәмининдән ајрылыб, әсaсән

аҸыдиллі »



384 МАСКАЛАНМА

МӘН

сарај мүһити илә бағланан М.к. гүр- сәтһиндә јерләшән вә күтлә сыхлығы МАСонЧУЛУГ, франк масон
бәтдә милли характерини итирмиш, 17 бөјүк олан һиссәләрә верилмиш ад. чулуг (фр. franc-maҫon—азад бəн
әсрин орталарындан Италијанын өзүн- Американ алимлари Г. Мүллер вә Сје- на) — 18 әсрин әввәлләриндә Инкилта
дә тәнәззүлә уғрамаға башламышды, грен Аjын ҹазибә саһәсиній өjpəнəркән, рәдә japaнмыш дини етик һәрәкат. Сон
М.к. милли комедијанын вә бир сыра онун кәнарларында вә Јердән көрүнән ралар Франса, Алманија, Испанија,
Авропа өлкәләри театр сəнəтинин фор- һиссәләриндә чох бөјүк аномалија мән - Русија, Данимарка, Исвеч, Һиндистан,
малашмасына тә'сир көстәрм ишдир бəји кими ашкар етмишләр (1968). Ән АБш вә б. өлкәләрдә jajылмышлыр
(ж. Б. Молјер, К. Голдони, к. Готси). бөјүкләри Јағышлар Дәнизи, Аудын- Етик тә'лим алтында «адамларын гар
М.К.-нын халг реалист ән'әнәләри лыг Дәнизи, Бдһран Дэнизи, Шәрг дашлыг, мәһәббәт, бәрабəрлик вә гар
мүасир Италијанын диалект театрла- Дәнизи, Нектар Дән изи вә Pүтубәт шылыгы jардым əсасларында бирләші -
рында мүһафизә олунмушдур. Дәнизи (бах АСЕ, ҹ. 1, cəh. 192, јапыш- мәсини» ё’лан етмиш М.-да буржуа

Әд.: Дживелегов А., Итальян- дырма шәк.) илә үст-үсгә дүшүр. Ај антиклерикализм идејалары дини мис
ская народная комедия, 2 изд., М., 1962. дәнизләриндәки сүхурларын сыхлығы тисизм үнсүрлəри илә товушмушдур.

онун сәһра вә дағ саһәләриндәки сых- Низамнамə китабында» (лон донту
МАСКАЛАНМА-1) (həрбидә) го- лығындан фәрглидир. Бөјүк М.-ун вайз Ҹејмс Андерсон тәртиб етмишдир)
шунларын дөјүш әмәлијјатынын вә күн- күтләси 10+ 21 вә ја 20-10-6 Ај күтлә- масона «нә ахмаг атеист, нә дә динсиз
дәлик фәалијjәтинин тәҹhизат нөвү; го- сидир. Ај сәтһинин Јердән көрүнмәјән азадфикирли олмаг», мүлки haкимиj
шунларын (донанма гүввәләринин) са- екватор һиссәсиндә ашкар едилән М.- jәти мүдафиә етмәк, сијаси һәрәкатла
jы вә јерләшмәси, мухталиф һәрби об- ун хәтти өлчүсү 1000 км-дир. ҝүман ра гошулмамаг төвсијə oлyнур. м. ал
јектләр, онларын вәзијjәти вә дөјүш һа- едилир ки, М.-ларын јаранмасы Ај лаһы кайнатын бөјүк ме'мары сатыр,
зырлығы, һәмчинин команданлығын көвдәсиндәки маддә ахыны илә бағлы- өз тә'лимларинә христианлығын, ну
планлары Һаггында дүшмәндә јанлыш дыр. даизмин вә дикәр динларин үнсүрлә
тасаввур ојатмаға јөнәлдилмиш тадбир
ләр комплекси. Тәтбиг мигјасына вә строение Земли и планет. М., 1978.

Әд.: Жарков В. Н., Внутреннее
рини дахил едир. Һәрәкат иштиракчы
ларынын сосиал тәркиби, M, ун фәлсә

һәлл етдији вазифәләрин характерина фи идеја системлəри, масончуларын си
көрә М.-нын стратежи, оператив вә МАСКУТЛАР—eрамызын әввәлләрин- јаси мүбаризәдә иштирaкы мүхталиф
тактики невләри вар. М.-нын һәјата дә Гафгаз Албанијасынын шы, -ш. индә өлкәләрдә мүхталиф шәк илдә иди. ha
кечирилмәси усуллары: кизләтмә, эја - jашамыш тајфа. Гэдим јунан мəнбалә- зырда мүртәҹе м. Гәрби Авропа өлкә
Н. һәрәкәтләр, имитасија вэ jалан мә'- риндә массакетләр, 5 әср ермәни мән - ләринин, хусусилә АБШ ын буржуа
лумат; 2) мәҹази мәнада әсл, həгиги бəјиндә (Агафанкел) «масаха hун», 6 даирәләриндә кениш јајылмыш, антик
үзүнү кизләтмә, фәалијjәт вә нијjәт һаг- әср Сурија мәнбәјиндә базгун (вә ја лерикализм мөвгеләриндән тамамилә
гында јанлыш тәсәввур ојатма. мазгун») кими адлары чәкилир. Мәр- узаглашмышдыр.
МАСКАНИ (Mascagni) Пјетро (7.12. кәзи Чола олан Маскут һөкмдарлығы- МАССАЖЕТләр —гәдім јунан
1863, Ливорно—2.8.1945, Рома)— итал- ны Парфија Аршакиләринә мәнсуб бәләриндә Хәзәр саһилиндә jашамыш
јан бәстәкары. Веризмии (мусигилә) ба- берли haкимләр идарә едирди. 5 эсрдә тајфа групларынын умуми ады. М. ин
ниләриндән бири. Милан консерватори- М. христианлығы гәбул етмишлиләр. етник тәркиблари harгында мухталиф

јасында охумушдур (1881—84). 1885 Әд.: Тревер К. В., Очеркін по фәрзијjәләр мөвчулдур. Һеродотун
илдән опера вә оперетта театрларында истории и культуре Кавказской Албании, мә 'луматына көрә м. көчәри həјат тәр
дирижорлуг етмиш, Пезародакы Росси- М.—Л., 1959. зи кечирмишләр. Страбона көрә ҝүнәшә
ни ад. Мусиги литсејинин (1895— МАСЛЕНИТСА—гэдим славјан бүтпə- ситајиш едир вә она ат гурбаны верир
1902), сонралар исә Ромадакы Милли растлик бајрамы (16 əсрдән); гышын јо- диләр. Мүхталиф тип.1 дилләрдә

мусиги мәктәбинин директору олмуш- ла салынмасы, јаз чөл ишларинин баш- данышан М.-ин eрамызын илк әсрлә
дур. «Кəнд намусу» (1890) операсы она ланмасы илә әлaгәдар олан “М. февра риндән Гафгаз Албанијасында да јаша
умумдүнја шөһрәти газандырмышдыр. лын 2-ҹи јарысы — мартын аввәллә дыглары мә'лумдур. Ермәни мәнбәлә
М., һәмчинин «Ирис» (1898), «Паризи- риндә кечирилир. Русларда ады, һәмин риндә һәмин тајфалар маскутлар ад
на» (1913), «Балама Марат» (1921), бајрамда јағлы көкә» језилмаси илә ландырылырды.
«Нерон» (1935) вә с. операларын, опе, әлагодардыр. Христиан православ кит Әд.: Тревер К. В.,Очерки по исто
ретталарын, оркестр Үчүн әсәрләрин сəси М.-ja дини дон кејдирәрәк ону рии и культуре Кавказской Албанци, М. —
вә кинофилмләрә мусигинин мүәлли- өз бајрамы етмишди. Гәдимдә дини 1, 1959; Алиев к., Кавказская Алба

фидир. макик характерли мухталиф мәрасим
ния (1 в. до н. э. —1 в. н.э.), Б., 1974

МАСКАРАД (фр. mascarade, итал. ләрә дахил олaн м. сонралар ән әнәви МАССАУА. Масса ва— Ефиопија
mascherata)-1) бајрам шəнлији, бал. халі адәт вә мәрасиминә чeвpилмиш- нын шм.-ында шәһәр. Еритреја əјала
Иштиракчылары маска тахыр, хүсуси дир. Әсрләр боју гонаглыглар, зија- тиндәдир. Гырмызы дәниз саһилиндә
костјум (етнографик, тарихи вә с.) ке- фәтләр, бјунлар, хизәклә сүрүшмә вә порт. Д.). ст. Әһ. 18 мин (1970). Се
jирләр. ССРИ -дә күтләви халг шəн- ат чапмагла мүщајиәт олунан халге кә- мент, балыг консерви сәнајеси вар. Дуз
ликларинин бир формасы кими јајыл- зинтилә ри характерини сахламышдыр. истеһсал олунур. Сәдәф вә мирвари әл
мышдыр. 2) 17 əсрдә Франсада сарај
балларында рәгс нөмрәси. Ж. Б. Мол- әд.: Соколова В. к., Весенне- МАССАЧУСЕТc (Massachusetts)
јерин комедија балетлари вә ж. Б. летние календарные обрядырусских, ук- АБШ-да штат. Атлантик океанынын шм.
Лүллинин опера балетләриндә м. дан раинцев и белорусов, М., 1979. саһилин дəдир. Саh. 21,4 мин км?. Əh.
истифадә олунмушдур. MAcлoв Пјотр Павлович (27.7.1867, 5,4 млн. (1974). Инз.м. Бостон ш. дир.
МАСКАРЕН АДАЛАРЫ (инк. Masca- индики Оренбург вил.-нин Масловка Ш. һиссәсини Атлантик јаны
rene Islands)— Һинд океанында - адалар к. — 4.6.1946, Москва)-рус мәркәзи һиссасини јајла, г. һиссасини
групу. Мадагаскар а.-ндан ш.-дəдир. чысы, сосиал демократ; ССРИ EA акад. Аппалач д-ры (һүнд. 1064 м ә гәдәр)
Үч бөјүк ададан (Рејунјон, Маврики (1929). Ингилаби һәрәкатда иштирaкы- тутур. Иглими мулајим океан типли
вә Родри кес) ибаратдир. Вулканик сү- на көрә ики дәфә (1889; 1901) həбс едил- дир. Иллик јағынты 1000 мм дән чох
хурлардан тәшкил олунмушдур. Макс. мишди. РСДРП 2 чи гурултајындан дур. Əразинин чох һиссәси (әсacән, даг
һүнд. 3069 м (Рејунјон а. -нда). Иглими (1903) сонра меншевикләрә гошулмуш, лар) иjнəјарпаглы енлијарпаглы
тропик, пассат, pүтубәт тидир. Дағла- торпағын бәләдијjәләшдирилмәси мен мешәләрлә өртүлүдүр. Е’маледиҹи, ра
рын јамаҹлары һәм ишəјашыл тропик шевик програмыны ирәли сүрмүшдү. диоелектроника, електротехника,
меншәләр ва саванналарла өртүлүдүр. РСДФП 4 ҹү гурултајында (1906) аг мигајырма, тохуҹулуг, дәри-аjагтабы,
М.а. -ны 1507 илдә португалијалы Пед- рар мәсәләјә даир мә'рузә етмиш, мо кимја, рез ин, кагыз, полиграфија со
ру ди Макаренјаш кәшф етмишдир. редаксијасына сечилмишди. Аграр мә- најеси; 2 ун-т вар. Нүвә енергетикасы
МАСКАРОН (фр. mascaron, итал, сәләјә даир әсәрләриндә марксизми тәф- инкишаф етдирилир. К.т. әтлик-сүд
mascherone —ири маска) — инсан сифә- тиш етмәјә чалышмыш, В. И. Ленинин лүк һејвaндaрлыг үзрә ихтисаслашды
ти, јахуд hејван башы шәклиндә мас- торпағын миллиләшдирилмәси прог- рылмышдыр. Балыг овланыр вә e'мал
ка, декоратив релјеф. М. чох вахт тағ рамына гаршы чыкмышды. Тәсвијачи, едилир. Туризм инкишаф етмишдир.
говинағында, пәнҹәрә вә гапы ачырым- сосиал шовинист иди. Бөјүк Октјабр МАССЕ АНРИ (Masse Henri; 1886,
ларында, фэвварәләрдә (су ахмаг үчүн сосиалист ингилабындан сонра сијаси Лүневил—1969, Ско)-франсыз шәрг
дәлији илә, һәмчинин мебел, габ вә с. фәалијjәтлән узаглашмыш, педагожи шунасы, Парис ун-тинин проф., акад.
бәдии тәртибатында тәтбиг олунур. вә елми ишлә мәшғул олмушдур. Сосиа- (1941). Парисдә Муасир Шәрг диллари
MAcкон (инк. mаѕѕ— күтлә + concen- лизмин сијаси истисады проблемләри- мәктәбинин директору олмушдур (1959
tration-cыхлама іығылма) - Aј нә дайр әсәрләрин мүэллифидир. иләдәк). Ихтисасҹа ираншүнас олан М

дә едидир.

овалыг

игі ісал

ва

кә



МАТАНСАС
385

ны

челло

ста

A. классик вә муасир фарс әдәбијјаты- нин нарын долдуруҹу маддә вә дикәр МАСТРОЈАнни (Mastroianni) Маринҹәсәнәтини вә Иран халклары әлaвәләрлә пластик гарышығындан иба (д. 28.9.1923, Фонтана-Лири,фоллкоруну өjpəнмиш, Ҹаминин «Баһа- рәт материал. Јалышдырыҹы маддәнин Фрозиноне јахынлығында)италјанрыстан» әсәрині франсыз дилинә тәр- нөвүнә көрә: битумлу, резинли-битум- кино актјору. "Фәһлә олмуш, Л. Вис
чүмә етмишдир. Фирдөвси, Низами, лу, зифтли, полимерли вә с. м. нөв- континин драм труппасында орнамышСә'ди, Ҹами вә б. классикләр һаггында лари олур. Рулон дам материалларыны дыр. 1947 илдән киноја чәкилир. Итатэдгигaтлaры вар. 1950 илдә «Фарс јапындырмаг үчүн дам ертүү лијанын ән популјар актјорларынданантолокијасы (XI—XIX асрләр)» әсәри- М.-сы; иншаат конструксијаларында су олан м, бүтүн жанрларда (комедија,
ни нәшр етдирмишдир. М.А. ислам ди- кечирмәјән тәбәгә japaтмаг үчүн һид- тракифарс, интеллектуал драм) уғурлани тарихи илә дә мәшғул олмушдур; роизолјаси ја М.-сы; линолеум, чыxыш едир. Ифачылыг тəрзинә виронун зəнкин фактлар эсасында, лакин паркет, вә с.-ни јапышдырмаг үчүн дө- туоз актјор сəнəткарлығы, образын да -идеалист Мөвгедән јаздығы «Ислам» шәмә М.-сы; jығма конструксијаларын хили аләмини бүтүн инҹәликлари иләәсәри мәшһурдур.

уҹларыны сыхлашдырмаг үчүн нер ачмаг мəһарәти хасдыр. Чәкилдији әнӘсәри: Ислам, Б., 1980; L'islam, метиклашдириҹи м. Нөвлари
6 ed., Paris, 1952. вар. Мәмшәтда ишладилән дөшәмә М.

МАССИВ (фр. massif — ағыр, ағыр јүк- сы канифол, серезин, стеарин, пара
лү. лат. massa — гајма, парча)-мүхтә- фин, скипидар, пигмент вә ја мум, по
лиф мә'наларда ишладилән термин: таш вә судан һазырланыр.
тектоникада узун мүддәт галх- МАСТИТ (јун. mastös— мәмәҹик, дөш),
маја мо'руз галмыш, әтрафдакы, јахуд дөшкәлмә— сүд вәзисинин илти
битишик гырышыглыглардан даhа гадим һабы. Төрəдиҹиси стрептококк,
бәрк, сабитләшмиш структурлар; плат- филококклардыр. Гадынларда, әсacән,
форма өртүүнүн јујулмасы нәтиҹә- илк доғанларда эмиздирмә дөврүндә
синдә japaнмыш антеклизин тағында (бә'зән доғумдан аввэл), hабелә һами
Палеозоjагəдəрки кристаллик бүнөврә ләликдән вә доғумдан асылы олмајараг
чыхынтылары; Петрографија- да раст кәлир; бә'зән гызларда, həтта
да морфологијасы вә јатым шәраити кишиләрдә дә тәсaдүф едилир. Лакто
дәгиг аjдынлашдырылмамыш интрузив кен һормонунун ананын каны васитаси
күтлә. лә ушаглара кечмәсиндән јенидоғул
MAccHE (Massenet) жүл Емил Фре- мушларда да м. баш верә биләр. Әca
дерик (12.5.1842, Сент Етјенн јахынлы- сән кəскин, бә'зэн хроник олур. са м. Мастројанин «Ләззәтли həјат»ғында, Монто—13.8.1912, Парис) —

филминдә.франсыз бәстәкары. Франса Ин-тунун маны дөш вәзисинин там бошалмамасы,
үзвү (1878). 1878—96 илләрдә Парис дөш киләсинин чатламасы нәтиҹэсиндә јахшы филмләр: «Заваллы севкилиләр
консерваторијасынын проф., 1910 ил- дөш вәзисинә микроб дүшмэси вә с. Һагтында повест» (1953), «Мәһәббәт
дән Зәриф Сәнәтләр Академијасынын мүалиҹәси: вәзини тамамилә күнлари» (1954), «Бəјаз кеҹәләр» (1957;президенти олмушдур. 30-дан артыг сүддән бошалтмаг, антибиотикләр, но- Ф. Достојевскинин әсәри үзрә), «Ләз
опера јазмышдыр: «Дон Сезар де Ба- вокаин блокадасы вә с. Профилак- зәтли həјат» (1959), «Жеҹә» (1960),
зан» (1872), «Сид» (1885), «Таис» (1894), тикасы: сүд дурғунлуғуну арадан «Италјансајағы бошанма» (1961), «Сәк
«Сафо» (1897), «Дон Кихот» (1910) вә галдырмаг, тәмизлија риаjәт етмәк киз јарым» (1962), «Јолдашлар», «Дүс. М.-нин «Манон» (1884) вэ Вертер» вә с. Бенидоғулмушларда м. 3—4 һәф- нән, бу күн, сабаһ» (һәр икиси 1963),
(1886) опералары даhа мәшһурдур. М. тə əрзиндә кечиб кeдир. «Италјансајағы никаһ» (1964), «Wүнәһәмчинин з балетин, ораторија, симфо- hејванларда М. (јелинин ил- "баханлар» (1971), «Хејирхаh гардаш
-нија, фп. әсәрләри, тәгр. 200 романс тиһабы) ән чох инәк вә кечиләрдә до- лар» (1976), «Мејмунун арзусу» (1978),вә маһнынын мүәллифидир. гумдан сонракы илк һәфтәләрдә мүша- «Мәһәббәт фантазијасы» (1981) вә с.
МАСсон Михаил Јевкенјевич (д. һидә едилир. Јелинин зәдәләнмәси, со- MAT (әр. о. — өлмәк) — шаһмат оjу
3.12.1897, Петербург) — совет археологу, југламасы, сағымын позулмасы вә с.- нунда рэгибин һүҹуму заманы шаһын
тарихчи-шәргшүнас. Түр.ССР EA акад. дән баш верир. Әламәтләри: әз- hеч бир мүдафиə имканы олмамасы.
(1951), тарих е.д. (1936), проф. (1945). кинлик, јүксәк темп-р, сүдүн азалмасы, Рэгиб іnаhына М. e'лан етмәклә галибӨзб.ССР вә Түр.ССР әмәкдар елм ха- сүддә казеин чөкүнтүләринин, бә'зән ҝәлмәк имканы оjунун, адәтән, мит
дими (1944; 1950). 1940—68 илләрдә ирин, ган гатышығынын көрүнмэси телепил во ендшпил мәрһәләләриндәДашкәнд Дөвлат Ун-тиндә археолоки- вә с. Профилактикасы: ши- јарапыр.
ја кафедрасынын мүдири ишләмишдир. рәли jеми вә сују, азалтмаг, ионофо- МАТАБЕЛЕЛӘР, матебелеләр1946 илдән ҹәнуби Түркманистан ар- рез, масаж, микроб әлејһинэ дәрia"- (өзләрини амандебелеләр адхеоложи комплекс експедисијасынын лар вә с.

ландырырлар)ЕЗимбабвенин ҹ.-г.-индәвә ССРИ EA Археолокија Ин-тунун Әд.: Сәфәров к., Сэфэров jашајан халг. 1040 мин нәфәрдән чохОрта Асија вә Газаxыстанын археоло- J. Мәммәдов Т., Епизоотолокија, Б., дурлaр (1978). Әксəријjәти јерли ән'жи проблемлəри үзрә елми шурасынын 1971; Воскобойников В. М., Мас- әнәви дини е'тигадларыны сахлајыр(1969 илдә тәшкил олунмушдур) рәһбә- титы коров, Минск, 1981.
лар, бир кисми христиандыр. Әcacәнридир. М.-ун тəдгигатлары Орта Аси- MACтодонтЛАР (јун. mastös— әм- әкинчилик вә һејвaндaрлыгла мәшғул

јада гулдарлыг гурулушу, шәһәрләр ҹәк + odus, odontos — дии) — хортум- дурлар. Авропалылара мәхсус ферма,
(Сәмәргәнд, Бухара, Дашкәнд вә с.), лулар дәстәсиндән нәсли кəсилмиш мэ- плантасија, мә'дән вә ф-кләрдә, бир гисмә'дән иши, ме'марлыг, епиграфика, мəли hејван групу. Сон Палеокей —Ан- ми ҸАР-ын шахталарында ишләзирләр.
тарихи ҹоғрафија вә с. Һәср олунмуш- тропокен дөврләриндә јашамышлар. МАТАДИ (Matadi)ЕЗаир Республикадур. Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени, hүнд. 1,5—3,2 м имити. Ики формасы сында шәһәр. Ашағы Заир

Вил.-нинХалглар постлуғу ордени вә медал- олмушдур. Гэдим М.-ын һәр чәйәси- инз.м. Конго (Заир) чајынын сол салaрлa тәлтиф едилмишдир. дә йки көпәк диши вармыш. Батаглыг, һилиндә өлкэнин мүһүм порту. АероМАСТАБА (әр. Блме-даш курсу)
мешә чөлдә јашајырмыш. порт. Әһ. 150 мин (1977). Јағ, тахтаЕркән (е,ә, тәгр. 3000–тәгр. 2800) вә Гә- ССРИ-нин Авропа һиссәсинин ҹ.-ун- шалбан вә с. мүəссисәләр вар. Мис,

дим (е.ә. тәгр. 2800-тәгр. 2250) пад- да, Газаxыстанда вә Орта Асијада аш- кобалт, алмаз, к.т. мәһсуллары, каушаһлыглар дөврүнә аид Гадим Мисир кар едилмишдир. Кајнозоjун континен- чук, агаҹ вә с. ихраҹ едилир. М. р-нун
мәгбәрәләрин ин муасир ады. М. сасəн тал чөкүнтүләринин стратиграфијасы да Конго (Заир) чајы үзәриндән уз,
дашдан икелир, jухарыда кетдикҹә ен- үчүн М.-ын бөјүк әһәмијjәти вар. 722 км олаҹаг асма көрпү чәкилирсизләшән паралелепипед формасы алыр. Мастоидит (јуни, mastoeidés— мәмә- (1980).
Јералты (сәрдаба) вә јерүстү. (ибадәт- шәкилли) — киҹҝаһ сүмүүнүн мәмә- МАТАДОР (исп. matador, matar— өл
каһ) һиссәләрдән ибаратдир. Ибадәткаһ шәкилли чыxынтысынын илтиһабы; ce- Дүрмәк сөзүндэн), еспада, тореадини вә мәмшәт мөвзуларында дивар ликли гишаны вә сүмүк тохумасыны дор-корридада өкүзә өлдүрүҹү зәррәсмлари ва релјефли тасвирләрлә тәр- әһатә едир. м. әсacән, орта гулағын бә вуран əсас дөјүшчү.
тиб едилир, бурада мәрһумларын һеј- иринли илтиһабынын агырлашмасы- МАТАНСАС (Matanzas)-Кубанынкәлләридә гоjулурду

дыр. м. заманы кəскин -ағры, дәридә шм.-ында шәһәр. Матансас эјалəтининМАСТИКА (орта јун. mastika, jун. гызарты, ушагларда темп-ролур. Мүа- инз.м. Порт. Әһ. 160 мин (1970). К.т.mastiché— саггыз ағамынын гaтраны)- личәси: антибиотикләр, ағыр һал р-нунун тиҹарәт мәркәзидир. Кимја.иншаатда үзви јапышдырыҹы маддә- ларда операсија.
јејинти, тохуҹулуг, дәри-аjаггабы сә
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на јеси вар. Тикинти материаллары ис- кинин hејкәли (пластилин, 1948—60,
Tehcal олунур. Туризм инкишаф ет- hејкәлтәрашын с'малатханасындадыр,
мишдир. 17 əсрдә салынмышдыр. М. Москва), автопортрет (тунҹ, 1939,
əјалəти илә Азәрб.ССР арасында дост- Рус музеји) вә с. ән јахшы әсәрләрин
луг әлaгәләри јаранмышдыр. дәндир. Қырмызы Әмәк Бајрағы орде
МАТАРАМ — 8—11 вә 16—18 әсрләрдә ни илә тәлтиф едилмишдир.
Јава а.-нда Индонезија дөвләтләри. МАТВЕЈЕВ Јевкени Семјонович (8.3.
Биринчи М. 8 әсрин 1-ҹи јарысында 1922, Херсон вил., Скадовск р-нунун
јаранмышдыр. М.-ы һиндуист (8—9 Новоукраинка к.)-рус совет актјору
әсрләрдә исә буддачы) сүлалә идарә вә кино режиссору. ССРИ халг артис
етмишдир. Иҹтимай-игтисади гурулу- ти (1974). ССРИ Дөвләт мүкафаты
шунун əсасы иҹма иди. 10—11 әсрләр- лауреаты (1979). 1948 илдән Сов. Икп
дә М. әразисини кенишләндирмәк үчүн үзвү. 1981 илдән ССРИ Кинематограф -
Суматра дөвлати Шривиҹа јја илә мү- чылар Иттифагынын катиби. 1946
hарибә (992—1006) апармышдыр. Ер- илдән Түмен вә Новосибирск драм театр
данганын дөврүндә [1019—45) Јаванын ларында, 1952— 68 илләрдә исә малы Ј. Матејко. «Коперник». 1873. Jaтa }

бирләшдирилмасинә театрда (Москва) чыxыш етишдир. ло университети. Краков.
ҹәһд көстəрилди; 1042 илдә М. Кедири
вә Ҹангалу дөвләтләринә парчаланды. фачиәви-патетик образларыны jарат
И кинҹи М. (1575—1755) мүсәлман мышдыр («Станчик», 1862, «Рејтан»,

1866; һәр ики әсәр Милли музејдəдир,сүлаласинин идарә етдији инкишаф ет
миш феодал дөвлати иди; узун сүрэн Варшава). Бөјүк батал вә тарихи ком
феодал ара мүһарибәләри вә Португа позисијаларында драматизм, тарихи

мәмшәт деталларынын тәсвири күлүлијанын һүҹуму илә әлaгaдaр, дониз
дүр («Батори Псков јахынлығында»,кәнары шәһәр-дөвләтләрин зәйфләмәси 1871—72, Грунвалд вурушмасы»,нәтиҹәсиндә japaнмышды. М. Һаким

ләри Сенапати (1575—1601) вә Агун 1878; һәр икиси Милли музејдəдир,
гун (1613—45) јеритдиклари мәркәз Варшава, «Костјушко Раславитсы ja
ләшдирмә сијасəти Јаванын мәркәзи хынлыгында», 1888,, Милли музеј, Кра

вә ш. һиссәләринин табе едилмаси илә ков). Məнзәрә вә портретләр дә чәкмиш
(«Константинопол јахынлығындакы Бенәтиҹәләнди. 1641 илдә Агунг султан
бeкин көрүнүшү», 1872, рәссамын ушагтитулу гәбул етди. Лакин о, 1619, 1628

— 29 илләрдә һолландијанын Ост-Һинд ларынын портрети, 1879; һәр ики әсәр
Твов Шәкил Галерејасында дыр). монуширкəтинә гаршы мүһарибәләрдә мү

вәффәгијjәт газана билмади. Колланд ментал бојакарпыға мүраҹиәт етмишдир

ларын өлкәдә Һакимијjәт уғрунда ке (Краковдакы Мүгәддәс Мәрҙәм кост
дән мүбариҙәјә фәал мүдахилә етмаси jолунун дивар рәсмлари, 1889—91).

МАТЕНАДАРАН (мәтн сахланан јер)нәтиҹәсиндә м. тəдриҹән мүстәгилли- «Гале» филминдән кадр. Реж. О. С. — Ерм.ССР Назирләр Совети јанындајини итирди, Ост-һинд ширкатинин Матве је в.вассалына чеврилди. 1755 илдә Сура Месроп Маштос ад. (1962) rəдим әл
карта вә Ҹокјакарта султанлыгларына «Oјанмыш торпаг» (1960–61), «Доr. jазмалары елми-тəдгигат ин ту; Јере

МАТВЕ КОРВин (Matthias Corvi- Jүксәк вәзифә» дилокијасы («Мән Т.
ма ган» (1964), «Дирилмә» (1960— 62), вандалыр. 1920 илдә Ечмиадзин кол

лексијаларынын милли. әшдирилмаси

nus) (23.2.1443—6.4.1490)— Мачарыстан П. Шаповаловам», «Јер үзүндә һәјат дунда 13 миндән чох ермәни манускәсaсындa japaдылмыш дыр. М.-ын фон-.

кралы Матіаш Һунјадинин әдәбијјат- нам инэ», 1973), «Азадлыг әскәрләри» рипти вә 100 миндән артыг гадим арда тəсадүф олунан ады.
(1977) вә с. филмләрдә чәкилмишдир. хив сəнэди, Азәрб., әрәб, фарс, түрк,МАТВЕЕВ Александр Терентјевич Гарачы» (1967), «Почт романы» (1970). јунан, күрі вә с. Дипләрдә 200 миндән(25.8.1878, Саратов — 22.10.1960, Моск- «Ади мәһәббәт» (1975) вэ «Талс» (1977) чох әлјазма вардыр. Ермәни тарихчи

ва)-рус совет hејкәлтәрашы. РСФСР кинодилокијасы, «Чох мүһүм тапшы- ләринлән Мовсес Хорентинин, Јелишеәмәкдар инҹәсәнәт хадими (1931). рыг» (1980) филмларинин реж.-у ол- нин, Павтос Бузандын вә б. нын тарихи1940 илдән Сов.Икп үзвү. Москва муш вә бу филмләрдә баш роллары ифа
Бојакарлыг, Һејкәлтәрашлыг вә Ме'- етмишдир. М. 1975—79 илләрдә Үмум- Јерэнкатсинин, Н. Кучакын вә б. әсәрәсәрләри, шаир.тәрдән Фрикин, h

марлыг Мәктәбиндә охумушдур (1899- иттифаг Дөвлат Кинематографија Ін- тəри бурада мүһафизә озунур. Тәгрін1902). Jарадыҹылығында классик ән"- тунда азəрб. тәләбәләрдән ибарәт групун бән дөр: jүз иллик тарихи отан 261әнәләрдән истифадә етмишдир. М. рәһбәри олмушдур. 2 дәфә Ленин орде
Монументал вәрәглик әлјазмада Низаминин вә Әмир

таблиғат планынын нивә медалларла тәлтиф сдилмишдир. Хосров Дәһләвинин поемалары сыраhəјата кечирилмасинин иштиракчыла- Әд.: Исаева К., Евгений Матвеев,
рындандыр (Петроградда К. Марксын М., 1980. («Сирләр хәзинәси», «Хосров вә

Ширин», «Лејли вә Мәчнун», «Једиhејкәли, кипc, 1918; галмамышдыр).
Октјабр» heiкәл групу (кипс, 1927, MATEBocЈАН Һрант Игнатјевич көзәл», «Искәнләрнамә») лүзүлмүшдүр.
Рус музеји, Ленинград), А. С. Пуш (д. 3.3.1935, индики Ерм.ССР, 1Шәр әдәбијјаты шө'бәсиндә сах.Таны

јан р нунун Ахнидзор к.)— срмәни со лан нәфис тәртиб єдилмиш 268 вәрәr -

вет јазычысы. «Биз вә бизим дағлар» лик «Низаминин диванында «Хәмсә»
(1962), «Алхо» (1965), «Месро» (1967), мөвзуларына ујғун 48 шәкил верит
Мəстлик» (1969), «Торпағын дама: мишдир. Бундан башга М.-да Хагани.
ры» (1973), «Сәнин нәслин» (1975) вә с. Нәсими, Фузули, həгиги, Вагиф. Ашыг
повест вә bекајә китабларынын мүәл- Әләккәрин дә әсәрләри сахланыр.
лифидир. Доғма тәбиәт көзәлликлари- 1940 илдән М.-да «Банбер Матена
нин, халх адәт-ән'әнәләринин, мүасир дарана» («Матена даран хәбәрләри»)
кәндин, онун әмәк адамдарының мә'- мәҹмуаси чыxыр.
нәви аләминин тәсвири јарадыҹылығын- әд.: Әли вәкил, Матенада ран.
да мүһүм јер тутур. Бә'зи әсәрләри : А зәрбајҹан», 1972, 9: Дрампян .
Азәрб. дилинә тәрҹүмә олунмушдур. Р., Корхмазян Э. М., Художествен -

ные сокровища Матена да рана, М., 1976

Әсәрләри: Ҹамыш. Повест, «Азәр- МАТЕРИАЛИзм (фр. materia lisne,
А. т. Матвејев. бајҹан», 1978. № 12; Хлеб и слово. По

mаtеriаliѕ— мадди, ҹисми)ники«Аjar үстә да јан- вести, М., 1974; Избранное. М., 1980.
мыш гадынь. 1937. əсас фәлсәфи ҹәрәјандан бири; идеа
Рус музеји. Ле: MATEJко (Matejko) Јан (24.6.1838, лизмә зиддир. М. ифадәси 17 əсрдә,

нинград. Краков—1.11.1893, Краков)— полјак әсacән материја һаггында физики тəcəs
бојакары. Рәссамлыг тəhcилини Кра- вурлари (Р. Бојл), сонралар исә дaha
ков, Мүнхен вә Bјанада алмышдыр. умуми, фәлсәфи анлајышы билдирмәк
Әcacән Полша тарихинә даир чохфигур- үчүн ишләдилмишдир (Г. В. Лејбнитс).
лу композисијалар ишләмишдир. Ер- М.-ин дəгиг елми тә'рифини илк дәфә
кән таблоларында ватанпәрвәрләрин К. Маркс вә Ф. Енкелс вермишләр.

илә
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Фәлсәфи М. мадди варлығы биринчи, па фәлсәфәсиндә. (Ф. Бекон, Галилеј, вәһдәти мәсәләсинин елми һәлли ол
руһу. идеал оланы исә икинчи hecat hоббс, Гассенди, Спиноза, Локк) тап- мушдур. Диалектик м. идеализмдән
едир. Бу, дүнјанын әбәдилијини, һеч мышдыр. Одөврдә материалистләр тамамилә фәргли гносеоложи көкләрэ
кәс тәрәфиндән japaдылмадыгыны, орта әср схоластикасына, килсәјә гар- маликдир. Бу, бүтүн шеј вә һадисәлә
Онун заман вә мәканда сонсузлуғуну шы мүбаризә апарыр, тәҹрүбәни мүәл- рә дәгнг објективлик бахымындан ја
билдирир. м. шүура хариҹи аләмин лим, тәбиәти исә фәлсәфи објект heсaб нашма, тəдгиг eдилән предмети һәртә
ин "икасы кими јанашыр, тәбиәтин дәрсдирдиләр. 17 — 18 эсрләрин М.-и ме- рәфли нәзәрдән кечирмә, онун əкс олун
кинин објективлијини эсасландырыр. ханика вә ријазијјатын сүр'әтли ич- дугу анлајышларын чeвиклији, мүтә
Фәлсәфә тарихиндә М. Мүтәрәгги синиф кишафы илә бағлы олмушдур ки, бу һәрриклији, бүгүн елми тәсәввурлә
вә тәбәгәләрин дүнјакөрүшү олмушдур. да М.-ин механистик характерини шәрт- рин (нәзәријjәләрин, һипотезләрин, га
0, елми наилијjәтләри умумиләшдирә-ләндирмишдир. 17—18 асрләр М.-инин нунларын, анлајышларын), елми идра
рәк биликларин артмасына, елми метод дикәр хүсусијjәти тәһлилә үстүнлүк кын бүтүн тәрәфләринин материја илә,
ларын тәкмилләшмәсинә көмәк стмиш, вермәси, тәбиәти бир бириндән тәч - тәбиәтлә гырылмаз әлагӘсиндән иба
бу да өз нөвбәсиндә инсан практикасы- рид, бир бири илә әлагаси олмајан са- рәтдир. Ф. Енкелс М.-ин гносеоложи
нын, мәһсулдар гүввәләрин инкишафы- һәләрә вә тәдгигат објектләринә бөлмәк көкләрини ачыб көстәрәрәк јазырды:
на фајдалы тә'сир көстəрмишдир. м. вә oнлaры инкишаф стмәјән објектләр «...материалист дүнјакөрүшү тәбиәтии
илә хүсуси елмлəрин гаршылыклы тә' - кими нәзәрдән кечирмәк олтушдур. олдуғу шәкилдә, һеч бир кәнар шеј әла
сири нәтиҹәсиндә М.-ин нөв вә форма- 18 аср франсыз материалистлари (Ла- вә едилмәдән садәҹә анлашылмасы де
лары дәјишмишдир. Илк материалист метри. Дидро, һелветси вә һолбах) мәкдир...» (Тәбиәтин диалектикасы,
тә'лимләр гулдарлыг дөврүндә тәдим механики һәрәкәти тәбиәтин универ- Б., 1966, сəh. 172).
Һиндистан, Чин вә Јунаныстанда меј сал вә арылмаз хассаси сајмыш, 17 Марксист м. нәинки аввәлки М.-ин
дана кәлмишдир. Гәдим саләлөвh М.-ин эср материалистләринин эксəријjәт инә мәһдудлугуну арадан галдырмыш, һәм
(Лао Тcзы, Јан Чжу, Ван Чун, локајата хас олaн гејри ардычыл деизмдән гә- чинин онун тәрәфдарларынын ҹәмијjәтә
мәктәби, Һсраклит, Анаксагор, Емпе ти имтина етмишләр. М. илә атеизмин идеалист бахышларыны тəнгид етмиш
докл, Демокрит, Епикур ва б.) үмуми үзви вәһдәти франсыз М.-индә даhа дир. М.-ин сонракы инкишафы тари
чәһәтини дунјанын мадлилији, онун ин- ашкар тəзаһүр етмиш, парлаг ифадə- хиндә диалектик вә тарихи м. илә ја
сан шуурундан асылы олајараг мев- сини Л. Фејербахын антроположи» нашы М. - ин бәсит вә вулгарлашдырыл
чудлуку вә гантнаурғун сурәтлә инки- М.-индә тапмышдыр. Үмуми јjәтлә 19 мыш формалары да мејдана кәлмишдир.
шафы harгында идејалар тәшкил eдир. Әсрдә м. диалектика илә зəнкинләш- 19 эсрин сонунда М. буржуазијанын
Гәдим дөвр М.-инин нүмajәндәләри тә мишдир. Русијада вә дикәр Шәрги Ав- дар синфи мәнафеји илә зиддијjәт
биәтлә мөвчуд олaн һәр шејин вә һади- ропа өлкәләриндә 19 әсрин 2-ҹи јары- тәшкил стмишдир. Буржуа философла -
сəлəрин умуми илкин башланғычыны сында М.-ин инкишафы рус ингилабчы ры М.-и аморализмдә (әхлаг принсип
ахтармаға сә'ј көстəрмишләр. Матери- демократларынын (Белински, Ҝертсен, тəрини позмагда), шүурун тәбиәтини
јанын атомистик гурулушу harгында Чернышевски, Добролјубов вә б.) фәл- баша дүшмәмәкдә тәгсирләндирирләр.
һипотезин japaдылмасы кәдім материа- сәфи көрүшләри илә бағлыдыр. Помо Онлар атсизмин вә м.- ин нәзәри-ид
листләрин хидматидир (Левкипп, Де- носов во Радиишевин материалист ән- раки мазмунуну инкар етсәләр дә, тә
мокрит). Антик М. - дә м. ин бүтүн сон- әнәсинә әсасланан рус ингилабчы де- биатшунаслығын инкишафы бахымын
ракы формаларынын — механики м., мократлары һекел диалектикасыны м. дан материалист дүнјакөрүшүнүн бә'зи
метафизик м., диалектик м. вә вулгар илә бирләшдирмәјә ҹәһд көстəрмиш, елементларини тәбул етмәли олурлар.
М. ин рүшејмлари олмушдур. Антик лакин мəнтиг вә идрак нәзәријjәси са Идеалистләр (М. Карнап, г. Башлјар,
фәлсәфи М. илә идеализм арасында һәсиндә м. илә диалектиканын нәһдә Ж.-П. Сартр) өз тә'лимларини «әсль,
мүба ризә «...Плато илә Демокритин тини тә'мин едә билмәмишләр. Бунун «ән мүасир М.» адландырырлар. Дикәр
jоллары вә ја хәтләри арасындакы ла белә oнлaрын М.-и бир сыра мəcə- тәрәфдән кечмишдә алимләр арасын
мүбариҙә...» шәк, индә баш вермишдир ләдә дар антропологизмдән вә метафи- да умумијjәтлә фәлсәфәни инкар едән,
(1 енин В. И., Әсәр. там күллијја- зик метод дан јүксəкдә дурмушдур. лакин өз елми тәдгигатларында лабүд
ты, ч. 18, cəh. 138). Гәдим дөвр мате- М. Ф. Ахундов да фәлсәфи көрушлә- олараг әслиндә материалист мөвге ту
рналистларинин әксәријjәти кортәбни риндә әса сəн материализм мөвгејин- танлар да олмушдур (мəs., тәбии тари
диалектик олмушлар. Лакин онлар фи- дән чыкыш етмишдир. Үмумијjәтлә хи М.-ин нүмa jәндәләрри Меккел, Балс

оланла психик арасында дәгиг марксизмә гэдәркін М. ин ән мәһдуд чә- ман). Муасир тәрәггипәрвәр алимләр
фәрi rоjа билмэмиш, психиклији бүтүн һәтлэри диалектика, мəнтиг вэ идрак үчүн тәби-сломи М.-дән диалектик М. ә
тәбиәтә шамиз етмишләр (һилозоизм). нәзәријjәсини вәһдәндә бирәшдирә тәкамүл характерикдир (Ланжевен,
Орта асрләрдә материалист мејлләр но билмэмәси, практиканын һәлледичи ро- Жолио-Кури, Котарбински, Селларс,
минализм шәклиндә «тәбиәтлә аллаһын луну гијмәтлән дирмәмәси вә ичтимаи Памонт вә б.). Диалектик М. - ин хү
әбәди вә ејни вахтда јаранмасы» тә' - инк ишафын и заһында идеалист олма- сусијjәтләриндән бири онун јени иде
лимлариндә, еркән пантеист көрүшләр- сыдыр. јаларла зəнкинләшмәсидир. Муасир
дә гәзаһүр едирди. Һәмин дөврдә дини М.-ин ән јүксәк елми, ардыҹыл та- елмин инкишафы тәбиәтшунас алим
теоло кијанын һөкмранлығы М. и сы- рихи формасы К. Маркс вә Ф. Енкел - ләрдән диалектик М.-ин шүурлу тәрәф
хындырмышды. Бунун тəкҹә сосиал син 19 әсрин орталарында japaтдыглары дары олмағы тәләб едир. Бунунлa ja
лејил. һәм дә гносеоложи сәбәблари ол диалектик М. олмушдур. К. Маркс нашы иҹтимаи тарихи практиканын
мушдур, чунки М. һәлә тәфәккүрүн ма вә Ф. Енкелс фәлсәфи сәләфләринин вә елмин инкишафы М. фәлсәфәсинин
1eриjаjа мүнасибəтини, шүурун мəншә- көрүшләрини эсаслы сурәт дә jенидән инкишафына тәкан верир. М. ин ин
јини көстэрэ билмирди. Гәрби Авропада ишләјәрәк кејфијjәтҹә јени диалектик кишафы идеалист фәлсәфәсинин мүх
килсә Аристотел фәлсәфәсинин мүтәрәг- М., башга сөзлә диалектика илә М.-ин тәлиф формаларына каршы барышмаз
ги дејил, мүртәҹе ҹәһәтләриндән исти- вәһдəтини јаратмышлар. Марксист вә ардыҹыл мүбаризасиз мүмкүн дејил.
фадә етмишдир. Әрэб Шəрги, Орта Аси- М.-ин фәлсәфи көкләр. Һекел диа- М. елми идракда, тәбиәтшунаслыг
ја вә Загафгазија өлкәләриндә исә, әк- лектикасы вә Фејербах М.-идир. 19 иҹтимаи сумлəрин инкишафында
синэ, Аристотел М.-инин үнсүрлəри асрдә М. илә диалектиканын гаршылыг мүһүм методоложи рол ојнајыр. В.
онун шәphчилəринин (мәс., Ибн Сина- лы әлaгәсинин тә'мин едилмаси бәшәриј- И. Ленин јазырды: «Материализм һәлә
нын) әсәрләриндә сахланмышдыр. Ре- jәтин иҹтимаи фикриндә бөјүк ингилаба һәлл едилмәм иш олaн мәсәләни ајдын
нессанс дөврүндә М. (Телезно. Бруно, кəтириб чыхармыш, тәбиәт, ҹәмијjәт шәкилдә ирәли сүрүр, бунунла да би
бир сыра натурфилософлар) пантеизм вә тәфәккүр һаггында елми нәзәријjә зи ону һәлл етмәјә сөвт едир, јени екс
вә һилозоизм сəпкисиндә чыxыш едир, ни, керчәклији дәрк етмәк вә дәјишдир- периментал тэдгигләрә тәһрик едир»
тәбиәти бүтөвлүк кими нәзәрдән кечи- мәк методуну japaтмышдыр. Һәмин (Әсәр. там күллијјаты, ч. 18, cəh. 41).
рир вә чох ҹәһәтләринә көрә, антик ингилаби чеврилишин ән мүһүм тәрәф- Партијалы характера малик олан М.
11.-и хатырладырды. 15—16 əсрләрдә ләриндән бири М.-ин ичтимаи həјат инкишаф вә үмуми әлaгә принсипинә
51. ин вә japaнмагда олaн тәбиәтшү. Һадисәләринә тәтбиги, тарихин материа- əсасланараг тэдгиг олунан һадисәләрин
настығын мәркәзиндә биликләрин листҹәсинә анлајышынын (тарихи ма- тәбии сәбәбларини өjpәнир. Елм вә чә
јеканә мәнбәји вә oнлaрын дүркүнлү- териализм) јаранмасыдыр. Диалектик мијjәтин, бејнәлхалг фәһлә һәрәкатынын
jүнүн ме'jары һесаб едилән тәҹрүбә ду- вә тарихи материализмин јени шәраит- инкишафы М.-ин һәгигилијини вә ja -
рурду. Инкилие М.-и емпиризм (сон- дә сонракы инкишафы В. И. Ленинин радычы характерини парлаг сүбvт едир.
ралар сенсуализма чeвpилмишдир) фәлсәфи фәалијjәти илә бағлыдыр. Әд.: бах Диалектик материализм,
əсасында формалашмышдыр. М. сонра- Ән мүһүм наилијjәт диалектика, Тарихи материализм, Материја мәгалә
кы инкишафыны 17—18 әсрләрдә Авро- мəнтиг вә идрак нәзәријjәсинин үзви лəринин әдәбијјатына.
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МАТЕРИАЛИзм вә ЕМПИРио- едилмишди. В. И. Ленинә көрә «физи- масыны, е'тибарлы вә иктисади ҹәһәтКритисизм». Бир мүртәҹе ки бөһран» бә'зи физикләрин идеализ дән әлверишли ишләмәсини, статик вэ
фәлсәфә һаггында тəнги- мә мејл етмәсидир (онларын көрүшлә- динамик јүкләрә мүгавимəтини өjpәнир.дигејдләр»—В. И. Ленинин баш- рини Ленин «физики идеализм» адлан- М.м. нәзәри Теханика ганунларына
лыҹа фәлсәфи әсәри. 1908 илдә јазыл- дырмышдыр). Әсәрдә В. И. Ленин «фи- əсасланыр, материалларын хариҹи тә'
мыш, 1909 илин мајында чапдан чых- зики идеализмин» сосиал вә гносеоло- сирләрдән деформасијаја уғрамаг хас
мышдыр. 1905—07 илләр рус ингила- жи көкләрини ачыб көстәрир. Онун сәсини нәзәрә алыр, деформасија зама
бынын мәғлубијjәтиндән сонра баш фикринҹә физикләрин идеализма мүб- ны ҹисмин һиссәҹиклари арасында ја
вермиш иртиҹа дөврүндә јазылмыш- тәла олмасынын башлыҹа сәбәби будур ранан дахили мүгавимəт гүввәләринин
дыр. Һәмин дөврдә диалектик вә тари- ки, онлар диалектиканы баша дүшмә- тапылма усулларыны арашдырыр. Бу
хи материализми тафтишчиликдән мү- дикләриндән «...метафизик материа- гүввәләрин гијмәти елә олмалыдыр ки,
дафиә вә емпириокритисизми дарма- лизмдән бирбаша вә бирдән-бирә диа- елемент дaғылмасын вә мүəjjән мөһкәм
дaғын етмәк марксистләрин ән мүһүм лектик материализмә бүксәлә билмә- лик еһтијатына малик олсун. Матери
сијаси вә нәзәри вазифаси иди. В. И. мишдир» (јенә орада, сəh. 337). «Физи- алын мөһкәмлији вә деформасијасы сы
Ленин емпириокритисизм фәлсәфәсини ки бөһрандан» чыxыш јолунун објек- наг машынлары васитәсилә мүəjjән еди
(маxизми), неокантчылығы, прагматиз- тив елми методологијада ахтарылма- лир. Сынагдан кечирилән материал нүкəскин тэнгид етмиш, Ф. Енкелсин сы бүтүн тәбиәтшунаслыг үчүн мүһүм мунəлəринин деформасијасы дəгиг өл
өлүмүндән сонра елмләрдә газаныл- әһәмијjәт кәсб етмишдир. М. вә е.» ки - чүлүр, һәмин материалдан һазырлан
мыш наилијjәкләрн материалистҹәсинә табынын ән мүһүм мәзијjәтләриндән мыш конструксијанын иши hаггында
үмумиләшдиришдир. В. И. Ленин бири тәбиәтшүнacлығын материализм јохлама диаграмына вә ja hecaблaмaja
фәлсәфәнин əсас мәсәләсини вә матери- илә идеализмин мүбаризасинә биканә әсacән мүһакимә jүрүдүлүр. М. М.-ндә
ја анлајышынын тә'рифини даhа дәрин- галмамасы, «нејтрал» мөвге тутмaмacы гурғу елементлари вә ја машын детал
дән ишләјиб һазыpламыш, диалектик Һаггында муддаанын ишланиб Һазыр- ларындакы əн бөјүк дахили кәркинлик
вә тарихи материализмин ән мүһүм ка- ланмасыдыр. В. И. Ленин тәбиәтшү- ләр тапылыр вә норматив кəмијjәтләрлә,
тегоријаларыны (материја, тәҹрүбə, за- наслығын партијасыз елм олмасы har- jә'іна бу елементләрин дајаныглығы үчүн
ман вә мәкан, азадлыг вә зәрурәт вә б.) гында буржуа философларынын бахыш- тәһлүкәсиз олан јолвериләбилән кәркин
Һәртәрәфли тәһлил етмишдир. Материја ларыны тәкзиб етмиш, тәбиәтшунас- ликләрлә мүгајисә едилир. Конструксија
формулунда фактик олараг шүурун да лығын əсасында материалист принсип- hәм дә дајаныглы олмалыдыр, jә'ни тә
умуми тә'рифи верилишдир; о, мате- ләрин дурдуғуну көстəрмишдир. 06- садуфи тысамүддәтли тә'сирләр онун
ријанын ин'икасы кими баша дүшүлүр. jектив реаллығын, идракда објектив ha- илк мүВазинәт вәзијjәтини вә формасы
В. И. Ленинин материјаја вердији тә”- гигәтин мөвҹудлуғуна кортәбии шәкил- ны ҹидди дəјишдирмәмәлидир. Бу шәр
риф материјада тәбиәтшүнacлығын өj- дә инaнан тәбиәтшүнacлaрын бахыт- тин өдәнилмаси хариҹи гүввәләрдән,
рәндији һәр һансы конкрет хүсусијjә- ларыны В. И. Ленин тәбии-тарихи ма- елементин hәндәси гурулушундан вә ма
тин (күтлә, әталәт вә с.) гәбул eдилмаси териализм кими гијмәтләндирмиш- териалын физики хассәләриндән асы
илә әлaгaдaр олмајыб, универсал вә дир. В. И. Ленинә көрә тәбиәтшунас- лыдыр. Буна көрә дә кәркинлик ва
үмуми методоложи характер дашырыр. лыг нəинки табии-тарихи материализ- јердəјишмәләри heсaблaмaг үчүн објек
Она ҝөрә дә бу тә’риф материјанын мин һудудларыны кенишләндирир вә тин heсaблaмa схеми (модели) тапылыр.
индијәдәк нама'лум олан хүсуспјjәтлә- мөһкәмләндирир, һәмчинин онун даhа М.м.-ндә өjpәнилән ҹисимләр реал об
ринин кәшфиндә мүһүм рол ојнајыр. jүксәк формасына — диалектик мате- jектләрә максимал јахын көтүрүлүр.В. И. Ленин фәлсәфәнин əсас риализмә доғру һәрәкәт едир. «М. вә Конструксијалар аләтән садә деформа
синин икинҹи тәрәфини арашдырар- е.» әсәринда В. И. Ленин маxизмин ҹә- сија нөвләринә (дартылма-сыxылма,
кән ону биринҹидән азырмыр. Ардыҹыл мијjәти дәрк етмәк мәсәләсиндәки идеа- бурулма вә әјилмәјә) көрә һесаблаңыр.
материалист материјанын биринҹили- лизмини тəнгид етмиш, рус махистлари Бә'зи материаллар Сүрүнжəнлик хассә
јини, шүурун икинҹилијини rәбул едир- А. А. Богдановун, С. А. Суворовун, синә дә малик олар (бу һалда сабит jү
сә, материјанын дәркинин мүмкүнлү- В. А. Базаровун вә б.-нын тарихи ма- күн тә'сириндән деформасијанын заман
jүнү дә шәртсиз гәбул етмәлидир. Фәл- териализми тәһриф едән фикирләринин дан асылы олараг артмасы да јохланысәфәнин əсас мәсәләсинин һәллиндә ма

әсaссызлығыны көстəрмишдир. «М. лыр). Мүрәккәб формалы елементләртерија шуура гаршы гоjулур. В. И. Ле- вә е.» әсәри мүбариз марксист парти- үчүн експериментал бесаблама усулла
нин бунунлa jанашы көстəрмишдир ки, јалылығы, ингилаби марксизмин ры тәтбиг eдилир.
шүурун реаллығы, һәгигатдә мөвҹуд- дүшмәнләринә каршы коммунист дүн- Әд.: Сүлејманов һ., Материал
луғу факты, ону материја илә ејниләш- jaкөрүшү уғрунда барышмаз мүбаризә лар мүганимəти, Б., 1971; Беляев
дирмәјә, тәфәккүрү мадди сајмаға əсас нүмунасидир. «М, вә е.» әсәри бөјүк н. м., Сопротивление материалов, 15
вeрмир. В. И. Ленин материјанын əсас бејнәлхалг әһәмијjәтә малик олуб, мүа- изд., М., 1976; Сопротивление материа
әламәтләрини, онун умуми вә фунда- сир тәфтишчилијә гаршы мүбаризәдә, лов, под ред. Г. С. Писаренко, 4, изд., Киев,
ментал хүсусијjәтләрини мејдана чы- чәмијjәти јенидән гурмаг ишинә хидмәт
хармышдыр. Биринҹиси, бу бүтүн ма- едән кәсәрли силаһдыр. Әсәр тәбиәт- МАТЕРИАЛЛАРЫН JOPFУН ЛУ
теријаjа хас олaн ин'икасдыр; икинҹи- шүнacлығын инкишафына мүһүм тә'- FУ — замана көрә дөври олараг дəји
си, бүтүн һал вә формаларда материја сир көстәрир, гәрб өлкәләриндә бир шән кәркинлик вә деформасијанын
түкәнәз вә сонсуздур. В. И. Ленин чох алимлəрин диалектик материализм узунмүддәтли тә'сириндән материал
дујғулары һероглифләр, символлар вә мөвгејинә кечмәсинә көмәк едир. Әсәр ларын механики вә физики хассәләри
ја шəрти ишарәләр һесаб едән бахыш- Азәрб. дилиндә ајрыҹа китаб шәклин- нин дəјишмси; материалларын тәдри
лары тəнгид етмишдир. В. И. Ленин дә 1949 вә 1968 илләрдә нәшр олун- ҹән артан дағылмасына сәбәб олур.
әсәрдә һәгиғәт һагтында тә'лими инки- мушдур. Јорғунлуг просесиндә материал һалы
шаф етдирмиш, објектив, нисби вә мүт әд.: В. И. Ленинин фәлсәфи ирси вә нын дәјишилмаси онун механики хас:
лər həгигәт арасында мүнасибәтләри муасирлик («Материализм вә емпириокри- сәләриндә, макро-, микро- вә субструк
ҝөстəрмишдир. В. И. Ленин материа- тисизм» өсөринин 70 иллији), Б., 1980; турунда өз əксини тапыр. Бу дəјишик
лист идрак нәзәријjәси илә практика- и овчук М. Т., Ленинизм, философ. ликләр мәрһәләләр үзрә кедиб, мате1970;нын вәһдәти hаггында мүддааны ишлә- ские традиции и современность, м.,

риб һазырлaмыш вә гејд етмишдир ки, Ленина Материализм и эмпирикриті кәмлик, пластиклик, өзлүлүк, бәрклик•həјат, практика нөгтеји-нәзәри идрак цизм», М., 1972; Работа в. и. Ленина «Ма- вә с.), тə "сир едән кәркинлијин нөзүннәзәријjәсинин илк вә әсас нөгтеји нә- териализм и эмпириокритицизм» и акту- дән, әтраф мүһитдән асылы олур. м.ј.
зәри олмалыдыр» (Әсәр. там күллијja- альные проблемы марксистско-ленинской нун биринҹи мәрһәләсиндә материалын
ты, ҹ. 18, cəh. 152). В. И. Ленин һәрә- философии. Сб. научных трудов, Киев, дагылмаjа мүгавимəти азалыр, ондакәт, сәбәбијjәт категоријасыны да иш- 1979. јорғунлугдан зәдәләр әмәлә ҝәлмәјә
ләјиб һазырлaмышдыр. «М, вә ел» әсә- МАТЕРИАЛЛАР МҮГАвимəти башлајыр. Илк нөвбәдә материалын
риндә В. И. Ленин елмин јени наилиј- конструксија вә машын елементләри- структур тәшкилсдиҹиләриндә вә онла
jәтләрини материалистҹәсинә умуми- нин мөһкәмлији, деформасијасы (сәрт- рын бирләшмә cәрһәлләриндә (поликри
ләшдирм ишдир. 19 әсрин сону вә 20 әс- лији) вә дајаныглығы һагтында ел. стал метал дәнәләри, полимерләрин
рин әрвәлләриндә тәбиәтішүнаслыгда Мүһəндис биликларинин әвасыңы тәш- молекул эəнҹирлари вә с.) әмәлә кәлән
баш вермиш ингилаб көһнә метафизик кил едән техники фәнләрдән биридир. микрочатлар, сонракы мәрһәләләрдә
тәсәввурләрә зәрбә вурмуш, идеалист- Əсас тэдгигат објектлари лөвһә вә мил- бөјүбәрәк макрочатлара чеврилиб, кон
ләр тәрәфиндән тәбиәтшүнacлығын ләрдир. М.м. Һәмин елементләрин сə- струксија елементларини, јахуд да ме
бөһраны («физики бөһран») кими гәбул мәрәли өлчү вә формаларынын тапыл- ханики хассəлəри тә'јин олунан нүму

.
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нәнин дағылмасына кəтириб чыхарыр. raнyнaујғунлуғунда, икинҹи хүсусијjәт дыр. М.ј. үчүн сејсмиклик характер
Кәмијjәтҹә jopyлма просеси зәдәлән- исә ганунaујғун əлагәләри јарадан еле- дир. Ден удасија просеслори күчлүдүр.
мәләрин мигдары илә дөврләрин сајы ментләрин мүəjjән систем тәшкил етмә- МАТЕРИК ЈАРЫМКҮРӘси — бах
арасындакы асылылыгла мүəjjән олу- ләриндә өзүнү көстәрир. М.-нын мүх- Јер јарымкүрәләри.
нур вә бу асылылығы көстәрән әури тәлиф структур сәвијjәли тәшкил фор- МАТЕРИКләР (русматјорыі, мате
јорғунлуг əі риси адланыр. маларынын инсан тәрәфиндән дәрки poj— ири, мөһкәм, эсас), конти.
Металлaрлa joрғунлуға мүгавимəт дө- системин jеткинлик вә експериментин, нентләр (лат. адлыг haлдa conti
зүмлүлүк һәдди илә, ја'ни дәфәләрлә мушаһидәнин, елми нәзәријjәләрин тәк- nens)-Јер габығынын һэр тәрәфдән
(полад үчүн 5 млн. дөвр, jүнкүл әрин- миллик дәрәҹәсиндән асылыдыр. М.- океан вә дәнизләрлә әhaтәләнмиш бөјүк
тиләр үчүн 20 млн. дөврдән артыг) ве- нын мадди системлəри вә структур сә- гуру массивлари. Мүасир кеoлoжи епо
рилән јүкә дaғылмадан давам кəтирә вијjәләри ашағыдакылардыр: елементар хада 6 материк мөвчуддур: Аврасија,
билән ән бөјүк кәркинликлә характери- һиссәҹикләр вә саһәләр (електромагнит, Шимали Америка, ҹәнуби Америка,

зә олунур.
ҹазибә cahəлəри вә с.) атомлар, моле- Африка, Австралија вә Антарктида,

Әд.: Серенсен с. в., Сопротив- куллар, макроҹисимләр, планетләр вә м. үчүн Јер габығынын үмуми галын
ление материалов усталостному и хрупко- улдузлар, күнәш вә улдуз системлəри, лығынын 35—45 км-дәк олмасы вә гра
му разрушению, М., 1975; Энциклопедия галактикадаxили системләр (думанлыг- нит гатынын мөвҹудлуғу характерик
неорганических материалов, т. 2, Киев, лар, улдуз јығынлары), галактика, га- дир. Бах һәмчинин Јер.
1977. лактика системлари ва метагалактика. MATжи (Matji) Роберт Елиас Мохото
МАТЕРИАЛЛАРЫН МЕХАНики Манлынын, хүсусилә инсанын вә ҹәмиј- (д. 25.8.1922, ҸАР, Преторија)— Ле
ХАссәләРИ— бах Механики хассә- jәтин јаранмасы М.-нын јени сосиал сото Коммунист Партијасынын (лкп)
ләр. тәшкили формасынын, өз өзүнү тэнзим, рәһбәрләриндән бири. 1941—55 илләрдә
МАТЕРИАЛЛАРЫН СҮРҮНҝән- идарә едән системлэрин мејдана кәлмә- Məнуби Африка Коммунист Партија
лијИ — бах Сүрүнжəнлик. си иди, Јени савијjәләр вэ системләр сынын фэалијjәтиндә мүһүм хидмати
МАТЕРИЈА (лат. materia—маддә)— дәрк едилдикҹә М.-ја верилән тә’риф олмушдур. 1955 илдә Лесотоја кәләрәк
<...инсана өз дујғусу илә верилән, дуј- мәзмун вә формаҹа зəнкинләшәҹәкдир. Басутоленд Африка Конгреси Партија
ғуларымыздан асылы олмајараг мөвҹуд Дүнјанын мадди вәһдәти предмет вә сына дахил олмушдур. ЛКП-нин (әсаолан вә дујғуларымызла сурәти алынан, һадисәләр арасындагы элагә вә асылы- сы 1962 ил мајын 5-дә тә'сис гурулта
шәкли алынан, әкс олунан објектив лығын олмасында, гаршылыглы чев- jында гоjулмушдур) тәшкилатчыларын
реаллығы көстәрмәк үчүн фәлсәфи...» рилмә имканларынын сонсузлуғунда, дан бири, 1962 илин мајындан сəдри
категорија (Ленин В. И., Әсәр. там М.-нын мүхталиф сэвијjәләри—микро, дир. 1970 илин февралында ЛКП гада
күллијјаты, ҹ. 18, cəh. 137). М. инса- макро вә мәгааләм һадисəлəри арасын- ған олундугдан сонра дәфәләрлә тә'
нын нәзәри вә әмәли фәалијjәтиндә вә дакы субординасијада өзүнү көстәрир. гибләрә мә'руз галмышдыр.
ондан кәнарда олан бүтүн предмет вә м, әбәдилик вә сонсузлуг, japaдылмаз- МАТИЈЕНА — антик мүәллифләрин
Һадисәләрдир. Аләмдәки бүтүн олагә, длыг вә мәhведилмәзлик, кәсиләнлик вә әсәрләриндә Урмија көлүндэн Г.-дә
мүнасибәт вә һәрәкәт формаларынын кәсилмәзлик, түкәнмәзлик вә с. онун јерләшән мәһсулдар əјаләггин ады. Ур
мадди субстратыдыр. Демəли, бизи әһа- инкишафынын əсасында дуран əн үму- мија көлү дә бә'зэн əјаләтин ады илә
тә едән аләм һәрәкәт едән М.-дыр. Һә- ми вә хүсуси ганунларда, нәһајəт, за- м. вә ја Манти јена адланырды.
рәкәт едән М.-нын вәһдәти онун мад- ман, мәкан вә һәрәкәтлә тəзаһүр eдир. М.-нын ады антик мүәллифләрин мә”
дилијиндадир. Марксизмәгәдәрки фәл- әд.: Енкелс Ф., Тәбиәтин диалек- лумат вердиклари вә м. Бразисиндән
сәфәдә вә тәбиәтшунаслыгда М. һисси тикасы, Б., 1966; jенә онун, Анти- даhа жениш ареалда јашамыш матијен -
гавранылан конкрет һаллардан биринә Дүринг, Б., 1967; Ленин В. И., Материа- ләр етник бирлијинин ады илә элагадар
(су, һава, од вә с.) мүнҹәр едимир, ја- лизм вә емпириакритисизм. Әсәр. там күл- дыр. Бә'зи тэдгигатчыларын фикрин -
худ нөвләриндән вә хассәләриндән бири лијјаты, ҹ, 18; Понятие материи в марксистской философии, Пермь, 1977.

ҹә, м. зонасында е,ә. 2-чи миниллијин

илә (маддә, атом, күтлә) ејниләшдири
1-ҹн вә 2-чи рубләриндә миттани —

лирди. М. чох һалларда субстансија МАТЕРИК ДАЈАЗлығы — материк Һинд-Иран тајфалары тәмасда
анлајышына бәрабəр тутулур, субстан- саһилләринә битишик олан вә кенетик мушлар.
сија исә аләмдәки бүтүн предмет вә һа- ҹәһәтлән материк платформасынын бир Әд.: Дьяконов И. М., История
дисəлəрин эсасы, өзүлү кими баша дұ- һиссасини ташкил едән нисбәтән даjаз Мидии, М.—Л., 1956; Алиев и грар,
шүлүрдү. Предмет вә һадисəлəрин суб- суалты дүзәнлик. 200 м, сон мә'лумат- История Мидии, Б., 1960; Страбон,
стансијасы әбәди, мəhведилмәз вә дә- лара көрә исә 1500—2000 м (мас., Јени География, М., 1964.јишмәз heсaб олунурду. Марксизм-ле- Зеландија суалты платосунда, ҹәуби MATйсс (Matisse) Анри Емил Бе
нинизм фәлсәфәси дә фәлсәфәнин əсас Курил чөкəклијиндә вә с.) дәринлијә нуа (31.12.1869, Ле Като, Пикардија —мәсәләсинин һәллиндә субстансијаны гадәр олaн сahəлəри эһатә едир. Бах 3.11.1954, Симјез, Нитса јахынлығын -
əсас көтүрүр, дунјанын маддилији, М.- һәмчинин Шелф. да)— франсыз бојакары, графика ус

нын шүура нисбәтән биринчилији, М.- МАТЕРИК JAMANы-океан дибинин тасы вә һејкэлтэраш. Парисдә "Жүлиан
нын дәркинин мүмкүнлүү принсипин- материк да јазлығы (шелф) илә океан академијасында (1891 илдән), Декорадән чыxыш едир. М. Һадисә, објект јатағы арасындакы һиссәси. Тәгр. 140— тив Инҹэсэнəт Мәктәбиндә (1893 илдән)системләрин сонсуз чохлуғудур. 3600 м дәринликдә олур. Сәтһин чох вэ Зәриф Сәнэтләр Мәктәбиндә (1895—
Онун хассəлəри, гаршылыглы тә'сир мејилли (40°-док), релјефинин кəскин 99) охумушдур. Јарадыҹылығына нео
вә формалары конкрет һалда мүəjjән парчаланмасы илә характеризэ олупур. импрессионизм, кубизм вә с. ҹәрәјан
структура маликдир. Структур исә ди- м.ј. кеoлoжи гурулушуна көрэ она би- ларын, һәмчинин əpəб Шəрги инҹәсәнә
намик, чевик әсaсдыр, бунун нисби са- тишик cahəнин структурунун давамы- ти вә гадим рус икона сəнəтинин, ела -
битлији аләмин кејфијjәт мухталифли
јинин əсасыны тәшкил едир, дәјишкән
лији вә мүтəhəрриклији исә онун вәһдә
тинин заминидир. Структуру олан һәр
бир мадди ваһид сонсуз сајда хассәләр
бүруза верә билир вә сонсуз дахили
неврилмәләр имканына маликдир. Бу
барәдә В. И. Ленин јазыр: «...һеч бир
башга «дəјишмәзлик», һеч бир башга
«маһијjәт» вә һеч бир мүтлэг субстан
сија» јоxдур. Шејләрин «маһијjәти» вэ
ја субстансија» да һәмчинин нис
бидир... диалектик материализм исрар
едир ки... инсан елминин дәрк етмәк
jолунда кечдији бүтүн бу дөврләр
мүвәггəти, нисби, тәгриби характердә
дир. Електрон да атом кими түкән- А. Матисс. «Рәгс»
мәздир...» (јенә орада, сəh. 290). 1910.. Ермитаж. Ле
M, мүнтәзәмлик вә системлиликлә сә нинград.

ҹијjәләнир. Бири хүсусијjәт М.-ны
тәшкил едән предмет вә һадисәләрин

ол

ва
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ишдир.

а

A=

колъс а. а
mn

(а а

а
* ml"

а
mn

чә дә Тәбриз вә Һерат миниатүр мәк- МАТРИКУЛ (лат. matricula — сија- дир. Детерминанты сыфырдан фәргли
тəбләрині (хусусилә к. Беһзадын) һы) — 1) мүəjjән рәсми шәхсләрин сија- (пп) квадрат М-ә rejpи-мәхсуси ва
тә'сири озмушдур м, интенсив рəнк һысы; 2) католик килсәдә приход үзв- ја ҹырлашмајан, әке һалда мәхсуси ва
тонларынын яһәнҡдарлығындан, садә ләринин, јахуд килсә ҝәлирләринин вә ја чырлашан м. дефилир. AA-1=E өдә
вә jығчам ҹизкиләрдән истифадә әдә вәтәндашлыг вазијjәти актлары гејдиj
рәк јени типли бәдии ифадә васитәләри јатынын сијаһысы; 3) али мәктәбләрдә нирсә, А-1 матриси А квадрат М.-ининтəрси адланыр. Бунун үчүн зарури ва

Ермитаж: «Рәссамын е'малатханасы», МАТРИлокалника (лат. mater, кафи шəрт А-нын гејри-мәхсуси м.1911, «Гырмызы балыглар», 1911—һәр matris — ана + locus — јер) — матриар- олмасыдыр. А вә в квадрат матриси
ики әсәр А. С. Пушкин ад. Тәсвири Сә- хат дөврүндә jajылмыш кәбин форма үчүн

нәт Музејиндадир. Москва; «Кәниз», сы. Киши башамаг үчүн гадынын иҹма (АВ)-1 = B-1 А-1
1926, «Кавалы ағамынын будағы», сына көчүрдү. М.н. гәбилә иҹмасынын доғрудур. Дүзбуҹаглы вә ја квадрат
1948 — һәр ики әсәр шәхси коллексија- ана хәтти илә аилә иҹмасына чеврил

стадыр, Нjy-Јорк). Графика саһәсиндә масинә вә кишинин гәбиләдән кәнлар, мәхсуси М.-ин умумиләшмиш А' тәрс
ассәрләрни гәләм, карандаш вә көмүр- ајрыча мулкиjjәтннин јаранмасына сә- матриси
тә, һәмчинии офорт, линогравура вә бәб олду. Әр-арвадын мүвәггәти олараг AA+ A = A, AAA + = А
итографија техникаларында ишләмиш- арвадын валидејнинин јанына көчмаси,
нр («Мөвзулар вә вариасијалар» се- әрин онун әвәзинә ишләмәси вә с. адәт AA = = (АА), А А= (A * A)*
ријасы: бәдии әсәрләрә иллүстрасија- ләр м.н.-ын галыгларыдыр. шәртләриндән тә'јин едилир. М. ан

тар вә с.). hејкәлтәрашлыг әсәрләри, мАТРИС (ри јазијатда)—дүз- ларышыны елмә 19 асрин орталарында
әкасан 1920—30-чу илләрә аиддир. бумаглы схемдә јерләшән а, елемент- У. Һамилтон вә алман риуазијатчысы

"Нитса јахынлығындакы «Тәсбеh капел
ласы»нын интерјеринин тәртибаты, о

ләри (әләлләр, функсијалар, үзәриндә

чумләдән витражлары (1953) м-рн сон чәбри әмәлләр апарыла билән б. кәми)- дәсә, риjази анализ, механика вә ријаушләридир. м. сүлһ уғрунда фәал му. jәтләр) системи. Онун т сəтри вә п сүту. зи физикада кениш тәтбиг eдилир.Әд.: Мәм мәдов Р., Али ријазије

бариз олтуші, сёРІЇ јә рәгбәт бәслә- М. верилишдир. м.
ну варса, дефилир ки, (mxn)— өлчүлү јат курсу. 5. 1, Б., 1978; Ван дер Вар

ден Б. Т., Алгебра, пер. с нем., 2 изд.,

әд.: Алпатов М. В., Матисс,
М., 1979,

in

М., 1969; Абдуллаев М., Бехзад МАТРИСА (алм. Matrize; лат. matrix,
и Матисс, Творчество», 1976, № 6; Эс matricis–мәнбә, башлангыч), полиг

Р., Матисс, Л., 1979; Руса •
ков Ю., Анри Матисс. Искусство книги,

рафијада--1) төкмә мәлбәә литер

М., 1980; Арагонл., Анри Матисс,
ләри вә ја прифт сəтирләр һазырла

т. 1—2. пер.
1n

с франц., М., 1981. маг үчүн үзəриндә дәрин (бә'зән фотог
рафик) həрф, јахуд дикәр ишарә тәсви

МАТЈАШ ҺУНЈАДИ (Mätyas Hu ри штампланмыш (пуансонла басма
nradi). Матвеј Корвин (23.2. jолу илә), јахуд həкк олунмуш брус;
1443. Ко;Товар — 6.4.1490, Bјана)- |ai, || вә ja (a) кимн ишарә едилир. 2) картон, турғушун, пластик күплә
Мачарыстан кралы (1458—90]. Мәр- Сəтир вә сүтунлары сопсуз сајда олан вә с. узәриндә релјефлн чап тәлибинин
кал тәпирма сијасəти Јеритміш, дни- м. лә eiрәийтир". јаныз бир сәтір салдығы дəрин из. Чап гәлибинин сте:
ми орзу japaлaрar Османлы империја- дән сүттидан) барәт дирсә, она сәтір реотиг сурәтләрни алаг үчүнСере:

Чехија ја каршы туһарбәјә башламыш ба квадрат м. дефилир. Јалныз отупваа
ch итә мубаризә апармышды. 1468 иллә (сутун) 1. —mолдугда ееnстәре фәдә олунур (бах һәмчинин

Моравија на Силезијанын Мамарыста- баш диагонал елементләрн аға, сы МАТРИСА-машынгајырмада
лын тəзјиглə e'малында ишладилән бә'.

1185 итә Bјананы әлә кечірмишдit. фыр олмадан бетә м. ортогонал зи штампларын вә ја дикәр аләтләрин
МAТочкин ШАР — Новаја Землја- м. адланыр вә diag (21, ..., а, кими əсас һиссәләриндән бири үзәриндә
ын уу1.1 вә Мәнхба-ры арасында јазылыр. Бүтүн елементләрн" сыфыр е'мал едилән деталын формасына вә ја
богаз. Баренс, вә Карадәнэләрни олан М.-ә сыфыр м., а, а онана контуруна узғун кәлән ојуг вэ, зааныг
тери тәр. б. км, дәринлији 12 чә - скал дар м., x=l oлaнa вah из м. (E арылан вә ја сексијалы һазырланыр.
тәртир. Ілин чох вахты буз.та өртүлү итә ишарә стилир) лејилир Сəтир вә МАТРИсин НОРМАЛ ФОРМА.
отур. Саһн. индә lаточкин Шар. С101- сутунларын јерини дәјишликдә алынан сы — квадрат матрисә охшар
бовој орчулуг гәк.-лари вар м. транспонирә едитмиш м. (A' вә ја матрисин хүсуси Жордан формасы
МАТРА (atra) — Гәрби" Карпат ры- Ат итә ишарә едитир) адланыр. А=4? (франсыз ријазијјатчысы к. Жорда

ч унда, Мачарыстанын шм.-ын- (А=— A') оларса, Асимметрик (чәп- нын ад.).
Макс. Һүн. симметрик) М., A. A' =Е оларса, ор- А. 1 0 0 0 0

1015 м (Кекеш д., өлкәнин əн јүксәк- тогоii ал м. ад таныр. М.-ин еле о
нөгтəси). Дəрин чај дәрәләри илә нар - ментларини комплекс гошма елемент

λ, 0 0 0

чалануышдыр. Јамаҹлары падых вә ләр дә әвәз етдикдә алынан М.-ә комп о 0 о 0 о

фыстыг мешәләридир. Исти булаг тар лекс-гоцима (А), A'-і елементларини о 2, 1

вар. Курорт (Парад, Матрафүред, Кс
(1)

комплекс кошма елементтәртә әвәз ет

кештете в. с.) р-нудур. Туризм инки- ликдә алынан матрисә А илә кошма мат
o 2

аф етишдир. о о 0
рис (A*) дејитир. М.-и әдәдә вурмаг

о лә | А, 1

МАТРИАРХАТ (лат. mater, matris — түн огун бүтүн елементлари һәмин о 0 0

ана + iyi. arché— башланғыҹ, haкимиj

jәт, һәр фән гадын һакимијjәти) — гәби- чәми (фәрги) aj+bij aj-bij) кими дир. Бурада баш диагонал боjунча хү
әдәдә вурулур. Ејни өлчүлү икі М.-ын 7 тәртиби Жордан формалы матрис

ли чэмијjәтә кечид дөврүндә өвчуд от- тә'јин олупан М.-дир. Биринин сүтун- суён квадратлар јерләшир (гырыг хәт
мут ичтимаи гурулуш формаларындан лары сајы диҝәринин сəтирләри сајы ләрлә әhaтәләнмишдир). Бунлардан
бири. Галынын чичтимаи истсhcaлдa илә ејни отан дузбуҹаглы М.-ләр бир- харичдә jалныз сыфырлар јерләшир.
биринчи дәрәҹәли рол оjнамасы, әмлак биринә вурула биләр. (тхп) өлчүлү А һәр квадратда ејни комплекс əдəд тəк
вә вәзифә нәрәсәлијинин ана хәттінилә матрисинин (пр) өлчүлү в матрисинә рарланыр (биринчисиндә ki, икинчи -
муəjjәнләш дирилмаси, никаһын матри- hасилин ин елементлари Су=ay+bg синдә , вә с.); баш диагонала паралел
Токат на ја дислокат характер дашы- +a2b2}+...+anbni олан с матриси- үст сырада, ваhидләрдир; үчтәртибли
1. деврүнү илк дәфә гәдім классик дир (i=1, т. ін., р). Матрисләр үчүн ми һалда бу квадратларын сары вә тәр

фотокијанын тәһлали эсасында Ис. ABEBA өдәнирсэ, А вә вјерини дә- тиби ихтијаридир. м, ,... əдəдләрин
нечірә алими и. Бахофен (1815—87) јишә битэн М. алланыр. Сыфырдан дән бә'зилари бир-биринә бәрабəр ола
мүəijali e гишдир. Минангкабауларда фәргли ики М.-ин һасили сыфыр м. да биләр. (1 — а), (-л.)? (–,)?
(Суматра а) вә Микронезијанын бә*зи бла биләр А вә в үчүн (АВ)' =В'А' ифадəлəри (1) матрисинин елементар
хаттарына , галыглары сахланып АВ=ВА, (4В) * — В*А* доғрудур. М.- бөләнләридир. Белә бөләнләрә әсaсән
мыни,лыр Бах һәмчинин 'Аитә. Ибти- ләр һасилинин детерминанты вурулан Жордан формасы биргијмәтли тапы
дан уч ма гупу узин Патриархат, 1. Дәрии детерминантлары Һасили- лыр. А матрисинин Жордан формасы
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вече

нарса, елэ гетри мохсуси тматриси лик,дә IIIэрги Асијада Јаншао мәдәниј- тролитик чокдүрүлмәси вә горујуҹу
нар ки, А=TJT-1 олур. А матрисиниш эти сасында јаранмышыр. Јапма өртүк japaдылмасы технологијасы са
өзүнә охшар / матрисы итә әвәз едил- сулу илә тара- гырмызы нахышларла һәсиндәдир. 5 дәфә Ленин ордени, з
мэс инэ онун Жордан формасына кәти- hазырлануыш керамика М. үчүн харак- башга орден вә медалларла тәлтиф
ритмәс и дефилир. М.і.ф. сабитәмсал- терикдир. Һамарланмыш даш аләтләрлә едилмишдир.
!ы хәтти диференсиал тəнликлар систе- јанашы мирколитләрә дә тәсaдүф олу- Әсәрләр: К вопросу теории элек"
минин һәтлинә кен иш тәтбиг eдилир. пур. Е.ә. тәгр. З ҹү миниллијин аввә- тролитического хромирования, в кн.: Воп

Әд.: бах Матрис мәгаләсинин одо линдә М. Ситсэја мәдәнијjәти илә әвәз росы теории хромирования, Вильнюс,
1956; Блестящие электролитические покОн јјатына. олуiмушдур.
рытия, Минск, 1969.

Әд.: Киселев С. В., Неолит и
МАТРОНА (лат. matrona, mater— ана бронзовый век Китая, «Советская археоло- МАТУсовски Михаил Лвович(123.
сөзүнлэн)-1) Годим Ромада азад до- гия», 1960. 4; Крюков М. В., Соф- 7.1915, Луганск, индики Ворошилов -
ғулмуш, гантни никаһда олан гадын. ронон м. В., Чебоксаров н. н., град)-рус совет шаири. ССРИ Дөв
Кеншік мә'пала, аилә анасы, һөрмәтли Древние китайцы: проблемы этногенеза, лат мүкафаты лауреаты (1977). 1945талын. 2) Мәм һалда М. (matronal, mat- М., 1978. илдән Сов.Икп үзвү. «Мәбһә» (1942),
res)— Годим Рома,да вэ онун эјаләтлә МАТСУЈАМА – Јапонијада шәһәр. Си- «Илмен көлү чаглајанда» (1944), «Мос -
риндә (хүсусилә, Галлија, Алманија коку а, нын ім.-г. - индәдир. Exиме пре- кваны динләјәркән» (1948), «Сүлһ кү
isə Британијада) мүəjjән јапајыш мәс- фектурасынын инэ. м. Нэгл. говшағы. часи» (1951), «Инсан көлкәси» (1968),
кәлинии во ја гәбилә тајфа иҹмасынын Зh. 367,3 мин (1975). Нефт-кимја, то- «Маһијjәт» (1979) ва c. китабларын
Һамиси олта илаһәләр. М. нәмә шаирихуҹулуг, машынгајырма сәнајеси вар. мүәллифидир
МАТРОС (hолландча matroos) — hДД- Кустар усулла парча, дулусчулуг мә' - дә («Москва

КИМИ

ахшамлары» маһнысы
да илк (ашағы) әскәри pүтбə. Силаһлы мулаты вә кагыз истеһсал олунур. нын, «Садиг достлар», «Сәдагэт сынағы»
гүввәләрин башга нөвләриндәки әскәр MАTСУМото - Јапонијада шәһәр. вә c. кинофилмләрә јазылмыш маһны -
pүтбәсинә мүрафигдир. ССРИ-дә 1946 hоiсү а.-нын мәркәзи һиссәсиндә, На- ларын мәтнлари) танынмышдыр. Азәрб.
илдән тәтбиг eдилмишидир. Баш М. pүт- гано префектурасындадыр. Әһ. 169 мин поезијасындан тәрҹүмәләри вар. Бир
бәси рефрејтор рүз бәсинә мувафигдир. (1973). Ипакчилик рнунда тиҹарәт вә сыра ше'ри Азәрб. дилинә тәрҹүмэ
Тичарәт донанмасы кэми команда hej' - сәнајс мәркәзидир. Ипәк, машынгајыр- олунмушдур. 3 орден вә медалларла
әт индә гуллуг едән шәхс дә М. адланыр. ма, кимја сәнајеси, әлван металлурки- тәлтиф едилмишдир.
МАТРОСОВ Александр Матвејевич ја вар. 1977 илдә М.-да Бөјүк Октјабр Әсәрләри: Подмосковные
(1924, Днепропетровск — 23.2.1943, сосналист нигилабынын 60 ҹы илдөнү- ра, М., 1960; Это было недавно, это было

Псков вил. Чернуш- мү мүнасибəти илә «Совет Азәрбајҹа- давно, М., 1970; Суть. Стихи и поэмы, М.,
ки к. јахынлығы)- ны» сәркиси нүмаји етдирилмишдир. 1979.
гвардијачы сырави, MATTEPhOPH (Matterhorn)— Пеннин MATҺУРА, Матра— Һиндистанын
Совет Иттифагы Аліп д-рында, Исвечрә илә Италијанын шм.-ында, Уттар-Прадеш штатында шә
Гәһрәманы (1943, сәрһәдиндә зирнә. Һүнд. 4477 м. М. Һәр. Нэгл. говшағы. Ҹамна чајы саһи
өлүмүндән сонра). бузлагларла өртүлмүш силсилә үзә- линдадир. Әһ. 140,5 мин (1971). Toxy1942 илдә Yи. Ткки риндә 100 мə rəдəр јүксәлән дөрдүз ҹулуг, јејинти (битки јағы), кимја, ме
үзвү. Һүҹумлар- лү, пирамида шәклиндадир. тал е'малы сәнајеси мүəссисəлəри вар.
дан бириндә М. МАТТингли (Mattіnglу) Томас (д. Һиндистанын гадим шәһәрләриндән
душманин тахта- 17.3.1936, Иллинојс штаты, Чикаго)— дир. М. артыг е.ә. 1-чи миниллијин ор
Торпаг атәш нөгтə АБШ астронавты, һдд 3-ҹү дәрәҹәли таларында Мөвҹуд иди; тиҹарәт вә сә
синдә ачылан пу- капитаны. Мајамидә (Флорида штаты) нәткарлыг маркази олмушдур. Матһу
лемјот атәш ини си- т. Едисон ад. Али Мәктәби вә Оберн рa дaш һејкәлтәрашлығы мәктәби бу
нәси илә өртәрәк (Алабама штаты) Ун-тини (1958) би- рада jаранмышдыр. 3-4 эсрләрдә

сус дурмуш, бөлмәнін ирәлиләмәси үчүн тирмиш, авиасија техникасы саһәсиндә Haглар дөвлатинин пајтахты иди. М.
шәрайт јаратмышды. М.-ун фәдакарлы- елмләр бакалавры дәрәҹәси алмышдыр. кришнаизмин мәркәзи кими Гэдим Һин
ты вә икидлијини П. Банников, В. П. Аерокосмик тэдгигатлар үчүн пилот дистанын 7 мүгә: Д:с шәһәриндан бири
Савченко, И. М. Серпуха, азəрб. К. л. һазырлајан мәктәби гуртaрдыгдан сон heсaб олунур.
Əcəдов вә б. тәкрар етмишләр. М.-ун ра, 1966 илдән астронавтлар групуна МАТЧ (инк. пatch)-ики вэ ја бир нечэ
хидмәт етдији 254-ҹү алаја онун ады тәбул олунмушдур. 1972 ил апрелин идманчы, јахуд команда арасында ра
(аларын 1-ҹи ротасынын сијаһысына 16– 27-дә «Аполлон 16» космик кәми- зылашдырылмыш вэ тэс диг олунмуш
әбәди дахил едилмәклә) верилмишдир синдә эсас блокуп пилоту кими Аја тә- програм эсасында кечирилон идман ја
(1943, 8 сентјабр). Уфа, Днепропет- рәф учуіш (Ҹ. Јанг вә й. Дуукла бир- рышы.
ровск, Великије Туки, Псков вил.-нин ликда), 5 күн Ајəтрафы орбитдә фыр - MАУЗЕР (алм. Mauser — алман силаһ
Чернушки к. вә Улјановск вил. нин ланмыш вә Аjын фотошәкиллэринин ихтирачылары В. вэ П. Маузер гардаг
Ивановка к. -ндә М. а абидә гоjулмушчәкилиши атм.-инин өjpәнилмаси ларынын адындан) - автомаг түфэнк вэ
дур. М.-ун адына гәсәбәләр, к злар, саһәсиндә тэдгигат апармышдыр. Ачыг тапанча нөвү. 1871 илдэн м. системли
теплоходлар, мәктәбләр вә пионер дру- космоса чыкмыш вә 62 дəг орада ол- түфәнк вә тапанчаларын мүхталиф нү
жиналары вар. мушдур. мунəлəри japaдылмыш вә тәкмилләш

Әд.: Шкадаренич И. И., Бес- МАТУ-ГРОСУ (Mato Grosso)— Брази- дирилмишдир. «Маузер» серијасындан
смертный подвиг Александра Матросова, лијанын г.-индә штат. Бразилија јајла- олан 7,63 мм калибрли автомат тапанизд., М., 1973. сындадыр. Саh. 1231,5 мин ҡм?. Әһ. чанын 1908 ил нүмyнэси Русијада Вә
МАТСЕХ — Азәрб.ССР Загатала ру- 2097 мин (1976). Инз.м. Кујаба ш.-дир. тэндаш мүһарибаси илләриндэ (1918—
да чај. Катех чајындан арылан вә Та- Мешәләр вә саванналар вар. Тəcəppү 20у кешиш ишладилмишдир. Бундан
пых (Алазан) чајына сол тэрэфдэн тө– фатынын эсас саһәси hејвaндaрлыгдыр. башга 6,35 вә 9 мм лик тапанчалар да
күлән сәрбэст гол. Уз. 24 км. Суварма- Чəлтик, гaрғыдалы, шәкәр гамышы бе- бурахылырды. М.-ин 6—10 патронлуг
да истифадә олупур. Үстүндә СЕС вар. ҹәрилир. Мешә мәһсуллары jығылыр. сандыгчасы, һәм дә 20 патронлуг әлава
МАТСЕХ — Азәрб.ССР Загатала р нуіп- Корумба ш. јахынлығында манган вә сандыкчасы олурду вә 100 м-дәк мәсaфә
да кәнд. М. советлијинин мэркәзи. Рн дәмир филизлари чыхарылыр. Памбыг дəки hәдәфи мәhв едирди.
мәркәзиндән 8 км г. 15. Зага гала — Ба- парча вә јејинти сәнајеси мүəссисəлəри МАУНА КЕА (Mauna Kea; hавај ди
лакән автомобил јолу кэпарында, даг вар. Əсас сәнаје мәркәзләри: Кујаба, линдә— аг дағ)-Сакит океанда, ha
әтәјиндадир. ӘҺ. 1192 (1981); тахыл- Корумба вә Кампу-Гранди. вај а. -нда сипарвары сөнмүш вулкан.
чылыг, түтүнчүлүк, һејвaндaрлыг, меј- МАТУлис Јуозас Јуозович (л. 31.3. Һүнд. 4205 м (Толинезијада әнi jүксəк).
вәчилик, барамачылыг вә чајбечәргә 1899, Татконис, индики Литва ССР ин Оливини-базалт вэ андезит лаваларын
илә мәшгулдур. Орта мәктәб, клуб, ки- Купишкис р-ну)-совет кимјачысы (фи - дан тәшкил олунмушдур. Кратери гал -
табхана, киног ургу, тибб мәнтэг:си вар, зики кимја). ССРИ EA м. үзвү (1946), мамышдыр. Зирвэси гарла өртүлүдүр.
Орта әсер ме 'марлыг абидэлэригдэн Литва CCP EA акад. (1941) вә президен МАУНА ЛОА (Mauna Loa; hавај ди
«Мосул» бүрҹү (?), Галшгaтәпə rаласы ти (1946 илдән). Сосиалист Әмәји Гәһ- линдә— узун даг)— Сакит океанда, ha
(?), Гафгаз дива[ры (?) галмышлыр. рәманы (1965). 1950 илдән Сов. Икп ваја. -нда сипэрвары пүскүрэн вулкан.
МАТcзJAJAo-Хуанхе чајынын (Чин) үзву. 1956 илдән Литва CCP EA Кимја һүнд. 4170 м. Суалты һиссоси илә бир
тухары ахарларында jajылмыш Нео- вә Кимја Технолокијасы Ин тунун ди- ликдә (тәгр. 4500 м дәринликдодир)
лит мәдәнијjәти. Бојалы габлар мәдә- ректорудур. Əсас тэдгигaтлaры фото Јер күрәсиндә ән jүксэк вә һәҹмҹә ән
нијjәтинә аті олай М. е.ә. 3- ҹү минил- кимја, електрокимја, металларын елек- бөјүк вулкандыр. Базалтлардан тәш

во
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кил олунмушдур. Тез-тез (орта һесаб- тәшкилатлары һәјата кечирмишдпр. тишчилијә гаршы» әсәрләриндо кəскин
ла һәр б илдә бир) пүскүрүр. Вулкано- Марксизм баниләри М.-ин мүддэала- тəнгид олунмушдур.
ложи ст. вә милли парк, вар. рынын елми әһәмијjәтини гејд етмәклә MAX əдəди — бах м-әдəди.
МАЎНо ко)ВИсто: Којвисто јанашы, онун методунун зәйф тәрәф - МАХАЈЕвчилик — зиjалылара, хү
(Koiy isto) Мауно (д. 25.11.1923, Турку лəрини дә ҝөстəрмишләр, (мүхталиф сусилә, онун ингилаби һиссәсинә дүш
ш.) — Финландија дөвләт хадими. Фәл- дөврләрин тарихи мә'луматларыны мәң мүнасибәт тәблиг едән хырда бур
сәфә доктору (1956). 1945—51 илләрдә гарыштырмасы, тарихдә зоракылығын жуа анархист ҹәрәјаны. Лидери полјак
фәһләлик етмиш, 1947 илдә Финлан- ролуну гијмәтләндирмәмәси вә с.). сосиалисти В. К. Махајски (ад да бу
дија С.-д. Партијасына дахил ол- МАУРJA дөвләтЙ — Годим Һиндис- радандыр) иди. м, синиф анлајышы
мушдур. 1959—66 илләрдә Һелсинки танда гулдарлыг дөвлəти, Гәдим Шәр- ны истеһсал васитәләринә мүнасибәтә
фәһлә әманат банкынын сәрәнҹамчы гин əн бөјүк империјаларындан бири. көрә дејил, ҝәлир әлдә етмә үсулуна кө
директору, 1968, 1971—72 вә '1974—79 Е.ә. 325 илдә Пәнҹабда Македонијалы рә мүəjjәнләшдирир, зиjалылары «би
илләрдә исә Финландија банкынын баш Искәндәрин гошунлары әлејһинә һәрә-ликлари инһисара алан», фәһләләрин
директору иди. 1966—67 вә 1972 ил- ката башчылыг етмиш маурјалар нәс- әмәји heсaбына jашајан вә өзүнүн «кәлә
ләрдә малијjә назири, 1968—70 вә линдән Чандрагупта Шимал Тәрби һин- ҹәк дүнја һөкмранлығыны» Һазырла -
1979-81 илләрдә баш назир олмуш- дистаны, е.ә. 314 (диҝәр мә'луматлара јан түфејли синиф адландырырды. М.
дур. 1981 илин сентјабрындан дөвләт көрә е.ә. тәгр. 322) илдә исә Магадһаны елми сосиализм нәзәријjәсини эијалы
башчысы У. к. Кекконенин сəhhəтинин ишғал етмәклә М.д.-нин əсасыны году. ларын «фәһләләри дәһшәтли шәкилдә
писләшмаси илә әлагодар, өлкәнин пре- Е.ә. 305 илдә Селевк 1 Никаторла сүлһ алданмасы» heсaб едир, синфи сима
зиденти вазифасини ифа едирди. 1982 мугавиласинә әсacән, Бәлуҹистан вә сыны итирмиш үнсүрләрн ингилабын
ил јанварын 26-дан Финландија' Респуб- Шəрги Әфганистан əјаләтләри М.д.-нэ сосал базасы сајырды. «Ігтисадчы
ликасынын президентидир. ССРИ-дә дахил едилди. Чандрагуптанын оғлулығын бир формасы олан М. фәһләлә
рәсми сәфәрдә олмушдур (1982, март). Биндусара [e.ә, тәгр. 300—273] Məнубий ри сијаси мүбаризэдән вә пролетар ин -
МАУНТ-ВЕРНон (Mount Vernon— Һиндистанын бир сыра вил, -ләрини тилабындан јајындырыр, конкрет күн
АБШ-ын шм.-ш.-индә шәһәр. Нjy-Јорк ишғал етмәклә М.д. нин əразисини хеј- дәлик тəлəблэр» угрунда мүбаризәјә
штатында, Бронкс чајы саһилиндәдир. ли женишләндирди. М.д. Ашоканын һа- чагырырды. Фәһлэләр арасында нүфузу
ӘҺ. 73 мин (1970). Тикиш, кимја, јејин- кимијjәти дөврүндә [e,ә. 265 — 232, ја- олајан М. ин илк чыxышы (Иркутск,
ти сәнајеси, нефт анбарлары вар. Мәй- худ е.ə. 273—236] өз инкишафынын ән 1902) иртиҹачы үнсүрлəрин фитнәкар
шәт електрик ҹиһазлары, контор ма- jүксәк зирвэсинә чатмыш вә империјаја лығы кимн гијмәтләндирилди. Кому
шынлары истеһсал олунур. чeвpилмишди. Ашоканын варисләри нист партијасы М, а вә сиализм гуру
МАУНТ-Вилсон АстрономЙЈА дөврүндә М.д. ики һиссәјә— Тәрб вә мулу ғу илләриндә онун тəзаһурләринә
РәсәДХАНАСЫ (Mount Wilson Ob- Шәрг һиссәләринә бөлүндү. Е.ə. 2 әсрин гаршы гəти мубаризә апармыш дыр.
servatory)— Вашингтондағы Карнеки аввәлләриндә М.д.-нин шм.-г.-ини Ју- МАХАЈРОД (Machаіrоdus) (јун. mac
Ин-тунун елми муассисаси. Калифор- нан—Бәлх падшаһлығы ишғал етди. hаirа—тыса, əјри гы.Тынч • od is — диш),
нијададыр. Пасадена ш.-ндән 13 км Е.ә. 185 (jaxуд 187) илдә сонунҹу пад- гылынчтишти II этэнк — ni
шималдадыр. ҝүнәшин тэдгиги мәгсәди шаһ Бриһадратһа өлдүрүлдүкдән сонра шиккимиләр фәсиләсиндән нәси кэ -
илә japaдылмышдыр (1904). Əсас аләт- М.д.-нә сон гоjулду. силмиш hејван чини. Уluoicell вэ 1 Іно

ләри: фокуслары 14,4 м вә 45,8 м олан МАФЕКинг (Mafeking)-МАР-да шә
гүлләли (2 əдəд) вэ үфүги Ҝүнәш телес- Һәр. 1965 - иләдәк Бечуаналендин (ин
коплары, 257 вә 152 см-лик рефлектор- дики Ботсвана) инэ. м. олмушдур. Д.ј.
лар, 25 см-лик рефрактор вә с. Бурада говшағы. Əh. 6,5 мин (1974). д.).e'ма
апарылан тəдгигатлар Күнәшин, ул- латханалары, јағ з-ду вар.
дузларын, Галактика вә б. улдуз сис- МАФИЈА (итал. mafia, maffia)-кап
темлəринин өjpәнилмәсинә бөјүк тә'- талист өлкәләриндә гејри-игтисади мәҹ -
сир етмишдир. Илк дәфә гүлләли те- буријjәт вә зоракылыг, террор вә адам
лескоп, спектроhелпоскоп, спектроhe- өлдүрмә методларындан истифадә едән
лиограф вә магнитограф тәкмилләш- кизли тәшкилaт. 18 әсрин сонунда Сиҹи
дириләрәк Күнәшин тэдгиги үчүн тәт- лиja a. -нын кəнд јерләриндә медана
биг eдилмишдир. Рәсәдханада ќүнәшә ҝәлән М. 20 асрда Италија шәһәрләрин- сен чөкүнтүләринлэн мә лумдур. Ке
улдуз физикасына думаңлыглара вә дә дә jajылмышдыр. М. полис, мәһ- пәк дишлари чох узун олму підур. Ав
башга галактикалара дапр тэдгигат кәмәләр вә мүəjjән сијаси даирәләрлә ропа вә Аспјанын ч. һиссәс индә. Аф
апарылыр. бағлыдыр. 1950—60 илләрдән Италија рикада јајылмышды. М. а јахын ҹинс
МАУНТ - ПАЛОМАР АСТРОно- Һөкумəти демократик гүввәләрин тəз- ләр Шимали Америкада jашамыналар
мЙЈА РәсәДХАНАСЫ (Mount Pa- јнги алтында м. ја гаршы рәсми мүба- сёРИ дә М. ун бир нечэ неву тапыл
lomar Observatory) —Калифорнија Тех- ризәјә башласа да, м. фәалијjәтини мындыр.
нолокија Ин тунун елми муассисаси. дајандырмамышдыр. Сиҹилија М.-сы МАХАРАДЗЕ Филипин Иjесејевич (21.
Пасадена ш.-ндәті 220 км ҹәнубда 1700м капиталист өлкәләриндәки дикәр ҹина 3,1868, индики Күрч. ССР Махарадзе
Һүнд.-дəдир. Əсас аләтләри: күзкүсү- jәткар тәшкилaтлaрла, хүсусилә АБШ р кунун Шемокме
нүн диаметрі 508 см олан рефлектор, дакы гангстер тәшкилатлары (мәс., к. 10.12.19.11.

122 см-лик Шмидт телескопу, 51 см- «Коза Ностра») илә әлагəдəдир. Тбилиси) совет

лик рефлектор, јарығы 46 вә 20 см олан АБШ-да M: hагтында бах Гангстеризм дөвлат во партија

Шмидт камералары, Бурада Кайнатын мәгаләсинә. Хадими, әдәбијјат

ән узаг објектләри (галактикалар, ква Әд.: Гаевский И. А., Мафия,
шүпас. 1903 илдән

зар вә б. квазнулдуз објектләр) өjpәні- ЦРУ, Уотергейт, М., 1980; Николаев Сов. ИКП үзву. 1891
лир, думанлыг ва улдузларын спек- в., Мафия: государство в государстве, Илдән ингилаби фэа
трал тəдгигіі апарылыр. Рәсәдханада М., 1982. лијjәтә гошу:тмуш
көјүн бөјүк һиссасинин фотографик
атласы вә галактикаларын атласы тәр- MAX (Mach) Ернст (18.2.1838, Турас,

дур. Дәфәләрлә һәбс
вә сүркүн едилмиil

тиб вә нәшр едилмишдир. индики Туржани, Чехословакија — 19. дир. 1903 илә
МАУРЕР (Maurer) Ҝеорг Лудвиг фон 2.1916, Хар, Мүнхен јахынлығында) РСДФП Гафгаз 1 т
(2.11.1790, Eрполтсхејм, Дүркхејм ја- Австрија физики вә идеалист филосо тифаг Комитасинин

хынлығы — 9.5.1872, Мүнхен)-алман фу. Мәкан, заман, һәрәкәт, гүввә вә с. үзвү сечилишдир. Русијада 1905— (0)7
тарихчиси, марка, јахуд иҹма нәзәриј- категоријалары релјативистҹәсинә ан- илләр ингилабынын иштирокчысы иди.
jәсинин баниси. Мүнхен ун-тинин һү- ламыш, oнлaры мәниәҹә субјектив he- 1913 илдә Бакыја кәлмиші, күрҹү дилин -
гуг проф. (1826 илдән). Ќерманларын саб етмишдир. М.-ын фикринҹә, дүнја дә чыхан «Чвени скаро» («Бизим бу
гэдим иҹма принсипләринə əсасланан «дујғулар комплексидир», буна көрә де лаг») газетинин редактору олмушдур.

конститусијалы монархија тәрәфдары елм бу дујғулары» анҹаг тәсвир ст- Бакы фәһләләринин 1914 ил јај тә'тили
иди. М.-ин консепсијасына көрә, алман мәлидир. м. неопозитивизм фәлсәфә илә әлагодар һәбс олунуб сүркүн едит
халгынын тарихинин чыxыш нөгтәсини синин јараныб инкишаф етмәсинә хејти миш, сүркүндән гачдыгдан сонра Тиф
торпаг үзәриндә коллектив мүлкиjjәтин тәсир көстəрмишдир. М.-ын субјектив- лис, Кутаиси вә с. јерләрдә кизли пар
вә ондан биркә истифадәнин һөкмран идеалист идејалары В. И. Ленинин тиja иши апармышдыр. РСДРП Гаф
олдуғу сосиал гајдалар тәшкил етмиш, «Материализм вә емпирнокритиеизм» газ Бүросунун үзвү (1915), Тифлис Со
дөвлат вәзифәләрини марка (иҹма) вә Г. В. Плехановун «Фәлсәфи тәф- ветинин тәшкилатчыларындан, Гаф

ди

сых
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штат.

газ өлкә Комитасинин үзвү (1917), пар- кәсиндә зиjалылар арасында кениш ја- мәнтәгәси, орта мәктәб, мәдәнијjәт еви,
тијанын 7-ми (Апрел) Үмумрусија кон - jылмышiдыр. Русијада М.-ин тәрәф- киногурғу, китабхана, тибб мәнтәгәси,
франсынын нүмajәнләси олмушдур. дарлары (В. Чернов, П. Јушкевич, В. доғум еви вар. Бөјүк Вәтән мүһарибә
1918 илдән Тифлис дә кизли фәалијjәт Базаров, А. Богданов вә б.) марксизми синдә һәлак олмуш һәмјерлиләрин шә
көстəрмити, Терек Совет Респ. -сы һөку. м. илә «барышдырмаға» ҹәһд етмиш- рәфинә абидә гоjулмушдур.
мəтинин тәркибинә дахил едилмишдир. ләр. Мах вә Авенариус күман едирди- МАҺАБАРАТА, санскритҹә—Бө
Бакыда Загафгазија партија тәшкилат- ләр ки, тәбиәтшүнacлығын, хүсусило јүк Бhаратлар һаггында дастан»)
ларынын конфрансында (1919, мај), физиканын наилијjәтләри әкасында һиндистан халкларынын епосу. Көк
Шәр халгларынын 1-ҹи гурултајында һәм материализмин, һәм дә идеализмин лəри е.ə. 2-ҹи миниллијин 2-ҹи јарысы
(1920, сентјабр) иштирак етмишдир. Мәһдудлуғуну арадан галдыран тама на келиб чыхан «М»-нын муасир шәк
1920 илин мајында Ҝүрҹүстан КП мү- милә јени фәлсәфә јаратмыйлар. Һәги- ли ерамызын 1-ҹи миниллијинин орта
вәггәти МК сынын сəдри сечилмиш, гэтдә исә М. дүнја елементлари», ларында формалашмышдыр. Епосда
1921 илдән Ҝүрҹүстан Ингилаб Коми «принсипиал координасија», «интројек- Хастинапура (индики Деһли) үзәриндә
тәсинин, 1922 илдән Күрч.ССР Мик- сија» ифадəлəри илә пәрдәләнән субјек- һөкмранлыг уғрунда ики тајфанын мү
ин, сонра зСФСР Дөвләт План Коми- тив идеализмдир. М. һәмчинин физика- баризаси тасвир олунур. М.» 18 ки
тәсинин, Күрҹ.ССР хканин, зСФСР дакы бөһран, физики» идеализм мәк - табдан, əсас сүйсетлә билaвaситә ба ғуы
мик ин сәлри олмушдур. 1938 илдән тәби илә бағлы олмушдур, «Тәфәккүрә олан бир неча дастандан ибаратдир.
Ҝүрҹ.ССР Али Совети Pəјасәт һеј 'әти- гәнаәти» идракын əсас ҹәһәти сајан М. М. Һинд-Чин, Индонезија, Шри Лан
нин сəдри иди. Партијанын 12—13, материја, һәрәкәт, мәкан, заман вә сә- ка вә монгол әдәбијјатларынын инки
15—18 ҹи гурултауларынын нүмајəн- бәбијjәтин објектив реаллығыны инкар шафына гүввәгли тә'сир көстəрмишдир.
дәси олмушдур. Ингилаби һәрәкат та- етмиш, һадисəлəрин сәбәбијjәт әлага- Мәтнләр: Махабхарата. Рамаяна,
рихинә лаир әсәрләри, E. Ниношвили, сини онларын функсионал асылылығы М., 1974; Махабхарата, кн. 1-5, 1. — М.,
А. С. Пушкин, М. Горки hаггында мо- анлајышы илә әвәз етмишдир. В. И. 1950—76.
нографијалары вар. Ленин ордени, Ленин «Материализм вә емпириокри- та и Рамаяна, М., 1970.әд.: Гринцер П. А., Махабхара -

зСФСР-ин Гырмызы Әмәк Бајрағы тисизм» әсәриндә М.-ин [мүртәҹе ха
ордени илә тәлтиф едилмишдир. рактерини вә фидеизмлә әлarәсини тəн- МАҺАВИРА (Бөјүк гәһрәман; әсл ады

Әд.: Махарадзе Н. Б., Ф. Ма- гид етмишдир. Вардһамана) —Гәдим Һиндистан
харадзе, Тбилиси, 1960. MAXноЧУЛУГ — 1918—21 илләрдә да ҹајнизмин баниси. Рәвајәтә ҝөрә,

МАХАРАДЗЕ (1934 иләдәк Озур- маг-кәндли һәрәкаты; хырдаУкрајнада антисовет, анархист-голчо- М. е.ә. 599—527 илләрдә jашамыш, е.ә.

кеты)-Ҝүрҹ.ССР-дә шәһәр. Маха- оксингилабынын бир нөдү. Башчысы маға башламыш вә чајниләрин раhиб
буржуа тәгр. 560 илдә дини нәзәријjәсини јај

радзе р нунун мəркәзи. Батуми —Самт- Н. И. Махно, сосиал базасы голчомаг- иҹмасыны баратылды.редиа автомобил јолу
Самтрeдиа— Батуми д.).-ндан М. јә гол лар вә варлы кәндлиләр иди. М.-ун МАҺАгони (Америка һиндиләринин
ајрылыр. Чај, барамаачма ф-кләри, шин шүарлары (әһакимијjәтсиз дөвләтә, дилиндә mahagoni) — бә'зи тропик ағач
тә'мири, бентонитүjүтмә, консерв з-дла- үчүнчү ингилаб», «сәрбəст Советләр») ларын гијмәтли одунҹағы.
ры; јејинти сәнајеси техникуму, тибб әслиндә пролетар дөвлəтинә гаршы мү- МАҺАЈАНА (санскритҹә— бөјүк ара

мәктәби, өлкәшүнаслыг музеји, драм ранмыш һәрби-сијаси вәзијjәтлән асылы (Һинајана илә јанашы) варианттарын
Махночулар ја- ба вә ја бөјүк joл)-Буддизмин əн бөјүк

театры вар. Ф. И. Махарадзенин шә
рәфинә адландырылмышдыр. олараг ағгвардијачылара гаршы мүба- дан бири. Буддизмин м. истигамәти
МАХАРАШТРАҺиндистанда ризә апарыр, бә'зэн Гызыл Орду тә- е.ә. 5—3 әср мә'бəд јыгынчагтарында
Һиндистан ја-нын шм.-г. һиссәсиндә рәфиндә, бә'зән дә она гаршы вуру- мејдана кәлсә дә, әдәби абидәләрдә с.ә.

дир. Саh. 308 мин км2. Әһ. 55,2 млн. Совет һөкумəти М.-ун халга зидд ма- масы буддизм дини фәлсәфи фикрининг
шурдулар. Коммунист партијасы вә 1 əсрдән изләнир. М.-нын формалаш

Бомбет ш.-дир. Штатын әразисинә де һијəтини ифша едир, махночу дөрүшчү- бөјүк нүмa jән дәләри Нагарчуна, Асан

кан јајласынын вә Гәрби Гат дрынын хист тәсириндән гуртармаг үчүн кениш илә бағлыдыр (1-5 әср), М.да ән јуксәк
зи саһилбоју һиссаси овалыгдыр, игли изаһат вә тәшкилатчылыг инии апарыр- дини идеал олан бодһисатва һина ја
ми муссон, исти, рутубәтли, дахили ды. 1918 илин појабры—1919 илин јан- нанын мүгәлдәс идеалы архатдан (мәч
р-нларда гурагдыр. м. өлкәнин сәнаје варында Австрија — Алманија гошунла- бури вә мәрасим тә'лимларинә чилди
ҹәһәгдән ән чох инкишаф етмиш шта рына вә петліурачылара гаршы вуру- риаjәт етмәклә шәхсән азад олaн) фәрr
ты дыр. Әһалинин 3/5 -үндән чоху к.т. шан Махно 1919 илин февралында өз ли олараг башгаларына нүмунә кими
нда чалыыр. "Памбыг, "дәнли во јаглы һиссәләри илә совет гошунлары тәрки- чыxыш сдир: азадлыгa чaн aтaн бүтүн
(јерфындағы) вә с. биткиләр, шәкәр бинә дахил олду вә деникинчиләрә гар- инсанлар сон нәфәсәдәк бодһисатва

тамышы беҹәрилир. Тохуҹулуг (пам- 1919 или мајында гызыл Орду коман- вә нирвана вәзијjәтинә наил олма јын
шы мүбаризәдә иштирак етди. "Лакин нын көмəјиндән истифадә етмәјинчә

быг парча, ипəк парча), јејинти (шәкәр, данлығына табе олмагдан имтина етди.јағ, унүjүтмә вә с.), ш.р-нларында мә” ҹа о, өзү азад олмур. Ботһисатва — түн

дән сәнајеси (манган филизи, көмүр 1920 илдә Гызыл Орду тәрәфиндә вран- jәви буховлардан гуртармаға ҹәһд едән
истеһсалы) ичкишаф етмишдир. Ма- келчиләрә вә ағгвардијачылара гаршы бүтүн мәхлугатын гаршылыклы көмәк
шынгајырма (дəзкahrajырма, автомо- вурушан Махно ағгвардијачыларын илә бағлы олдугу универсал (лаки
билгајырма вә с.), кимја (бојаг, сүнги эсас гүрвәлари дармадағын едилдикдән шәхсијjәтлә тәҹәссүм тапмыш) илаһи
лиф вә с.), нефт-кимјавә с. сәнaje cahə- сонра јенидән Совет haкимијəтинә табе принсипдир. «Будданын үч вучуду
ләри вар. Бөјүк Бомбез р-нунда өлкә- јабрынданМ.-ун ләғвинә башланды, нун вучуду». («Дһармака ја »)— Будданин илк атом ректору, Тарапурда
АЕС тикилмишдир. Бу ишə УССР XKC јанында бандитизм
МАХАТМА (санскритҹә mahatma) — лә мүбаризә үчүн даими мүшавирә разы; «Һәзз вүҹуду» («Самбhoгaкaja»)
Һинд мифолокијасы вә теософијасында (М. В. Фрунзе, Ф. Е. Дзержински вә б. јог екстаз һалында олан шакирдләрә

дүнја руһу; «илаһи фөвгәл'адә» инсан; тисади сијасəтин тәтбиги, аграр вә мил- ли вучуд» («Нирманака ја»)-нүмунәви
даҳил иди) башчылыг eдирди. Јени иг- көндәридән идеал Будда образы; «Xəја -

2) Һиндистанда көркəмли, хүсуси eh
титрам бәсләнилән адамларын адына ли сијасəтин мүвәффәгијjәтләри, фәһлә дини давраныш субјекти кими Будда -

синфи илә кәндлиләрин иттифагынын нын ҹисмани инсан симасы. Ерамызын
MAXE - радиоактив маддəлəрин кон мөһкәмләнмәси илә М.-ун сосиал база- илк әсрләриндән Чин, Тибет, Кореја,
сентрасијасынын системдәнкәнар сы мәһдудлашды. 1921 ил августун со- Јапонија, сонралар МонголУстанда ва

Һиди. 1 махе = 3,64-10-10 күри/л = Румынијаја гачды.нунда М. тамамилә ләғв едилди, Махно б. өлкәләрдә jajылмаға башламышдыр.
М. - ја с'тигад едәнләрин са јы 300 млн.=13, 47-109 сан-1 м-3 Балнеолоки

јада вә тәбии газларын дозиметрија- антисоветского подполья "в СССР (1911 МАҺАКАМ, Кутај (Mahakan, Ku
Әд.: Голинков д. л., Крушение дан чохдур (1978).

сында истифадә едилир. Австрија фи- 1925 гг.), М., 1975. tai)— Индонезијада, Калимантан а. Нын
зики h. Maxенин (H. Mache; 1876— ш.-индә чај. Уз. тәгр. 720 км, һөвзаси
1954) шәрәфинә адландырылмышдыр. МАХТА — Азәрб.ССР Илич р-нунун нин саһ, тәгр. 80 мин к.м?. Макасар бо
МАХИзм — 19 әсрин сону вә 20 әсрин (Нах. McCP) Дәмирчи советлијиндә ғазына төкүлүр. Балыг ов таныр. Акач
әввәлләриндә әсасəн Е. Мах вә Р. Аве- кәнд. Р-н кәзиндә 5 км Шм.-г.-дә, ахыдылыр. Ашағы ахыныliда кәичи -
нариусун japaтдылары субјектив идеа- дағ этəјиндадир. ӘҺ. 1151 (1981). Əсас лијə јарарлыдыр. Самаринда ш. І.
лист ҹәрәјан, Авропанын бир сыра өл- тәсәрруфаты үзүмчүлүкдүр. Шәраб саћилиндәдир.

едилән әлава.

ва
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МАҺАЛ — дөвләт әразисинин мүəjjән зындан 1920 илин әввәлинәдәк шәһәр сәфәси маһијjәти һадисәјә гаршы гој.
Идарәчилик саһәси (инзибати-сијаси, Түркиjә, сонра Инкилтәрә мүдахилә- муш, аллаһы маhujjәт һесаб етмиш, јер
тәсәррүфат, həрби вә с.) үчүн ајрылан чиләринин, бичeраховчуларын вә де, үзүндəки həјаты ис: гејри hэгиги, хәја
һиссәси. ССРи-дә М. 1923—30 ил- Никинчилəрин əлиндә олмушдур. 1920 ли варлыг сајмышлыр. Јени девр фэ:1
ләрдә инэнбати-игтисади ваһид кими из мартын 30-да 11-ҹи Гызыл Орду сәфәсіндә міһијjәтин һадисәјә каршы
мөвчуд олмушiдур. м. ихтисади рајон- һиссәләрн вә дағлыларын партизан дәс- гоjулмасы гносеоложи характер лашы
лашдырма принсипи илә japaдылыр, тәлэри шәһәри азад етдиләр. 1922 илдә мышдыр. Кант маһијjотин («шеј өзүн
өлкә вә вил, тәркибинә дахил олур, р н шәһәрә ингилабчы Маhач Даһадајевин дэ») објективлијини гэбул елорэк де
лара бөлүнүрдү. Сонунчу М. 1946 илдә алы верилди. јнрди ки, инсан принсип е'тибари.. ма -
ләғы едилмишдир. Совет мухтаријjәти- Шәһэрин илк баш планлары 1931 вә һијjәти дорк сдэ билмээ, һадисә објек
нин бир формасы да мухтар маһандыр. 1938 илләрдә ишланиб һазырланыш- тив маһијjэтин ифадэси дејн:1, јалныз
МАҺАМАЛАР — Азәрб.ССР Балакән дыр; 1973 илдә јени баш план тортиб онун доғурдуғу субјектив тэсэрвүрлэр
р-нунда кәнд. М. советлијинин мэркэ- едилмишдир. М.-да «Дағыстан» меһ- дир. hекелә көрэ маһијjor өзүнү аш
зи. Р-н мәркәзиндән 1 км Шм. -да, дал манханасы (1938), драм театры (1967), кар едэндир, һадисә исә маһијjогин тэ
әтәјиндадир. ӘҺ. 4319 (1981); түтүнчү- «Ленинград меһманханасы (1977), Со- заһүрүдүр. Бунупла јапаны онун идея
лүк, барамачылыг, тахылчылыг вә hej- ветлэр еви (1979) тикилиш, чохмәртә. лист диалектикасында һадше, «мүтлэг
вандарлыгла мәшғулдур. Орта мәктәб, бәли евлэри олан јени jaшa jыш р-нла- идејанын» һисси конкрет пр. Дәси ки
китабхана, 2 мәдәнијjәт еви, 2 киногyp- ры салынмышдыр. М. да Сүејман ми шәрһ едилир.
ғу, 2 тибб мәнтәгәси вар. Ме"марлыг Сталски, hэмзэт Садаса во Маhач" Да- м. вә һ. нині асл објектин елі шэр
абидәләриндән мәсчид (18 эср), гала һада јева (1949, 1957, 1971, hејкәлтә- hини марксизм фэлсэфэси вермишдир.
(19 эср) дөвлэг тәрәфиндән мүһафизә раш х. н. Әскэр-Сарыча), В. І. Марксизмә көрэ" м. вэ һ. предмет ал
олунур. Ленинә (1960, hејкәлтәраш З. И. Азгур) минин универсал објектин сәҹијјсидир;
МАБАНАДИ — Һиндистанда чај. Де- абидә уҹалдылмышдыр. идрак просесиндә онлар објекти дэрк
кан јајласындан башланыр. Браһмани, М.-да ССРИ ЕА-нын Дағыстан фи- етмәјин илләләрн кими чыхыш едир
Бајтарани вә дикәр чајлaрлa бирликдә лиалы, унт, политехник, к.т., тибб, вэ бир-бири илә гырылмаз эла гэдəдир:
умуми делта әмәлә кəтирәрәк Бенгал педагожи ин тлар, авар вә кумык муси- Һадисә маһијjәтин тэзаһүр формасы
көрфәзинә төкүлур. Уэ. 880 км, һөвзә- гили драм, рус драм, кукла театрлары, дыр, маһијjэт исэ һадисэдэ ачылыр. а
синин саһ, тәгр. 130 мин км2. Үстүндә филармонија, өлкәшүнаслыг вэ тәсвири кин м. нә һ.-пин вэһ,цэти һеч дә онла
СЕС вә су анбары вар. Кәмичилија ја- сәнәг музејләри вә с. фәалијjәт көстэ- рын мүтабиглијини,ејнијjәтини билдир
рарлыдыр. Катака ш. м, саһилиндәдир. pир. мир. <...экәр шејлэрин тэзаһүр формаМАҺАРАМА" (санскритчә— бөјүк һа- МАҺЕНДРА БИР БИКРАМ ШАҺ сы" илә маһијjәти бир биринә била васи
ким), Маһарана, маһарao— ДЕВА (11.6.1920, Катманду — 31.1.1972, тə yјғун кәлсәјди, онда һеч бир елмә
Һиндистанда Көкмдар титулу. Орта орада) — Непал кралы (1956 (әслиндә ләзум галмазды...» (Маркс К., Ка
эсрләрдә ири феодаллара, мүстагил 1955) илдән). Онун дөврүндэ Непал питал, ч. 3, Б., 1960, cəh. 841). Һадисэ
кијазлыгларын һакимлэринэ, јени вә бејнәлхалк тәҹрид вәзијjәтинэ сон гој: маһијjәтдэн зэнкиндир, чунки о өзүнлэ
ән јени дөврләрдә исә бә'зи кнјазлара муш, 1955 илдэ БМТ-jә дахил олмуш, нэинки објектин дахили мәзмунуну, мү
верилмишдир. 1956 илдә М.-лар сифаси бир чох өлкәләр, оҹүмләдән сосиалист һүм элагəлəрини, hэмчинин објектдэки
Һакими јjәтлән мэһрум едилмишләр. өлкәләри илә дипломатик мүнасибәтләр тəсадүфләри, он ун хүсуси мәhәтләрини
МАҺАЧГАЛА (1922 илэдәк Пет- japaтмышдыр. Бир сыра буржуа харак- eһтива едир. Һадисәләр динамик, дэјиш
ровск - Порт)— Даr. MCCP и нај- терли ислаһатлар кечирмиш, həрби кəндир, маһијjәт исэ бүтүн дэјишиклик
тахты. Хәзәр дәнизиннин г. саһилиндә- блоклара гошулмамаг сијасəти Терит- лэрдэ һәмишә мөвчуд олaндыр. Лакин
дир. Шимали Гафгаз, Загафгазија вә мишдир. ССРИ-дә олмушлур (1958). Һадисәләрэ нисботəн даһа сабит одан
Украјнанын ҹ. у илә Газах. ССРин МАҺИләт вә ҺАДисә, маһир- маһијjәт дә өз нөвбэсиндэ дэјишир. 20
г. pнлары арасында погл, элагаси јара - jәт вә тəзаһүр-предмет аләми- эср буржуа фәлсәфэси м. вэ һ. кiтего
дан дәIIH3 порту. Ростов Дон — Бакы ннн үмуми формаларыны вэ онлaрын ријаларыны идеалистҹәсинэ шэрһ едир.
д.j, хәттин до ст. Аеропорт. ӘҺ, 300 мин инсан тәрәфиндэн дәркини экс етдирэн Бә'зи идеалистлэр (Дjүй, Лүнс) пред
(1982). Машынгајырма вэ метал е'малы, фэлсәфи категоријалар. Маһијjәт пред- метлэрдэ м. вэ h. ajырмагы сырф суб
кимја, тоxучулуг, јејинти сәнајеси мү: мегин дахили мәзмуну, Һадисә исә пред јектив просес heсaб едир, М. вэ һ.
әссисəлəри вар. Тикинти материаллары метин бу вэ ја дикәр шәкилдә ашкар објективлијини инкар едәрэк, ондары
истеһсал олунур. М.рнунда нефт чы- олунмасы, тəзаһүрү (ифадэси), онун дујғуларла ејниләшдирирләр (Maxизм,
харылыр. М. — Грозны вә Избербаш — харичи мөвчудлуг формаларыдыр. Ан- феноменализм).
М. нефт кэмәрләри, М.-Дәрбəнд газ тик фәлсәфэдэ маһијjәт шејләрин «баш- Од: Ленин В. И., Фәлсәфә дәфтәр
кəмəри вар. ланғыҹ>ы, һәмҷинин Онларын реал мэн- лари, Әсәрләри, ҹ. 38.
"Осасы 1844 илдә һәрби истеһкам шәринин кенезисинин мэнбэји, Һадисә МАҺлыҹ-кәнар гарыцыглардан тә

(Петровскоје) кими гоjулмушдур. 1857 исә шејлэрин заһири, xəјали образы мизлэнмиш, писботэн кичик сыхлыглы
илдэі Петровск-Порт ш. адландырыл- кими баша дүшүлүрдү. Демокритә көрә, долашыг лифли күтлә. М. алынма үсул
мыштыр. 1896 илдә шәһәр Владигаф- шејин маһијjәти онун өзүндэн ајры мүм- ларына көрә тәбии (јун, ипэк, пәргу,
Газ, Бакы вэ Ростов-Допла д.ј. илә бир- күн дедил вә шејлэри брадан атомлар памбыг, кəтан М.-лары, асбест М. в с.)
лэш дирилмишдир. 1904 илдә РСДФ. дан төрэмәдир. Платонун фикринҹә, вә сүн'и (селлулоз, шүшә, метал, поса
нин илк ташкилотлары japaдылмыш- маһијjәт («идејалар») чисмани һисси М. вә с.) нөвләрә ајрылыр. Тэбии
дыр Фәһләләр 1905-107 илләр ингила варлыға, јə'ни конкрет Һадисəлəрин М. тә' jипатына көрэ кеји, мебел ара
бында фэал иштирак етмишләр. 1917 мәҹмусуна мүнҹәредилмәздир; o һиссэн гаты үчүн, техники (истилик изолјаси
ил декабрын 1(14) - дэ Совет haкимијja- дәркедилмээ, гејри -мадди характердә јасы үчүн oдaдaвaмлы М. в. с.), тибти гурулмушдур. "Лакин 1918 илин ја- олуб, әбэди вә сонсуздур. Орта әср фәл- дә ишлэдилән вә с. олур. Сүним.

инфаатда истилик вэ сос изолјаси јасы
материалы кими, кимја сэнa jecиндэ ма је

вә газларын филтрасијасы үчүн кениш
татбиг eдилир.
МАҺМЫЗЛАЛә (Corydalis) — хаш
хашкимиләр фәсиләсиндән битки ҹин
си. Чохиллик, падир һалда ики вә ја
бириллик oтлaрдыр. Сары, ағымтыл,
чәһра јы, јахуд гырмызы чичәкләри сал
хымшәкилли чичәк групунда јерләшир.
Узунсов, икитајлы мејвэси гутуҹугдур.
Шимал јарымкүрәсинин мүлa jим гур
шағында 300- дәк (1 нову тропик Афри

Mаhачгала шәһәрин- бирдә вә 'Орта Аси ја дагларында 70, о
кa дaғларында), ССРИ дә, әсacән, Си

дән көрүнүш. ҹүмлэдэн А зэрб.ССР-дә 6 нөвү ja jыл
мышдыр. Сых м. (С. solidа, эввәл
ләр С. halleri адланырды) ССРИ-нин
Авропа һиссәсинин ишыглы енлијарцаг



МАҺМУДАБАД ВУРУШМАСЫ 395

0

фә

әд: Хайбуллаев С., Поэзия ит-түрк»үн Мәһәммәд ибн Әбүлфәтһ
мужества и нежности, М., 1978. әс Сави əд Димәшги тәрәфиндән үзү
МАҺМУД (Mahmut II) (20.7. 1784, көчүрүлмүш јежанә әлјазма нусхаси
Истамбул —1.7.1839, Истамбул)-түрк (1266) Истамбулда Милләт китабха.
султаны [1808—39]. Феодал пәракән- насында сахланылыр. М. К.-нин түрк
дэлијини ләга етмәк, мәркәзләшдирил- диллəринин синтаксисинә даир дөврү
миш дөвләт вә ин зибати апарат јарат- мүзәдәк кәлиб чатмамыш «Китаби ҹә
маг вә өлкәни «авропалашдырмаг» мər- ваhирин нəhв фил луғат ит түрк» әсә
сəдилә бир сыра ислаһатлар (јеничәри ри дә олмушдур. 1971 илдә «Дивани лу.
корпусларынын, һәрби-лен верки сис- ғат ит-түрк» әсәринин 900 иллик јуби
теминин ләгви, Авропа типли назирлик леји дүн ја мигјасында, ҹүмләдән
ләрин тә'сис олунмасы, дүнјави вә СЃРИ-дә гејд едилишдир.
һәрби мәктәблəрин japaдылмасы вә с.)
hојата кечиришди. Лакин бу ислаһат. Т. 1–3, Тошкент, 1960—63; Divanu lugatӘсәрләрн: Туркий сузлар девони,

лар Османлы инеријасынын да ғыл-it-turk tеrсumеsi. Geviren Besim Atalay,
масы вэ тэдричэн истисади вә сијаcи cilt 1—3, Ankara, 1939—41.
мүстэгиллијини итирмэсинин гаршысы әд.: Бартольд В. В., Двенад
ны ала билмэди. цать лекций по истории турецких народов
МАЪМУД гәзинәви, Јәмин əд дөвлə Средней Азии, Соч., т. 5, М., 1968; Со
Әбу л Гасим (969 вэ ја 14.11,970, Гәзнә ветская тюркология», 1972, № 1.
(индики Гәзии) — 30.4.1030, орада] — МАҺМУД сә'д OFЛУ (?—?)—13 әс
Гәзнәви.Тәр дөвлотинин һөкмдары рин 2-ҹи јарысы — 14 эсрин аввәлләрин

лы вә гарышыг мешәләрпіндә, мар
шал м. (С. marshalliana), дар - 1998—1030]. Гәзнэвиләр сүлaләсинин дә jaшa jыб japaтмыш Азэрб. ме' мары.
бариаг м. (C. angustifolia) көлкәли көркəмли нүмa jэгдәси. Бөјүк енержи Бакы jахынлығындакы Бибнһејбәт һәс:
енлијарпаглы мәшәләрдә битир; көк јум- вә ирадəси илә фәргәләпән, истe'даллы ҹиди минарэсинин (1301), Нардаран
руларында алкалои ләр вар. 1. јахины эркәрдә вә маһир си јасəтчи олан М.Г. к.-ндәки гәсрин (1301) вэ Ичәришәһәр.
балверән, декоратив битки,дир.

һәм дә һијлэкэр вә гәддар мүстэбид ол- дəки (Бакы) Молла Әммәд мосҹилинин

МАҺмызчичәк, MVIII, халг һәрәкатларыны амансыз
дел финиум (?) мүэллифидир. Бибиһејбэт мэсчи

(Delphinium)-гајмагчичәклиләр лыгла јатырмышды. М.Г. нии haкимиј динин минараси Ширван-Абшерон ме'.

силәсиндән чохиллик битки ҹинси. Јар сифаси түдрәти хүсусилә артымышды. ләриндэндир. Дикәр иштәрін мә'лум
јоти дөврүндә Гәзнәвиләр дөвлатинин марлыг мәктәбинии əн јахшы нүмунә

паглары бармагвары бөлүмдүлүр. Көj, 1000 — 27 илләрдә Шимали Һиндистана дејил.мави, бэнөвшəји чичәкләри салхым 17 həрби jүрүшү нәтиҹәсиндә өлкәни та МАҺМУДАБАД--Азэрб.-да орта әсрвары вә ја сүпүркә ничәк грунунда јер
ламыш ва он минләрлә эсир апармын шәһәри. Һәмдуллаһ Гәсвининин јазды

ләшир. Мејваси 1, јахуд 3-5 чалов

дан ибаратдир. Шимал јарымкүрәсин - дөвләтенә гәләбә чалмыш (1008), 1017 муд Газан хан Хәзәр дәнизи јахынлы
ды; Бэлх јахынлығында Гараханиләр ғына көрә М.-ы Елхани һөкмдары Mah

ларында 300, сёРИ дә 10о, о чүмләдән илдә Харәзмә jүрүпләр, етмишди. м.г. ғында салдырмыш вә өз ады илә адланнин һәрби мүвәффәгијjәтләр газанма дырмышдыр. Баҹрәвандан 20 (тәгр.
сында онун japaтдығы гуламлардан 140 км), Әрдәбилдән 40 (тәгр. 280 км)
ибарәт сечмә гошун һиссәләри мүһүм фәрсэх мəсафәдә јерләширди. А. Бакы
рол оjнамышдыр. М.Г. Гәзнәниләр дөв ханов М.-ын дәниз кәнарында, Күр
латиндә елм вә мәдәнијjәтин инкиша- чa jынын ики голу» арасында олдуғуну
фына көмәк етмишдир. көстәрбишдир. Тәдгигатчыларын бир
МАЪМУД КАШГАРИ, Mah мудгисминин фикринчә М. индики Ма
ибн әлһү се јн ибн Мәһэм- саллы рну әразисиндә иди. Бакы—сал
мәд эл Кашгари (?—?)—11 әср јан автомобил јолунун 115 км лијиндә
Орта Асија алими, филолог вэ фолк - «Гырчыраг» адланан јердә археоложи
лорчу. Кашгар вэ Бағдад мәдрәсәлә ахтарыштар заманы (1978) ашкар еди
риндә тәһсил алмыш, түрк халклары вә лән jaшa jыш јеринин (cah. 16 км?) М.
гәбиләләринин jaшaдығы јерләри кәз- ын галыглары олдyғy eһтимал етилир.
миш, oнлaрын дилларини, әдәбијјаты- Карван јоллары говоагында јерлә
ны, тарихини, адәт вә ән'әнәләрини өj- шән М. Куштасфи маһалынын сонот.
рәнлишдир. Мәшһур «Дивани луғат карлыг вэ тиҹарәт мәркази озмушдур.
ит түрк» (1072–74) әсәринин мүәлли- 1394 илдә Тејмурун, 1468/69 илдә Ағ

Азәрб.ССР-дә 13 нөвү мә'лумдур. Ән фидир. Әсәрдә түрк Дилләрии ин гоjунту Узун һәсәнлә мүһарибәјә ha
чох ja jыланы биржтлик чөл М.-ји фонетика вә морфоложи јасы, диалект зырлатан Тејмури һөкмдары Әбу Сәи
(D. consolida) — алаг вә бојат биткиси хусусијjәтләри hаггында гијмәтли мә' - дин (Mah.мудабад вурушмасы да бу за
вә чохиллик һүндүрм. дир (D. лумат верилмишдир. Лүғәтә түрк дил ман баші вермишди), 15000 илдә исә 1 Шаһ
clatum). Мешә, чәмән вэ коллугларда лəринин занкинлијини əкс етдирән ми Исма jылын гошунлары М. јахынлы
битир, тәркибиндә тибдә истифадэ олу- саллар, халг ше'ри намунәләри, аталар гында гышла мынды. 1555 илдә 1.-ын
нан делфинин, слатин вә с. алкалоид сөзү, мәсәл вә с. дә салынмышдыр. haкими Шәрәфхан Бидлиси иди. М.
ләр олур. Һәр 2 нөн инсектисидләр ки- 8000 ә јахын лексик ваhиди әһатә едән зарбханасында Ширваншаһлар адын
ми еффектлидир. Бир чох нөвлəри де «Диван»да 26 түрк дилиндә нүмунә ве- дан пул кәсилдији мә'лумдур. Eһтимал
коратив биткидир. рилсә дә, эсас лүғәт материалы 2 әдәби ки, 17-18 эсрлэрдэ феодал ара мүһа
МАҺМУД (тэхәллүсү: әжлады вә фа- дилдән тошланмышдыр: 1 чиси мүәлли- рибәләри нәтиҹэсиндә тәнәззүлә уғра
милијасы Маһмуд Mәhәммәдов) (1873, фин ана дили олан шәрг түркҹәси (М.К. Мындыр.
индики Унітсукул р-нунун Кахаб-Росо ону хаганијjә түркҹәси адландырыр), Әд.: Азорба јҹан тарихи, ч. 1, Б., 1961;
к. — 1919, индики Дағ. МССР, Һүмбәтов 2 ҹиси оғуз түркҹәси; буну Азәрб. әдә- Али - заде А. А., Социально-экономи
р нунун Игали к.)-авар шаири. Бакы би дилинин јазы jaгәдәрки инкишаф ческая политическая история Азербай
нефт мә' дәнләрин, э иш тәишдир. Би мәрһәләси heсaб етмәк мүмкүндүр. джана XII — XIV вв., Б., 1956.
ринҹи дүнја мүһарибәсиндә иштирак м.к. «Диваны илә түрк диллəринин МАЪМУДАБАД ВУРУШМАСЫ
етмиш, мүһарибәдән га јытдыгдан соң һәм лексик тәркибинин, һәм дә грамма- Ағгоjунлуларла Тејмуриләр арасында
ра болшевикләрә јахынлашмышдыр. тик гурулушунун тәкмиллији бахымын- Маһмудабад јахынлығында баш вер
Совет Һакимијjәти уғрунда вурушмуш, дан әрәб дили гəдəр зэнкин олдуғуну миш вурушма. Мәттәфиги Ҹаһанша
ағгвардијачылар тәрәфиндән өлдүрүл ҝөстəрди. «Диванын сонуна элавэ едил- hын Муш вурушмасында Узун һәсән
мүшдүр. Јарадыҹылығында варлы миш хәритә М.К. дөврүндә түркдилли тәрәфиндон мәғлуб едилдијини ешидэн
аиләдән олан севкилиси Муијә накам халгларын jaшaдығы әразиләрин тəc Тејмури һөкмдары Әбу Сәид А зэрб.-а
мәһәббәтиндән бәһс едән ше'рләр əсас вирини верән илк хәритадир. Түрк дил- hүҹума һазырлашды. Данышыглар
јер тутур. Ше'рләриндә дағлы гызла ләриндә улдуз бүрчләринин адлары апармаг үчүн Хорасана көндәрилмиш
рыны əсарәтлә сахлајан адәтләр ифша əсасында илләрин дөври адыны (сичан, Сара хатун Әбу Сәиди мэгсэдин дән
олунур. «Мәpjәм» («Ана вэ гыз») өкүз, бәбир, довшан, тимсаһ, илан, ат, дөндәрә билмәди. Әбу Сәид Ширван
поемасы мәшһурдур. Бә'зи ше'рләри гоjун, мејмун, тојуг, ит, донуз) да илк шаh Фаррух Jәсaрдaн (1462—1501] һәр
Азәрб. дилинә тәрҹүмә едилмишдир. дәфә М.К. вермишдир. «Дивани-луғат би јардым алмаг вә гышламаг мərcəди
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илә Маһмудабад јахынлығында дүшәр- лəринин баниләриндән олан М. 90-ҹы локијанын актуал мәсәләләринә аид бир
кә салды. 1468/69 илдә Узун Һәсән Теј- илләрдән М. С. Гәнизадә илә бирликдә сыра елми әсәрин мүәллифидир.
мури гошунларыны гурудан мүһасирә- hәмин мәктәбләрә башчылыг етмиш, Әсори: Үрәк-дамар системи хәстә
jә алды. Фаррух Jəсар Узун һәсәнлә jохсул ушагларынын тәһсилә ҹәлб олун- ликлари заманы һамиләлик вә доғуш, Б.,
иттифага кирди. Əрдәбил Һакими Сә- масына чалышмышдыр. Бакы шәһәр 1973.
фәви Шејx ћејдәр дә Узун һәсәнә кө- думасында мәктәб комиссијасынын үзвү Әд.; Рэс улбэјова с. ч., Про
мәк едирди. Әбу Сәидин гошунлары вә Азәрб. мүәллимлари 1-чи гурулта- фессор м. К. Маһмудбәрова (анадан олма
чыхылмаз вәзијjәтә дүндү вә мәғлуб jынын (1906) нүмajәндәси олмушдур. бајҹан тибб журналы», 1972, № 7.
олду. Әбу Сәид әсир алынды. Азәрб. Азәрб. -да Совет Һакимијjәтинин гәлә
һөкмдарларынын бирләшмиш гүввәлә- бәсиндән сонра халг маарифинин јени МАЪМУДИ — орта әсрләрдә (16—18)
ринин гәләбәси өлкәнин мүстәгиллији- әсaслар үзәриндә инкишафы саһәсиндә Иранда, Загафгазијада (хүсусилә
нин горунмасында мүһүм рол оjнады. фэалијjәт көстəрмиш, 1921—27 илләрдә Азәрб.-да) ишләдилән күмүш сиккә.
әдпетрушевски и. п., хv Апи-нин директор мүавини вә дирек- Номинал дәјәри 100 мис динара бәра

өсрдә Азәрбајҹан дөвләтләри, Тарих вә тору олмушдур. бәр иди. Илк дәфә Сәфәви шаһы Мә
Фәлсәфә Институтунун әсәрләрн, ҹ. 1, МАЪМУДБӘјов Шамил Фәрәмәз оғ- hәммәд Худабәндәнин һөкмранлығы
1951; Ибраһимов Ф., Азәрбајҹанын лу (5.12.1924, Нахчыван) — Азәрб. совет (1578—87) дөврүндә вә онун адындан
ху әср тарихинә далр очеркләр, Б., 1958. кино режиссору. Азәрб. ССР эмәкдар і мисгал (4,68 г) ағырлығында кәсил
МАЪМУДАВАР — Азәрб.ССР Масал- инҹәсәнәт хадими (1976). Азәрб. ССР миш вә худабәндә», «мәһәммәди»,
лы р нунда кәнд. М. советлијинин мəр- Дөвләт мүкафаты лауреаты (1969). «мәһмәди», «М.» адландырылмыш
кәзи. Р-н мәркәзиндән 17 км ч. -да, Лән- 1969 илдән Сов. Икп үзвү. Үму митти- дыр. 1 М, 2 шаһыја, 2 м. 1 аббасыја
кәран овалығындадыр. Әһ. 3228 (1981); фаг Дөвләт Кинематографија Ин-туну бәрабəр олмушдур.
чајбеҹәрмә вә тәрәвәзчиликлә мәшғул- битирмишдир (1954). 1955 илдән «Азәр- МАҺМУДКəнд — Азәрб.ССР Илич
дур. Орта мәктәб, мәдәнијjәт еви, ки- бајҹанфилм» киностудијасында фәа- р-нунун (Нах.MCCP) Мәлилкәнд со
табхана, киногурғу, тибб мәнтәгәси вар. лиjjәт көстәрир. м, бир чох сəн əдли, ветлијиндә кәнд. Р-н мәкәзиндән 8 км
Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә һәлак ол- гысаметражды вә тaммeтражлы бәдии ш.-дә, дағ әтәјиндадир. Əh. 2780 (1981);
муш һәм јерлиләрин шәрәфинә абидә филмлəрин реж.-дур. Əсас филмлари: үзүмчүлүк вә тахылчылыгла мәшғулгоjулмушдур. «Ромео гоншумдур» (1963), «Гараҹа дур. Орта мәктәб, мәдәнијjәт еви, ки
МАЪМУДБәЈов Бөјүкбəј Маһмуд- гыз» (1965), «Торпаг. Дэниз. Од. Сәма» табхана, хәстәхана вар.
бəј оғлу (д. 27.9.1902, Шамахы) — совет (1967), «Шәрикли черәк» (1969), «həјат МАЪМУДЛУ — Азәрб.ССР Мәбразыл
ҹәрраһы. Тибб е.д. (1939), проф. (1940), бизи сынајыр» (1971), «Скрипканын р-нунун Кархулу советлијиндә кәнд.
Азәрб.ССР эмәкдар елм хадими (1957). сәркүзәшти» (1972), «Дәрвиш Париси р-н мәркәзиндән 20 км ҹ.-ш.-дә, Бакы—
1940 илдән Сов. Иѓп үзвү, тибб хидмә- партлaдыр» (1976; К. Рүстәмбәјовла Јереван д.), кәнарында, дүзәнликдә
ти полковники. Бөјүк Вәтән мүһарибә- биркə), «Бајгуш кәләндә» (1978), «Од дир. ӘҺ. 399 (1981); памбыгчылыг, ба
синин иштиракчысыдыр. 1947—77 ил- ичиндә» (1978) вә с. рамачылыг вә һејвaндaрлыгла мәшғул
ләрдә Азәрб. Дөвләт Тибб Ин-тунун гос- МАҺМУДБӘЛОВА Мәрдәм Фәрәмәз дур. Сәккизиллик мәктәб, клуб, ки
питал ҹәрраһијjә кафедрасынын проф., гызы (д. 2.1,1921, Нахчыван) — совет табхана; археоложи абидәләрдән Тунч
мүдири олмуш, 1977 илдән һәмин ка микробиолог - иммун дөврүнә аид Ҹангулу вә Гуштәгә кур
федранын консултантыдыр. Әсәрләри, нологу. Тибб е.д. ганлары бар.
әсacән, иринли ҹәрраһи хәстәликләрә, (1966). Азәрб. ССР МАЪМУДЛУ — Азәрб.CCP Шамхор
həрби сәһра -ҹәрраһлығына, гарачијәр эмәкдар Һәкими р-нунда кәнд. М. советлијинин мəркә
вә өд јоллары патолокијасына вә с. həср (1973). 1962 илдән зи. Р-н мәркәзиндән 23 км ш.-дә, Ҝәнҹә
едилмишдир. Ленин ордени, Гырмы Сов. ИКП үзвү. Газах дүзәнлијиндадир. ӘҺ. 2232 (1981);
зы Әмәк Бајрағы ордени, 1-ҹи дәрәҹәли 1953 илдән Г. М. памбыгчылыг, үзүмчүлүк, тахылчылыг
Вәтән мүһарибәси ордени вә медаллар Мусабајов ад. Елми- вэ hејвaндaрлыгла мәшғулдур. Орта
ла тәлтиф едилмишдир. Тәдгигат Азәрб. Ви- мәктәб, клуб, китабхана, тибб мәнтәгә

Әсәрләри: Дүз бағырсағын ҹәр русолокија, Микро- си вар.
раһи хасталиклари, Б., 1979 (и. м. Мәм биолокија вә Ҝики- МАЪМУДОБА— Азәрб.ССР Шаһбуз
мəдов, А. А. Султановлa биркə). Патоге јена Ин-тунда ишлә- р-нунда (Нах.McCP) кәнд. М. советнез, клиника и лечение острых гнойных миш, 1976—79 ил. лијинин маркази. Р-н мәркәзиндән 5 кмплевритов, Б., 1938; Амебиоз печени, Б.,

ләрдә Азәрб. Елми- ш.- дә,дағ әтәјиндадир. Əh. 752 (1981);1955.

Тәдгигат Ганкөчүрмә вә Һематолокија үзүмчүлүк вә һејвaндaрлыгла мәшғул
МАҺМУДБә)ов Маһмудбəј (1849, Ин-тунда иммун -Һематологија шв'бәси- дур. Орта мәктәб, клуб, китабхана, ки
Шамахы— 13.3.1923, Бакы) — Азәрб. нин мүдири олмушдур. Тәдгигаты мүа- ногурғу, тибб мәнтәгәси, доғум еви вар.
педагог-методисти, публиcиcт. Гори се сир тəбабəтин актуал мәсәләләринин МААМУДОВ Әһәд Абдурауф оғлу
минаријасыны битириш, ибтидаи мәк- (биоложи активлији јүксәк олaн макро- (д. 15,6, 1926, индики Загатала р-нунун
тәрләрдә мүәллимлик етмиш, 1898—1918 молекулаларын, зүлалларын, нуклеин Даначы к.) — Сосналист Әмәји Гәһрәма
илләрдә Бакыда Дөрдүнчү рус-татар туршусунун һәлл олунан антикeн фрак- ны (1949). 1950 ил дән Сов. Икп үзрү.
(рус-Азәрб.) мәктәбинин мүдири олмуш- сијаларынын) өjpәнилмәсинә һәср олун- 1941 — 49" илләрдә Загатала р-нунун
дур. «Илк гираәт» (1908), «Биринҹи ил» мушдур. М.-нын антикeн гурулуша аид К. Маркс ад. к-зунда мангабашчысы,
(1909), «Икинҹи ил» (1909, с. Әбдүррәһ- тəд гигатларындан иммун препаратла- бригадир ишләмиш, 1949 илдән кол
манбајзадә илә бирликдə), «Јени мәк-рын истеһсал технолокијасы саһәсиндә, хозчулур. 1948 илдә түтүнчүлүк саһа
тәб» (3-ҹү синиф үчүн, 1909, Аббас Һабелә хәстәликләрин профилактика вә синдә jүксәк әмәк көстәриҹиләр инэ
Сәһһәтлә бирлик дә) вәс. дәрсликларин диагностикасында кениш истифадә еди- наил олмушдур.
мүәллифидир. «Рәһбәрә адлы педагожи лир. МАЪМУДОВ Әһмәд Әқбәр оғлу. (д.
журнал нәшр етдирмишдир (1905—07). МАМУДБәЈОВА Мәһбубә Кәрим 25.5,1928, Нах. МССР, индики Илич
М. Азәрб.-да К. Д. Ушинскинин арды- гызы (11.6.1902, Шуша —13.1.1976, Ба- р-нунун Шаһтахты
Nылларындан олмуш, ана дилинин саф- қы) — совет мама-ки к.) — совет Игтисад
лығы уғрунда мүбариза апармышдыр. некологу. Тибб е.д. чысы. Азәрб. ССР
Азәрб. -да совет haкимијjәтинин гәләбэ- (1961), проф. (1963). EA-нын м. үзвү
синдән сонра Халг Маариф Комиссар- Азәрб. ССР әмәк (1972), Игтисад e.д.
лығында ишләмиш, јени совет мәктәбиә- дар һәкими (1960). (1968), проф. (1969).
ринин japaдылмасында фэал иштирак Сәһијja а'лачысы. 1948 илдән Сов, ИКП
етмишдир. 1933 — 70 илләрдә үзву. Азәрб. ССР
МАЪМУДБӘјов Һәбиббәт һаҹы Иб- Н. Нариманов ад. EA Ихтисадијат
раһимхәлил оғлу (29.7.1864, Шамахы — Азәрб. Дөвләт Тибб бөлмесинин елми
1.8.1928, Бакы)— Азэрб, маариф вә мә- Ин-тунун мама-ки ишчиси вә шө'ба мү.
дәнијjәт хадими, педагог-методист, пеколокија кафед дири (1955 — 57),
Тифлисдә Александр Мүәллимлар Ин- расынын досенти, Азәр б. CCP EA Иг
туну битиришдир (1887). М. -ун 1887— проф., мудири ол тисадијјат 11н-тунун
88 илләрдә Бакыда јаратдығы бәдии өз- мушдур. Тәдгигаты, елми ишлор үзрә директор мүавини

jjәт коллективи Азәрб. театрынын эсасан, Ін, ана ушағын сағлам- (1958 — 63), 1964 илдән директорудур.
инкишафында мүһүм рол оjнамышдыр. лығынын горунмасы проблем инә һәср М. сосиалист сифаси игтисады, аграр мә.
Бакыда рус-татар (рус-Азәрб.) мәктәб- едиумишдир. м, мамалыг вә кинеко- сәлә, ичтимаи истеһсалын интенсивлаш.
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дирилмасинин истисади проблемлəри, да түтүнчү, мангабашчысы ишләмии, M,-лар мусиги фолклорунда хүсу
Азәрб.ССР-дә к.т.-нын интенсивләш- 1964 илдән «Бакы фәһласи » C-зунун си јер тутур («Ај бəри бах», «Аман
дирилмасинні маhujjәти вә нәзәри эсас- үзүмчүсүдүр. 1949 илдә түтүнчүлүк овчу», «Гаракилә», «Губанын
лары, интенсивлатидирмэнин сәвијjәси- саһәсиндә jүксәк әмәк көстәричиләринә алмасы», «Лачын», «Сары кәлин»,
ни мүojjән едәні методика вә көстәри- наил олмушдур. «Сона бүлбүлләр», «Кәклик», «Гала
Филәр системи, онун əсас јоллары, мән- МАҺМУДтәпә— Азәрб.ССР Гусар нын дибиндә»). Азәрб. халх М.-лары
бәлэри вә хүсусијjәтләри саһәсиндә ел- р-нунун Кәдәзејхур к.-ндән 1 км шM.- әcacән бирсәслидир; вокал

ми тәдгигат ишлари апарыр. Јүксәк их- да еркән орта әсрләрә (4-8 әсрләр) аид диалог шəклиндә, хорла (унисон) oxy
тисаслы кадрларын һазырланмасында башајыш јеринин галыглары. Тәпәнин нан М.-лар да вар. М.-ларын әксәриj
хидмәтләри вар. ACE елмін редаксија һүнд. 7—9 м, саh. 1600 м?-дир. Тәдги- јəти шур, секаһ, бајаты-шираз, сләчә
шурасынын үзвүдүр (1976 илдән). гатлар заманы тәпәнин үстүндəки cahə- дә раст, чаһарқаһ мәгамларына əсасла

Әсәрләрi: Интенсивлəшидирмә дә мүдафиә диварлары илә әhaтәлән- ныр. Азәрб. халг М.-лары вәзн-ритм
кәнд тəcəрруфа тынын инкишафында баш- миш (бунларын өзүлү мүһафизә олун-, хүсусијjәтләринә көрә дә чох зəнкин
лыҹа јолдур, Б., 1962: Təcəppүфатларара- мушдур) тикилиләр мүəjjәнләшдирил- вә орижиналдыр (мусиги өлчүсү 3/4,сы кооперасија на онун
1979 (башгалары
рые экономические вопросы

дашыдан фазырланмыш дәнәзәнләр, чиј дүбејт, бајаты вә с. ше'р формаларын -
ской ССР. Б., 1965; Экономические проб- кәрпич парчалары вә с. маддін мәдәниј- дан ибаратдир. М.-ларын гурулушу

поетик матнлә, мелодијанын инкишаф
зах Азербайджанской ССР. Б., 1969; Co- МАҺны, нәғмә— вокал мусигинин принсипи илә бағлыдыр. М. жанры пе -циальное развитие села в

стңа коммунизма, Кити нев1976 (совм. сз период строитель- кен иш јајылмыш нөвү. М.-лар жанр шәкар Азәрб. бәстәкарларынын јарады -
др.); Сельское хозяйство Азербайджан вә нөвләринә, мәншә вә истигамəтинә, ҹылығында әһәмијjәтли јер тутур. Про
ской ССР на крутом подъеме, Б., 1978. характери вә ифа формаларына көрә фессионал M-ларын формалашмасы

фәреләнирләр. М. мусиги илә сөзүн хү- на ашыг мусигисинин, кəнд вә шәһәр
МАЪМУдов Мәһди Абдулла оғлу суси әлaгәсинә әсасланыр. Гэдим заман- халг М.-ларынын тә'сири олмушдур.
(д. 5.5.1911, индики Илич р-нунун Му- лардан мәрасимләрлә бағлы М.-лар Азәрб. күтләви М.-ларында совет күт
ғанлы к.)-Бөјүк Вәтән мүһарибәси (тәгвим, мәмшәт вә с.), еләҹә дә лирик ләви М.-ларынын, ингилаби һимнлә
иштиракчысы, полковник. 1939 йлдән М.-лар кениш јајылмыш вә инкишаф рин тәҹрүбәсиндән дә истифадә едил
Сов.ЙКП үзвү. 1932 илдән Совет Орду- етмишди. Авропа өлкәләриндә профес- мишдир. Азәрб. бәстәкарларынын м.сунда хидмәт етмишдир. Тбилисидә һәр- сионал м. жанрынын əсас инкишаф јарадычылығы үчүн мөвзу (вәтән, зәh
би мәктәб битирмиш (1936), батареја мәрһәләләри антик дөвр шаирләри- мәт, әмәк адамлары, достлуг һаггында,
командирін, дивизион командиринин нин, трубадур вә труверләрин, минне- ушаг М.-лары вә с.) pəнкарәнҗлији
мүавини олмушдур. Бөјүк Вәтән мү- зинкер вә мејстeрзинкерләрин јарады- сәҹијjәвидир. М.-ларын образлар алә
Һарибәсиндә 416-ҹы Азәрбајҹан дивіт- ҹылығы, дүнјави мазмунлу полифоник ми, үслуб чаларлары кетдикҹә зән -
зијасында полк командири олан м. xорлар (шансон), мәмшәт М.-ларынын кинләшир, онларын ичтимаи вә мәдәни
Берлинәдәк дөјүш јолу кечмишдир. мухталиф формалары, протестант хо- həјатда ролу артыр.
м. Ленинград Али Артиллерија Забит- ралы вә с. илә бағлы олмушдур. 18 әс- Әд.; һауы бəјов Y., Әсәрләри,ләри мәктәбини (1946), М. В. Фрунзе рин 2-ҹи јарысында камера М.-романс ч. 2, Б., 1965; исмазылов М. С.
ад. Һәрби Академијаны (1952) битир- формасы тәшәккүл тапмыш, 19 əсрдә Азәрбајҹан халг мусигисинин жанрлары.
мишдир. 1956 илдә ордудан бурахыл- м. жанрлары бәстәкарларын јарады- Б., 1960; и смайловМ., Карати -
мышдыр. з Гырмызы Бајраг ордени, ҹылығында әһәмијjәтли јер тутмушду. чева , Народная

не

рәчәли Вәтән мүһарибси ордени, Гыр- ләви ингилаби М.-лар («Марселјеза» язык, структура, судьбы. М., 1962; CoКулаковский Л., Песня, ее
мызы Улдуз ордени вә медалларла тәл
тиф олунмушдур. вә с.), сонралар фәһлә ингилаби М.-ла- хор А. Н., Путь советской песні, м.ры («Интернaсионал», «Варшавјанка») 19 68; Попова Т. В., опеснях наших

Әд.: Боков Ф. Ј., Азәрбајҹан өв- кениш јајылмышды. Совет күтләви М.- дней, М., 1969; Смирнова Н. И.,
ладларынын өлмәзикидлији, Б., 1975; лары өлкәнин мүхталиф тарихи мәрһә- Мастера советской песни, М., 1980; Эфен
јенә онун. Весна победы, м., 1979. ләләриндә зәһмәткешләрин мә'нәви һә- диева.и., Азербайджанская советская
МАҺ МУДОВА Тамилла Заһид гызы jатынын мүһүм ҹәһәтләрини экс етдир песня

(д. 21.4.1931, Бакы)— Азәрб. совет миш, совет мусиги јарадыҹылығынын МАҺны вә Рәгс АНСАМБЛЫ,
пианочусу. Азәрб. эсас саһәләриндән биринә чeвpилмиш- Азәрбајҹан Дөвлат Ma h
ССР хал артисти дир. 1930-ҹу илләрдән М. жанры диҝәр ны вә Рәгс Ансамблы— 1936
(1974). 1967 илдән өлкәләрдә дә популјарлашмыш, сонра- илдә Ү. Һаҹыбəјовун тәшәббүсү илә
Сов.ИкП үзвү. Мос- лар солист вә вокал-инструментал ан- Азәрб. Дөвләт Филармонијасы нәздин
ква консерваторија- самблларын ифасында естрада М.-ла- дә japaдылмышдыр; әрвәлләр хор вә
сыны (1954, J. За- ры вүс'әт алмышдыр. Мүасир М.-ла- рәгс групу мүстәгил коллектив олмуш,
Кы синфини) вә рын (илк нөвбәдә совет М.-ларынын) 1938 илдә ваһид ансамблда бирләш -
аспирантурасыны сүлһ вэ сосиал тәрәгги уғрундакы беј- мишдир. Ансамблын ифасы үчүн илк
(1957)битирмишдир. нəлхалг һәрәкатда сәфәрбəредиҹи, иҹ- әсәрләри вә халг маһны ишләмәләрини
1947 илдән Азәрб. тимаи ролу әһәмијjәтлидир. М. жанры- Y. Һаҹыбəјов јаратмышдыр. Һазырда
Радио Комитәсин- нын инкишафында совет бәстәкарла- репертуарына Азәрб., CCPЙ, еләҹә дә
да солист олмуш- рындан и. Дунајевски, м. Блантер, хариҹи өлкә халгларынын маһны вә
дур. 1954 илдән А. В. Александров, А. Новиков, В. рәгсләри, һәмчинин халглар достлуғу,
Москонсертин co- Соловјов -Седој, А. Пахмутова вә б.- сүлһ, әмәк вә с. Мөвзулара һәср олун

лист идир. М.-нын репертуарына рус вә нын хидмәтләри
Гәрби, Авропа классикларинин, мүасир вар.
совет вә хариҹи өлкә бәстокарларынын Азәрб. халг М.
әсәрләрн дахилдир. М. Азәрб. бәстәкар- лары һәм жанр, һәм
ларындан Г. Гарајев, Ф. Әмиров, М. дә мәзмун е'тибари
Һамыјев, А. Мәликовун фл. әсәрлә-лә зəнкиндир: зәh
ринин илк ифачыларындандыр. М.-нын мәт («Чәк, шумла
ифасы үчүн eмoсионаллыг, техники ка- јери», «Бичинчи
Миллик, дəрин үслуб дујуму, нүанс нәғмәси»), тарихи
зəнкинлији сэҹијjәвидир. ССРЙ-нин бир гәһрәманлыг («Ба
чох шәһәриндә, хариҹи өлкәләрдә (Ин- бәк», «Пијада Кор
килтәра, Белчика, Маҹ. ХР, Һиндистан, оғлу», «Нәби»), мөв
ПXP, Замбија вә с.) гастролда олмуш- сүм вә мәрасим нәғ
дур, мәләри («Сәмәни»,
МАЪМУДОВА Хәдичә Мурвәт гызы «Жүнәши дә'вәт»),
(д. 6.7.1929, индики ҹәлилабад р-нунун адәт вә ән'әнәләрлә
Пришиб ш. )–Cocиалист Әмәји Гәһрә- бағлы М.-лар («Хы
маны (1950). 1949—64 илләрдә Мәлила- најахды», «Ај мүба
бад р-нунун «Бакы фәһләси» *к-зун - рәк») вә с. Лирик
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муш вокал-хореографик композисија ја мавры» ады илә МАҸАР — дөрдтәкәрли араба нөвү.
лар дахилдир. Бир чох Азәрб. ифачы екранлашдырыл- Ҹəнуби Украјна, Крым вә Гафгазда,
ларынын (Ә. Абдуллаев, С. Гәдимо мышдыр). 1962—68 оҹүмләдән Азәрб.-да (хүсусилә Губа —
ва, Ә. Дилбази, Ш. Әләкбәрова, Р. Му илләрдә Ҝүрҹүс- Хачмаз вә Ләнкәран зоналарында) ке
радова, А. Мәликова, Б. Мәммәдов тан Бәстәкарлар йт- ниш јајылмышды. Бир ҹүт hејван(өкүз,
вә б.) jетишмәсиндә ансамблын әһәмиj тифагы Идарә һеј - кәл вә ја ап) гошулан м. дөрдтәкәрли
јатли ролу олмушдур. Мүхталиф вахт əтинин сəдри, 1962 арабаларын диҝәр типләриндән нисбә
ларда г. Алмасзадə, c. Рүстәмов, ҹ. —73 илләрдә ССРИ тән узун вә јанларынын (лајдыр)
Чаһанкиров вә б. ансамблын бәдии рəh Бәстәкарлар Итти- hүндүр олмасы илә фәреләнирди. М.
бəри олмушлар. 1958 илдән Азәрб.ССР фагынын катиби ол- ын 2—3 әсрләрдә Шимали Гафгазда ја
әмәкдар коллективидир. ССРИ-нин бир мушдур. ССРИ Али шамыш маҹарлар тәрәфиндән Азәрб.-а
чох шәһәриндә, харики өлкәләрдә Советинә (6—7-ҹи ҝатирилдији күман едилир.
(Иран, Чин, МӘР, Белчика, Италија, зағырыш) депутат MANAP дили — маҹарларын дили.
һолландија, Испанија вә с.) чыxыш ет сечилмишдир. 1939 Фин-угор диллəринин угор групгуна да

Мишдир. педагожи фәалијjәт көстәрир хилдир. М.д.-ндә тәгр. 14 млн. адам да
Әд.: Азербайджанская государствен- (1963 илдән проф.). Ленин ордени, нышыр (1975). Ahəнк гануну күчлүдүр;

ная филармония имени м. Магомаева, «Шәрәф нишаны» ордени вә медаллар- сайтләрин ahəнки Азәрб. дилиндә олду
Б., 1959. ла тәлтиф едилмишдир. ғу кимидир. Вурғу һәмишә сөзүн илк
МАҺРЫзлы — Азәрб.ССР Ағдам р-ну- МАЧАдо (Machado) Густаво (д. 19. hеҹасына дүшүр. Илтисаги дилдир.
нун Гарадағлы советлијиндә кәнд. Р-н 7.1898, Каракас) — Венесуела вә бејнəл- Исим тәк вә ҹәмә көрә һалланыр (20
мәркәзиндән 16 км шм.-ш.-дә, Ағдам халг фәһлә һәрәкаты хадими. Ҝәнч һал). Минс категоријасы joxдур. Сифәт
д.ј.ст. ндан 14 км аралы, Гарабағ дү- jашларындан тәләбә һәрәкатына кошул- вә сајлар тә'јин кими тә'јинләнәнлә уз
зүндəдир. Әһ. 1210 (1981); үзүмчүлүк, муш, ингилаби фәалијjәтинә көрә тә' - лашмыр. Фе'лин тəк вә ҹәм һаллары,
тахылчылыг, памбыгчылыг, hејвандар- гибләрә мә'руз галдығы үчүн мүһаҹи- 3 шәхси, з заманы (индики, кечмиш,
лыг вә барамачылыгла мәшғулдур. Ор- рәт етмәјә мәҹбур олмуш, Авропа вә кәләҹәк), 3 формасы (хәбәр, әмр, шәрт)
та мәктәб, хәстәхана вар. Бөјүк Вәтән Америка өлкәләриндә јашамышдыр. вар. Ҝәләҹәк заман хәбәр формасы
мүһарибәсиндә һәлак блмуш һәмјер- Кубада (1925), Мексикада (1926—29) вә кечмиш заман шəрт формасы көмәк
лиләрин шәрәфинә абидә гоjулмушдур. коммунист һәрәкатында иштирак ет- чи фе'лләрлә дүзәлдилир. Лексика
МАҺУД — апаратла әфирмә үсулу илә мишдир. 1931 илдә мүһаҹирәтлә Вене- сында түрк, славјан вә алман дилләрин
халис јун вә ја јарыјун ипликдән һа- суела Коммунист Партијасына (ВКП) дән кечмә сөзләр чохдур. М.д. нин илк
зырланмыш сых парча. Адәтән полот- дахил олмушдур; 1936 илдән вка мк - јазылы абидәси «Гәбирүстү нитг»дир
но, јахуд саржа тохунмасы илә истеһ- нын, 1946 илдән мк Сијаси Бүросунун (тәгр. 1200). Јени әдәби дил 19 асрдә
сал едилир. Иплијин нөвүндән вә га- үзвүдүр. 1947 — 48, 1958—63 илләрдә формалашмышдыр. Әлифбасы латын
лынлығындан (хәтти сыхлығындан) вә 1968 илдән Милли Конгресин үзву графикасына əсасланыр.
асылы олараг зәриф, кобуд вә јарыко- сечилмишдир. 1958—70 илләрдә вка Әд.: Майтинская К. Е., Вен
буд м. парчалар вар. Һәлә гадимдән мК-нын милли катиби иди. 1963—68 ил- герский язык, ч. 1—3, М., 1955— 60; je
Тир, Сидон, Бабил вә с. шәһәрләрдә ләрдә һәбсдә олмушдур. 1969 илдән нә онун, Историко-сопоставительная
примитив усулла М. Һазырландығы мә'- Вќп МК-нын мәркәзи органы «Трибу- морфология финно-угорских языков, М.,
лумдур. Сонралар јунанлар вә ромалы- на популар» гәзетинин директору, 1971 1979.
лар да М. истеһсалыны мəнимсəдиләр. илдән: вкћ МК-нын сəдридир. Халг
Помпејдә апарылмыш газынтылар за- лар достлуғу ордени илә тәлтиф едил
маны м, галығы ашкар едилмишдир. мишдир.
Орта әсрләрдән башлајараг М. истеһ- МАЧАДО-И-РЎис (Machado y Ruiz)
салы Авропада, оҹүмләдән Русијада Антонио (26.5.1875, Севилја—21.2.
(Москва, Кијев, Новгород) тәшәккүл 1939, Франса, Коллиур)— испан шай
тапды. ри. Илк ше'рләр китабы «Үзүнтү

Азәрб.-да һәлә гадимдән истеһсал ләр» 1903 илдә дәрҹ олунмушдур. «Кас
олунан м. 9—12 аср әрәб мүәллифлә- тилија чөлләри» (1912) шер топлусун
ринин (Мүгәддәси вә б.) вердији мә' - да халг күҹүнә инам, иҹтимаи бәра
лумата көрә хариҹи өлкәләрә дә ихрам бəрсизлијә гаршы е'тираз аксини тап
едилирди. Кечмишдә М.-дан, әсacән, мышдыр. Гардашы Мануеллә биркә
киши үст кејими (чуха, архалыг вә с.) мәнзум пјесләр јазмышдыр. Бөјүк Ок
тикилирди. Һазырда М.-дан, гыш пал- ті абр сосиалист ингилабыны рәлбәтлә МАҸАРЫСТАН (Magyarország), Ма
Тосу вә костјум тикилишиндә, һәмчи- гаршыламышдыр: «Јени нәғмәләр» ҹарыстан Халқ Республи
нин техники мərcəдләрлә истифадә еди- (1924) топлусу. Испан халгынын мил- касы, Маҹ.XP (Magyar Népköztärsa
лир. Шевиот, трико, драп, бобрик, ли-ингилаби мүһарибәсиндә (1936—39) säg).
бајка вә с. М. парчалара аиддир. фәал иштирак етмишдир («Мүһарибә» Үмуми ма'лумат. Мәркәзи Авро
МАҺУР, орта маһурмуғам. Ма- топлусу, 1937). Испанијада адына Беј- пада, "Дунај чајы һөвзәсинин мəркә
hyp-hиндинин шө’бәләри эсасында фа нәлхалг мүкафат тә'сис едилмишдир. һиссәсиндә дөвләт. Шм.-да ЧССР,
мајəли раст тоналлығында ифа олунур. Әсәрләри: Избр. лирика, М., 1969; г. -дә Австрија, ҹ.-да ЈСФР, ш.-дә РСР,
Һүсејни, Маһур, Раст-һинди, Һүсејни Избранное, М., 1975. Шм. ш. дә ССРи илә һәмсәрһәддир.
(зилдә), Вилајəти, Əширан (каденсија) әд.: Григорьев В. П., Антонио Саh. 93 мин км2. Əh. 10,7 млн. (1980).
шөбәләриндән ибаратдир. Мачадо (1875—1939), М., 1971; Антонио Пајтахты Будапешт Ш.-дир. Инзибати
МАҺУp-hинди — Myғaм. До мајəли Мачадо. Библиографический указатель, ҹәһәтлән 19 медјејә бөлүнүр. Будапешт
раст

М., 1979.
тоналлығындадыр. Бәрдашт ш. ајрыҹа инзибати вафиддир.

(Рак Абдулла), Маһур, Раст-Кинди, MANAP — Шимали Гафгазда, Кума ча- Дөвлат гурулушу. М. сосиалист
Һүснијjә, Рак-Кинди, Шикәстеји фарс, jы саһилиндә 13—16 əсрләрә аид Гы- дөвлəти, халг респ. сыдыр. 1949 ил
Әширан, Əраг, Рак (каденсија) шө бә- зыл Орда шәһәри (харабалығы Став- Конституси јасы гүввәдәдир (1972, 1975
ләриндән ибаратдир. ропол өлкәсинин Будіоновск ш. ндә- илләрдәки дəјишикликләрлә). Дөвләт
МАЧАВАРИАни Алексеј Давидович дир). Әрәб мәнбәләриндә (13 әср) во рус һакимијjәтинин али вә jeкaнә танун
(д. 23.9.1913, Гори)-күрҹү совет бәс- салнамәләриндә (14 əср) ады чәкилир. вериҹи органы әһалинин умуми, бәра -
Тәкары. ССРИ халг артисти (1958). 13—14 əсрләрдә ири тиҹарәт сәнэткар- бəр вә бирбаша сечки əсасында 5 ил
ССРИ Дөвләт мүкафаты лауреаты лыг мəркәзи олмушдур. М.-да сиккә мүддәтинә сечдији бирпалаталы Дөвләт
(1951). «Ана вә оғул» (1945), «Һамлет» кәсилирди. м, әһалисинин етник тəр- Мәҹлисидир (сессијаларарасы дөврдә
(1979) операларынын, «Пәләнк дәриси киби (монголлар, гыпчаглар, руслар, Маҹ.XP ин Pəјасəт hej'әти); иҹра ha
кејмиш пәһләван» (1974) балетин ин, аланлар ва б.) мүхталиф олмушдур. кимијjәти органы Дөвләт Мәчлисинин
ораторија (1952), 2 симфонија (1947, Археоложи газынтылар заманы (1967) сечдији Назирләр Шурасыдыр. Дөвләт
1971), скрипка илә орк. үчүн консертин чиј вә бишмиш кәрпиҹдән чохотаглы һакимијjәтинин јерли органлары 4 ил
(1950), «Парис күндəлији» (1979) фп. jашајыш евләри, мәдрәсә, мәсҹид, түр мүддәтинә сечилән вил., шәһәр, рн вә
силсиләсинин, вокал әсәрләрин, . театр бә галыглары ашкар едилмиш, сахсы кәнд шураларыдыр; һәр шура өзүнүн
тамашаларына, кинофилмләрә мусиги су кəмəринин галығы, мүхталиф әмәк иҹраијjә комитәсини сечир. 18 јашына
вә с. мүәллифидир. «Отелло» (1957) аләтләри, сəнəткарлыг нүмунəлəри вә с. чатмыш вәтәндашлар сечки hүrугуна
балети мәшһурдур (1961 илдә «Венеси- тапылмышдыр. маликдир. Мәһкәмә системи Али мəh

зи
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кәмә, ви 1.. рн мәһкәләләри вә һәрби дә әкинчилијин әһәмијjәти артды, тор- рын бу мүбаризасини күчләндирди. 19
stəһкәмәләрдән ибаратдир. Ганунчу - лаг үзәриндә феодал мүлкиjjәти фор- әсрин 40-ҹы илләриндә за дəкан мүхали
туға нәзарәти Баш прокурорун баш- маташ ды. 10 әсрин сону—11 әсриін әр- фәтинин сол чинаһына Л. Кошут баш
пы тыгы итә прокурор:1yr liəјата кс- вәл эрин дә мачарларын ик дөв.Тэт чылыг етди. Бу дөврдә һәмчинин, халг
чирир.

тәшки. Латы japaн, ты. Феодал дөв.пәти- күтләләринин нүмajәндәләри дә сијаси
Тәбиәт. І. ын цох һиссаси Орта ни јарады амасында Арпа 1.7ар сүла.1 - мсідана чыддылар (м. Танчич вә б.).

7ј чај ду зән, тјиндадир. Өлкән ин 45 ү синхэн онан кніаз Кеза | тәrp. 970—997 | Шаир Ш. Петофи башда олмагла М.•
ова ты вә гәпән түзәнлик,тир. Əрази вә онун оглу 1 Иштван (997 10:38] бөјүк ын азад дилмасини гаршија мәгсад
нин м. һиссәсинә Карпат дрынын ро:1 ојладылар. (М. - на католис измни тојан Кәнч Маҹарыстан» тәшкилaты
(Кекси 1. -1015 м; М. да эн јүксәк рәсми ин кими тэгбиги 1ə І Іштванын јаранды. Капиталист мүнасибәтләри
ирва), г. һиссасинә Aiп арынын тогт- ады итә бағытыр). М. та феодалтай Нин инкишафы буржуа инила быстары дахитдир. Дунај чајы М. ы 2 һи. ма IIpoccci Maҹар крал.1,тарынын јени нын башланмасыны сүр'әтләндирди.
са је бөтүр. Дунајдан ш. дә Бөјүк әразиләр уғрида мүһарибә тəри илә мү- 1848 ил мартын 15 дә Пент ш.-нин фәһ
Орта Дунај овалығы (Алфелд) јерлә- шајиәт блунурду. Монгот татар баскыны тэтəри, сəнəткарлары вә буржуа нүма
шир. Ҳуна јын сагсаһил һиссәсини, əса- (1240 — 41) вә дахи. Ти мүһарибәләр өт jәндәләри үсјан галдырды; haкимиj
сән, чох парчалануыш дүзәнлик — Ду- кәнин инкишафыны тәнкитсә дә, артыг jәт мухталиф демократик дәрнәкләрин
нантут тутур. Дактар, әсәсән, əhəнк да- 14 эсрдә М. да әмгәә шул мүнасибәтләри вә клубларын нүмa jән дэләриндән иба
шы вә доломитләрэн, Бөјүк Орта Ду- јаранды. Анжу сүтасиӘін Карл рәт ичтимаи Гуртулуш Комитасинин
нај ова тығыны сәтһи лөссәбәнзәр Робертин [1308—42) haкимијjәт дөв әлинә кечди (бах ачарыстанда 1848 —
кичәләрдән, Дунантул исә лөсслә өр- рүндә дахін.ли мүһарибә;Тәрә сон гоjул- 49 ил.ләр ингилабы). Такин Сүлһ Пар
түлү гумлу -ки.т.ли сухурлардан тәш- ду, шәһәрләр са јча артды вә инкишаф тијасы (1848 илдә japaдылмышды) вә
кип отунмушдур. Фајдалы газынты- етди. 15 эсрин әрвәлләриндә түрк тəрин баш командан Көркејин əтрафына топ
лары: лигнит, газ, нефт, дәмир фили - м. әразисинә баскынлары башланды лашмыш ме'тәдил гүввәләрин хәјанәти
зи, roliyр көмүр, даш көмүр, боксит, (Ҹəнуби М.-а түркләрин илк һүчум. үзүндән 1849 ил августун 13-дә инги
манган филизи. Иглими мулајим кон- лары 1416 вэ 1418 илләрдә олмушдур). лаб мәғлубијjәтә украды.
тиненталдыр. Орта темп р јанварда Түркләрә гаршы дөјүш.Тәрдә сәркәр - Ингилабын мәғлубијjэтиндән сонра
— 2 дән — 4°C jәдәк, ијулда 20 — 22,5°С- дә Јанош һунјади фәргланди (1456). M. да мүтлэгијjәтчи террор режими го
дир. Иллик јағынты 450 мм - дән (мәр- 1458 илдә онун оғлу Матјаш Һунјади рулду. Лакин һабсбурглар интилаб ке
кә һиссәдә вә ш.-дә) 901) м.м ә (ҹ. г.- М. кралы сечилди. Онун дөврүндә дишиндә ләғв едилмиш (1848, 18 март)
дә) гәләрдир. Əсас чајлары кәмичилијә мәркәзи haкимијjәтин мөһкәм.Тәнмәс и тәһкимчилик һүгугуну бәрпа едә биiмә
зарарлы Дунај (40 км и ЧССР илә cәр- өлкәнин хариҹи үчумлардан горунма- диләр. 1853 ил Гануну кәндлиларин
һәлдәні, 270 км-и м. Бразисиндән ке- сында мүһүм рол објнады. м. Һунја- шәхси азадлы ғыны вә мүлкиjjәт һүг.
чир) ва онун сол гоу Тиса, ән бөјүк динин өлүмүндән сонра күҹләнән фео- туну тәсдиг етди. Ислаһаттар капит.
көтү Бататондур. Әcacән, гараторпаг- дат иртиҷасы, мүкәттәфијjәтләрин тиэмин инкишафына әлвериціли Шураи г
лар дағ.тыг вә тәпәли јерләрдә тонур артмасы, мүлкәдар мәһкәмәләринин japaтды. Сәнајсдә сех мəhvдташыр
мешә вә чимли карбонатлы, Тиса вә Ду- өзбашыналығы бөјүк кән.лли үсјанына мастары заифләди, д.і. чәкилиши ке
нај чајтарынын дәрәсиндә ал, тувиа.1 тор- сәбәб олдv [бах Дожа Дјорд үсјаны нишләнди, мә" дəін сәнајсси ва мета тур
паr.тар, Афсуддә шорлашмый торпаг- (1514)]. Үс јан јатырылдыгдан сонра кија инкишаф етди. Австрија — Итали -
лар ja jылмышдыр. М. Бразисинин чох кэндлиләр ганунла торпаға тэһким ја-Франса муһарибәсиндә (1859) Авст
һиссаси шумланыр; 13,5", и мешәдир. едитди. Турк гошунларынын оhач ја- ријанын мәғлубијjәти мҹар халкынын
hcјванлары: довшан, чөзсичаны, түп- хынлығында маҹар ордусуну мәғлу- милли аза длыг мүбаризасини күҹ.1əн
кү, кирпи вә с. Мили парк (Тихан) вә биjjәтә укратмасы (1526) илә ваһид дирди. Австрија күзәшга кетмәјә мәҹ
горулар (Кишбалатон, Сексд Феһерт М. кралығына сон гоjулду. Өлкә ос- бур олду, маҹар парламентинин рә коми
вә с.) вар. манлылардан вә һабсбурглардан асылы тат јығынҹагдарынын чакырылмасына,

әһали, әһа линин 96", дән чоху вәзијjәтә дүндү. hабсбургларын та- Дөнләт идарәләрин. мачар дилинин
чачарлардыр (1980); словак.тар, ру- белијиндәки әрaзидә тәһкимчилик ла- иштәни.тмасинә ичаза пери.Т.ди. 1861 ил:
мын.Тар, атман,тар, хорваттар, серб hа да мөһкәмләнди. Отузиллик муһа- дә чакырылмыш М. Дөв.Тәт Мәчлиси
Тәр, гарачылар вә б. хаглар да јатша рибәдән (1618—48) сонра шаир, һәр- 1858 из буржуа ислаһатларынын бәріга
јыр. Дөвләт дити мачар тилидир. Диін- би вә си јаси хадим Миклан Зринји сыны вә милли һөкүмәт јарады.масыны
дар:тарын чоху қаток дир; протестант. Өлкәнин бүтүнлүклә Һабсбургларын ирәти сүрдү. Бcјнәлхалг вэзијjәт и кст -
православ вә б. да вар. Икинчи дүн ја гарәти алтына дүшмәмәси үчүн онла- дикҹә нисләшән Австрија һөкүмәти
муһарибәсиндән сонра тәбии арзымын рын көмəји олмадан түркләри өлкәдән јенидән күзәштә кстди. 1867 пт Авг 1
арга ГЫ лүшмаси пәтичәсиндә әһалинин говмағы нәзәрдә тутан план ирәли сүррија — м. сазишинә көр. Австрија —
тәркибиндә ушаг нарын сары аза:1мын. Тү. Мачар вә хорват магнатларынын ачарыстан монархијасы japaдыл ты.
јанилы тарын са јы исә артмыдыр. Иul. h:бсбурглар элејһинә чылышы (1670) 1867 и 1 февралын 17 дә jaрaлымын
тәјән әһалинин (5 м. 11. дан чох; 19701) халга архаланмадығындай мүвәффәгиј. м һөкүмәти дахили өзүнүидарә һу
72°% и фәһлә вә ' гуллутчулар. 25°, и јәтсизлијə yғрады, өлкәдә мүтлэгијjәт тугу алды. Хорватија, Славонија, Тран
кооператив үзвлəри, 39% - и хүсуси са- ва террор даhа да күләнди. Нəha jәт, силванија јснидәні м. а бирләшдирил
hибқарлар, сәләткарлар, Хырда тачир - 1686 илдә Австрија императорунун ор
тəр вә 6. Дыр. Орта сыхлыг 1 к.м? - Дә дvcy ва маҹар гошунлары түрклари
215,2 нәфәртир (1980). Шәһәр эһалии Буда галасындан, сонра исә бүтүн М.
41,5", -дир (1971); онлaрын 42% и Бу дан говуб чыxарлылар. 1697 итлә Мачар
дапешт дә јанша јыр. Шləliəрлитрин бир краллы тынын шимал һиссасини кəнели
һиссәби к.т. да чатышыр. Осас шәһәр үс јаны бүрүдү. Тәһкимли кај диләрин
Тәріп: Будапешт-2060 Мини (1980). 1703 илдә башланмыш үс јаны Һабсбург -
Дор», ІІсч, Мишколте, Дебреrсен, Сc- лар әлејһинә милли азадлыг һәрәка -
кет в с. тыны күчтәнтирди.

Тарихи очерк. М. эра:писи Ila.1.о. 18 әрдә М. Да капиталист унаси
тит Дөврүндэн мекунлашмыі Дыр. Ән бər. Təрининг рүшпејм.1əри мејлана кәди,
гэдим əhaлиcи скифләр, и.тлирија. ы- буржуа милләтинин форма,1ашмасы
тар вә келтләр олмушдур. М. әра зі - үчүн иі тисади шәртләр јаранды. Кәнд
сини с.ә. 1 əср-срамызын 2 әсеринин ли чыxышларынын таринысыны алмаг
әннә:Индә Рома ишгал сдәрәк Панно үчүн 18 әсрин 2-ҹи јарысында исла -
нија əјалотинә хатмыйды. 9 әсрин һатлар кечирилди.
сеніундан Мәркәзи, ҹәнуби вә Ҹəнуб- 19" әсрин 20-ҹи илләрендә М.: 1а
Шорги Авропа Бразис инә көчәри мал- феодал истеһсал үсулунун бөһраны шә
дар мачар тајфаларынын һүҹумлары раитиндә маҹар либерат задəканлары
байланды. Керман тајфалары илә до нын ислаһатлар угрунда һәрәкаты бани -
jүш. Тэрдэ бир сыра мәғлубијjәтә уг- ланды. Франсада 1830 ил ијул ингила
радыг дан сонра онлар Гәрби Авропа ја бы, Маҹарыстан краллы гына дахи.Т
Һәрби jүрүпләри да јандырдылар. Ма - олан Словакијата вә Өлкәни ШM. II.
чарларын отураг həјата кечмәси илә р-н-ларында 1831 илдә баш вермиші Печ шәһәрендән корүнүш. Арха
Онларын мәскән салдыглары әразиләр- кәндли үсјанлары либерал задəканла Іүмә мәсчиди.

планла
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ди (1849 илдә ајрылмышдылар). М.: дишиндә 1918 илин 1-ҹи јарысында мартында м. Закарпат Украјнасы -
ын һаким синифлари хорват мүлкә- илк фәһлә Советләри јаранды. Авст- лын галан һиссәсини дә ишғал етди.
дарлары илә сазишә кәләрәк (1868) рија — Маҹарыстанын ҹәбһәләрдә мәғ- Фашист Алмани јасынын элалтысына
онлара м. краллығы даxилиндә мух- лубијjәти, м.-да милли азадлыг вә чеврилән Хорти М.-ы 1941 илин апре
таријjәт вердиләр. 70-ҹи илләрдә М. -да фәһлә һәрәкатларынын јүксəлиши өл- линдә Југославија ја, иjунда исә ССРИ.
ири сана јејә кечид сүр'әтләнди, өлкәјә кәдә сосиал-игтисади зиддијjәтләри кəс- jә басгында иштирак етди. 1941 илин
хариҹи капитал ахыны күҹләнди. Сә- кинләшдирди. 1918 ил октјабрын 25-дә декабрында Б. Британија М.-а, м. исә
на је пролетариаты тәшәккүл талды. Истиглалијjәт вә 1848 ил Партијасы, АБШ-а мүһарибә e'лан етдиләр. Белә
Илк дәфә сосиалист тәшкилатлары ja- Буржуа Радикал Партијасы вә мсдп бир шәраитдә мкп мүһарибәјә сон
ранды (Биринҹи Интернaсионалын ма- Милли Шура japaтдылар. Будапештдә гоjулмасы, вәтәнпәрвәр гүввәләрин
ҹар бөлмәси, Фәһлә партијасы вә с.). Әсҝәр Совети japaдылды, октјабрын валид демократик ҹәбһәсини јаратмаг
Фәһлә һәрәкаты күтләви характер ал- 31-дә башланмыш үміуми тә'тил бур- уғрунда мүбаризәјә башлады. Алман
ды. м. фәһлә синфинин бејнәлхалг жуа демократик ингилабына чеврил- фашист гошунлары Москва алтында
әлагәләрн мөһкәмләнди. 1890 илин де» ди. Ингилабын һекемон гүввәси фәһ- дармадағын едилдикдән сонра вә әл
кабрында Маҹарыстан Сосиал-Демок- лә синфи иди; лакин пролетариатын дахилиндә Мүгавимәт һәрәкаты
рат Партијасы (МСДП) јаранды; 90- тәшкилотларында рәһбәрлик оппорту- нын күҹләнмәси илә әлагодар м. Кал
чы илләрдә илк һәмкарлар иттифагла- нистләрә мәхсус олдуғундан һакимијjәт лаи һөкумəти (1942 илин мартында
ры фәалијjәтә башлады. буржуазијанын əлинә кечди. 1918 ил һакимијjәтә кечмишди) ССРИ jә гар

20 әсрин әввәлләриндә М. инһисар- ноjабрын 16-да м. респ. e'лан олунду, шы мүһарибәни да вам етдирмәкло
чы капитализм мәрһәләсинә гәдәм гој- Бунунла да hабсбургларын тәгр. 400 jанашы, фашист Алманијасынын мүһа
ду. Лакин М. империализми Австрија иллик һөкмранлығына сон гоjулду. рибәни удузаҹағы тәгдирдә Б. Британи
вә Алманија империализминдән асылы 1918 ил нофабрын 18-дә Мачарбејнəл- ја вә АБШ-ла сепарат мұтавилә бак
олуб онлaрын Балкан ја-нда əлалтысы милəлчилари (кечмиш һәрби әсирләр), ламат јолу илә өлкәдә буржуа гурулу
ролуну ојна јырды. Империализмин ке• Б. Кун башда олмагла РК(б)П-нин шуну мүһафизә етмәк үчүн әлверили
ниш һүҹуму М.-да милли вә синфи зид- Маҹар групу (1918 илин мартында зәмин јаратмаға чалышырды. Лакин
дијjәтләри кəскинләшдирди. Һаким си- Москвада japaдылмышды), ингилабчы онун бу икили сијасəти бона чылды.
нифләр арасында да зиддијjәтләр арт- сосиалистләр вә с.-д. партијасынын 1944 ил мартын 19-да алман фашист
ды; парламентдəки маҹар буржуа мү: сол групу бирләшәрәк Маҹарыстан гошунлары М.-ы ишғал етди. Фашист
халифәти маҹар дилинин ордуда тәтби- Коммунист Партијасыны (мк) ја- гәсбкарлары вә oнлaрын əлалтылары
ги, мустәгил көмрүк ҹәмијjәти вә милли ратдылар. мкп тыса мүддатдә фәһлә олан нилашистләр М.-да террор режи
банк japaдылмасы тәләбини ирәли сүр- вә зәһмәткәшкәндлиләрин нүфузуну ми јаратдылар.
дү. 1905 ил сечкиләриндә гәләбә чал- газанды. 1919 илин јанварында пре- Коммунистләрин тәшәббүсү
мыш мүхалифәт партијалары коали- зидент вәзифасинә кечән М. Кароjи өл- 1944 илин мајында ваһид маҹар чәб
сијалы һөкүмәт тәшкил етмәк һүгу- кә гаршысында дуран мүһүм проблем• һәси јарадылды. 1944 илин парызын
гундан мәһрум олундугдан сонра бур-. ләри һәлл етмәк әвәзинә коммунистләрә да биркә фәалијjәт барәдә коммунист
жуа партијалары һабсбурглар импе- гаршы ҹәза тадбирләринә әл атды, фев- ләрлә с. д.-лар арасында сазиш имза
ријасына гаршы пассив мүгавимəт кам- ралда мкп мк үзвлəри həбс олунду. ланды. Бу дөврдә м. әразисиндә бир
пани јасына башладылар. Јаранмыш Лакин террор зәһмәткешләрин ингилаби чох партизан бирләшмәси фәалијjәт
си јаси бөһраны, Биринҹи рус ингила- әэмини гыра билмәди. МКП нин эмә- көстәрирди. Маҹар әскәрләринин Совет
бынын (1905—07) тәсири алтында ке- ли фәалијjәти, әксәр фәһлә вә әскәр- Ордусу тәрәфинә кечимаси күтлэви
нишләнән фәһлә һәрәкаты даhа да дә-ләрин онун тәрәфинә кечмәси М.-да шәкил алмышды. М.-да ингилаби шә
ринләшдирди. Ингилаби һәрәкатын пролетар иңгилабынын гәләбәси илә райт јаранды. 1944 илин селт јабрын да
кенишләнмәсиндән горху ја дүшән бур нәтиҹәләнди; мартын 21 дә Совет ha- Совет Ордусу М. ыазад стмәјә башла
жуазија өз тəлəбларини кери көтүрә- кимијjәти е'лан олунду (бах Маҹарыс- ды. Совет гошунларынын алман — маҹар
рәк мүбаризәни да јандырды. 1906 илдә тан Совет Республикасы (1919)]. фашистларини дармадагын етмаси
Ш. Бекерле башда олмагла мүхали Совет Һакимијjәти деврилдикдән М.-да ингилабы сүр'әтләндирди. МКП
фәт партијалары нүмa jәндәләриндән (1919, 1 август) сонра М. -да кечид нин рәһбәрлији алтында пролетариат
тәшкил eдилмиш коалисијалы һөкумәт «һәмкарлар иттифаглары һөкумəти» ја- ингилабда һекемон рол оjнамага баш
Австрија илә сөвдәјә кирәрәк зәһмәт- радылды, зәһмәткашләрин наилијjәтлә-лады. 144 ил но јабрын 30 да MKII
кешләрин наилијjәтләринә гаршы һүҹу- ри ләғв едилди. Өлкәдә гәјјумлуг ида- мк М.-ын демократик бәрпасы нә
ма кечди. 1910 илдә һакимијjәтә кечән рә үсулу бәргәрар олду. Реҝент вәзи- јүксəлиши програмыны дәрҹ етдирди.
Милли әмәк Партијасы (империалист фәсини тутан (1920) hабсбурглар до- Совет Ордусунун азад етдији мэра
буржуазијасынын вә торпаг магнат нанмасынын кечмиш контр адмиралы зисиндә коммунистлари тәннәббүсү
ларынын бир һиссәсини тәмсил едирди) м. Хорти əксингилаби фашист режими илә 1944 ил декабрын 2 дә Сcкeд ш. -
үміуми сечки һүгугуна гаршы чыхараг japaтды. Бу режимі әрвәлҹә, М.-ын мү дә Маҹарыстан Милли Истиглалијјот
Милитарист хәтт көтүрдү. Һарибәдән сонракы сәphəдларини мүəј- ҹәбһәси (Mмич) јаранды (МКП,
Биринҹи дүнја мүһарибәсини М.-ын јәнләшдирмиш Трианон сүлһ мүгавилә- СДП, Хали. Кәндли Парти јасы (хкп),

бүтүн партијалары, һәмчинин сосиал- сини (1920) таныдығыны билдирди, ла- Хырда Кәндли Təcəppүфатчылары
щовинизм мөвгеләринә jуварланмыш кин сонрадан халг күтләләринин диггә- Партијасы (хКТП), Буржуа Демократ
МСДП мүдафиә етди. Лакин һаким тини дахили зиддијjәтләрдән ja jындыр- Партијасы (БДП) вә һәмікірлар ит
даирәләрин гызғын тәлгин етдиклари маг мәгсəдилә шовинизми гьзындыра- тифаглары дахил иди], декабрын 22
шовинизм һисси фәһлә синфинин чох раг һәмин мүгавиләнин јепидән нәзәр- дә исә Мүвәргәти коалисија Көкумати
ҹүзи һиссәсини әһатә едә билди. Өл- дән кечирилмәсини тәләб етди. Кизли тәшкил олунду. Фәһлә синфинин рәһ
кәдә тә'тил һәрәкаты Русијада 1917 ин шәраитинә кечмәјә мәҹбур олмуш бәрлији алтында өлкәдә пролетариатын
ил Феврал буржуа-демократик инги- мкп вә онун рәһбәрлик етдији легал ингилаби демократик диктатурасы бэр
лабындан сонра хүсусилә күҹләнди. Сосиалист Фәһлә Партијасы (1925—28 гәрар олду. Өлкән ин идарә олунмасыil
Сол с.-д.-лар вә һәмкарлар иттифагла- илләрдә фәалијjәт көстәрбишдир) өлкә- да орта вә хырда буржуазија да иш
ры илә јанашы, М.-да марксист фик- дә jeкaнә ингилаби гүввә олуб, фәһлә тирак едирди. Мүвәгәти ингилаби һө
рин көркəмли нума jәндәси олан Е. синфинин Һагг иши уғрунда мүбаризә- кумәт һитлер Аланијасына мүһари
Сабонун идеја рәһбәрлији алтында ин- сини давам етдирирдиләр. 1932 илдә бә с'лан етди, 1945 ил јанварын 20 дә
гилабчы сосиалистләр групу (1917 илин МКП мк үзвлəри и. Шаллаи вә ш. исә Москвада ССРИ вә онун мүттәфиг
па јызында јаранмышды) кенишләнән Фјуршт террор гурбаныолдилар. Хорти лəри илә барышыг имзaлaды. Фашист.
халг һәрәкатында бөјүк фәаллыг көс- режими 30 ҹу илләрин сонундан фашист лəрин сијаси вә һәрби тәшкилатлары
тәрмәјә башлады. Истиглалијjәт вә Италијасы вә Алманијасы илә сых эмәк- бурахылды. Мүлкәдар торпаг саһиб
1848 ил Партијасынын лидери м. Ка- дашлыг хәтти көтүрәрәк мүһарибәјә һа- лији ләгв олунду. 1945 ил апрелин
роји башда олмагла парламент мүхали- зырлашмаға башлады; 1939 илдә «Ан- 4 дә Совет Ордусу М.-ы тамамилә ал
фәтинин фәалијjәти гүввәтләнди. Бөјүк тикоминтерн пакты +на, 1940 илдә исә ман фашист гошунларындан вә нила
Окт јабр сосиалист ингилабы М.-да Берлин пактына кошулду. Хорти режи- цистләрдән тәм излади. М.-ын азадлы
күтләви халг һәрәкатларынын јени јүк- ми Чехословакијанын парчаланмасын- ғы ке дишиндә 140 мин совет дөјүнічү
сәлишинә сәбәболду. 100 минлик Бу- да иштирак етмиш, 1938 илдә Слова - сү һәлак олду. 1945 илин ја јы үчүн
дапешт тә'тили (1917, 25 ноjабр) мүһа- кијанын вә Закарпат Украјнасынын умумдемократик ингилабын əсас вәзи
рибә әлејһинә күтләви нүмајишләрин бир һиссәсини вә Шимали Трансилва- фәләри јеринә jетирилди; сосиалист ин
башланғыҹыны гојду. Тә'тилләр ке- нијаны «бәхшиш» алмышды; 1939 илин гилабына кечид мәрһәләси башланды
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Маҹарыстан. 1. Тәбии мәнгәрә. 2. Балатон ҝөлү. 3. Бакон дағлары. 4. Будапештин бир һиссаси. 5. Шопрон шәһәрин
дән көрүнүш. 6. Сеҝед шәһәри. 7. Естергом шәһәри. 8. Митшколте шәһәринин тәркиб һиссәси-Диош дјор.
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Маҹарыстан. 1. Секешфеһервар шәһәриндә алуминиум заводу. 2. Чепел тохуҹулуг фабрикинин сезләриндән бириндә.
3. Лаванда jығымы. 4. hортобад рајонунда гарамал сүрүсү. 5. Фертөддә Естерхази сарајы. 1760—72. 6. J. шомодји.
«Jepгaзaн». Тунч. 1956. 7. «Инсанын фаҹиәси» (и. Мадач) тамашасындан сәнә. Милли театр. Будапешт. 8. «Анна Сабо»филминдән кадр. Реж. Ф. Мариа шши. 1949.
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1949 илин јанварындан Гаршылыглы
Игтисади Јардым Шурасынын, 1955
илин мајындан Варшава Мүгавиласи
Тәшкилaтынын, 1955 илин декабрындан
исә БМТ-нин үзвүдүр.
Сијаси партијалар, һәм карлар ит

тифаглары вә дикәр иҗтимаи ташкилат
лар —Мамарыстан Сосиалист Фәһлә
Партијасы (МСФП); Вәтән Халг
ҹәббәси (вх4)—МСФП-нин рәһ
бәрлик етдији күтләви иҹтимаи-сија
си тәшкилaтдыр. Әһалинин бүтүн тәбә

Будапешт шәһәрин- фында бирләшдирир.
гәләрини сосиализм гуруҹулуғу әтра

маҹарыс
дән көрүнүш.

тан һәмкарлар Иттифаг
лары (тәгр. 4,3 млн. үзвү вар; 1980).
ВХ4-ja дахилдир. Маҹарыста!
Коммунист ҝәнҹләр итти
фагы (855 мин үзвү вар; 1980). Ма
ҹар-Совет достлуғ у ҹәмиј•
јəти (1945).

1945 ил сентјабрын 25-дә ССРИ илә ләриндә Japaдылмыш ингилаби фәһлә- Игтисади-чоғрафи очерк. Икинҹи
м. арасында дипломатик мүнасибәт- кәндли һөкумəти əксингилаба гаршы дүнја мүһарибәсинә гәдәр аграр-сәна
ләр japaдылды. 1946 ил февралын 1-дә фәал мүбаризә хәтти көтүрдү, МЗП је капиталист өлкәси слан М. халг
М. респ. e'лан олунду. Мартда Mмиҹ јенидән тәшкил олунду (бах Маҹарыс- hакимијjәти илләриндә күҹлү сәнa jejә
чәрчивәсиндә мкп, сдд, хКП вә таң Сосиалист Фәллә Партијасы вә инкишаф етмиш к.т.-на малик сә
һәмкарлар иттифагларыны бирләш- (МСФП)]. М. ингилаби гүввәләринин вә наје-аграр сосиалист дөвлəтинә чеврил
дирән Сол блок japaдылды. Сол гүв- Варшава" Мүгавиләсинә '(1955) əсасəн мишдир. Милли кәлирин 97.8% -ини
вәләрин тəздиги алтында, әсасəн хктп мүвәггәти олараг М. әразисиндә јерләш- сосиалист бөлмәси верир (1979). Co
нүмajәндәләриндән ибарәт һөкумәт дирилмиш Совет Ордусу һиссәләринин сиализмин мадди техники базасынын
(1945 ил нӧјабр сечкиләриндән сонра биркә сә” jләри нәтиҹәсиндә ноjабрын japaдылмасында сосиалист өлкәләри,
тәшкил eдилди) бир сыра мүтәрәгги 4-дә гијам јатырылды. Фәһлә, кәндли илк нөвбәдә ССРИ илә иктисади әмәк
тəдбирләр һәјата кечирмәјә мәҹбур һөкумəти зәһмәткешләрин həјат шәраи- дашлығын мүһүм. ролу олмушдур.
олду. Игтисадијјатын бәрпасында Со- тини јахшылашдырмаг, кечмиш партија Халг Һакимијjәти илләриндә м.-да
вет Иттифагынын көмəји мүһүм рол рәһбәрлијинин бурахдығы сəhвлəри, ha- jени сәнa je cahəлəри (ҹиһазгајырма,оjнады. Милли Мәҹлис мкп 3-чү белә əксингилаби гијам нәтиҹәсиндә електроника, кимја, радио, автомобил
гурултајынын (1946, 28 сентјабр— өлкәјә дәјән зəрəрин нәтиҹәләрини ара- гајырма вә с.) вә јени сана је мәркәзләри
октјабр) төвсијəси илә ишләниб ha- дан галдырмаг мәгсәди илә тәдбир- мејдана кәлмишдир. 1979 илдә милли
зырланмыш х.т.-нын бәрпасы вә ин- ләр һәјата кечирди. 1961 илин јазында кәлир, 1660 илдәкинә нисбәтән тәгр.
кишафына даир үчиллик план (1947 — к.т.-нын сосиалистҹәсинә jенидән гурул- 2,8 дәфә, сәна је истеһсалы 3,2 дәфә, к.т.
50) гәбул етди. 1946 илин декабры— масы баша чaтды. Икинҹи бешиллик мəhсуллары истеһсалы 1,7 дәфә артмыш
1947 мајында хKTп мүртәҹе планын (1961—65) мүвәффәгијjәтлә дыр. гијШ-ин үзвү олан өлкәләр сис
лидерләринин өлкәдә демократик респ. həјата кечирилмәси нәтиҹәсиндә өлкәдә теминдә М. машынгајырма, алуминиум,
гурулушуну девирмәјә јөнәлдилмиш сосиализм ҹәмијjәтинин əсаслары го- әҹзачылыг, jүнкүл, јејинти сəна јеси вә
суи-гасдинин үстү ачылды. Бундан сон- јулду, милли бирлик əсасында сосиа- к.т. мәһсуллары истеһсалына көрә их
pa XктП-нин күтләләр арасында нүфу- лизмин там гәләбәси уғрунда мүбаризә тисаслашмышдыр. Сәна једә машынга
зу зәифләди. 1947 илин август сечкилә башланды. мcФП-нин рәһбәрлији ал- дырма (санаје мәһсулларынын 26%-и),
риндә мкг 22% сәс газанараг өлкәнин тында М. зәһмәткешләри 3-чү бешил- јејинти (19% ), jүнкүл (17%), кимја
əсас апарыҹы партијасына чеврилди. лик планын (1950—70) јеринә jетирил (15%), гара вә әлванметаллуркија(9%)
Буржуазијанын вә голчомагларын нүма- мəси кедишиндә х.т.-нын бүтүн саһәлә- cahəлəри инкишаф етмишдир. Јанаҹаг
jәндәләринин хејли һиссәси парламент- риндә бөјүк гәләбәләр әлдә етдиләр. енергетика балансында көмүр əсас јер
дән вә һөкумəтин тәркибиндән сыxыш- 4-ҹү (1971—75) вә 5 ҹи (1976—80) тутур. Нефтчыхарма (1980 илдә 2 млн.
дырылып чыкарылды. Нојабрда пар- бешиллик планлар өлкә игтисадијја- т) вә газчыхарма (6,1 млрд. м2 ) ин
ламент банкларын вә онлара мәхсус тынын инкишафында мүһүм рол орна кишаф етдирилир. Нефт балансында
мүəссисəлəрин миллиләшдирилмәси һаг- ды, сосиалист планлашдырма системи. ССРИ-дән идхал олунан («Дружба»
гында ганун верди.1948 ил февралын нин мөһкәмләндирилмәси, истеһсалын нефт кəмəри илә) нефт устун јер Тутур:
18-дә достлуг, әмәкдашлыг вә гаршы- . сәмәрәлилијини артырмаг, мәһсулдар «Дружба-1» вә «Дружба-2» нефт кә
лыглы jардым барәдә ССРИ илә мүга- гүввәләрдән дүзгүн истифадә едилмәси, мәрләри эсасында Будапешт р-нунда
вилә имзаланды (бах Совет —Мама- бүтөвлүкдә инкишаф етмиш сосиализм нефт e'малы мəркәзи japaдылмышдыр.
рыстан сазишлари). И јун аjында мкп ҹәмијjәти гурмаг саһәсиндә ирәлијә доғ- 1980 илдә тикинтиси баша чaтдырыл
вә СДП марксизм-ленинизм принсиплә- ру бөјүк алдымлар атылды. Өлкәнин мыш «Адриатика» нефт кəмəри васитә
Ви эсасында бирләшәрәк Маҹарыстан хариҹи тиҹарəтинин структуру да əсас- силә Југославијанын Омишал портун

ратдылар; бунунла да м. фәһлә һәрә- мүһарибәсинә тәдәрки дөврә нисбәтән үзвү олан өлкәләрин чәк дији «Сојуз»
қатында парчаланмаја сон гоjулду. Һазыр сәна је мәһсулунун ихраҹы артды, газ кəмəринин тикинтиси баша чaтдыг
Үмумдемократикингилабын дин“ јол- МСФП-нин 12-ҹи гурултаты (1980, 24— дан сонра ССРИ-дән М.а верилән га
ла сосиалист ингилабына чеврилмәси 27 март) өлкәдә сосиализм гуруҹулуғу- зын һәҹми артаҹагдыр. Електрик енер
просеси баша чалды. Һакимијjәт фәһлә нун даhа да кенишләндирилмәсинә, жиси (1980 илдә 23,9 млрд. квт-саат),
синфинин вә зәһмәткеш кәндлиләрин зәһмәткешләрин мадди рифаһынын јах- әcacән, ИЕС - ләрдә истеһсал олуну.
әлинә кечди, міп өлкәдә сосиализм шылашдырылмасына јөнәлдилмиш мү- ССРИ-нин көмəји
гурмағы өзүнүн башлыҹа вазифаси һүм гарарлар гәбул етди. Өлкәнин х... («Пакш») тикилир. м. електрик енер
e'ланетди. Совет Иттифагы халклары- нын инкишафына даир 6-ҹы бешиллик жисинин чох һиссәсини ССРи дән алыр.
нын тәмәннасыз көмəји сајәсиндә сосиа- планын (1981—85) мүвэффәгијjәтлә је 1978 илдә Виннитса (CCРИ)-Албер
лизм гуруҹулуғу кениш вүс'әт алды. ринә jетирилмасинә башланды. 1979 тирша јүксәккәркинликли електрик хәт
Лакин сосиализм гуруҹулуғу кедишин- илдә Сов. ИКП илә
дә мэп рәһбәрлији (м. Ракоши вә б.) илә Маҹ.ХР арасында меһрибан достлу- таллуркија (мәркәзи

МСФП, ССРИ ти истифадәјә верилмишдир. Гара ме
Мишколтсдур),

ҹидди сəhвлəpə jол верәрәк кетдикҹә ғу вә һәртәрәфли эмәкдашлығы даhа да әсacән, идхал eдилән филиз вә коксла
Боксит-алуминиум сәнa jеси

ләринә jуварланды. Бундан истифадә фанат имзаланмышдыр. Халг М-ынын бөјүк әһәмијjәтә маликдир. М.-да һасил
едәниртиҹа гүввәләри 1956 илин па- хариҹи сијасəтинин эсасыны динч зана- едилән алуминиум оксидин (1980 илдә
jызында

гаршы гијам галдырдылар. ). Кадар хил олaн өлкәләрлә гардашҹасына әмәк- олунур вә әридилмиш алуминиум М. а
башда олмагла 1956 ил ноjабрын әрвәл дашлыг принсиплари ташкил eдир. М. верилир. Чепел металлуркија вә ма
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шынгајырма комбинаты (1979 илдә 35% -и инкишаф етмиш , капиталист өл- һәр мин нәфәринә дүшән доғум сајы
Октјабр Ингилабы ордени илә тәлтиф кәләри, 9%-и исә инкишаф едән өл- 17,8, өлүм сајы 12; һәр мин нәфәр дири
олунмушдур) өлкәнин ағыр сәнајесиндә кәләрләдир. Машын вә аваданлыг, нәгл. доғулана көрә ушаг өлүмү 34 олмуш
мүһүм әһәмијjәтә маликдир. Машынга- васитәләри, истеһлак сәнаје маллары, дур, Орта өмүр 70,2 илдир. Тәнәффүс
јырмада електротехника вә ҹиһазгајыр- сәнаје xаммалы, јејинти сәнајеси мәһ- вә һәзм органларынын, синир систе
ма, нәгл. васитәләри, хүсусилә автобус суллары вә с. ихрач солунур. Сәнаје минин хәстәликләри кениш јајылмыш
истеһсалы (әсacән, Будапештдəки «Ика- хаммалы, јанаҹаг, метал, машын, ава- дыр. Өлүм һаллары әсacән, үрәк-да
рус» з-дунда) мүһүм јер тутур. 1980 данлыг вә с. идхал eдилир. Хариҹи ту- мар хәстәликләриндән, јаман төрәмә
илдә 12, 4 мин автобус истећсал олун- ризм инкишаф етмишдир. 1979 илдә ләрдән, травмалардандыр. М.-да 87,5
мушдур. Металкәсән дәзҡаһлар, кимја, М.-да 17 млн. турист олмушдур. Пул мин чарпаjылыг (әһалинин Һәр 10 мин
jүнкүл, јејинти сəна јеси үчүн аваданлыг ваhиди форинтдир. нәфәринә 83,4 чарпајы) 173 хәстәхана
к.т. машынлары истеһсалы инкишаф Мадди рифаһын jүксәлдилмәси. мүəссисаси, 184 поликлиника, 186 вә
етдирилир. Машынгајырманын əсас Милли кәлирин сүр'әтлә артмасы рэм, 124 дәри-зөһрәви, 169 онколожи,
мәркәзләри Будапешт, Дjop, Мишколтс, (1960—79 илләрдә 2,8 дәфә) әһалинин 170 тибб-бәдән тәрбијəси вә 63 психиат
Секешфеһервар вә Дебретсендир. Ким- истеһлак базасыны хејли кенишләндир- рија диспансери, 26300 Һәким (әһали
ја сəна јеси мүəссисәләриндә минерал мәјә имкан вермишдир. Милли кәлирин нин һәр 10 мин нәфәринә 25 həким),
күбрәләр, полимерләр вә с. истеһсал 74,4 %-и истеһлак фондуна ајрылыр 4229 әҹзачы, 75961 орта тибб ишчиси, о
олунур. Әҹзачылыг сəна јеси мүəccиcə- (1979). 1960—79 илләрдә әмтәә дөвриј- ҹүмләдән 1900 мама вар. Һәким кадр
ләри, əсасəн, Будапешт вә Дебретсендә - jәсинин һәҹми 4,6 дәфә, әһали үчүн лар 4 тибб ин-тунда һазырланыр. Мәш
дир. Јүнкүл сəна једә тохуҹулуг вә ти- мәнзил тикинтиси 1,8 дәфә, х.т.-нда һур курортлары: Шиофок, Бадачон,
киш саһәләри, аjаггабы истећсалы үс- чалышанларын орта ајлыг әмәк һатты Кенеше, Һевиз, Парад, Шопрон, Мечек
түндүр. Јејинти сәнајеси (шәраб, меј- 2,4 дәфәдән чох артмышдыр. Милли вә с.
вә, тәрәвәз консерви, шәкәр, әт, унүjүт- кәлирин 10%-дән: чоху дөвлат сосиал Маариф. М.-да илк мәктәбләр 12—
мә вә с.) мәһсулларынын чох Һиссаси сығортаја хәрҹләнир. Зәһмәт кеш гадын- 13 әсрләрдә japaнмыш, 1367 илдән 15
ихрам едилир. лара һамиләлијә көрә (орта ајлыг әмәк әсрин орталарынадәк Печ ш.-ндә ун-т

К.т.-нда умуми мәһсулун 51% -ини һаггы өдәнилмәклә) 20 һәфтә мә'зуниј- олмушдур. Узун мүддәт килсәнин тә”
биткичилик, 49% -ини hејвaндaрлыг ве- jәт верилир. 1967 илдән аналар, истә- сири алтында олан мәктәбләрдә тәh

млн. hа, оҹүмләдән шумлуг тор- зил мə'зунијjәт көтүрә биләр; бу мүд- дә ислаһатлар нәтиҹәсиндә бә'зи мәктәб
паглар 5 млн. hа, отлаглар 1 млн. hа- дәтлә oнлaрa аналыға көрә һәр ај мүа- ләрдә дәрсләр маҹар дилиндә дә апа
дыр. Әcacән, дәнлик гарғыдалы (1979 винәт верилир. Кишиләрин 60, гадын- рылмышдыр. Халг демократик гурулу
влдә 7,4 млн. т), буғда (6 млн. т, 1980), ларын 55 jашындан (10 ил әмәк ста- шу, тәһсил вә тәрбијəнин мәгсәд вә вә
техники биткиләрдән шәкәр чулундуру жы олмагла) пенсијаја чыкмаг Һүгугу зифәләрини көкүндән дәјишди, ваhид,
(3,9 млн. т, 1979), түтүн, күнəбахан вар. 25 илдән чох эмәк стажы оланлар әсл халг маариф системи јаратды. Өл
вә с. әкилир. Тәрәвәзчилик, үзүмчү- әмәк стажына көрә пенсија илә јанашы кәдә 8 иллик эсас (ибтидаи), 4 иллик
лүк вә бағчылыг ихраҹат әһәмијjәтли- хидматдән сонракы һәр бир ил үчүн орта (кимназија), 4 иллик пешә, 3 ил
дир. Һејвaндaрлығын габагҹыл саһәси эсас пенсија маблағинин 1%-и гəдəр лик сәнәт мәктәблари фәалијjәт көс
донузчулугдур. Өлкәдә 8330 мин до- әлава пенсија да ала биләр. Әлиллијә тәрир. Ун-т вә ин-тларда тәһсил мүд
нуз, 1918 мин гарамал, 3090 мин гоjун, көрә пенсија вә бәдбәхт -һадисәјә көрә дәти 4—5, али тибб мәктәбләриндә 6,
120 мин (1980) ат, 66,3 млн. (1979)ев мүавинәт дә верилир. Ичтимаи истеһ- јарымали мәктәбләрдә 3—4, натамам
гушу вар. Балыгчылыгла мәшғул олу- лак фондунун 57%-и пенсија вә мүа- али мәктәбләрдә 2—3 илдир. Бөјүк али
нур (Балатон көлү, Дунај чајы). винәтә ајрылыр. мәктәбләр Будапешт, Дебретсен, Ce
Үмуми јүк дашынмасында д.ј. Силаһлы гүввәләр. Маҹ.XP-ин си- кед, Мишколес ва с. шәһәрләрдәдир.

(34%, 1980) вә автомобил нәгл. (60%) лаһлы гүввәләри Маҹарыстан Халг Ор- Əсас китабханалары: Будапешт Дөвләт
мүһүм јер тутур. Д.j.-ларынын уз. 8039 дусу (МХО), сәрһәд гошунлары, аса- Китабханасы (1802; 5 млн.-дан
км, автомобил јолларынын уз. 29,8 мин јиши мүһафизә вә мүлки мүдафиə op- китаб), Маҹ.ЕА-нын китабханасы
км, дахили су јолларынын (Дунај вә ганлары, полис вә фәһлә милисиндән (1826; 1 млн.-дан чох китаб), Дебретсен
Тисса чајларында) уз. 1688 км, һава ибаратдир. мхо гуру гошунлары вә дә ун-т китабханасы (2 млн.- дан чох
хәтләринин уз. 48,1 мин км, нефт вә һһМ (авиасија да бура дахилдир китабвә с. Бөјүк музејләр Будапешт
нефт мәһсуллары кәмәрләринин уз. 1,9 гошунларыны бирләшдирир. Мхо-ја дəдир: Милли музеј (1802), Тәсвири

- мин км-дир (1979). Дунај чајы илә Ба- али рәббәрлији мүдафиә назирлији сəнəт музеји (1896), Милли галереја
латон көлү арасында канал чәкилмиш- həјата кечирир. Орду мүасир танклар, (1957) вә с.
дир. Ленинварошдан Калуш (CCРИ) тəјјарәләр, артиллерија, мухталиф Елм вә елми идарәләр
Ш.-нә етилен газы верилир (телемеха- типли ракетләр вә с. Һәрби техника илә Тәбијјат ва техника елмлари. М.-да
ники нәзарәт системи илә идарә олунан тәҹhиз олунмушдур. Силаһлы гүввә- елмин инкишаф тарихи 3 дөврә ајры
кәмәрлә). Чај портлары: Будапешт, Ко- ләр «Вәтәни мүдафиә һагтында ганун» лыр: 1) м. дөвлатинин əсасынын гоjул
маром, Діор, Алмашфјузитја Дунауі- (1976) əсасында комплектләшдирилир. дyғy (10—11 әср) вахтдан 19 асрин орта
варош, моhач вә с. Əсас аеропорту Бу- həрби мүкәлләфијjәт өлкәнин бүтүн ларынадəк; 2) 19 әсрин орталарындан
дапештдир. М.-ын 150 өлкә илә тиҹарәт киши вәтәндашларына айд едилир. фашист әcapəтиндән азад олунанадәк
әлагаси вар. Хариҹи тиҹарəтинин 56%-и həгиги həрби хидмәт мүддәти 2 илдир. (1945); 3) мүасир дөвр.
сосиалист өлкәләри (әсacән, ССРИ илә), Сәһијja. 1974 илдә М.-да әһалинин М.-да илк мүһүм елми әсәр 17 әсрин

орталарында тәртибедилмии «Маҹа
рыстан Енсиклопедијасы» иди. 18 әср
дә али мәктәбләрдә тәбијјат елмлари
нин тәдриси кенишланди. П. Мако (ди
ференсиал вә интеграл heсaбы), М.
Хелл (астрономик мүшаһидәләр), И.
Хатвани (статистик тəдгигатлар), и.
Веспреми (тибб тарихи), Ј. А. Сегнер
(«Сегнер чархы») дүнја шөһрәти газан
дылар. 1797 илдә ш. Тешшедикин тә
шәббүсү илә «Ҝеоркиконә али к.т. мәк
тәби тә'сис едилди. 1738 илдә мәдән

ләрдән су сормаг үчүн илк насос гурул
ду. Ф. Мүллер теллуру кəциф етди
(1782). 1825 илдә М. Елмлар Академија

Обуд шәһәриндә сы japaдылды. 19 әсрин 1-ҹи јарысында

кәмигајырма заводу. к.т.-нын инкишафы илә әлaгәдар бота
никаја даир тәдгигатлар кенишләнди.

П. Китаибел М. флорасыны тәдгиг етди,
ҹоғрафија вә метеоролокијаја даир әсәр
ләр јазды. J. Болјај Н. И. Лобачевски
дән асылы олмадан, онунла ејни вахт

чох
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да гејри-Евклид Һәндәсәсини јаратды, ни верди. Бир чох М. експедисијалары лар иди («Маҹарларын әмәлләри»,
Тиббса һәсиндә мүһүм наилијjәтләр мүхталиф өлкәләрдә филиз, су вә с. 11 әсрин 2-ҹи јарысы; «Маҹарларын
әлдә едилди. 19 әсрин 2-ҹи јарысында jатагларыны өjpәнир. Регионал вә та- әмәлләри», тәгр. 1200; Ш. Кезаинин
М.-да ағыр сәнајенин јаранмасы тә- рихи кеoлoкиjаjа даир тэдгигатлар апа- «Һунларын вә маҹарларын әмәлләри»,
бијјат вә техника елмларинин инкиша- рылыр. М. биологлары тәкамүл нәзә- тәгр. 1283; М. Калтијә аид едилән шә
фына зәмин јаратды. 1861 илдә А. Јед- ријjәсинин, еколокијанын вә с. проб- килли хроника», 14 эср). Һуманист
лик електрик кенератору дүзәлтди. л. лeмлəрин өjpәнилмасини кенишлән- тарихшүнacлыға кечид . Туротсинин
Етвеш сәтһи кəрилмәни өjpəнди, кео- дирмиш, ботаника, зоолокија, протис- «Маҹарларын хроникасы» әсәриндә
физики рәггасы ихтира етди вә м.-да толокија вә нејpoһистолокијаја даир (15 əср) әксини тапмышды (А. Бонфи
кеофизики ст. шәбәкәси јаратды. 20 әс- тәдгигатлар апарырлар. М.-да биоким- ни ишләјиб тамамламышды). 16 әсрин
рин 1-ҹи јарысында И. Броди бəрк ја вә биофизика, кенетика вә битки- орталары—17 әсрин әввәлләринин ән
ҹисмин квант нәзәријjәси вә физики ста- ләрдә маддəлəрин физиологијасы са- бөјүк нүмajәндәләри Ф. Форгач, М.
тистика саһәсиндә тәдгигатлар апарды, һәсиндә елми мәктәбләр вар. Физио- Иштванфи, И. Самошкөзи Идиләр.
криптон лампасыны ихтира етди. п. логија патолокијанын тәдгиги са- 18 асрдә тарихи сәнәлләрин гопланмасы
Шеленји ишығын интерференсијасыны һәсиндә јени истигамәтләр јаранмыш- на вә дәрҹ едилмәсинә башланды. М.
тəдгиг етди, дүзләндириҹиси- дыр. Маддәләр мүбадиләси вә муасир да буржуа тарихшүнacлығынын илк
нин хассəлəринин изаһыны верди. Ҹәбр ендокринологијаја, дөш тәфәсинин, бөјүк нүмajәндәләри м. Хорват вә л.
вә чохлуглар нәзәријjәси, Фурје сыра- үрәјин муасир ҹәрраһлығына вә фар- Салаи иди. 1867 илдә Тарих ҹәмијjәти,
ларынын топланмасы, функсионал маколокијаја даир тэдгигатлар апары- 1874 илдә Дөвлат архиви,. 1899 илдә
фазалар вә тополокија, ортогонал функ- лыр. М.-да јүксәк мәһсул верән һиб- маҹар етнографија ҹәмијjәти japa
сијалар, вариасија heсaбы вә өлчү нә- рид гарғыдалы, буғда вә јағы чох олaн дылды. М.-да марксист тарихшүнас
зәријjәси, eһтимал нәзәријjәси вә рија- күнəбахан, јахшы помидор сортлары- лығынын илк нүмa jәндәси Е.Сабо иди.
зи статистика, астрономија (М. Кон- нын вә с. jетишдирилмәсиндә мүһүм о, К. Маркс вә Ф. Енкелсин бир сы
кој-Теге) саһәсиндә мүһүм ишләр кө- нәтиҹәләр алынмышдыр. Металларын ра әсәрләринин тәрҹүмәчиси вә наши
рүлдү. М.-ын кеoлoжи хәритəси нәшр пластиклији вә метал хәлитәләрин крис- ри олмушдур. М.Совет Респ. -сы (1919)
едилди. 1869 илдә ҝеоложија Ин-ту таллашмасы саһәсиндә Тәдгигатлар дөврүндә Маркс-Енкелс фәһлә ун-ти
japaдылды. 1896 илдә карбуратор, апарылыр, әлван металлар истеhca- вә тарихи материализм тәдгигат ин-ту
трансформатор, дәјишән ҹәрәјән елек- лынын јени усуллары japaдылмышдыр. japaдылмышды. Хорти режими дөврүн
тровозу вә с. ихтира олунду. Електрик вә истилик енергетикасынын дә тарих елминдә шовинизм вә милләт

к. Танын тәшәббүсү илә"М.-да али инкишафына хүсуси диггәт јетирилир. чилик мејлләри күҹләнди. М.-да халт
елми тәдгигат кимја ин-ту japaдылды. К.т. машынларынын тәкмилләшмәси, демократик һакимијjәти гурулдугдан
Кимја техноложијасы, аналитик кимја, сәнајенин мүхталиф cahəлəриндә ис- сонра тарих елминдә марксист тарихи
електрокимја, орнитологија, протис- теһсалат просесләринин автоматлаш- консепсија бәргәрар олду. М, EA Ta
толоҝија, битки ҹоғрафијасы вә бо- дырылмасы саһәсиндә ишләр көрүлүр. рих ин-ту (1949), Маҹар фәһлә һәрә
таника саһәсиндә м, алимлари дүнја Електрон ҹиһазларынын истеһсалы, каты тарихи ин-ту (1949; 1959 илдән
шөһрәти газандылар. 19 әсрин 2-ҹи ја- рəнкли телевизијанын, јени тикинти МСФП мк јанында Партија Тарихи
рысында тибб елми хусусилә инкишаф материалларынын, јерли материалла- Ин-ту), Һәрби тарих ин-ту (1954) japa
етди; J. Фодор Будапештдә иҹтимаи рын тәтбиги, көрпү, тунел вә һүндүр дылды. Ј. Реваинин вә E. Молнарын
кикијена кафедрасыны japaтды, Бир биналарын тикинтиси саһәсиндә мүһүм тәдгигатлары М. тарих елминин инки
чох тибб мәктәблари тә’сис олунду. Неј- наилијjәтләр әлдә едилмишдир. М.-да шафында мүһүм рол оjнады, тарихчи
ронлар нәзәријjәсинин əсасы гоjулду, jүнкүл сәнаједә техноложи просеслә- марксистләрин истисади инкишаф,
ешитмәнин механизми тәдгиг eдилди рин ишланиб һазырланмасы саһәсиндә фәһлә вә кәндли һәрәкатлары, М.-да
(Д. Бекеши, Нобел мүкафаты, 1961), дә ишләр көрүлүр. азадлыг мүбаризаси тарихинә һәср
бактериоложи вӘ иммуноложи тəд
гигатлар апарылды. Фашист диктату Ичтиман елмләр

олунмуш әсәрләри јаранды. Археоло
кија елми даhа да инкишаф етди.

расы дөврүндә бир чох алим М.-ы тәрк Фәлсәфә. М.-да азадфикирлилијин Игтисадијјат елми. 18 әсрин сонун
етмәјә мәҹбур олду. Бу, елмин инки- илк нүмajәндәләриндан бири Һуманист да әмтәә истеһсалынын инкишафы вә
шафыны хејли лəнкитди. м. азад олун- шаир Јанус Паннониус (15 əср) олмуш- милли азадлыг һәрәкатынын тә'си
дугдан (1945) сонра елм сүр'әтлә инки- дур. 16—17 әсерләр фәлсәфәси ка- ри алтында игтисади фикирләр там
шаф етди. Диференсиал тəнликләр нә- толисизмлә протестантизмин мүбаризә- систем шәклиндә формалашмышдыр.
зәријjәси, диференсиал hәндәсә, си илә характеризә едилир. 18 әсрин 19 әсрин орталарынадәк меркантилиз
полокија, риjази мəнтиг вә кибернети- сонунда материалист философ Д. Беш- мин бөјүк тә'сири олмушдур. 19 әсрин
ка, чох ҹисмин квант нәзәријjәси вә шенјей вә шайр М. Чоконаи-Витез көр- сонунда М.-ын игтисади инкишафы
атомун статистик нәзәријjәси, квант кәмли маҹар маарифчилари иди. Й. нын нисбәтән кери галмасы буржуа иг
статистикасы, квант кимјасы, елементар Мартинович механики материализм тисадијјат елминин ашағы сәвијjәси
зәррәҹикләр нәзәријjәси, космик шта- идејаларыны инкишаф етдирди. М.-да ни, онун вулгар, еклектик характерини
лар саһә индә мүһүм нәтиҹәләр алынды. классик алман фәлсәфәсинин тә'сири мүəjjән едирди. 20 әсрин әввәлләриндә
Будапешт Мәркәзи Елми-Тәдгигат Фи- күҹләнди. Ш. Кәтелеш кантчылығын, М.-да фәһлә,кәндли вә милли азадлыг
зика Ин-ту експериментал физиканын Ј. Ердеји сол hекелчилијин, шаир Ш. Һәрәкатынын jүксəлиши шәраитиндә
мәркәзидир. М, алимлари Дубнадакы Петефи, тарихчи вә философ П. Ваш- марксизм јајылмаға байламышды. М,
(CCРИ) Бирләшмиш Нүвә Тәдгигат- вари вә б. ингилаби демократизмин нү- да илк көркəмли истисадчы марксист
лары Ин-тунда да фәалијjәт көстәрир. мајәндәләри идиләр. 1848—49 илләр J. Варга олмушдур. м, алман-фашист
ССРИ-нин көмəји илә М.-да нүвә реак- ингилабынын мәғлубијjәти клерикал ишғалчыларындан азад едилдикдән вә
торлары гурулмушдур. М. EA Улдуз- идеолокијанын һөкмранлығына сәбәб халг демократик һакимијjәти гурул
ларын Тәдгиги Ин-тунун кенишләнди- олду. 70-ҹи илләрдә марксизм идеја- дугдан сонра марксист истисадијјат ел
рилмаси (1948) вә Пискештетој рәсәд- лары jajылмаға баналады. Л. Фран- минин һәртәрәфли инкишафы үчүн
ханасынын japaдылмасы (1959—62) кел бу идејаларын илк таблиғатчысы шәрайт јаранды. М.-да игтисади тəд
астрономијанын инкишафына зәмин иди. Маҹарыстан Коммунист Партија- гигатлар, илк нөвбәдә планлашдырма
japaтды. М.-да Дебретсен Күнәш фи- сы (1918, ноjабр) Маҹарыстан Совет нын елми əсасландырылмасына, тә
зикасы рәсәдханасы вә сүн'и пејкләри Республикасы (1919) јарандыгдан сон- сәppүфат рәһбәрлији системинин тәк
мүшаһидә едән ствар. 1945 илдән сон- ра марксизм-ленинизм фәлсәфәсинин милләшдирилмәсинә, сссиализм вә ка
ра кимја елми дә сүр'әтлә инкишаф кениш јајылмасы вә тәдгиги үчүн шә- питализм сијаси игтисады проблемләри
етди. Ун-тләрдә јени кафедралар вә райт јаранды. Али мәктәбләрдә диалек- нин, дүнја сосиализм системи вә беј
бир сыра тəдгигат ин-ту ачылды. Фи- тик вә тарихи материализм тәдрис нəлхалг әмәк бөлкүсүнүн өjpәнилмәси
зики кимја, електрокимја, коллоид олунмаға башланды. 60-ҹы илләрдә со- нə јөнәлдилмишидир. М. игтисадчыла
кимја, аналитик кимја, гејри-үзви ким- cиoлoжија елми, хүсусилә конкрет сосио- ры игтисадијјатда риjази методларын
ја, үзви кимја, к.т. кимјасы, јејинти ложи тəдгигатлар хејли инкишаф етди. тәтбиги саһәсиндә уғурлу ишләр көрүр
сәнајеси кимјасы саһәләриндә мүһүм 1957 илдә м. EA Фәлсәфә Ин-ту japa- ләр. М.-ын х.т.-нын оптимал струк
нәтиҹәләр алынды. М. хеологлары je- дылды. Ун-тләрин факүлтәләри дә фәл- туру, тәләб вә истеһлак, милли кәли
ни тәбии газ jатагларыны ашкара чы- сәфәнин өjpәнилмәсиндә мүһүм рол рин japaнмасы, к.т. игтисадијјаты вә с.
хармыш, јени кеoлoжи вә кеофизики ојнајыр. мәсәләләр өjpәнилир. Игтисади тəдги
хәритәләр тәртиб етмишләр. л. Едјед Тарих елми. Маҹар тарихшүнас- гатлар Маҹ. EA Игтисадијјат Ин-ту
Јерин инкишафынын јени нәзәријjәси- лығында илк тарихи әсәрләр хроника- (1954), К. Маркс ад. Игтисадиј Елм
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ләри Ин-ту (1948), назирлик ва идарә- (1872), «Мачар немзет» (1945), «Ма- вә б.-нын бә'зи ше'р вә һекајəлəри Азәрб.
ләрин елми ин-тларында апарылыр. ҹар һирлап» (1968), «Ешти һирлап» дилинә тәрчүмә едилмишдир.

Һүгуг елми. 16 əсрдә тәртиб олун- (1956) вә с. М. Телеграф Акентлији Ме'марлыг вә тәсвири сəнəт. М.
муш вә м. феодал ҹәмијjәтинин һүгуг 1880 илдә japaдылмышдыр. Радио ве- әразисиндә Неолит дөврүнә аид килдән
системини шәрһ едән триложија (Tripa рилишлари 1925, мүнтәзәм телевизи- hејкәлтәрашлыг фигурлары, скифлә
tium) 1945 иләдәк М.-да хусуси һүгу- ја верилишлари 1958 илдән апары- рин вә келтләрин инҹәсәнәї абидәләри
гун эсас мәнбәји иди. 1848—49 илләр- лыр. галмышдыр. 10—11 әсрләрдә мә'бəдләр
дән сонра һүгуг елминдә алманлашма Әдәбијјат. Орта асрләрдә латын (Фелдебрьдә), 11—13 әсрләрдә роман
мејллари күҹләнмиш, әгли һүгуг ҹәрә- дилиндә дини мазмунлу әдәбијјат ин- үслубунда килсәләр (Печ, Жамбек ва
јаны вә 19 әсрин сонундан мухталиф кишаф етмишди. Латын дилиндә дүн- Лебенидә) тикилмишдир. Естергомда
позитивист ҹәрәјанлар (А. Пулски вә б.) jәви әдәбијјатын ән мүһүм абидəлəри кы сарај капелласы (12 әср) инҹәлији
инкишаф етмишди. Маҹарыстан Совет салнамәләр ва маҹар халгынын мән- вә зәрифлнји илә фәртләнир. 11 әсрин
Республикасы дөврүндә һүгуг елми са- шәзинә даир әфсанә вә рәвајәтләрдән тәсвири сəнəт намунәләриндә Бизанс
һәсиндә сосиализм идејаларыны јајмаға ибарәт кестләр» — «сәркүзәштләр»дир. инҹәсәнәтинин тә'сири дујулур (крал
илк ҹәһдләр eдилди, Биринҹи вә йкин- 15 əсрдә japaнaн антифеодал əhвали- I Иштванын ојма нахышлы даш сарко
чи дүнја мүһарибәләри арасындакы руһијjәли һуманист әдәбијјат 16 әсрин фагы). 12 әсрдә һејкәлтәрашлыг јүк
дөврдә фашист идејалары jajылды. 2-ҹи јарысында Ренессанс әсәрләри илә сәк инкишаф етмишди (Печ килсәсинин
Халг демократик һакимијjәти гурулдуг- (антик, италјан ва фолклор сүжeтли релјефләри). 13—15 əсрләрдә ме'мар
дан сонра марксист-ленинчи һүгуг елми «Әјләнҹәли әһвалатлар», Балашшинин лыгда готик килсәләр (Шопрон вә Пешт
формалашды. Дөвләт вә һүгуг Һаггында лирикасы) јүксәк сәвијjәјә чaтды, 17 дə), бүрҹлү гэсрләр (Диошдјөр вә Ви
јени сосиалист елминин нүмajәндәлә- әсрдә барокко үслубу бәргәрар олду шеградда) үстүн иди. Италјан ме'мар
ри М.-да дөвләт вә һүгуг тәҹрубәсинин (П. Пазман, М. Зринји вә б.). 18 әсрин вә һејкәлтәрашларынын М.-а ҹәлб едил
тəнгиди тәһлилини вермишләр. Сосиа- сонунда мејдана кәлән Маарифчилик мəси өлкәдә Интибаһ мәдәнијjәтинин
лист дөвләт вә һүгуг нәзәријjәси, дөвләт әдәбијјатында милли-тарихи ва демок- jajылмасына сәбәб олду. 17 әсрин со
Һүгугу, мүлки hүгуг, ҹинаjәт һүгугу ратик мөвзулар мүһүм јер тутурду (Б. нундан барокко үслубунда килсә вә
саһәсиндә әсәрләр јазылмышдыр. М. Бешшенјеннин фачиәләри, І. Бачан- сарајларын (Ратскеведә сарај, 1700—
ЕА Дөвләт вә һүгуг Ин-ту, Будапешт, jинин лирикасы). М. Чоконаи-Витез, 02) иншасы кенишләнди. 18 әсрдә мил
Секед, Печ ун-тләринин һүгуг факүл- Ј. Катона вә М.Фазекашын шерләрин- ли-азадлыг һәрәкатынын јүксəлишитәләрiп, baбeдә М. криминалистика дә aзaдсеварлик идејалары, реализмин дөврүндә Ференс II Ракотсинин сара
Ин-ту һүгуг елминин тəдгигат мәркәз- илкин әламәтләри əксолунмушдур. jында ишләјән бојакар А. Манјоки
ләридир. 19 әсрин әрвәлләриндә халг поезијасы м, портрет инҹәсәнәтинин
Дилчилик. М.-да дилчилијин ин- вә вәтәнпәрвәрлик идејалары илә сых гојду. Барокко дөврү дивар бојакар

кишафы мачар дилинин илк граммати- бағлы олан романтизм јаранды (Ф, лығында австријалы рәссам Ф. А. Ма
касынын мүәллифи Ј. Силвестерин Келчеи, M. Bөрөшмарти вә б.). J. улберчин ишлари фәргләнир. 19 әсрин
(16 əср) ады илә бағлыдыр. 17 әсрин Етвеш вә б. реализми инкишаф етдир- 1-ҹи јарысында ме'марлыг вә һејкәл
аввалиндә икидилли лүғәтләр нәшр мишләр. Ингилаби-демократик иде- тәрашлыгда классисизм һаким мөнге
олунду (А. Сентси Молнар). 18 әсрдә J. jаларын тәрәннүмү 1848 ил ингилабы- тутурду (Пештдә Милли музеј, 1837 —
Шајнович вә ш. Дjaрмaти мүгајисəли- нын чарчысы І. Петефинин ше'р- 47; И. Ференсинин портрет вә һејкәл
тарихи метод вә фин-угор диллəринин ләриндә хүсусилә бариз тәҹәссүмүнү ишлари). 1860-ҹы илләрин сонундан
өjpəннəси принсилларини ишләјиб тапмышдыр. Иртиҹа илләриндә әдә- бојакарлыгда, әсacән реалист мәмшәт
һазырладылар. 19 асрдә маҹар дили биjјатда бәдбинлик мотивлари күч- сәһнәләри вә мәнзәрә әсәрләри јарады
тарихи вә систем инә даир тэдгигатлар лəнди (J. Aран, И. Мадач, J. Вајда), лырды (рәссамлар М. Мункачи, Ш.
апарылды (М. Реваи, Ј. Будентс, А. реализмдә ичтимаи-тəнгиди мејлләр Биһари, и. Ревес, Л. Паал, ҝ. Месеј,
Регули, Ш. Көреши. Чома вә б.). 1904 заифләди (М. Јокаи, К. Миксат). Мү. л. Меднјански, П. Синјей-Мерше вә
илдә Мачарыстан дилчилик ҹәмијjәти тәрәгги реалист јазычылардан Ш. Бро- б.). 19 әсрин сонундан Будапештдә
тә'cпс едилди. 20 әсрдә маҹар вә фин- ди, ж. Моритс натурализмә мејл ет- неоготика, необарокко, неоренессанс
угор дилчилијинин инкишафы и. Си- диләр. Ингилабчы шаир Е. Аби, д. (парламент, 1884—1904, опера театры,
неји, Ж. Шимонји, Ј. Мелих, м. Жи- Јухас вә б.-нын ше'рләриндә фолк - 1875—84) вә «модерн» (Тәтбиги сәнәт
рай, Е. Беке, Д. Лако, ІШ. Имре вә б.- лор, романтизм вә реализм ән әнәләри музеји, 1893—96) үслубларында бина
нын ады илә бағлыдыр. Маҹ.XP EA импрессионизм вә символизм үнсүр- лар тикилмиш, монументләр уҹалдыл
Дилчллик Ин-ту (1951 илдә japaдыл- ләри илә гајнајыб-гарышмышдыр. Ма- мышдыр (Маҹарыстанын 1000 иллији
мышдыр) «Мамар дилинин изаһлы лү- ҹарыстан Совет Республикасы (1919) шәрәфинә абидә, 1894—19 29, hејкәл
ғәти», «Муасир маҹар дилинин систе- мәғлуб олдугдан сонра ССРИ-jә кедән тәраш Д. Зала). 1915—16 илләрдә фәа
МІ» вә с. фундаментал әсәрләр чап ет- јазычылар (А. Габор, Б. Иллеш, A. лиjjәтә башлајан антимилитарист гру
дирмишдир. Славјаншүнаслыг (л, Һидаш, Ф. Карикаш, м. Залка вә б.) па (маҹар фәаллары») дахил олан рас
Кирај ва б.), романшүнаслыг (Л. Та- сосиалист һуманизминә вә коммунист самлар (Б. Уитс, fш. Бортник, Ј.Не
маш вә б.), түрколокија (д. Немет, идејалылығына əсасланан реалист әсәр- меш-Ламперт, Ј. Кметти вә б.) Маҹ.
Л. Ликвти вә б.), еләчә дә үмуми дил- ләр japaтдылар. 30-ҹу илләрдә вә Икин- Сов. респ.-сы (1919) јарандығы дөвр
чилик саһәләриндә тәдгигат апарылыр. ҹи дүнја мүһарибәси дөврүндә м. Рад- дә бајрам шəнликларинин тәртибатын
Елми идарәләр. Өлкәнин эсас ели ноги, Ј. Дарваш, д. Ијеш, А. Јожес да иштирак етмиш, ингилаби плакат

Идарәси Мачарыстан Елмлар Академи- вә б. антифашист мөвге тутмушлар, лар чәкмишләр. М.-да фашист дикта
јасыдыр. 126 елми ин-тда елми-тəд- Мам. ХР-дә сосиалист реализми мүх- турасы гурулдугдан сонра бир чох ма
гигат тәшкилaтында тəдгигатлар апа- тәлиф истигамәтли әдәби ҹәрәјанла
рылыр. Елми-тəдгигат ишлари илә 62 рын јарышы, милли вә дүнја әдәбија
мин алим мәшғул олур (1979). М.-да ты бәдии тәҹрүбәсинин јарадычылыг
конкрет тәдгигат прoгрaмлaрыны һә- ла мəнимсәнилмаси шәрайтиндә jеткин
јата кечирән рекиoнaл академик комис- ләширр. И. Ваш, Л. Бенјамин, й. Ши
сијалар фәалијjәт ҝөстәрир. Елми сија- мон, Ф. Јухас, Л. Над, Г. Гараи, м,
сәтә умуми рәһбәрдији Маҹ.XP һө- Ватси вә б.-нын ше'рләриндә, т. Дери,
куматинин Елм комитаси, билaвaситə Е. Иллеш, Ј. Дарваш, д. Фекет, Ф.
рәһбәрлији М. EA, Техники инкишаф Шант, Л. Мештерһази, т. Череш, И.
үзрә Маҹ. Комитаси вә мувафиг на- Еркен, Л. Галамбош вә б.-нын нәср ва
зирликләр һәјата кечирир. драм әсәрләриндә јени инсанын форма

Мәтбуат, радио верилишлари, теле- лашмасыны әкс етдирән мүасир маҹар
визија. Илк маҹар гәзети 1703—11 ил- әдәбијјатынын фәрди јарадычылыг pəн
ләрдә апарылан азадлыг мүбаризасинин карəнклији тәҹәссүм олунмушдур. Ш.
мә'лумат органы «Меркуриус һунгари- Петефинин «Ше'рләр», м. Залканын
кус» иди. 1918 ил декабрын 7-дә «Әбәди сүлһ һагтында һекајə» китаб
МКП-нин органы «Bөрөш ујшаг» гә- лары, м. Јокаинин «Сары күл», Ш.
зетинин илк нөмрəсы чыкмышдыр; hə- Ҝеркејин «Шүбһә алтында» повестлә
мин күн Маҹ.ХР-дә мәтбуат күнү кими ри, маҹар јазычыларынын һекајəлəрин
гејд едилир. Мүһүм күндəлик газет- дән ибарәт «Өзкә еви» китабы, д.
ләр: «Непсабадшаг» (1942), «Непсава» Ијеш, Е. Ади, А. Һидаш, Ј. Дарваш Тодолтсе шәһәриндон көрүнүш.
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ҹар рәссамы (Б. Уитс, Ш. Бортник, ларында алман мусигисинин тә'сири- лар) вә рекөшиләр (дастанчылар) тәм
ш. Ек, Л. Мохој Над вә б.) мүһаҹинин күҹләнмәс и илә әлaгәдар күбар дай- сил етмишләр. 17, хүсусилә 18 асрдә
рәтлә ишләмишдир. Бу дөврдә боја. рәләрдә алман вә Bјана мусигиси дәбдә килсә нәздиндәки мәктәб театрларында
карлар Д. Деркович, й. Деши Һубер, олмуш, опера театрларында, әсacән, В. маҹар дилиндә һәм дини, Һәм дә дүн
hејкәлтәрашлар да Голдман, А. Меса- А. Мотсарт, л. Бетовенин, сонралар дәви мәзмунлу әсәрләр оjнанылырды.
рош, һәмчинин 1934 илдә japaдылмыш К. М. Веберин опералары тамашаја го- 1790 илдә Пештдә илк профессионал
«Сосиалист рәссамлар групу» (А. Е. јулиушдур. 18 әсрин ахырында вер- труппа јарадылмышдыр. І. Кочи-Пат
Фенјө, А. Шугар вә б.) инҹәсәнәтдә бунқош инструментал рәгс мусигиси ко, П. Јанчо, Л. Клемен милли театр
иҹтимаи тəнгили ән'әнәләри инкишаф үслубу мејдана чыкмышдыр. Бу үс- мәктәбинин баниләридир. 18 әсрин со
етдирирдиләр. М.-да халг демократик лубун ҹичәкләнмәси гарачы капелла- ну—19 әсрин әввәлләриндә ҝениш ја
гурулушу japaдылдыгдан сонра тикин - ларына рәһбәрлик едән виртуоз скрип- jылмыш кәзәрки театрлар маарифчи
ти кенин бүс'әт алды, монументал сә- качы вә бәстәкарларын (J. Биһари, Ј. лик идејаларыны халга чатдырырдылар.
нәт инкишаф етди. Ән јахшы тикили- Лаватта ва б.) јарадыҹылығы илә бағ• Р. Дерине-Сеппатаки, К. Медјери вә б.
ләр: Будапештдә халг стадиону (1948— лыдыр. Вербункошун характерик еле- дөврүн мәшһур актјорлары олмушлар.
53), поликлиника (1949), Ержебет көр- ментләри эсасында илк маҹар операсы 1837 илдә Пештдә «Пешти мадјар син
пүсү (1965), Дебретсен, Кечкемет вә «Беланын гачмасы» (1822, J. Рузичка) хаз» адлы даими театр (1840 илдән м.
с. шәһәрләрдә меһманханалар, Көһнә japaдылмышдыр. Вербункош Гәрби Милли Театры) ачылмышды; театрын
(Мишколтс, Дjөр) вә јени (Дунаyјва- Авропа мусигисинин инкишафында мү• формалашмасында акторлардан м.
рош, Комло, Тисапалконја) шәһәрләр һүм рол оjнамышдыр. 18 эср—19 әсрин Лендвай, Г. Егрешши, Р. Лаборфалви,
дә кениш иншаат ишлари апарылыр. аввәлләриндә м. мусигисиндә милли М. Јасаи, реж. Е. Паулаинин ролу бөјүк
MXP тәсвири сəнəтинин инкишафында мејлләр гүввәтләнмәјә башлады (халг иди. Профессионал хореографија сә
көһнә насл нүмa jәндәләринин (боја- маһныларынын топланмасы, пешәкар нәти М.-да 19 әсрин 2-ҹи јарысында
карлар и. Сөнји, А. Бернат, hејкәл- бәстәкарларын халг руһунда маһнылар јаранмышдыр. 19 әсрин сону — 20 әс
тәрашлар Ф. Меддјеши, ж. Кимфа- japaтмacы вә с.). Бу мејлләр милли- рин әввәлләриндә Будада Милли Театр
луди Штробл, Ш. Микуш ва б.) мү- романтик операда өзүнүн даһа бариз (1861), Пештдә «Непсинхаз» (1896),
һүм ролу олмушдур. Бојакарлыгда əксини тапмышдыр. (Ф. Еркелин «Банк Будапештдә «Мадјар синхаз» (1897)
тарихи ингилаби сүжeтләр вә, сосиалист Бан», «Жеорг Дожа» вә с. опералары). вә «Талија» (1904—08) театрлары ачыл
сәнa jeләшдирилмәси мөвзулары ҝениш Милли Мусиги Мәктәби (1834; 1875 мышды. м.-да пролетар ингилабынын
jajылды, монументал сəнəтдә мүəјјан илдә онун эсасында Ф. Лист Мусиги мәғлубијjәтиндән (1919), сонра, 20—
наилијjәтләр газанылды (Будапештдә Академијасы тәшкил етмишдир), опера 30-ҹу илләрдә театрлар бөһран кечир
Ҝеллерт д.-нда «Азадлыг» монументи, театры (1837), милли консерваторија мишдир. М. фашизмдән азад олундуг
1947, hејкәлтәраш Ш. Кишфалуди (1840), филармонија ҹәмијjәти (1853) вә дан вә өлкәдә халг демократик гуру
Штробл; Секешфехерварда совет-ма- с. japaдылмасы М. профессионал муси- лушу japaдылдыгдан сонра театрлар
ҹар достлуғуна абидә, 1977, hејкәлтә- гисинин инкишафына тә'сир көстәр- миллиләшдирилмиш, Будапешт, Ce
раш Ш. Варади). Рәссамлардан и. д. мишдир. Маҹар милли мусиги мәдәниј- кед, Печ вә дикәр ш.-ләрдә јени театр
Курутс, J. Немет, М. Шомош, J. Сур- jәтинин инкишафында 19 әсрин көр- лар japaдылмышдыр. М. театрларынын
чик вә 6.-нын әсәрләриндә мүасир кəнд кəмли бәстәкары вә пианочусу Ф. репертуарында милли вә дүнја клас
həјаты тәсвир олунур. Сон илләрдә бо- Листин јарадычылығы вә ичтимаи фәа- сикларинин, мүасир М. вә совет драма
јакарлыг (Т. Дурай, Ф. Салаи, и. Ко- лиjjәти мүһүм рол оjнамышдыр («Гәһ- тургларынын әсәрләри кениш јер ту
каш, т. Чернуш, Ф. Мартин вә б.), рәманлыг маршы», 19 маҹар рапсоди- тур. Реж.-лардан Т. Мајор, Е. Келлерт,
графика (Б. Кондор, А. Вүртс, А. Грош, јасы, «Маҹарыстан» симфоник пое- к. Казимир, Л. Вамош, акторлардан
Д. Һинтс), hејкәлтәрашлыг (J. Шомод- масы вә с.). Бәстәкар М. Мошонји дә г. Ба јор, К. Толнаи, А. Шомлаи, Ј.
ји, А. Макрис, Т. Вилт, И. Варга, Ј. Ке- әсәрләриндә милли мусиги ән'әнәләри- Руткая, м. Төрөчик, л. Башти вә б.
ренји, м. Боршош, и. Кишш), декора- ни инкишаф етдирмишдир. 19 әсрин мәшһурдур. Азәрб. театрларында ма
тив сəнəт (м. Ковач вә И. Гадорун ке- ахырларында көркəмли ифачылар је- ҹар мүәллифләриндән Ш. Петефинин
рамика әсәрләри Н. Ференси, д. Һинтс тишмиш, маҹар "скрипка мәктәби хү- «Пәләнк вә кафтар», м. Дүрконун
вә б.-нын гобеленләри) инкишаф едир. сусилә мәшһурлашмышдыр (J. Иоахим, «Електра, мәһәббәтим мəним», Б. Пау
Азәрб. рәссамы М. Абдуллаев М. hə- Т. Наше, Л. Ауер вә б.). 20 әсрин 1-ҹи лини вә ж. Һармонинин «Јанош Хари»
jaтындaн вә тәбиәтиндән лөвһәләр иш- јарысында бәстәкарлардан Ф. Легар вә әсәрләри тамаша ја гоjулмушдур.
ләмиш, <45 күн Маҹарыстанда» адлы и Калманын оперетталары дүнја шөһ- Кино. 19 әсрин ахырларында өлкә
таблолар силсиләсендә әмәк адамлары- рәти газанмышдыр. 20 әсрин аввәллә- дә илк хроника филмлари чәкилмиш,
нын, мәдәнијjәт хадимларинин образы- риндә јени маҹар мусигисинин јаран- 1901 илдә илк бәдии филм («Рәгс»,
ны japaтмыш, мәнгәрәләр чәкмишдир. масы көркəмли бәстәкар вә мусиги ет- реж. Б. Житковски) japaдылмышдыр.

мусиги. м. мусигисинин Гәдим нографлары Б. Барток вә 3. Кодајын Хорти фашист режими дөврүндә бир
Шәрг илә бағлылығы онун hомофоник ады илә бағлыдыр. 1945 илдән сонра М.: сыра көркəмли кино хадими (А. Кор
гурулушунда, пентатоникада, зəнкин ын мусиги həјаты милли демократик да, м. Кертис ва б.) өлкәдән мүһачи
мелизми вә сәрбəст ритминдә - тəзаһүр мәдәнијjәтин умуми јүксəлиши, өз- рәт етмиш, 30-чу илләрдә М.-да, әсaсән
едир. Мүхталиф тарихи дөврләрдә фәалијjәтин вә мусиги тәһсилинин ин- хариҹи өлкә филмлари көстəрилмиш
М. мусигисиндә каһ милли, каһ да Гәрб кишафы илә характеризә олунур. Мүа- дир, Jaлныз м. азад олундугдан сон
ән'әнәләри олмушдур. Халг муси- сир бәстәкарлардан П. Кадоша, P. pa M. киносу инкишафа башламыш
гичи-дастанчылары (ингритсләр) епик Марош, А. Михај, Ф. Фаркаш, и. дыр. 20 әсрин 60—70-ҹи илләриндә
маһны вә балладалары кобоз (симли Селенји, дирижор J. Ференчик, пиа- м. филмларинин башлыча истигама
мусиги аләти) вә летнјанын мүшајиәти ночу А. Фишер, мүгәнниләрдән А. тини фашизмә вә мүһарибә әлејһинә
илә охумушлар. 13 әсрдән профессионал Фараго, д. Мелиш, Р. Илошфалви, мүбаризә, һәјат һәгигәтләринин реал
мусиги инкишаф етмиш, 15 асрдә Бу- А. Бакшаи вә б. мәшһурдур. Будапешт- тәсвири, инсан мүнасибәтләринин мү.
дада вә бөјүк јепископ сарајларында дә Ф. Лист ад. Маҹарыстан Милли Му- рәккәблији, муасирлик вә с. тәшкил

капеллалар олмушдур. Османлы исти- сиги Академијасы, Б. Барток ад. Кон- едир. Ән јаҳшы филмлари: «Авропанын
ласы милли мәдәнијjәтин инкишафыны серваторија, опера вә оперетта театр- hарасындаса» (1947, реж. Г. Радвани),
ланкитсә дә бу дөврдә илк дүнјави лары, симфоник орк.-ләр, рәгс ансамбл• «Бир овуҹ торпаг» (1948, реж. Ф. Бан),
мусиги әсәрләри (мачар мәтни əсасында лары, Маҹарыстан Мусигичилари Ас- Анна Сабо» (1949, реж. Ф. Мариаш
дастан вә тарихи маһнылар мәҹмуаси) соснаси јасы вә с. фәалијjәт көстәрир. ши), «20 саат», «Бешинчи әламәт» (1964,
мејдана кәлмиш вә нәшр ёдилмишдир. Мачар бәстәкарларындан й. Калман вә 1977, З. Фабри), «Үмидсизлик» (1965,
16 әсрин сону—17 әсрин аввәлләриндә Ф. Легарын оперетталары Азәрб. сәһнә- м. Јанчо), «Ата», «Мефисто» (1966,
јаранмыш лирик мәһәббәт маһныла- синдә тамашаја гоjулмушдур. 1967 ил- 1981, реж. И. Сабо), «Сојуг күнләр»,
рынын ифасы, һәмчинин вөрчинелин дә Маҹ.ХР-да Азәрб. мәдәнијjәти вә Илхы саһиби» (1966, 1978, реж. А. К
(инкилис клавесини) М.-да јајылмасы инҹәсәнәти декадасы кечирилмишдир. нач), «Фотографија» (1972, реж. П. Зол
инструментал мусигинин инкишафына Маҹарыстан инҹәсәнәт усталары Бакы- наи), «Анганын инaмы» (1979, п. Габор),
тәкан вермишдир. 17—18 асрләрдә за- да консертләр вермишләр. «Психеја» (1981, реж. Г. Боди) вә c. к.
дәкaн сaрa jларында инструментал ва Театр. м. театрынын мәншәфи кө- Латабар, Ш. Печи, к. Толнаи, М. Га
хор капеллалары вар иди. Ҝөркəмли чәри həјат тәрзи кечирән бүтпəpəст угор бор, Ј. Руткай, М. Төрөчик, И. Дарваш,
Австрија бәстәкары J. Һајдн тәгр. 30 ил тајфаларынын оjун вә мәрасимлари илә и. Шинкович, з. Латинович, М. Бара,
кнјаз п. Естерхазинин капелласына бағлыдыр. Өзүнә мәхсус милли мәдә- И. Береш ва б. маҹар киносунун танын
рәһбәрлик етмишдир. 18 әсрин ахыр- нијjәти јокулаторлар (кәзэрки актјор- мыш актјорларыдыр. Будапештдә Ел
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ская Республика 1919 Венгерская Совет- (ИҺш) тәшкил eдилди. С.-д. ш. Гар- ларындан олмушдур. Маҹарыстанын

Минск, 1979; Великая Октябрьскаетво, вә Чехословакијанын Кошитсе вә пре- ран башланды; капиталист дөвләтләри

Республика. Справочник ская Народная та өлкәләринин күлү дипломатик тәз- антипартија групуна архaлaнaраг 1956
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ми-Тэдгигат, Кинематографија Ин-ту, ралын 21-дән) рәһбәрләри илә даны- тан Сосиалист Фәһлә Партијасы japa
Театр вә Кино Ин-ту фәалијjәт көстәрир. шыглара башладылар. Мартын 21- дылды. 1929—33 илләрдә мкп сол
Јапышдырма шәкил, бах сəh. 400— 401. дә һәр ики партија пролетар диктату- с.-д.-ларла биркә зәһмәткәшләрин

Ленин В. (бах расы принсипи эсасында бирләшәрәк бир сыра ири чыxышларыны тәшкил
Мә'лумат чилди, л. 1, cəh. 354 355); у Маҹарыстан Сосиалист Партијасыны етмиш, Икинчи дүнја мүһарибәси дөв
лизарова М. Ј. вә башгалары. XIX japaтды. Елә һәмин күн мСР-нин ја- рүндә исә һитлер Алманијасына вә

Абдуллаев М., 45 дней в Венгрии, Һөкумəти — Ингилаби һөкумәт Шурасы rаршы мүбаризанин əсас тәшкилатчыөср хариҹи әдәби јјат тарихи, Би 1964; paдылдығы елан олунду вә илк MCP онун Мамарыстандакы əлалтыларына
М.,

года, М., 1959; Рос- бай иһШ-ин сəдри, Б. Кун исә MCP. Совет Ордусу тәрәфиндән азад едилмасисия нов о. І К.: Венгерская".литература ин сијаси рәһбәри (һөмчинин хариҹи шәраитиндә (1944, сентјабр) мкп ачыгпосле 1917 года, М., 1961; Тихомиров
А., Искусство Венгрии iX—XX вв., м., ишләр үзрә халг комиссары) тә'јин фәалијjәтә кечәрәк фәһлә синфинин
1961; кланица и т. Саудер н., олундулар. В. И. Ленин мартын 22- күтләви си јаси тәшкилaтына чеврилди.
Сaбoльчи М., Краткая история вен- дә РК(б)ПІ-нин 8-ҹи гурултајы адындан 3-ҹү гурултај (1946) Маҹарыстанда халг
герской литературы, Будапешт, 1962; Ус- MCP Көкумəтинә тәбрик телеграмы демократијасы гуруҹулуғу вәзифәлә
ской экономики Венгрии, М., 96 Ha: көндәрди. иһи капиталист мүəсси- рини мүəjjәнләшдирди. 1948 илдә мки

на сəлəрини, шахталары, банклары, торпаг марксизм-ленинизм принсипләри Әca
1964; Пушкаш А. И., Венгрия в годы маликанәләрини миллиләшдирди, 8 сында С.-д. партијасы илә бирләшәрәк

мировой войны, М., 1966; не саатлыг иш күнү e'лан етди. Гызыл Мачарыстан зәһмәткешләр Партијасы
мешк юртии. История венгерского Ордунун japaдылмасы барәдә декрет (мзіі, адланды. Бирләшдириҹи гу.
кино 1896—1966); пер. с венгерского, м., верилди (25 март). Тәркибиндә, рус, рултај (1948, иjун) валид партија ни
1965, история венгерского ,революционного украјналы, австријалы, полјак, румын, замнамəси гәбул етди; сосиалист ҹәрабочего

Венгрии,мозі : Исредна венгендия; Антантанын тәбрики илә апрел айында рәһбәрлијинин ососиализмгурилуу
чилəрин дә вурушдуғу Гызыл Орду, вәзифаси е'лан олунду. Лакин мзп

Будапешт, 1975; Венгрия. Развитие и раз- өлкәјә сохулмуш Румынија вә Чехосло- кедишиндә
мещение производительных сил, пер. с вакија гошунларына гаршы əкс-һүҹума принсипсиз мүнасибәти нәтиҹәсиндә
венгерского, М., 1978; Советско-венгерские кечәрәк иjунун аввәлләри үчүн мСР 50-ҹи илләрин әввәллэриндә партијаотношения. 1971—1976, Документы и
териалы, М., 1978; олунмасында бөhЕ.Солодков

': нерушимое
тутмагла Со-

циалистическая Республикасынын japaдылмасында гызышдырылан дахили əксингилаб МЗП
литература, М., 1979; Иванов К.релюдия А венгерская

оjнады. Бунунла даxилиндә өзүнә јува салмыш И.
в.

2 изд., М., 1980; jиги нәтиҹәсиндә вә румын гошунлары- ил октјабрын 23-дә гијам галдырды. БуЛетопись важнейших событий советско
нын Маҹарыстандан чыхарылаҹағы ба- чәтин анда МЗП дахилиндәки сағламвенгерских отношений дружбыи сотруд- рәдә әһдәлик алдыгдан сонра мСР һө- гүввәләр Ј. Кадарын јаратдығы jениничества. 1945— 1980, Киев, 1981.
кумəти Гызыл Ордуну Гәрб өлкәләри- ингилаби мәркәз әтрафында бирлашиб

МАҸАРЫСТАН ЕЛмләР АКАДЕ- нан мүəjjән етдиклари демаркасија хәт- əкс-Һүҹума кечди вә синфи душмән үзә
миЈАСЫ (MEA) — Мач. XP-ин али тинә чәкди. Лакин Антанта өз вә'динә риндә мүһүм гәләбә чалды. Партија је
елми идарәси. 1825 илдә japaдылмыш- әмәл етмәди, румын гошунлары əкс-һү- нидән тәшкил eдиләрәк МСФадлан
дыр, Будаепштдəдир. MEA-нын 10 ҹума кечдиләр. Гызыл Орду забитләри- дырылды. МСФП нин 1957 ил иjунун
шв'бәси (дил-әдәбијјат, тарих вә фәлсә- нин вә сағ с.-д.-ларын бир һиссәсинин 27 — 29-да кечән конфрансы партија
фә, физика-ријазијјат, к.т., тибб, техни- xəјанəткар хәтт көтүрмәти мСР-ин вә- нын јенидән тәшкилини баша чaтдыр
ка елмлари, кимја, биологија, истиса- зиjjәтини чәтинләшдирди. Сағ сосиа- ды, тәфтишчи бахышлара, hабелә eh
дијјат вә Һүгуг, кеoлoкија-ҹоғрафија листләрин тəэјиги алтында мСР Һөку- камчылыға вә сектантчылыға тəти зәр
елмлари), 40-дан чох елми-тəдгигат ин- мәти августун 1-дә исте'фа вермәјә мәҹ- бә вурду, јени рәһбәрлијин сијаси хәт
ту, 225 həгиги вә м. үзвү, тәгр. 100 бур олду. Дахили əксингилабын кө- тини бәјәнди, партијанын јахын дөвр
Фәхри үзвү (о ҹүмләдән 35 совет мәзилә Антанта силаһлы гүввәләри Ма- үчүн вәзифәләрини мүəjjәнләшдирди.
алими) вар (1980). Китабханасында ҹарыстанда Совет Һакимијjәтини боғ- Фәһлә синфинин һакимијjәтини мөһ
(1826) 700 минәдәк китаб сахланыр. ду. Мәми 133 күн өмүр сүрмәсинә бах- кәмләтмәјин мүһүм амили олмаг e'ти
MEA-нын рәһбәрлији илә ун-тләрин вә мајараг MCP Мачарыстан BƏ беј- барилә сосиализм гуручулуғуну дaha
дикәр елми мәркәзләрин 140-дан чох нəлхалг фәһлә һәрәкатынын инкиша- да кенишләндирмәјин зәрури олдуғуну
кафедрасында елми-тəдгигат иши апа- фында мүһүм рол оjнады. Маҹарыстан көстəрди. 8-ҹи гурултај (1962) гејд ет
рылыр. МЕА маҹар дилиндә 12, әҹнә- Руси јадан сонра Совет Какимијjәти ди ки, өлкәдә сосиализм ҹәмијjәтинин
би дилләрдә (рус, инкилис, алман вә с.) гурмуш илк өлкә иди. əсасларынын japaдылмасы баща чат
32 елми журнал нәшр eдир. МЕА бир MAҸАРЫСТАН cocИАЛист Фәһ- мыш, шәһәр вә кәнддә ваһид сосиалист
сыра бејнәлхалт тәшкилат вә ҹәмијjәт- лә ПАРТИЈАСЫ (МСФП; Magyar истеһсал мүнасибәтләри формалашмыш
ләрин (ЈУНЕСко вә с.) үзвүдүр. Szocialista Munkäspart) — МСФП -нин дыр. 11-ҹи гурултај (1975) өлкәнин си
МАҸАРЫСТАН зәһмәтKEшләр тарихи Маҹарыстан Коммунист Парти- јаси həјатында мүһүм һадисә олду: гу
ПАРТИЈАСЫ — бах Маҹарыстан Со- јасынын (МКП) јаранмасы дөврүндән рултај инкишаф етмиш сосиализм ҹәмиj
сиалист Фәһлә Партијасы. башланыр (1918, ноjабр). МКП нин јəти гурмаг саһәсиндә партијанын нөв
МАҸАРЫСТАН СОВЕТ РЕСПУБЛИ- тәшкилиндә Б. Кун, Т. Самуели, Ф. бəти вәзифәләрини мүəjjәнләшдирән
КАСЫ (1919)—1919 ил мартын 21- Мүнних, О. Корвин мүһүм рол ојна - Програм бəјанаты гәбул етди, МСФП
дән августун 1-дәк Маҹарыстанда мөв- мышлар. мкп сол с. д.-лары, Бөјүк МКнын хариҹи си јасəт хәттини јек
ҹуд олмуш пролетар диктатурасы дөв- Октјабр сосиалист ингилабында ишти- дилликлә бәјәнди. 12-ҹи гурултај (1980,
ләти; Биринҹи дүнја мүһарибәси дөв- рак етмиш маҹар бејнәлмиләлчиларини март) 11-ҹи гурултајдан сонракы дөвр
рүндә Маҹарыстанда сијаси вә игтиса- (кечмиш һәрби әсирләр) РСДФП-нин дә ҝөрүлмүш ишләрә jeкун вурду, пар
ди зүлмүн артмасына гаршы вә Бөјүк Маҹар групуну (1918 илин мартында ти јанын инкишаф етмиш сосиализм
Октјабр сосиалист ингилабынын тә'- Москвада japaдылмышды) вә инги- ҹәмијjәти гурмаг саһәсиндә нөвбати
сири алтында кенишләнән ингилаби лабчы сосиалистлари бирләшдирирди. вәзифәләрини мүəjjәнләшдирди.
jүксəлиш шәрайтиндә јаранмышды. МКП Маҹарыстан Совет Республика- МСФП нүмa jәндә hej'әтләри ком
Буржуа-демократик ингилабы нәтиҹә- сынын (1919) japaдылмасында фәал мунист вә фәһлә партијаларынын Беј
синдә һакимијjәт башына кечән бур- иштирак етмиш, онун мәғлубијjәтиндән нәлхалг Москва мүшавирәләриндә
жуа Либерал Радикаллар Партијасы сонра исә кизли шәраитә кечмәјә мәҹ- (1957, 1960, 1969), Авропа Коммунист вә
һөкумəти мүтәрәгти гүввәләрин тəздиги бур олмушду. фәһлә партијаларынын Берлин кон
алтында тезликлә Һакимијjәти С.-д. 1925 ил августун 18—21-дә Bјанада франсында (1976) иштирак етмиш вә
лара верәрәк исте'фаја чылды. С.-д. МКП-нин 1-ҹи гурулта јы олду; гурул- онлaрын сәнәдларини бәјәнмишидир.
лидерлари белә кəскин ингилаби бөһ- тај партијанын вәзифәләрини мүəј- МСФП-нин тәшкилати гурулушунун
ран шәрайтиндә коммунистларсиз һө- jәнләшдирди, низамнамəсини тәсдиг рәһбәр принсипини демократик мәркә
кумәт тәшкил етмәјә ҹәсарәт етмәја- етди, МК-ны сечди. Ачыг фәалијjәт им- зиjjәт тәшкил eдир. Партија әрази-ис
рәк Маҹарыстан Коммунист Парти- канларындан истифадә мәгсəдилә мкп- теһсалат принсипи əсасында гурул
јасынын (МКП, həбсдә олан (1919, фев- нин тәшәббүсү илә 1925 илдә Маҹарыс- мушдур. Али органы гурултајдыр.
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МСФП МК-нын биринчи катиби Ј. Ка- дән имтина етди. Бундан истифада едән cus). Һүнд. 25—100 см олуб јарпаглары
дардыр. Партијанын мәркәзи органы Австрија иртиҹасы чар Русијасыны нөвбәли, гызылы сары чичәкләри гыса
Непсабадшаг» гәзсти вә «Гаршадалми көмәјә чағырды. 1849 ил августун 13- салхымда јерләшир. Енсиз, силиндрик,
семле» журналыдыр. МСФП нин 812 дә ҝөркеј сатгынҹасына маҹар ордусу- узун (8—15 см) мејвәсинин пахласы
мин үзвү вар (1981). ну Вилагош галасы јанында чар Руси- 7—10 тохумлу олур. Вәтәни ҹәнуб

Әд.; XII съезд Венгерской социалис
јасы гошунларына тəслим етди. Гәрби Асијадыр. Һиндистан, Пакистан,

тической рабочей партии, М., 1981. Мәғлуб олмасына бахмајараг 1848 Иран, Чин вә с. јерләрдә, CCРИ-дә
—49 илләр ингилабы Маҹарыстанда исә өзб.cCP, Taҹ.ССР, Түр.ССР,

МАҸАРЫСТАН ТЕЛЕГРАФ АҜЕНТ- феодал-тәһкимчилик гурулушуна бө- Газах.ССР-ин ҹ.-у вә Загафгазијада,
лијИ (МТА: Magyar Tavirati Iroda) — jүк зәрбә вурду. о ҹүмләдән Азәрб. ССР-дә беҹәрилир.
Мач. XP-ин рәсми мә'лумат акентли М. истијəдавамлы, рутубәтсевән бит
ји. 1880 илдә japaдылмышдыр. Буда- и національно-освободительная борьба кидир. Дәниндө 24-28% зүлал, 46
пештдадир. Хариҹи мухбир шәбәкәси Венгрии. 1848—1849, М., 1965. 50% нишаста, 2—4% јағ ва витамин
чох кенишдир. Даими мүгавилә ләр олур. Јејилир. Јашыл күбрә кими
20-дән чох өлкәнин мә'лумат акентлик- МАЧАРЛАР (өзләрини мадјарлар истифадә едилир.
ләри (o ҹүмләдән, сиTA, Ројтер, Ас- адландырырлар)— Маҹарыстан Халх МАШЕЛ (Machel) Мојзес Самора (д.
сошиејтед пресс, Јунајтед пресс вә б.) Республикасынын əсас әһалиси; милләт. 29.9.1933, Мозамбикин ҹ.-у-Мозам
илә әлaгә сахла јыр. "MTA респ. нын Румынија, Чехословакија, Југославија, бик сифаси вә дөвләт хадими, маршал.
мәтбуат, радио ва телевизијасыны да- ССРИ, АБШ, Канада, ҹәнуби Амери- «Халглар арасында сүлһү мөһкәмләт
хили вә хариҹи həјатын мүһум һадисә- ка, АФР, Австрија вә б. өлкәләрдә дә мәјә көрә» Бејнәлхалг Ленин мүкафаты
ләри hаггында хәбәрләрлә тә° мин едир. jашајырлар. Үмуми сајлары 14 млн. лауреаты (1976). Кәндли аиләсиндә
Акентлик хариҹи мәтбуат үчүн рус, нәфәрдир (1979). Маҹар дилиндә да- анадан олмушдур. Ибтидаи мәктәби
франсыз вә инҝилис дилләриндә бүл- нышырлар. Диндарларынын әксәриј- гуртaрдыгдан сонра Лоренсу Маркиш
летенләр, маҹар дилиндә ајда 2 дәфә jәти католикдир. Ерамызын әрвәлиндә госпиталында санитар ишләмишдир.
«Вәтәндән хәбәрләр» бүллетени, алман Маҹарыстанда келт тајфалары, сонра- 1962 илдә Мозамбик Гуртулуш ҹәб
вә инкилис дилләриндә «Күнүн јени- лар готлар, Һунлар, аварлар jашамыш- hәсинә (ФРЕЛимо) дахил олмушдур.
ликлари» газети нәшр eдир. дыр; 6 әсрдән бураја славјан тајфала- 1964 илдә ФРЕЛимо-нун дөјүшчү
МАҸАРЫСТАНДА 1848—49 илләр ры да көчмүшләр. 9 әсрин ахырларын- дәстәләрини јаратмаға башламышдыр.
ингиЛАБЫ — өлкәдә феодал-тәһким- да, аввәлләр Кама чајынын орта вә 1966 илдән ФРЕЛИМО мк үзвү вә
чилик гурулушуну вә милли зүлмү ләғы ашағы ахарлары боjунда jашамыш мад- мк мүдафиә департаментинин катиби
етмәји, Маҹарыстанын милли истигла- jaрлар Маҹарыстаны ишғал етдиләр. 10 олмушдур. 1970 илдән ФРЕЛимо
лијjәтинә наил олмағы гаршы ја мәг- әсрдә мадјарларын славјан вә б. тајфа- нун сəдри сечилмишдир. Мозамбикә
сәд гојмуш буржуа ингилабы. Һәрә- ларын, галыглары илә гајнајыб-гарыш- истиглалијjәт верилмәси Һаггында Пор
кәтвериҹи гүввәләри кәндлиләр, сәнәт- масы нәтиҹәсиндә маҹар халгы форма- тугалија Һөкумəти илә данышыглар
карлар, шәһәр јохсуллары вә фәһлә- лашды. 16 әсрин 1-ҹи јарысындан м. заманы (1974) ФРЕЛимо нүмajәндә
ләр иди. 1848 ил мартын 15-дә Пешт түркләрә вә Австрија империјасына гар- hej'әтинә башчылыг етмишдир. 1975
үсјаны илә башланды (она ш. Пете- шы милли истиглалијjәт уғрунда мүба- илдән Мозамбик Халг Респ.-сынын пре
фи вә п. Вашвари башчылыг eдирди- ризә апардылар. 19 әсрин 1-ҹи јары- зидентидир. 1977 илдән Мозамбик зəh
ләр). Үсјан ҝедишиндә һакимијjәт де- сында игтисади вә иҹтимаи дəјишиклик- мәткешләринин авангард партијасы
мократик гүввәләрин нүмa jәндәләрин- ләруғрунда мүбаризә, Маҹарыстанда кими јенидән тәшкил eдилмиш ФРЕЛИ

олунмуш ичтимаи Гур- 1848 — 49 илләр ингилабы, капиталист МО -нун сəдридир. М. һәмчинин али
тулуш Комитасинин (Игк) әлинә кеч- мүнасибәтләринин инкишафы маҹар ганунвериҹилик органы Халг Мәҹли
ди. Вәзијjәтдән чыхмаг мәгсəдилә Ав- милләтинин тәшәккүлүнә сәбәб олду. синин вә Назирләр Шурасынын сəд
стрија императору ІФердинанд (о 1945 илдә халгдемократик гурулушу- ри, Мозамбик һәрби гүввәләринин али
һәм дә V Фердинанд ады илә Маҹарыс- нун јаракмасы М. -ын сосиалист миллә- баш команданыдыр. Дәфәләрлә : ССРИ
тан кралы иди) мартын 17-дә либерал ти кими формалашмасы үчүн шәраит дә олмушдур. Халглар достлуғу ордени
задəкан мүхалифәтинин лидери граф japaтды. Бах һәмчинин Мамарыстан. илә тәлтиф едилмишдир.
Л. Баттјанини Маҹарыстанын баш на- Әд.: Народы зарубежной Европы, т. МAШЕРОВ Пјотр Миронович (26.2.
зири тә”јин етди (Баттјани һөкумəтиндә 1, М., 1964; Зарубежная Европа. Вос- 1918, индики Витебск вил.-нин Ширки к.
демократлары _јалныз л. Кошут тәм- точная Европа, М., 1980 (серия «Страны -4.10.1980, Минск)

сил едирди). Лакин Баттјани һөкумə- и народы). совет дөвлат

тинин јарымчыг тадбирлари ингилаби МАҸӘРА әдәБИЈАТЫ — әдәби партија xадими. Со
гүввәләри разы салмады. 1848 илин жанр; реал вә ја Ујдурма һадисәләри вет Иттифагы Гәһрә
сентјабрында Л. Кошутун башчылыг мараглы, əјләнҹәли шәкилдә тәһкијə маны (1944), Сосиа

етдији Вәтәни Мүдафиә Комитасинин едән нәср әсәрләри. М.ә.-нда аналитик, лист Әмәји Гәһрәма
(сент јабрын 16 да japaдылмышды) дидактик үнсүрләр гӘсдән икинҹи пла ны (1978). 1943 ил

чакырышы илә Милли ингилаби орду на кечирилир. Муасир М.ә. елми-фан дән Сов.икп үзвү.
тәшкил eдилди. Ингилаби орду Авст- тастик, еләҹә дә, детектив әдәбијјатла Кәндли аиләсиндә

рија гошунларыны, һабелә хорват ба- сых бағлыдыр. Ф. Купер, Ж. Верн, доғулмушдур. Ви

ны (һөкмдары) Ј. Јелачичин ордусуну А. Дүма (ата), М. Рид, Р. Стивенсон, тебск Педагожи Ин

бир сыра ағыр мәғлубијjәтә уғрадараг ҹ. Конрад, Ҹ. Лондон вә б. М.ә.-нын туну битириб (1939)
Һабсбурглар империјасыны фәлакәт классик нүмунəлəрини јаратымышлар. мүәллим ишләмиш

гаршысында гојду. Октјабрын әрвәлин- Сүжeт хәттинин динамик вә ҝәркин ин дир. Бөјүк Вәтән мү

дә маҹар ордусу үсјан етмиш Bјана кишафы, әсрарәнҗиз Һадисəлəрин тәc- hарибәси дөврүндә партизан дәстәсинин,
әһалиси илә бирләшиб һәлледиҹи де- вири М.э.-нын сәҹијjәви хүсусијjәт- партизан бригадасынын командири, Ви
jүшдә гәләбә чалмаг имканы газанмыш ләридир. А. Н. Толстој, А. Грин, А. лејка кизли вил. комсомол комитасинин
ды, лакин о, бу фүрсəти әлдән верди Белја јев, А. Гајдар, В. Каверин, В. биринҹи катиби, 1946—54 илләрдә Бе
вә октјабрын 30-да Вјана јахынлығында Катајев, Ј. Семјонов вә б. совет јазы- лорусија лкҝи мк катиби, сонра би
мәғлуб олараг ҝери чәкилди. 1849 илин чыларынын бу жанрда јаздыглары әсәр- ринҹи катиби иди. 1954—55 илләрдә
јанварында Буда вә Пешт дүшмән әли- ләр гәһрәманлыг, вәтәнпәрвәрлик, ник- Белорусија кп Минск вил. комитәси
нә кечди. Мачарыстан ингилаби һө- бин ингилаби руһу илә сечилир. М. С. нин икинҹи, 1955—59 илләрдә Брест
кумəти Дебретсені ш. -нә көчдү. Јалныз Ордубадинин ром инларында, А. Зөһ- вил. комитасинин биринчи катиби,
јазда ингилаби орду Маҹарыстанын раббəјовун «Одлу дијар», И. Гасымов 1959—62 илләрдә Белорусија кп мк
әксәр әразисини вә Трансилванијаны вә һ. Сејидбəјлинин «Ўзаг саһилләрдә» катиби, 1962—65 илләрдә икинчи кати
азад едә билди; апрелин 14-дә Дебрет- әсәрләриндә маҹәрачылыг үнсүрлəри би, 1965—80 илләрдә биринҹи катиби
сендә Маҹарыстан парламенти өлкә- күҹлүдүр. олмушдур. Партијанын 19—25-ҹи гу
нин там истиглалијjәтини е'лан етди. МАШ (Phaseolus aureus), атлы лоб- рултајларынын нүмajәндәси иди. 1964
л. Кошут али haким тә' jин олунду. ја — пахлалылар фәсиләсинин лобја илдә Сов.Икп мк үзвү, 1966 илин
Лакин мүһафизәкар гүрвэлəрин хәјанә ҹинсиндән бириллик битки нөвү. Ph. апрелиндә Сов.Икп мк Сијаси Бүро
ти үзүндән Кошутун ингилабы сона ѕublоbаtuѕ адланан јабаны нөвдән төрә- су үзвлүjүнә намизəд сечилмишди. Ба
чaтдырмаг сə'јләри боша чылды, ма - мишдир. З јарымнөвү мә'лумдур: Һинд кыда олмушдур (1980). ССРИ Али Со
ҹар орлусунун баш команданы Көр- М.-ы (ssp. indicus), Чин М.-ы (ssp. ветинин (3—5, 7—10-чу чағырыш) депу
кеј Вјана ја ћучуму давам етдирмәк- chinensis) вә Иран М.-ы (ssp. irani- таты иди. 7 дәфә Ленин ордени, һәм

ва
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чинин медалларла тәлтиф едилмиш- hансы ишин, јахуд истеһсал эмәлијја- рилир. Бу нәзәријjәнин инкишафы he
дир. тынын јеринә jетирилмаси мүддәти. сaблa jан електрон машынларынын ва
МАшиКУЛ (фр. machicоulis)-орта МАШын вә МЕХАНИзмләР ди- идарәетмә схемлəринин гурулмасы ме
эср дивар вә гала истеһкамларынын ју- НАМИКАСЫ (ммд)-машың вә ме- тодларынын тәкмилләшдирилмаси илә
хары һиссәсиндә јерләшән вә дивар ханизмләр нәзәријjәсинин бир бөлмәси. əлагодардыр. Машын-автоматларда мү
сәтһиндән ирәли чыхан даш дирсәк- ММД-дә һәрәкәт тә'сир гүввәләрини асир идарәетмә системлəринин гурул
ләрдән, бунларын арасындагы мазғал- нәзәрә алмагла өjpәнилир, машын вә масы методларынын инкишафы прог
лардан вә дөјүшчүнү гары тәрәфдән механизмләрә тә'сир едән гүввәләрлә рамла идарәетмә системләринə əсасла

бәндлəрин Һәрәкәти арасындагы əлагә ныр. Роботларын (бура ја манипулја
ашкара чыхарылыр. ММД-нин əсас торлар да дахилдир) лајиһәләндирил
мәсәләләриндән бири механизм бәнд- мəси методларынын ишләнилиб һазыр
ләриндә һәрәкәт ганунларынын тә”ји- ланмасы да машын-автоматлар нәзәриj
нидир. Бу мәсәлә тә'сир jәсинин сон наилијjәтидир. Программа
едән хариҹи гүввәләр мә'лум олдуг- идарәстмә системлари илә тәҹћиз олун
да механики систем һәрәкәтинин муш дəзкаһ, нәзарәт вә гурашдырма
диференсиал тəнликларини һәлл етмәк - автоматлары илә бирликдә роботларын
лә өjpәнилир. ММД-нин өjpəндији əсас тәтбиги истеһсалатын комплекс авто.
мәсәләләрдән бири дә машын һәрәкә- матлашдырылмасына шәрайт јарадыр
гинин тəн зимләнмәсидир; һәрәкәт га- м. вә м.н. үзрә бејнәлхалт мүшави
рарлашдырылмамыш, кечид вә гәpap• рә вә конгресләр тәшкил едиб чакырмаг,
лашдырылмыш вәзијjәтдә олур. Ма- Һабелә тәҹрүбә мүбадиләси вә биркә
шынын гарарлашдырылмамыш һәрә- иш апармаг (илк нөвбәдә терминоло
кəтиндә онун кинетик енержиси дəји- ҹија, стандартлашдырма, манипулја
шән олур, гэрарландырылмыш һәрә- торлар нәзәријjәси үзрә) мәгсәди илә
кəтиндә исә кинетик енержи дəјишмир. 1969 илдә м. вә м.н. үзрә Бејнәлхалг
Гарарлашмыш һәрәкәти танзимләмәк тәшкилат japaдылмышдыр. ССРИ,

Ичәришәһәр (Бакы) гала диварларынын үчүн машына хүсуси һиссә— назимчарх АБШ, АДР, РСР, ЧССР вә АФР-да
машиКулу. гурашдырылып, гарарлашдырылма- бу елмин проблемләринә аид мүнтәзәм

мыш һәрәкәти танзимләмәк үчүн исә шәкилдә (2—3 илдән бир) милли кон
гору јан дишләрдән ибарәт гурғу. Одлу хүсуси автомат тәнзимләјиҹидән исти- франслар кечирилир.
силаһын инкишафы илә әлагодар мү- фадә едилир. ММД-дә сүртүнмәјә сәрф Әд.: hүсе јнов М., Мустафа
дафиә әһәмијjәтини итирмиш вә м-.дан олунан иткиләр вә бәндлəрин һәрәкәти јев С. Машын вә механизмләр нәзәри
ме'марлыг бәзәји елементи кими исти- заманы japaнaн эталәт гүввәләринин бәси, Б., 1971;
фадә олунмаға башланмышдыр. мүВазинәтләшдирилмаси мәсәләләри дә и и., Теория механизмов и машин, М.,
МАШИОБА тәпәләРИ — Азәрб.CCP өjpәнилир. Машын вә механизмларин 1975; Левитский Н. И. Теория мен
Хачмаз р-нунун Машиоба к. нин г.-ндә мевазинәтләшдирилмаси үчүн кинема ханизмов и машин, М., 1979.

орта әсрләрә (12—14 əсрләр) аид јаща- тик ҹүтләрдә japaнaн вә динамик тәз- МАШын ДЕТАЛДАРЫ (фр. dеtаil —
jыш јеринин галыглары. 2 тәпәдән иба- jиги азалдан əксјүкләр сәмәрәли сечи- тәфсилат)-машынларын сөкүлә бил
рәтдир. Археоложи тəдгигатлар заманы либ јерләшдирилмәлидир. ММД-дә ха- мәјән бүтөв һиссәләри. Машынлар
дулус чархында дүзәлдилмиш ширли риҹи гүввәләрин тә'сириндән кинема- нәзәријjәси, онларын һесабланма ва
вә ширсиз қил габ (күп, допу, неһрә тик ҹүтләрдә вә бәндләрдә japaнaн ди- лајиһәләндирилмоси усулларыны өj
вә с.)гырыглары вә с. тапылмышдыр. намик гүввәләр ашкар едилир вә бәнд- рәнән елми фәнн дә М.д. адланыр.
МАШын (фр. machine; лат. machina — ләр мөһкәмлијə heсaблaныр. Бу гүв- Мүрәккәб машынларда он минләрлә
гурғуненержини, материал вә ја ин- вәләр кинетостатик усулла өjpәнилир. детал ола биләр. Машынларын ајры
формасијаны бир шәкилдән диқәр шәк- МАШын вә МЕХАНИзмләр нә. ајры деталлардан јығылмасы онлар
лә салмаг үчүн мүəjjән фајдалы һәрә- зәРИЈәси-машын вә механизм- да оптимал материаллар тәтбиг етмәјә,
кәтләри јеринә jетирән вә а јры-ајры ләрин үмуми тәдгигат вә лајиһәләнди- ишләнмиш деталлары әвәз етмәклә көh
һиссәләри узлашмыш, тәрздә ишләјән рилмаси усуллары һаггында елм. Ме. нəлмиш машынларын иш габилијjәти- *
гурғу. Јеринә jетирдији ишдән асылы ханизмларин хассəлəрини өjpәнән һис- ни бәрпа етмәјә, машынларын ығыл
олараг ен еркетик м., ишләк м. сә механизмләр нәзәријjәси адланыр. масыны нисбәтән садəлəшдирмәјә
информасија М.-ы нөвлари Тәтбиг јериндән асылы олмајараг мүх- вә с.-jә имкан верир.

вар. Енергетик М. енержини бир нөв- тәлиф механизмлəрин тэдгиг вә лајићә- Бир чох М.д.-на охшар һиссәлә
дән дикәринә чевирмәк үчүн, ишләк лəндирилмә үсулларында чохлу үмуми рин һәлә чох гэдим заманлардан әл
М. әмәк објектинин форма, хассә, һал ҹәһәтләр вар. Үмуми ҹәһәтләрин өjpə- алəти, силаһ вә садә гурғуларда тәтби
вә вәзијjәтини дәјишмәк, информасија нилмаси механизмләр нәзәријjәсинин ги мә'лумдур. Ән гəдим М.д. на линк,
М.-ы исә информасијаны топламаг, иш- əсасыны тәшкил eдир. Елмин машын- паз мисал ола биләр. Һәлә 25 мин ил
ләмәк вә ондан истифадә үчүндүр. лар нәзәријjәси һиссәсиндә исә мүхтә- бундан аввал инсан ох атмаг үчүн ка
Енеркетик М.-лара електрик мүһәррик- лиф машынларын тәдгиг вә лајиһәлән- манда јајдан истифадә етмишдир. Ди
ләри вә ҝенераторлары, дахилијанма дирилмә үсуллары өjpәнилир. Бүтүн jирләнмә сүртүнмәси əсасында ишлә
мүһәррикләри, турбинләр, бухар М.-ла- машынларын əсасыны механизмләр jән вәрдәнә (ди jирҹәк) 4000 ил бундан
ры вә с., ишләк М.-лара техноложи тәшкил етдијиндән һәр ики һиссә бир- әрвәл мә'лум иди. Муасир иш шәрай
јахуд аләт-машынлар (металкәсмә дәз- бири илә сых бағлыдыр. М. вә м.н.-нин тинә јахын бир шәраитдә ишләјән илк
каһы, иншаат, к.т., тохуҹулуг М.-ла- əсас бөлмәләри бунлардыр: механизм- деталлара арабалардакы тәкәр, ох вэ
ры вә с.), нәглијјат М.-ы (автомо- ләр синтези, машын вә механизм- jатаглары аид етмәк олар. М.д., әсacән,
бил, тепловоз, тәјјарә вә с.), нәгледиҹи ләр динамикасы вә машын-автомат- полад, чугун, әлван металлардан ha
М. (конвејер, елеватор, галдырыҹы лар нәзәријjәси. зырланыр. Пластик күтләләрдән елек
кран вә с.), информасија М.-ларына Механизмларин синтези лајиһәлән- трик-изолјасија, антифриксион, кор
heсaблajан електрон М.-лары, шифрлә• дирмәдә механизмин схеминин сечил- розијаjадавамлы вә с., резиндән исә
мә м.-лары, арифмометр, механики мəси вә бу схемә мүнафиг параметрлә- jүксәк еластик вә јејилмәјә давамлы де
интегратор вә с. Дахилдир. рин тә”јини илә мәшғул олур. Меха- таллар һазырланыр. Мүһүм М.д. (диш

Техноложи просесдә бүтүн иш вә низмлəрин динамикасында механизмин ли чарх, валлар вә с.) табланмыш вә ја
көмәкчи әмәлијјатлары инсанын иш- ајры најры бәндларинин хариҹи гүввә- кејфијjәти јахшылашдырылмыш полад
тиракы олмадан билaвaситә јеринә је ләрин тә'сири алтында һәрәкәти тəдгиг лардан һазырланыр.
тирән машын-автоматлар истеhcaлaтдa eдилир. Машын-автоматлар нәзәријjәси М.д. бир елми фәнн кими ашағы
кениш тәтбиг eдилир. Агрегатлары мүəј- машын-автомат схемлəринин гурулма- дакы əсас функсионал груплары нәзәр
jән техноложи ардыҹыллыгла јерләш- сы методларыны вә онларда оптимал дән кечирир: көвдә деталлары (машын
дирилән комбина едилмиш М.-лар мәһсулдарлыг, дəгиглик вә e'тибарлы- ларын көвдаси, чатысы, чәрчивӘси
автомат хәтт, автоматлашдырылмыш лыг әлдә едилмәси јолларыны өjpәнир. вә с.), өтүрүҹүләр (механики енержи
сех вә там автоматлашдырылмыш з-д- Машын-автоматлар нәзәријjәси М. вә ни вә һәрәкәти мəсафәјә өтүрән меха
лар japaтмaғa имкан верир. м.н.-нин ән мүһүм һиссәләриндән бири- низмләр); охлар вә валлар (фырланан
МАШын ВАХТЫ-вахт мигдары; дир. Машын автоматларда ајры-ајры М.д.-ны сахламаг вә oнлaрын фыр
машында, ја механизмдә (фәһләнин механизмларин иш ардыҹыллығы ида ланма һә] истигамәт вермәк
билaвaситә иштирaкы олмадан) һәр рәетмә системи васитәсилә јеринә jети үчүн); еластик елементләр (јајлар,

ва
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рессор, резин еластик елементләр) вә сыдыр. Иҹтимаи әмәк мәһсулдарлығы, сәси фәалијjәт көстәрирди; бу мүəсси
бирләшдириҹи деталлар (бах Бирләш- техники тәрәгги, халгын мадди рифаһы сәләрдә 8066 нәфәр чалышырды.
мәләр машынгајырмада). М.д. елми нә- вә өлкәнин мүдафиә габилијjәти хеј- Совет Какимијjәти илләриндә әл
зәри механика, машын вә механизмлар ли дәрәҹәдә М.-нын инкишаф сәвиј- кәмиздә күчлү м. сәна јеси japaдыл
нәзәријjәси, материаллар мүгавимəти, jәсиндән асылыдыр. М.-нын башлы- мыш вә jүксәк сүр'әтлә инкишаф етди
металлар технолокијасы, ријазијјат вә с. ҹа вазифаси х.т.-нын бүтүн саhəлəрини рилмишдир. Сосиалист сәнајеләшди
əсасында өjpәнилир. jүксәк еффектли машын вә аваданлыг- рилмаси сијасəти, бөјүк миг јасда əсас

Әд.: Решетов д. н., Машын де- ла тә'мин етмәкдир. м. сосиалист лы тикинтинин даим чохалмасы ма

таллары, Б., 1965; Расчет и проектирова- кениш тәкpар истеһсалында апарыщы шын вә аваданлыглара тəлəбаты xej
ние деталей машин, под ред. Г. Б. Стол- рол оjнадығындан өлкәнин истисадије ли артырырды. Буна көрә дә ССРИ
бина и к.п. Жукова, М., 1978; Дунаев јатында хүсуси јер тутур. м. өлкәнин дә бүтүн дөврләрдә м. вә метал е'ма
п. Ф., Конструирование узлов и деталей сосиалистҹәсинә
машин, 3 изд., М., 1978. сәнајеләшдирилмаси- лынын инкишаф сүр'әти сәнајенин үму

нин əсасы олмуш, ССРИ-нин јүксәк ми инкишаф сүр'әтиндән артыг ол
МАШын дили-програмлашдырма инкишаф етмиш сәнаје дөвлəтинә чев- мушдур. Белә ки, 1940—80 илләрдә
дилләриндән бири; информаси јанын рилмәсйнә имкан јаратмышдыр. м. сәнајенин умуми мәһсулу 21 дәфә,
рәгәмлә heсaблajан машында (РҺM) даһа кениш истеһсал групунун—М. вә м. вә метал е'малынын һәҹми 72 дәфә
тәсвири үчүндүр. М.д.-ндә идарәеди- метал е'малынын (бура М.-дан əлавә артмышдыр. ҹәдвәлдә ССРИ-дә машын
ҹи (әмрләр) вә ишләнән (илк верилән- метал мә'мулат вә конструксијалар ис- вә аваданлыкларын ән мүһүм нөвләри
ләр, аралыг вә сон нәтичәләр) инфор- теһсалы, машын вә авадандығын тә' - нин истеһсалы көстəрилмишдир.
масија «0» вә «1» рәгәмләри (дахили мири дә дахилдир) тәркиб һиссасидир. М. бүтүн мадди истеһсал саһәлә
әлифба) илә jалныз конкрет машын м: ССРИ сәнa jесиндә бурахылан мәһ- риндә ири муасир истеһсал апараты
үчүн гәбул олунмуш гајдалара әсасəн сулун һәҹминə, əсас истеһсал фонд- нын japaдылмасыны вә өлкәнин јүк
кодланыр (бах Кодлама). Бу заман ларынын дәјәринә вә мүəссисәләриндә сәк дәрәҹәдә мүдафиә габилијjәтини
машынын мәнтиги имканларындан вә чалышан ишчиларин сајына көрә 1-чи тә'мин етмишдир. ССРИ-дә М.-нын
јаддаш һәҹминдән даһа сәмәрәли исти- јери тутур. ССРЙ М.-сына енергетика инкишафындакы наилијjәтләр онун
фадә олунур. Садəлик үчүн сәккиз- М.-сы, електротехника, дəзқаһгајырма техники базасынын јүксәк дәрәҹәдә ке
лик-икилик сај системи ишләдилир. вә аләт сана јеси, ҹиһазгајырма, трак: нишләндирилмаси ва тәкмилләшди
Һәр РЫМ-ын өз м.д. вар. тор вә к.т. м.-сы, дикәр ири саһәләр рилмаси илә бағлыдыр. М.-нын машын

әд: әскәров т., Електрон рә» дахилдир. ССРИ сәна је мәһсулунун вә аваданлыглар истеһсалы үзрә тех
гәмһесaблajан машынлар, Б., 1974. 28,7% -и М. вә метал е'малынын пајына ники базасынын имканлары чох бөјүк

МАШын JAFы —сәнаје јағларынын дүшүр; сәнајенин əсас сәнаје-истеһ- дүр. м. мүəссисәләриндә һазырланан
бир нөвү. сал фондларында М. вә метал е'ма- бир чох мəhсуллар надирдир вә дүнјада
МАШын сыФРЫ — рәгәмлә һесабла- лынын əсас сәнаје-истеһсал фондлары- илк дәфә japaдылмышдыр (мәс., кос
јан машынын мәртәбәләр шәбәкәсиндә нын хүс. ч. 23,7%-дир (1980). М. үчүн мосун тəдгиги үчүн техники ләвазимат).
сыфыр кими тәсвир eдилән, сыфырдан фасиләли истеһсал просеси характерик. М. вә метал е'малы сәнајесиндә бура"
фәргли əдəдләр чохлуғу. Машынын дир. М. мәһсуллары истеһсалы кениш кылан мәһсулун һәҹминә көрә ССРИ
əдəдләр диапазонунун мәһдудлуғуна суратдә ихтисаслашдырылмышдыр. Авропада 1-ҹи, дүнјада 2-ҹи јери ту.
көрә heсaблaмa просесиндә машында М. сәнaje cahəси кими 18 әсрдә меј- тур (1981). М. онунҹу бешилликдә, хү:
тәсвир олуна билән ән минимал әдәд- дана кәлмиш, 19 əсрдә Б. Британијада сусилә 1978 ил августун 5-дә Сов.Йқh
дән кичик (мүтлэг гијмәтҹә) әдəллəрин вә дикәр Гәрби Авропа өлкәләриндә, мк вә ССРИ Назирләр Советинин

мејдана кәлмәси нәтиҹәсиндә japaныр, баламышдыр. Русијада илк м. 3-ду даhа да инкишаф етдирмәк һаггында»
сонралар АБШ-да сүр'әтлә инкишафа «1978—1980 илләрдә машынгајырманы

Мүəjjән мәсәләнин һәлли просесиндә 18 срдә japaнмышдыр. Ингилабдан гарарындан сонра хејли инкишаф етheсaблaманын
мүтлэг хэта бурахыла билән гијмәтдән аввәлки Русијада м. зәиф инкишаф мишдир. М. онбиринчи бешилликдә дә
бөјүк олдугдa japaнaн М.с. дəгиглијин етмишди вә хариҹи капиталдан асы- сүр'әтлә инкишаф етдирилир. М.-да ел
итирилмәсинә кəтириб чыхара биләр. лы иди. Азәрб.-да илк метал е'малы ми-техники тәрәггинин сүр'әтләндирил

Әд.: Әскəров Т., Кәримов С., Мыш механики-тә' мир емалатханасы лəринин тәмәркүзләшдирилмаси вә их
мүəccиcəси 1858 илдә Бакыда јарадыл- мәси мүəjjән дәрәҹәдә истеһса просес

Алгоритмик дилләр ва програмлашдырма,
Б., 1982. олмушдур. Сонракы илләрдә нефт, тисаслашдырылмасы илә бағлыдыр.

МАШын сөзү-рәгәмлә heсaблajан əлагодар бу саһәләрә хидмәт едән М. вә деталлар һазырлајан универсал мүəсси
кимја вә кәмичилијин инкишафы илә Өзләри үчүн бүтүн лазыми говшаг вэ

машынын информасија ваhиди. Тәр- метал 'малы мүəссисəлəринин сајы сәләр ,әвәзинә ихтисаслашдырылмыш
кибинә машын јаддашына бир мүра- артмышдыр. 1911—13 ил ләрдә Бакы- ири истеһсал комплекслари вә мүхтә
«иәт мүддәтиндә она јазыла билән (вә да 12 м, з-ду, Биринҹи дүнја мүһарц- лиф типли бирликләр japaдылыр.
ја ондан охуна билән) бөлүнмәз һиссә- бәсинин аввалиндә исә Бакы р-нунда Азәрб.-да Совет Какимијjәтинин гә
ләр дахилдир. Мәс., мүасир машын, 127 механики, метал е'малы мүəсси- ләбәсиндән сонра Азәрб. Ингилаб Ко
ларда бөлүнмәз һиссә бир бајт (ја'ни 8
бит), М.с. исә 4 бајтдыр. м.с, сабит ССРИ-дә машынга јырма маъсулларынын ән мүрүм
вә дәјишән узунлугларда да олур (мас., новлеринин исте Асады

икигат сөз 8 бајтдыр).
МАШын тәРЧҮмәси — heсaблa
јан електрон машынла мәтнин бир 1913 1928 1940 1950 1960 1970 1980

тәбии дилдән дикәринә тәрчүмәси. Һә
мин машынларын универсал вә ихти

саслашдырылмыш нөвлəри вар. Дүғәт Турбинләр. млн, квт 0,006 | 0,044 1,2 2,7 9,2 20,3

хариҹи јаддашда сакланыр, тәрҹүмә
Кенераторлар (турбинлар
үчүн). млн. кВт 0,075 0,5

исә ишләнилмиш алгоритмә көрә тәр- Електрик мүһәрриклари (дәји
0,9

тиб олунмуш програмла апарылыр. шән кәрәјанлы, күчү 100 квт
М.т. просесинин əсас мәрһәләләри: 1) дан чох), млн. кВт 0,055 0,5 2,5 4,1 5,5 7,7

мәтнин қириш дилиндә тәһлили; 2) че- Металкәсән дәзкаһлар, мин
вирмә; 3) мәтнин чыxыш дилиндә син 1,8 2,0 58,4 70,6 155,9 202,2 216

тези. м.т. проблеми нәзәри ва татбиги Дәмирчи-прес машынлар, мин
4,7 7,7 41,3

дилчилик арасында əсас васитəдир металлурки ја аваданлығы,
57,2

(бах Pujази дилчилик). М.т. идејасы мин м 23,7 111,2 21 8,3 3:4,0 352.1
ны илк дәфә франсыз ихтирачысы ж. нефт апаратлары, мин я 15,5 47,9 93,0 118,0
Артеруни вә ондан хәбәрсиз совет их 3,5 12,6 80,8 42,0

тирачысы п. п. Смирнов-Тројански мин əдəд 3,8 12,9 33,5 45,5

сөзләмишдир (1933). Макистрал тепловозлар
(секси јадарла) 5 125

МАШЫНГА ЫРМА— ағыр сәнаје са
1303 |1485 1378

Макистрал електровозлар.
һәләри комплекси; х.т.-ы үчүн әмәк non 102 306 323 {29

аләтләри, еләҹә дә истеһлак предметлә- Автомобилләр, мин əдəд 0,1 0,8 |145,4 (362,9 523,6 916.1 2199

ри вә мүдафиә мәһсуллары истеһсал Тракторлар (физики ваhиддə),
едир. м. бүтүн Х.Т.-нын техники чәһәт- мин əдəд 1,3 31,6 116,7 238,5 458,5 555

дән силаһландырылмасынын мадди эса- Тахылуыған комбајн, мин одод 12,8 46,3 59,0 992 17

16,2

7,9 10,6 16,1

0,1 29,9

184

Т
е
г 11 11
5 1
1

0,3
0,1

5

9
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әлә алма

Ba

митаси 1920 ил иjунун 12-дә М. вә ме - МАШынЛАРЫН JЫҒЫЛМАСЫ — чы капитализм шәрантиндә jүксәктал е' малы
мүəссисəлəрини мил- истеһсалат просесинин бир һиссаси сәвијjәјә чатыр вә сосиализмин мадди

лиләшдирди. Мүһарибәјә гәдәрки беш- олуб һазыр детал, говшаг вә агрегатла- базасыны тәшкил eдир. Пролетариа
илликләрдә Азәрб. М.-сы үчүн јени рын мүəjjән ардыҹыллыгла бирләш- тын сијаси haкимијjәти
мүəссисәләр japaдылмасы, мөвҹуд дирилмәсиндән ибаратдир; нәтиҹәдә сындан сонра ири М.и. əсасында со
з длaрын мадди-техники базасынын мөһ- мүəjjән олунмуш техники тəлəйлəри сиалист истеһсал мүнасибәтләри фор
кәмләндирилмаси вә нефт сəна јеси үчүн тамамилә әдәјән машын вә механизм – малашыр. М.и. -ын үмуми тәсәррүфатнисбәтән кениш чешиддә техноложи ләр алыныр. Машынлар говшаг - формасы олмадығы өлкәләрдә сосиа
аваданлыкларын мəнимсәнилмаси вә лар һалында ва умуми шә- лизмин мадди-техники базасы проле
серија илә истеһсалы сәҹијjәвидир. Бө- килдә jығылыр. Биринчидә говшаг вә тариатын дөвлат haкимијjәтини әлә ал
jүк Вәтән мүһарибәси илләриндә м. агрегатлар ајры-ајры деталлардан јы- масындан сонра japaдылыр. Бу өлкә
дөјүш сурсаты, силаһ вә һәрби техника ғылыр, икинҹидә исә машынлар һазыр ләрдә соснализм гуруҹулуғунун лабүд
үчүн eһтијат һиссәләр дә истеһсал едир- говшаг вә агрегатлардан гурашдыры - шәртін сәнајеләшдирмәдир.
ди. Бә'зи м. мүəссисəлəри ССРИ-нин лыр. Говшаглар һалында jығма иш МАШын МЕЛИОРАСИЈА СТАНси
Шəргинә көчүрүлмүшдү. Мүһарибәдән мүддәтини азалдыр (машынларын һа- ЈАСЫ, ММС колхозлар вә дікәр
сонра М.-нын инкишафында јени мәр- зырланмасына сәрф олунан умуми иш тәшкилaтлaрлa бaғланан мүгавиләләрә
һәлә башланды. М.-нын перспектив вә вахтынын 40% -ә гәдәри М.-j.-на сəрф cacән мелиорасија ишларини јеринә je
мүтәрәгги cahəлəри — електротехни- олунур). Машын вә онун говшаглары - тирән дөвлат муассисаси; мелиорасија
кa сәнајеси, ҹиһазгајырма, електрон нын јығылмасынын структуру вә арды- иншаат тәшкилатларындан бири. Һүгу
сәнајеси japaдылыр вә сүр'әтлә инки- ҹыллығы (маршруту) техноложи схем- ги шәхс сәлаһијjәтінə, əсас вә дөвријjә
шаф етдирилир. М. мүəссисəлəринин ләрдә өз əксини тапыр. Техноложи вәсаитинә малик олмушдур. Илк дәфә
чоғрафи јерләшмәси дә хејли кениш- просесләр стандарт (мухталиф бирләш- 1949 илдә РСФСР-ин Курск, Воронеж,
ләнмишдир. Бакы илә јанашы Минҝә- мә вә говшаr груплары үчүн), груп һа- Тамбов, Opjол вә дикәр вил.-ләриндә
чевир, Кировабад, Сумгајыт, Салјан, лында (бир нечә мә'мулат вә ја говшаг суварманы кенишләндирмәк, сүн'и көл
Губа, Нахчыван, Степанакерт вә с. шә- үчүн) вә фәрди (конкрет бир мә'мулат вә диҝәр су һөвзәләри јаратмаг ишиндә
һәрләрдә М. мүəссисəлəри japaдыл- үчүн) олур. Јығма просеси ахынлы вә к-злара јардым көс гәрмәк үчүн тәшкил
мышдыр. Азәрб.ССР-дә өлкәнин ири ја гејри ахынлы ола биләр. Ахынлы олунмушдур. 60 ҹы илләрпі әрвәллә
М. мүəссисәләри—Л. Шмидт ад. Бакы jығма истеһсал дөврүнү азалдыр, про- риндән башлајараг MMC-ләр тəдриҹән
машынгајырма заводу, Кешлә машын- сесләрин механиклашдирилмаси вә ав- тикинти-гурашдырма дарәләри
гајырма заводу, Бакы мајесиз транс- томатлашдырылмасы имканларыны ар- сəјјар механикләшдирмә мәптәгәләри
форматор заводу, Бакы мәй шәт кон- тырыр вә с. Күтләви истеһсал мә'му- илә әвәз олунмушдур.
дисионерләри заводу вә с., елми тәдги- латлары (мәс., диjирләнмә jатаглары, МАШын-ТРАКТОР ПАРКы (кәнд
гат марказлари (мәс., Азәрбајҹан Ел- оjнаглы зәнҹирләр автомат вә јарым- тәсәррү фатында) к.т. битки
ми-Тәдгигат нефт Машынгајырма автоматларда jығылыр. Машынын фор- лəринин беҹәрилмаси ишларини мехаИнституту), сәна је бирликлари (мәс., мa вә өлчүләринин дəгиглијинин, һабе- никләшдирмәк үчүн зәрури олан машын
Үмумиттифаг Нефт Машынгајырма лә мә'мулат елементләринин нисби ва лар jығымы. М.-т.п. ашағыдакы груп
Сәнајеси Бирлији) вә с. фәалијjәт көс- зиjjәти вә һәрәкәтинин верилән техники лардан ибаратдир: универсал енергетик
тәрир. Азәрб.ССР-дә дә м. вә метал шәртләрә ујғун олмасы үчүн М.j.-нын васитә кими ишләнән трактор (моторлу
e'малынын инкишафы сәнајенин умуми техноложи просесинә техники нәзарәт шасси); тракторла агрегатлашдырылан
инкишафындан сүр'әтлидир; белә ки, дә дахил едилир. Истеһсалатын тəлəба - к.т. машынлары (котані, отчалан машын,
м. вә метал е'малынын умуми һәҹми тындан асылы олараг М.ј. деталларын мала, култиватор, тохумсәпән машын
1940—80 илләрдә 65 дәфә, сәнајенин (говшаглары) там гаршылыглы әвәз вә с.); мүстәгил ишләјән мәһсулуыған
үмуми һәҹми исә ҹәми 12,1 дәфә арт- едилмәси, группара көрә чешидләнмәси, машынлар; cтaсионар машынлар; нәгл.мышдыр. Сәнајенин умуми һәчминдә деталларын сезилмаси (нaтaмaм гаршы- машынлары. Комплекс механиклаш
онун хүс.ч. 16,6%-дир (1980; 1965 ил- лыглы әвәзетмә), компенсаторларын дирмә тәләйләринə yјғун олараг М.-т.п.дә 10,2% ). 1980 илдә М. вә метал е'ма- тәтбиги, деталын јеринә көрә фәрди уј- нын тәркибиндәки к.т. машынлары
лы мәһсулларындан 4,5 мин (1940 илдә ғунлашдырылмасы шәраитләриндә апа- (мухталиф тәбиәт-иглим зоналарында1,1 мин) әдəд манҹанаг дəзкаһ, 91,6 рыла билир. кы истеһсал хүсусијjәтләрини нәзәрәмин (1940 илдә 31,2 мин) әдəд дəринлик
насослары, 492 мин (1940 илдә 26 мин) Әд.: Основы технологии машинострое- алмагла) ајры-ајры биткиләри бечәр

шән ҹәрәјан електрик мүһәрриклари вание процессов автоматизации сборочных машын-ТРАКТОР СТАНcИЈАСЫ,
əдəд насос штанглары, 3431 əдəд дəји- ня:.3 изда под ред. В. С. Корсакова, м., мәк үчүн комплекс һалында бирләш
(күҹү 100 квт-дан чох), 310,5 мин əдəд работ, л., 1979.

МТС-к-злара техники вә тәшкилатидәјишән ҹәрәјан електрик мүһәррик- МАШынлы ИСТЕМСАЛ — әмәк јардым көстәрмәк үчүн машынларлаләри (күҹү 25—100 квт), 1991 мин
едилкв.а күч трансформаторлары, 38,5 млн. аләтләрн машынлардан ибарәт олан иҹ- (трактор, комбајн вә с.) тәҹhиз

манатлыг ҹиһаз, автоматлашдырма ва тимаи истеnсалын инкишафынын тари- миш при дөвлат сосиалист к.т. мүəсси
ситәләри вә онлар үчүн eһтијат һиссә хи мәрһәләси. М. и. капитализмин меј- сәси. ССРИ-дә илк мтс 1928 илдә
ләр вә с. истеһсал олунмуш дур. дана кәлмәсинин мадди əсасыны тәш- Укр.ССР Одесса вил. Т. Г. Шевченко

м. дикәр сосиалист өлкәләриндә кил етмишдир. М.и.-ын мадди вә исти- C-зунда (Азәрб.ССР-дә 1930 илин мар
Бәрдә вә Гасым Исмазыловдә сүр'әтлә инкишаф едир. Сосиалист сади замини мануфактура олмушдур. тында

Инкилтə- р-нларында) japaдылмышдыр. ССРИ
өлкәләриндә, илк нөвбәдә гиш үзву рәдә башламыш сәнаје чеврилиши нә- дә 1932 илдә 2446, 1940 илдә 7069, 1957өлкәләрдә М.-нын инкишафы
үчүн истеһсалын саһәләрарасы ихти тиҹәсиндә ири М.и. japaнмышдыр. М.и.- илдә исә 7903 (Азәрб.ССР-дә мувафиг

саслашмасына əсасланан бејнәлхала сәppүфат формаларынын дағылмасы- МТС-ин əсас истеһсал ваhиди трактор
ын инкишафы капитализмәгәдәрки тə- олараг 29, 67 вә 105) МТС олмушдур.

әмәк бөлкүсүнүн бөјүк әһәмијjәти вар. ны вә арадан чыхмасыны сүр'әтләндир- бригадасы иди. МТС кәндин сосиалистКомплекс програм гиш үзвү олан со
миш, капиталист истеһсал мүнасибәтләҹәсинә jенидән гурулмасы уғрунда мүсиалист өлкәләриндә М.-нын үмуми

мәһсулунун артырылмасына тә'сир көс- ринин һөкмранлығынын бәргәрар ол- баризәдә, к-з гурулушунун japaдылма
вә сабитләшдирилмәсиндә, фәһләтәрир. Капитализм дүнјасында м. мәһ- масына имкан јаратмыш, мәһсулдар сы

сулларынын əсас күтләси АБШ, АФР, гүввәләрин кефијjәтҹә дәјишилмәсинә синфи илә кәндлиларин иттифагынын
Б. Британија, Франса, Италија, јапо вә oнлaрын маһијjәтҹә иҹтимаи мәһсул- мөһкәмләндирилмәсиндә, шәһәр вә кәнд
нија вә Исвечрәдә истеһсалолунур. Бу дар гуввәлэрә чеврилмәсинә сәбәб ол- арасындагы истсhсал әлaгәләриндә мү
өлкәләр арасында АБШ, АФР вә Јапо- мушдур. Лакин М.И. ичтиман истсh- һүм рол оjнамышдыр. Лакин к-зларын
нија ирәлидә кeдир. салы вә әмәк мәһсулдарлығыны хејли тәшкилат вә әсәрруфатча мөһкәмлән

Әд.: Әли базова Ә., Машынга- jүксəлтмәклә капитализмә хас антаго- мəси илә oнлaрa MTC-ләр васіітәсилә
јырма сәнајесинин истисадијјаты, нист зиддијjәтләри дә дәринләш- истеһсал-техники хидмәт ин көстәри
ли вә планлашдырылмасы. Б., 1965; Сум• дирмишдир. М.и.-ын инкишафы илә мәси формасы к.т. -нда мәһсулдар
батзаде А. С., Социально-экономи- капитал jығымы да артмыш, пролета- гүввәләрин инкишафы тəлəбатына да
ческие предпосылки победы Советской риатын сајы мүтлэг чохалмыш, ишсиз- hа yјғун кәлмирди. Сов.Икп МК-нын

власти в Азербайджане. М., 1972; Дыя ләр ордусу (бах Ишсизлик) јаранмыш- Феврал (1958) пленуму бу гајданы дәН. М., Розенплентар А.
Фиалко г. А., Экономика машино дыр. Ири М.и.-ын инкишафында ән је- jишдирмәји, МТС-ләри тә'мир-техни
строительной промышленности, 2 изд., ни мәрһәлә мүасир елми-техники ин- ки стансијалар шәклиндә jенидән тәш
Киев, 1979. гилабдыр. Ири М.и. дөвләт-инһисар- кил етмәклә техниканын билаваҫитә

олан

тәшки

и



МЕБЕЛ 411

гигат

к-злара сатылмасы гајдасына кечилмә- вахтилә бурада мәскунлашмыш масса- Әд.: Каменный век на территории
сини зəрури heсaб етди. Пленумун төв- хетләр (маскутлар) тајфасынын ады СССР, л., 1970.

сијəси ССРИ Али Советинин (5-ҹи ча- илә әлaгәләндирирләр. М. Абшеронун мглин—РСФСР Брјанск Вил.-ндә
ғырыш) 1-ҹи сессијасында (1958, март) халг ме'марлығы мәркәзләриндән ол- шәһәр. Мглин р-нунун мəркәзи. Унеча
ганунла тәсбит олунду. мушдур. М.-да Ширваншаһ'і Ибраһи- д.ј. ст.-ндан 30 км шм.-ш.-дəдир. Јағ
МАшыншҮНАёлыг — машынлар мин дөврүндә (1414 илдә) Бирә Арғутај вә нишаста з-длары, тикиш ф-ки, тех
Һаггында елм; машынларын мәнсубол- мәсҹиди (китабəси Азәрб. Тарихи Му- ники-пешә мәктәби вар. 14 əсрдән мә”
ма саһәсиндән вә тә'јинатындан асылы зејиндә сахланылыр). тикилмишди. лумдур.
олмајараг, машынгајырманын ән үму- 1669 илин апрелиндә Степан Разинин МДИВАНИ Ҝеорки Давидович (26.
ми мәсәләләрини әһатә едән елми тəд- дәстәси М.-ны дағытмыш, чохлу гәни- 9.1905, Бағдади к., индики Ҝүрҹ.ССР

комплексларинин бирләшмәси. мәтлә кери дөнмүндү. 18 әсрдән Бакы Мајаковски гас. — 11.10.1981, Тбилиси
М.-а машын вә механимзләр нәзәриј- ханларынын јај игамәткаһы М.-да күрҹү совет драматургу, киноссенарист.
jәси, машынгајырмада ишладилән ма- јерләширди. Мирзə Məhәммәд ханын Ҝүрҹ.ССР , әмәкдар инҹәсәнәт хадими
териалларын хассəлəрини өjpәнән фән- М.-да тикдирдији галанын харабалыг- (1961). Азәрб, ССР Дөвләт мүкафаты
ләр (мас., металшунаслыг), машын лары 20 әсрин әввәлләринәдәк галыр- лауреаты (1978). 1944 илдән Сов. Ик
деталларынын мөһкәмлијини, јүккө- ды. Галанын јахынлығында мәсҹид үзву. «Алкасар» (1936) драмы испан
түрмә габилијjәтини өjpәнән вә бунун варды. Ме'марлыг абидәләриндән һа- халгынын фашизмә гаршы мүбаризаси
əсасында онун өлчүләрини тә'јин едән мам (17 əср), Агилбаба түрбәси, Хун- нә, «Баталјон гәрбә кедир» (1941),
фәнләр (мәс., Материаллар мугавимә хар түрбәси, Хоча, Аслан, һәсәнбәј, Москва сəмасы» (1943), «Партизанлар,
ти, Еластиклик нәзәријjәси, Пластик- Пиршад (18 эср), Хоҹа Ајдәмир, Газы- (1943) пјесләри Бөјүк Вәтән мүһари
лик нәзәријjәси, Машын деталлары), хана вә Хоҹа Кәрбәлары Һүсејн мәсҹид- бәсинә һәср олунмушдур. Куба ингила
сүртүнмә нәзәријjәсинин, кинематик ләри, овдан (19 əср) вә с. галыр. бындан бәһс едән «Терезанын ад күнү»
чутләрдә јејилмәнин тэдгиги (бах Сүр- әд.: Не' мәтова М. С., Азәр» (1961) драмы, «Консулу оғурладылар»
түнмә, Јејилмә, Јејилмәјә дөзүмлүлүк) бајҹанын епиграфик абидəлəри, Б., 1963; (1963) комедијасы, «Бөјүк ана» (1971)
вә бу тəдгигатлар эсасында машынла- Пахомов Е. А., Старинные оборонные вә с. пјесләри вар. «Сырави әскәр Алек
рын ф.и.ә.-нын вә ишләмә мүддәтинин сооружения Апшерона. Труды Института сандр Матросов» (1948), «Әскəр Иван
артырылмасы, машын деталлары сәтһ - истории им. А. Бакиханова, т. 1, 1947. Бровкин» (1955), «Сонунчу сабyдарлы
ләринин тәләб олунан кејфијjәтинин мү- МАШТАГА əhəнкДАШы ЈАТА- (1958), «Хевсур балладасы» (1967),
эjjән едилмаси мәсәләләри дахилдир. Fы — Абшерон j-a-нын шм.-ш. һиссә- «Азәрбајҹанфилм» студијасынын истећ:
М.-да машынларын һазырланмасынын синдә, Маштаға гəс.-ндән 2—3 км ҹ.-г.- сал етдији «Кәндлиләр» (1940), «Севинч
оптимал техноложи просесләринин тəд- дəдир. Илк дәфә В. Д. Голубјатников бухтасы» (1977) филмларинин"ссенари
гиги, машынгајырмада е'тибарлылыг тасвир етмишдир. Ҝеоложи гурулу- мүәллифидир. «Вәтән намусу», «Хејир
проблемлəри, енержидән мәгсәдәујғун шунда Неокенин вә мүасир дөврүн чө- хаһ адамлар», «Консулу оғурладылар»
истифадә ёдилмәси, машынларын мəh- күнтүләри иштирак едир. ӘҺәнҝдашы пјесләри Азәрб. сәһнәсиндә тамашаја
сулларлығынын артырылмасы вә итти- лајлары 2—5° буҹаг алтында ҹ.-ш. ис- гоjулмушдур. 2 Гырмызы Әмәк Бајра
сади ёффектлилији, машынларын авто- тигамəтиндә јатыр. Тәркибиндэ 79—92% ғы ордени, Халглар, Достлуғу ордени
матик идарә олунмасы; автоматик ида- Caco, олур. 1950 илдән иншаат дашы вә медалларла тәлтиф олунмушдур.
pəолунма васитәләринин тәтбиги мәсә- кими истисмар eдилмишдир. Һазырда Әсәрләри: Пьесы, М., 1955; Пеләләри һәлл едилир. јатаг консервасијададыр. ревал, М., 1968; Избр. произв., т. 1—2,"М-ын инкишафында автоматика, МАШХАН— Азәрб.CCP Астара р-ну- М., 1974; Неохотничьи рассказы, М., 1981.
аеро- вә һидродинамика, термодинами- нун Тәнкәруд советлијиндә кәнд. Р-н
ка, физики кимја, електроника, елек- мәркәзиндән 14 км шм.-г.-дә, Бакы— МЕАНДР (јун. Maiandros – Кичик
трик техникасы вә c. caһәләрдә әлдә Астара автомобил јолу кәнарында, Лән- Асија ј-а-нда Бөјүк Мәндерес чајынын
едилән мүвәффәгијjәтләр бөјүк рол кәран овалығындадыр. Әһ. 1474 (1981); гəдим ады)— дүзәнлик чајларында јан
ојнајыр. Өз нөвбәсиндә М. експеримен- тәрәвәзчилик, чајбеҹәрмә вә һејвандар- ерозијанын фәалијjәти нәтиҹәсиндә эмә

тэдгигатлар апармаг үчүн зәрури лыгла мәшғулдур. Кәрпич з-ду, орта лә кәлән, әри-үjpү дөнкәли јатаг. Чајда
олан Јени машын аваданлығы japaтма- мәктәб, клуб, китабхана, киногурғу, су чохалдыгда м. өз формасыны вә je
ға имкан вермәклә, һәмин елм саһәлә- тибб мәнтәгәси вар. рини дәјишир. Волга, Днепр вә с. чај
ринин инкишафына шәрайт јарадыр. МБАБАНЕ (Mbabane)- Свазилендин ларын дәрәләриндә мүшаһидә едилир.
МАШлыг — Азәрб. ССР Мәлилабад пајтахты." Автомобил јолу М.-ни Мапуту МЕАНДР-дүз буҹаглар әмәлә ҝәти
р-нунун Светлаја Зарја советлијиндә (Мозамбик) портуна кедән д.), илә әлa - pән, сынып хәтләр шәклиндә узанан
Иәнд. Р-н мәркәзиндән 17 км ш.-дә, гәләндирир. ӘҺ. 22 мин (1976). Јахын- Һәндәси орнамент нөвү. Гәдим јунан
Ләнкәран овалығындадыр. Әһ. 1781 лығында асбест чыхарылыр. инҹәсәнәтиндә ҝениш jajылмышды.
(1981); үзүмчүлүк, тахылчылыг вә МБАНДАКА (Mbаndаka), 1966 илә Азәрб. декоратив-тәтбиги сәнәт әсәрлә
hејвaндaрлыгла мәшғулдур. Сәккизил- дәк кокијавил— Заир Респуб- ринин вә ме"марлыг абидəлəринин (Wү

ликасында шәһәр. Екваториал эјалә- лүcтaн түрбәси вә с.) бәзәкләриндә
МАШОНАЛАР — Зимбабвения маркази тин инз. м. Конго (Заир) чајынын сол «илангач», «долангач», «су» вә с. адлар
вә шм.-ш. р-нларында, hабелә Мозам- саһилиндәдир. ӘҺ. 77,1 мин (1975). Је- ла тәтбиг eдилмишдир. М.» термини
бикин г. р-нларында jашајан халг. 5 јинти, метал е'малы сәнајеси вар. Кичик Асијада доланбаҹ ахынлы
млн. нәфәрдән чох дур (1978). Банту мВАНЗА (Мwanza)-Танзанијада шә- Меандр чајынын (индики Түркиjәдә
диллари аиләсенә дахил олан чишона һәр. Мванза вил.-нин инэ.м. Виктори- Бөјүк" Мендерес) адындан көтүрүл

данышырлар. Диндарлары ја көлү саһилиндә порт. Аеродром. ӘҺ. мүшдүр.
анимистдир; христианлары да вар. Әca- 19,9 мин (1975). К.т. р-нунун (гәһвә, МЕБЕДРОЛ-дәрман маддәси; пар
сән әкинчилик вә малдарлыгла мәшғул- түтүн, мал-гара) мәркәзидир. кинсонизм хәстәлијинә гаршы ишлади
дурлар. 19 әсрин ахырларындан тор- МВЕРУ, Моеро (Мwеru, Моего) лир. Тоз, таблет вә мәһлул һалында ha
паглары мүстәмләкәчиләр тәрәфиндән Африкада, Заирлә Замбијанын сәрһә- зырланыр.
тутулмуш М. шәһәрләрә, мә'дәнләрә иш диндә көл. 917 м јүксәкләдир. Саh. МЕБЕЛ (фр. meuble, лат. mobilis—
ахтармаг үчүн кетмәјә мәҹбурдурлар. 5,1 мин км”, дәринлији 9—15 м, уз. 100 мүтəhəррик, асан һәрәкәт едән)— ев,
МАШТAFA— Азәрб.ССР Ленин р-нун- км-дән чох, eни тәгр. 40 км-дир. М.-ја ичтимаи вә истеһсалат биналары, нәгл.,
да (Бакы шәһәр советлији) шәһәр типли Луапула чајы төкүлүр. Көлдән Лувуа истираһəт зоналары вә с. үчүн авадан
гас. (1937 илдән). М. гәс, советлијинин чајы ахыр. Ҝәмичилијə јарарлыдыр. лыг. Декоратив-тәтбиги сәнәт вә бәдии
мәркәзи. Електрик д.ј. ст. Р-н мәркә- Балыг овланыр. М.-ну 1867 илдә д. конструксијалама саһәсинә дахилдир.
зиндән (Сабунчу) 20 км шм.-да, Абше- Ливингстон кәшф етмишдир. Мәмшәт М.-и (шкаф, стол, күрсү, чар
рон ја-ндадыр. Консерв з-ду, тичарәт мгвиМЁВИ — Күрч. ССР Чиатури пајы, сандыг, диван, скамја вә с.) нә
аваданлығы вә метал конструксијалар р-нунда ејниадлы кәндин јахынлығын- хүсуси М.-ләр (мәктәб, театр, китаб
комбинатлары, 7 умумтәһсил вә мусиги да "Палеолит дөврүнә аид мaғaрaлaр хана, музеј, тәбабәт вә с. үчүн) мөвчуд
мәктәблари, 5 ушаг бағчасы вә көрпə групу. Мағарадан табылмыш даш вә дур. М.: интерјерин бәдии тәртибатын
еви, мәдәнијјат еви, 2 китабхана, кино- сүмүк аләтләрин, һејван сүмүкләринин да бөјүк рол ојнајыр. М. ев әшјалары
театр, пионерләр еви, пионерләр пар- галыглары үст Палеолитә аид едилир. нын сахланмасы үчүн дә нәзәрдә туту
кы, АТС вә с. вар. Гаја чыxынтысынын бириндә үст Па- лур, адамларын мәмшәт тәләбатлары

М. гəдим jaшajыш мәнтәгәләриндән- леолит дөврүнә аид инҹәсәнәт изләри нын өдәнилмәсиндә, еләҹә дә онлaрын
дир. Стратежи мөвгедә јерләширди. (кәсишән хәтләр, схематик ишарәләр хидмәти вәзифәләринин мәгсәдјөнлү иҹ
Маштаға» сөзүнүн етимолокијасыны вә с.) галмышдыр. расында мүһүм амилләрдән бири сајы

тал

дилиндә
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лыр. М., əсасəн ағам, пластмас, метал, MEB (милјон електрон волт) МЕГАНТРОП (мега+јун. anthropos—
парча, дәри, шүшә вә с. материаллар- — енержи ваhиди; потенсиаллар фəрги инсан)-ири инсанабəнзәр газынты при
дан Һазырланыр; үзəри ҹилаланыр, зәр бир млн. волт олaн електрик саһәсини мат. fəдим Јава вэ Африка М.-ларын
вә ја лакла өртүлүр, бәзәк ишләриндә кечәркән електронун алдығы енержи- дан ибарәт 2 нөвү вар. Ҝеоложи ҹ
ојма, инкрустасија вә мозаика усулла- дир. Мев вә mey илә ишарә олунур. Һәтлән М. Антропоген дөврү вэ Анрындан истифадә олунур. Һазырда дәст 1 Мев=106 ев.

тропокен системинин оргаларына айд
һалында мүасир М. истеһсалы күтлә- МЕГА... (јун, mégas—бөјүк)—1) нəјин- дир. Алимларин бә'зиләри М.-ун пите
ви характер дашыўыр. Бәзәк вә мүх- сә бөјүк өлчүлү олдуғуну билдирән кантроплара, дикәрләри исә австрало
тәлиф елементлари ваһид шәклә салын- мүрәккәб сөзләрин биринҹи һиссәси питекләрә јахын олдуғуну күман едирмыш лөвһәли, јапындырылмыш, прес- (мәс., мегафон); 2) гијмәтҹә башлан- ләр.
ләнмиш, сөкүлүб-jығылан универсал ғыҹ ваhидин 106 мислинә бәрабəр кә- МЕГАРА мәктәБИ-гадим јунан
М.-ләр кениш јајылмышдыр. М.-ин меј- мијjәтләрин адыны билдирмәк үчүн фәлсәфәсиндә (е.ә. 4 əср) Сократ мәк
дана кәлмәси ибтидаи иҹма гурулушун- ишләдилән сөзөнү. М. вә Милә ишарә тәбләриндән бири. М.м. өзүндә Сокра
дан отураг həјата кечилмаси дөврү илә олунур: мәс., 1 МВт (мегават=109 вт. тын, Елеја мәктәбинин вә софистләрин
әлагӘдардыр. Иглим шәрайтинә көрә МЕГАЛит мәдәниәтләРИ идејаларыны еклектик шәкилдә бир
өртүлү биналарда jашамалы олaн тaj- Енеолит вә Тунҹ дөврүнүн мегалит ти- ләшдирирди. Мегаралы Евклид (е.ә.
фалар арасында даhа тез инкишаф ет- килиләри илә сәҹијjәләнән бир сыра ар- тәгр. 450—380) japaтмышдыр. М.М.мишди.

хеоложи мәдәнијjәтин умуми ады. ЕҺ- нə 'Милетли Евбулид, Трасимах, Дио
Илк бәдии М. нүмунəлəри Ассури- тимал ки, мегалит тикилиләр тәкчә дор Крон, Мегаралы Стилпон вә б. да

ја вә Годим Мисирдә japaдылмыш, ро- мүəjjән тајфаларын бир јердән башга хил идиләр. М.м. нүмajәндәләри Пар
ман вә Готика үслубларында, Ренес- јерә көчмәси вә ја Онлар арасындакы манедин әбәди вә дәјишмәз валид вар
санс дөврүндә кениш jajылмышды. әлaгәләр нәтиҹәсиндә дејил, охшар соси- лыг Һагтында тә'лимини Сократ етика
Асија халкларында мәмшәтдә м, әвә- ал вә ҹоғрафи шәрайтдә, ејни заманда сы вә теоложијасынын xejир анлајышы
зинә халча, дивар тахчалары, рәһил вә мүстәгил мејдана кәләрәк јајылмыш- илә синтезинә ҹәһд көстəрмишләр. Евк
һәсирдән истифадә етмәк ән'әнәси фор- дыр. М.м. јəгин ки, Пиренеј ј-а-нда, лидә көрә jалныз ваһид хejир мөвҹуд
малашмышды. 7—8 әсрләрдә Јахын вә Гафгазда, һәмчинин Шимали Африка дур. Һәмин хејир дəјишмәз олуб өзү
Орта Шәрг өлкәләриндә мәсҹид вә мәд- вә һиндистанда Гәрби Авропанын ди- өзүнә мүтабигдир. О, Һәмчинин һәги
рәсәләр үчүн ағаҹ вә тунҹдан М. (рә- кәр әразиләриндән асылы олмајараг гәт, ағыл, аллаһ адлары илә дә мә'лум
һил, сәккизбуҹаглы масалар вә с.) ha- тәшәккүл тапмышдыр. Е.ә. 3—2-ҹи дур. Әсл хejирхаһлыг хејри дәрк етмәк
зырланырды. Бунларда мүсәлман ме" - минилликләрдә мухталиф өлкәләрдә дир. М.м. нүмajәндәләри диалектика
марлығы формалары вә типлари әкс экинчи-малдар тајфаларына мәхсус вә еристиканы (диспут кечирмәк мәha
олунур (тағлы көшк шәклиндә стол), М.м. ме'марлыг үслубу, саxсы вә ме- рати) əсас фәлсәфи метод heсaб ет
мә'мулатларын үзəри арабескләрлә өр- тал мә'мулаты вә с. аваданлыг нүмунә-мишләр.
түлүрдү. Азәрб.-да орта әсрләрдән отаг- ләри илә дә бир-бириндән фәргәәнир
ларын дахили тәртибатында, әсacән хал- диләр. Бүтүн М.м.-нин тəcəрруфат ва әд.: Асмус В. Ф., Античная фи

ча тəтбиг eдилмасинә бахмајараг М.-дән иҹтимаи гурулушуна дини-ајини тәсәв лософия, М., 1976.

дә (алчаг диван-софа, квадратшәкилли втрләрин күчлү тә’сири олмушдур. МЕГАРОН (јун. megaron — бөјүк зал)
күрсү, чохбуҹаглы маса, әлјазмалары- М.м. ҹмумијjәтлә зәйф өjpәнилмиш- Екеј мәдәнијjәти дөврүндә (е.ә. 3—2нын мүһафизаси үчүн призмавары до- дир. Азәрб.-да М.м.-нә аид тикилиләр чи миниллик) јаранмыш бина, о чемлаблар вә с.) истифадә олунурду. Сарај Хоҹалы-җәдәбәј мәдәнијjәти вә бојалы ләдән ев типи. м. јан тәрәфиндә ачыг
биналарындауы мүхталиф м. нөвлә- габлар мәдәнијjәтләринин jajылдығы јерләшкә олан (портикли) дүзбуҹаглыг
риндән зəнкин гурулуша малик тахтлар әразиләрдә гејдә алынмышдыр. Бунлар тикилидир. Адәтән, јанлары диварлархүсусилә фәргланирди (Шаһ Исмајыл сиклопик тикилиләр, кромлех вә мен- ла (антлaрлa), габаг тәрәфдән исә тирXəтайнин тахты, 16 әсрин аввәлләри, һирләрдән ибаратдир.
Тогапы музеји, Истамбул). ләрлә әhaтәләнир. Портикин архасында

Әд.: Джафарзаде И. М., Ов- ортада оҹағы олан зал јерләшир. М.Гәрби Авропанын мәшһур М. сәнә- следование циклопических сооружений Аз:ти усталарындан Ш. Бул, Ж. А. Ризе- ССР, Изв. Аз.ФАН СССР, 1938, 13; дар Троја, Тиринф, Микена вә с. шә
нер, Ж. Жакоб (Франса), Д. Рөнткен Равдоника с в. и., История перво“ МЕГАСИк, мегахрон (мега...+
Т. Шератон (Инкиятəрə) ва б.-нын ја- пер. с англ., м., 1952.
(Алманија), т. Чиппендејл, ҹ. hеплуајт, бытного общества, ч. 2 л., 1947; Чайлд

цивилизации, јун. kyklos— даирә, chronos— вахт, за
ман), кеoлoки јада—Јерин текрадычылығы 17—19 əсрләрин М. үслуб

ларына (барокко, рококо, классисизм, МЕГАЛит тикилиләр — тәбии ва тоник инкишафы тарихиндә ән бөјүк
вахт бөлкүсү; Јерин ортокеосинклиналампир) бөјүк тәсир кестəрмишдир. м. ја кобуд јонулмушири сал дапшылардан саһәләрдән там Консолидасија вәзија

мемарларынын (А. Аалто (Финланди- өртүлү сәрдаба, кромлех, даш гутулар 19 әсрин аввәлиндә алман кеoлoгу х.
ја), Ле Корбүзје (Франса), Л. Мис ван М.Т.-ә аиддир. Бә'зән сиклопик тики- Штилле «бөјүк дөвр» ады илә ајырдер Рое (Алманија). В. Пантон (Исвеч- лиләр.
р.), А. Родченко, В. Татлин, Ј. Слу- нын бир сыра өлкәсиндә (Австралија- мышдыр. О, Јерин тектоник тарихини

(CCРИ)] мүһүм ролу олмушдур. ССРИ- рајна, Крым, хүсусилә Гафгазда јајыл- Алт Кембридән әрвәлкинә,
л. Стапулөнене-Кислаускајте дан башга), ССРИ-дә исә Сибир, УК уч М.-ә бөлмүшдүр: Протокеј, Дејторокеј вә Неокеј. Бунлардан биринҹиси

дә 50-ҹи илләрин 2-ҹи барысы—70-ҹи мышдыр. Авропада Енеолит вә Туне Орта Кембридән әрвәлкинә, үчүнҹүсү
илләрдә јашајышевләри вә иҹтиман дөврләринә (е.ә. 3—2-ҹи минилликләр
биналар үчүн садә, иттисади вә конст- аиддир (Инкилтәрәдә Неолит дөврүнə). нерозој еонуна мувафигдир.исә Үст Кембридән аввалкинә вә Фа
руктив ҹәһәтдәнсәмәрәли М.-ләрин(се- Әcacән, дәфн вә ја дафн марасими илә МЕГАсинклинОРИУМ— антикли
күлү6-jығылан шкаф-гәфәсәләр, шкаф- әлaгәдар тикилдији eһтимал едилир.

нориум вә синклинориумлардан тәш

Әд.: Арциxовский А. В., Вве- кил олунмуш (мәркәзи һиссәсиндә синкчарпаты, диван-чарпајы, мәтбəx авадан- дeниeв. хематериалы дә археологии Кол3 изд., М., 1947; Куф- линал структур јерләшмәклә груплашлығы) лајиһәләшдирилмасинә
дигтəт верилир. 70-ҹи илләрдә М.-лә хиды, т. 1, Тбилиси, 1949; Джафарза- мыш олур мүрәккәб дағ тырышыглыг
рин гурулушу тәкмилләшдирилир, ра- Азербайджана (по археологическим дан- кеосинклиналын там инверсијасы нәти
Һатлыг ҹәһәтдән даhа әлверишли мә'му- ным), в кн.: Очерки по древней истории ҹәсиндә аралыг массивлəрин вә ја сиклатлар (јени формалы кресло вә с.) дү- Азербайджана, Б., 1956. лин аввалиндәки кеоантиклиналларын
зәлдил ир. АДР, Чехословакија, Полша, МЕГАНТиклинОРИУМ — антикли- јериндә әмәлә ҝәлир. М. сиклин ахы
Румынија, Маҹарыстан вә б. сосиалист нориум вә синклинориумлардан вә ја рында галхманын зәйф олдуғу вә әв
өлкәләриндә М. сəнəти јүксәк инкишаф тектоник өртүкләрин (шарјажларын) вәлки чөкəји там структур инверсијајасәвијjәсинә чатмышдыр; бу өлкәләрдә галағындан тәшкил олунмуш (мәркәзи чевирә билмәдији заман јараныр. Мәс.,
ән јени материаллардан истифадә едил- һиссәсиндә антиклинал структур јер- Күр вә Таҹикистан депрессијалары.
мәклә мүасир конструксија вә форма- ләшмәклә груплашмыш олур) мүрәккәб МЕГАСПОР (мега...)-диши проталарда чохчешидли М.

мә'мулаты ис- дағ-гырышыглыг гурғусу. М. ҝеосинк- лын (илк ҹүҹәртинин) инкишаф еттељсал олунур. м. сәнајесинин əн чох линал системлəрин инкишафынын сон дији спор. м. мегаспороситләрин бе
инкишаф етдији капиталист өлкәләри мәрһәләсиндә әмәлә кәлир; бөјүк саһә лүнмәси нәтиҹәсиндә әмәлә кәлир. м.
АБШ, АФР, Б. Британија вә Финлан - ләр тутараг jүз км-ләрлә узаныр. Мәс., ја мегаспоранкинин дахилиндә, ја дадијадыр. Бөјүк Гафгаз, Копетдағ, Алп вә с. ондан кәнарда инкишаф едир. Тохумлу

икинчиси
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биткиләрдә jумуртаҹығын мәркәзи рахылмышдыр. 17—18 әсрдән м. зәрб. көркəмли немајәндәләриндән олмуш
һиссаси адланан нуселлусда 4 м. әмәлә етмәк дөвлəтин мүстəсна һүгугудур. лар. Совет М.с. усталарындан А. Вас
кәлир. 2) Хидмәтләрә көрә дөвләт мүкафаты jутински, н. Соколов, с. Тулчински,МЕГАТəКАМҮЛ—ири таксонларын— (тәлтифи) нөвү. ССРИ-дә тәлтиф фор- в. вә н. Акимушкинләр вэ 6. диггәтә
систематик категоријаларын (hејван- масыдыр. Бах ССРИ медаллары мәга- лајиг медаллар һазыpламышлар.
бухары) формалашмасыны тә'јин едән јат вә c. cahәдә наилијjәтләрә көрә мү, хи вар. Гафгаз Албанијасы оразисин
ларда дәстәдән, биткиләрдә сырадан ләсинә. 3) Елм, мәдәнијjәт, истисадиj

Азәрб.-да М.с.-нин 2 мин иллик тари
«анлы формаларын тәкамүл просеси- кафат. Мәс., «Халглар арасында сүлһү дә зәрб олунан күмүш сиккәләр антик
биологу М.К. Симпсон (1944) дахил ет- Ленин мүкафаты лауреатларына, Ho: м.с. билaвaситә сиккә сәнəти илә бағлынин мәҹмусу. Термини елмә Америка мөһкәмләндирмәјә көрә» Бејнәлхалт мә'мулатлары хатырладыр. Азәрб.-да
мишдир. Лакинмүәллиф м.-ү макро- бел мүкафатлары лауреатларына, ифа- олмушдур. Орта әсрләрдә Азәрб.-ын
просесин вә ја механизмин мөвҹудлу- ларына, бејнәлхалг идман јарышлары- олмуш, бурада мис, күмүш вә гызылзәрбханалар

гуну көстәрә билмәдијиндән бу термин нын галибләринә вә б.-на М. верилир. пуллар кәсилмишдир. “Совет Какимиәһәмијjәтини итирмишдир. ССРИ-дә х.т. (мәс., Халг Təcəрруфа- jәти илләриндә Азәрб.-да, әсacән тарихиМЕГАФон (мега...+јун. phone — сәс) ты Наилијjәтләри Сәрқисинин М:-ы),
—сәси күҹләндирмәк вә истәңилән ис- елм (мәс., к. Марксад. М., С. И. Һадисәләрә вә көркəмли шәхсијjәтләрин
тигамәтә јөнәлтмәк үчүн ағыза тутулан Вавилов ад. М., М. В. Ломоносов ад. хатирәсинә һәср едилмиш_јубилеј ме
конусшәкилли рупор. Чох сəс-күј олан м., к. Е. "Сиолковски ад. гызыл м., даллары бурахылыр (26 Бакы комис
јерләрдә (порт, стадион, парад вә с.) ССРИ Ҹоғрафија ҹәмијjәтинин бөјүк нә, әҹәми, "Нәсими, Фүзули, М. Ф.команда вермәк,

e'лан етмәк үчүндүр. Сәси даhа артыг Островски ад. М., А. С. Макаренко М.Ә. Сабир, С. Вурғун вә б.-нын ха
күҹләндирмәк үчүн електромегафондан ад. М., Низами ад. М. вә с.) саһәлә
истифадә едилир. тирәсинə).

Електромега- риндә наилијjәтләрә көрә М.-лар тә”
фон акустик сәc-күјә гаршы аз һәс- сис едилмишдир. Әд.: Щукина Е. С., Медальерное
сас олaн микрофондан, електрик рәгс- МЕДАЛЈЕРсәнәти-мухталиф мe- искусство Западной Европы хотхон
ләри күҹләндириҹисиндән вә репро- таллардан (мис, күмүш, кызыл вә с.) веков, Л., 1978.
дуктордан ибарэтдир. Енержини бата- сиккә вә медал Һазырлама сәнәти. Глип- МЕДАЛЈон (фр. médаіllon, итал,
реја, јахуд аккумулатордан алыр. Алт тика сəнəтинәјахындыр. Е.ә. 8—7 эср- medaglia—бөјүк медал)—1) тәсвири,һиссәсиндә тутмаг үчүн дәстәк олур. ләр арасында Лидија вә Гәдим Јунаныс јахуд орнаментал композисија (јанмаМЕГВИНЕТЎХУТcЕси Отар Вах- танда сиккә һазырланмасы илә әлaгә

вә ја ојма релјеф, дивар рәсми, мозаитангович (д. 16.1.1932, Тбилиси)—ҝүр- дар мејдана кәлмишдир. Гэдим дөвр- ка). Биналарын бәдии тәртибатында,
ҹү совет актјору. ССРи халк артисти ләрдә сиккә һазырламаг үчүн, эсасəн декоратив сəнәт әсәрләриндә тәтбиг еди
(1979). ССРИ Дөвләт мүкафаты лау- зəрбетмә үсулундан истифада олунур лир. Азәрб. декоратив сəнəтиндә көл вә
реаты (1981). К. Марҹанишвили ад. ду. Архаика дөврү (е.ә. 7-8 эсрләрхонча адлары илә jajылмышдыр. 2) Зәр
67; 1976 илдән). Рустави Драм теат- шы, јахуд фигуру һәкк болунурду. Клас карлик бәзәји кими истифадә едилән
рында чыxыш етмишдир (1967—76). Ән сика дөврүндә (е.ә. 5—4 асрләр) малик јасты гутуҹуг. Гызыл, күмүш

даирәви, јахуд јумуртавары форма ја

бахшы роллары: Пиросмани («Пирос- зәрб едилмиш сиккәләрин үз тәрәфиндә вә с. металлардан дүзәлдилир, ичинә
мани», в. Коростылјов), Сирано де аллаһларын башы, арха тарафиндә исә кичик шәкил, јахудхатирә әш јасы гоБержерак («Сирано де Бержерак», Е. мифоложи мөвзуда чохфигурлу ком- јулараг боjундан асылыр.
вә с. Кино актјору кими дә мәшһурдур 4—1 əсрләр) сиккәләриндә исә илк дә- МЕДАН (Medan)-Индонезијада шә
(«Фатимә», «Хејирхаh адамдар», «Та- фә һөкмдарларын портретләри тәсвир һәр, Шимали Суматра әјалотинин инз.
ријел Голуа», «Арзу ағамыз бәдии едилмишдир. Парфија вә Сасаниләр м. д.). ст. вә автомобил јоллары говша
филмлари, «Саһилләр» чохсеријалы те“ дөвләтләринин (е.ə. 2 əср—eрамызын 7 ғы. Аванпорту Белавандыр. Әһ. 636
левизија бәдии филми вә с.). әсри) сиккәләриндә шаһларын идеал- мин (1971). Мүһүм тиҹарәт вә малијjә
МЕГРЕЛЛӘР, мингрелләр — лашдырылмыш портретлари орнамент- мәркәзидир. Јејинти,тохуҹулуг, резин,
кечмишдә гадим Колхиданын мәркәзи ләрлә бәзәдилирди. 7 əсрдән Гәдим Ро- метал вә ағаҹ e'малы сәнајеси; Шима
вә дағәтөjи р-нларында januaмыш күр ма вә Бизанс сиккәләриндә император- ли Суматра ун-ти вә б. тәдрис мүəсси
ҹүләр. Һазырда Риони чајынын сағ ларын портретләри илә јанашы Иса- сəлəри вар.
саһилиндә, Хоби, Ингури вә с. чајла- нын, Мәрдәмин вә диҝәр мүгәлдәсләрин МЕДВЕД Александр Василјевич (д.
рын Һөвзәсиндә, Абхазијада вә б. р-н- тәсвири мүһүм јер тутурду. Мүсәлман 16.9.1937, Кијев вил., Белаја Серков ш.)
ларда jашајырлар. м. картли, сван Шəргинин илк сиккәләриндә (7—8 әср- — совет идманчысы. Ҝүләшчи, әмәкдар
вә б. тајфаларла бирликдә күрҹү хал- ләрдә Әмәниләр дөвлəтининсиккәләрӣ) идман устасы (1964). Минск радиотех
гынын өзэјини тәшкил етмишләр. Ҝүр- Бизанс вә Сасаниләр дөвлатинин сиккә ника Ин-тунун досeнти. 1965 илдән
чү дилиндә, мәмшәтдә исә мегрелҹә нүмупәләри тәкбар олунурду. 14—15 Сов.Икп үзву. Сәрбəст күләшмә үзрә
данышырлар. Сон заманлaрaдәк өзүнә- әсрләр арасында Италијада алыҹылыг Олимпија (1964, 1968, 1972), дүнја
мәхсус мәдәнијjәт вә мәмшәт хүсусиј- гүввәсинә малик олма јан медаллар (ха- (1962—63, 1966—67, 1969—71), Авропа
jәтләрини сахламышдылар. тирә нишаны) japaдылмаға башланды. (1966, 1968, 1971—72) вә ССРИ (1961—
МЕГРЕЛ-ЧАН дили, зандили- Медалларын үз тәрәфиндәки портрет 70 илләрдә 8 дәфә) чемпиону. Ленин
мегрелләрин вә лазларын (чанларын) тәсвирләри шәхсијjәтин әбәдиләшдирил- ордени вә 2 башга орденлә тәлтиф олуң
дили. Картвел дилләринә дахилдир. мәси мәгсәди дашы jырды. 16 əсрдән мушдур.
Мегрел вә чан диалектлари (онлары Алманија, Франса, Ин
мүстәгил дилләр дә heсaб едирләр) вар. килтәрә, Русија вә б.
Сәс тәркиби 6 сайт, 32 самитдән иба- өлкәләрдә медал бура
рәтдир. Һалланма инкишаф етмишдир. хылышы кенишләнди.
Фе'л формалары занкиндир. Ергатив Гәдим Јунаныстанда
ҹүмлә гурулушу сәҹијjәви дејил. Лек- Кимон, Евајнет, Тео
сикасында күрҹү, һабелә түрк, абхаз дот, Италијада Пиза
вә с. дилләрдән кечмә сөзләр чохдур. нелло, м. де Пасти (15
Јазысыздыр. әср), Франсада Ж. Пи

Әд.: Кизиpиa A. и., Занский лон (16 əср), Г. Дүпpe,
язык, в кн.: Языки народов "ссср, т. 4, Ж. Варен (17 əср), п.
М., 1967. ж. Давид д'Анже, ж.

Шаплен, о. Роти (19

МЕДАЛ (фр. médаіlle, итал. medaglia, əср), Инқилтәрәдә т.
лат. metallum —метал)-1) ики тәрә- Симон, Т. Роулинс (17
финдә (бә'зән бир тәрәфиндә) тәсвир аср), Русијада С. Ју
олан метал нишан; көркəмли хадимлә- дин, т. Иванов, К. Ле
рин, јахуд Һадисəлəрин шәрәфинә бу- берехт (18 әср), Ф. Тол
рахылыр. Даирәви вә ја чохтәрәфли стој, П. Уткин, А. Гу Азарбајҹан медалјер сәнəти думу
олур. Илк дәфә 14 əсрдә Италијада бу- бe (19 аср) M.с.-нин надори.
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МЕДВЕдитСА—РСФСР Саратов вә риасија сырасынын М.-ы тәкдирсә, «МЕДИсинсКАЈА ГАЗЕТА,—ССРИ
Волгоград вил.-ләриндә чај. Донун сол x=2 к+ 1, ҹүтдүрсә (х+х+ 152= Сәһијjә вә Тиб6 Сәна јеси назирликлари

—2 к

34,7 мин км2. Волгaбоју јүксəклијин- МЕДИАСтинит (јени лат. mediasti- Ы.
әдәдинә дејилир. вә Тибб Ишчилари Һәмкарлар Иттифа

МК-нын органы. 1938 илдән
дән башланыр. Әcacән, гар сулары илә Москвада (1962 иләдәк «Медисинскигидаланыр. Нојабрдан апреләдәк дон- num — орта дивар)нағыз бошлуғу, бој

бошлуғу органларынын работник» ады илә) нәшр едилир. Һәфмуш олур. Петровск, Аткарск, Жир- нун вә дөшновск, Михајловка ш.-ләри м. саһи- хәстәлији, јахуд травмасы (чох вахт тәдә 2 дәфә чыxыр. М.г.» сағламлыг
линдадир. гида борусунда) нәтиҹәсиндә баш верән мүəссисəлəринин, тибби тәһсил оҹагла
МЕДВЕДИТСА-РСФСР Калинин орта дивар илтиһабы. Әламәтлә- рынын, һәмчинин əһалинин сағламлы
вил.-ндә чај. Волганын сол голу. Уз. ри: кəскин М.-дә темп-р, титрәтмә, ғыны горумаг саһәсиндә дөвләт вә иҹ
шыг мәнбәдән гидаланыр. Нојабрдан ник М.-дә вена, трахеја, гидa бoрусу тин наилијjәтләрини, Гырмызы Ајпара
апреләдәк донмуш олур. Ағам ахыды- сыxылыр вә с. Муалиҹәси ҹәрра- вә Гырмызы Хач ҹәмијjәтләринин фәа

һи усулладыр. Профилакти- лиjjәтини ишыгландырыр. Тиражы 1,2
рарлыдыр. МЕДИчиләр (Medici) — орта әсрләрМЕДВЕЖЈЕГОРСК — Карел. мССР- вахтында вә сәмәрәли муалиҹә етмәк. дә италијанын сијаси вә иктисади həја
дә шәһәр. Медвежјегорск р-нунун мәр, һәр. Сибиу гәзасында, Тырна ва-Маре тында мүһум рол орнамыш Флоренси
кәзи. Онега көлү саһилиндә порт. Д.). чајы саһилиндадир. Əh. 65 мин (1976). ја нәсли; 15 эсрдә Авропада ән ири ти
ст. (Медвежја Гора). Јејинти сәнајеси, трансилванија платосунда газчыхарма ҹарәт-банк ширкәтләриндан бирини ја
д.), нәгл. мүəссисəлəри, тахта-шалбан, мәркәзләриндән бири. Тохуҹулуг, шү- Ратмынадылар. илләрдә
канифол-екстраксија вә чынгыл э-дла (1494—1512, 1527 — 30шә,
ры, мешә сәнајеси муассисаси вар. Иг дәри-аjаггабы, јејинти, мебел, фасиләләрлә

машынга јырма сəна јеси вар. илләр)] Флоренсијада һакимијjәтдә ол
лим курортудур.МЕДЕЈА (Medeia)—гэдим јунан ми- МЕДИЈЕВИстиКА (фр. médiéviste, мушлар. 14 əсрдә феодал ә" јанлары иләфәал мүбаризә апармышлар. М.-ин илк
фологијасында сеһрбаз гадын, Колхи- лат. medius — орта+ aevum —əср, көркəмли нүмajәндәси М. Салвестрода падшаһы Еетин гызы. Расына бәнд ха)-тарих елминин Гәрби Авропада (13388) олмушдур.
олмуш м. гызыл јуну тапмагда она кө орта әсрләр тарихини тәдгиг едән бөл- МЕДын (гадимдә" Мезетск вә ја

мәси. Сосиал-игтисади формасија кими мјадын)—РСФСР Калугамәк етмиш вә онунла Јунаныстана кәл
мишди. Јасонун евләнмәк истәдији Ко- феодализмин илк елми тә'лимини марк- ндә шәһәр. Медын р нунун мəркәзи.
ринф падшаһынын гызыны вә өзүнүн К. Маркс феодалдан асылы кәндлиләсизм-ленинизм классиклари вермишләр. Медынка чајы саһилиндәдир. Мебел
дү. М.-нын образы әдәбијјатда Еври- рин истисмар формалары кими фео- вә тикиш ф кләри, сүд, кəтан з-длары,
пид, Сенека, П. Корнел, Ж.Ануд ва б.), дал торлаг рентасы нәзаријjәсини јарат: МЕДЈЕ" (megye) — Маҹ.ХР°дә инзиба
тәсвири сəнəтдә (E. Делакруа вә б.), му- ганунаурғунлугларыны шәрһ етмиш шәһәрләр дахилдир. М.-дә јерлиhaки

ти-әрази ваhиди; тәркибинә даирә дә

сигидә (л. Керубини, E. Kшенек) әк- дир. В. И. Ленин К. Марксын нәзәриј- мијjәт органы, шәһәр вә кəнд јерләрисини тапмышдыр.
МЕДЕЛЈйн jәсини инкишаф етдирәрәк биjар сис

(Medellin)Колумбија- теминин вә тәһкимчилијин елми харак- тинә сечилән Медје Шурасыдыр.нин шуралары тәрәфиндән 4 ил мүддә
да шәһәр. Антіокија департаментинин
инэ.м. Порсе чајы вадисиндә, Мәркази теристикасыны вермишдир. Марксист

МЕДНОГОРСК—РСФСР Оренбург
Кордилдер д-рындадыр. д.). ст., авто- дирилмасинә узғунларап «Авропа Рак, вил-ндә шәһәр. Блјавачајы саһилин
Мобил доллары говнағы, аеропорт, Əh. лəринин орта әсрләр тарихи асрда дəдир. Д.). ст. Уралелектромотор», дә

мир-бетон мә'мулаты,сүд вә пивә з-длаәсрин

(гара металлургија, кимја, тикинти ма- чивәсиндәдир вә феодализмин јаран- МЕДУЗА (Medusa) —гэдим јунан ми
орталары хроноложи чәр

ры; сәнa je техникуму, тибб мәктәби вар.

териаллары, тохуҹулуг, дәри-аjаггабы, масы, инкишафы вә дaғылмасы епохасы фолокијасында үч горгонадан (бахјејинти сәнајеси) гəдим мәркәзидир. М. илә ејни вахта дүшүр. ССРИ-дә М. Горгоналар) бири. Персеј М.-нын бајахынлығында гызыл вә күмүш чы

харылыр. Ун-т вар. 1675 илдә салын- Тарих Ин-ту (орта әсрләр бөлмәси) вә бу башы галханына бәркитмишди.
нын башлыҹа марказлари ССРИ EA

шыны кәсәрәк Афина ја вермиш, ода
мышдыр.

онун Ленинград шө'бәси, Москва вә
МЕДЕО-дүнјада ән бөјүк гыш идман Ленинград ун-тләринин тарих факүл МЕДУЗАЛАР —əcacән сәрбəст үзән
комплекси; сүн" и буз мејданчасы вар. тəлəри, Ленинградда М. "Салтыков- бағырсагбошлуглу дәниз hејванлары
Алма-Ата јахынлығында, дәниз сәвије шедрин ад. Дөвләт күтләви китабханын чинси чохaлмa заманы әмәлә кә
jәсиндән 1691 м јүксəкликдәјерләшир. насынын әлјазмалары шө" бәсидир (бу- дән фәрдлари, м. полипләрин тумур
1951 илдә истифадәјә верилмиш, 1970
12 илләрдә jенидән гурулмуш,буз өр- маларынын зэнкин фондлары вардыр). Зорларың вә һидроидлəрин (һидравэ
түклү гачыш роллары вә мејданчалары- Совет медијевистләринин органы «Сред- ријjәтиндә чинсијjәтли чохалманын саһәси 10,5 мин ж-а чaтдырыл- није века» мәҹмуəсидир (1942 илдән таны әмәлә кәлир. М. чəтир ја эəнк
мышдыр. 12,5 мин тамашачы тутан три- (1953 илдән дөври) чыxыр.
буналары, прокат ст. вар. М.-да сүр'- Азәрб.-да М.-ја даир тэдгигатлар дән 2,3 м-дәк олур. Ағыз дәлији чəтириншәклиндә олур. Диаметри бир нечә мм

әтли вә фигурлу конки сүрмәк, буз үзә. Азәрб.CCP EA Тарих Ин-тунда, С. М. алт тәрәфинин ортасында олуб, чохриндә мотосиклет сүрмәк, топла хоккеј Киров ад. АДУ-нун, В. И. Ленин ад. вахт ағыз
ојнамаг үзрә мәшг вә јарышлар кечири- Апи-нин тарих факүлтәләриндә вә с. ләнир. М. ҹинсијjәт мәһсулларыны

чыхынтылары илә әhaтә

лир.
јерләрдә апарылыр.МЕДИАН (лат. mediana-орта), суја бурахыр, бурада онлар ма jаланыр

Һәндәсәдә-үчбуҹағын тәпә нөг- әд.: Вайнштейн О. А., История вә инкишаф едир. Аурелија, сианеја
тәсини гаршыдакы тәрәфин ортасы илә советской медиевистики. 1917—1966, л., вә бир чох һидромедузаларда мајалан
бирләшдирән дүз хәтт парчасы. Үчбу- 1968. ма бә'зән дахилдә кeдир. Планктон ор

ҹағын үч М.-ы бир нөгтәдә кәсишир. МЕДИсинА»-мәркәзи тибб нәшриј- далајычы һүҹерәләри инсана тохун
ганизмләрлә гидаланыр. Бә'зи М.-ын

Бу нөгтә бә' зән үчбуҹағын ағырлыг јаты. ССРИ Дөвләт "Нәшријјат, Поли- дугда јандырычы тә'сир көстәрир. Хәмәрқəзи адланыр вә М.-лары 2:1 нис
бәтлә бөлүр. графија вә Китаб Тиҹарәти Ишләри Ко- зәр дәнизиндә 5, Күр чa jында исә 1 нө

митаси системинә дахилдир. 1918 илин Вү jашајыр.
МЕДИАН (еһтимал нәзәриј- ноjабрында РСФСР Халг Сәһијjә Ко- МЕЖА – РСФСР Калинин вә Смоленск
jәсиндә)-тәсaдүфи кəмијjәтин гиј- миссарлығынын нәшријат бөлмәси вил.-ләриндә чај. Гәрби Двина чајынын
мəтинин пајланма характеристикала- кими japaдылмышдыр. 1963 илдән «М» сол голу. Уз. 259 км, һөвзәсинин саh.
рындан бири. Кәсилмәз пајланма функ- нәшријјаты кими фәалијjәт көстәрир. 9080 км. Валдај јүксəклијиндән баш
сијасы F(x) олан Х тəсадуфи кəмијjә- М.» дәрсликләр, елми вә мә'лумат ки-ланыр. Гарышыг мәнбәдән гидаланыр.тининт медианы F(x) =1/2гәнлијинин таблары, атласлар, хариҹи тибби Нојабрдан апреләдәк донмуш олур.
көкү кими тә' jин едилир. X кәмијjәти нәшрләрдән тәрҹүмәләр, тибби вә күт- Ағам ахыдылыр. Ашағы ахынында кә
т-дән бөјүк (кичик) гијмәтләри 1/2 eh- ләви әдәбијјат нәшр eдир. М.»-нын мичилијə јарарлыдыр. Нелидово ш. М.
тималы илә алыр. нәздиндә иҹтимай әсacлaрлa редакси- саһилиндәдир.

Ријази статистикада x < x < ... ја-нәшријјат шурасы вә бөлмә- МЕЖДУНАРОДНАЈА Жизнь —
<х, шəртины өдә jән п кәмијjәтин ва- ләри фәалијjәт көстәрир ајлыг елми-сијаси журнал. Үмумитти

әксә

за -

caha
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фаг «Билик» ҹәмијjәти тәрәфиндән «МЕЖРАЈончУЛАР,— 1913 илин кәнар електрон) атому тәрк едир. м.
Москвада рус (1954, авг.), инқилис нoјабрында Петербургда јаранмыш гејри-стабилдир. Мезонун башга зәр.
(1955, јанв.), франсыз (1961, февр.) «Бирләшмиш с.-д.-ларын р-нларарасы рәҹикләрә чеврилмаси вә ја нүвә тә.
дилләриндә бура ҳылыр. Журнал тәшкилaтынын үзвләри. Тротскичи- рәфиндән зәбт едилмаси нәтиҹәсиндә
ССРИ-нин вә дикәр сосиалист өлкәлә- ләр, партијалы меншевикләрин бир 10-6 – 10—8 сан- дән сонра М. сыраринин хариҹи сијасәт вә дипломатија һиссәси, «вперјодчулар», барышдыры- дан чыхыр. — мезонун нүвә илә күчлү
мәсәләләрини, милли азадлыг һәрәка- ҹы болшевикләр дахил иди. «Ваһид гаршылыглы тә'сирдә олмaмaсы вә онун
тыны, бејнәлхалк мүнасибәтләрин та- РСДРП, japaтмaғa, Петербургдакы М.-дакы орбитинин радиусунун ағыр
рихини ишыгландырыр, рә' јләр, мәслә- болшевик вә меншевик тәшкилатлары - нүвәләринкиндән кичик олмасы м, ва
Һәтләр, методик көстәрешләр дәрҹ едир. ны бирләшдирмәјә ҹәһдкөстәрирдиләр. ситәсилә нүвәдә jүкүн пајланмасыны,
«Халглар достлуғу» ордени илә тәлтиф РСДФП(б)П 6-ҹы гурулта јында бол- өлчүсүнү, формасыны вә с.-ни өjpəн
олунмушдур (1979). шевикләрин тәрәфинә кечдиләр вә пар- мәјә имкан верир. лвә К-мезоатом
МЕЖДУРЕЧЕНск—РСФСР Кеме- тија ја гәбул eдилдиләр. «М.--ын чоху лардан елементар зәррәҹикләрин күчрово вил.-ндә шәһәр. Уса чајынынТома һәгигәтән болшевик олду. Тротски вә лү гарцылыглы тә'сирини өjpәнмәк
төкүлдүју јердадир. д.).ст. Әһ. 94 мин бир грул тәрәфдары исә ишдә антиле үчүн истифадә олунур. М. молекулла
(1981). Сафлашдырма ф-ки, дәмир бе- нинчи бахышлардан әл чәкмәдиләр. рын електрон гурулушунун вә нүвә ретон мә'мулаты з-ду; мә' дән иншаат тех» МЕЗЕНЬ РСФСР Коми МССР вә Ар- аксијаларынын өjpәнилмәсиндә, һәмчи
никуму вар. Мә'дән аваданлығы тә'мир хангелсквил,-ндә чај. Уэ. 966 км, һөв- нин мезокатализдә мүһүм рол ојнајыр.
едилир. Көмүр чыхарылыр. зәсинин саh. 78 мин км2. Тиман тәпәли- МЕЗОЗАВРЛАР (Mesosauria) — нәсли
МЕЖЕЛАутис Едуардас Бенјамино- зиндән башланыр. Ал дәнизә төкүдүр. кәсилмиш ширинсу сүрүнәнләри дәстә
вич (д. 3.10.1919, индики Лит.ССР, Ғарышыг мәнбәдән гидаланыр. Окт- си; бә'зән проганозаврлар јарымсинфи

Пакруонс р-нунун јабрдан мајадәк донмуш олур. Ағам нə ajырырлар. Сон Карбон —ЕркәнКарејвишкјај к.) — ахыдылыр. Мәнсәбиндән 201 км мəса- Пермдә jашамышлар. Бәдәнинин уз.
Литва совет шаири, фәдә кәмичилијə јарарлыдыр. Балыг 1 м-дәк олуб, хариҹи көрүнүшүнә көрә
Лит.ССР халг шаи- овланыр. Мезен ш. м. саһилиндәдир. кәртәнкәләјә охшардыр: башы, бојну
ри (1974). Сосиалист МЕЗЕН — РСФСР Арханкелск вил.

вә көндәси узунсов, гујруғу чох узун,
Әмәји Гәһрәманы ндә шәһәр. Мезен р-нунун мəркәзи. јанлардан басыгдыр. Арха əтрафлары
(1974). Ленин мү- Мезен чајы саһилиндәдир. Мезен дә- өн əтрафларындан узун, бармағлары
кафаты лауреаты низ вә чај портлары чa jын сол саһилин- нын арасында ећтимала көрә үзмә пәр
(1962), Бејнәлхалт дә, шәһәрдән 7 км аралы, Каменка дәси олмушдур. Дишләри и јнәвары
Hehpy мүкафаты гәc.-ндәдир. Балыг сана јеси; өлкәшү. имиш. Балыг вә хырда jумшагбәдәнли
лауреаты "(1969), наслыг музеји вар. 1917 иләдәк сүркүн онурғасызларла гидаланмышлар. ГаВапсаров ад. Беј јери олмушдур.
нәлхалт мүкафатла- МЕЗЕН КӨРФәзи-Ағ дәнизин шма, ҹәнуби Америкада тапылмышдыр,уреаты (1979). 1943 ш. һиссәсиндә, Канин ја илә материк MEЗозд) ГРУПУ (ЕРАСЫ) (ме

илдән Сов. Икп үзвү, Фәһлә аиләсиндә (РСФСР Архангелск вил.-нин əразиси) 30...+ јун. гео—həјат)—стратиграфик
доғулмушдур. Әсәрләри 1935 илдән арасында көрфәз. Уз. 105 км, ени 97 км, шкаланын ашағыдан дөрдүнчү групу
дәрч олунур. «Лирика» (1943), «Вәтән дәринлији 5—25 м-дир. Јарымкүндүк вә Јерин кеoлoжи тарихиндә она мевакүләји» (1946), «Дирчәлмиш" торпаг» габармалар (һүнд. 10 м) олур. Саһи виг ера. 1841 илдә инкилис кеoлoгу ҹ.
(1951), «Мәним бүлбүлүм» (1952), «Ул- линдә балыг вә вәһши нејван ову вәтә. Филлипс ајырмышдыр. М.е. 160 — 170
дузларын әтәјиндә» (1959), Јанвар күн кәләри вар. Көрфәзә Мезен чајы төкү- млн. ил давам етмишдир. М.г. (е) үч
нәши» (1961) ше'р китабларында јени ДҮР. системә (дөврә) бөлүнүр: Триас сисhəјат гуруҹулуғу, халглар достлугу, вә- МЁЗИН ДҮшӘРҖәси-Десна ча
тәнпәрвәрлик тәрәннүм едимир. «Ин- jынын сағ саһилиндә, Мезин к-ндә Табаш ир системи (дөврү). М.е. нынтеми (дөврү), Јура системи (дөврү),

сан» (1961) шерләр китабында габаг. (УССР-ин Чернигов вил.) Сон Палео, башланғычында материк блоклары ен
чыл идејалар чарчысы, јени чәмијjәт лит мәскәни. Мадлен мәдәнијjәтинин мәјә башламыш, Гондвана материки
гуручусу Инсана-коммунистә мәһәб- илк мәрһәләсинә аиддир.
бәт, инсан зәкасынын гүдрəтинә, бәшә- еви, оҹаг јери, hејван Сүмүкләринин парчаланмышдыр. Јура дөврүндән баш
ријjәтин хошбәхт ҝәләҹәјинә инам ли галыглары вә с. талылмышдыр. Аға- лајараг дәнизлəрин трансгрессијасы нәтиҹәсиндә гәдим платформаларын бә'зирик-фәлсәфи ифадәсини талмышдыр. дан тикилиш вә дәри илә өртүлмүш
Дəрин поетик интеллектуаллыг, фәлсә- јерүстү даирәви јаша бышевләринин јерләрини, јени әмәлә кәлмиш гыры
фи вә публиcистик пафос м. јарадыҹы- (диаметри 6 м-ә гәләр) дөврәсинә hej qəнуби Авропа вә qән уб-Гәрби Асија

Авиает үдләр» (1962), «ҹәнуб панора» аләти (кәсиҹи, гашов, дешвчи вә с.), кәлмәјә башламышдыр. Јалныз Таба
рәбада күнәш» (1961), «Автопортрет. дир. Чахагдашыдан 4 миндән чох әмәк да, Сакит океан периферијасында, дә

мы» (1963), «Кардиограм» (1963), «Ил- сүмүк вә бујнуздан, мәмшәт әшјалары, ширин ахырында материкләр галхмаға
лузија гүлләси» (1973), «Контрапункт» мамонт дишиндән һејкәлҹикләр вә с. башламыш вә дәнизлəрин саһәси кичил
(1975), «Пантомима» (1976) вә с. топ- тапылмышдыр. мишдир. М.г.-нун чөкүнтүләри бүтүн
лулары). Әдәбијјатшунаслыг вә инҹә- әд.: Шовкопляс И. Г., Мезин- гитәләрдә jajылмышдыр; ССРИ-дә ирисəнəт проблемләринә дайр әсәрләрн ская стоянка, Киев, 1965. тектоник елементләрин Чохунун кeo
(«Лирик етудләр», 1964; «Чөрәк вә сөз, МЕЗО...,
1965; «Кеҹә кәпәнәкләри», 1966; «Кəh мез (јун. mésos — орта, ложи гурулушунда иштирак едир.

рәба гуш. Блокнотлар», 1972 вә с.) вар. аралыг) –нәјинсә орта өлчүсүнү вә ја Азәрб.ССР-дә Кичик вә Бөјүк Гафгаз
да, Нах.McCP-дә вар; кәшфијјат гују

А. С. Пушкин, М. І. Лермонтов, т. г. рәккәб сөзләрин биринчи һиссәси (мәс., лары васитәсилә Хәзәрјаны саһәдә,Шевченко, Расул Рза вә 6.-нын бә'зи мезокефалија, мезолит). Күр Араз чөкəклијиндә ашкар едил
әсәрләрини Литва дилинә че вирмиш- МЕЗОХтом — атомун електрон өртү- мишдир. Чөкүнтүләри террикен, кар
дир. Әсәрләри дүнјахалклары дилләри- jүндә бир електрону мәнфи јүклү и, л бонат вә вулканокен сұхурлардан ибанә тәрчумә едилмишдир. Литва Јазы- вә ја кмезонда әвәз олунмуш атом ратдир. Характер фаунасы: молјуск,
ри вә ССРИ "Јазычылар иттифагы Ида (електрону 2-һиперонла, —һиперо- мәрчан, дәниз кирписи вә с. м.г.-нунчөкүнтүләри илә полимегал, дәмир,рә hej'әтинин катиби (1959—70), ССРИ ла вә антипротонда әвәз едилмиш атам
Али Советинин (6—7-ҹичакырыш) де- ларын да варлығы исбат олунмушдур), гејри-филиз фајдалы газынты вә нефт
путаты олмушдур. 2 дәфә Ленин орде. м. мухталиф маддәләрдә мезонларын газ jатаглары әлaгәдардыр.

әд.: Страхов Н. М., Основыни, Октјабр Ингилабы ордени, 3 башга тормозланмасы нәтиҹәсиндә japaныр.
орден вә медалларда тәлтиф е дилмиш Мезонлар електрондан хејли ағыр ол исторической геологии, 3 изд., ч. 1—2, М. —

дир. дугуна көрә онлар нүвәјә чох јаҳын 1., 1948; Геология СССР, т. 47, Азербай -
(радиусу 10—11 — 10—12 см одан) op. А. Г., Стратиграфия Азербайджана. Б.,

Әсәрләри: Довшан оғлан. Б., 1969; битләр боjунча фырланыр. Мезон М.- 1978.
Инсан. Б., 1975; Собр. соч., т. 1–3, м., ун нүвәсинә чох јахынлашдыгда, нүвә- МЕЗОзоЈЛАР (Mesozoa)- јасты гурд1977—79; Литовская сюита, Л., 1981.

Әд.: Хәлилов П., ССРи ҳалола нин кулон ҹазибә саһәсини вә беләлик- лар јарымтипиндән синиф; әввәлләр
ры әдәбијјаты, Т. 2, Б., 1977; Макаров лә дә нүвә илә електронлар арасында- ибтидаиләр вә чохһүҹејрәлиләр ара
А., Эдуардас Межeлaйтис, М., 1966; Пи“ кы рабитəни заифләдир. Нәтиҹәдә ато- сында аралыг груп һесаб олунурду. 2
сатели Советской Литвы, Вильнюс, 1978. муы електронларындан бири (адәтән, јарымсинфи-диси емидләр ва
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чичәкли

ныр.

масы. сан

ортонектидлар вар. Бәдәнинин ләсидир). 1947 илдә космик шүаларын суларда jашајанлардыр; бунлар диатом
уз. 5 мм-дәк олур. Дәниз онурғасырла- тәркибиндә л— мезонлар (л*, л, л°) Тосунлар, кладофора, бә'зи
рынын ендопаразитидир. Ортонектид — мезонларын

биткиләр, гамчылылар, көкaјаглылар,
күтласиләр немертинлəрин паренхиминдә вә танылды. л кирпикли инфузорлар, һәмчинин бә”

-һалгавары гурдларын бәдән бошлуғун- 273,2 т. л° — мезонунку исә 264,9 mе зи молјусклар, хәрчәнккимиләр, һәшә
да, чинсијjәт вәзиләриндә, дисиeмид- дир. л- мезонлар 2,5.10—8 сан рашаја - ратлар вәбалыглардыр.
ләр башыајаглы молјускларын бөjpə par — мезонлара (лептон групуна да - МЕЗдсАПРОБЛАР — бах Мезосап

роб организмләр.
ола чохалыр. Ортонектидларин з чин- хилдир) вә нејтриноја (ли + ун), МЕЗОСФЕр (мезо...+јун. sphaira
салу фаслләзә аид, мәнсуб 14, ССРИ-дә л — мезон исә 9.10 сан-дән сонра ики күрә, шар) — атмосферин стратосфер

зиндә jашајыр. Дисиeмидларин 6 ҹин- даhа ағыр К-мезонлар (ка к°, к°) Тәгр. 50 км-дән 80—85 км-дәк јүксәк дә
ионосфер арасындакы төбәгәси.7 нөвү (1 чинсә аид) вар; Баренс дәни- Y— кванта чеврилир (°-Үү). Сонралар ва

сәфәсиләјә аид) мәнсуб 45, ССРИ-дә кәшф едилди. Күтлэси 966 т, олан јерләшир. м. темп-рун јүксəклијә кө
12 нөвү (3 ҹинсә аид) мә'лумдур. Узаг К* — мезонлар 1,2.10—8

рә тәгр. 0°С-дән —90°С-jәдәк азалмасы
сан-дән, 974 илә сәҹијjәләнир.

Мезолим смезо... иглим), јер- т, күтләли к° вә Ќ*(Ќ° — антизәррәчик- МЕЗОТРОФ "Биткиләр (мезо... +

Асбатан кичик бора зинин темас.мән дир) м. исә 8, 8.10-11 сан-дән сонг банга "субстрагдакы гида маддәләрина,
на меано массиви, дағарасы чөкəклик, ра ики вә ја үч 1-мезона парчаланыр. очүмләдән минерал маддәләрә орта дә

лим вә микроиглим арасында кечид зонлар гэрибәлик адланан јени (s=+1) биткиләрлә. (һумус вә минерал маддя

сандал сарһәд дəгин мүәјәнләшдирил. л-мезонлар үчүн = 0, два K-мезонлар биткиләр, олиготроф биткиләр (гида
сүр'әтләндириҹиләрдә сүн'и јолла алы - маддəлəри аз олан торпасда битән битмәмишдир.

МЕЗОКЕФАЛИЈА (мезо...+ јун. kер Jүксəкенержили л-мезонларла киләр) арасында кечид тәшкил eдир.
hale— баш)—долихокефалија вә брахи- дејтону (а) бомбардман етдикдә һ— Мәс., куќнар ағамы.
кефалија арасында башын кечид фор- мезон japaныр (л++d •p+p+n”), онун МЕЗОФАЗА — бах Maje кристал.

Баш көстәриҹилари 76,0-дан күтләси 1097,6 т-дир вә 10-16 МЕЗОФил (мезо... +јун, phyllon —

80,9-дәк олур. јарпаг)—јарпаг аjасынын әтли, јахуд
МЕзолит (мезо...+јун. lіthоѕ—даш) дән сонра үч л-мезона чеврилир. л, кəсас тохумасы.
— Палеолитдән неолитә кечид дөврү. вә n°-мезонларын һамысы күҹлү гаршы- МЕЗОФИТЛӘР (мезо...+јун. phyton—
Авропада "Азил вә Тарденуа, Магле- лыклы тәсирдә иштирак едир вә спин- битки) — кифајəт гэдәр аз вә ја чох рү
мозе, Африкада Себил, капса, Асијада дəри сыфырдыр. м. (л° вә n° истисна тубәтли торпағларда битән биткиләр.
хбавин акадмәдәнијjәтләр М.-ә аид- олмагла) һәм дә заиф гаршылыглы тә- Ксерофитләрлә һигрофитләрарасын
дир. м.-дә ох вә јај жениш јајылмыш- сирда иштирак едир. Тәҹрүбәләр көстә, да кечид тәшкил eдир. М. тропик ва
ды. м. дөврүндә ат, донуз вә с. hej- М.-ын нуклонларла тоггушмасы нәти- Мындыр. М.-ә, әсacән, ағач вә коллар,(1—10 Бев) субтропик мешәләрдә дaha чox jajыл

ванлар әһлиләшдирилмишди. Азәрб.-да ҹәсиндә мезон резонанслары әмәлә кә- хүсусилә чәмән биткиләри (чәмән гырМ. абидəлəри, əсасəн Гобустанда ашкар лир. Мезон резонансларына ики, үч тычы, үчјарпаг јонҹа, пишикгујруғуедилмишдир. вә с. мезонун бир-биринә «jапышмасы» вә с.), бә'зән дә сәһра вә бозгырлардаӘд.: Бадер Н. О., Мезолит, в кими бахылыр. Мәс., р-мезон (m =
кн.: Каменный век на территории СССР, битəн ефемерләр, к.т. биткиләринин
М., 1970; Палеолит мира, Л., 1977. =1530 т.30 m) ики л-мезонун, о-мезон чоху вә алаглар дахилдир.

МЕЗОһЙППУС (Mesohippus)МЕЗОМЕРИЈА"(мезо...+ јун. méros— (ме

=1364 т) үч л-мезонун, д°-мезон зо... + јун. hippos— ат—аткимиләр фәһиссә), мезомер е ффекти —молекулларда електрон сыхлығынын (ту=2040 т) ики К-мезонун «jапыш- силәсиндән нәсли кəсилмиш hејван, ча
бөлүндүрүлмә характери. м. моле- масы» нәтиҹәсидир. Бу резонанслар

навар бојда имиш; әтрафлары үчбар

кулда електрон ҹүтларини онун клас- вектор-мезонлар адланыр (спинлари Т. маглы, азы дишлари хырда олмушдур.
сик гурулуш формулунда көстəрилди- дир) ва нуклонларын күҹлү гаршылыг.

Мешәләрдә jашамыш, јумшаг битки

ји шәкилдә дејзил, həгиги вәзијjәтинә лы тә’сириндә мүһүм рол ојнајыр (ја: ләрлә гидаланмышдыр. ІШимали Амери
ујғун шәкилдә көстәрир мəс.: канын Олигосен чөкүнтүләриндә М.

шама мүддәти ~10—23 сан-дир). ларын чохлу галыглары тапылмышдыр.
Jүксəкенержили електронларын по- MEJAP — "Һәр һансы шејә гијмәт вә

зитрон вә протонлардан, нејтронларын тә'риф вәрмәк, јахуд ону тəсниф етмәк
HR исә нуклонлардан сəпилмасиндән ре- үчүн əсас әламәт; мүһакимə, гијмәт

от зонанслар аиләсинә аид олaн ф°-мезон- лəндирмә өлчүсү.

лар (ту=3,1: 4,3 Гев), D(D°, D-— МЕЈВə (fructus) өртүлүпохумлу бит

м. Һаггындакы тәсәввурләр үзви мезонлар (тр~1,87 Гев) вә ү-епсилон эмәлә кәлэн орган. Партенокарп меј
киләрдә jумурталығын инкишафындан

кимјада реаксијаларын механизмларини вә маддəлəрин хассәләриндән бир мезон (т. =9,5 Гев) кәшф едилмишдир. вәдән башга (бах Партенокарпија) м.
чохуну изаһ етмәјә имкан верир. Бүтүн елементар зәррәҹикләр қи

тохумун әмәлә кәлмэсини, јајылмасы -

МЕЗОМОЛЕКУЛ— бах Мү-зәррәчик. ми М. да охшар хассәләринә көрә мүəј- ниң әмәлә кәлмәсиндә дишиҹик, онун
ны вә горунмасыны тә'мин едир. М.

МЕЗОНИН (итал. mezzanino-jарым- jән группара бөлүнүр.
сүтунҹуғу вә ағызҹығы иштирак едир -

мәртәбә), кулафирəнки-jaшajыш МЕЗОСАПРОБ ОРГАНИзмләР, сә, әсл М., бунлардан башга чичәкјан
евләрин ин (адәтән кичик биналарын) мезосапроблар (мезо... +јун. лығынын гаидәси, еркәкҹикләр,
орта һиссасинин үстүнə əлава едилән saprés— чүрүмүш, biós—həјат) — үзви чәкјатағы иштирак едирсә, jалан м.
јарыммәртәбә. Чох вахт балконлу олур. маддәләрлә орта дәрәҹәдә чиркләнмиш адланыр. Әсл м: бир дишиҹикдән әмәлә
19 əсрдә Русијада кениш јајылмышды. су һөвзәләриндә jашајан битки вә hej- кәлән садә, чохлу сәрбэст (апокарп) ди
Азәрб.-да «ләм», «күлафирəнки» вә с. ван организмлари. Белә суларда оксид- . шиҹикләрдән инкишаф едән мүрәккәб
адланыр.

МЕЗОНЛАР (jүн. mesos — аралыг) — сү- ритләр, сәрбəст оксикен олур, лакин рәли олур. Туру М. чохтохумлу ачы -
ләшмә мәһсуллары— нитратлар вә нит- М.-дән барэтдир. Садә М. гуру вә ши

кунәт күтләси, електронла протон күт- парчаланмајан зүлаллар олмур. Бә'- лан (јарпаг, пахла, гутуҹуг), чохто
ләләри арасында олан мүсбәт вә мәнфи зи"M.о. күтләви сурәтлә чохалараг су- хумлу ачылмајан, буғумлу парчала
елементар електрик јүклү вә ja jүксүз јун кјефијjәт көстәриҹиси (биоинди- нан (пахлалыларын бә'зиси), биртохум
зәррәҹикләр. М.-ын варлығыны вә нүвә ҡаторлар) сајылыр. а-М.о. вә B-M.о. ну ачылмајан (тохумҹа, фындыг),
күчлү гаршылыглы тә'сирин М.- ла вар. а-мо, чох чиркләнмиш вә оксикен ширэли м. исә чох тохумлу килә
өртүлмәси һипотезини илк дәфә һ. Ју- дефисити артыг олaн суларда инкишаф мејвә (үзүм, помидор) вә биртохумлу
кава сөзләмиш (1935) вә көстəрмишдир едә билир: бунлара бактеријалар, бә”- чәбирдәкли М.-дир (киләнар, кавалы,
ки, нүвә гүввәләринин кичик тә'сир ра- зи көбәләкләр вә jосунлар, ибтидаиләр, алча). Даһа мүасир морфокенетик тәс

см тә'мин етмәк бир чох ротаториләр, бә'зи азгыллы нифатда М.-нин тәкамүлүнү аjдын
үчүн М.-ын күтласи 200—300 те олма- гурдлар, икиганадлы һәшәрат сүрфәлә-лашдырмаг үчүн әламәтләрин мәҹмусу

лыдыр (т. — електронун сүкунәт күт- сиќен дефисити чох да артыг олмаjан апокари М. вә сенокарп М. Сенокард М.
ри аиддир. В-М.о. аз чиркләнмиш вә оқ- нәзәрә алыныр вә м. 2 група ајрылыр:

R-c=0

Чи

диусуну r~10—13
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дә синкарп, паракарп вә лизикарп М.- МЕЈВəчилик – биткичилик саһәси, өлкәләрдән кəтирилмиш чохлу мигдарда
ләрә бөлүнүр. А покарп м. даһа инсанын гидаланмасы үчүн јарарлы мејвә биткиләри беҹәрилир.
примитивдир. О, сәрбəст мејвәјарпағын- мејвә верән чохиллик биткиләрдән бәһс Дүнја М.-инин ареалы һәр ики ја
дан әмәлә кәлән дишиҹикдән инкишаф едән фәнн. М.-ин мејвә вә киләмејвә рымкүрәнин мүлајим, субтропик вә
етмишдир (үзҝәҹотунун М.-си). Син- биткиләринин биоложи хүсусијjәтлә- тропик зоналарыны әһатә едир. Бу
карпM. мејвајарпагҹыгларын битиш- рини, oнлaрын еколожи системдә тут- рада тәгрибән 200 ҹинсә мәнсуб олан
мәсиндән әмәлә ҝәлән дишиҹикдән ин- дуглары мөвгеји, хариҹи шәраитә мү- мејвә, киләмејвә вә гозмејвәли битки бе
кишаф етмишдир (сүсəнкимиләрдә вә насибәтләрини, јүксәк мәһсулдар, кеј- ҹәрилир. Ән чох jajыланы алма, зејтун,
с.). Паракарп м. синкарп, јахуд фиjjәтли бар верән ағаҹларын елми банан, манго вә с.-дир. М. əсасəн Чин,
билaвaситә апокарпдан (мәс., хашхаш əсаслар үзрә ишләнмә технологијасыны АБШ, Һиндистан вә Италијада, һәмчи
гутуҹуғу) инкишаф етмишдир. Лизи- өjpәнир. М. ики һиссәдән: умуми вә нин БXP, Maҹ. XP, PCP, JСФР вә с.
карп М. синкарпдан инкишаф едир; хүсуси М.-дән ибаратдир. Умуми М.- өлкәләрдә ҝениш јајылмышдыр. ССРИ
бура лизикарп гутуҹуг (гәрәнфилчи- ин үч бөлмәси (М. Һаггында үмуми ан- дә М. р-нлары шәрти олараг 3 зонаја
чәклиләрдә) вә с. аиддир лајыш, М.-ин биоложи əсаслары, М.- бөлүнүр: Ҹəнуб М. зонасы, Мәркәзи М.
М.-ләр тумлу (алма, армуд, hејва), ин агротехникасы) вар. Мејвә, килә- зонасы, Шимал-шәрг М. зонасы. М. үзрә

чәјирдәкли (әрик, кавалы вә с.), ситрус мејвә вә гэрзәкли биткиләр илк нөвбә- елми-тəдгигат ишлари ингилаба гәдәр
(лимон, наринки, портағал вә с.), суб- дә гида мәһсулудур. Бу мејвәләрин тəр- зәиф инкишаф етмишди. Рус алимлә
тропик вә тропик ҹинсли (әнҹир, нар, кибиндә В, В2, В6, Р, РР витаминлари, ринлән А. Т. Болотов, М. В. Рытов,
ананас вә с.), киләмејвә (гарағат, үзүм А провитамини, үзви туршулар, јағ- Р. И. Шредер, Л. П. Симиренко, И. В.
вә с.) олмагла бир нечә јерә бөлүнүр. лар, минерал дузлар, карбоћидратлар, Мичуринин Русијада М. елминин инки
Инсанын гидаланмасында М.-нин бө- ферментләр, зүлал, ашы вә диҝәр гиј- шафында бөјүк хидмәти олмушдур. Он
jүк әһәмијjәти вар. М. карбоһидрат- мәтли маддәләр олур. Тохумлу, чәўир- лар мејвә биткиләринин јерли сортла
ларын асан мəнимсәнилән мәнбәләрин- дәкли вә киләмејвә биткиләри шәкәр, үз- рыны өjpəнмиш, јени сортлар јара гмыш
дән биридир. М.-дә олан маддəлəрин ви туршулар, минерал вә ароматик вә oнлaры јајмышлар. М.-ин инкишафы
Һәзм просесиндә вә метаболизмдә бөјүк маддәләрлә зəнкиндир. ингилабдан сонра хүсусилә сүр'әтлән
әһәмијjәти вар; үзви туршулар мә'дә- Азәрб.-да Бөјүк вә Кичик Гафгаз миш, бир чох елми тәдгигат ин-тлары нә
алты вәзинин секресијасыны вә бағыр- д-рынын әтәкләриндә мејвә биткиләри- тәчрүбә ст.-лары japaдылмышдыр. Бун
саг перисталтикасыны артырыр. нин кениш јајылмасы илә әлагəдар лардан И. В. Мичурин ад. Умумитти
МЕЈвә БиткиләРИ-ширәли вә ја бир чох јерләр ва кәндләр мејвә ады фаг Елми -Тәдгигат Мејвәчилик Ин-ту.
бәрк, јејилән мејваси олан, јабаны һал- илә адланыр (мәс. Әзкилли, Зоғаллыг, Мичуринск ш.-ндәки Маркази Ҝенетика
да битəн вә беҹәрилән ағаҹ, кол, јарым- Гозлу вә с.). Азәрб. әразисиндә jашајан- лабораторијасыны, Н. И. Вавилов ад.
кол, чохиллик колҹуглар вә лианалар лар гәдимдән јабаны мејвә вә киләмеј- Үмумиттифаг Биткичилик Ин-туну көс
групу. ССРИ-дә, оҹүмләдән Азәрб. вәләрин мəhсулу илә гидаланырдылар. тәрмәк олар. Бунунлa jанашы бүтүн
ССР-дә 50-дән чох ҹинсин нөвләриндән. Инсанлар тәдриҹән јабаны биткиләри муттәфиг респ.-ларда М.-лә мәшғул
истифадә олунур. М.6.-нә алма, армуд, јахшы кејфијjәтинә ҝөрә сечиб беҹәр- олан елми-тəдгигат ин-тлары вә тәҹрү
hејва, албалы, әрик, бадам, фындыг, мәјә башладылар. Белəликлә, гадим бә ст.-лары вар. Азәрб. ССР-дә М. үзрә
Роз, зејтун, әнҹир, нар вә с. аиддир. Ха- Азәрб.-да еркән м. јаранды. Археоло- елми-тəдгигат ишлари Губадакы Азәрб.
риҹи өлкәләрдә бир чох субтропик вә жи газынтылар заманы ашкар едилмиш Бағчылыг, Субтропик Биткиләр Елми
тропик м.б.-ндән манго, банан вә с. армуд, нар, бадам, үзүм, шафталы, Истеһсалат Бирлији вә онун Ҝөjчај,
(бах Субтропик мејвә биткиләри) је- фындыг, гоз вә с. мејвә галыглары Загатaлa, Ордубад. Ләнкәран тәҹрүбә
тишдирилир. Јарпағы төкүлән суб- Азәрб.-да бәсит формада М.-ин илк рү- ст.-лары вә даjаг мәнтәгәләриндә апа
тропик, һәмишəјашыл М.6. Мөвҹуддур. шејмларинин һәлә Неолит дөврүндән рылыр.
ССРИ-дә, әсacән, алма, албалы, кава- мә'лум олдуғуну көстәрир. Минҝәче- М.-ин ҝәләҹәк инкиіпафы үчүн əса
лы, Авропа өлкәләриндә, Канадада, вир, Газах, Ханлар вә Бинәгәдидән та- сән перспективли зоналарда (Ерм.ССР,
АБШ вә Аржентинада алма, Аралыг дә- пылан материаллар М.-ин Һәлә 5—7 Атәрб.CCP, Taҹ.ССР, Газах.ССР вә с.)
низи өлкәләриндә зејтун, ситрус вә с.; мин ил бундан әрвәл кениш тәсәрруфат мејвә вә киләмејвә бағларынын салын
Һиндистан вә Чиндә субтропик, тропик саһәләриндән олдуғуну сүбут eдир. масы, М.-ин интенсивләшдирилмаси,
М.б., Африкада, Ҹəнуби Америкада Орта асрләрдә м. Азәрб. әһалисинин алма вә армуд үчүн алчагбојлу ҹалаг
банан вә с. беҹәрилир.Торпаға вә иг- мәмшәт вә игтисадијјатында әһәмијjәт- алтыдан истифадә едилмәси, субтро
лимә олaн тәләбкарлығына көрә м.б. ли јер тутмушдур. 19 əсрдә М.-ин əсас пик вә ситрус биткилари учун саһәләрин
олдугҹа мүхталифдир. ССРИ-нин Ши- мәркәзләри Нахчыван, Ордубад, Гу- артырылмасы, суварылан бағларын ке
мал вә орта зонасында алма, албалы, ба, Ҝәнҹә, Загатала вә с. олмушдур. нишләндирилмәси, ағыр зәһмәт тәләб
кавалы, армуд, киләмејвәләр, Ҹəнуб Русија вә Загафгазија базарларында олунан ишілəрин механикләнгдирилмаси
зонасында бунлaрлa jанашы, һејва, ҝи- мејвәјә тәләбат чохалдығына көрә вә с. нәзәрдә тутулур. ССРИ-дә м.
лас, әрик, шафталы, гоз, фындыг вә с., Азәрб.-да јени бағлар салынды. 1869 мәсәләләри «Садоводство» (1938) журна
субтропикдә исә зејтун, әнҹир, нар вә илдә тәкҹә Јелизаветпол газасынын дағ- лында ишыгландырылыр. Бир сыра
ситрус биткиләри экилир. лыг һиссәсиндә 414 мејвә вә узүм бағы респ.-ларда м-ә даир јерли журналлар
МЕЈвә ШәкәРИ-бах Фруктоза. вар иди. 19 əсрдә Азәрб.-дан башка өл- нәшр едилир.
МЕЈвӘ ШИРәси— бах Ширә. кәләрә, хүсусилә Русиjаjа мејвә вә меј- MEјДАН (ријазијјатда)—бах
МЕЈвӘЈЕЈәнләр (Laspeyresiini) вә гурусу (бах Гах) ихраҹ олунурду. Мејдан нәзәријjәси.
јарпагбүкәнләр фәсиләсиндән кәпәнәк Азәрб.-а кәлән алимләр, тарихчиләр вә МЕЈДАН НәзәРИЛәси — ҹәбрин
трибасы. Ачылмыш һалда габаг ганад- ҹоғрафијашүнacлaр М. Һагтында әтраф- бөлмәси; мејданлары вә oнлaрын тәт
ларынын уз. 8—24 мм олуб, тутгундур; лы мә'лумат вермишләр. Онлар ајры- бигини өjpәнир. Мејдан топлама вә
үзәриндә адәтән ачыг ләкә вә парыл- ајры мејвә нөвлəринин чохлу мигдар вурма ҹәбри әмәлләри тә°јин едилмиш ва
дајан хәтләр олур. Дал ганадлары ачыг сорту (чешиди) олдуғуну көстəрмишләр. ашағыдакы ганунлары өдәјән чохлуг
рәнклидир. Тыртыллары биткинин кө- Бу сортлар узун муддәт халқ тәрәфин- дур: 1) топлама вә вурма коммутатив
кү, будағы, габығы, тохуму вә мејвә- дән нәтиҹәсиндә japaдылмыш- лијə, ассоциативлијә вә дистрибутив
синдә jашајыр; бурада за да торпаға дыр. Һәмин сортларын бир чоху һазыр- лијә табедир; 2) һәмин чохлугда топла
төкүлмүш хәзәл алтында барама ичәри- да мөвҹуддур. Алманын Ҹырһаҹы, Са- маја нәзәрән нејтрал, jә'ни x+0=x
синдә пуплашараг гышлајырлар. М. ке- рытурш, Шыхыҹаны, Гызыл-әммәди, шəртини өдәјән о вә ихтијари х үчүн-х
ниш јајылмышдыр; Асија вә Авропа- Әјјуби; армудун Абасбəји, Билдирчин- әкi елементи, јə'ни x+(-x)=0"хас
нын мешәләриндә даhа чохдур. М.-ин буду, Нарармуд, Наркилә, һејванын сәсини өдәјән елементләр вар; 3) haси
700-дәк, ССРИ-дә 200 (50-дәк нөвү ме- Ҹардом, Атбашы, киласын Гарасачаг, лә нәзәрән нејтрал е, јə'ни xe=х шәр
шә вә к.т.-на, хүсусилә мејвәчилијə зә- əзкилин Кытыл әзкил, зоғалын Гара зо- тини өдәјән елемент в сыфырдан фәрг
рәр вурур), о ҹүмләдән Азәрб.ССР-дә ғал, Кәһрәба зоғал, нарын Ҝүлөjшә, ли x үчүн х- тəрс елементи, јə'ни
60-дәк нөвү вар. Тохум вә мејвә мәli - Bəлəс, Баламүрсәл, Гырмызыгабыг, ән
сулунун 50%-ини тәләф едир. Ән тәһ- ҹирин. Сары Абшерон əнчири, Бузов- х.х -1=e хассасини өдәјән елемент нар.
лүкәлиси алма, кавалы, армуд, но- бурну, Армудəнҹир, Табагәнҹир сортда- Расионал, həгиги вә комплекс əдəдләр
худ вә палыд гозасы М.-идир. ры вә с. дә халг тәрәфиндән japaдыл- мејданларында һәмин әмәлләр узғун
Шәрг М.-и (Graphоlіtha molesta) мышдыр. Бу сортлар к-з вә с-з бағла- әдәтләр үзәриндә топлама вә вурмадыр.

тәһлүкәли карантин зәрәрвериҹидир; рында кениш беҹәрилмәклә јанашы се р (садә әдәддир) модулуна көрә чыхыг
шафталы, армуд, кавалы, алма, hej- лексија ишиндә дә башлангыч мате- лар мејданынын (ишарәси 2,5 елемент
ва вә киләнара зәрәр вурур. риалдыр. Азәрб. бағларында башга лəри р-jә бөлүндүкдә гејд олунмуш га"
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лығы верән там əдəдләр синфи, јə'ни та ш.-ндә japaтдығы Библиографик рак етмиш, өз јарадыҹылығы илә бур
0, 1,..., p— чыхыгларыдыр (і чыxығы ин-т» нәшријјатынын бурахдығы лү: жуа-мешшан, епигончу натурализма
р-jә” бөлүндүкдә галыгда і верән бү- ғәтләр. Нәшријјат 1828—74 илләрдә гаршы мүбаризә апармышдыр. м.-ун
түн там әдәлләрдир), әмәлләри исә Һилдбурһаузендә, 1874 илдән Леjn- 1920—38 илләрдә рәһбәрлик етдији теат

сигдә фәалијjәт көстəрмишдир. 1840— рын ән јаҳшы тамашалары («Мистеријаi+j=i+i, ij=ij
55 илләрдә «Бөјүк енсиклопедик лү- буфф», «Бирә», «Һамам», В. Маја

кими тә'јин олунур. er+e,+...+er=0 ғәт»ин 46 əсас, 6 əлавә ҹилдини бурах- ковски; «Шәфәг», Е.Верһарн; «Мандат»,
(топлананлар п сајдадыр) шәртини өдə- jaт нaсионал-сосиализм, 1936 илдән фа- формасына көрә янгилаби муасирликләjән ән кичик п мүсбәт там әдәди варса, шизм мөвгејиндә дурмуш, 1945 илдә бағлы сәнәтин japaдылмасына јөнәлона мејданын характеристикасы де
јилир; joxдурса, мејданын характерис фашист Алманијасы үзәриндә гәләбә- дилмишди. Классик драматургија үзә-.
тикасы сыфырдыр. Мејданын характе- дән сонра ләғв едилмишдир. 1946 ил- риндә ишләјәркән м. пјесин мазмуну
ристикасы јаб,ја да садә әдәддир (јудән Лејпcигдә 19 әсрин мүтәрәгги ән' - нун сосиал ифшаедичи сəпкидә габарыг
харыда көстəрилми әдәди менданлар, әнәләрини давам етдирән халг мүəсси- верилмәсинә сә'і көстəрмишдир («Мү
0, 2

исә р характеристикалыдыр). рафик ин-т» нәшријаты 1963 илдән тровски вә с.). М.-ун 1935 илдә тама
сәси кими бәрпа олунмуш «Библиог- фәттиш», Н. Гогол; «Мәшә», А. Ос

F мејданынын Fi алтчохлуғy F-дəки Мејер ҹиб лүғәтләрини чап етмәјә баш- шаја гојдуку «Гаратохмаг гадын» (п.
әмәлләрә нәзәрән мејдандырса, она ламышдыр. 1967 — 68 илләрдә үчҹилд- Чајковски) операсы бөјүк мүвәффәгиj
F-ин алтмејданы, F-ә исә онун кениш- лик «Кичик Мејер лүғәти», 1968 илдә jәт газанмышды. М. мүəjjән форма
ләнмәси дејилир, Мәхсуси алтмејдан- бирҹилдлик «Ҝәнҹләр үчүн Мејер лү- лист мејлләрә дә yјмушдур. Мејер
лары олмајан мејдана садә мејдан деји- ғәти», 1961—69 илләрдә 9 ҹилдлик «Ме- холд ад. театр бағландыгдан (1938)
лир. Һәр мејдан өзүндә мүəjjән садə јерин јени лұғәти» енсиклопедијасы сонра К. Станиславскинин рәһбәрлик
алтмејдан сахлајыр. Әмсаллары F-дән (1971 илдән 18 ҹилдлик 2-ҹи нәшри), етдији опера театрында ишләмишдир.
олан ихтијари чохҺәдли F-дә хәтти ву- 1971 илдә 2 ҹилдлик «Јени столүстү М.-ун јарадыҹылыг ахтарышлары со
руглара ајрыларса, F ҹәбри гапалы меј- Мејер лүғәти» чап олунмушдур. 1971 вет вә хариҹи өлкә театрларына бөјүк
дан адланыр. Комплекс əдəдләр мејда- илдән 25 ҹилдлик «Мејер енсиклопе- тә'сир көстəрмишдир. М. •Дориан Гре
ны ҹәбри гапалыдыр (бах Мәбрин əсас дик лүғәти»нин нәшринә («Бөјүк енсик- jин портрети» (1915), «Гүвватли адам»
теореми). Ҝенишләнмәләрин ән мүһүм- лопедик лүғәт»ин 9-ҹу нәшри) башлан- (1916) филмларини чәкмишдир.ләри сонлу, транссендент вә ҹәбри ке- мышдыр
нишләнмәләрдир (јалныз ҹәбри гапалы МЕЈЕРБЕР (Meyerbeer) Ҹакомо (әсл Әсәрләри: Статьи. Письма. Речи.
мејданын ҹәбри женишләнмәси јоxдур). ады фамили јасы Јакоб Либман Беседы, ч. 1–2, м., 1968; Творческое нас

транссендент кенишләнмәсинин ҹәбри ғында, Тасдорф — 2.5.1864, Парис; Бер- ском творчестве в. э. Мейерхольда, М.,
F-ин һәр кенишләнмәси онун мүәрән Бер, Beer; 5.9.1791, Берлин јахынлы ледие В. З. Мейерхольда, м.

кенишләнмәсидир. F-и алтмејдан кими линдә дәфн едилмишдир)— бәстәкар. 1960; Рудницкий К., Мейерхольд,ҹәбри гапалы мејдана дахил етмәк олар. Јәһуди банкири аиләсиндә доғулмуш- М., 1981.
Сонду , кенишләнмәләр нисботəн даhа дур. «Бөјүк опера»нын (тарихи, јахуд
чох өjpәнилмишдир. тарихи-әфсанәви сүжeтли монументал МЕЈИТЈАРМА, сексија, аутоп
әд.: Ван дер Варден Б. л., опера) көркəмли немајәндәсидир. Сәһнә си ја, обдукси ја — организмдә

Алгебра, пер. с нем., 2 изд., М., 1979. еффектлари, сүжeтин кәркин инкиша- хәстәликләрин төратдији дəјишиклик
МЕЈДАНтәпә— Азәрб.cCP Нахчыван фы, колоритли күтләви сәнәләр, пси- ләрин характерини, өлүмүн сәбәбини
ш.-ндән 14 км шм.-да, Нахчыван— холожи тəзадлар М.-ин опера услубу- дəгигләшдирмәк үчүн мејитин тəдгиги.
Шаһбуз автомобил јолу кәнарында, нун əсасыны тәшкил eдир. М.-ин опе. М. патоложи-анатомик ва мәңкәмә-тибби
Нахчыван чајынын сағ саһилиндә е.ә. рa консепсијасы, она жениш шөһрәт га- мәгсәллә апарылыр. м. əсасында тана
2—1-ҹи минилликләрә аид jaшajыш је- зандырмыш «Һукенотлар» операсында толокија вә реаниматологија проблем
ри. Саh. тәгр. 10 hа, мәдәни тәбәгәлә- (1836) мүкәммәл əксини тапмышдыр. ләри, өлүм файзинин статистик көстә
рин галынлығы 4 м-ә гәдәрдир. Алт Дикәр опералары: «Сәлибчи Мисирдән риҹиләри ишләниб һазырланыр.
тәбәгә сон Тунҹ дөврүнә, үст тәбәгә Гер- (1824), «Роберт-Иблис» (1831), «Пеј- МЕЈЛ — шәхсијjәтин һәр һансы фәалиj
кән Дәмир дөврүнә аиддир. М.-дә ан- ғәмбәр» (1849), «Африкалы гыз» (та- jәт саһәсинә јөнәлишини ифадә едән
тик дөврә даир күп тәбирләрә дә тәса- машасы 1865, өлүмүндән сонра) вә с. психи хүсусијjәт. м. тəлəбат әсасын
дүф едилмишдир. Газынтылар заманы М., һәмчинин комик операларын, кан- да, адәтән мүəjjән фәалијjәт просесиндә
М.-дән керамика мә'мулаты, дашдан тата, хор, орк. әсәрләри вә с. мүәлли- јараныр вә габилијjәтлә бирликдә ин
әмәк аләтләри вә с, тапылмышдыр. фидир. М.-ин јарадыҹылығы 19 аср кишаф едир. Бу вә ја дикәр фәалијjәт
МЕЈЕ (Meillet) Антуан (11.11.1866, опера мусигисинә мүһүм тә'сир көстәр- саһәсинә М.-ин инкишафы вә мөһкәм
Мулен—21.9.1936, Шатомејан)-фран- мишдир. ләнмәси həјат шәраити, тә'лим вә тәр -
сыз дилчиси. Парис дилчилик ҹәмијjә- МЕЈЕРxолд Всеволод Емилјевич биjәнин истигамəтиндән асылыдыр.
тинин (1906), Китабәләр Академијасы- (9.2.1874, Пенза —2.2.1940, Москва)- МЕЈЛ ДАЙРӘси— көj сферасынын
нын (1924), бир чох хариҹи академија совет режиссору, актјор. Респ.-нын халг бөјүк даирәси. Дүнјанын гүтбләриндән
вә ҹәмијjәтләрин үзвү, оҹүмләдән Пе- артисти (1923). 1918 илдән Сов. Икп үз- вә бу сферанын верилмиш нөгтәсиндән
тербург ЕА м. үзвү (1906). Ф. де вү. Алман аиләсиндә доғулмушдур. М. кечир.
Сөссүрүн ардыҹылы, сосиoлoжи дилчи- 1898 илдә Москва Бәда је Театрынын МЕЛ ЛАНФАН (23.10.1894, Пекин —

мәктәбинин башчысы олмушдур. труппасына дахил олмуш, бурада Треп- 8.8.1961, Пекин)ЕЧин актјору, педа
Мүгајисəли һинд-Авропа дилчилијинә, лјов, Тузенбах («Гағазы», «Үч баҹы», гог, театр хадими вә иҹтимаи хадим.
мүхтәлиф дил аиләләринә (славјан, кер- А. Чехов), Васили Шујски («Чар Фjo- Илк вахтлар гадын ролларынын ифа
ман, Иран), ајры-ајры дилләрә (јунан, дор Иоаннович», А. Толстој) вә б. рол- чысы кими ихтисаслашмыш, 1910-ҹу
латын, ермәни, hетт вә с.) дайр әсәрлә-ларда чыxыш етмишдир. М. 1902—05 илләрдә јени театр тамашасы нөвлари
рин мүәллифидир. илләрдә өзүнүн japaтдығы «Јени драм («мүасир костјумлу тамаша» вә с.) ја
МЕЈЕР (Meyer) Едуард (25.1.1855, ҹәмијjәти»нин рәһбәри вә реж.-у ол- ратмышдыр. Реж. олдуғу «Јан Гујфе
Һамбург—31.8.1930, Берлин)-Гәдим мушдур. м. символизм, шәрти театр фин кефләнмәси», «Бо-ванын мә'шугаси
дүнја үзрә алман тарихчиси. Лејпсиг, принсипләри вә реж.-луг үслубу илә илә видалашмасы», «Симург гушу ју.
Бреслау (Вротслав), Галл вә Берлин бағлы програмыны К. Станиславскинин васына гајыдыр», «Бағда кеҹә», «Каи
ун-тләринин проф. Гәдим Шәрг, Јуна- тәшәббүсү илә japaдылан Поварскидәки натын гылынҹы», «My Гујин баш ко
ныстан вә Рома тарихиндән бәһс едән студијада (1905, Москва), в. Комис- мандан олур» вә с. тамашаларда јадда
5 ҹилдлик «Гәдим дүнја тарихи» әсә- саржевскајанын театрында (1906—07, галан образлар japaтмышдыр. Дәфәләр
риндә халгларын јердəјишмәсинә тари- Петербург; баш реж. həјата кечирмиш- лә ССРИ-дә симушдур.
хи инкишафын мүһүм амили кими бө- дир. М. 1908 илдән Петербургда Алек- МЕЈмәнә (ар. — Әфганыс
jүк диггәт јетирир, халкларын талејин- сандра вә Марија театрларында фәа- танын шм.-ында шәһәр. Фариаб əјала
дә дөвләт формасынын һәлледиҹи рол лиjjәт көстəрмишдир. М.-ун бу дөвр тинин инз. м. ӘҺ, 57 мин (1970). Јун,
оjнадығыны көстәрирди. М, капитализ- тамашалары үчүн ән'әнәвилик сәҹијjә- гаракүл, дəри, тахыл, јағ тиҹарәт и едир,
ми ҹәмијjәтин инкишафынын сон пил- ви олмуш, о, актјорларын ифасында Халчачылыг инкишаф етмишдир. М.р. -

заһири еффектә үстүнлүк вермишдир. нунда буғда әкилир, гаракүл гоjунла
МЕЈЕРЕнсиклоПЕДик ЛҮFəт- Бөјүк өктјабр сосиалист ингилабынын ры сахланылыр.
ләРИ-алман һуманисти вә демократы илк күнләриндән М. јени совет театры- МЕЈМУНЛАР (Simia вә ja Anthropoi
J. Мејерин (1796—1856) 1826 илдә Го- нын japaдылмасы ищиндә фәал ишти- dea)-приматлар дәстәсинин јарымдәс

лик
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тәси 2 група бөлүнүр: енлибурун меј- MEJнә— бах Тәнәк. МЕЈСЕН (Meissen)— АДР-дә, Дрезден
уклар вә ја Америка М.-ы, енсизбурун MEJнәтәпә— Азәрб.ССР Фузули маһалында шәһәр. Әһ. 41,3 мин (1978).
мајмунлар. Чәкиси 400 г-дан (ојнаған- ш.-ндән 5-6 км шм.-ш.-дә, Көндәлән- Керамика сəна јесинин гəдим мәркәзи
дар) 180 кг-дәк вә дaha чox (горилла - чајын саг саһилиндә илк Тунҹ дөврүнә дир. Машынгајырма, ҹут, дәри-аjагга
лар), башынын вә көндәсинин уз. 15 см- аид jaшajыш јери. З тәпләдән ибаратдир. бы, пивә сәнајеси, к.т. истеһсалат кооп.
дөн (ҹыртдан ојнағанлар) 2-м-дәк (го- Археоложи тэдгигатлар заманы кил ләринин али мәктәби, мүһəндислик мәк
риллалар) олур. Бә'зиләринин гујруғу габлар, оҹаг гурғулары, һејкәлҹикләр, тәби вә с. вар. Метал мә'мулаты истеh
бәдәниндән узун, дикәрләриндә тыса дашдан дүзәлдилмиш ораг дишлари, сал едилир. Әтрафында каолин вә кил
вә ја тәхминән өзүнә бәрабəр олур. Ко- бычаглар, даш чәкиҹ, дән дашлары вә с. чыхарылыр. м. Чиниси мәшһурдур.
атларын вә Ҹəнуби Америка М.-ынын тапылмышдыр. Авропада илк чини мә'мулаты заводу
гујруғу тутуҹудур; әксәријjәтиния jax- әд.: Исма jылов г. с., Меј- М.-дә тикилмишдир (1710). Чинидән
шы инкишаф етмиш өн вә арха əтраф- нәтәпə aбидəлəри вә илк тунҹ дөврү jаша- hазырланмыш габларын, һејкәлҹиклә
лары тәгр. бәрабəр узунлугдадыр, бә' - jыш јеринин бә'яи мәсәләләри. Азәрб.ССР рин, һејван фигурларынын үзəри мина
зитəринин өн əтрафы арха этрафын- EA Хәбәрләрн (тарих, фәлсәфә вә һүгуг вә полихром рәсмләрлә ишләнирди.
дан тыса, диҝәрләриндә өн əтрафлар серијасы), 1976, 3. Заводун истеһсал етдији мәһсул 70-дән
хејли узундур. Әтрафлары бешбармаг- MEJнәтәпә— Азәрб.ССР Шамхор ртыг өлкәјә ихрам олунур.
лыдыр. Бә'зи М.-ын әлдарағында баш р-нунун Јениабад к.-ндән 2 км ш.-дә, М.-дә Санкт-Јоханнес-унд-Донатус
бармағы габарҹыға гадәр редуксијаја еркән орта әсрләрә аид јаштајыш ' јери. (13 әсрин орталары—15 əср) готик кил
уғрамыш вә ја умумијjәтлә joxдур. Әтрафында үзүйлүк саһәси олдуғу сәси, Фрауенкирхе (15 әсрин 2-ҹи ја
Бүтүн М.-да пәнҹәнин баш бармағы jax - үчүн "халг арасында үзүмдүтәпә рысы), Франсисканеркирхе (15 әсрин
шы инкишаф етмишдир вә jана тәрәф адланыр. Һүнд. 4,5—5 м, саh. 0,7 ha-a орталары; һазырда шәһәр музејидир)
əјилә билир. Бүтүн бармагларында дыр- ахындыр. Археоложи газынтылар килсәләри, јепископлар сарајы (15 әc
наг вар, јалныз ојнаған М.-да ҹајнаға- (1977) заманы саxсы габ (күпә, бәрни, рин сону—16 əср) вә с. мүһафизә олун
бәнзәрдир. Түк өртүү, инкишаф етмиш- ҹам, бардаг вә с.) гырыглары, торпаға мушдур.
дир, бәдәнинин бә'зи јерләриндә түкләр басдырылмыш ири тәсәрруфат күплә- ...МЕЈСТЕР (алм. Meister-уста) —
чох узун олуб јал, сатгал, гулагларында ри, кирәмитләр (3-7 эсрләрә аид), уста, мүтəxəссис мә'наларыны билди
готазлар әмәлә ҝәтирир. Үзү вә гулаг оҹаг јери, тəcəрруфат гујусу вә с, аш- рән мүрәккәб сөзләрин тәркиб һиссаси
сејваны түксүздүр. Бир чох М.-ын түкү кар едилмишдир. (мәс., балетмејстер, гроссмејстер).
парлагдыр. Башы дәўирми, бә'зиләри- МЁЈоз (јун. méіösis — азалма), ре- МЕЈСТЕРЗИНКЕР (алм. Meistersin
нин үзү узунсовдур. Бурун јалныз дуксиoн бөлүнмә, јетиш- ger —уста ханәндә)—14-19 əсрләрдә
узунбурунларда чох, ринопитекләрдә кәнлик бөлүнмәси— ҹинсијjәт Алманија, Австрија вә Болемијада шә
во симнасларда аз инкишаф етмишдир. Һүҹејрәләри jетишәркән баш верән бө- һәр сәнәткарлары арасында jajылмыш
Кәллә өлчүләринин бејин вә үз һиссә- лүнмә үсулу; нәтиҹәдә хромосомларын маһны-ше'р жанрынын ифачысы. 14
ләри илә нисбати чох дəјишир. Ҝөз ју- сајы 2 дәфә азалыр вә бир диплоид һү- 15 əсрләрдә М.-ләрин репертуарында
валары киҹкаһ чухурундан сүмүк ара- ҹејрә бир-бирини ардыҹыл сүр'әтлә дини-дидактик мотивләр əсас јер ту
кәсмә илә ајрылыр. Мимики әзәләләр әвәз едән ики дәфә бөлүнмәдән сонра турду. 16 əсрдән дүнјави вә ашигaнә
јахшы инкишаф етмишдир. Диш сис - 4 hаплоид Һүҹејрәјә башлангыч верир. Мөвзулар зүс'әт алды. Һ. Фрауенлоб,
теми инсанда олдуғу кими hетеродонт- Хромосомларын диплоид сајынын бәр- h. Фолтс, К. Сакс, Г. Фоҝел, А. Пуш
дур. Мә'дәси садəдир. Бүтүн М.-да кор па олунмасы мајаланма нәтиҹәсиндә ман вә б. М.-ләр танынмышдылар.
бағырсаг вар; гурдабəнзәр чыxынты баш верир. Организмлəрин həјат тсик- МЕХАНА — Азәрб. халг ше'ри нөвү.
јалныг инсанабэнзәр М.-дадыр. линдә 3 тип—гаметли м., зиго- М.-jа халк арасында бә'зән бәдјә дә де

Бејни нисбәтән ири олуб шырымлар талы М., спорлу м. ајырд еди- билир. Шəнликләрдә бәдаһәтән сөзлә
вә тырышыгларла өртүлүдүр. Бөјүк бе- лир. М.-да нүвә ардыҹыл олараг ики нилән М.-ларда ҹанлы һәјат һадисәлә.
јин јарымкүрәләри бир гајда олараг дәфә (I, II) бөлүнүр. М.-ун илк фаза- ри тәсвир олунур, ајры-ајры адамларын
бејинҹији өртүр. Дујғу апаратынын вә сы-профаза 15 мәрһәләјә ајры- хасијjәтиндәки нөгсан вә ејибләр көс
бејинин мүнафиг шв'бәләринин редук- лыр: лептонеманинҹә телләр мәр- тəрилир. Сатира, халг јумору вэ һазыр
сијаја украмасы м. үчүн характерик- həлəси. Хромосомлар заиф спиралла- ҹаваблығы, шух әhвали руһијjә М.-нын
дир. Овуҹу вә аjағынын алты дујғу дә- шыр; зигонема—hомоложи хро- сәҹијjәви ҹәһәтләридир.
ри дарагҹыглары вә нахышлары илә мосомларын ҹүт-ҹүт, јан-јана бирләш- МЕКЛЕНБУРГ БУХТАСЫ (Meck
өртүлүдүр. Ешитмә вә хүсусилә ҝөрмә дији (синапсис, конјугасија) мәрһәлә; lenburger-Bucht)— Балтик дәнизиндә,

даһа бахшы инкишаф етмишдир. Күн- пахинема—јоғун телләр мәрһәлә- АДР вә АФР саһилләриндә көрфәз.
дүз һәјаты кечирән М.-да ҝөрмә рәнкли си. Һомоложи хромосомлар ҹүт-ҹүт Уз. 80 км, ени ҝирәҹәјиндә тәгр. 50 км,
вә бинокулјардыр. Көрмә синирләри бирләшәрәк һаплоид сајда көрүнән би- дәринлији 27 м-ә гәдәрдир. Гышда до
инсанда олдуғу кими натамам чарпаз- валентләр әмәлә кəтирир; диплоне- нур. Јарымҝүнлүк габармалар (һүнд.
дыр. Инсандан фәргли олараг М.- да ма—телләрин икиләшмәси мәрһәләси. тәгр. 0,2 м) олур. Портлары: Варнемүн
сәс бағларынын ҝәркинләшдириҹи әзә- hомоложи хромосомлар бир-бирини де, Росток, Висмар (АДР), Лүбек,
ләләри олмадығындан онлар чыхар- итәләфир, лакин 2—3 нөгтәдә бирләш- Нөjштадт (АФР).
дыглары сәси модулјасија едә билмир- мә галыр ки, буна да хиазмлар деји- МЕКНЕС, Микнәс (әр...с.)
ләр. Битки, hәшәрат, хырда гуш вә ју- лир. Бу вахт хроматидләр чарпазлашыр Мәракешин шм.-г.-индә иәһәр. Мекнес
мурталары илә гидаланыр. вә кроссинговер баш верир; диаки- эјалəтинин инэ. м. д.ј. ст. Автомобил
Мәншәји. М. өз башланғыҹы- нез—hомоложи хромосомларын ара- jоллары говшағы. Аеропорт. Әһ. 248

ны eһтимал ки, Шимали Америка Па- ландығы, максимум спираллашараг мин (1971). Јејинти, тохуҹулуг вә ағач
леосен вә Еосен дөврләринин вә Авро- јоғунлашдығы вә характер гурулуш ал- e'малы сәнајеси, ири семент з-ду вә с.
пада Росен газынты узунтопугларын- дығы мәрһәлә. М.-ун икинҹи фазасы вар. Кустар сәнәткарлыг инкишаф ет
дан алмышлар. Күман едилир ки; әҹ- hәлә хиазмларын сахландығы мета- мишдир. 11 әсрдә салынмышдыр. Көһ.
дады Шимали Америкадан Ҹəнуби Аме- фаза 1-дир. Ана фаза I-дә һомо- нә шәһәрдә чохлу, дарвазалары олан
рикаjакечән енлибурун М. енсизбурун ложи хромосомлар ит телләри васитәси- диварлар (Баб әл-Мәнсур, 1732), Бө
М.-дан асылы олмадан инкишаф ет- лә гүтбләрә чәкилир. Митозун анафа- jүк мәсҹид (1203), Лалла Әуд мəсҹи ди
мишләр. Миосен вә Плиосен дөврлә- зaсындaн фәргли олараг м.-да хромо- (1276) јерләшән Дар Ҹамеи сара jы (19
риндә М. Авропада, Асијада, Африка- сомларын сентромерләри парчалан- әср), Дар әл-Мәкзән сара jы (17 әсрин
да кениш јајылмышдылар. Инсанын мыр, ири хроматид јапышараг хромо- сону) вә с. мүһафизә олунмушдур.
вә мүасир инсанабэнзәр М.-ын үмуми сом әмәлә кəтирир. Телофаза I-дә МЕКонг-Чин, Лаос, Кампучи ја вэ
әҹдады олан Миосен дриопитекләринин һәр гүтбдә хромосомларда деспирал- Bјетнам әразиләриндә (гисмән Лаосун
антропокенездә бөјүк әһәмијjәти вар. лашма баш верир вә һүҹејрәдә гыз нү- Бирма вә Таиландла сəphəдини ташкил
Али антропоморф м. Плиосендә вэ вәләр әмәлә кәлир. Бундан сонра днЇ- едир) чај (Линд-Чин ј-а-нда ән бөјүк).
Плејстосенин әрвәлиндә чох артмыш- нин редупликасијасы кетмәдән (ин- Уз. тәгр. 4500 км, Һөвзәсинин cah.
дыр. Ән гәлим инсанларын әҹдады, гу- теркинез) тысамүддәтли интер- 810 мин км2. Тибет јајласындакы Танг
руда jашајан икиајаглы али М.-ын, тә- фаза башлајыр вә М.-ун икинҹи фаза- ла силсиләсиндән башланыр. Јухары
бии әшјалары аләг кими ишләдән, мор- лары олан профаза II, метафаза II, ана- ахынында Дзачу, орта ахынында (Чин
фоложи ҹәһәтләш Африка австралопи- фаза II вә телофаза II мәрһәләләри сүр әразисиндә) Лантсантсэјан адланыр.
текләринин јахын төвү күман ёдилир. әтлә кечир. Нәтиҹәдә гаметләрдә сома- Делта әмәлә кəтирәрәк Ҹəнуби Чин дә
әд.: Соколов в. E., Систематика тик һүҹёјрәләрә нисбәтән хромосом низинә төкүлүр. Мүһүм голлары: Мун,

млекопитающих, т. 1–3, М., 1979. сајы jарыја гэдәр азалыр. Тонлесап, У, Theн, Сан, Кампучија дү:
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зәнлијинә чыкдығы јердә дүнјанын ән чатыр. Ән бөјүк чајы Рио-Браво-дел- мәјә башладылар. Мүстәмләкә орган -
бөјүк шәлаләләриндан бирини (Кон, Норте (Рио-Гранде), ән бөјүк көлү Ча- ларынын игтисади сијасəти (Испанија
Һүнд. 21 м-дәк) әмәлә ҝәтирир. Әcacән, паладыр. Шм.-г.-дә боз вә примитив бурада е мал сәнајесинин вә к.т.-нын
јағыш сулары илә гидаланыр. Јај-па јыз сәһра торпаглары, дағлыг р-нларын инкишафына мане олур, башка өлкәләр
дашгынлары олур. Зәнщин һидроенер- чох јериндә дағ боз-гәһвәји, гәһвәји, лә тиҹарәти гадаған едирди), ирги aj
жи eһтијатына маликдир. Ашағы ахы- саванналарын қырмызы торпаглaры, ры-сечкилик вә си јаси һүгугсузлуг јер
нындан сувармада истифадә едилир. дүзәнликләрдә боз-гәһвәји, гырмызы ли әһалинин мүхталиф тәбәгәләринин
М.-ун дәрәсиндә ҝениш чәлтик cahə- вә с. торпаглар jajылмышдыр. Битки наразылығыны артырды. Креолларын
ләри вар. 700 км (чохсулу вахтында өртүү зəнкиндир; тәгр 12 мин али бит- да бир гисми мустәмләкә режиминә гар
1600 км) мəсафәдә ҝәмичилијə japap- ки нөвү вар (2/3-си ендемикдир). Өл- шы чыxды. Мехикода 1624 вә 1692
лыдыр. Луангпрабанг, Вјентјан (Лаос), кәнин исти вә рүтубәтли һиссәсиндә һә- ил үсјанлары, Оахаки (1660), Јуқатан
Пномпен (Кампучија) ш.-ләри м. са- мишəјашыл тропик мешәләр, шм, дағ- (1761) вә Мичоакан (1767) һиндиләри
һилиндәдир. лыг һиссәсиндә вә ҹ.-дакы дағларын нин үсјанлары бащ верди. Метрополи

даһа јүксәк гуршағын да изнəјарпаглы јанын јаратдығы манеәләрә бахма ја
мешәләр (әсacән, шам) үстүндүр. Гу- раг, капиталист мүнасибәтләринин ке
раг р-нларда jарымсәһра вә сәһра бит- нишләнмәси јаранмагда олан буржуа
киләри (кактус, агава, јукка вә с.) ја- зијанын мөвгеләрини мөһкәмләндирир
jылмыш дыр. Һејвандары: ҝәмириҹи- ди. Мүхталиф етник компонентләрин
ләр, гара ајы, тырмызы вашаг, пума, (Авропа мәншәли сакинләр, һиндиләр
марал, гарышга јејән, мејмун, сапир, вә зәнҹиләрин) гајнајыб-гарышмасы
јагуар вә с. Милли парклар (Канјон- просесиндә тәдриҹән ваһид дил вә дин
дел-Рио-Бланко, Ла-Малинче, Танси- бирлиjи japaныр, м. милләтинин фор
таро вә с.) вар. малашмасы күҹләнирди. Бу ишдә иг

әһали. Әһалинин 50%-дән чоху ме- тисади мүнасибәтләрин инкишафы, да
тисләр, тәгр. 30% -и Һинди халклары- хили базарын јаранмасы, һәмчинин
дыр. М.-да Авропадан (испанлар, баск- милли шүурун ојанмасы мүһүм рол
лар, алманлар, италјанлар ва б.), Гва- оjнады. Мүстәмләкә режиминдән на

МЕКСИКА (Méjico, México), Мек- темала вә Американын дикәр өлкәлә- разылыг 19 әсрин әввәлләриндә бөјүк
сика Бирләшмиш штатла- риндән кәлмәләр дә jaшa jырлар. Дөв- азадлыг һәрәкатына чеврилди вә Ис
ры (Estados Unidos Mexicanos). ләт дили испан дилидир. Һаким дин ка- панијанын Америкадакы мүстәмләкә

Үмуми мә'лумат. Шимали Амери- толисизмдир. Ишләјән әһалинин 40% - лəринин истиглалијjәт уғрунда мүһа
канын ҹ.-г, һиссәсиндә дөвләт. Шм.-да дән чоху к.т., тәгр. 25% -и сəна је, 32% и рибәсинин (1810—26) тәркиб һиссәсини
АБШ, ҹ.-ш.-дә Гватемала вә Белиз илә хидмәт саһәсиндә чалышыр (1977). Ор- тәшкил етди. Мүстәмләкәчиләрә гар
һәмсәрһәддир. Г.-дән вә ҹ.-дан Сакит та сыхлыг 1 км?-дә тәгр. 34, 4 нәфәрдир шы мүбаризәјә әввәлҹә кешиш м. Һи
океан, ш.-дән Атлантик океаны илә (1980). Әһалинин 60%-и шәһәрләрдә ја- далго, онун өлүмүндән сонра исә Х. М.
әһатәләнир. Саh. 1958, 2 мин км?. Әһ. шајыр, (1977). Ири шәһәрләри: Мехи- Морелос башчылыг eдирди. 1813 илдә
70 млн. (1980). Пајтахты Мехико ко—14,8 млн. нәфәр; әтрафы илә бир- Морелосун тәшәббүсү илә Чилпансин
ш.-дир. Инзибати ҹәһәтлән 31 штата, ликдә (1980), Гвадалахара, Монтер- го ш.-ндә чағырылмыш Милли конгрес - -
1 федерал маһала бөлүнүр. реј, Леон, Сjудад-Хуарес. дә М.-нын истислалијjәти е'лан олунду.
Дөвлат гурулушу. М. Бирләшмиш Тарихи очерк. м. Бразиси үст Па- Лакин мүстәмләкәчиләрлә һәлледиҹи

Штатлары федератив респ.-дыр. 1917 леолит дөврүндә мәскунлашмышдыр. дөјүшдә үсјанчыларын əсас гүввәси
ил Конститусијасы гүввәдәдир (сонра- Е.ә. 1-ҹи миниллијин орталарында мәғлубијjәтә уғрады; Морелос e'дам
кы дəјишикликләрлә). Дөвләт вә һөку- Мәркәзи вә Ҹəну би М.-да отураг həјат едилди. Бунунла белә, Испанијадакы
мәт башчысы үмуми бирбаша сечки јо- тәрзинә кечилмәјә башланды, әкинчи- 1820—23 илләр ингилабы вә qəнуби
лу илә 6 ил мүддәтинә сечи тән прези- лик, сәнәткарлыг вә инҹәсәнәт интишар Америкадакы Испанија мүстәмләҗәлә
дентдир; jенидән сезилә билмәз. Га- тапды, динин ҹәмијjәтдә ролу артды риндә вәтәнпәрвәрләрин мүвәффәгиj
нунвериҹи haкимијjәти депутатлар па- (бах Олмек мәдәнијjәти). Ерамызын јәтләри М.-да јени ингилаби јүксəлишә
латасы (400 үзв; сәлаһијjәт мүддәти з аввәлләриндә Мәркәзи Американын сәбәб олду. Мүлкәдарлар, таҹирләр, вә
илдир) вә сенатдан (64 үзв; сәлаһијjәт шм.-г. һиссәсиндә мајја тајфалары мәс- руhаниләрин jухары даирәләри көмнә
мүддәти 6 илдир) ибарәт Милли Кон- кунлашды. 8. әсрдән Мәркәзи М.-да гајдалары сахламаг мәгсәди илә М.-нын
грес (сессијаларарасы дөврдә Даими толтекләрин һөкмранлығы башланды. Испанијадан арылмасы уғрунда чы
Комиссија) həјата кечирир. Президент 10 әсрдә Јукатан ј-а-нда Мајја-толтек хыш едирдиләр. 1821 ил сентјабрын
Милли Конгресин гәбул етдији ганун дөвлəти јаранды. 2-ҹи миниллијин әв- 28-дә онлaрын ордусу Мехикоја дахил
лајићәсинә вето гоја биләр. Йҹра һа- вәлләриндә дөјүшкән науа тајфалары олду; М.-нын истиглалијjәти е'лан
кимијjәти президентә мәхсусдур; о, толтекләрин һөкмрандығына сон гој- едилди. 1824 илин октјабрында М.
һөкумəти тәшкил eдир. ду; онлaрын арасында 15 асрдә бүтүн респ. e'лан олунду. Мүстәмләкә зүлмү
Һәр штатын конститусијасы, ганун- Мәркәзи Американы табе етмиш астек- нә сон гоjулмасы өлкәнин игтисади

вериҹи мәҹлиси вә губернатору вар. ләр мүһүм рол ојнајырдылар. Испан- инкишафына әлверишли шәрайт јарат
Губернатор бирбаша сечки əсасында 6 ларын М. әразисини ишғалы әрәфә- ды. Лакин М. тезликлә хариҹи капи
ил мүддәтинә сечилир; jенидән сезилә синдә астекләр өзләринин еркән синфи талдан (башлыҹа олараг, Инкилтәрә)
билмәз. дөвлатини јаратмышдылар. 1517 илдән асылы вәзијjәтә дүшдү. 1833 илдә һа

Тәбиәт. М. Шимали Америка вә испан конкистадорларынын М. әра- кимијjәтә кечмиш А. Санта-Ана өлкәдә
гисмән Мәркәзи Америка Кордилјер зисинә басгынлары башланды. Куауте- диктатура режими јаратды. АБШ һақим
д-рындадыр. Әрaзинин чох һиссасини мок башда олмагла һиндиләр ишғалчы- даирәләри М.-да дахили си јаси вәзиj
Мексика јајласы тутур. Шм.-г.-дә дағ-лара гаршы инадлы мүгавимәт көстәр- jәтин сабит олмaмaсындaн истифадә
лыг Калифорнија јна, ҹ.-да дағлыг Чја- диләр; бунунла белә, ишғалчылар 1521 едәрәк бу өлкәјә гаршы чохданкы тәсб
пес вил, вә ҹәнуби Сјерра Мадре, ш.-дә илдә һиндиләрин пајтахты Теночтит- кар нијjәтләрини həјата кечирмәјә баш
овалыг саһә олан Јукатан ја вә с. јер- ланы (индики Мехико ш.) әлә кечир- ладылар; Техас колонистләринин гија
ләшир. М.-нын ҹ.-у фәал вулкан вә диләр. 16 әсрин сонуна јахын исә м. Мыны (1835) тәшкил едәрәк һәмин әра
зәлзәләләр зонасындадыр. Чохлу пүс- әразиси тамамилә ишғал олунараг Јени зини М.-дан азырмаға наил олдулар,
күрән вулкан вар. Ән бөјүк вулканы Испанија Краллығына (1535 илдә japa- 1845 илдә исә АБШ-а илһаг етдиләр.
Орисабадыр (һүнд. 5700 м; М.-да ән дылмышды) гатылды. Јерли әһалинин Америка—Мексика мүһар ибәси (1846—
jүксәк зирвә). Фајдалы газынтылары: бөјүк әксәријjәти торпагдан мәһрум 48) нәтиҹәсиндә исә М., әразисинин ја
нефт (еһтијаты 5,66 млрд. т; 1979), газ, едилди вә гул һалына салынды. Иш- рыдан чохуну итирди. 1853 илдә jени
әлван металлар, дәмир вә уран филиз- ғалчыларын сəрт рәфтары, мәҹбури дән һакимијjәтә кәлмиш А. Санта-Ана
ләри, даш көмүр вә с. Иглими чох јер- әмәк, аҹлыг вә хәстәлик нәтиҹәсиндә дaha 120 мин км? әразини АБШ-а кү
дә тропик, шм.-да субтропикдир. Орта һиндиләр күтләви сурәтлә гырылырды зәштә кетди. 1854 илдә Мексиканын ҹә
темп-р јанварда 10°С-дән (шм.-г.-дә) (испан ишғаллары әрәфәсиндә Һинди- нубунда диктатураја гаршы үсјан баш
25°С-jә (ҹ.-да), ијулда 15°С-дән (јајла- ләрин сајы 25 млн.-a чaтдығы һалда, ланды вә 1855 илдә о деврилди. Һаки
нын јүксәк дүзән саһәләриндә) 30°С- 1605 илдә бу рәгэм 1 млн.-а енмишди). мијjәти әлә алан либераллар, иртиҹа
јə (Калифорнија көрфәзи саһилиндә) Она көрә дә мүстәмләкәчиләр мә'дән- нын мүгавимəтинә бахмајараг, феода
тəдəрдир. Иллик јағынты 100—200 мм- ләрдә вә мануфактураларда ишләмәк лизм галыгларына зәрбә вуран вә бур
дән (шм.-да) 2000—3000 мм-э (ч.-да) үчүн Африкадан зэнҹи гуллар кəтир- жуа ингилабынын наилијjәтләрини тәc
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бит едән мүгәрәгги ислаһатлар кечир- Ингилаб латифундијачыларын мөвге- дипломатик мүнасибәтләри кәсди, 1942
диләр (1857 ил конститусијасы, Б. лəрини заифләтди, хариҹи капиталын илин мајында исә онлара мүһарибә
Һуарес haкимијjәтинин «ислаhат һаг- өлкәјә ахыныны мәһдудлашдырды, ка- e'лан етди. 1942 илин нoјабрында
гында ганунлары» (1859) вә с.]. 1861 питалист мүнасибәтләринин инкишафы- ССРИ илә дипломатик мүнасибәтләр
илин сону—1862 илин әввәлләриндә Б. на жениш мејдан ачды. Бөјүк Октјабр бәрпа олунду. АБш һәрби шәрайтдән
Британија, Франса вә Испанија М.-нын сосиалист ингилабынын тә'сири алтында истифадә едәрәк М.-нын бүтүн хариҹи
хариҹи борҹлары кеҹикдирмасини бə- м. xалгынын өз һүгуглары уғрунда тиҹарәти үзәриндә нәзарәти әлә алды,
haнә едәрәк М. иртиҹасына көмәјә кәл- мүбаризаси кенишләнди. 1919 илдә М.-да игтисади мөвгеләрини мөһкәм
диләр. Лакин хариҹи һәрби мүдахилә Мексика Коммунист Партијасы лəндирди. Мүһарибәдән сонра м. Але
там мүвәффәгијjәтсизлијə yғрады. Әв- (МКП) japaдылды. Америка гитәсин- манын президентлији дөврүндә (1946—
вәлҹә Инқилтәрә вә Испанија гошун- дән илк дәфә М. 1924 илдә ССРИ илә 52) хариҹи капиталын өлкәјә ахыны
ларыны кери чағырды, 1867 илин мар- дипломатик мүнасибәтләр japaтды. Ла- даhа да артды. А. Руис Кортинесин
тында исә Франса мүдахиләчилари вә- кин мүртәҹе даирәләрин вә хариҹи ин- hакимијjәти дөврүндә (1952—58) кор
тәнпәрвәрләрин ағыр зәрбәләри алтын- hисарларын тәзјиги алтында Һө- рупсијаја гаршы мүбаризә тадбирлари
да М.-ны тәрк етдиләр. кумəти (1924—28) вә 1929 илдә һаки- мүəjjәнләшдирилди. 1953 илдә гадын

1876 илдә өлкәдә клерикал-мүлкә- мијjәтә кечән Милли Ингилаби Партија- лара кишиләрлә бәрaбәр һүгуглар ве
дар диктатурасы japaдылды. Хариҹи нын [(миП) јарандығы вахтдан Һаким рилди. М. мүстәгил хариҹи сијасəт је
(башлыҹа олараг, Шимали Америка) партијадыр. 1938 илдән Мексика Инги- ритмәјә башлады. 50-ҹи илләрин сон
капиталын нүфузу күҹланди. Сатгын лаби Партијасы адланырды; 1946 ил- ларында Һаким даирәләр демократик
П. Диас һөкумəти өлкәнин милли сәр- дән Ингилаби Тә'сисатлар Партијасы гүввәләрә гаршы тә'гиблари вә ҹәза тəд
вәтләрини АБШ-ын ихтијарына верди. адланыр] нүмajәндәләри си јаси хәтти бирларини јенидән күҹләндирди. Лопес
1910 илдә башланмыш ингилаб Диас кəскин сурәтлә дәјишдирдиләр. Мүтә- Матеос һөкумəти (1953—64) бир сыра
режимини девирди (1911). Лакин АБш рәгги гүввәләрә гаршы тә'гиб ва ҹәзa мәсәләдә АБш империализми илә са
империалист даирәләринин көмəји илә тәдбирлари башланды. 1929 илдә мкп зишчилик мөвгеји тутду. Бунунлa ja
1913 илин февралында баш вермиш əкс- гадаған едилди. 1930 илдә ССРИ илә нашы Куба ингилабынын (1959) тә'си
Ингилаби чеврилиш нәтиҹәсиндә өлкә- дипломатик мүнасибәтләр кәсилди. 1934 ри алтында өлкәдә ингилаби һәрәкатын
дә jенидән диктатура гурулду. М.-да илдә президент сечилән миП-ин ради- кенишләнәҹәјиндән горхараг М. һөку
Ф. Вилја вә Е. Сапатанын рәһбәрлији кал ҹинаһынын нүмa jәндәси Л. Карде- мәти бир сыра сəна је саһәсини милли
алтында күтләви кәндли һәрәкаты ке- нас-u-дел-Рио һөкумəти (1934—40) ан- ләшдирди, АБШ-ын вә Америка Дөв
Нишләнди; милли буржуазија вә либе- тифеодал вә антиимпериалист характер- ләтләри Тәшкилaтынын Куба ја гаршы
рал мүлкәдарлар да диктатураја гар- ли мүһүм дəјишикликләр һәјата кечир- тадбирларини мүдафиә етмәди. Прези
шы чыxдылар. Мүбаризә диктатуранын ди. Демократик азадлыглар бәрпа олун- дент Г. Диас Ордас һөкумəти (1964—
деврилмаси илә нәтиҹәләнди (1914, ду. мкп ачыг фәалијjәтә башлады. 70) хүсуси капиталист мүəссисəлəрини
ијул). 1917 ил февралын 5-дә исә о дөвр Икинҹи дүнја мүһарибәсинин эв- кенишләндирмәклә јанашы игтисадиj
үчүн олдугҹа мүтәрәгги бир конститу- вәлиндә М. битәрәф галдығыны е'лан јатын дөвләт бөлмәсини дә мөһкәмлән
сија верилди [əтрафлы мә'лумат үчүн етмишди; лакин 1941 илин декабрында дирмәк хәтти көтүрдү. 1970 илдә пре
бах Мексика инглабы (1910—175). о, Алманија, Италија вә Јапонија илә зидент сечилән л. Eчеверриа аграр ис
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маллаhат һаггында јени ганун верди (1971), Сәнаје истеһсалында, ән чох jүнкүл дырма тамамилә ләғв едилмиш,
фәһләләр үчүн мәнзил тикинтиси фонду вә јејинти сәнајесиндә хүсуси бөлмәјә јаријадан хәстәләнмә вә өлүм һаллары
japaтды, дөвлат гуллугчулары үчүн 5 аид кичик вә јарымкустар мүəссисәләр, хејли азалмышдыр. Күтләви ваксина
күнлүк иш һәфтәси мүəjjән етди. 1976 ағыр сәна једә исә дөвлат "бөлмәсинә сија нәтиҹәсиндә полиомиелит хәстәли
илин иjунунда президент вәзифасинә аид ири мүəссисәләр үстүндүр. Нефт јикә аз тəсадүф олунур. Тибби јардым
кечән Х. Лопес Портилјо һөкумəти Ла- сәнајеси дөвлат «Пемекс» нефт шир- пуллудур. М.-да 67 363 чарпа jылыг
тын Америкасы өлкәләри илә иктисади кəтинин там нәзарәти алтындадыр.Сә- (әһалинин һәр 10 мин нәфәринә 11,6
вә сијаси әлaгәләри кенишләндирмәк на једә нефт e'малы, нефт-кимја (Мек- чарпајы) 1575 хәстәхана, 22 диспансер,
хәтти јеридир. м. Никарагуа халгы- сика көрфәзи саһилбоjунда), метал- 38 мин Һәким (әһалинин һәр 10 мин нә
нын Сомоса диктатурасына гаршы мү: луркија (өлкәнин шм. һиссәсиндә) вә с. фәринә 6,9 həким), 5100 диш һәкими,
баризасини мүдафиә етмишдир. 1981 cahəлəри эсас јер тутур. 1979 илдә 74 9 мин орта тибб ишчиси вар, (1974).
илин августунда дәрҹ олунмуш биркə (1980 илдә 101) млн. т нефт, 30,2 Тибб кадрлары ун-тин 4 тибб факүлтә
Франса—Мексика бəјанатында һәр ики млрд. м газ, 110 мин т мис. 245 мин синдә вә 16 тибб мәктәбиндә һазырла
өлкәнин Салвадор Ингилаби Демокра- т синк, 1,5 мин т күмүш, 173 мин тныр. Мәшһур курортлары: Акапулко,
тик Ҹәбһәсини вә Ф. Марти ад. Милли гурғушун, 5 млн. т чугун, 7 млн. т Куернавака, Орисаба, Веракрус вә с.
Азадлыг ҹәбһәсини рәсмән таныдысла- полад, 59 млрд. квт-саат електрик Маариф. Дөвләт мәктәблəри илә
ры e'лан едилмишдир. М.-нын сосиа- енержиси, 15 млн. т семент, 16 мин јанашы хүсуси мәктәбләр дә вар. Са
лизм бирлији өлкәләри илә сијаси-иг- к.т. трактору, 192 мин јүк автомобили, вадсызларын сары, хүсусән һинди әha
тисади вә мәдәни әлaгәләри кенишлә- 301 мин миник автомобили, 855 мин лиси арасында, һәлә дә чохдур. Тәһсил
нир. х. Лопес Портилјо 1978 илин ма- телевизор, 2,8 млн. т шәкәр, 1978 илдә мүддәти ибтидаи мәктәбләрдә (иҹбари
jында ССРИ-дә (о ҹүмләдән Азәрб. 10,5 млн. т бензин, 10 млн. т дизел вә пулсуз) 6, орта мәктәбләрдә илдир.
ССР-дә) рәсми сәфәрдә олмушдур. јанаҹағы истеһсал едилмишдир. Бөјүк али мәктәблари Мехикода Мил
ССРИ илә м. арасында консул кон- К.т. умуми милли мәһсулун 1/10- ли Мухтар Ун-т (1551), Милли поли
венсијасы, 1978—79 илләрдә елми-тех- ини верир (1979). Торпаг фондунун чох техник ин-т, Гвадалахара, Морелија,
никиәмәкдаш лыг Програмы вә с. Һаг- һиссәси латифундијачыларын әлиндә- Пуебла ун-тләри вә с.-дир. Мехикода
гында мүһүм сәнәдләр имзаланмыш- дир. 1 млн.-дан чох кәндли торпагсыз- Милли Китабхана (1833; 800 миндән
дыр. 1981 илин мартында М.-да ССРИ- дыр. Әкин саh. 14 млн. hа-дыр (1979). чох китаб), Мүасир инҹәсәнәт Музеји,
нин милли сәркиси ачылмышдыр. 1982 Гарғыдалы (1979 илдә 9255 мин т), Милли Тарих Музеји, Рәссамлыг вэ
илин апрелиндә М. Милли Конгреси- буғда (2272 мин т), калыш (3902 мин һејкәлтәрашлыг галерејасы вә с. фәа
нин дә'вәти илә Сов.Икп мк Сијаси т), чәлтик (489 мин т), картоф (727 лиjjәт көстәрир (1980).
Бүросу үзвлүjүнә намизəд, Азәрб. кп мин т), помидор (1082 мин т), шәкәр Елм вә елми идарәләр
МК-нын биринчи катиби, ССРИ Али гамышы (35,4 млн. т), памбыг (336 Тәбијат ва техника елмлари. Годим
Советинин депутаты һ. Ә. Әлијевин мин т), гәһвә (228 мин т), какао (40 дөврдә (16 әсрәдәк) м. xалглары ара
башчылыг етдији ССРИ Али Советинин мин т), банан (1929 мин т), ананас сында ән чох елми биликләрә малик
нүмajәндә hej'әти М.-да достлуг сәфә- (455 мин т) вә с. jетишдирилир. Һејолaн мajјалылар иди. Онлар ијир
риндә олмушдур. Нүмajәндә hej'әтини вандарлыг (әтлик-јунлуг) екстенсив ха- милик сај системиндән, сыфыр анла
м. президенти Х. Л. Портилјо гәбул рактерлид р. 29,5 млн. гарамал, 12,7 jышындан вә мүрәккәб heсaбламалар
етмишдир. млн. донуз, 7,9 млн. гoјун вар (1980). апармаг үчүн бесаблама гурғуларын

Сијаси партијалар, һәмкарлар инт- 1979 илдә 875 мин т балыг вэ дәниз дан истифадә едирдиләр. Мајјалылар
тифаглары вә дикәр иҷтимай тәшки- hејваны овланмышдыр. Автомобил јол- М.-нын башга халклары арасында да
латлар, Ингилаби Тә'сисат ларынын уз. тəтр. 213 мин км, д.ј. хәт- jajылмыш Ҝүнәш тәгвими вә тарихи
Партијасы (1929) — буржуа мил- лəринин уз. 24,9 мин км-дир (1980). heсaблaмa системи јаратмыш, Күнәш
ли-ислаһатчы партијадыр; 9 млн.-дан Дәниз портларынын jүк дөвријjәси илини вә гәмәри ајы, Жүнәшин вә Аjын
артыг үзву вар (1980). Милли һә- 34,1 млн. т-дур (1978). Мүһүм порт- тутулма вахтыны дәгиг heсaблaмыш,
рәкат Партијасы (1939); Мек- лары Тампико, Веракрус, Коатсакол- астрономик мүшаһидәләр үчүн хүсуси
сика Ингилабынын һәгиги кос, Салина-Крус, Гуајмас, аеропорту биналар тикмишдиләр. Онлара планет
Партијасы (1957); Сосиалист Мехикодур. К.т. вә балыг мəhсулла- ләр дә мә'лум иди. Тибб, хүсусилә диаг
Хаяг Партијасы (1948); Мекси- ры, нефт вә нефт мәһсуллары, мә' дән ностика, ҹәрраһијjә вә фармаколокија
ка Коммунист Партијасы (МКП) вә әлван металлургија сәнајеси мәһсул- саһәсиндә мүһүм ишләр көрүлмүш,
Мексика Бирләшмиш Соси- лары вә с. ихрам едилир. Истеһлак ҹәрраһијjәдә наркотик маддәләрдән,
алист Партијасы (1981, но- маллары, сәнаје xаммалы вә с. идхал мүалиҹә үчүн исә 400-дән артыг битки
јабр) — 5 сол партија вә тәшкилaты— олунур. Əсас тиҹарәти АБШ, һәмчинин дән истифадә едилирди. Испанијанын
МКП, Мексика Халг Партијасы, Ин- Јапонија, Авропа Игтисади Бирлији вә М.-ны забт етмәси һинди халкларынын
гилаби Сосиалист Партијасы, Сосиалист Латын Америкасы Сәрбəст Тиҹарәт мәдәнијjәтинә бөјүк зәрбә вурду. 16
Бирлији вә Фәалијjәти һәрәкаты вә Ассосиасијасы өлкәләри иләдир. Пул əср—19 әсрин әввәлләриндә М.-да тә
Ваһид Халг Фәалијjәти һәрәкатыны ваhиди песодур. бијјат елмлари илә Авропа алимлари

бирләшдирир вә с. Силаһлы гүввәләр. М.-нын силаһ- мәшғул иди. Онлар узун мүддәт М.-да
м. З'әт мәткешләри Кон- лы гүввәләри гуру гошунлары, Һдг, jаша рыб, М.-нын тәбиәтини тәдгиг ет

федераси јасы (1936); М. Фәһ- hh вә милисдан ибаратдир. Низами дијиндән М. алимлари heсaб олунурду.
лә вә кәндлиләринин Ха- гошунларын үмуми сајы 95,5 мин нә- 16 əсрдә Санта-Крус Мәктәби (1536),

Лопес ад "Умуми фардир (1977). Али баш командан пре- Мехико Ун-ти (155i, japaдылды. Тибб
Иттифагы (1949); м. Рекио - зидентдир. Гуру гошунларына вә һКг- вә фармаколокија саһәсиндә һинди
нал Фәһлә Конфедераси - jә милли мүдафиә назири, Һдг-jә дә- халгларынын елми ирси, М.-нын фло
јасы (1918); Фәһлә вә ќәнд- низ назири рәһбәрлик едир. Гуру го- ра вә фаунасы өjpәнилди. Мə'дән иш
лиләрин ингилаби Конфе- шунларында 72 мин нәфәрлик низами лəринин инкишафы илә әлагодар фи
дераси јасы; Зәһмәткеш - гошун вә 250 мин нәфәрлик милис, лизләрдән метал алынмасы үсулу тәд
ләрин ингилаби Конфе. hДЁ-дә 17,5 мин нәфәр (о ҹүмләдән гиг eдилди. 17 əсрдә астрономија, ҹоғ
дераси јасы (1954); Девләт авиасија вә дәниз пијадасы), 49 кəми рафија, кеодезија, картографија ја аид
Гуллугчулары һәм карлар вә 33 катер, һһГ-дә 6 мин нәфәр вә 105 мајја вә астек халкларынын тарихинә
иттифаглары Федераси- дөјүш тәjjapəси вар. айд әсәрләрин мүәллифи К. де Сигуен
јасы (1938), Мексика—С С РИ сәһија. 1976 илдә әһалинин һәр мин са-и-Гонгора дүнја шөһрәти газанды.
мәдәни Әлагәләр Ин-т у. нәфәринә дүшән доғум сајы 34,6, өлүм 18 әсрин 2-чи барысында М. елми сүр'

Игтисади-чоғрафи очерк. м. сәна- сары 6,5; һәр мин нәфәр дири доғулана әтлә инкишаф етди, јени тәдрис мәк
је-аграр өлкәдир. Латын Америкасын- көрә ушаг өлүмү 54,7 олмушдур. Ор- тəблари вә елми муассисәләр japaдыл
да ән чох инкишаф етмиш өлкәләрдән та өмүр кишиләрдә 62,8, гадынларда ды: Крал Ҹәрраһијjә Мәктәби (1768),
биридир. Təcəppүфатын бир сыра саhə- 67 илдир. Инфексион (дизентерија, Ботаника бағы (1788), Крал Мә'дән
ләриндә хариҹи (әсacән, АБШ) капи- скарлатина, дифтерија, гызылҹа, вә- Мәктәби (1792) вә с. 1801 илдә А. м.
тал үстүндүр. Өлкәдә сәнајеләшдирмә, рәм), паразитар (аскаридоз, ентере- дел Рио ванадиуму кәшф етди. Парис
аграр ислаһат вә хариҹи капиталын биоз, трихосефалјоз, стронхилоидоз EA үзвлəри тәбиәтшүнас Х. А. Алсате,
фәалијjәтини мәһдудлашдырмаг тəд- вә с.), Һабелә гејри-инфексион (диа- ријазијатчы вә hәким Х. И. Бартолаче
гијШ өлкәләр арасында әмәкдашлыг ликлари, јаман шиш вә с.) хәстәликләр дә А. Һумболдт М. елмини дүнја миг
Һаггында мүгавилә бағланмышдыр. ниш јајылмышдыр. Чичәк, сары гыз- јасына чыxарды. 1822 илдә М.-нын

синто
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Мексика. 1. Мәркәзи Меса јајласы. Арха планда Попокатепетл вә Истаксиуатл вулканлары. 2. Мехико шәһәриндән ке
рүнүш. 3. •Петролиос Мексика нос» ширкатинин мүəccиcəси. 4. Мехико. Кичик литражлы «Фолксвакен» автомобил
заводунда. 5. Гарғыдалы тарласында. 6. Мехикода университет шәһәрҹијинин китабханасы. 1951—53. Me'мар х. о гор
ман вә б. 7. <Ҹөнубда ев» филминдән кадр. Реж. С. Олхович. 1975. 8. Х. К. Ороско. «Латын Америкасы».

Һановердәки (Hjy-hемпшир, АБШ) Дартмут-коллеҹин Бејкер китабханасынын фресқасы. 1932—34.

флора ва фаунасы музеји тәшкил олун- (1890), Ҝеолокија Ин-ту (1891) japaдыл- молокија, hематолокија, нејpoҹәрра
ду. м. биткиләринин каталогу һазыр- ды. 20 асрдә физика, ријазијјат вә тех- hијjә, вәрәм хәстәликлари, нефт ва газ
ланды (Х. Сервантес, 1825), мәдәни никa сahəсиндәки тəдгигатлар кениш- кеологијасы, уран филизлəринин кәш
биткиләрин хәстәликлари өjpәнилди. ләнсә дә, биолокија, тибб вә кеоложија фиjјатына даир тэдгигатлар апарылыр.
Чүзам, сары гыздырма тəдгиг eдилди. cahəсиндәки тəдгигатлар үстүн јер ту- М.-да јүксәкмәһсулдар буғда нөвлари
«Мексика республикасынын тарих вә турду. А. Розенблјут (кардиологија јетишдирилир (Н. Е. Борлоуг; Нобел
ҹоғрафија атласы» (1858), М.-нын саһәсиндә) вә кибернетиканын банилә- мүкафаты лауреаты, 1970). Океан са
фајдалы газынтылар харитаси (1889) риндән бири Н. Винер дүнја шөһрәти һилинин һидрокеoлoкијасы вә кеомор
вә сејсмик харитаси (1892) нәшр олун- газандылар. Биолокија (бактериолоки- фолокијасы өjpәнилир. 1942 илдә Ри
ду, Милли Астрономија Рәсәдханасы ja, кенетика, һидробиолокија вә с.), јазијјат Ин-ту тә'сис едилди. м. вә
(1878), Физиолокија Лабораторијасы кардиолокија, дерматолокија, офтал- Америка алимлəринин биркә сә'ји илә
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милли риjази мәктәб japaдылды. Нә- тәдгиги үзрә ҹәмијjәт japaдылды. Икин- Б. Диас дел Кастилјо). 18 әсрин сону —
зәри вә експериментал физика үзрә иш- ҹи дүнја мүһарибәсиндән сонра тарих 19 әсрин әрвәлләриндә әдәбијјатда са
ләр Физика Ин-тунда (1938) вә Поли- елми кечмишин даhа дәрин, аналитик тирик мотивләр, ингилаби-ватанпәр
техник Ин-тунун Тәдгигат Мәркәзиндә, тәһлили илә мәшғул олмаға башлады. вәр мејлләр күҹләнди (А. Кинтана Роо
астрофизикаја даир ишләр исә Астро- Тарих елминдә демократик истигамәт вә б.). Маарифчи Х. Х. Фернандес де
физика Ин-тунда" (1942) апарылыр. инкишаф етди. Бу истигамəтин бә'зи Лисарди илк милли романын мүәллифи
1970 илдә Атом Мәркәзи ишә башлады. нүмajәндәләри тарихин материалист- дир. Истиглалијjәт әлдә едилдикдән
Кимјаја даир тэдгигатлар Кимја Ин-ту ҹәсинә анлашылмасына јахын идиләр. сонра әдәбијат романтизмә гәдәм гoj
(1941) вә сәнаје лабораторијаларында Тарихи сәнәдлəрин топланмасы вә тари- ду (М. Акунја, г. Пријето вә б. шаир
апарылыр. Сәнаје електроникасы вә хи тәдгигат марказлари: Милли тарих ләр; B. Рива Паласио, Ј. Диас Ковар
јарымкечириҹиләр, техники киберне- музеји (1822), Баш милли архив (1823), рубиас, л. г. Инклан вә б. насирләр).
тика вә рабитә нәзәријjәси, тәтбиги ким- Милли Мухтар ун-т јанында тарихи Тэнгидчи вә публиcист и, м. Алтами
ја, нефт кимјасы, металлуркија, кағыз вә сосиал тəдгигатлар ин-тлары вә с. рано милли әдәбијјатын мүстәгилли
истеһсалы техноложијасы вә с.-jә даир Игтисадијјат елми. М.-да игтисади ји уғрунда мүбаризә апармышдыр. 19
ишләр кенишләнир. Һидроенеркeтика фикир истиглалијjәт газанылдығы дөвр- әсрин сонларында поезијада модер
гурғуларынын тикинтиси вә нәhәнк су- дән формалашмаға башламыш, 20 эср- низм (М. Х. Отон, м. Гутјеррес Нахе
варма системлəринин japaдылмасы илә дә сүр'әтлә инкишаф етмишдир. 60— pa, C. Диас Мирон), нәсрдә натура
әлагӘдар тәдгигатлар апарылыр. 70-ҹи илләрдә М. Иггисади фикринин лизм (E Pабас, Р. Делгадо, Ф. Гам

ичтимай елмләр үч əсас ҹәрәјаны мүəjjәнләшмишдир. боа, Е. Фириас вә б.) мејлләри јајыл
Фәлсәфә. М.-да фәлсәфә мүстәм- Биринҹи ҹәрәјанын нүмajәндәләри hа- ды. 1910—17 илләр ингилабы м. әдә

ләкәчилик дөврүндә схоластиканын ким Ингилаби Тә'сисат Партијасынын биjјаты тарихиндә јени дөвр ачды. Ин
тә'сири илә формалашмышды. Илк рәсми игтисади доктринасыны ишләмиш- гилаби һадисәләри, зәһмәткешләрин һә
орижинал фәлсәфи әсәрләр мүәллифи дир. Онлар кејнсчилијин вә мүасир јат вә мүбаризасини əкс етдирән, АБШ
А. де ла Веракрус олмушдур. 16 әсрин буржуа игтисади артым нәзәријjәлә- империализминин ич үзүнү ачыб көс
сону—17 əсрдә һуманизм идејалары (к. ринин күҹлү тә'сири алтындадырлар; тәрән М. Асуела, М. Л. Гусман, Г. Ло
де Сигуенса-и-Гонгара вә б.), 18 әсрин Латын Америкасы инкишаф нәзәријjә- пес-и-Фуентес вә б. нәсрдә тәнгидін
2-ҹи јарысында исә јени Авропа фәл- синә тәрәфдардырлар. Икинҹи— либе- реализмин нүмajәндәләридир.

сәфәси (хүсусилә Р. Декарт) м. фи- рал-демократик ҹәрәјанын тәрәфдар- М.-нын илк пролетар јазычысы М. Х.
лософларына тә'сир көстəрмишди. Ис- лары өз тәдгигатларында өлкәнин исти- Мансисидор романларында сосналист
тиглалијjәт мүһарибәси дөврүндә өл- сади инкишафындакы ејбәҹәрликлари реализми јолуна гәдәм гормушдур. Ли
кәдә ж. ж. Руссо, Волтер, д. Дидро вә чатышмазлыглары мүəjjән дәрәҹәдә рик шаирләр Р. Лопес Велaрде вә Е.
ва б.-нын ингилаби-материалист идеја- ашкар етмишләр. Лакин онлар М.-да Гонсалес Мартинес дә japaдыҹылыға
лары jajылмышды. 19 асрин 1-ҹи јары- һөкм сүрән капитализм гурулушуна то- ингилаб илләриндә башламышлар. 20-ҹи
сында схоластика илә рaсионалист, ма- хунмадан гисмән ислаһатлар кечирил- илләрдә поезијада авангардизм мејллә
териалист идејалар арасындагы мүба- мәсини таклиф едирләр. Үчүнҹү-мү- ри jajылды (К. Пелјисер, О. Пас). 40—
ризә давам едирди. Материализмин тәрәгги ҹәрәјан даhа әһәмијjәтлидир. 50-ҹи илләрдә јени јүксəлиш мәрһәлә
көркəмли нүмajәндәси И. Рамирес иди. Онун нүмajәндәләри м. игтисадијја- синә дахил олан нәср, 60—80-ҹи
1854 — 60 илләр буржуа ингилабындан тынын АБІш инһисарларынын асылы- ләрдә даhа да инкишаф етмишдир. А.
сонра М.-да позитивизм идејалары ја- лығындан гуртармасы, халгын һәјат Јанјес, х. Рулфо, К. Фуентес вә
jылмаға башлады (Г. Барреда). '19 әс- сәвијjәсинин јүксәлдилмәси програмы романларында дəрин иҹтимаи проблем -
рин 2-ҹи јарысында католик фәлсәфә- илә чыxыш едир, дəрин игтисади дә - ләр галдырырлар. м. јазычыларынын
си (Г. Гарсиа, Р. Hopjега вә б.) үстүн бишикликләрин зәрурилијини көстәрир- бә'зи әсәрләри Азәрб. дилинә тәрҹүмә
иди. 19 әсрин сону— 20 әсрин әввәлиндә ләр; өз тәдгигатларында марксист ме- едилмишдир.
тәбии-елми материалист идејалары М.- тодолокијадан истифадә едирләр. Ме'марлыг вә тәсвири сəнəт. Ме".
ја нуфуз едирди. м. фәлсәфәси тари- Елми и арәләр. Елми-тəдгигат иш- марлыг. М.-нын гəдим халгларынын
хинә даир илк әсәрләр јаранды (А. Ри- ләринә М. президентинә табе олан Мил- зəнкин бәдии вә иншаат мәдәнијjәти
вера, Е. В. Телјес). 19 әсрин 70-ҹи ил- ли Елми вә Техники Тәдгигатлар Шу- олмушдур. Гэдим мәдәнијjәтә малик
ләриндән марксист идејалар jajылма- расы истигамәт верир. Мүһүм елми- мајјалар пилләли пирамидашәкилли
ға башлады. 20 әсрин 1-ҹи јарысында тәдгигат тәшкилатлары: Атом енер- мә'бəдләр (Паленке, Чичен-Итса, Уul
позитивизмин јерини интуитивизм, жиси үзрә Милли Комиссијанын ел- мал вә с. јерләрдә), hејкәл, релјеф вә
неокантчылыг, ексистенсиализм тут- ми-тəдгигат комплекси, Космик фаза- дивар рәсмләрн (Бонaмпакда) јарат
ду. Мүасир М. философларынын әсәр- нын фәтһи үзрә Милли Комиссијанын мышлар, Теотиуакандакы Күнәш ва
ләриндә өлкәнин фәлсәфи фикир тари- Тәдгигат Мәркәзи, Милли EA, Милли Ај еһрамлары, онлaрын әтәјинләки мә”
хинә даир тэдгигатлар мүһүм јер тутур. К.Т. Елми-Тәдгигат Ин-ту, Милли Кар- бəдләр ансамблы (тәгр. 6—9 әсерләр)
Өлкәнин ичтимаи инкишафы, фәһлә диолокија Ин-ту вә с. Али мәктәбләрдә толтекләрә аид едилир. Сапотекләрин
синфинии ингилаби һәрәкаты вә милли дә елми-тəдгигат ин-тлары фәалијjәт вә миштекләрин инҹәсәнәти Монте
азадлыг мүбаризаси проблемлəри м. көстәрир. Елми ишләрә cәрф олунан Албан (тәгр. 500— тәгр. 1500) вә Митла
марксистләринин диггат мәркәзиндә вәсаитин 90%-дән чохуну дөвлат верир. дакы (тәгр. 13 әср) мемарлыг комп
дурур. Марксист философлардан Е. Мәтбуат, радио верилишлари, те- лексләрн, тотонакларын инчәҫәнəти исә
де Ѓортари, А. С. Васкес вә б. мәшһур- левизија. Мүһүм күндəлик гәзәтләри: мә'бәд-еһрамларла тәмсил олунур. Са
дур. Бир сыра ун-тләрин фәлсәфә фа- «Hacјонал» (1929), «Новедадес» (1936), pаjлар, парк бөјүк мә'бəд eһрамлар
күлтәси вар. Милли мухтар Ун-тдә ej- «Норте» (1938), «Универсал» (1916), ла зəнкин Теночтитлан ш.-нин (индики
ни заманда Фәлсәфи Тәдгигатлар Ин- «Ералдо де Мехико» (1965) вә с. Милли Мехико ш.-нин јериндә) әсасыны ас
ту фәалијjәт көстәрир. информасија акентлији (Информекс, текләр гојмушлар. Испанија ишғалчы

Тарих елми. М.-да тарих елминин 1960) вә м. информасија акентлији лары һиндиләрин гэдим мәдәнијjәтини
japaнмасы 18 әсрин ахырларына аид- (АМЕкс, 1968) сәһмдар ҹәмијjәтлә- мəhв етдиләр. Мүстәмләкә дөврүндә (16
дир. Илк тарих әсәрләриндә гэдим ридир. Һөкүмәт информасија акентли- әср—19 әсрин әрвәли) м.-да ме"марлыг
Һинди мәдәнијjәти јүксәќ гијмәтләнди- jи (НотиMEKC) 1968 илдә japaдыл- вә шәһәрсалма сүр'әтлә инкишаф етмә
рилирди. 19 әсрин 1-ҹи јарысында бур- мышдыр. Радио вә телевизија вери- јә башлады. 16—18 әсрләрдә мемарлыг
жуа-либерал тарихчилəрин әсәрләрин- лишләринә һөкумəтин Баш Рабитә да барокко үслубу үстүн иди (Мехико
дә М.-нын азайлығы уғрунда мүһари- Идарәси нәзарәт едир. да баш килсә, 1563—1667, Милли сарај,
бә (1810—24) вәтәнпәрвәр мөвгедән Әдәбијјат. "М, әдәбијјаты 16 әсрәдәк 1692—99, Ла Професа килсәҫи, 1714—
шәрһ едилирди. Бунунла белә мүстәм- hинди дилләриндә, сонралар исә испан 20, Саграрио Метрополитано килсәси,
ләкә режимини идеализә едән, азадлыг дилиндә japaнмышдыр. 3—9 асрләрдә 1749—68; Гвадалахарада Санта-Моника
һәрәкатыны писләјән әсәрләр дә japa- мајјаларын, 14-16 əсрләрдә астеклә- килсәси, 1720—33; Пуебла вә б. шәһәр
нырды. 1910—17 илләр буржуа-демок - рин зəнкин әдәбијјаты олмушдур. Һин- ләрдәки тикилиләр вә с.). 20 әсрин 20
ратик ингилабынын тә'сири илә тарих ди әдәби абидəлəринин әксәријjәтин и ҹи илләриндән функсионализм инкишаф
елминә мараг артды. 20—30-ҹу илләр- конкистадорлар мəhв етмишләр. Ши- етмишдир. Мехикодакы Ун-т шәһәрҹи
дә тарих әдәбијјатында ән’әнәви мүр- фаһи шәкилдә мөвҹуд олaн Һинди мә' - jи ансамблында (1949—54) 20 әср М.
тәҹе мүһафизәкар-клерикал истигамәт нәви мәдәнијjәти муасир әдәбијјата əhə- ме'марлығынын ән јахшы ҹәһәтләрин
үстүн иди. 1943 илдә М. тарих ҹәмијjә- мијjәтли тә'сир көстәрир. Мүстәмләкә дән истифадә олунмушдур. 20 әсрин ор
ти, 1946 илдә онун əсасында М. тарихи- дөврүнүн илк әсәрләри М.-нын исти- талары М., еләҹә дә дүнја меѓмарлығы
ни өjpәнән бирлик, 1949 илдә М.-нын ласы тарихиндән бәһс едир (Е. Кортес, на Ф. Канделанын јарадыҹылығы бө
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jүк тә'сиркөстəрмишдир. Өлкәнин ири көстәрир. М. халг вокал-инструментал независимость, м., 1975; Искусство майя,
сәнаје (Гвадалахара, Монтерреј) вә ансамбллары ССРИ-дә, о ҹүмләдән пер. с испанского, М., 1976; лапшев
курорт мәркәзләриндә (Куернавака, Бакыда консертләр вермишләр.

Е.Г., Мексика: борьба за независимость

Акапулко) сәмәрәли тикинти ишлари Театр. м, театр сəнəтинин əсасыны А. Н., Конституционное развитие Мекси
апарылыр, јени шәһәрләр (Санта-Фе гадим Һинди дини мәрасимлари ташкил ки (1917—1945 гг.), М., 1978; "Альпе
вә с.) салыныр. едир. 1670 илдә Мехикода илк күтләви рович м. С.,

М.-нын тәсвири сəнəти 19 театр («Колисео») ачылмыш, 18 эсрдә ког.государствосударства майх,

јакарлыгда тарихи мөвзулар үстүн вә б. ш.-ләрдә даими театрлар japaдыл- 1980 (серия страны и на роды);
мышды. 19 әсрин 2-ҹи јарысындан бо- Гвадалахара (1758), Веракрус (17873 1979; Культура Мексики, М., 1980; Амери:Америка, М.,

иди. 19 әсрин ахырларындан тәсвири мышдыр. Испанија ағалығы дөврүндә ско-мексиканские отношения. 1917 — 1980.
сәнәтдә jүксəлиш башланды (мәнгәрә театрларда jалныз испан мүәллифлә- Сб. документов, М., 1981; Бассольс
рәссамы Х. М. Веласко, бојакарлар ринин әсәрләри тамашаја гоjулур, сәһ- Баталья А., Экономическая география
х. Мурилјо, с. Ерран, график Х. г. нәдә испан актјорлары чыxыш едирди- Мексики, пер. с испанского, М., 1981.
Посада вә б.). Мексика ингилабы (1910— ләр. 19 əсрдә истиглалијjәт мүбаризә- МЕКСИКА ингиЛАБЫ (1910—17) -
17) вә коммунист һәрәкатынын јүксə- си нәтиҹәсиндә театр сəнəти милли хү- феодализм галыгларына, террор ре
лиши Д. Ривера, х. Ороско, Д. Сикеј- сусијjәтләр кәсб етмишдир. Мексика жиминә вә хариҹи инһисарларын зүл
рос вә б. сəнəткарлары ингилаби мәз- ингилабы (1910—17) өлкәдә милли мә- мүнә гаршы jөнәлдилмиш буржуа
мунла ашыланмышi монументал дивар дәнијjәт вә фолклора мараг ојатмыш, демократик ингилабы. 1910 илин но
рәсмлари japaтмaғa руһландырды. 1937 театрларда милли драматургларын пјес- јабрында Диас диктатурасына каршы
илдә Мехикода тәшкил eдилмиш «Халг ләринә кениш јер верилмишди. 1923 ил- силаһлы чыxышларла башланды. 1911
графикасы e'малатханасы» бирлији дә «Драматурглар иттифагы», 20-ҹи ил- илин мајында мүртәҹе Диас һөкумати
рәссамларынын јаратдығы антифашист лəрин ахырларындан исә експеримен- деврилди, Һакимијjәт либерал буржуа
вә антиимпериалист мәзмунлу әсәрләр тал труппалар japaдылмышды. 50-ҹи мүхалифәтинин башчысы Ф. Мадеро
20 аср дүнја реалист инҹәсәнәтиндә мү. илләрин әввәлл эриндән ун-т театрлары нун əлинә кечди. Көһнә режими бәрпа
һүм јер тутур. Һејкәлтәрашлыг графика кениш јајылмышдыр. Мехикода «Хи- етмәјә ҹәһд көстәрән иртиҹа 1913 илин
вә бојакарлыға нисбәтән аз инкишаф менес Руеда», «Идалго», «Хола», «Ре- февралында АБШ-ын көмəјилə əксин -
етмишдир. 1950—60-ҹы илләрин мону- форма», «Инсурхeнтес» драм театрла- гилаби чеврилиш едәрәк Һакимијjәти
ментал бојакарлығында јени ме'марлыг ры, ушаг вә кукла театрлары фәалијjәт кенерал В. Уертаја верди. Лакин
гурғулары илә синтез тәшкил едән әсәр - көстәрир. Театрларын репертуарында Вилтенин вә Ё. Сапатанын башчылыг
ләр фәргәәнир. Муасир дөврдә тәсви- милли драматургларлa jанашы Есхил, етдији халг күтләләринин тəзјиги ал
ри сəнəтдә дивар бојакарлығы ән'әнә- Софокл, В. Шекспир, Н. Гогол, А. тында 1914 илин иjулунда Ўерта дик -
ләри да давам етдирилир (Х. Ч. Мора- Чехов вә б.-нын әсәрләринә бөјүк јер татурасы сүгут етди. Мексикадакы ин -
до вә б.). верилир. 1947 илдә Милли балет, 1952 Һисарларынын мөвгејинин сарсыла

Азәрб. рәссамлары (Т. Салаһов, илдә фолклор балети (1971 илдән Беј- ҹағындан горхуја дүшән АБШ-ын ики
Е. Рзагулијев ва б.)Мексика həјатын- нəлхалг фолклор балети; тәшкилатчысы дәфә (1914, 1916) бу өлкәјә силаһлы
дан лөвһәләр чәкмишләр. д. Сикеј- балетмејстер А. Ернандес) japaдылмыш- мүдахиләси мүвәффәгијjәтсизликлә нә
рос 1960-ҹы илләрдә Бакыда олмуш- дыр. Театр хадимлари: м. Дуглас, тиҹәләнди. В. Каррансанын һакимиj
дур. 1981 илдә Бакыда х. Г. Посада- и. "Лопес Tapco, Д. дел Рио, М. Мон- jәтә кәлмәси (1914—20) илә ингилаб
нын графика әсәрләриндән ибарәт фәр - тоја, Х. Соле, Секи Сано вә б. ҹәбһәсиндә парчаланма баш верди.
ди сәркиси нүмајиш етдирилмишдир. Кино. М.-да илк бәдии филм 1905 Һөкумəтин ингилабын вәзифәләринә

Мусиги. Јерли әһалинин, хүсусилә илдә japaдылмышдыр. 1910-ҹу илләр - xəјанəт етмәси өлкәдә вәтәндаш мүһа
гэдим астекләрин мәмшәти вә бәдии дә гысаметражды комедијалар, мело- рибәсинә сәбәб олду. Вэтэндаш мүһа
фәалијjәтиндә мусиги бөјүк јер тут- драмлар чәк илмиш, 20-ҹи илләрдә исә рибәси буржуазијанын гәләбәси илә
мушдур. Маһнылар дини вә ситајиш өлкәдә әсacән Болливуд филмлари көс- нәтиҹәләнсә дә, силаһлы мүбаризә ке
мәрасимлари илә әлaгәдар олмушдур. тəрилмишдир. 1931 — 32 илләрдә с. дишиндә Керетаро ш.-ндә чакырылмыш
Мусиги аләтләринә мүхталиф тәбил- Eјзенштејнин башчылығы илә совет Мүəссисләр мәҹлиси (1916, декабр
ләр, шах-шах, зынгыров, ксилофон, кинематографчыларынын М.-да чәк- 1917, јанвар) халг күтләләринин тəз
труба вә с, дахилдир. Китара ән'әнә- диклари «Јашасын Мексика 1» филми фиги алтында о дөвр үчүн олдугҹа мү•
ви халг мусиги алатидир. Муасир M. (1979 илдә г. Александровун рәһбәр- тәрәгги бир конститусија гәбул етди;
әразисинин чох һиссасиндә испан лији илә бәрпа олунмуш, тамамлан- өлкәдә капитализмин инкишафы үчүн
вә креол мусиги мәдәнијjәтинин тә'- мышдыр) м. кино хадимларинин həја- әлверишли замин јаранды.
сиринә мә'руз галмыш һинди му- тында мүһүм Һадисә олмушдур. «Мари- МЕКСИКА ЈАЈЛАСЫ — Шимали Аме
сигиси кениш јер тутур. Креол фолк- ја Канделарија(1944), Мирвари» риканын ҹ.-унда, Мексикада јајла,
лорунун маһны-рәгс (сон, харабе, уа- (1947), «Рио Ескондидо» (1948), «Мек- Г.-дә вә ш.-дә Гәрби Сјерра-Мадре
панго) вә маһны (кансіон, корридо) сикалы гыз» (1949) вә с. филмлəрин (3150 м) вә Шәрги Сјерра-Мадре (4054
формалары даhа чох jajылмышдыр. реж. Е. Фернандес үмүмдүнја шөһрәти м) силсиләләриндән, ҹ.-да Көндәлән, ја
Профессионал мусиги 16 əсрдән ин- газанмышдыр. 50—70-ҹи илләрин əн худ Вулканик Сјерра тирәләриндән,
кишаф едир. 1523 илдә Тескокош.-ндә, јахшы филмлари: «Тәрли күрәкләр» дахили јајла вә платолардан ибаратдир.
1527 илдә Мехикода мусиги мәктәби (1955, реж. А. Галиндо), «Сјерралы Саh. тәгр. 1,2 млн. км2. Һүнд. чох јер -
ачылмышдыр. 18 әсрдә испан тонадил- Валентин» (1967, реж. Р. Кардена), дә 1000—2000 м-дир (макс. 5700 м;
јалары, сонралар исә италјан операла- «Емилио Салата» (1970, реж. Ф. Ка- Орисаба вулканы, Мексикада ән јүк
ры өлкәнин мусиги həјатында башлыча салс), «Ҹəнубда ев» (1975, реж. С. Ол- сәк зирвә). Ҹ.-да чохлу вулкан (Ори
рол оjнамындыр. 1825 илдә Мехико- хович) вә с. Актјорлардан М. Феликс, саба, Колима, Попокатепетл, истак
да бәстәкар вә дирижор М. Елисага илк д. дел Рио, П. Армендарис, А. де сиуатл, Парикутин вә с.) вар. М.j., əса
мусиги академијасы, 1826 илдә исә сим- Кордова, К. Доминкес, оператор г. Фи- сән, əhəнкдашы, гумдашы, меркелләр
фоник орк. тәшкил етмишдир. 1866 ил- кероа вә б. мәшһурдурлар. дән олунмушдур, һәмчиниң
дә консерваторија ачылмышдыр. 19 әc Әд.: Паркс г., История Мексики, лава өртүү кениш јајылмышдыр. Фај
рин эрталарындан илк милли бәстәкар- пер. с англ., м., 1949; гарфиас В., далы газынтылары: күмүш, гурғушун,
лар фәалијjәт көстəрмишләр (с. Пани- чапин Т., Геология Мексики, пер. синк, дәмир вә манган филизлари вә с.
агуа-и-Васкес, А. Ортега, М. Моралес). с испанского, М., Очерки новой и но- Иглими ҹ.-да мүлајим, рутубәтли, шм.
с. Ревуелтас вә к. Чавес мүасир бәс- вейшей истории
тәкарлыг мәктәбинин барадычылары- 1960; Машбиця. Г., Мексика. "Эко- 4500 м-дән кечир. Битки өртүjүзән
дырмоБастәкарларданими, Хименес ник96EPRфическая в. характеристика, киндир (8 миндән чох ендемик нөв Вар).

МЕКСИКА КОММУНИСТ ПАРТИЈА

Галиндо, Р. Алфтер, дирижор л, Ерре- Мексика. Политика. Экономика. Куль- сы (мка: Partido, Comunista Mexi
ра де ла Фуенте, скрипкачы г. Ше- тура, М., 1968; Кинжалов Р. В., Куль- cano)—1919 илин нофабрында japaдыл
ринг, пианочулардан к. Барахас, М. Тура древних майя, л., 1971; Кутейщи- мышдыр. Узун мүддәт фәһлә һәрәка
Кастрилјон, китарачы А. Брибјеска, мү- кова Р. В., роман. Фор- тында реформизмә вә анархизм-син
ғәиниләрдән Х. Араја, Е. Касановас вә мирование. инадлыг мүбаризаэтап, М., 1971; Кириченко Е. И., дикализмә гаршыб. мәшһурдур, Мехикода Милли сим- три века" искусства "Латинской Америки, апармыш, антиимпериалист һәрәкатын
фоник орк., Милли опера, ун-т нәздин- М., 1972; Сергеев к. с., Ткачен- тәшкилатчысы олмушдур. мки Мек
дә али мусиги мәктәби вә с. фәалијjәт ко В. Г., Латинская Америка: борьба за сика Унитар Һәмкарлар Иттифагла -

тәшкил

М.,
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вә

ры Конфедерасијасынын тәшкилин- (әсacән, сиjәнәк), стридија, сүнкəр вә с. јапышганы, лак вә с. истеһсалында
дә (1929) фәал рол оjнамышдыр. мкп- овланыр. Әсас портлары: Јени Орлеан ишләдилән синтетик мəhсуллар. Менин нүфузунун артмaсындaн горхуја (АБШ), Веракрус (Мексика), Һавана ламин илә формалдеһидин поликон
дүшән һаким даирәләр 1929 илин иjу- (Куба). Көрфәзин шм.-г. шелф зона- денсасијасы нәтиҹәсиндә әмәлә кә
нунда онун фәалијjәтини гадаған ет - сы нефтлә зəнкиндир (2 миндән чох лән олигомер бирләшмәләрдир (бахдиләр. мкп 1936 илдә jенидән азад нефт ва газ јазағы ашкаредилмишдир). Олигомерләр). Синтез үчүн компофәалијjәтә башлады. Лакин 40-ҹы МЕКСИКАЈАНЫ ОBАлыг — Шимали нентләр 1:(2—12) мол нисбәтиндә кө
иллэрин орталарында мк рәһбәрлији Америкада овалыг. АБШ вә Мексикада, түрүлүр. Просес 2 мәрһәләдә ҝедир:американ тәфтишчиси Е. Браудерин тә' - Мексика көрфәзи саһилбоjундадыр. әрвәлҹә 80—90°С-дә меламинин мүхтә
сири алтына дүшмүш, партијада ихти- Шм.-ш.-дә Атлантикјаны овалыгла лифметилоллу төрәмәләри әмәлә кәлафлар јаранмьшдыр. 50-ҹи илләрин бирләшир. Ени 350 км-ә, һүнд. 150 м-ә лир, сонра турш муһитдә онлaрын поӘнвәлиндә фраксијалар мүбаризасинә гәдәрдир. Иглими субтропик, ҹ.-г.- ликонденсасијасы баша чатыр. Техни-,
сон гоjулду. 13-ҹү гурултај (1960, мај) дә тропикдир. Əсас чајлары: Миссиси- ки ҹәһәтдән даhа гијмәтли мәһсул алынјени партија рәһбәрлији сечди. 14-ҹү ли, Алабама, Бразос, Рио-Гранде (Рио- масы үчүн гарышығы 50—60°С-jәгурултај (1963, декабр) партијанын Браво-дел-Норте). Овалығын 1/3-ин- гəдəр сојудуб, она бир гəдəр туршу әла
програм вә низамнамəсини гәбул етди. дән чоху мешәләрлә өртүлүдүр. Г.-дә вә едирләр. М.-ф.г. ағ аморф мад15-ҹи гурултај (1967, иjун) өлкәнин да- саванналар вар. Памбыг, түтүн, чәл- дәләрдир, суда јахшы әлл олур, үзхили сијаси вә сосиал-игтисади вәзијjә- тик әкилир. Шəкəр гамышы беҹәри- ви һәлледиҹиләрдә исә һәлл олмур.
тини тәһлил едәрәк бир сыра програм лир, субтропик мејвәләр јетишдирилир. Лак истеһсалында ишләдилән М.-ф.г.мүддәаларыны дәгигләшдириб инкишаф Нефт ва газ чыхарылыр.

үзви һәлледиҹиләрдә һәлл олсун дејə,етдирди, партијанын јахын дөвр үчүн МЕКСИКАЛЫЛАР (өзләрини мехи- онлaрын метилол групларыны спиртләвәзифәләрини мүəjjәнләшдирди. 16-ҹы кано адландырырлар) — Мексика- (әсacән н-бутанол вә метанолла) ефиргурултај (1973, октјабр-нојабр) јени нын əсас әһалиси; милләт. Үмуми сај- ләшдирирләр.
програм вә ни замнамә гәбул етди. 18-ҹи лары 63 млн. нәфәрдир [о ҹүмләдән МЕЛАНЕЗИЈА (јун. mélas-rapa +гурултај (1977, мај) өлкәни бүрүмүш АБШ-ын ҹ.-г. штатларында 7 млн. нə - nésos — ада)—Океанијада эсас ада групбөһран шәраитиндә партијанын такти- фәр (1978)]. Испан дилиндә данышыр- ларындан бири. Сакит океанын ҹ.-г.касыны мүəjjәнләшдирди. мкп 1979 лар. Диндарлары, әсacән, католикдир. һиссәсиндәдир. Шм.-г.-дән ҹ.-ш.-ә, ек
илдә сијаси партија кими рәсмән танын- 16 əсрдән сонра көчүрүлмүш испанла- ватордан ҹәнуб тропикинәдәк узаныр"
мыш, иjун сечкиләриндә (1979) 700 мин рын Һиндиләрлә (астекләр, мајјалар, (тәгр. 500 км). Əсас адалары вә ада
сәс топлајараг, парламентдә 18 јер ал- отолар, миштекләр вә б.) вә гисмән Аф- груплары: Јени Гвинеја, Бисмарк армышдыр (депутат мандатларынын сары- рикадан кəтирилмиш тул зәнҹиләрлә хипелагы, Соломон а-ры, Јени hебрид,
на көрә 3-ҹү јер тутурду). МКП-нин гајнајыб-гарышмасы нәтиҹәсиндә фор- Јени Каледонија, Фиҹи. Умуми саh.
19-ҹу гурултајы (1981, март) Мәркәзи малашмыш вә Мексика милләтинин 956, 3 мин км2. Әһ. 5млн. (1982). Јерли
Америка халкларынын империалист метис өзəји јаранмышды. М.-ын- пар- әһали дил ҹәһәтлән ики мухталиф халг
һөкмранлығы әлејһинә милли истигла- лаг вә орижинал мәдәнијjәтиндә испан лар групундан ибаратдир. 1-чи групулијjәт, демократија уғрунда мүбаризә- вә һинди ән'әнәләри сахланмышдыр папуаслар (əh.-нин тәгр. 2/3 һиссәси),си илә һәмрә'jолдуғуну билдирмиш, (бах Мексика).

2-ҹи групу меланезијалылар (əh.-нинМексика ҹәмијjәтинин демократикләш
дирилмәси, өлкәнин мүтәрәгги вә де- (библ.); Машбиця. Г., Мексика, м., линезијалыларӘд.: Народы Америки, т. 2, М., 1959 1/4-индән чоху) тәшкил eдир. м.-да по

кронезијалылармократик гүввәләринин фәалијjәт бир- 1961
да јашајырлар. Папуаслар Јени Гви -лији саһәсиндә партијанын нөвбати вә

зифәләрини мүəjjәнләшдирмишдир. МЕКЕРА (Mégaira)—гэдим јунан ми- неја а.-нда, меланезијалылар Соломон
мкп нүмajәндә һеј 'әтләри комму- фолокијасында ериниләрдән (писасы а-рында, Јени hебрид, Јени Каледонија

вә Фиҹидә (əh.-нин тәгр. јарысы) јајыл
хад, Москва мүшавирәләриндә (1957, МЕКиддо (индики Тәл-әл-Мүтәсә- мышлар. Мнда кәлмә һиндлиләр (Фи
1960, 1969), Латын Америкасы вә Ка- лим)-өн Асијада тичарәт jоллары чи ар-нин барысы) вә франсызлар (Je

ни .-)риб һөвзаси өлкәләри коммунист вә говшағында тәдим шәһәр вә гала, Е.ә.
да јашајыр. м. адалары материк вафәһлә партијаларынын һавана мүша- 4-чү миниллијин орталарында мејда, вулкан мәншәлидир. Сәтһи дағлыгдырвирәсиндә (1975) иштирак етмиш вә на чыкмышды. Е.ә. 3-чу миниллијә (бүнд. 5029 м-дәк, Јени Гвинејада).

Онларын сәнәдларини бәјәнмишдир. аид гала диварлары, мә бәд вә с, ти- Иглими екваториал вә субекваториал,мкп демократик мәркәзијjәт принсипи кили галыглары сахланмындыр. Е.е.
ҹ. адаларында тропикдир. Рүтубәтлиəсасында гурулмушдур. Али органы 2-ҹи миниллијин ахырларына кими

ж. А. Мартинес Вердугодур. Мәтбуат 1502 илдә М.-ну фир'он III Тутмос га- лар jajылмышдыр. Һиндгозу ағаҹы,
гурултај иди. мкп "Мк баш катиби м. Кәнаниләрә мәхсус блмушдур. Е.Ә. тропик мешәләр, мәркәзи вә ч. адала -

гамышы,Сосиалисмо» журналыдыр. мки-нин исраиллиләр тутмушду. М.-ну е.ә. 732 какао, гәһвә беҹәрилир. Чөлтик, гар100 миндән артыг үзвү вар иди (1980). илдә III Тиглатпаласар дағытмышдыр.
мки-нин 20-чи гурултаты (1981, М.-нун үст тәбәгәләриндә Иран дөврүнә дарлыг вә балыгчылыгла мәшғул олуғыдалы, маниок вә с. әкилир. hејван -

октјабр) Мексика зәһмәткешләринин аид шәһәр галыглары (е.ә. 6—4 əср - нур. Никел, кобалт, хром, гызыл, ман -күтләви ингилаби партијасыны japaтмаг ләр) ашкар едилмишдир.
ган чыхарылыр. Ағаҹ тəдарүк едилир.мәгсəдилә өлкәнин Дикәр сол сијаси

Әд.: Кинк'Х.А., Восточное Средизем- МЕЛАНЕЗИЈА дилләPЙ— бах Мапартија вә тәшкилaтлaры илә бирләш- номорье в древнейшую эпоху, М., 1970. лајја-Полинезија дилләри.мәк һаггында гарар гәбул етди. Гурул МЕЛАНЕЗИЈАЛЫЛАР — Меланезија
тајын гарарына əсасəн мКП 5 сол пар- МЕЛА помпони бах Помпони нын јерли әһалиси, гоһум халглар, грутија вә тәшкилaтын бирләшмәси эса Мела.

пу. Тәгр. 1,1 млн. нәфәрдирләр (1978).сында japaдылмыш Мексика Бирләш- МЕЛАМИН, 1, 3, 5-триамин— Меланезија дилләриндә данышырлар.
миш Сосиалист Партијасына дахил ол- 2, 4, 6-Триазин-pəнксиз кристал Формал олараг христиандырлар; ладу (1981, којабр).

маддә. 354°C-дә парчаланмагла әријиу; кин ән'әнәви дини е'тигадларынын гаМЕКСИКА КӨРФәзи (Gulf of Mе- сојуг суда вә үзви һәлледиҹиләрин чо- лыгларыны сахлајырлар. Кечмишдә
xico; Golfo de México)—Шимали Аме- хунда демәк олар ки, hәлл олмур; əса- маһир дәнизчи олмушлар. Әcacән, әкинрика саһилләриндә, Флорида вә Јука- си хассәлидир, туршуларла дуз әмәлә чилик вә балыгчылыгла мәшғул олур
тан ја-лары вә Куба а. арасында "Ат- кəтирир (мәс., сHN-HCI). Дисианди- лар. Икинҹи дүнја мүһ арибәсиндәнлантик океанынын јарымгапалы дәни - амиддән (NH-C=N), 180—500°С (1939—45) сонра М.-ын мүстәмләкәчизи. Саh. 1543 км?, суjунун һәҹми 2332 вә 40—200 кгг/см2 тəзјиг алтында алы - ләрә гаршы милли азадлыг мүбаризасимин км2, макс. дәринлији 5203 м-дир. ныр. Меламин-формалдеһид гaтрaн- кенишләнди. Ири шәһәрләрдә фәһләИглими ҹ.-да тропик, шм.-да субтропик- лары (пластик күтлә, јапышган, лак), синфи формалашыр.
дир. Сәтһ суларынын орта темп-ру ионит гaтрaнлары, ашы маддәләри, Әд.: Народы Австралии и Океании,февралда 17—25°С, августда 29°C- бә'зи боја вә һербиси длəрин алынма- М., 1956; пучков П. И., Формирова
jә гәдәрдир. Океан суларынын пассат сында истифадә едилән һексахлорме- ние населения Меланезии. М., 1968; Ав
күләкләри илә М.к.-нә говулмасы нә- ламин вә с. истеһсалында ишладилар. стралия и Океания, М., 1981 (серия «Стратиҹәсиндә көрфәздә сәвијjәнин галх- МЕЛАМИН-ФОРМАЛДЕҺйд ГАТ. ны и на роды»).
масындан Голфстрим јараныр. Дуз- РАНДАРЫ — бә'зи пластик күтлә нөв- МЕЛАНЖ ПАРЧА (фр. melange— галулуг сәтһдә 36,0— 36,9%-дир. Балыг ләри (бах Аминпластлар), карбамид рышыг)-бирсaплы, јахуд бурулмуш
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меланж иплијиндөн, jә'ни мухталиф назири лорд Мелбурнун шәрәфинә ад- дур. Бә'зи Мека јəлəри Азәрб. дилинә
рәнкләрә бојанмыш лифләрин (пам- ландырылмышдыр. тәрҹүмә едилмишдир. 4 орден вә медал
быг, јун, кимјави лиф) гарышығындан М.-да 19 әсрин еклектик вә сахта лaрлa тәлтиф олунмушдур. БССР-дә ән
тохунмуш парча. М.п. әлван тохунуш- (псевдо) үслубларында чохлу нүмунә- јаҳшы әдәби әсәрләр үчүн М. ад. респ.
лу парчалардан өзүнәмәхсус рəнк еф- ләр (Сент-Ҹејмс вә Сент-Пол баш кил- мүкафаты тә'сис едилмишдир (1979).
фекти илә фәртләнир. Памбыг М.п. сәләри), сүраһибәндли, талварлы ja- Әсәрләри: Свидание за городом,
ағартма просеси апарылмадан (лифлә- шајыш евләри вар. М. 20 әсрдә интенсив М., 1966; Минское направление, м., 1976;
рин бојанмасына мәнфи тә'сир көстәр- шәкилдә бөјүүр. Крал госпиталы, мүх- Дыхание грозы. Метели, декабрь, М., 1980;
дијиндән) нахышланыр. Нахышнур- тәлиф jaшajыш евләри, иҹтимаи бина- Жизненные заботы. Статьи, этюды, ин

вә аппретләмәдән ибаратдир. Јун М.п.- вуз вә с. мүасир ме'марлыг руһунда Очерк творчества, м., 1971.
ма просеси әсәсән механики e'малдан лар, олимпија комплекси, өртүлү һо- тервью М., 1980.

Әд.: Кулешов Ф., Иван Мележ.
ларын нахышланмасы ади парчалар- тикилмишдир.
да олдуғу кимидир. М.п.-нын трико, МЕлвилл (Melvill) Ҝерман (1.8. МЕЛЕНки—РСФСР Владимир вил.
шевиот, диагонал, коверкот, маһуд вә 1819, Hју-Јорк—28.9.1892, Hју-Јорк)- ндә шәһәр. Меленки р-нунун мəркәзи.с. нөвлари чох jajылмышдыр. американ јазычысы. 1839—44 илләрдә Унжа чајы саһилиндәдир. Кəтан ком
МЕЛАНИнләР (јун. mélas, melanos — матрос олмушдур. «Тајпи» (1846) вә бинаты, механики-төкмәз-ду, мешә
гара)—суда һәлл олмајан гәһвәји вә «Ому» (1847) повестләриндә буржуа сәна јеси тәсәрруфаты вар. Торф чыха
гара (еумеланинләр), јахуд сары (фео- сивилизасијасынын Полинезија xалт- рылыр.
меланинләр). рәнкли иримолекуллуларына Нозучу тә'сири көстəрилир. МЕЛЁНТЈЕВ Лев Александрович (д.
пигментләр. Битки вә һејван организм- «Редберн» (1849), «Ағ көдəкҹә» (1850) 22.12.1908, Петербург)-совет енерке
ләриндә кениш јајылмышдыр. Онур- повестләриндә АБШ һәрбикәмиләриндә- тики. ССРИ EA
ғалыларда өртүк вә oнлaрын төрәмә - ки амансыз режим ифша олунур. Ја- акад. (1966; м. үзвү
ләринин (түк, ләләк, пулҹуг), һәшәрат- рымфантастик «Моби Дик, јахуд Ағ 1960). Сосиалист
ларда кутикуланын, бә'зи мејвәләрдә Балина» (1851) фәлсәфи романында Хе- Әмәји Гәһрәманы
габығын рəнкини мүəjjән едир. jирлә Шәрин мүбаризаси тасвир eдилир. (1969). 1947' илдән
МЕЛАНОКРАТ СҮХУРЛАР (јун. <ifјер, јахуд икимә'налылыглар» (1852) Сов.ЙКП үзвү. 1960
mélas, melanos—гара + kratos-күҹ, үс- романы, «Израел Поттер» (1855), «Фы- илдән ССРИ EA
түнлүк)— өз нормал сүхур нөвләриндән рылдагчы» (1857), «Билли Бад» (1924 Сибир ше' бәсиндә
фәргли олараг түнд pəнкли минерал- илдә нәшр олунмушдур) повестләри, Сибир Енеркетика
ларла (пироксен, амфибол вә биотит- hекајә вә ше'рләри вар. Мүасирлари тә- Ин-тунун директо
ләр) зəнкин магматик сүхурлар. рәфиндән гијмәтләндирилмәјән вә уну- ру, 1965 илдән

МЕЛАНХолик (јун. melas, melanos дулан М. 20 әсрдә американ әдәбијјаты- ССРИ EA енерҳе
—гара +cholé— өд)-гəдим јунан һәки- нын классики кими танынмышдыр. тиканын физики
ми һиппократын фәртләндирдији 4 Әсәрләри: Повести, М., 1977; Мо- техники проблемлә
темперамент нөвүндән бири. Һиппокра- би Дик, или Белый Кит, м., 1981. ри ше' бәсинин академик-катибинин муа
та көрә инсан организминдә 4 мајенин Әд.: Ковалев Ю. В., Герман вини ишләмиш, 1973, илдән ССРИ ЕЛ
(ган, селик , сары өд, гара өд) гары- Мелвилл и американский романтизм, м., Jүксәк Темп-рлар Ин-тунда шө'бә мүд1972.шығында гара өд нормадан артыгдырса, ридир. Əсас тэдгигатлары jанаҹаг-енер
онун темпераменти М. темперамент ад- МЕлвилл (Melville)—Канада Арк- кeтика тəcəppүфаты структурунун оп
ланыр. Өз мә'jуслуғу, руһ дүшкүнлүү тика архипелагында ада. Саh. 43 мин тималлашдырылма методлары вә нә
илә фәртләнән, һәр һансы уғурсузлуг- км2. Гәдим кристаллик сүхурлардан зәри əсасларына, ири енергетика сис
дан асанлыгла сарсылан, Һиссләри тәшкил олунмушдур. Сәтһи платодур темлəринин инкишафынын оптимал
күҹлү вә давамлы олса да, онлары за- (hүнд. 1080 м-ә гәдәр). Арктика сəh- лашдырмасы үчүн риjази методларынҺирән заиф ифада едән адамлара да м. рaлaр зонасындадыр. тәтбигинә аиддир. ССРИ Али Совети
дефилир. Бах һәмчинин Темперамент. МЕЛГУНОВ КУРГАНЫ, Лито і нин (6 вә 8-ҹи чакырыш) депутаты ол
МЕЛАРЕН (Mälaren)-Исвечдә көл. курганы—Кировоград ш. (УССР) мушдур. З дәфә Ленин ордени, 2 башга
Саh. 1163 км, дәринлији 60 м-ә гәдәр- јахынлығында е.ә. 6 әсрин аввәлләри- орден вә медалларла тәлтиф олунмуш
дир (башга ма'луматлара көрә мувафиг нə аид курган. 1763 илдә кенерал А. П. дур.
олараг 1140 км2, 64 м-ә гәдәр). Чајлар Мелгунов ашкар етмишдир. Тәгр. 1,8 МЕлизм (јун. méliѕmа—маһны, ме
вә каналлар васитәсилә Балтик дәнизи м дәринликдә әтрафына даш плитәләр лодија)-мусиги орнаментикасы
вә Јелмарен көлү илә әлaгәләнир. Кә- дүзүлмүш гәбирдән гызылдан гыны вү; кичик мелодик бәзәк. Хүсуси ишарә
мичилик инкишаф етмишдир. Чөпинг олан скифтипли дәмир гылынҹ, ох ләрлә, јахуд нотларла көстəрилир.
вә Вестерос ш.-ләри м. саһилиндәдир. уҹлуглары, гызыл диадема, гартала Группе тто, мордент, форшлаг, тре
МЕЛАССА (фр. mélasse)-к.т.-нда hej- охшар дүјмәләр вә с. тапылмышдыр. моло, рулада, пассаж М.-ә дахилдир.
ван јеми кими истифадә олунан патка; Eһтимал ки, курганда скифләрин өн Азәрб. халг мусигисиндә (хүсусилә
шəкəр чулундуру истеһсалынын тул- Асијаjа jүрүшүндә иштирак етмиш һәр- муғaмлaрдa) М.-ләрдән кениш истифалантысы. М. өзүнәмәхсус гохулу, түнд би башчысы дәфн олунмушдур. дә олунур.
боз ранкли гаты маједир. Тәркибиндә МЕЛЕЖ Иван Павлович (8.2.1921, ин- МЕЛИЈА (Melia)—мелија фәсиләсин
20-25% су, 9%-ə јахын азотлу бирләш- дики Гомел вил., Хојники р-нунун Гли- дән јарпағы төкүлән, јахуд һәмишəјамәләр, 58—60% карбоһидрат вар. М. нишше к. — 9.8.1976,

шыл ағаҹ вә ја кол чинси. Гәдим Дүн
гатмагла мухталиф гарышыг јемләр һа- Минск) белорус јанын тропик вә субтропикләриндә
зырланыр, габа вә гүвватли јемләр дада совет јазычысы. 25-дәк нөвү jajылмышдыр. ССРИ-дәкəтирилир. М.-дан јемин дәнәвәрләш- БССР халг јазычы Крым, Орта Асија вә Гафгазда. o ҹүмдирилмаси үчүн дә истифадә едилиp. cы (1972). Ленин ләдән Азәрб. ССР-дә 1 нөвү—М. azeМЕЛБУРН' (Melbourne) — Австралија мүкафаты лауреаты daгach беҹәрилир. Һүнд. 12—18 м-дәк
Иттифагында шәһәр. Викторија шта- (1972). 1940 илдән олур. Хырда, јасэмәни, əтирли чичәк -тынын инэ.м. Порт-Филипп көрфәзи Сов. Икп үзвү. «Бо

ләри ири јумшаг сүпүркә чичәк групунсаһилиндә, Jappa чajы мәнсәбиндадир. ранда» (1946) hека да јерләшир. Әтли, сары мејвәсинин
Тиҹарәт, сәнаје во малијjә мәркәзи- јә топлусу, Минск диаметри 1,5 см-дир. Јабаны һалда Асидир. Нәгл. говшағы. ӘҺ. З млн. (1980). истигамәти» (китаб јанын ҹ. вә ҹ.-ш. һиссәсиндә битир.
Ҝәмигајырма, автомобилгајырма, дәз- 1—3, 1949—52) ро М.-нын јарпағындан вә габығындан тибкahrajырма, к.т. машынгајырмасы, маны, «Мүһарибәнин дә истифадә олунур. Мејвәси зәһәрлијејинти, тохуҹулуг, аjагтабы вә с. сә- әввәлин дә» (1969)

олдугу үчүн ондан инсектисид алыныр
наје саһәләри инкишаф етмишдир. Ме- ҹәбһә күндəлији Бөјүк Вәтән мүһарибə. Одунҹағы зәриф харратлыг ишлари
таллургија, кимја, нефтајырма, тоху- синә һәср олунмушдур. Адамлар ба- үчүн зарарлыдыр. Бүтүн һиссәләри зә
чулуг сәнајеси, артиллерија вә авиаси - таглагда» (1961) вә «Туфан нәфәси» Һәрлидир.
ја з-длары; ун-т, консерваторија, рә- (1965) романларында белорус кәндиндә МЕлиЈА Фәсиләси (Meliaceae)
сəдхана, ботаника бағы, музејләр вә с. jени həјат гуруҹулуғу, јени инсанын икиләпәли битки фәсиләси. Ағаҹ вә
вар. 1956 илдә М.-да 16 ҹы jaj Олим- формалашмасы кениш епик планда əкс коллар, надир һалда јарымколлар, бә':
пија оjунлары кечирилмишдир. М. Стдирилмишдир. Үмумдүнја Сүлһ Шу- зән oтлaрдыр. Јарпаглaры ләләквары
1901-27 илләрдә өлкәнин пајтахты ол- расынын үзву (1970 илдән), Белорусија мүрәккәб, хырда чичәкләри голтуг чи
мушдур. Шәһәр 19 әсрин 30-ҹу иллә- Јазычылар иттифагы Идарә hej'әти чәк групунда јерләшир. Мејвәси гутууг
рин дəсалынмыш, Б. Британијанын баци сəдринин мүав. (1966 илдән) олмуш- вә ја киләмејвәјәбәнзәр, бә'зән дә чәјир

не
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ма

га ады.

лик

дәкдир. Әcacән, тропикләрдә 50 ҹинси лауреаты (1942, касы кафедрасынын мүдиридир. Əсас
(1400 нөвү) ja jылмышдыр. ССРИ-дә, 1943). Ленинград тэдгигатлары нефт сəна јесиндә тәтбиг
һәмчинин Азәрб.ССР-дә мелија ҹинси консерваторијасыны едилән информасија-өлчү системләринә
нин бир нөвү беҹәрилир. Гијмәтли, битирмишдир. 1923 вә автокомпенсаси ја өлчү системләринә
рәнкли вә әтирли одунҹағы олан, ефир --31 илләрдә Тиф- аиддир.
јағы верән, мејвәси јејилән вә с. нөВ лис опера театры- Әсәри: Компенсационные измери
ләри вар. нын, 1931 илдән тельные преобразователи электрических ве
МЕЛикишвили Ҝеорки Алексан исә Бөјүк театрын личин, М., 1978 (совм. с М. Б. Лейтманом).
дрович (д. 30.12.1918, Тифлис)-совет (Москва) дирижору МЕЛИЈА, Мәлилә (Melilla, әр.тарихчиси. Ҝүрҹ.CCP EA акад (1961). (1953—62 илләрда А) Мәракешдә, Аралыг дәнизи саЛенин мүкафаты лауреаты (1957). 1946 баш дирижор) ол- һилиндә шәһәр. Битишик әрази иләилдән Сов.Икп үзвү. Тифлис ун-тини мушдур. М.-П.-ин бирликдә Испанијанын мүлкүдүр.битирмишдир (1939). Ҝүрҹ.CCP EA

идарәсилә бир чох Порт. д.ј. ст. Автомобил јоллары говТарих, Археологија вә Етнографија рус, совет вә хариҹи шағы. Һидроаеропорт. ӘҺ. 64,3 мин
Ин-тунда елми ишчи (1944 илдән), өлкә бәстәкарларынын классик операла- (1971). Балыг консерви сəна јеси вә кә
ше?бә мүдири (1961 илдән) олмушдур. ры тамашаја гоjулмушдур.Ән јахшы та- ми тә'мири мүəссисəлəри вар.
1965 илдән һәмин ин -тун директорудур. машалары: «Отелло», «Аида», «Фалс- м. 8—15 əсрләрдә Мәғриб дөвлат
Əсас тэдгигaтлaры Урарту дөвлəтинә, таф» (1932, 1951, 1962, ҹ. Верди), «Абе- лəринин тәркибинә дахил иди. 1497
Загафгазија, әсacән, Ҝүрҹүстанын гəдим салом вә Етери» (1939, 3. Палиашвили), илдән Испанијанын Малага əјалəтинә
вә орта әсрләр тарихинә һәср едилмиш- Черевички» (1941, П. Чајковски), «Вил- бирләшдирилмишдир. Маракеш, зорла
дир. Шәрәф нишаны» ордени вә медал- hелм Телл» (1942, 4. Россини), «Рус- тәсб едилмиш М.-нын Испанија—Мәраларда тәлтиф олунмушдур. лан вә Лjудмила» (1948, м. Глинка), кеш сазишинә (1956) əсасəн кери гајта

Әсәрләри: Древневосточные «Фиделио» (1954, л. Бетһовен), «Һәрб рылмасыны тәләб етсә дә, м. мәсәләси
вә сүлһ» (1959, с. Прокофјев) вә с. Ха- Һәләлик өз гануни һәллини тапмамыш1.1— Наири-Урарту, Тбилиси, 1954; Урарт- риҹи өлкәләрдә гастролда олмушдур. З дыр.

териалы по истории народов Закавказья,

ский язык, М., 1964; Политическое сбъе» орденлә, һәмчинин медалларла тәлтиф МЁЛинит—тринитрофенолун баш
вопросы развития феодальных отношений МЕЛИК-ПАШАЈЕВ Врам Самсонович МЕЛИОРАнски Платон Михајло
в Грузии, Тбилиси, 1973; К вопросу о ха- (д. 8.8.1909, Бакы) — совет нефтчи вич (30.11.1868, Петербург — 29.5.1906,рактере древних

вековых горских северокавказских обществ, кеологу. Ҝеолокија-минераложија е. д. Петербург)-рус түркологу, дилчи. Пе
Изв. АН СССР, 1975, № 6. (1958), проф. (1960). ССРИ Дөвләт мү- тербург ун-тинин проф. (1905 илдән).

кафаты лауреаты (1943, 1951). Азәрб. В. Радловун тәләбәси олмушдур. Түрк
МЕЛИКJAH Хачатур Бәрләрович Политехник Ин-туну битирмишдир диллəринин тарихинә, гадим түрк ја
(1912, индики Дашкәсән р-нунун Зән (1931). Мүхталиф илләрдә «Азәрнефт- зылы абидәләринә дайр, тəдгиглəрин

к. — 4.5.1942, комбинатын, «Азәрнефткәшфијјат», («Орхон вә Јенисеј китабəли гәбирүстү
Курск вил.-нин «Азәрдәнизнефт», «Азәрнефт» бирлик- абидəлəри Һаггында», 1898; «Күлти
Обојан ш. јахынлы- лəринин баш кеoлoгу олмушдур. Азәрб. кинин шәрәфинә абидә», 1899; «Әрәб
ғын да) Совет Ит- ССР-дә бир сыра нефт јатагларынын филолог түрк дили Һаггында», 1900;
тифагы Гәһрәманы (Нефт дашлары, Жүркан, Дарвин Чинҝиз ханын Кутадгу Билиги hаг
(5.11.1942, өлүмүн- банкəси, Сангачал, Ҹəнуб вә с.) ачыл- гында», 1901 вә с.) мүәллифидир.
дән сонра), баш леј- масында иштирак етмишдир. 1954 ил

әд.: Кононов А. Н., П. М. Ме1940 илдән дән Москва Үмумитти фаг Елми-Тәд- лиоранский и отечественная тюркология,Сов.ИкП үзвү. 1939 гигат Нефт-Газ Ин-тунда нефт јатагла- в кн.: Тюркологический сборник. 1972, м.,
илдә Совет Ордусу- ры параметрлеринин өjpәнилмаси бөл- 1973.

чакырылмыш- мәсинин рәһбэридир. Нефт-мә'дән кeo- МЕЛИОРАСИЈА (лат. melioratio—jax
дыр. Бөјүк Вәтән ложијасы, Урал-Волгабоју, Гәрби Си- шылашдырма, јарарлы һала салма) —
мүһарибәсиндә ро- бир ва Гәрби Газаxыстанын нефт торпаглaрын фајдалы истифадәси үчүн
та, баталјон коман- jатагларынын ҝеоложи əсасларынын јарарлы олмаjан тәбий шәрайтин jax

дири олмуш, Курск вил.-ндә бир сыра ишләнмәсинин тәкмилләшдирилмаси шылашдырылмасына јөнәлдилмиш тәш
јащајыш мәнтәгәсинин азад едилмәсин- проблемнәри саһәсиндә тəдгигатлар килат тәсәрруфат вә техники тадбирләр
дә икидлик көстəрмиш, гәһрәманҹасына апармышдыр. М. Әзизбəјов ад. Азәр- системи; әcacән торпағын су, һава, гида
һәлак олмушдур. Тырмызы Бајраг ор- бајҹан Дөвләт Сәнa je (индики нефт вә вә истилик режимлəрини низамламаг jo
дени вә медалларла тәлтиф едилмиш- кимја) (1944—54), Москва и. М. Губ- лу илә һәјата кечирилир. м. тәбии

кин ад. Нефт-Кимја вә Газ Сәна јеси фәлакәтләрин нәтиҹәләрини арадан галМЕликЈАнтс Мелик Галуетович (1955—70) ин-тларында дәрс демиш- дырмаға, торпаглардан сәмәрәли исти
(1868, индики Дашкәсән р-нунун Бајан дир. «Азәрба јҹан нефт тәсәррүфаты» фадәјә имкан верир. Тәтбиг саһәсинә
к. — сентјабр, 1918, Бакы) — Азәрб.-да (1948—54) вә «Нефт-газ ҝеоложијасы көрәм. үч əсас група бөлүнүр.
Совет Какимијjәти уғрунда мүбариз. Еә ҝеофизика» (1962—76) журналлары- Су режими әлвери шли
1901 илдән Сов.Икп үзвү. Ҝәнҹ јашла- нын редактору олмушдур. 2 дәфә Ленин олма јан торпаглaрын М.
рындан Тифлис вә Бакыда фәһлә һә- ордени, ики Гырмызы Әмәк Бајрағы сы— батаглыг, су басмыш торпагларын,
рәкатында иштирак етмишдир. Әввәл- ордени, ики «Шәрәф нишаны» ордени һәмчинин гуру бозгырларын, сусуз сəh
ләр «Һнчак» партијасынын үзвү олмуш- медалларла тәлтиф олунмушдур. ра вә јарымсəhpa cahəлəрин М.-сы. Будур. 1901 — 03 илләрдә РСДФП-нин

Әсәрләр: Газоносность продук ра ја изафи нәмлијә гаршы мүбариза
Бакы Комитәсинә, 1903 илин мартын- тивной толщи Апшеронского полуострова, тадбири кими-гурутма М. -сы вә
да исә РСДРП Гафгаз Иттифаг Коми- Б., 1951; Геология морских нефтяных мес- гураглыға гаршы суварма М.-сы
тәсинә сечилмишдир. Биринҹи рус ин- торождений, М., 1959; Разведка нефтя- (ирригасија) дахилдир.
гилабы дөврүндә Бакы, Јелизаветпол, ных месторождений, М., 1968; Геология, Әлверишли олма јан фи
Тифлис фәһләләри арасында ингилаби разведка и разработка нефтяных место- зики - ким јави хассәләрә

апармыш, «Дә'вәт-Гоч», «Орер» рождений, М., 1979. малик (шоракәтли, шор, шоран,
(«Wүнләр») вә с. гәзетләрин нәшриндә МЕЛик-ШАҺНАЗАРОВ Александр агыр килли, лилли) торпагла
иштирак етмишдир. Иртиҹа илләриндә Михајлович (д. 10.9.1920, Бакы ш.) — рын М.-сы. Бу група шор торпагла
кизли фәалијjәтә кечмиш, 1911 илдә һәбе автоматика саһәсиндә алими. рын дузсузлашдырылмасы вә шоракәтли
олунмушдур. 1912—14 илләрдә «Прав Техника е.д. вә проф. (1961). ССРи торпагларын кимјави М.-сы дахилдир.да» газетинин ja jылмасында иштирок Дөвләт мүкафаты лауреаты (1969), Сујун вә күләјин меха -
етмишдир. 1917—18 илләрдә партија Азәрб.ССР Дөвләт мүкафаты лауреа- ники тә' сириндән ерози -
нын Балаханы р-н комитасинин вә Ба- ты (1974). Азәрб. ССР әмәкдар елм вә ја ја уғрамыш торпагла
кы Советинин үзвү олмушдур. Бакы - техника хадими (1970). 1947 илдән Сов. рын м.-сы. Су илә сәтһи јујулмуш,
да хариҹи мүдахилә заманы өлдүрүл икп үзвү. АзНКИ -дә електрик-өлчү һәмчинин сујун дәрәләр әмәлә кəтирдимүшдүр.

вә heсaблaмa техникасы кафедрасы - jи, сүрүшмәләр төрәтдији, күләјин гумМЕЛИК-ПАШАЈЕВ Александр Шами нын мүдири олмушдур (1961 — 70). 1971 jығынлары japaтдығы саhəлəрин М.
лович (23.10.1905, Тифлис—18.6.1964, илдән И. М. Губкин ад. Москва Нефт- сы бу групда бирләшдирилир.
Москва)-совет дирижору. ССРИ халг Кимја вә Газ Сәпа јеси Ин-тунда елек- Гурутма, дузсузлашдырма ва ким
артисти (1951). ССРИ Дөвләт мүкафаты троника вә информасија-өлчү техни- јави М.-да əсас мүбариза тадбири әра

тенант.

на

ва

иш

совет
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III

ИЛІ!

УУЛНА
планы.

никел ва

да мусигинин идеја-емосионал мəзмуну рəнкдә әринтидир; сојуг вә гызмар һал
ифадә олунур. М. мусигинин бүтүн ифа- да тəзјиглə јахшы е'мал олунур. М.-ун
дә васитәләрини (мелодик хәтт, мәгам, ән гијмәтли хассаси онун һавада,ширин
ритм, вәзн, темп, тембр, динамика вә с.) су вә дәниз суjунда коррозијаја гаршы
өзүндә бирләшдирир. Бирсәсли муси- јүксәк давамлы олмасыдыр. М.-да ни
гидә м, биткин мусиги образыны тә- келин мигдарыны артырдыгда,һәмчинин
ҹәссүм етдирир. Чохсәсли мусиги ја еј- она дәмир вә манган əлавә етдикдә дә
ни вахтда сәсләнән мүстәгил мелодик низ суjунда вә су бухары атм. -индә
хәтләрдән (полифонија), ја да һармо- коррозијаја вә кавитасијаја давамлы
ник мүшајиәтли М.-дан (hомофонија) лығы даhа да артыр. Тәркибиндә 30%
ибарәт олур. Әсәрин һармонијасы, фак- Ni, 0,8% Fe вә 1% Мn oлaн М. ҝәми
тура, сəc һәрәкәтләри вә инструментов- чиликдә, конденсатор борулары вә с.
касынын мүəjjәнләшмәсиндә м.-нын бө- hазырламаг үчүн ишләдилир. МН19
jүк әһәмијjәти вардыр. М.-нын хош (19% Ni) әринтисиндән габ-гаҹаг, сиккә Стонһеч кромлехинин (Бөјүк Британија)ahəнклилији, гулаға јатымлығы онун пул, дəгиг механика деталлары, тибб
мүһүм кејфијjәтләриндәндир. Романс, аләтләри вә с. Һазырланыр. Әввәлләр
опера вә с.-нин М.-сында мелизмлар- нәинки јалныз мис-никел әринтиләри- тикилиләри (долменләр, менһирләр,
дән, чәтин пассажлардан истифадә олу- нә, һәм дә Мисин синклә кромлехләр вә с.) вә мүдафиә харак
нур. Бир чох вокал М.-ларда ифадəли, әринтисинә (бах Нејзилбер), күмүшлән- терли сиклоп гурғулары japaнмышды.
емосионал нитг интонасијалары өз әк- миш бүрүнҹә дә М. дејилирди. Она кө- ибтидаи има ҹәмијjәтиндән гулдарлыг
сини тапмышдыр (әсacән, речитатив- рә инди дә чох вахт белә материаллар- гурулушуна кечилмаси илә әлагӘдар
дə). M. типи мусиги әсәринин үслубуну, дан һазырланан мә'мулатлар сәһвән М. М.-ын јени инкишаф мәрһәләси башла
жанрыны, онун милли колоритини ај- мә'мулат адланыр. јыр. Бу дөврдә М. Һаким синфин ha
дын сурәтлә характеризә едир. Халг му- ME'MAP әли (?— ?)—15 əср Азәрб. кимијjәтини әбәдиләшдирмәк мәгсәдинә
сиги јарадыҹылығы əн бөјүк М. хәзи- ме'мары. Бакыдакы Ширваншаһлар хидмәт едир, Мисир, Шумер, Аккад,
нәсидир. сарајы ансамблына дахил длан түрбə- Moheнҹодаро вә 6. јерләрдә монуменМЕЛОДИКА (јун. melodikos — мело- нин (1435) мүәллифидир. М.Ә.-нин ады тал бина вә гурғулар тикилир. Мисир
дик, маһнывары)—1) мелодија һагтын- түрбәнин баштағынын тимпанларында фир'онларынын әзәмəтини шөһрәтлән
да елм. 2) Бәстәкарын мүəjjән бир əcə- (бах Тимпан) јерләшән медалјонларын дирмәк үчүн japaдылан еһрамлар (бах
ринин, Јарадычылыг саһәсинин, јахуд ичәрисиндә, даш үзәриндә hәкк едил- Eһрам), Карнак вә Луксордакы бөјүк
бүтүн јарадыҹылығынын, бу вә ја ди- мишдир. Мемарын ады һәр медалјон- сүтунлу мә'бəдләр, Дејр-әл-Бәһридәки
кəр бəстәкарлыг мәктәбинә мәхсус әсәр- да ижи дәфә—сағдан сола вә ајнада əкс сәрдабалар вә с. тикилиләр Мисир М.
ләрин, халг мусиги јарадыҹылығы са- олунмуш кими солдан саға тәкбарла- ынын дини истигамәтлә инкишафы илә
һәсинин мелодик хүсусијjәтләри. ныр вә орижинал орнамент композиси- әлагодардыр. Мисир М.-ы үчүн сәҹиз

әд.: Христов д., Теоретические јасы әмәлә ҝәтирир. М.Ә.-нин башга jәви ҹәһәт "бина вә гурғуларын мөһтө
основы мелодики, пер. с болгарского, м., ишлари мә'лум дејил. Ширваншаһлар шәмлијидир (Ҹизәдәки Хеопс еһрамы,
1980. сарајынын дикәр биналарынын тикинти- hүнд. 146,6 м, е.ə. 28 эср). Гәдим дөвр

синдә иштирак етмәси eһтимал олунур. М.-ынын ән әһәмијjәтли марказләрин
МЕЛОДРАМ (мело+ драм сезләрин- ME'MAPлыг, архитектура дән бири Месопотамија әразиси олмуш
дән) — 1) драматуркиjа жанры; кәскин (лат. architectura, јун. architektön— дур (Аккад, Шумер, Ассуријадакы ти
мүнагишәли, ифрат емосионал, хејзир иншаатчы)-инсанын "həјат вә фәалиј- килиләр). Месопотамијадакы мәркәз
вә шәрин үз-үзә гаршылашдырылды- jәти үчүн мәкан мүһитини әйәлә ҝәти- ләшмиш дөвләтләрин инкишафы илә
Ғы, нәсиhəтамиз-әхлаги тенденсијалы рән бина вә гурғулар системи; бу бина əлагодар олан бу дөврүн М.-ы һүндүр
пjеc. 18 әсрин сонунда Франсада меј- вә гурғуларын көзәллик ганунларына сәкиләр (платформа) үзәриндә тикил
дана кәлмиш, 19 әсрин 30—40-ҹы иллә- ујғун олараг japaдылмасы сәнәти. м. миш әзәмәтли сарај комплекслари (Дур
риндә даhа да инкишаф етмишди. м- дөврүн мадди-техники имканлары зә- Шәррукиндә н Саргонун сарајы, е.ә.
ын ән јахшы нүмунәләриндә (ж. м. мин индә ҹәмијjәтин eһтијаҹларына вә 712—707), мә'бəдләр (Тәлл-Угајрда мә”
Монвел, Е. Сувестр, Ф. Пиа вә б.-нын естетик идеалларына, иҹтимай-мәйшәт бәд, е.ә. 4-чү миниллијин сону), зик
пjесләри) сосиал бәрабəрсизлијə, дини вә идеја-бәдии тәләкләринә ҹаваб ве- куратлар (Ур ш.-ндә, е.ə. 22—21 аср
фанатизмә гаршы е'тираз, халгын һү- pир. Бу вә ја дикәр ичтимаи формаси- ләр) вә с. илә тәмсил олунур. Гәлим
гугсузлуг вә jохсуллуғу тәсвир олунур. јанын тәләкләрини өдәјән М., антаго- Иран əразисиндә М-ын тәшәккүлү Əhə
Лакин сонралар М.-ын демократик, нист синифли ҹәмијjәтдә әсacән, Һаким мәниләр дөвлатинин фәалијjәги илә
һуманист маһијjәтини заһири тәмтәраг синфин мəнафејинә хидмәт едир. Сосиа- бағлыдыр. Әһәмәниләрин һақимијjәт
вә сентиментализм әвәз етмишдир. лизм ҹәмијjәтиндә jүксәк сәвијjәли М. илләриндә шәһәрләр салынмыш (Пер

2) 18 әсрдә Авропа өлкәләриндә ја- әсәрләри јалныз бир синфин дејил, сепол, е.ә. 6 әсрин сону), нcтehкам гала
ранмыш вә ҝениш јајылмыш хүсуси бүтүн xалгын јарадычылыг дүһасыны лары, сарајлар (Пасаргал, Персепол,
мусигили театр жанры. М.-да тамаша əкс етдирир, тарихи Һадисəлəри әбәди- Суз ш. -ләриндәки сарај комплекслә
иштиракчыларынын монолог вә диа- ләшдирир. Абидәви (гонументал) м. ри), мә'бәлләр нә хатирә абидəлəринин
логлары мусиги илә мүшајиәт олунур; илә јанашы тарих боју ејни заманда халг (Пасаргадда Кирин түрбәси, с.ә. 6 аср)
мусиги декламасија илә нөвбәләнир, ме'марлығы да инишаф етмишдир. тикантиси ҝениш вүс'әт алмышды.
бә'зән исә мәтн илә ејни вахтда ифа Мәнсуб олдуғу халгын һәјат тәрзини Дүнја М.-ынын ән мүһүм мәрһәләлә
едилир. Операдан фәргли олараг, М.- вә естетик көрүшларини əкс етдирән риндән бирини годим јунан ме 'марлығы
да иштиракчылар охумурлар. М.-ын халг ме'марлығы монументал М. үчүн тәшкил eдир. Ордер системинин (бах
илк немунәсини 1762 илдә Ж. Ж. Руссо түкәнмәз јарадыҹылыг мәнбәји ол- Me'марлыг ордерләрри) јаранмасы rəдим
japaтмышдыр («Пигмалион»; сүжeти мушдур. М. әсәрләринин техники-ин- јунан ме'марлығынын тарихи әһәмијjәт
Овидинин «Метаморфозлар»ындан кө- шаат гурулушу илә онун бәдии образы кәсб етмәсиндә мүһүм рол оjнамышдыр.
түрүлмүшдүр). 19 əсрдә операнын сим- вә ме'марлыг бөлҝүләри арасында Гәдим јунан ме'марлығынын јуксəлиш
фоникләшдирилмаси нәтиҹәсиндә опера ahəнкдарлыг вә узғунлуг олмалыдыр. пилләси олан классика дөврүндә japa
әсәриндә м. усуллары әһәмијjәтини М. үчүн јүксәк сəнəткарлыг меѓјары дылмыш Афина Акрополу комплекси
итирмиш, анҹаг драм тамашаларына ја- олан бу ҹәһәтә тектоника вә ја архитек- (е,п. 5 аср) бу дөвр јунан М. сəнəтинин
зылмыш мусигидә сахланмышдыр. тоника дејилир. М. бинанын конструк- зирнәсини тәшкил eдир. Акропол ан
МЕЛПОМЕНА (јун. Melpоmепё)—гә- тив системинә хас тикинти гантнауі- самблындагы периптер типли јунан мә'
дим јунан мифоложијасында 9 муза- ғунлугларыны бәдии шәкилдә ифадә бəдларинин, еләҹә дә һејкәлтәрашлыг
дан бири, фаҹиә һимајəдары. Тәнәк јар- сдир. ла ме'марлыг синтезинин əн јеткин
пагларындан һөрүлмүш чәләнкдә, фа- Ән гəдим деврләрдән инсанын мөс- нүмунаси олан Парфенон мә'бәди (е,ә.
ҹиә маскасында вә әлиндә топпуз тәсвир кәнә олaн eһтијаҹындан доғмуш, илк 447 — 438, ме'марлар Иктин вә Калликолунурду. инкишаф мәрһәләләриндә тәбии мәскән- рат) Авропа М.-ынын сонракы Инкі
МЁЛХИOP алм. Melchior —тәһриф ләрдән (мағара вә с.) jaшajыш үчүн . шафына күҹлү тә'сир көстəрмишдир.
олунмуш, фр. mаіllеchort--əринтинин истифадә олунмасы шәклиндә тəзаһүр Еллинизм дөврүндә јунан ме'марлығы
ихтирачылары Majo (Maillot) вә Шор- етмишдир. Инсанлар әмәкаләтләринә өз үслуб хусусијjәтләрини сахламыш,
јенин (Chorier) адларындан)-мисин jијəлəндикдән сонра ибтидаи мәскәнләр мүнтәзәм планлы шәһәрләрдә (Ефес,
5—30% никеллә әринтиси. М. бəрк (ағач, даш вә килдән) мејдана кәлмиш, Милет) мөһтәшәм абидәләр јаранмыш
мәһлулдан ибарәт бир фазалы күмүшү дини тәсәввурләрлә әлaгәдар мегалит ды. Гулдарлыг дөврүндә Рома импери
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зинин дренләнмәси, суварма М.-сында кан гадын вә кәниз дәфн олунмушдур. Мы вә суалты гајыг истеһсал едән ири
исә әсас тəдбир суварма шәбәкәсинин Бурада 4000-ə јахын гызыл бәзәк шејлә- həрби-сәна је консернинә вә с. нәзарәт
japaдылмасы вә онун су мәнбәзинә бир- ри, дәфн арабасы галығы, гошгу ләва- едир. м. групуна, һәмчинин кредит
ләшдирилмасидир. Һәр ики hалда тор- зиматы, 11 амфора вә тунҹ газан тапыл- малијjә мүəссисəлəри дахилдир. Һәрби
пағын сундуз режими нормал сахлан- мышдыр. 2-ҹи гәбир сәрдаба скиф дө- мәгсәлләрлә алуминиум, полад вә нефтә
малы, лазыми агротехники тадбирләр jүшчүсүнә мәхсусдур. Гәбирдән гызылла даир АБш һөкумəтинин сифаришләри
көрүлмәлидир. Ерозија ја гаршы мүба- бәзәдилмиш ох вә каман габы, дөјүш ни јеринә jетирир. Кливленд вә Кали
ризә агробиоложи (мешә вә тарлагору- кəмəри вә 50 гызыл дүјмә тапылмыш- форнијанын малијjә груплары илә сых
јуҹу золагларын әкини), һидротехники дыр. 2-ҹи катакомбанын јахынлығында әлaгә сахлајыр.
вә агротехники усулларла апарылыр. 1 ҹүт ат басдырылмышдыр. М.к. скиф МЕлников Николај Василјевич (28.

М.-нын бир нечә миниллик тарихи падшаһларына мәхсус Солоха, Чертом- 2.1909, индики Удм. МССР, Сарапул
вардыр. Месопотамија, Гәдим Мисир лык вә c. курганлара јаҳындыр. ш. —7.12.1980, Москва)-мә'дән ишлә
вә һиндистанда тәгр. е.ә. 5—3-ҹү минил- Әд.: Покровская Е. Ф., Ме- ри саһәсиндә совет алими. ССРИ EA
ликдә торпаглaрын хејли һиссасини литопольский скифский курган, «Вестник акад. (1962; м. үзвү 1953). Сосиалист
суварыр, гурутма тадбирлариндән ке- древней истории», 1955, № 2; Мелюко- Әмәји Гәһрәманы (1979). ССРИ Дөв
ниш истифадә едирдиләр. ССРИ əрази- ва А. И., Скифия и фракийский мир, м., ләт мүкафаты лауреаты (1946, 1979).
синдә археологлар Орта Асијада вә 1979. РСФСР әмәкдар елм ва техника ха

Загафгазијада е.ә. 4—2-ҹи миниллијə МЕЛЈЕ (Meslier) Жан (15.6.1664 - дими (1960). 1944 илдән Сов.Икп үзвү.
аид суварма системлəринин галыгла- 6.7.1729)— франсыз материалист фило- ССРИ EA” Pəјасәт һеј этинин үзвү

рыны талмышлар. 19 әсрин әввәләрин- софу, атеист, утопик коммунизмин (1966). ССРИ ЕА-нын истеһсал гүввә
дә бүтүн дүнјада суварылан торпагла- нүмajәндәси. Јеканә әсәри «Вәсијjәт»- лəрини вә тәбии eһтијатлары өjpәнән
рын саһәси 8 млн. ћа иди, 20 әсрин дә феодал мүтлэгијjәт гурулушуну тəн- комиссијасынын сəдри (1966) олмуш,
әввәлләриндә 48 млн. ha cahәдә сувар- гид етмиш, дини писләмишдир. М. хал- ССРИ Xалг Təcəppүфаты Академија
ма вә 20 млн. ha-a jахын саһәдә гурут- ты ингилаба чағырырды. Онун фикрин- сынын ректору (1978), ејни заманда
ма ишлари апарылды. Өлкәмиздә ме- ҹә халг бүтүн не'мәтләрдән үмуми ис- ССРИ ЕА Јер Тәкинин комплекс Мә
лиоратив иншаат комплексинин јара- тифадәјә вә һамы үчүн иҹбари эмәјә нимсәнидмәси Проблемнәри Ин-тунун
дылмасы үчүн һәгиги перспективләр əсасланан гурулуш јарадаҹаг. Антик директору (1977) вәзифәләриндә ишлә
Октјабр ингилабындан сонра ачылды. атомизм вә Р. Декартын физикасы М. мишдир. м. јатагларын ачыг үсулла
м. мәсәләләри илә мәшғул олан лаји- материализминин нәзәри мәнбәләрин- ишләнилмәсиндә јени системлəрин japa
һә вә елми-тəдгигат ин-тлары japaдыл- дәндир. Материјанын вә аләмин мадди дыҹысы, мә'дән вә партлајыш ишлә
ды. Азәрб.ССР-дә 1944 илдә Загафгази- вәһдəтинин әбәдилији вә japaдылмаз- риндә мүһəндиси heсaблaмa методла
ја Елми-Тәдгигат Cy Təcəppүфаты Ин- лығы идејасыны ирәли сүрмүш, Де- рынын мүәллифидир. ССРИ Али Сове
тунун филиалы тәшкил олунду. 1947 картын метафизикасыны, дини-идеалист би чин (6-ҹы чағырыш) депутаты олмуш
илдә һәмин филиал кенишләндирилә- фәлсәфәни тəнгид етмишдир. дур. З дәфә Ленин ордени, 4 башга ор
рәк Азәрб. Елми-Тәдгигат Һидротехни- Әд.: Ямк. Е., Жан Мелье и фран- ден вә медалларла тәлтиф олунмушдур.
ка вә Мелиорасија Ин-туна чеврилди. цузский атеизм XVIII века, М., 1979.
Респ.-нын шорлашмыш торпаглaрынын МЕЛЈЕС (Méles) Жорж (8.12.1861, ко Р. И., Махрова И. А., Николай

Әд.: Жукова Л. М., Кузьмен

М.-сы, суварма әкинчилији, Һидротех- Парис — 21.1.1938, Парис)-франсыз Васильевич Мельников, 2 изд., М., 1979.
ники тикинтиләри вә c. cahәдә, һабелә актјору, режиссор, илләзионист, театр
елми кадрларын јетишдирилмәсиндә һә- вә кино саһибкары. Франса вә дүнја МЕлников Павел Петрович (3.8.

ин-тун мүһүм ролу олмушдур. кино сəнəтинин баниләриндән олан м. 1804, Москва—3.8.1880, индики Ленин
Азәрб.ССР-ин дүзәилик р-нларында ја- мүасир трјук сәһнәләри чәкилишинин град вил.-нин Лјубан ст.)-нәгл. ca
рыдан чоху мүхталиф дәрәҹәдә шор əсас үсулларынын ихтираҷысы, әфса- Һәсиндә рус мүһəндиси вә алими. Пе
олан, суварылмалы, шоракәтли, гуру- нәви, фантастик мəзмунлу, филмлəрин тербург ЕА Фәхри үзвү (1858). 1825
дулмалы вә ерозијасына гаршы мүба- гурулушчу реж.-дур: «Аja" cəjahəт» илдә Јол Myhəндисләри Корпусу Ин
ризә апарылмалы торпаг вардыр. Респ.- (1962), «80 000 километр су алты илә» туну битириб орада ишләмишдир (1833
да мухталиф дренләр, топла јыҹылар (1907) вә с. м. филмләриндә тарихи илдән проф.). Рус мүһəндиси Н. О.
вә коллекторлар чәкилмиш, Минкәче- хроникалара, мүасир реал һадисәләрә Крафтла бирликдә Петербург-Москва
вир, Мејранбатан, Сәрсәнк, Ағстафа, дә мүраҹиәт етмишдир. Јунаныстан- д.ф.-нун лајиһәсини һазыpламыш, 1842
Ханбуланчај, Хачынчај, Арпачај, Бәһ- да дәниз вурушмасы» (1897), «Дрејфус илдән онун тиқинтисинә рәһбәрлик ет
рамтәпә су анбарлары вә говщаглары иши» (1899), «VII Едуардын таҹгојма мишдир. м. Јоллар назири (1866—69)
тикилиб истифадәјә верилмишдир. Му- мәрасими» (1902) вә с. Тәгр. 4000 филм олмушдур. 1835 илдә Русијада «Дәмир
ған-Салјан, Мил-Гарабағ, Ширван, чәкмишдир. jоллары һаггында» илк нәзәри әсәрини
Дәвәчи — Хачмаз зоналарында 100 мин МЕЛКАРТ (Финикија дилиндә һәр- нәшр етдирмишдир.
hа-ларда әрази суварылараг дузсуз- фи мә'нада— шәһәр падшаһы)-гадим Мелников Пјотр Григорјевич (19.
лашдырылмыш вә к.т. үчүн зарарлы финикијалыларын дини вә мифолоки- 5.1908, индики УССР Крым вил. Су
һала салынмышдыр. јасында күнәші аллаһы. Әнвәлҹә Тирдә, дак р-нунун Туп

Әд.: камышенцев Л. А., Ка- сонра Карфагендә баш аллаһ кими си лы К.—16.10.1975,

заков В. С., Соколов Ю. А., Новая тајиш олунурду. Бакы) моторчу,
мелиоративная техника, М., 1977; Бех- МЕЛКУМЈАН Ашот Галустович [д. Сосиалист Әмәји

будов А. К., Экспериментальные основы 1922, Азәрб.CCP (дгмв) Мардакерт Гәһрәманы (1960).
проведения 1940 илдән Сов,ик
мель Кура-Араксинской низменности, Б., р-нунун Гарнакар к.)—Бөјүк Вәтән
1977; счастный Ф. М., Новое в орга• мүһарибәси гәһрәманы, сержант. Шөh үзвү. Әмәк фәалиj

мелиоративного строительства, рәт орденинин һәр үч дәрәҹәси илә тәл јəтинә 1926 илдә

Минск, 1978; Справочник мелиоратора, 2 тиф олунмушдур. 1943 илдән Сов.Икп баш ламышдыр.

изд., М., 1980. үзвү. 1941 илдә Совет Ордусуна ча 1933 илдә Бакыја

МЕЛитопол — УССР Запорожје ғырылмышдыр. Берлинәдәк дөјүш кәлмиш вә Хәзәр

вил.-ндә шәһәр. Мелитопол р-нунун jолу кечмиш м. Шимали Гафгаз ва Җәмичилији Идарә

мәркәзи. Молочна ја чајынын сағ саһи- Крымын азад едилмәсиндә, Полша вә синдә ишләмишдир.

линдадир. Д.ј. ст. ӘҺ. 165 мин (1981). Алманијада кедән дөјүшләрдә икид Сов.Икп 22-ҹи гу

Машынгајырма (сојудуҹу, мотор вә с.), лик көстəрмишдир. Ордудан бурахыл- рултајынын нүмajәндәси олмуш, АКП
компрессор вә с. з-длар, јејинти вә jүн- дыгдан (1947) сонра Мардакерт р-нун- МК-нын үзвү сечилмишдир. Ленин ор
күл сәнаје; педагожи вә к.т.-нын меха- да к-зда ишләфир. Медалларла тәлтиф дени, Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени
никләшдирилмаси ин-тлары, машынга- олунмушдур. вә медалларла тәлтиф едилмишдир.
јырма, к.т.-нын һидромелиорасијасы МЕллонЛАР (Mellon)-АБШ-да ири МЕЛО... (јун. mélos—нәғмә, мелоди

механиклашдирилмаси техникум- малијjә групларындан бири; аиләви ја)—мусиги илә бағлылыг билдирән
лары, тибб вә мәдәни-маариф мәктәб- характер дашырыр. Мүһүм фәалијjәт мүрәккәб сөзләрин тәркиб һиссәси;
ләри, өлкәшүнаслыг музеји вар. cahəси Питсбург сана је рнудур. М.- мəс., мелодрам (2-ҹи мә'нада).
МЕЛитопол КУРГАНЫ—Мелито- ын нүфуз даирәсинә алуминиум кор- МЕЛОДИЈА (јун. melodia —маһны,
пол ш.-нин шм.-г.-индә е.ә. 4 әсрә аид порасијасы, нефт вә металлуркија щир- нәғмә, һава)-мухталиф, jүксəкликли
скиф курганы. 1954 илдә газынты иш- кәтләри, машынгајырма фирмалары сәсләрин мүəjjән мусиги фикри əсасын
ләри апарылмышдыр. 2 катакомба-сәр- вә с. дахилдир. Рокфеллерләрлә бир- да ардыҹыл дүзүлүшү. Ритм, мәгам вә
даба ашкар едилмишдир. Бириндә задə- ликдә електрон аваданлығы, нүвә сила- интонасија васитәсилә japaдылыр. м..
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Ме'марлыг. 1, Иміотеп. Саккарада фир'он Ҹосерин еһрамы. _Мисир (Гәдим). Е.ə. 28 әср. 2. Пасаргадда Кирин түрбәси.
Иран. Е. ә. 6. әср. 3. иктин вә Калликрат. Афинада Парфенон мә'бәди. Јунаныстан. Е. е. 447 — 438. 4. Тахиндә
«Тахчалы еһрам. Мексика. Тотонакларын мәдәниәти. 5. Кијевда Софија килсәси. 1037 Апсидалар. 6. Кошитседә Мү
гәддәс Јелизавета килсәси. Словакија, 1382—1499. 7. Ф. Брунеллески, Флоренси јада Сан-Лоренсо килсәси, Ита
лија. 1422 — 46. Интерјер. 8. Истамбулда Меһримай мәсҹиди. Түрки jә. Тәгр. 1547. 9. Г. И. Маттар нови вә б. Ле
нинградда Кунсткамера (һазырда ССРИ ЕА-нын Антрополоки ја вә Етнографија Музеји). 1718 — 34; jенидәнгурма" иш
ләрини ме'мар с. и. Чевакински апармышдыр. 1754 — 58. 10. Хивәдә Аллаһгулу хан мәдрәсәси. 1834—35. 11, В. И. Ба.
женов. Москвада П. Л. Пашковун еви. 1784—86, 12. Е. Скибински. Бакыда Полухин күчәсиндә jaшa jыш еви.
1899. 13. М. В. Лос охин вә б. Москвада Гаршылыглы Јардым Шурасынын бинасы. 1969. 14. Бакыда Ү. hачыба.

јов күчәсиндә jaшa jыш биналары. 1970-чи илләр.
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јасындакы кениш тикинти ишлари М.- әсрләр) Мексика халклары М.-ынын ән рaдылырды. Хилафәтин тәркибинә да
ын инкишафында һәлледиҹи рол оj- јаҳшы нүмунәләриндәндир. Америка- хил олaн өлкәләрин М.-ыны вахтилә
намышдыр. Рома ме'марлығында əсас нын јерли М. ән'әнәләри мүстәмләкә- «әрәб», «мүсәлман», бә'зән дә «Иран»
өртүк гурулушу олан күнбəзләр һәҹми- чилик дөврүнәдәк (16" әсрин аввәли) ме'марлығы анлајышлары алтында
нин бөјүклүjүнә вә ме'марлыг һәлли- инкишаф етмишдир. бирләшдирмәк ҹәһдләринә бахмајараг
нә көрә фәргәәнир (Ромадакы Пантеон, Африка өлкәләринин гадим М.-ы бу өлкәләрин өзүнә мәхсус орижинал
тәгр. 125, күнбәзинин диаметри 143 м). мухталиф дөврләрдә тикилмиш аби- м. мәктәблари олмушдур. Орта әсрләр
Гадим Ромада japaдылмыш техники дәләрлә тәмсил олунур. 7 əсрдән Ефио- дә Түркијə, Орта Асија, Азәрб., Иран,
гурғулар, (акведук, терм, зәфәр тағы пијадакы кечмиш Аксум падшаһлығы Һиндистанда, Мисир, Сурија, Ираг,
вә с.) саһәсиндәки тәҹрүбә дүнја ме' - әразисиндә, еләҹә дә Мәракеш, Тунис, Мәғриб өлкәләри вә дикәр әрәб өлкә
марлығы тарихиндә мүһүм мәрһәлә Никерија, Мали, вә Ливи јада гəдим ләриндә формалашмыш јерли М. мәк
ташкил eдир. Рома иншаат сəнəтинин дөврә вә орта әсрләрә аид абидәләр тəблари феодал дөврү ме'марлығынын
М.-а кəтирдији јениликләрдән бири дә (әсacән мә'бəд вә сарајлар) Африка инкишафында мүһүм јер тутмушдур.
биналарын дахили , гурулушуна бөјүк халкларынын ме'марлығынын јүксәк Шәрг ме'марлығында кен иш јајылан
әһәмијjәт верилмасидир. Гәдим Јуна- инкишафыны көстәрир. сүтунлу вә ја сыратағлы, дахили һә
ныстан вә Гадим Романын иншаат сәнә- Бизанс мемарлығы бир тәрәфдән jәтли, мәркәзи күнбəзли мәсҹидләр,
ти Авропа ме' марлығынын сонракы ин- Гәдим Рома вә Гәдим Јунаныстан м. мүхталиф гурулушлу минарәләр, күн
кишафына мүһүм тә'сир көстəрмишдир. ирси, дикәр тәрәфдән шәрг өлкәләри- бәзли мәгбәрәләр, бүрҹвары түрбәләр,
шәрги вә Ҹəнуби Асија өлкәләри- нин, хүсусилә Сасаниләр дөвлəтинин мәдрәсә вә карвансара биналары, кер

нин М.-ындакы орижинал вә өзүнә- м. үслублары əсасында формалаш- пүләр, биналарын зəнкин орнамент бә
мәхсус ҹәһәтләр Һиндистан, Индоне- мышдыр. Мүгәддәс Софија мә'бәди зәкләри һәр өлкәнин јерли ән'әнәләри
зија, Чин, Кампучија, Јапонија абидə- (бах Аjaсофија) Бизанс ме'марлығы- илә бағлы шәкилдә инкишаф етмиш
ләриндә əксини тапмышдыр. Бу өлкә- нын ән көркəмли намунасидир. Бизанс дир. Гүдсдəки Гүббә әc-Сәһра мәсҹиди
ләрин М. үслубларынын мәншәји га- мемарлығы илә јанашы Гәрби Авропа- (687—691), Дәмәшгдә Әмәниләр мәс
јаларда чапылмыш мә' бәйләр вә ағаҹ- да базилика типли христиан мә'бәллә- ҹиди (705—15), Гаһирәдә әһмәд ибн
дан тикилмиш бинaлaрлa əлагодардыр. ри, истеһкамлы феодал гэсрләри, мо- Тулун мәсҹиди (876—879), Һәсән мәс
Гаја-мә'бəдлəрин hејкәлтәрашлыға хаc нacтырлар ва с. тикинтиси ҝенишлә- ҹиди (14 əср), Самирә абидəлəри (9 əср),
әламәтләри, ағаҹ тикилиләрин ганад- нир, М.-да роман үслубу јараныр. 12 Мәғрибдә Кајруан (7—9 əсрләр) вә Кор
вары өртүкләри – бу М.-ын сәҹијjәви асрин орталарында готика үслубу фор- дова (8—10 әсрләр) мәсҹидлари, әл
хүсусијjәтидир. Һиндистанда буддизм малашмаға башлајыр вә орта әср Гәрби һәмра capa jы, Исфаһанда Ҹүмә мәс
вә башга динләрлә әлaгaдap japaдыл- Авропа М.-ынын əсас үслубларыны ҹиди (9—20 әсрләр), Мәшһәддә ҝөв
мыш ступалар, гаја мә'бəдлари вә јер- мүəjjәнләшдирир. Базилика типли мә' - həршад мəсҹиди (1405—18), Түркиjәдә
үстү мә'бәлләр (ча јтјалар) гəдим һинд бəдләрдә Шәрг М.-ындан кәлән чатма Сәлҹуглар дөврү абидəлəри (13 әср),
ме'марлығынын ән јахшы нүмунәлә- тағлар мәркәзи тағтаван ашырымла - Истамбулда Сүлејманијjә (1550—57)
ридир (Амантадакы Будда мә'бәллә- рыны кенишләтмәјә, диварларын га- вә Султан ӘҺмәд ( 1609—16) ҹамеләри,
ри комплекси, е.ə. 2 əсрерамызын тынлығыны азалтмаға имкан јарадыр- Деһлидә Гүввәт үл-Ислам мәсҹиди
7 әсри; Маһабалипурамда Дһармара- ды. Парис Нотр-Дам килсәси (1163 (1193—1200), Аграда Таҹ-Mahaл мәг
ҹаратһ мә'бәди, 7 əср). Һиндистан М.-ы 1257), Рејмс килсәси (1211—1311), Ам- бəрəси (тәгр. 1630—52), Орта Асијада
үчүн характерик олан гурғулар Чин jен килсәси (1220—88) 13—14 əсрләрдә Султан Сәнҹәр мәгбәрәси, Бибиханым
М.-ында да јајылмышдыр. Суншанд.- Гәрби Авропа өлкәләриндә jajылан го- мәсҹиди, Сәмәргәнд реҳистаны, Ҝур
ндакы Сунјуес пагодасы (520), Tajјуан тик үслубун əн јахшы нүмунәләриндән- Әмир түрбәси дүнја М.-ынын инҹилә
ш. јахынлығында Тјанлуншан д.-нда дир. Орта асрләрдә ҝүрҹүстан вә Ер- риндәндир.
мағара-мә' бəд (hејкәлләрлә бәзәдилмиш мәнистанда даш-күнбәз техникасы илә Азәрб. М.-ында тәдим дөврләрдән
25 мағара, 6 әср), Кајфын ш.-ндә Тета бағлы гадим ән'әнәләр, еләҹә дә Би- мегалит вә сиклоп тиқилиләри ке

пагодасы («Дәмир пагода», 1041) чох- зансдан кәлмә бәдии тә'сирләр əсасын- Ниш јајылмышды. Манна вә "Мидија
пилләли бүрҹвары композисијанын јет- да јерли М. үслублары формалашмыш- дөвләтләри разисиндә мүдафиә гур
кин намунасидир. Чин М.-ында гала, ды. Ҹвари мә'бәди (586/87—604), Мсхе- ғулары тикилмиш, шәһәрсалма (Һә
сарај вә истеһкам (ән мәшһуру тикинти- тада Светисховели баш килсәси (1010— сәнлу, Екбатана) инкишаф етмиш, га
синә е.ә. 4—3 әсрләрдә башланмыш 29, ме'мар Арсукисдзе) орта әср күрҹү ја-мә'бәлләр (е.ә. 6 әср), атәшкәдәләр
Бөјүк Чин сəддидир) тикинтиси дә мү- ме'марлығынын, Ечмиадзиндәки мәр- (Азәркәшәсб вә с.) japaдылмышды.
һүм јер тутмушдур. Индонезија м.-ы кәзи күнбəзли Рипсиме килсәси (618), Гафгаз Албанијасында христианлығын
үчүн сәҹијjәви абидәләр дини тәсәввур- даирәви формалы Зваронос мә'бәди јајылмасы илә әлaгәдар 6—7 əсрләрдә
ләрлә бағлы «чанди» адланан (пиллә- (641—661), Санаиндәки монастыр комп- даирәви (Ләкит мә''бәди, килсәдағ
вары өзүл үзәриндә тикилән кубшә- лекси (10—12 әсрләр) исә орта әср ер- мә' бәди) вә базилика типли (Гум мә'бә
килли мә'бәд) Будда мә'бəдларидир. мәни мемарлығынын ән јахшы нүму- ди) мә' бодләр тикилир вә мүдафиә
Јапонија М.-ында кениш јајылмыш нəлəридир. системлəри (Чыраггала) инша едилир

ағаҹ композисијалар бинанын јухары Скандинавија өлкәләринин (Норвеч,
һиссәләринин ганад шәклиндә тәртиби, Исвеч, Данимарка) М.-ы 10 әсрә гәдәр
дахили планынын исә сәрбəст һәлли викинглəрин мүдафиә тикилиләри илә
илә сәҹијjәләнир (Нарадакы Јакусид- тәмсил олунурду. 10 әсрдә христиан
зи монастырынын ш. пагодасы, 7—8 лығын јајылмасы илә әлагодар Гәрби
әсрләр). Кампучија иншаат сəнəти ори- вә Шимали Авропа өлкәләринин мүхтә
жинал jашајыш биналары, сарајлар лиф М. үслублары (роман, готика,
вә мә'бəдләр комплекси јаратмышдыр 16 əсрдән исә Ренессанс, барокко клас
(Ангкор). сисизм, ампир) бу өлкәләрин ме'мар

Гулдарлыг ҹәмијjәтинин тәнәззү- лығына тә'сир көстəрмишдир. Сток С»

лү, Рома империјасында христианлы- hолмда Крал сарајы (1697 —1760), Ко
ғын рәсми дөвләт дининә чеврилмаси, пенҷакендә Амалијенборг сарај ком
империјанын Гәрб вә Шәрг һиссәләри- плекси (18 әср), Ослода ун-т (1838—52)
нә парчаланмасы, еләҹә дә Авропада вә с. биналар барокко вә классисизм
феодализмин формалашмаға башла- дөврүнүн ән јаҳшы тикилиләриндәндир.
масы М.-да əсаслы дәјишикликләр Ислам дининин мејдана кәлмәси
әмәлә ҝәтирир, дини М.-да базилика вә әрәб хилафәтинин јаранмасы илә 8
типли мә'бәлләр јараныр. Әсрдән Орта вә Јахын шәрг өлкәләрин
Гәдим дөврдә Американын јерли дә м. јени истигамәтлә инкишаф едир.

халглары jүксәк м. мәдәнијjәтинә ма- Ислам дини ҹанлы мәхлугатын тәсви
лик олмушдур. Е.ә. 8.әсрдә Мексика- ринә jол вермәдијинә ҝөрә инҹәсәнәт
да мә'бәд-еһрамлар japaдылмышдыр, синтези м.-да орнамент вә хәттатлы
Теотиуаканда «Күнәш еһрамы» (е.ə. 2 ғын абидәви намуналари шәклиндә тә
әср—eрамызын 9 әсри), Тахиндә пиллә- заһүр eдир. Әрәб хилафәтиндә ислам

вары еһрам (8—12 әсрләр), Чичен-Ит- дининин eһкамларындан доған бәдии
сада мә'бəд комплекслари (9—12 әср- мәфкурави тəлəбата ҹаваб верән аби- Ләкит мә' бәди ме'марлыг комплексинин
ләр), астекләрин еһрамлары (14—16 дәләр, илк нөвбәдә дини биналар ја (Гах рајону) планы.



ЛEРИК РАЈОНУ

thy" ауд. Ъгодман

"Телавар

H 4) Бададан

мАС Ал, лы
3 99% од $3Валаао
Голоҷаг

A Түркоба а

Р

يداشد
РАЈ ОҢ.

o Нүчу
о
т (
"

c
t
e

,ІЯ са

Л
Һамарканд о а

Шинқәдулан о
Кирәвуд

Кәқиран

5ək 95,
Осједәрә. үйро е едиабад

Дивадиргә
оНүвэди

р

Нода о
оо

с
н
і к
,
 Әsy, 9о

Аллар )

Адамза. Визәзәм ико

ЛәнкәранЛериказдо
оо

с ,Hypaeyo o

Аааа\А45,
Билабанд

% Мониди қаһ
2477

Көмүрка, д.

В
3 
Ј
Е

Чајруд о ӨТикәбәнд
Пирәсора

Госмалјанаاولحتاقورف اه

и
о

Вери
(8)

19

р

.

Калваз
Бүрсүлүм

Ш
омистан

Дастар Н.

с
33И M

Р Чони

s
ъамошам

ЕМАЛЕДИҸи сəНАЈЕ Совхозлар

Канд тасарруфаты техникасы тә мири Үзүмчүлүк Пәликәш о

і Шәрабчылыг у Һејвандарлыг

а Черәкбиширмә ( Судчүлүк

H АР

кәнд тəcəPPYФАТЫ

Thејвандарлыг Мешә тасарруфаты 3)
P. Assло сну

оо Гушчулуг Мешә вә коллугларago

Данли. биткилар И

ААрхеоложи абидәләр
Үзүмчүлүк

а) Арычылыг ші мемарлыг абидәләри

JYKcəклик ШКАЛАСЫ, МЕТРЛә 1981 илин мартында Бүки-нин „Картографија“ ихБ-дә
тортиб едилмишдир

алчar 100 200 500 1000 1500 2000 Јуксак



ләнкәРАН РАЈОНУ

Хаз әр

Икинчи Једдијмаг

Н

С.М. Киров адына Јызылаға

горуғу

киров

о

көрфази

Гылданған Жарски

Күрдили

ләнкәРАН РАЈОНУНУН
ГОРУГ ӘРАЗИси

P

aoliaMakmyogeapol
Болады

o Нүчү ТА
л Порт Вич

Шақләсәр
Сепаради Нәриманабад

Л

Кәқирае

p Вивак Олтовка

авираем
Күнәһир

д
ә 
н 
и 
3
 
и

и
Киров Кирдана

у

оВизәзәмин Нафтонн

С

ЕМАЛЕДИҹи сəНАЈЕ

Дәмир-бетон мәмулаты истеnсалы
О.
C

)

Ләнкәран

Карпич заводу

дээхәзээд эмзэг рхтүк рост
Кəнд тəcəppүфаты техникасы тәїмири

0 Шагдакус
Карқалапу

Меша ва агач е малы

Ленкоран Ашағы

Әт Poo Нүвәдио Р

Сапнакаран
Сүд

холм или

В

 
ф
а
о
с
о
о дв
е

Чөрәкбиширма

Аврора
Мејва-тәрәвәз консе

o Мамуфта

о
Балыг консерви

Сијавар
--һ ярка

Шарабчылыг
o Бурслүм OP XF

Ш Чај
e

Халчачылыг

ФАЈДАЛЫ ГАЗЫНТЫЛАР А T
Бидасар

Чынгыл-гум
материалы

Х
Кил

A P A

Коколос

ЈЕ о му
Пенсәр

Си јакуо

шаһагач
кәнд тəcəPPYФАТЫ

Совхозлар

Пејвандарлыг о Тәрәвәзчилик Мешә тәсәрруфаты А Археоложи абидәләр

Чај Үзүмчүлүк Мешә вә коллуглар Мемарлыг абидәләри

Ситрус (7, Суварылан торпаглар

дӘРинлик вә JYKcəклик ШКАЛАСЫ, МЕТРЛә
1981 илин мартында БМКИ-нин „Картографија“ иХБ-дә
тәртиб едилмишдир

даһа дорино 100 200 500 1000 дaha jүксок



ME'МАРЛЫГ да 433

ди. 7 əсрдә Азәрб.-ын әрәб хилафәти (Москва ун-тинин көһнә бинасы, 1786— тикилмиш биналар пластик гурулушу
тәркибинә дахил едилмаси илә М.-да 93), А. Воронихин (Казан килсәси, вә конструксијасынын jүнкүллүү ба
дини биналар əсас јер тутурду. Мәc- 1801-11), А. Захаров (Ленинградда- хымындан јени М.-ын сәҹијjәви хүсу
ҹид, минарә, сонралар исә ханәкаһлар кы Адмираллыг бинасы, 1806—23) вә сијjәтләрини тәҹәссүм етдирир (Hју
вә мүхталиф гурулушлу түрбәләр ти- б.-нын тикдији сарајлар, инзибати би- Јоркун ҹ. Кеннеди ад. аеропортундагы
килирди. 10 әсрдән башлајараг Хила- налар вә jaшa jыш евләриндә 18—19 əср- стWA» ширкатинин тəjjapə вағзалы,
фәтлән асылы олмајан јерли дөвләт- ләр рус классисизминин тәшәккул вә 1962). Јени типли ме'марлығын инки
ләрин әмәлә кәлмәси илә феодал дөв- инкишаф дөврүнүн бәдии принсипләри шафы мүхталиф өлкәләрдә охшар би
рү Азәрб. М. мәктәблари формалашма- там ифадасини тапмышдыр. наларын јаранмасы илә нәтиҹәләнир.ға башламыш, 12—15 əсрләрдә исә

16 әсрин сонларындан Авропа М.- Бразилијада Л. Коста, О. Нимејер,
jүксәк инкишаф мәрһәләсинә чатмыш- ында барокко үслубу Һаким мөвге ту- Финландијада А. Аалто, Јапонијада
ды. Арран, Нахчыван, Ширван-А6- тур. Италија, Алманија вә Франсада К. Танке вә б.-нын лајиһәләри илә ти
шерон, Тәбриз ме'марлары гијмәтли дaha кeниш јајылмыш барокко үслу- килмиш биналарда jерли М: ән'әнәлә
сəнəт намунəлəри japaдырдылар. Ба- бунун сәҹијjәви хүсусијjәтләри Версал ри јени конструксија вә материалларла
кыда Сыныггала минарәси (1078), Гыз вә Лувр сарајларында өз əксини тап- үзви əлагәләндирилмишдир.
галасы (12 аср), Ширваншаһлар сара- мышдыр. 18 эсрдә Гәрбдә сарај тикили- Гәрб ме'марлығында реалист ән'
jы комплекси (15 əср), Марағада түр- ләриндә тәтбиг eдилән рококо үслубу әнәләрин формалашмасына совет шәһәр
бәләр (12 әср), Нахчыванда Мө’мүнә jajылыр. Лакин бу дөврүн М.-ында салма сəнəтинин мүсбәт тә'сири олмуш
хатын түрбәси (1186), Султанијjәдә классисизм өз haким мөвгејини сахла- дур. Совет М.-ынын јаранмасы вә ин
Өлҹајту Худабәндә түрбәси (14 əср), јыр. 19 əсрдә капитализмин сүр'әтли кишафы М. тарихиндә хүсуси мәрһәлә
Тәбриздә Әлишаһ мәсҹиди (1310—20), инкишафы шәһәрләрин план гурулу- тәшкил eдир. Муасир ме'марлығын мү
Көj мәсҹид (1465) вә с. белә абидәләр- шуна мәнфи тә'сир көстәрир, ири шә- тәрәгги ҹәһәтләриндән фајдаланан совет
дәндир. Азәрб. ме'марлары Түркиjә, һәрләрдә јөндәмсиз евләрдән ибарәт М.-ы өз инкишафы просесиндә јарат
Орта Асија, Шимали Гафгаз вә 6. јер- фәһлә р-нлары мејдана кәлир. М.-да дығы зәнкин тәҹрүбә сајәсиндә jеткин
ләрдә дә мараглы М. Әсәрләри јарат- ваһид истигамәт арадан галхыр. Мүх- лик мәрһәләсинә jүксәлмиш, сосиалист
мышлар.

тәлиф үслубларын гарышыг шәкилдә җәмијjәтинин мадди-техники вә идеја
Капитализм ҹәмијjәти М.-ынын тәтбиги, ајры-ајры м. принсипләринин бәдии тəлəбатыны өдәјәҹәк шәкилдә

мејдана кәлмәси вә инкишафында Ита- ејни бинада ишладилмәси ме'марлыға формалашараг јени сосиалист шәһәрлә
лијада Ренессанс (Интибаһ) дөврү еклектик (бах Еклектизм) истигамәт ри, бөјүк м. комплекслари вә надир
Һәлледиҹи рол оjнамышдыр. Ренес- верир. Лакин капитализмин инкиша- абидәләр japaтмышдыр. Мүасир мәрһә
санс М.-ында ичтимаи бина типләри, фы просесиндә әмәлә кәлән јени типли ләдә совет ме'марлығынын ән мүһүм
сарај маһијjәтли имарәтләр (палассо), биналар-чохмәнзилли «кәлиpвeрән фәалијjәт саhəcи cәнаје үсулу илә апа
шәһәркәнары виллалар əсас јер тутур. евләр», бөјүк мағазалар, банк, театр, рыдан күтләви јашајыш биналары ти
Флоренсијада Ф. Брунеллескинин ја- вағзал, сәна је мүəссисəлəри вә с. jени кинтисиндә japaдыҹылыг вэ техники
ратдығы Санта-Марија дел Фјоре кил- гурулуш вә иншаат материалларынын иншаат проблемлəринин јүксəлəн кез
сәсинин күнбәзи (1420—1436) Ренес- japaнмасына вә тәтбигинә сәбәб олур. фиjjәтлә јеринә jетирилмасидир. Бө
санс ме'марлығынын илк намунаси- Дәмир-бетон вә метал (Парисдəки Еј- jүк јаща јыш комплексларинин вә фәһ
дир. Ф. Брунеллески илә јанашы Бра- фел гүлләси, 1889, мүһəндис А. Г. Еj- лә гәсәбәләринин (Москвада Дангауе
манте, Микеланҹело, А. Палладио вә б. фел) конструксијалардан, шүшәдән ровка jашајыш массиви, Бакыда Мәм
ме'марлар италјан Ренессанс ме'мар- (Лондондакы «Бүллур сарај», 1851, мәдјаров, Разин гәсәбәләри вә с.), сәнаје
лығынын көркəмли нүмajәндәләри ме'мар ҹ. Пакстон) кениш истифадә гурғулары (Днепр CEC комплекси), ха
олмушдур. Ренессанс М.-ы сонралар едимəси имканы japaныр. 19 әсрин тирә абидəлəри (В. И. Ленин мавзоле
Авропанын дикәр өлкәләринә (Франса, сонундан М.-да јени «модерн» үслубу jи, ме'мар А. В. Шусев), Веснинларин
Испанија, Инкилтәрә вә с.) јајылмыш иејдана кәлир вә бүтүн капиталист өл- Москва вә Бакыда јаратдыглары мәдә
вә јени хүсусијjәтләр кәсб етмишдир. кәләриндә jajылыр. Бу дөврдә АБШ- нијjәт сарајлары совет ме'марлығынын
16 әсрин сонунда дини иртиҹанын вә ын Нjy-Јорк, Чикаго, Буффало, Сент- илк наилијjәтләридир. Москванын је
мүтгләијjәтин күҹләнмәси Ренессанс Луис вә б. шәһәрләриндә тикилән көj- нидән гурулмасы Һаггында 1935 илдә
ме'марлығынын үслуб хүсусијjәтлә- дәләнләр М.-ын инкишафында мүəј- гәбул eдилмиш гәрара әсaсән көрүлән
рини дәјишдирир вә барокко үслубу jән әһәмијjәт кәсб едир. Илк көјдәлән- тикинти ишлари, Москва метрополитеформалашыр. ләрдән Буффалодакы (Hју-Јорк шта- нинин иншасы, Үмумиттифаг к.т. сәр
Русијада м. бир чох инкишаф мәр- ты) Гаранти-билдинг бинасы (1894— кисиндә (Москва, 1939) мүттәфиг респ.

һәләси кечмиш, бурада көркəмли М. 95, ме'мар л. Салливен) фәртләнир. ларын павилјонлaры вә с.: тикилиләр
абидəлəри (кремл, гала, сарај, мә'бәд Ме'мар л. Салливeнин jетишдирмаси Бөјүк Вәтән мүһарибәси әрәфәсиндә
вә с.) japaдылмышдыр. Русијада мәр- Ф. Л. Рајт 19 әсрин сонларындан баш- совет ме'марлығынын ән јахшы нүму
кәзи күнбəзлә өртүлән хачвары план- лајараг јапон ме'марлығындан кәлән нəлəринин тәҹәссүмү иди. Умумиттифаг
лы, чохнефли килсә композисијасы азмәртәбәли евләрин бөјүк чыxынты- к.т. сәрқисиндәки Азәрб.ССР павилјону
формалашыр, Кијев (Софија килсәси, лы jухары (өртүќ) һиссасини бинанын (ме'марлар с. Дадашов, М. Һүсејнов;
1037),Новгород (Софија мә'бәди, 1045— үфүги гурулушу илә әлaгәләндирмәјә ССРИ Дөвләт мүкафаты, 1941), еләҹә
50), Псков вә б. шәһәрләрдә көркəмли ҹәһд көстəрмишдир [hајленд-Паркда дә дикәр респ.-ларын павилјонларында
М. нүмунəлəри мејдана кәлир. 12 әср- (Иллинојс штаты) Уиллитсин еви, 1902; халг ме'марлығындан кәлән ән'әнәләр
дә Владимир-Суздал кнјазлығынын Бер-Ранда (Пенсилванија штаты) Кауф- бәдии ифадәсини тапмышдыр. Бөјүк
ән јахшы М. Әсәрләри Нерли чајы (Вла- манын вилласы («Шәлалә үстүндә Вәтән мүһарибәсиндән сонра дағылмыш
димир вил.) саһилиндә тикилмиш Пок» ев»), 1936]. Капиталист өлкәләринин шәһәр вә jaшa jыш мәнтәгәләринин бәр
ров килсәси (1165), Владимирдәки Ус- М.-ы бәдий образ проблемлəрини ин- пасы (Волгоград, Кијев, Минск вә с.)
пеније (1158—60) вә Дмитри (1194—97) кар едәрәк конструксија вә бинанын саһәсиндә мүһүм ишләр көрүлдү, јени
баш килсәләри илә тәмсил олунур. Ва- аидијjәтини əсас көтүрүр. Бунунла сəна је шәһәрләринин иншасына баш
сили Блаженны мә'бәди (1555—60) мил- әлaгәдар бәдии ифадә гүввәсиндән мәһ- ланды. Москвада апарылан иншаат
ли ме'марлыг формаларыны вә деко- рум олан конструктивизм вә функ- ишлари умуми план əсасында тикилән
ратив елементләрӣ давам етдирмәклә сионализм үслублары jараңыр. Функ- Һүндүр биналарда (1949—55) өзүнү
јанашы бәзәкли вә мүрәккәбјени м. сионализмин əсас таблиғатчыларындан көстәрир. Әһалинин мәнзил шәраитини
композисијасыны өзүндә əкс етдирир. одан В. Гропиус, Мис ван дер Рое, Ле јахшылашдырмаг үчүн шәһәрләрин
Петербургун əсасынын гоjулмасы Корбүзје вә б.-нын лајиһәси илә тикил- әразисиндәки бош саләләрдә jaшa jыш
(1713) мүнтәзәм планлы шәһәрсалма миш биналарда конструктивизмә хас биналарынын сәнаје үсулу илә күтләви
принсипини мүəjjәнләшдирир, тәбии хүсусијjәтләр (образлылығы форма- тикинтиси башланыр, ирипанелли ев
шәраитин шәһәр композисијасына да- нын функсионал, конструктив мәгсәдә - ләрдән ибарәт микрора јонлар салыныр.
хил олунмасы ән'әнәсини давам етди- ујғунлуғу илә әвәз етмәк вә с.) өз əкси- Həгл. проблемлəринин һәллиндә мүһүм
рир. 18 әсрдә Сарскоје Селода (индики ни тапмышдыр (Чикагода «JBM, шир- әһәмијjәт кәсб едән Москва, Ленин
Пушкин ш.) тикилмиш Јекатерина са- кəтинин бинасы, 1973, ме'мар Мис ван град, Кијев, Тбилиси, Бакы, Дашкәнд
рајы (1743—48), Петербургдакы Гыш дер Poe). 1960-ҹы илләрдән конструк- вә б. метрополитенләрин стансијалары
сарајы (1754—62) барокко үслубунун тивизм тәнәззүлә башламыш, fəрб совет м. сəнəтинин гијмәтли әсәрләрин
рус М.-ында көркəмли намунәләрин- М.-ында jүнкүл конструксијалардан дәндир. Москвада Кремлин гурултај
дәндир. В. Баженов (Москвада П. J. гала типли м. нүмунəлəри japaдыл- лар сарајы, Калинин проспектиндә ти
Пашковун еви, 1784—86), м. Казаков мышдыр. Е. Саариненин лајиһәси илә килмиш ГИЈШ-ин чохмәртәбәли бинасы
ACE—28, ч. 6
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(1969, ме'мар м. в. Посохин вә б.), гигат ишлари апарылыр, Азәрб. инҹә- ләшмә гајдасына малик олуб дирәк-тир
«Россија» меһманханасы (1970, ме'мар сəнəтинин мухталиф cahəлəринә, дөвр- конструксијанын бәдии шәкилдә ишлән
д. н. Чечулин вә б.), Дашкәндин мəр- ләринә вә хадимларинә һәсредилмиш мәсинә әсасланан мемарлыг композиси
кәзи мејданы, Тбилисидəки «Иверија» монографијалар чап едилир: «Азәрбај- јасы типи. Гәдимдән бир чох халгын
(1967, ме'мар д. д. Каландаришви- ҹан халг мусигисинин əсаслары» (1945), меѓмарлығында (Гәдим Мисир, Иран)
ли), Бакыдакы «Азәрбајҹан», «Моск- «Азәрбајҹан драм театры» (1959), «Азәр- мүхтәлиф ордерләр тәтбиг олунмуш
ва» (1969, 1978, ме'мар м. Һүсејнов) бајҹан хәлчәси» (ҹ. 1, 1961), «Азәр- дур. Гәдим Јунаныстaндa japaныб сон
меһманханалары, Таллин, Рига, Вил- бајҹан ме'марлығы тарихи» (1963), ралар Гадим Ромада мүəjjән тәкамүлә
нүс, Дашкәндә вә с. шәһәрләрдәки јаша- «Азәрбајҹан совет тәсвири сәнәти» украмыш классик М.о. (дорик, ионик,
jыш р-нлары (Вилнүсдəки Лаздинај, (1970), «Совет Азәрбајҹаны мусиги ин- Коринф) Авропа ме'марлығынын инки
Жирмунај вә с.), еләҹә дә иҹтимаи би- ҹәсәнәтинин очерклари» (1970), «Султан шафында бөјүк рол оjнамышлар,
наларда совет ме'марлығынын наилиј- Mәhәммәд вә онун мәктәби» (1970), «Ү. Дорик вә ионик ордерләр (фризсиз
jәтләри əкс олунмушдур. Совет , ме'- hаҹыбəјовун мусиги-естетик көрүшлә- илк варианты) jеткин композисија сис
марлығынын тә'сири илә сосиалист өл- ри» (1973), «Азәрбајҹан театры» (1974), теми кими е.ә. 6 әсрдә ағая конструкси
кәләринин сəнəти ҝениш ин - «Азәрбајҹан декоратив-тәтбиги сәнәтлә- jаларын умумиләшдирилмаси эсасында
кишаф етмиш, шәһәрләрин jенидән гу- ри» (1976), «Гафгаз Албанијасынын ин- japaнмышдыр. Тирләрлә өртүлмүш јас
рулмасы, јени шәһәрләрин салынма- ҹәсәнәти» (1976), «XIII—XVII асрләрдә ты дамлы вә ја гамышла (јахуд саман
сы, jaшa jыш биналарынын күтләви Азәрбајҹан әлјазма китабларынын бә-ла) өртүлмүш икичатылы дамлы тики
тикинтиси саһәсиндә мүһүм ишләр кө- дип тәртибаты» (1977), «Азәрбајҹанын лиләр дорик ордерин, торпагла өртүл
рүлмүшдүр. Шәһәрләрин мəркәзи һис- тарихи шәһәрләри, онларын мүһафизә- мүш јасты дамлы тикилиләр ионик ор
сәси илә әтраф р-нларын арасында тә- си вә jенидән гурулмасы проблемләри» дерин прототипи олмушдур. Дорик ор
задын ләғв сдилмаси јерли хүсусијjәт- (1979) вә с. Ин-т респ.-да ме'марлыг вә дер гәдим јунан ме'марлығынын текто
ләрә малик сосиалист өлкәләри М.- инҹәсәнəт тарихинин, онун проблемлә- ник əсасыны даhа аjдын вә лаконик
ынын умуми ҹәһәтидир. ринин өjpәнилмасини әлагәләндирир, формада үзә чыхарырды. Е.ә. 6 әсрдә
Елми-техники ингилабын М.-а бө- инҹәсәнәт саһәсиндә елми кадрларын јаранмыш дорик ордер зһиссәдән иба

jүк тә'сири бу сəнəтин спесифика- hазырланмасында мүһүм рол ојнајыр. pəтдир: 1) үчјаруcлу əсас (стереобат);
сындан доғур. Лакин иншаат техника- Ин-т маркази елми-тəдгигат ин-тлары 2) абак вә exинли капител илә тамам
сынын найлијjәтләриндән истифадə- илә јанашы гардаш респ.-ларын мева- ланан каннелүрлү (новлу) јүкдашыдан
етмәк принсипләри сосиализм ҹәмијjә- фиг ин-тлары илә сых элага сахлајыр. сүтун (адәтән, ентaзис əјрилији олур);
ти илә капиталист өлкәләри арасында Ин-тда Ү. Һаҹыбəјов, С. Дадашов, ч. 3) карниз, фриз вә архитравдан тәшкил
мүхталиф шәкилдә тəзаһүр eдир. Ка- ҹәфәров, А. Газыјев вә б, ишләмишләр. олунмуш антаблемент. Е.ә. 6 әсрин ор
питалист өлкәләриндә М.-ын идејабә- Азәрб.CCP EA-нын акад. М. Һүсејнов таларында јаранмыш ионик ордер даћа
дии вәзифәләри техники усуллара табе (директор), Азәрб.CCP EA-нын м. үзв- зәриф вә бәзәклидир. Сүтунун даирәви
етдирилир. Сосиализм ҹәмијjәтиндә ләри ə. B. Саламзадə, К. Кәримов, аjаглығы мүрәккәб профиллидир, нов
исә техниканын јаратдығы бу имкан- Азәрб.ССР халг рәссамы л. Кәримов лар назик золагла бир-бириндән ауры
лардан М.-ын спесифик, идеја-бәдии ин- тун əмəкдашларыдыр. лыр. Ионик капитeл дөрдбуҹаглы назик

вә тәрбијави хусусијjәтләринин ҹан- МЕМАРЛЫГ ОРДЕРЛӘРИ-мүəjjән абак, ехин вә волјуталы jастыгдан иба
ландырылмасы үчүн јүксәк сәвијjәдә формаја вә елементләрин хүсуси јер- pəтдир. Волјута ионик сүтун башлығы
истифадә олунур. м. Һаггында даhа
əтрафлы мә'лумат үчүн бах Азәрбајҹан
ССР'хүсуси ҹилдинә, ССРИ мәгаләси
нин, мүттәфиг вә мухтар респ.-лар, дөв
ләтләр, шәһәрләр һаггында мәгаләләрин
ме'марлыг бөлмәсинә.

әд.: Маркс К., Энгельс Ф.,
об искусстве, т. 1—2, м., 1976; Ленин
В. И., о литературе и искусстве, в изд.,
М., 1979; Саламзадə ə. В., Садыг

ә. Ә., XVIII—XIX әсрләрдә Азәр
1961;Казанда jашајыш биналары,

иншаат сәнәти. Б., 1978; Вель флин Г.,
Ренессанс и барокко, пер. с нем. Спб.,
1913; История архитектуры, 2 изд.,русской
М., 1956; История советской архитектуры. -

народов мира, т. 1—5, М., 1962—81;У сей
нов М, Бретанидкий л., Салам
заде А., История архитектуры Азербайд
жана, М., 1963; Всеобщая история архи
тектуры, 2 изд., т. 1—12, М.—Л., 1970—77;
Зодчество. Сб. 1(20), гл. ред. Ю. С. Яра
лов, М., 1975; Ле Корбюзье., Архи
тектура XX века, 2 изд., пер. с франц., м.,
1977; Проблемы архитектуры, М., 1981.

МЕМАРЛЫГ АКУСТИКАСЫ-бах
Акустика.

МЕЃМАРЛЫГ ВӘ инҹәсәнәт ин
СТИТУТУ, Азәрб. CCP EA Me'
марлыг вә и нҹәсәнәт инс

титуту-респ.-да сәнәтшүнacлығын
елми мәркәзій. ССРИ EA Азәрб. Филиа
лында тәшкил eдилмиш инҹәсәнәт бөл

мәсинин (1944) әсaсындa japaдылмыш,
1945 илдә Азәрб.CCP Инҹәсәнәт Инс

титуту адландырылмышдыр. 1951 ил- Јунан ме'марлығында ордерләр. Андорик ордер (Афинада Парфенон мә'бәди):
дән индики адыны дашытыр. Ин-тун 1-сима; 2 — габаға чыкмыш тава; "змутул; 4 — гутталар, јахуд регулалар; 5
ме'марлыг тарихи вә нәзәријjәси, шә- триглиф; 6—метоп: 7— тенија; 8— гутталы рәф; 9— абак; 10 — ехин; 11- кәмәрҹик
Һәрсалма, тәсвири сəнəт, декоратив-тәт- ләр; 12-капитeл боjуну, јахуд кипотрахелион; 13— каннелүрләр (новлар); 14—
биги сəнəт, мусиги сəнəти, мусиги фолк- стилобат (стереобатын-үч japycлу əсасын үстлилләси). Бионик ордер (солда

ләрин бәрпасы проблемлəри лаборатори- Ефесдә Артемида мә'бәди: 1-сима; 2-габага чыхмыш тава; 3— фриз; 4— дишләр;
јасы вар. Ин-тда Азәрб. ме'марлығы, дүрләр (новлар); 11—јарымвал, јахуд торус; 12—скотси; 13- плинт; 14 — стилобат.
декоратив-тәтбиги вә тәсвири сəнəти, в дорик ордерин прототипи. Г— ионик ордерин прототипи. Д— Еолија капители
мусиги, театр вә киносу Һаггында тәд вә онун ағаҹ прототипи (Неандријада мә'бәд).
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ва

нын характерик елементидир. Ионик МЕМБРАНЛАР, биоложи мем- тә'сирини, мембранларын əсас функси
ордерин антаблементи 2 һиссәлидир (ар- бранлар—һүҹејрән ин, субһүҹејpə јасыны вә oнлaры молекулјар сәвијjәдә
хитрав вә карниз). Архитрав көрүнүш- һиссәҹикларинин, һәмчинин прото- өjpәнмәкдир. М. техникада да әһәмиj
ҹә дорик ордердә олдуғундан jүнкүлдүр. плазманы дешиб кечән каналҹыг вә го- jәтлидир.
Үфуги чыxынтылар ону з золаға бө- вугҹугларын сәтһиндә јерләшән назик,
дүр. Архитрав вә карниз арасында молекулјар өлчүлү əсас гурулуш еле Әд.: Биологические мембраны, под
дошләр сырасы (дентикул) јерләшир, ментләри. М. һүҹејpəнин həјат фәалијjә ред. П. В. Сергеева, М., 1973, Поли
карнизи тамамлајан һиссә зəнкин на- тиндә мүһүм рол ојнајырлар; јағлар- бран животной клетки и ее мем

микроо крухышлaрлa бәзәдилир. Ионик ордерин дан вә зүлаллардан тәшкил олунмуш- жение, М., 1975; Касумов Х. М.,
е.ә. 525 илдә japaнмыш вә е.ә. 5 әсрдә дур. Илк дәфә 19 әсрин ахырында фран- «Антибиотики», 1981, № 2, с. 143—155.Афинада кениш инкишаф етмиш Атти- сыз алимлари К. Бернард вә Р. Пфеф
ка вариантында һәр ики эсас ордер (до- фер белә нәзәријjә ирәли сүрдүләр ки, МЕМЕЛ (Memel)-Лит.ССР-дә Клајрик вә ионик) үзви шәкилдә узғунлаш- Күҹејpə М.-ла өртүлмүшдүр вә ону педа ш.-нин кечмишады.
дырылмышды (Афинада Нике Аптерос хариҹи мүһитин тә’сириндән горујур. 20 МЕМлинг (Memling) Һансмә'бәди, Ерехтејонун шм. портики). әсрин орталарында електрон микро- 1440, (тәгр.

Зеликенштадт, Кессен— 11.8.

Е... 5 әсрин 2-чи јарысында Ко- скопунун кәшфиндән сонра бу нәзәриј- 1494, Брегке)— Нидерланд бојакары.ринф ордери јаранмышдыр. Коринф jә тәсдиг олунду: Муасир бахымдан 1465 илдән Брүгедә ишләмишдир. М.
ордеринин сүтун башлығы килсә зəнки м. бимолекулјар фосфолипид гатын- ин әсәрләри үчүн сакит əhвали-руһирформасында олур, стилизә едилмиш јар- дан ибаратдир; онлaрын молекуллары jә, ајдын колорит, образларын мүəjjән
паг шəклиндә ме'марлыг елементлари арасында мембран зүлаллары дүзүл- гадәр монументаллашдырылмасы, һумаилә бэзэдилир; бу да ону ионик ордер- мүшдүр. Галынлығы "60—100 A°-дир. низм елементлари сәҹијjәвидир («Мардән фәртләндирән ҹәһәтдир.

М. мүрәккәб биоложи систем олуб, он- jәм ана мүгәддәсләрлә» триптихи, 1468,Ме'марлыгда ордер системи е.ә. 5
ларда бир чох просесләр (фосфолипид- Милли галереја, Лондон; «Мәһшәр

әсрин орталарында классик јунан ме'- ләрин оксидләшмәси, сəc вә ишыг енер- күнү», 1473, Мүгәддәс Мәрзәм костмарлығынын бәдии үслубуна чеврил- жисинин електрик импулсуна чеврил- jолунун меһрабы, Гданск; «Вирсавија»,мишди. Гәдим Јунаныстанда М.о. донуг мəси, фотосинтез, һүҹејрәләрин бөлүн- тәгр. 1485, Баден-Вүртемберг Top
«гануни» («каноник») системә чеврилмә- мəси вә с.) мүшаһидә олунур. М.-ын пағы Музеји, Штутгарт). М. «Мәрзәммиш, онун елементлари арасындаѓы мү
тәнасиблији азаҹыг дəјишмәклә бинаја
мухталиф һәҹмлилик, әзәмәт, jүнкүллүк

инҹәлик верилмишдир. М.0.-нин

бу хассаси классика дөврү гэдим јунан
тикилиләринә тәкpаредилмәз фәрди
лик кəтирмиш, ордерләрин кениш тәт
бигинә сәбәб олмушдур. Годим Ромада
Тоскана (е.ә. 1 асрнерамызын 1 әсри)
вә композит ордерлари јаранмышды.
Дорик ордерин бәсит варианты олан
Тоскана ордери үчүн сүтунун канне
дүрсүз (новсуз), фризин Һамар олма
сы характерикдир. Композит ордерин
дә Коринф сүтун башлығы илә ионик
ордерин волјутасы бирләшдирилмиш
дир. Гэдим Рома дөврүндә вә сонралар h, мемлинг.
ме'марлыгда чохjapycлу ордер компо- «Чармыха чәкилмә».
зисијалары jajылмышды. М.о. 15 əср- 1491. Тасвири Сəнәт
дән Гәрби Авропа ме'марлығынын Музеји. Будапешт.
тәркиб 'һиссәләриндән олмуш, 17 әсрин
сонундан рус ме'марлығында тәтбиг
едилмишдир. Классик ордерләрин нә
зәри ҹәһәтлән мәнимсәнилмаси (Витру
ви, Алберти, Винјола ва б.), əсасəн он
ларын елементләринин тәсвири вә га
нунилик» нисбати ахтарышы илә мәh
дудлашмышдыр. 19 əсрдә псевдоклассик

еклектизм шәрайтиндә ордер нәзәријjә- əсас функсијаларындан бири дә сечилсинин еһкам кими баша өз көрпəси илә» (15 əср) таблосунда
мәктәбинаүзүндән ме'марлыға тарихи көзәллик миш маддəлəрин һүҹејрәјә дахил олма- Губа -Ширван халчачылыг

сыдыр. М.-ын бир чох функсијасы мо- мэнсуб Ширван» халчасыны тәсвирганунларындан кәнар инҹәсәнәт кими
бахылырды. 20 әсрдә М.О.-ндән лекулјар сәвијjәдә өjpəпилир. етмишдир.

классисизм тәмајүлләри илә бағлы олан Әд.: Бергельсон Л. Д., МЁМнон— гəдим јунан мифолокијаБиоло
ефиопларын һөкмдары, сүбһме'марлыгда, әсacән бәзәк кими исти- гические мембраны, М., 1975; касу- сында

фадә едилир. мов Х. м. Успехи современной биоло- шәфәги илаһәси Еосун оғлу, Троја мү
гии, М., 1977; Беркинблит м. Б., hарибәсинин иштиракчысы. Рәвајәтә

Әд.: Витрувий, Десять книг об Божкова в. п., Бойцова Л. Ю. көрә Ахилл илә тәкбәтәк вурушмада
архитектуре, [пер. с итал.1, т. 1, М., 1936; и др., Высокопроницаемые контактные һәлак олмуш, Ефиопијада дәфн едил
Маркузон В. Ф., Архитектурные ор- мембраны, отв. ред. л. м. Чайла хян, мишдир. Фир'он III Аменхотепин дөвдера. Происхождение ордера, в кн.: Все- М., 1981.

рүндә Фивада (Мисир) japaдылмышобщая история архитектуры, т. 2, М., 1973.
МЕМБРАНолокиА — мембранла-ики нəhəнк hејкәлдән бири М.-ун тәc

МЕМБРАН (лат. membrana — пәрдә), рын гурулушуну вә oнлaрын функсија- вири heсaб олунурду. Зәлзәлә заманы
техникада— мүҳтәлиф тәзјигли ики сыны өjpәнән јени елми истигамәт. Һәр зәдәләнмиш hејкәлин сүбһ чағы чыхар
һәҹми бир-бириндән азырмаг, һәмчи- hүчејрә хариҹдән назик, давамлы вә дығы сəc М.-ун сəси илә ејниләшдири
нин тəзјиг дəјишгәлэрини хатти јердә- еластики мембран илә әһатә олунмуш- лирди.
јишмәјә вә әксинә чевирмэк үчүн иш- дур. Али организмларин һүҹејрәләри- МЕМОРАНДУМ (лат. memorandum -
ләнән назик еластик тәбәгә. Өз пери- нин дахилиндә әлaвә мембран гурулушу јадда сахланылмалы отеј) — 1) Бејнэл
метри бојунҹа бәркидилир. М.-дан вардыр. М.-нын эсас вәзифаси мембран- халг мүнасибәтләрдә дипломатик јазыш
киплик јаратмагдан өтрү (мас., вакуум ларын гурулушуну, липидларин гар- ма формасы; хатырлатма нотасына
клапанларында, мембранлы насослар- шылыглы тә'сирини, пассив вә актив охшајыр. Бурада М.-ун көндәрилмә сә
да), һәссас елемент кими (мас., дифе- нәглолунма механизми наситәсилә ион- бәби илә әлагодар мәсәләнин фактик
ренсиал манометрләрдә), механики ларын биоложи мембранлардан кечи- hүгуги, јахуд сəнəд һиссаси шәрһ еди
сәcјазма ва јенидэнсəсяәндирмә апа- рилмасини, липидларин оксидләшмә лир. Чох заман мөһүрсүз, имзаланма
pa рында (мэс., микрофонда, теле- механизмини, дəрманларын, һормон- дан мүстәгил сәнәд кими тәгдим олу
фонда) вә с.-дә истифадә олунур. ларын вэ зәһәрли маддəлəрин мембрана нур. 2) Тиҹарәтлә мүхталиф мәсәлә
28, ч. 6

нео
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әд:

чох

ләрә даир хатырлатма мәктублары. чох һиссәси чәлтик әкинларидир (илдә E. Чермак ејни вахтда өз тәҹрүбәләрин3) Сығорта заманы (хүсусилә дәниз 3 дәфәјәдәк мәһсул jығылыр). Таиланд дә М.-инәлдә етдијинәтиҹәләри алмыш
дашымаларында) сығортачынын зəрəри әһалисинин чох һиссәси М.О.-нда jаша- вә jалныз бундан сонра М.-ин унудул
өдəмəкдән имтина етмәси һалларынын јыр. Өлкәнин пајтахты Бангкок ш. муш ишлари jенидән дигтəти ҹәлб ет
сијаһысы. М.О.-ндадыр. мишдир. 1965 илдә дүнја елми иҹтиМЕМОРИАЛ ОРДЕР —heсaблaрын МЕНАМ-ЧАО-ПРАЈА, менам маијjәти М. Кәшфләринин 100 иллијини
корреспонденсијасыны мүəjjән едән Һинд-Чин ј-а-нда, Таиландда чај. Уз. тәнтәнәли сурәтлә гејд етмишдир.мүһасибат сәнәди; бу сәнәдә көрә иҹра тәгр. 1200 км (əсас голу Пинг чајы илә
олунмуш тәсәрруфат әмәлијатынын бирликдә тәгр. 1500 км), һөвзәсинин ными гибридами, М., 1965 с биографич.Әсәрләри: Опыты над раститель
маблағи мүһасибат учотуна јазылма - саћ. тәгр. 150 мин км”. Khунтһан сил- очерком); Соч.), в кн.: Мендель г;
лыдыр. м.о.-дә мүһасибат heсaблaры- силәсиндән башланыр. Сиам көрфәзи- Hoдэн Ш., СажрэO., Избр. работы,
нын адлары (ја шифрләри), һәр һеса- нә төкүлүр. Јағыш сулары илә гидала- М., 1968.

бын мәйләғи, умуми маблағ, тәсдигеди- ныр. Сувармада истифадә едилир. .: Гайсинович А. Е., Зарожчи сəнəдләр, јахуд гыса јазыларынмәз- Ағам ахыдылыр. Балыг (эсасəн, чәки) родилась нетеория Орел в.,
Менделя, «Природа»,мунуна истинад көстəрилир.

дарлығын журнал-ордер формасы за- гкок вә Ајуттһаја ш.-ләри М.-Ч.-П. са- ный С. А., Мендель, менделизм и даманы М.о. тәртиб едилмир. һилиндадир. лектика, М., 1972.
МЕМУАР (фр. memoires, лат. memo- МЕНАНДР (Ménandros) (е.ә. тәгр.
ria— хатирә-бах Хатирә әдәбијјаты. 343-е,ә. тәгр. 291-гəдим јунан дра МЕНДЕЛ ГАНУНЛАРЫ –Г. Менде
МЕМФИС (јун. Мémphis, әр. і ) матургу. Јени Аттика комедијасынын лин Кәшф етдији, ирсијjәтин корпус
—Годим Мисирдә шәһәр. Е.ә. 3-чү јарадыҹыларындандыр. 100-дән кулјар, дискрет тәбиәтини ашкара чы
минилликдә Нил чајынын сол са» әсәр («Гәһрәман», «Мүнсифләр мәһ- харан ганунaујғунлуглар. Менделиз
һилиндә (Гаһирәдән ҹ.-г.-дә) салын- кәмәси», «Кәсилмиш һөрүк», «Гара мин инкишаф етдији еркән дөврләрдә
мышдыр. М. Мисирин дини, сијаси, мә- габаг» вә с.) јазмышдыр. Айлә-мәйләт Мендел 1, 2, 3 ҹүт контраст әламәтләри
дәнијjәт вә сәнәткарлыг мəркәзи, Годим мүнагишәләри јарадыҹылығынын баш- илә (аллелләри илә) фәргләнән битки
падшаһлығын (е.ə. 28—23 әсрләр) пај- лыҹа мөвзусудур. Әсәрләриндә гадын ләр арасында апардығы чарпазлашдыр
тахты олмушдур. М.-дә аллаһ Птанын вә ушагларын, гулларын һүгуглары мү- манын (һибридләшдирма) нәтиҹәләрини
мә'бәдинин (е.м. 3-ҹү миниллик) галыг- дафиә олунур, ичтимаи ејбәҹәрликләр тәһлил едәрәк 3 гaнун кәшф етминдир:
лары, Јени падшаһлыг дөврүнә аид ифша едилир. Јарадыҹылығы Рома вә чарпазлашдырмадан алынан 1-ҹи нә
сфинкс вә II Рамсесин 2 нəhəнк hејкә- Авропа драматуркијасынын инкиша- силдә (Fi-дә) валидејнләрдән биринин
ли (е.ә. 14 әсрин сону—13 әср) вә с. фына тә'сир көстəрмишдир. әламәтинин (ирсијjәт амилинин) үстүн
мүһафизә олунмушдур. Фир'онларын вә 1964; кәлмәси, дикəринин исә кизли талмасы
ә'јанларын еһрам вә сәрдабалары олан Брюзга, в кн.: "Античная драма, М., 1976. доминантлыг гануну; чар
М. некрополлары индики Ҹизә, Сакка- Әд.: Султанлы ә., Антик әдәбијја- пазлашдырма нәтиҹәсиндә алынан 1-ҹи
ра, Әбу-Сир, Дашур јахынлығындадыр. ты тарихи, Б., 1958; Ярхо В. Н., У исто- нәсилдә бирләшмиш әламәтләрин (он
МЕмфис (Memphis)— АБШ-ын ҹ. - ков европейской комедии, М., 1979. ларын амилләринин — кенләринин) 2-ҹи
унда, Теннесси штатында шәһәр. Мис- МЕНГУ ТЕМУР (?—1282) —Гызыл нәсилдә (F2-дә) 3:1 нисбәтиндә бир
сисипи чајында порт. Д.ј. вә автомобил Орда ханы (1266—82); Батунун нәвәси. бириндәл ајрылмасы әламәтләрин
jоллары говшағы. ӘҺ. 900 мин (шәһәр- Онун дөврүндә татарлар, мүттәфиглəри парчаланмасы ган уну; бир
əтрафы илә,. 1974). Өлкән ин ҹ.-унда олан рус кнјазлары илә бирликдә, Би- ҹүт әламәтлән (аллелдән) артыг əла
ири иктисадијјат мәркәзләриндән бири- занс (тәхм. 1269—71), Литва (1275) вә мәтләри илә фәртләнән валидејнларин
дир. Машынгајырма, ағаҹ e'малы, је- Гафгаза (1277) jүрүшләр етмишди, М.Т.- чарпазлашдырылмасында һәр аллелин
јинти, кимја сәнајеси, ун-т вә с. вар. ун вахтында Крымда Ҝенуја колонијасы дикариндән олмајараг 3:1
Тикинти конструксијалары истеһсал Кәфәнин əсасы гоjулмушду. М.Т. рус нисбәти илә cәрбəст араланмасы әла
едилир. килсәсини Гызыл Ордаја веркиләрдән мәтләрин асылы олмадан
МЕН (Man)-Ирландија дәнизиндә азад етмәк үчүн јарлыг вермишди. бајланмасы гануну; буну
ада. Б. Британијаја мәхсусдур. Саh. МЕНДЕЛ (Mendel) Грегор Иоһанн сәрбəст парчаланма гануну да адлан
588 км?, əh. 56 мин (1971). Макс. Һүнд. (22,7.1822, Хејнсендорф, Австрија-Ма- дырмаг олар.
619 м-дир. Мүлајим дәниз иглими вар. ҹарыстан, МЕНДЕЛЕ мојХЕРСФОРИм (тәиндики

Чәмән биткиләри јајылмышдыр. Мал- Гинчитсе, Чехосло хәллүсү; әсл фамилијасы Бројде,
дарлыг, әкинчилик инкишаф етмиш- вакија 6. 1. 1884, паспорта көрә Шолом-Јаков Абра
дир. Дәнизкәнары курортлар Австријавар. Брјунн, мович) (2.1.1836, БССР.индики

Əсас шәһәри вә порту Дугласдыр. Маҹарыстан, инди Минск вил. -нин Капыл гӘс. —-8.12.1917,
МЕН (Maine)— АБШ-да, Јени инкил- ки Брно, Чехослова Одесса)-jәһуди јазычысы, маарифчи
тәрәдә штат. Канада илә һәмсәрһәддир. кија)-Австрија тә демократ. «Гијамәт күнү» (1860) ше'р
Cah. 86 мин ҡм?. ӘҺ. 992 мин (1970). биәтшунасы, ирсиj китабында, «Кичик адам» (1864), «Топал
Инз. м. Огаста ш.-дир. Əразисинин чох jәт һагтында тә'ли Фишка» (1869), «Аталар вә ушаглар»
һиссәси Аппалач д-рындадыр. Иглими мин — менделизмин (1868, тәкмилләшдирилмиш варианты
мүлајим рүтубәтлидир. Əразисинин ја- баниси. 1843 илдә 1912), «Јабы» (1873), «Үчүнҹү Вениа
рыдан чоху мешәдир. Чохлу көл вә Олмјус ун-ти нәз миниң сəjahəти» (1878) повестләриндә
астаналы чај вар. Игтисадијјатында диндә фәлсәфә син дини фанатизм, буржуа ҹәмијjәти ифша
к.т. мүһүм јер тутур. Әмтәәлик к.т. фини битирмиш, олунур, jәһуди зәһмәткәшләринин аҹы
мәһсулунун тәгр. 2/3-сини hејвaндaрлыг Bјана ун-тиндә азад динләјиҹи кими начаглы һәјаты тәсвир eдилир. «Шлoj
верие. м. картоф истеһсалына көрә (1851—53) физика, ботаника, палеонто- ме реб Хаим» (1894—1917) автобиогра
АБШ-да 1-ҹи јердəдир. Ағаҹ тəдарүкү, докија вә аналитик кимја фәнләрини өj- фик повести вар.
ағаҹ e'малы, xүсусилә сәллүлoз-кағыз, рәнмишдир. 1856—63 илләрдә 22 нохуд Әсәри: Маленький человек. Путе
һәмчинин дəри-аjагтабы, тохуҹулуг, ти- сортунда һибридләшдирмә апармышдыр. шествие Вениамина Третьего. Фишка Хро
киш сәнајеси, тикиш вә аjагтабы ма- Алынмыш бүтүн һибрид: типләринин мой, М., 1961.
шынлары истеһсалы инкишаф етмиш- мигдары, heсабланмасы, һәмчинин М.
дир. Кәмигајырма, балыг консерви сə- тәфәккүрү үчүн характер олан вариаси- МЕНДЕЛЕВИУМ (лат. Mendelevium),
најеси вар. ја-статистик ҹәһәтдән данашма она илк ма—сүн’и радиоактив кимјави елемент;
МЕНАМ'oBАЛЫҒЫ— Һинд-Чин ј-ан- дәфә ирси амилләрин комбинасијасы вә актиноидләр фәсиләсинә дахилдир;
да, Таиландда овалыг. Һинд-Чинин сəрбəст ајрылмасы ганунaујғунлуглары- Д. И. Менделејевин шәрәфинә белә
мәркәзи һиссәсиндәки дағдарла Корат ны əсасландырмаға вә ифадә етмәјә им- адландырылмышдыр; ат.н. 101-дир; са
платосу арасында тектоник чөкəкликдә- кан верди. Бу ганунaујғунлуглар ирсиј- бит изотоплары joxдур; күтлә әдәди
дир. Уз, тәГР. 500 км, ени 200 м-ә гәдәp, jәт тә°лиминин əсасыны тәшкил етмиш 252, 254, 255, 256, 257 вә 258 олан 6
саћ. тәгр. 100 мин км?-дир. Менам -Чао- вә Мендел ганунлары адыны алмыш- радиоактив изотопу мә'лумдур. Ән

258Мd изоПраjа чајы вә онун голларынын аллү- дыр. М. арычылыг, метеоролокија, бағ- давамлысы с радиоактив
чөкүнтүләриндән тәшкил олун- чылыгла да мәшғул олмушдур. М.-ин топдур (Т.,=54 күн). Мәһлулларында

мушдур. Иглими субекваториал муссон- кәшфләри дөврүнүн бә'зи көркəмли бо- оксидләшмә дәрәҹәси +3-дүр, лакин
дур. Иллик јағынты 1000 мм-дән чох- таникләринә мә'лум олса да сағлығында +2' вә +1 оксидләшмә дәрәҹәси дә
дур. Тәбии битки өртүİY, әсacән, муссон лазымынҹа гијмәтләндирилмәмишдир. көстәрир (+1 оксидләшмә дәрәҹәси көс
мешәләри вә коллуглардыр. Овалығын 1900 илдә һ. Де Фриз, К. Корренс вә тәрән илк трансуран елементдир). М.-у

асылы
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бир груп Америка алими синтез ет- бир чох шәһәр, күчә, али мәктәб, елми- сир биолокијанын парлаr фасилләрин
мишдир (1955). тəдгигат ин-ту вә кимја мүəccиcəси онун дән биридир. М.-ин мејдана кәлмәси

Әд.: Энциклопедия
ады илә адландырылмыш, 101-ҹи еле- 1900 илдә Г. Менделин (1866) унудул

неорганических

материалов, т. 1, Киев, 1977. ментә, Ајда кратерә, Кунашир а.-нда муш ишларинин ашкара чыхарылмасы
(Курил а-ы) фәалијjәтдэ олан вулкана, вә тәсдиги илә әлaгәдардыр. Ирсијjәт

МЕНДЕЛЕЕВ Дмитри Иванович (8. Щимал Бузлу Океанында суалты зир- ганунaујғунлуглары һаггында илк фәр
2.1834, Тоболск—2.2.1907, Петербург)— вәјә онун ады верилмиш, Ленинградда зиjjәләри һәлә 18 әрдә алман ботаники

рус кимјачысы, пе ев-музеји тәшкил eдилмишдир. Үмум- Ј. Көлрејтер, 19 әсрин әввәлләриндә ин
дагог вә иҹтимаи ха- иттифаг Кимјачылар Ҹәмијjәти М.-ин килис бағчысы Т. Е. Најт (1809—24),
дим, кимјави еле- адыны дашыбыр, Бакыда үмуми вә тәт- франсыз биткичилəри О. Сажре вә Ш.
ментләрин дөври га- биги кимја үзрә 12-ҹи М. гурултајы Ноден сөзләмишләр. Мендел көстәрир
нунунун мүәллифи, кечирилм ишдир (1981). ки, ирси «елементләр» (амилләр) әла
Петербург EA м. Әсәрләри: Соч., т. 1—25, м. — Миддә олуб чарпазлама нәтиҹәсиндә
үзвү (1876). Еле- л., 1934—54; Избр. лекции по химии, м., говушмур вә итмир. Әввәлки насилләр
ментләрин дөври га- 1968. дә онлардан бири үстүнлүк тәшкил едиб
нуну вә елементлә- Әд.: Зүлфугарлы ҹ. и., Дмит- (Мендел ону «доминантлыг» адландыр

чыхыр,рин дөври системи АДУ Елми әсәрләрелкемја серијасы), 1964; мышдыр) мејдана «итмиш»

М.-ә дүнја шөһрәти , кадсардер. Кем прогнозы Д. И. Менделә көрә «ресессив») әламәт исә
газандыр мышдыр. Менделеева в атомистике, кн. 1—3, м., сонракы нәсилләрдә тәдриҹән өзүнү бү
М. Өз елми-тəдги- 1977—79; Дмитрий Иванович Менделеев, руза верир. Мендел ирси әламәтләри
гат ишларинин һәлә Библиографический указатель трудов, тә'мин едән амилләрин сабитлијини вә

илк дөврүндә кимдәви бирләшмәләрин Л., 1978. гејри-асылылығыны тәҹрүбәдә нәинки
тәркиби, физики хассəлəри вә форма- МЕНДЕЛЕЕВ АДЫНА ҮМУмит- сүбут етмиш, Һәм дә һәр ҹүр Һибрид
лары арасындакы əлагә илә мараглан- тиФАГ Ким ЈА ҹәмиәти-бах ләшдирмә заманы еһтимал олунан миг
мыш вә узун илләр давам едән ахта- Кимја ҹәмијjәти. дар вә нисбәтләрини дәгиг heсaблaмыш
рышлар нәтиҹәсиндә елементләрин МЕНДЕЛЕЈЕВ дөВРИ сисТЕМИ — дыр. Илк менделчиләр вә oнлaрын бир
дөври системи ҹәдвәлини һазырларыб бах Елементләрин дөври системи. Чох тəнгидчилари әламәт вә ирси амил
нәшр етдирмишдир (1871). Бу ҹәдвәлдә МЕНДЕЛЕЈЕВйн дөВРИ ГАНУНУ анлајышыны кифајəт дәрәҹәдә ардын
М., бир сыра елементин атом чәкисини — кимјанын əсас ганунларындан бири. баша дүшмүрдүләр. Буна көрә Дани
вә валентини дәгигләшдирмиш, елмә 1869 илдә Д. И. Менделеев кәшф ет- марка алими в. Иоһансенин кен, кено
мә'лум олма јан бир нечә елементин мишдир. Бу ганунда дејилир: кимјәви тип вә фенотип (1909) анлајышларыны
(Ga, Sc, Gе вә с.) варлығыны ирәлиҹәдән елементләрин хассəлəри онларын атом ирәли сүрмәси, кенотип вә фенотип га
хәбәр вермиш вә хассəлəрини тасвир чәкисиндән асылы олараг дөври су- нунaујғунлугларынын фәргинә әсасла
етмишдир. Сонралар кәшф едилән бу рәтлә дәјишир. Елементләрин дөври нан тәмиз (саф) хәтләр тә'лими М.-ин
елементләр дөври системдә М.-ин көс- системи дә бу гануна əсасланыр. Сон- инкишафында мүһүм рол оjнады. Һү
тəрдији јерләри тутмуш, хассəлəри ралар мүəjjән едилмишдир ки, атом ҹејрә бөлүнмәси, ҹинсијjәт һүҹејрәлә
габагҹадан хәбәр верилмиш хассәләрә чәкисинин дəјишилмәси елементин атом ринин jетишмаси вә ирсијjәтин хромосом
ујғун кәлмиш, беләликлә дә М.-ин јүкүнүн дəјишилмәси илә әлагодардыр. нәзәријјаси һаггында мүасир тәсәввур
дөври гануну алимлар тәрәфиндән ким- МЕНДЕЛЕЈЕВИТ — мүрәккәб тәркибли ләр ирсијjәтин ганунаурғунлугларыны
јанын эсас ганунларындан бири кими минерал; эсасəн Ca, U вә надир-торпаг аjдынлашдырмаға имкан верир. Кене
гәбул eдилмишдир. Мәһлулларын тә- елементләринин ниобиум-титанаты. Д. И. тиканын мүвәффәгијjәтләри, хусусилә
биәти hагтында М.-ин «һидрат нәзәриј- Менделејевин шәрәфинә адландырыл- ирсијjәт механизмларинин молекул сә
jәси» мәһлул анлајышыны дәгигләшдир- мышдыр. Пирохлор групунун кубик вијjәсиндә ашкар едилмәси М.-и ирсиj
мәјә имкан вермишдир. м. нефтин сырасына дахилдир. Тәркибиндә 26% - jәтин эсас ганунaујғунлугларына дайр
гејри-үзви мəншəји Һаггында фикир дәк U40, олур. Гонур вә гара ранкли тә'лим кими гəти олараг мөһкәмләнди
ирәли сүрмүш, ондан тәкчә јанаҹаг гејри-дүзҝүн дәнәләр вә күтләләр, һәмчи- риб сабитләшдирди.
кими дејил, гијмәтли кимјави хаммал нин ромбоедр вә октаедр формалы крис- МЕНДЕЛсон, Менделсон-Бар
кими истифадә едилмаси заруратини таллар әмәлә кəтирир. Сәртлији 4,5—5; тӧлди (Mendelssohn-Bartholdy) Јакоб
тә'кидлә көстəрмишдир. Нефтјатаг- сыхлығы 3800—4800 кг/м. Чох надир Лудвиг Феликс
ларынын ахтарышы, нефтин чыхарыл- дир. Гранит пегматитләринин бә'зи нөв (3.2.1809, Һамбург
масы, сахланмасы, е'малы, дашынма- ләриндә зиркон, евксенит вә б. надир 4.11.1847, Лејпсиг)
сы вә тәтбиги мәсәләләринә даир тəд- торпаг елементли минералларда бир јер — алман бәстәкары,

гигaтлaры илә әлагодар о, АБШ-да дә раст кәлир. дирижор, органча

вә 6 дәфә (1863, 1880 вә с.) Бакыда МЕНДЕЛзон (Mendelsohn) Ерих лан. м, алман муси
олмушдур. Бакыја илк сәфәриндә бир (21.3.1887, Шəрги Пруссија, Аллен ги тарихиндә мүтә
аја гəдəр Сураханыда нефтин чыхарыл- штејн, һазырда Полшанын Олштын ш. рәгги рол оjнамыш
масы вә e'малы мәсәләләри илә таныш —15.9.1953, Сан-Франсиско, АБШ) дыр. Јүзиллик фа
олмушдур. М. Бакыда нефт иткиләри- алман ме'мары. 1933 илдән Б. Брита силәдән сонра, 1829
ни азалтмаг үчүн мә'дәндән нефтајыр- нија, Фәләстин вә АБШ-да јашајыб илдә М.-ун тәшәб
ма з-дуна вә орадан дәниз көрпүсүнә japaтмышдыр. «Модерн» үслубунун вә бүсү вә идарәси илә
нефт кəмəри чәкмәк, керосини Русиjаjа експрессионизмин тә'сиринә мә’руз гал Берлиндә И. С. Ба
хүсуси ҝәмиләрдә дашымаг вә с. барәдә мыш, сонралар, әсacән функсионализма хын «Матфеј азабла
конкрет мәсләһәтләр вермишдир. М.-ин јахынлашмышдыр. Потсдамдакы Астро- ры» әсәринин ифа олунмасы И. С. Бах
фәалијjәтинин эсас хүсусијjәти, елми физика лабораторијасы (Eјнштејн гүл- барадыҹылығына јенидән мараr jаран
ахтарышларыны өлкәнин истисади ин- ләси, 1920—21), Лүккенвалдакы (Бран- масына сәбәб олмушду. 1835 илдән Леј
кишафынын тәләпләри илә әлaгәләндир- денбург) шлјала фабрики (1921—23), псигдә ҝевандһауз оркестринә рәһбәр
мәси иди. Оинанырды ки, Русијанын Нүрнберг (1926), Штутгарт (1926—28) лик етмишдир. М.-ун тәшәббүсү илә
инкишафы онун тәбии сәрвәтләриндән вә Хемнитсдəки (индики Карл-Маркс- 1843 илдә Лејпcигдә консерваторија
сәмәрәли истифадә етмәклә јанашы, штадт, 1929—30) универмаглар, Гүдсдә- (Алманијада илк али мусиги тәһсили
халгын јарадычылыг гүввәсинә вәс'әт ки Фәләстин банкы (1938), Сан-Фран- мүəccиcəси) тәшкил олунмушдур. Демо
верилмәси, өлкәдә маариф вә елмин ке- сискодакы Мајмонид госпиталы (1946) кратик истигамәтли бәстәкар олан М.-ун
ниш јајылмасы илә сых бағлыдыр. ән јахшы ишләриндәндир. 1924 илдә japaдыҹылығы үчүн романтика, классик

Елм саһәсиндәки мисилсиз хидмәт- ССРИ-лә олмуш, 1925 илдә Ленинград- ән'әнәјә хас форма ајдынлығы, jығҹам
ләринә көрә М. дүнјанын 130-дан артыг дакы «Красноје знамја» трикотаж фаб- лыг, халқ мәмшәти жанрлары илә, хү
елмләр академијасы, елми ҹәмијjәти вә рикинин лајиһәсини һазырлaмышдыр; сусилә маһнылaрлa бaғлылыг сәҹијjә
али мәктәбинин диплом вә фәхри ад- 1932 илдә Советләр Сарајынын (Мос- видир. М. мухталиф жанрларда әсәр
ларына лајик көрүлмүшдүр. Лакин ква) лајиһәси үчүн кечирилән мүсабигә-ләр japaтмышдыр. Оркестр әсәрләрин
1880 илдә Петербург ЕА-на сечкиләр дә иштирак етмишдир. дән «Јај кеҹәсиндә jуху» (1826), «Са
заманы Академијада көк салмыш гара- МЕНДЕЛИзм-кенетиканын əсасыны кит дәниз вә уғурлу кəми сәфәри
күрyhчуларын мүгавимəти нәтиҹәсиндә тәшкил едән ирсијjәт ганунаурғунлугла- (1828), «Көзәл Мелузина Һагтында әф
o, академик сечилмәмишди. Совет һа- ры һагтында тә'лим. Н. И. Вавилов санә» (1833), «Рүи Блаз» (1839) про
кимијjәти илләриндә М.-ин елми japa- М.-гијмәт верәрәк јазыр ки, Мендел грамлы увертүралары, «Италјан» вә
дыҹылығына јүксәк гијмәт верилмиш, тә'лими вә онун кәләҹәк инкишафы мүа- Іотланд» симфонијалары дистәтәла
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миш шм.

8. B

Јигдир. М.-ун скрипка илк орк. үчүн ордени илә тәлтиф едилмишдир. Гызыл
консерти (1844) бөјүк шөһрәт газан мејданда Кремл дивары јанында дәфн
мышдыр. О, һәмчинин фп, үчүн 2 кон олунмушдур.
сертин (1831, 1837), фп. үчүн бирһис E

сәли пјесләрин (рондо), вариасијала
әд.: Барышев М. И., Особые

Е полномочия, М., 1976.рын, «Сөзсүз маһныларын (48 миниа
түр; 8 дәфтәр, 1832—45), В. Шекспи МЁНЗЕЛ-БУРКИБА : Jх (кеч
рин «Јај кеҹәсиндә jуху» комедијасына Ферривил)-Тунисин
мусигинин (1842; мусиги нөмрәләриндән ында, Бизeрта әјалəтиндә шәһәр. Бизер
«Тој маршы» хүсусилә мәшһурдур) вә с. та көлүнүн саһилиндәдир. Д.ј. ст. Ав
мүәллифидир. «Павел» (1836) вә «Илиja» (1847) ораторијаларында . Ф. кими јазылыр. М.т. «кәсәнләр һагтын- 20мобил доллары говшағы. ӘК. 34,7 мин
Пенделин ән'әнәләрини инкишаф етдир да теорем» вә ја «алты кәмијjәт гајда- лы сәна јеси мүəссисəлəри вар. Аванпор

(1975). Металлургија з-ду, метал е'ма- .

мишдир.
сы» да адланыр.

МЕНЕҸЕРИЗМ — капиталист иcтehca- ту Бизeртадыр.
әд.: Ворбс Г. Х., Ф. Мендельсон МЕНЗЕЛИНСК-Тат.МССР-дә шәһәр.

Бартольдi. Жизнь и деятельность в свете лынын идарә едилмәсинә даир буржуа Мензелинск" р-нунун мəркәзи. Мен
собственных высказываний

современников, пер. с нем., м., 1966; Ко- јасынын бир һиссәси блан соcиoлoжи зелја чајы саһилиндәдир. Балыг з-ду,
нен В., История зарубежной музыки, в. тә'лим. М.-ин јаранмасы американ мү- тəбләр, театр вар.

совхоз-техникум, тибб вә педагожи мәк
3, М., 1972, с. 271—291. həндиси Ф. Тејлорун ады илә бағлы

МЕНДЕРЕС (Menderes) Аднан (1936 дыр. м. 20 эсрин 50-ҹи илләриндән ин — мөвгејин план вә хәритәсини график
МЕНЗУЛА (лат. mеnѕulа-кичик стол)

1961, Јассыада а.) — Түркијә сијаси вә әмәли функсијалары вар. Биринчи би үсулла тәртиб етмәк үчүн чертдож сто
дөвләт хадими. Ихтисасҹа һүгугшү- лаваситә капитализмин мүдафиәси ила лу. Квадрат тахта-планшет, дајаг вэ
нас олмушдур. 1946 илдә japaдылмыш бағлыдыр. М.-ин әмәли функсијасы штативдән ибаратдир.

буржуа мүлкәдар Демократ Партија- мүасир ири капиталист истеһсалынын зула вә кипрeкeллә апарылан топогра
МЕНЗУЛА ПЛАНAЛМАСЫ — мен

сынын лидери иди. М. баш назир олар- тәшкилини вә идарә
кән (1950—60) Түркијә тәҹавүзкар һәр- шылашдырмаға јөнәлдилмишдир. Мин фик плaнaлмajа даир кеодезик ишләр.
би блоклара (НАТО, СЕНто) гошул- ајры-ајры" әмәли төвсијəлəриндән со Дикәр топографик плaнaлмaдaн фәрг
муш, АБШ-ла гејри-бәрабəр һүгуглу сиалист истеһсалында да истифадә

ли олараг М.п.-нда план вә ja xəритә

мүгавиләләр имзаламышды. 1960° ил едилә биләр. билaвaситә чөлдә гурулур, релјефин

мајын 27-дә м. Һөкумэти деврилмиш вә МЕНЕNЕРЛӘР (инк. manager, mаnаgе график гүтб усулу илә көчүрүләрәкнөгтəлəри мензула планшети үзәринә

М. мүһакимә олунараг e'дам едилмиш- — идарә етмәк)-мүасир капитализм ҹә
дир.

МЁНДОСА (Mendoza) — Аржентинанын дән, мүəссисә директорларындад, кон В, С вә р нөгі əлəринин планшетдəки
мијjәтиндә муздлу пешәкар мүдирләр. дəрти ишарәләрлә көстəрилир. Мәс.,

Г.-индә шәһәр. Мендоса əјалотинин серн, трест, синдикат вә с.-нин афры в, с вә а вәзијjәтләринин тәјини үчүн
инз.м. Д.jоговшағы. ӘҺ. 471 мин (əтра- ајры бөлмәләринин рәһбәрләриндән иба- а нөгтəси онлара тушланыр. Планшетдә
фы илә, 1970). Өлкәнин əсас шәрабчы- рәт спесифик сосиал тәбәгә. м. инзи- AC вә AD мəсафәләринин мигјас гәдәр
лыг марказидир. м вә тәрәвәз е'мал бати тәсәрруфат рәһбәрлијиндә, мүһүм кичилдилмиш хизмәтләри онлар үзәриндә
олунур; консервләшдирилир. Үзүмчү- малијjә вә игтисади мәсәләләр саһә

лүк вә бағчылыг р-нунун мəркәзидир. синдә кениш мүстəтиллик әлдә етсәләр јүксəклији тригонометрик нивелирләмә
а нөгтәсиндән гејд олунур. Нөгтәләрин

Семент вә тохуҹулуг маллары истеһсал дә, ширкәтләрин асл саһиби олан ири илә тә'jйн едилир; тушланмыш нөгтәјә
олунур. Ун-т вар. Туризм инкишаф ет- сәһмдарларын гарарларына риаjәт ет- кедән хәттин уз. вә мејл буҹағы кипре
мишдир. 1561 илдә салынмышдыр. мәлидирләр.

МЕНЕЛА (Menélaos), и скәндә- Әд.: Эпштейн С., Капиталы боль- лији əсасында планшетдә һоризонтал
келлә өлчүлур. Белә нөгтəлəрин jүксәк

ријjәли Менелај (1—2 әср)н шого бизнеса, Социальный портрет
Гэдим јунан астроному, ријазијјатчы. неджера, М., 1979. лар чәкилир, бунунлa дa плaндa cahə

Əсас тэдгигатлары сферик тригономет- MEHЖински Вјачеслав Рудолфович алма
нин релјефи көстəрилир. М.п.-нда план

ријаjа аиддир. М. шәбәкәсинин истинад мәнтәгәлә
тригонометријаны

астрономија вә hәндәсәдән азырмыш
(31.8.1874, Петербург—10.5.1934, Моск- ри аналитик вә график усулларла да

ва) — совет
дыр. Онун «Сферика», «Һәндәсәнин дөвлат гурулур.

елементләриә вә «Үчбуҹаглар һагтын
вә партија xадими. МЕНЗУРА (лат. mensura— өлчү) — 1)

да китаб» әсәрләринин 6 китабы әрәб 1902 илдән Сов.Икп мусиги аләтләриндә cәс мәнбәји өлчү

мәнбәләриндән мә'лумдур. Сферик
үзэвү. 1895 илдән ләрини heсaблaмaг үчүн мә'лумат (сим

үчбуҹағын тә'рифини вә хассəлəрини ингилаби һәрәката ли аләтдә симин диаметри, узунлугу вә

илк дәфә М. вермиш, синус вә косинус гошулмушду. 1905 тарымлығы). 2) Орта әср чохҫәсли му

әвәзинә вәтәрләр ишләтмиш, Менелај илдә РСДФП Петер- сигисиндә cәсин ритмик өлчүсү.

теоремини исбат етмишдир. Онун «па бург Комитаси ја- МЕНЗУРКА (лат. mensuraөлчү)

радоксал» адландырдығы əјринин то нында һәрби тәш- мајеләрин һәҹмини өлчмәк үчүн лабо
бөлкүлү,

хунан мүстави үзәринә пројексијасы килатын үзву иди, раторијаларда ишләдилән

Бернулли лемниска ыдыр. 1905—07 илләр ин- шүшә габ.

әд.: Кольман э., История мате
гилабында иштирак МEНинкЙТ (јун. méninx — бејин ги

матики в древности, М., 1961.
етмишдир. 1906 ил- шасы), баш сәтәлҹәми-бејин

МЕНЕЛАЈ—гэдим јунан мифологија- шамыш, РСДФП-нин хариҹи тәшкилат- Бејнии јумшаг гишасынын илтиһабы
дән мүһаҹирәтлә ја- вә онурға бејин гишасынын илтиһабы.

сында Спарта падшаһы, Ҝєзәл Јелена- ларында ишләмишдир. 1917 илдә Ру- лептоменингит, бəрк гишасы
нын әри. Троја мүһарибәсинин ән мәш- сиjаjа гарытмыш, РСДФ(б)П мк ја- нын илтиһабы исә паxименингит
Һур иштирокчыларындан олмушдур. нында Үмумрусија һәрби тәшкилат адланыр. М. хәстәлијин төрəдиҹисинә
Ахајлар Тројаны әлә кечирдикдән сон- бүросунун, «Солдат» вә «Правда» гә- (вирус, бактерија, көбәләк, вәрәм, си

кəрдан кәзиб долашмышды. Əсатирә кө- олмушдур. Бөјүк Октјабр сосиалист рымкəскин, хроник) вә онурға берин
рә, өлдүкдән сонра М. әфсанәви Јели- ингилабындан сонра илк халг малијjә мајесинин буланмасынын характерина
сеј чөлләринә апарылмыды.

МЕНЕЛАЈ ТЕОРЕМИ — Искәндәриј- линдә РСФСР-ин баш консулу, ук- дырылыр. Илкин М. (сәрбəст хәстәлик
комиссары иди. 1918—19 илләрдә Бер- биринли, серозлу) көрә тәснифатлаш

jәли Менелајын сөзләдији теорем; мүс- рајна халг фәһлә-кәндли муфаттишлији кими) вә травмалардан, јахуд мухталиф
тәви (сфера) үзәриндә һәр бири дикәр- комиссары, Үмумрусија
ларини үч нөгтәдә кәсән AB, BE, AC, Комиссијасы Pəјасәт

Фөвгәл'адә иринли органлардан организмә инфек

CD дүз хәтләри (бөјүк даирә гөвсләри) олмуш, 1923 илдән Бирләшмиш Дөв- лашмалардан инкишаф едән икинҹили
hej'әтинин үзвү сија кечмәси нәтиҹәсиндә japaнaн ағыр

илә әмәлә кәлән фигура (орта асрләрдә ләт Сијаси Идарәси сəдринин мүави- м. (мас., орта гулагын илтиһабы ото
«кәсәнләр фигуру, Һазырда «там дөрд- ни, 1926 " илдән сəдри ишләмишдир. кен М.-ә сәбәб олур) ајырд едилир. Хәс
тәрәфли» адланыр) аиддир: мүстави Партијанын 15–17-ҹи гурултајлары- тәлик әсacән, ушагларда тəсадуф еди
үчүн нын нүмajәндәси олмуш, 15—16-ҹы гу- лир; həpapəтин гәфләтән јүксәлмәси,

СЕ CF BD

AE = p AB рултајларда мк үзвү сечилмишдир. башағрысы, гусма илә башлајыр, ишы
ССРИ Мик үзвү иди. Гырмызы Бајраг ға, сәсә гаршы һәссаслыг артыр, еркән

ме
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хидмәт

тамамилә сағалмасыны

ҹәсини

нингококковая

сон

Јашлы ушагларда гыҹолма мүшаһидә МЕНJE (Meunier) Константен лугдадыр. 1969—70 илләрдә АБШ-да
олунур. Кәлләдахили тəздигин артма- Емил (12.4.1831, Брүссел јахынлығын- забит һазырлығы курсуну битирмиш
сындан хәстәнин əмкəји габарыр, пеј- да, Еттербек—4.4.1905, Иксел, Бөјүк вә Мериленд ун-тинин сәнајенин исти
сәр әзәләси јығылараг тоник гыҹолма Брүссел)-Белчика hејкәлтәрашы вә садијјаты курсунда динләјиҹи олмуш
нәтиҹәсиндә баш архаja əјилир, хәстә бојакары. Брүссел Рәссамлыг Академи- дур. 1970—74 илләрдә 3-ҹү пијада ди
Һушуну итирир. Менингококк м.-дә јасында охумушдур. Јарадыҹылығына визијасынын гәраркаһында
хәстәнин үзүндә, додағында габырыглы г. Курбе вә Ф. Милленин тə 'ҫири ол- етмишдир. 1974 илдә силаһлы гүввә
(hерпетик), əлин бүкүшләриндә исә мушдур. 1870—80 илләрдә Белчика ләрин, полис вә әрази ордуларынын
улдузшәкилли сəпкиләр әмәлә кәлир. вә Испанијаның сәнаје р-нларына сә- әлaгәләндирмә комитасинин сəдри ол
М.-ин бир сыра формалары әзәлә ағ- фәрә чыхмыш, бурадан алдығы тәəссү- муш, Ефиопијада феодал мүтлэгијjәт
рысы, бағырсаг позғунлуғу илә кечир. ратын нәтиҹәсиндә фәһләләри, он- режиминин ләғв олунмасына башчылыг
Вәрәм М.-и тəдриҹән баш верир. Узун ларын күндəлик əмəјини тасвир етмиш- етмишдир. Мүтлэгијjәтин сүгутундан
мүддәт кефсизлик (әзкинлик, башағ– дир (чохфигурлу «Шахта» триптихи, сонра 1974 илин сентјабрында коллеки
рысы, һәрapəтин јүксәлмәси вә с.) мү- тәгр. 1878; к. Менје музеји, Брүссел). ал дөвләт башчысы вәзифасини ифа
шаһидә олунур. Мүалиҹәси: хәc- 1880-ҹи илләрин орталарындан, əсасəн едән Мүвэггти həрби Инзибати Шу
тәхана шәраитиндә, комплекс шәкилдә һејкәлтәраш кими фәалијjәт көстәр- ранын (мҺиш) сәдр мүавини иди. 1977
апарылыр; антибиотикләр, сулфанил- миш, мухталиф пешәли фәһләләрин ти- илин февралындан мһиш вә онун ор -
амид препаратлары вә с. Вәрәм М.-индә пик сурәтләрини јаратмышдыр («Чəкиҹ- ганлары – Мәркәзи вә даими комитә
вәрәм әлејһинә, сифилис М.-индә исә вуран фәһлә», 1885, Jүквуран фәһлә», лəринин, һәмчинин Назирләр Шурасы
сифилис әлејһинә мүалиҹә апармаг, 1955; һәр ики әсәр к. Менје музејин- нын сəдри вә Силаһлы Гүввәләрин Баш
сакитләшдириҹи препаратлар, витамин- дəдир). 1880 илдән «Зәһмәтә аби дә» команданыдыр. 1979 илдән Ефиопија
ләр вермәк, хәстәјә хүсуси гуллуг етмәк, композисијасы үзәриндә ишләмишдир Зәһмәткешләр Партијасыны Тәшкил
jүксәккејфијjәтли гида илә гидалан- (М.-нин өлүмүндән сонра баша чaтды- Едән Комиссијанын сəдридир. Куба
дырмаг. Мүасир мүалиҹә үсулу М.-ин рылмыш, 1930 илдә Брүсселдә ачылы- милли ордени (Плајја Хирон), Ф. Жо

тә'мин едир. шы олмушдур). М.-нин јарадыҹылығы лио Күри ад. «Гызыл сүлһ медалы»,
Профилактикасы: епидемик фәһлә һәрәкаты илә бағлы олан 20 әср Октјабр Ингилабы ордени илә тәлтиф
вә пневмококк м, заманы хәстәләри реалист инҹәсәнәтинин инкишафына тә' - олунмушдур. Дәфәләрлә ССРИ-дә рәс
госпитализә етмәк, инфексија ҝәздирән- сир көстəрмишдир. ми сәфәрдә олмушдур.

ләри ашкар едиб сағламлашдырмаг, МЕНJEP хәстәлијИ-гулағын би- МЕНЮли ҝәРАЈ, Менкли Ки
организмин иринли оҹагларыны вах- риндә күзлә јанашы башкиҹәлләнмә реј (?—1515) — Крым ханы [1468—
тында ләға етмәк, спесифик хәстәликлә- тутмаларынын олмасы; ешитмәнин зә- 1515], ханлығын баниси Һаҹы Ҝәра
рин (вәрәм, сифилис) расиснал мүали- ифләмәси, үрәкбуланма, гусма, мувази- jын оғлу. Ҝәрајиләр сүлaләсиндән иди.

вә профилактикасыны тәшкил нəтин позулмасы илә характеризә олу- М.к. ханлығын па јтахтыны Солхатдан
етмәк. нур. Хәстәлик илк дәфә 1861 илдә ону Бахчисараја көчүрмүшдү. Узун мүддәт

әд.: Резник Б. Я., Спалек с. тәсвир едән франсыз алими п. Мен- Бөјүк Орда илә мүбаризә апармыш,
Ф., Менингиты у детей, М., 1971; ход - јерин шәрәфинә адландырылмышдыр. Түркијә султанынын көмəји вә Москва
жаев Ш. Х., Соколова И. А., Ме- Чох вахт 25—40 jашларында тəсадүф кнјазы Иван II Василјевичлә мөһкәм

инфекция, Ташкент, 1978; едилир. Тутмалар бир нечә саатдан мүттәфиглик әлaгәләри сајәсиндә 1502
Ващенко М. А., Максимец В. Г., бир нечә күнәдәк давам едә биләр. Хәс- илдә она галиб ҝәлмишди. Полша вәМенингит и менингоэнцефалит менинго
кокковой этиологии, Киев, 1980. тәлик ешитмә вә вестибүлјар функсија- Молдавија илә мүһарибәләр апармыш

сыны јеринә jетирән дәһлиз илбиз си- ды. Һакимијjәтинин илләриндә

МЕНИск (јун. méniskos—ајпара) — нирини ганла тәҹhиз едән дамар тону- М.К.-ын оғланла ры Рус дөвлəтинә гар
бəрк ҹисмин сәтһи илә тохундуғу јердә сунунпозулмасы нәтиҹәсиндә баш не- шы бир нечә jүрүшә башчылыг етмишди.
мајенин сəрбəст сәтһининалдығы фор- рир. Тутмалар тәкрарландыгда ешитмә МЕННЕР Владимир Василјевич(д.
ма. м. назик (капиллјар) боруларда даhа да заифләфир вә карлыгла нәти- 24.11.1905, Шатск ш., индики Рјазан
сферик, мүстави лөвһәләр арасындакы ҹәләнир. мүалиҹәси: стрихнин вил.-ндә)-совет кеологу, палеонтолог.
кичик мəсамәдә исә силиндрик олур. вә прозерин вурмаг, физиотерапија, ССРИ EA акад. (1966). 1930—65 ил -
М.-ин əјрилији үч фаза (бәрк, маје Бә мүалиҹә кимнастикасы; бә'зән ҹәр- ләрдә Москва хеоложи-кәшфијјат ин
газ) сәphəдин дә молекулларарасы гар- раһи мүалиҹә үсулу вә с. тунда ҝеоложија факүлтәсинин деканы,
шылыглы тә'сирлә мүəjjән едилир. Ис

Әд.: Великов К. А., Синдром
палеонтолоқија кафедрасынын мүди

ладан маје чөкүк м., ислатмајан маје болезнь Меньера, М., 1967. ри олмушдур. 1965 илдән мДУ-нун па
исә габарыг М. јарадыр (бах Ислатма). леонтолокија кафедрасынын мүдири,
Биринҹи һалда маје молекуллары ара- МEНКЕРЕ, Менгкере—Јак.McCP- 1960 илдән ССРИ ЁA Ҝеолокија Ин
сындакы ҹазибә гүввәси (коһезија) маје дә чај. Ленанын сағ голу. Уз. 402 км, тунун директор муавини дир. Крым,
молекуллары илә бәрк ҹисим молекул- һөвзәсинин саh. 15 900 км?. Орулган Шимали Гафгаз, Гүтб Уралы вә с.
лары арасындакы ҹазибә гүввәсиндән силсиләсиндән башланан Сынча вә Нjo- саһәләрдә ҝеоложи тəдгигатлар апар
(адһезијадан) кичик, икинҹи һалда лан чајларынын бирләшмәсиндән әмәлә мышдыр. Мүхталиф фасијалы чөкүн
исә бөјүк олур. Мүстәви маје сәтһинә кәлир. Гар вә јағыш сулары илә гида- түләрин стратиграфик коррелјасијасы
нисбәтән чөкүк М. үзәриндә бухарын ланыр. нын əсасларыны ишләјиб Һазыpламыш,
тәзјиги аз, габарыг мүзәриндә исә MEHWEP (Menger) _Карл (23.2.1840, фауна вә флораларын инкишаф мәр

олур. Капиллјар конденсасија, индики Новы-Сонч, Полша—27.2.1921, һәләләрини мүəjjәнләшдирмишдир. Ва
мəсамәли вә лифли маддәләрдә мајенин Bјана)— Австрија истисадчысы; Авст- Һид глобал стратиграфик шкаланын
сорулмасы, назик боруларда мајесәвиј- рија мәктәбинин баниси; субјектив фај- japaдылмасынын тәшәббүсчүсүдүр. Беј
jәсинин галхмасы вә енмәси бунунла далылыг həдди нәзәријjәсинин əсасыны нəлхалг кеoлoжи елмләр иттифагында
изah eдилир. гојанлардан бири. 1879—1903 илләрдә стратиграфија комиссијасынын прези
МЕНИск, менис кли систем Bјана ун-тинин проф. М.-ин истисади денти, витсе-президенти олмуш, Франса
(оптикада)—ики сферик сәтһлә әһатә нәзәријjәси фəрдијjәтчилијə əсасланыр. вә Лондон Ҝеоложија ҹәмијjәтләринин
олунмуш линза (габарыг-чөкүк вә ја Ҹәмијjәтин истисади фәалијjәтини ај үзвүдүр. ССРИ ЕА-нын С. М. Киров
чөкүк-габарыг). Линзанын мәркәзи һис- рыҹа "бир фәрдин һәрәкәтинин нәтиҹәси ад. мүкафатыны алмышдыр (1951).
сәси кәнар һиссәләринә нәзәрән галын кими баша дүшүрдү. Игтисадијјат ел- Ленин ордени, башга орден вә медал
олдугда (топлазыҹы линза) М. мүсбәт минин əсас мәгсəдини фəрди тəcəppү- ларла тәлтиф олунмушдур.
(сәпәләјиҹи линза), əкс һалда исә М. фатларын инкишаф ганунларынын өj
мәнфи олур. М. мүхталиф оптик сис- рәнилмәсиндә ҝөрүрдү. Марксистәмәк новыӘсәри: Биостратиграфические

сопоставления морских, лагунных

темләрдә, ејнәк линзаларында вә с.-дә дәјәр нәзәријjәсинин əксинә олараггијмә- и континентальных свит, М., 1962.
истифадә едилир. тин субјектив нәзәријjәсини вермиш
МЕНИскли сисTEM— бах Мениск дир. Умумијjәтлә, М.-ин нәзәри фи- MEHноЧУЛАР—протестант тəригәти;

МЕНИСКИ ТЕЛЕСКОП-оптик сис - кирләри гејри-тарихи мәддаhчылыг ха- 16 әсрин 30—40-ҹы илләринин ајрычын

теми менискдән вә чөкүк сферик күз- жуа истисадијјат елминдә кениш ја- (бах анабаптистләр) зүлмә мүгавимәт
күдән ибарәт олaн күзкүлү-линзалы jылмышдыр. көстәрмәјән тəригәтә чеврилмаси илә
телескоп. 1941 илдә совет астроному МЕНқисТУ ҺАЈЛЕ МАРИАМ (д. əлагодар јаранмышды. Католик кешиши
Д. Д. Максутов ихтира етмишдир (бах 1941, Әддис-әбәбә)— Ефиопија сијаси Менно Симонсун ады илә адландырыл
Максутов телескопу). вә һәрби хадими, 1959 илдән һәрби гул- мышдыр. М. христианын мүһүм хүсу.
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сијjәтләрини итаәткарлыгда, зоракылыг- рихин həјатына даир таблолар чәкмиш- кинә басдырылмыш узунсов бүтөв ири
дан имтина етмәкдә, әхлаги өзүнүтәк- дир («ІЇ Фридрихин Сан-Сусидә консер- дашлардан ибарәт садә мегалит тики
милләшдирмәдә ҝөрүр, «гијамәт күнүнү» ти», 1852). М.-ин тарихи әсәрләри об- лиләринин бир нөвү. Һүнд. 4—5 м
вә Исанын «миниллик чарлығыны» көз- разларын һәјатилији, мәмшәт деталла- вә даhа артыг олур (Франсада һүнд.
ләзирләр. М.-ын иҹмалары сапалыдыр рынын ифадәлилији вә дәгиглији илә 20 м, ағырлығы тәгр. 300 т олан м.

мүасир сивилизасијадан узагдыр. сечилир. «Балконлу ев» (1845), «Берлин- вар). М.-ләр бә'зән узун хијабан (Кар
Мeннoчулуг хариҹдә, эсасəн Америка Потсдам дәмир јолу» (1847) әсәрлә- нак) вә ја даирә (кромлех) кими дү
гитәсиндә, Нидерланд, АФР вә Франса- риндә ишыг вә һава мүһити бүтүн ин- зүлмүшдүр. М.-ләрин этрафындан адә
да јајылмыш дыр. ССРИ-дә сајлары аз- ҹәлији илә верилмишдир. «Март күнлә- тән, һејван сүмүкләри, саxсы габ гырыг
дыр («килсә» ва «гардашлыг» голлары риндә һәлак олмушларын дәфни» (1848) лары, бә'зән дә оҹаг јерләри ашкар еди
мөвчуддур). АБШ-да Үмумдүнја м. таблосунда 1848 ил ингилаби һадисә- лир. Eһтимал ки, М.-ләр ситајиш 06
конфрансы тәшкилaты фәалијjәт көстә- ләри əкс олунмушдур. м. задəкан, мә”- јекти олмушдур. М.-ләрә ән чох Авро- -
рир (CCРИ-дəки м. бу тәшкилата да- мур вә буржуалары сатирикҹәсинә панын шм.-г.-индә, һәмчинин Асија вә
хил дејилдир). М.-ын үмуми сајы 300 тәсвир етмиш, халг həјатындан сәһнә- Африкада тəсадүф едилир. ССРИ-дә
мин нәфәрдән чох дејилдир. ләр чәкмишдир («Жимназ театры», Сибир Гафгазда jajылмышдыр.

1856, «Дәмир-прокат заводу», 1875, Азәрб.-да М.-ләр гэдим Хоҹалы гәбиәд.: крестьянинов В.
«Веронада базар», 1884). Рәсм устасы ристанында ашкар едилмишдир.Мeннoниты, М., 1967.
олан (5 миндән чох рәсми Берлин Мил- Әд.: Абилова Г. А., Оменгирах

МЕНон Кришна (д. 3.5.1896, Керала ли Галерејасында сахланылыр) м., Азербайджана, Труды Музея истории
штаты, Каликут ш.)— Һиндистан сија- һәмчинин акварел, офорт вә литографи- Азербайджана АН Азерб.ССР, т. 2, 1957;
си вә ичтимаи хадими. «Халглар ара- jаларын мүәллифидир. Schuchharot c., Alteuropa, 4 Aufl.,
сында сүлһү мөһкәмлэтмәјә көрә» Беј- МЕНтол, 3-метил-6 - изопро Berlin, 1941.

нәлхалг Ленин мүкафаты лауреаты пилсиклоһексанол-нанә иjи МЕНШЕВИЗМ — Русија сосиал-демок
(1979). Оксфорд ун-тини битирмишдир. верән, ачытәһәр, рəнксиз кристал мад- ратијасында башлыҹа оппортунист ҹәрә
Узун мүддәт дипломатик ишдә олмуш- дә; үзви һәлледиҹиләрдә јахшы, суда јан, бејнәлхалг оппортунизмин бир нө
дур. 1953—67 илләрдә вә 1969 илдән пис Һәлл олур; дәријә сојудуҹу тә'сир вү. РСДФП-нин 2-ҹи гурултајында
Һиндистан парламентинин үзвү, 1957— көстәрир. 12 стереоизомери мә'лумдур. (1903) јаранмышды; партијанын мәр
62 илләрдә Һиндистанын мүдафиә на- Јапон нанәсиндән алынан ефир јағын- кәзи органларынын сечкисиндә В. И.
зири иди. 1965 илдән һиндистан — Совет да 90% -ә гәдәр м. олур. Синтетик М., Ленинин јени типли партија јаратмаг
Достлуғу Ҹәмијjәтинин президентидир. адәтән, тимолу һидрокенләшдирмәк- планынын әлејһдарлары азлыгда гал
1971 илдән Үмумдүнја Сүлһ Шура- лә алыныр. М.-да зәйф ағрысызлаш- дылар вә о вахтдан меншевик (русҹа
сынын фәхри президентләриндән бири- дырма вә зəрəрсизләшдирмә хассаси менше—аз) адланмаға башладылар.
дир. ССРИ илә достлуг вә әмәкдашлыға вар. Спиртдә, ефирли спиртдә вә јағ- м. идејаҹа бернштејнчилик, елегал
һәср олунмуш бир сыра әсәрин мүәл- да һазырланмыш мәһлуллары киҹиш- марксизм» вә сигтисадчылыгъла бағ
лифидир. мә, невралкија, мигрен хәстәликләриндә лы иди. Лидерләри: Л. Мартов, А. С.
МЁНОРКА (Menorca)-Аралыг дәни- ишләдилән сүртмә дәрманы дыр. Бә' - Мартынов, А. Н. Потресов, П. Б. Ак
зинда ада. Балеар адаларынын (Испа- зи мә' дә бағырсаг хәстәликләриндә м. селрод вә б.Сонралар Ю. В. Плеханов да
нијанын Балеарес əјаләти) тәркибиндә- емулсијасы сакитләшдириҹи тә'сир М.ә гошулду. Хырда буржуа парти
дир. Саh. 754 кме. Макс. Һүнд. 358 м. көстәрир. Ҹиб инһалјатору, Зеленин јасы олан М. ваһид сијаси ҹәрәјан де
Карст инкишаф етмишдир. Иглими Ара- дамчысы, валидол вә с.-нин тәркибинә jилди. м. марксизми әһкам кими гә
лыг дәнизи типлидир. Маквис, гарига дахилдир. М.-дан әтријјат, јејинти бул едир, партијанын ингилаби прог
коллуглары, палыд вә шам мешәләри вә түтүн сәна јеләриндә дә истифадә рамына, онун ленинчи тәшкилaт прин
вар. Үзүм, зејтун, ситрус мејвәләри, олунур. сипләринә, ингилабда пролетариатын
бадам jетишдирилир. Гојун сахланы- МЕНtop Һомерин поемаларында һекемонлуғуна, фәһлә синфинин канд
лыр. Балыг овланыр. Туризм инкишаф Одиссејин досту. Одиссе) Троја мүһа- лиләрлә истифагына каршы чыxыр, ли
етмишдир. Əсас порту Маондур. рибәсинә кедәркән аиләсини М.-a бeрал буржуазија илә сазишә чағырыр,
МЕНОРРАКИЈА (јун. mén — aj+ rh@g- тапшырыр. «Одиссеjа»да Афина М.-ун Русијада сосиалист ингилабыны мүмкүн
nymi —јыртырам, дағыдырам)-узун- симaсындa зүһур едәрәк, Одиссејин оғ- сајмыр, пролетариат диктатурасыны ин
мүддәтли ајбашы; ајбашы сикли сах- лу Телемаха мәсләһәтләр верир, Одис- кар ёдирди. РСДФП-нин 4-ҹү (Бир
ланылмагла итирилән ганын мигда- сејә исә рәгибләринә диван тутмагда ләшдириҹи) гурултајында (1906) бол
рынын чохалмасы. Сәбәби: ушаг- јардым көстәрир; мәҹази мә'нада мәс- шевикләрлә меншевикләр формал ола
лыг әзәләләринин jығылма габилијjә- ләһәтчи, нәсићәтчи (адәтән, истеһза илә; раг бирләшдиләр. «1903—1912 илләр
тинин азалмасы, бир сыра гадын хәстә- мəс., м. тону). дә биз илләр боју меншевикләрлә рәс
ликлари (ушаглығын, ушаглыг артым- МЕНУЕТ (фр. menuet, menu-кичик, мән ваһид с.-д. партијасында олдуғу
ларынын хроник илтиһабы вә с.). м. Хырда)-франсыз рәгси. Пуату əјалә- муз һалда...бу адамлара гаршы идеја
ган хәстәликләриндә дә баш верә биләр. тинин халг рәгсиндән әмәлә кәлмишдир. мүбаризасини ва сијаси мүбаризәни
мүалиҹәси: М.-ја сәбәб олан хәc- 17 әсрин 2-ҹи јарысындан сарај рәгсинә һеч заман да јандырма
тәлији арадан галдырмаг, ганахманын чeвpилмиш, сонралар Авропада бал мышдыг» (Ленин В. И., Әсәрлә
гаршы сыны алан дəрманлар, витамин- рәгең кими кейиш јајылмышдыр. Тән- ри, ҹ. 31, cəh. 59). Иртиҹа илләриндә
ләр ва тәнәли, рәван рәгс одан М.-ин һәрәқәт- меншевикләр кизли марксист партија
Әд.: Мандельштам А. Э., Се- ләри, əсасəн тә'зим вә реверанслардан нын ләғвинә, кизли ингилаби фәалијjә

миотика и диагностика женския болезней, ибарәт иди. Мусиги өлчүсү 3/4-дүр. тин да јандырылмасына чалышырдыларМ., 1976.
ж. Лүлли, к. Һендел, в. Мотсарт, (бах Тәсвијəчилик); тәкҹә партијалы

МЕНотти (Menotti) Ҹан Карло (д. л. Бетовен вә б. әсәрләриндә М.-дән меншевикләр кизли партија тәшкилaты
7.7.1911, Италија, Каделјано)— Амери- истифадә етмишләр. нын ләғВинә гаршы чыxыш етдиләр.
ка бәстәкары. Мүасир. Америка опера- МЕНУҺин (Menuhin) Иjегуди (д. РСДФП-нин 6-ҹы Үмумрусија (Прага)
сынын баниси. Миллијjәтҹәиталјандыр. 22.4.1916, Hју-Јорк) — Америка скрип- конфрансы (1912) тәсвијəчи меншевик
Опера јарадыҹылығы үслубҹа вериз- качысы. 7 јашындан консертләрдә чы- ләри партијадан чыхартды. Овахтдан
мә јахындыр; атонал мусигидән дә ис- Хыш етмишдир. Муасир дөврүн көркәм- м. мүстәгил партија кими фәалијjәт
тифадә етмишдир. «Амелија бала ке- ли сəнəткарларындан олан М.-ин ифа- көстәрирди (РСДФй ады илә). Бирин
дир» (1936), «Ада аллаһы» (1942), «Ме- сы бөјүк интерпретасија исте' дады, ҹи дүнја мүһарибәси (1914—18) иллә
~диум» (1946), «Телефон» (1947), «Мар- тә'сирлилији, виртуозлуғу илә фәрг- риндә меншевикләрин əсас һиссәcи co
тинин jаланы» (1964), «Нуфузлу адам» дәнир. Репертуарында классик вә po- сиал-шовинизм мөвгеји тутду. Феврал
(1971) вә с. операларын, «Себастјан» мантик бәстәкaрлaрлa jанашы, мүасир буржуа-демократик ингилабы (1917)
(1943) балетинин, ораторија, симфо- бәстәкарлардан У.Уолтон, Ҹ. Енеску, дөврүндә меншевикләр әсерләрлә бир
ник, вә инструментал әсәрләрин мүәл- Е. Блох вә б.-нын әсәрләри вар. Дири- ликдә Советләрдә рәһбәрлији элә кечи -
лифидир. жорлуг дa eдир. ЈУНЕСКО нәздиндә риб, haкимијjәти Мүвәггәти һөкүмәтә
МЕНСЕЛ (Menzel) Адолф фон (8.12. Бејнәлхалг Мусиги Шурасынын пре- вердиләр. Ијул күнләриндән (1917)
1815, Бреслау, Һазырда Полшанын зиденти олмушдур (1971—75). Бир чох сонра исә тамамилә буржуазијанын тә
Вротслав ш. — 9.2.1905, Берлин)-алман өлкәләрдә, һәмчинин ССРИ-дә чы- рәфинә кечдиләр. Меншевик партија
бојакары вә графики. 1830 илдән Бер- Хыш етмишдир. сында позғунлуг башлады, јерли тәш
лин Рәссамлыг Академијасында оху- МЕНһир (бретон дилиндә mеnhir, килатлары дағылды. Фәллә һәрәкатын
мушдур. Алман тарихинә вә II Фрид- men— даш +hir-узун)-торпаға ди- да ҹәрәјан кими М.-ин әслиндә фәалиj

с.
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јəти да јанды. Бөјүк Октјабр сосиалист шевик) П-нин Бакы тәшкилaты «Искра» Маршалл а-ры групунда ән бөјүк атолл.
ингилабындан сонра меншевикләрин әк- газети бурахырды. Бакы меньшевикләри Гурунун саh. 16,4 км, лагунун саh.
сәријjәти Совет haкимијjәтинә дүшмән сағ есерләр вә кадетләрлә бирликдә 1683 км?. Һиндгозу ағаҹы, јамс, таро
мөвге тутараг, əксингилаби гијамларда Рус милли шурасы (рус фәһлә вә кәнд- беҹәрилир. АБШ-ын һәрби базасыдыр.
иштирак етдиләр. Сол меншевикләрин лиләри, хусусилә молоканлар арасында 1829 илдә рус дәниз сəјјаһлары тәрә
бир һиссәси-бејнәлмиләлчи меншевик- hаким милләтчилик, антиболшевик тәб- фин тән кәшф едилмишдир. Адмирал
ләр болшевик партијасына дахил олду. лиғаты апарырды) илә әлaгәјә кирәрәк, А. С. Меншиковун шәрәфинә адланды
Вәтәндаш мүһарибәсиндән сонра М.-ин «ваһид демократик Русијанын» бәрпасы рылмышдыр.
лидерләри хариҹдә антисовет фәалијjәт уғрунда чыxыш едирдиләр. Онлар илк MЕОРЕ-ДАси» («и, кинчи груп»)
көстəрмишләр. вахтлар һәтта мүсaвaт парламентиндә — 19 əсрдә ҝүрҹүстанда иҹтимай-идеја
РСДФП-нин 2-ҹи гурултајындан иштиракдан белә бојун гачырмышды- ҹәрәјаны. 1877 илдә ваһид демократик

сонра, 1903 илин пајызында Бакыда пеј- лар. Бакы меншевикләри Азәрб. бол- ҹәрәјандан (тергдалеулеби) ајрылмыш
да олан меншевикләр фәһләләрин кери- шевикләринин «Мүстәгил Совет Азәр- ды. Нүмa jәндәләри: Н. Николадзе,
дә галмыш тәбәгәләри, сəнəткарларын вә бајҹаны 1» шүарыны дүшмәнҹәсинә гар- ҝ. Серетели, С. Месхи вә 6. Меоредаси
шәһәр гуллугчуларынын бир һиссәси, шыламышдылар. Чиләр бир чох мәсәләдә утопик сосиа
гисмән дә jүксəкмаашлы ихтисаслы фәһ- Әд.: Ленин В. И., Әсерләри (бах листләрин вә рус ингилабчы демократла
ләләр арасында тә'сирларини јајырды - Мә'лумат филди, Б. 1, cəh. 356—363); Азәр- рынын бахышларына шәрик чыxыр,
лар. Онларын да јағы механики истеһ- бајан Коммунист Партијасы тарихинин капитализми демократик мөвгедән тән
сал фәһләләринин иттифагы иди. Ба- очеркларироБ., 1964; История кпсс, т. гид едирдиләр. Ҝүрчү буржуазијасы
кыда м. әслиндә шендриковчулугла Революция 1905-1901 Р., в Азербайджа- нын мәнафејинин ифадəчилари олан
бирләшмишди. РСДФП-нин Таммер, не, Б., 1955; Каренин А., Борьба боль- меоредасичиләр бахышларыны «Дросба»
форс конфрансындан (1905, декабр) шевиков против дезорганизаторских дей» («Заман»), «Тифлисски вестник», «Ква
сонра Бакыда болшевик вә меншевик ствий меньшевиков в Бакинской органи- ли» («Шырым») вә с. газет вә журнал -
тәшкилатларынын бирләшмәси башлан- зации РСДРП (январь-июнь 1904 г.), ларда таблиғ едирдиләр.
ды. Бирләшмиш Бакы Комитәсинә Иҹ- Труды Азербайджанского филиала имл MЕОТИДА (јун. Maistis, лат. Maeot is,
райjjә комитәси рәһбәрлик едирди. Ла- при ЦК КПСС, т. 21, 1958; Рубан Н. В., Meotis) — гəдим јунан вә ромалыларда
кин 1907 илин октјабрында тәшкилaтдa визма (март_1917—1918). М., 1968; Гу: Азов дәнизинин ады (е.ә. 7 əср-ерамы -
парчаланма баш верди; РСДФП-нин лиев Дж. Б., Борьба Коммунистической зын 4 әсри). Јерли меотлар тајфаБакы Комитасинин рәһбәрлик етдији партии за осуществление ленинской нацио сынын ады илә әлагддардыр.
болшевик тәшкилaты вә рәһбәр кол- нальной политики в Азербайджане, Б., МЕОТИС мәртәбәси (әСРИ)
лектив»ин башчылыг етдији меншевик 1970; Ильящук Г. И., В. И. Ленин o (Meotis– Азов дәнизинин гəдим јун.
тәшкилaты jаранды. Иртиҹа илләриндә Минск, 1981.политическом банкротстве меньшевизма, ады)-Үст Миосенин үст мәртәбәси.
меншевик тәшкилaтында тәркибинә Пе 1890 илдә Н. И. Андрусов Гара дәниз
тербург вә Москвадан кәлмиш. Ла- МЕНШЕВикләр—бах Меншевизм. Хәзәр дәнизи һөвзәсиндә ajырмышдыр.
рин, Б. Кинзбург, С. Седербаум вә б.- МЕНШЕВиклик ЕДән ИДЕА- Бә'зи стратиграфлар ону Плиосенин

нын дахил олдуғу тәсвијəчиләр, групу 50-ҹи илләрин эввәлиндә совет вә хари- дәниз чөкүнтүләри Азәрб,ССР-дә Гулизм — 20 әсрин 30-ҹу илләриндә— алт һиссәсинә аид ёдирләр. М.м.-нин
мејдана чылды. Лакин онлар фәһләләр
арасында нуфуз газана билмәдиләр. ҹи марксист әдәбијјатында кениш јајыл- сар — Дәвәчи зонасында, Абшерон j-a-н
Меншевик тәшкилaты тәнәззүл кечирир- мыш термин. A. M. Деборин групунун да вә с. јерләрдә вар. Ҝил, əhəнкда -
ди. Фәһләләрин чоху тәсвијəчиликлә фәлсәфәдә бурахдығы сəhвлари көстәр - шы, меркел, шист вә назик вулкан күлү
барышмаг истәмир, болшевик мөвгејин- мәк үчүн истифадә едилирди. Yик6)п лајларындан ибаратдир. Характер фау
дә дурурду. Меншевик тәшкилaтында МК-нын «Марксизм бајрағы алтында» насы молјусклар, фораминиферләр ва
80—100 нәфәрүзв галмышды. 1911 илин журналы һаггында гарарында (1931 ил, остракодлардыр.
февралында Бакыда болшевикләр ва 25 јанвар) көстəрилирди ки, Деборин МЕОТЛАР (јун. Maistai, лат. Maeo
партијалы меншевикләр бирләшдиләр; групу бир сыра мүһүм фәлсәфи мәсәлә- tae) —e.ә. 1-чи минилликдә Меот (Азов)
меншевикләрин бир һиссәси исә өз тәш- дә «...меншевиклик едән идеализм мөв- дәнизинин ш. вә ҹ.-ш. саһилләриндә
килатыны сахлады. Биринчи дүнја мүгеләринә jуварланыр...». Бу терминин вә Кубан чајынын орта ахары бојунча
Һарибәси заманы меншевикләрин сајы мә'насы, Деборин вә онун шакирдләри- jашамыш гэдим тајфаларын үмуми ады.
даһа да азалды. Мүһарибәнин әрвәлин- нин нәзәријjәни практикадан азырмала- М.-ын бир һиссәси дил ҹәһәтлән адыг
дә меншевик фәһләләрин чоху бахыш- рына мә'лум меншевик eһкамынын дир- лара гоһум олмушдур (бир гисми исә .
ларына көрә Русија меншевик тәшки- чәлдилмаси («меншевиклик едән» ифа- ирандилли иди). Е.ә. 4—3 әсрләрдә М.
латынын империализм вә шовинизми дәси дә бурадандыр), oнлaрын Һекел ын әксәријjәти Боспор дөвлатинин
сөздә писләјән сол сентрист ганадына вә Марксын диалектика тә'лимларини таркибинә дахил олмушдулар.
јахын идиләр. Сонралар Загазфгазија ејниләшдирмәләринә исә идеализмә доғ- MEP (фр. maire, инк. mayor, лат. ma
меншевик конфрансларынын н. ру кери чәкилмәк («идеализм» дә бура- jor—бөјүк)—АБШ, Б. Британија, Фран
Жорданијанын таблиғатынын тә'си- дандыр) кими бахылмасында иди. Сон- са вә бир сыра дикәр буржуа дөвләтлә
ри илә Бакы меншевиклари арасын- ралар бу термин башга елм саһәләриндә ринин бәләдијjә идарәләриндә ән јүксәк
да ачыг шовинист истигамәт күчләнди бир сыра нәзәри сəhвләрә дә шамил вәзифәли шәхс. Бәләдијjә, јахуд била

(В. И. Фролов, И. J. Анжелес вә б.). МЕН шиков Александр Данилович мәркәзи һөкумәт тә'јин вә ја тәсдигваситә әһали сечир; бә'зи өлкәләрдә
1917 илин мартында РСДФП-нин бол

бирләшмиш Мүвәггәти Бакы Комитаси дики Түмен вил.-нин Берјозово гəс.)- MEPATh, Мирут — Һиндистанда
шевикләр вә меншевикләрдән ибарәт (16.11.1673, Москва — 23.11.1729,

сечилди. Лакин бирләшмә формал ха- рус дөвләт вә һәрби хадими, кенералис- шәһәр. Уттар-Прадеш штатында, Ганг
(1727). Шималрактер дашыўырды. Иjунда РСДФ(б)П симус мүһарибәси вә Ҹамна чајлары арасындадыр. Нәгл.

Бакы тәшкилaтынын үмумшәһәр конф- (1700—21) заманы, хүсусилә Полтава говшағы. ӘҺ. 367,8 мин (1971). Шәкәр,
рансы мүдафиәчи меншевикләрлә һәр дөјүшүндә (1709) фәргләнмишди. Мү- памбыг парча, дәри-аjаггабы сәнa jеси
ҹүр тәшкилaт әлaгәсини тамамилә кәс- һүм дөвлат ислаһатларында иштирак вар. Бәдии сəнəткарлыг инкишафет
мәји гарара алды. Болшевикләрлә бир етмиш, 1718—24 вә 1726—27 илләрдә мишдир.
тәшкилaтдa бејнәлмиләлчи меншевик Һәрби коллекијанын президенти олмуш- МЕРАМ, Ми' рач (әр. с. — jүк
ләрдән ибарәт кичик груп галды. Фев- ду. I Јекатерина дөврүндә м. әслиндә сәлмә, галхма; пилләкан), Лејләт
рал буржуа-демократик ингилабындан һөкумəтин башчысы иди. 1727 илдә һа- әл-Ме'ращ— мәhәммәд "пејғәмбәрин
сонра меншевикләр есер вэ дашнаклар- кимијjәт уғрунда Али махфи шура илә м. етдији кеҹәни(Гәмәри тәгвиминин
да бирликдә Бакы Советинә дахин иди- мүбаризәдә мүвәффәгијjәтсизлијə yғра- 7-ҹи афы Рәҹәбин 27-си) јад етмәк мәг
ләр. Бакы коммунасына гаршы хәјанәт- ды. 1 Пјотрун əн јахын силаһдашларын- сəдилә кечирилән дини бајрам (Рәҹә6
кар мөвге тутан меншевикләр, сағ есер- дан олан м. сон дәрәҹә тамаһкар вә бајрамы). Дини рәва jәтләрә көрә
ләр вә дашнаклар Бакы Советинин иҹ- шөһрәтләрәст иди. Дөвләтә хәјанəтдә вә һәмин кеҹə Məhәммәд пејғәмбәр көјүн
ласында (1918 ил, 25 иjул) инқилислари хәзинәнин оғурланмасында иттиһам еди- үзү илә Гүдсә әфсанәви сəjahəт етмиш,
Бакыjaчaғырмаг hаггында гарар гәбул либ, аиләси илә Берјозовоја сүркүн орадан исә «нур пилләканы» илә (бу
едилмәсинә наил олдилар. Августда олунмушду. сәбәбдән м. бә'зән пилләқан кеҹәси»
меншевикләр әсерләр вә дашнакларла Әд.; Павленко Н. И., Александр дә адланыр) галхараг Аллаһла көрү
бирликдə əксингилаби «Сентрокаспи Данилович Меншико М., 1981 шүб, сөһбәтә етмишдир.
диктатурасы» һөкумəтини ташкил ет- MEHшиков АТОЛЛУ, Квача- МЕР-ДЕ-ГЛАС (фр. Меr de Glace —
диләр. 1918—20 илләрдә РСДФ (мен- лејн (Kwajalein) — Сакит океанда, буз дәнизи)— Алп д-рында, Монблан

ва

ин- едир.
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ЈАХЫНЛАШ- си» (1829) романы Франса тарихин дәнмассивиндә (Франса) дәрә бузлағы. МЕРИДИАНЛАРЫН
Массивин Шм. јамаҹында, 1150 — 4200 м МАСЫ — Јер еллипсоидинин мүəjjән бәһс сдир. «Мозаика» (1833) топлусун
jүксәкләдир. Уз. 15 км, саh, 42,6 км?. нөгтәсинин меридианына чәкилмиш дакы новетлаларда («Матео Фалконе»,
Сон 80 илдә бузлағын саһәси тәгр. 23% тохунанла һәмин нөгтәдә еллипсоидин «Таманго» вә с.) күҹлү вә jеткин инсан
азалмышдыр. башланғыҹ меридиана паралел тоху- характерләри јаратмышдыр. 30—40-чыМЕРЕТСков Кирилл Афанасјевич (7. наны арасындагы "=lsin в буҹағы илләрдә јаздығы новеллаларда буржуа
6.1897, индики Москва вил., Зарајск (1 — көстəрилмиш меридианларын узун- ҹәмијjәтинин риjaкaрлығы, пулун ha

р-нунун Назарјево луглар фəрги, в— һәмин нөгтəнин ен- кимијjәти («Етруск вазасы», «Трик -
к. – 30. 12. 1968, лиjидир). М.ј. топографик хәритәдә ки- трак оjуну», «Икигат сəhв», «Арсена
Москва)-Совет Ит- лометр шәбәкәсинин онун чәрчивәсинә ҝијо», «Аббат Обен»), буржуа әхлагы
тифагы Маршалы нәзәрән дөнә буҹағы кими тә' jин еди илә бәсит, лакин саф мә'нәви кејфијjәт(1944), Совет Итти- лир. ләрин тогтушмасы («Иллјалы Венера»,
фагы Гәһрәманы МЕРИЛЕНД (Maryland) — АБШ-да, «Коломба», «Кармен») тәсвир олунур.
(1940). 1917 илдән Атлантик океаны саһилиндә штат. Саh. Очерклари, ме' марлыға, Гәдим Рома,
Сов.ЙКІ үзвү. 1918 27,4 миң км2. Әһ. 4 млн. (1970). Инз. м. Испанија, Украјна вә Русија тарихинә
илдән Совет Орду- Аннаполис ш.-дир. Ири шәһәри вә әсас даир тәдгигатлары, әдәби-тəнгиди мәга
сунда хидмәт ет- порту Балтимордур. М.-ин ш.-и саһил- ләләри вар. Рус мәдәнијjәтинә бөјүк
мишдир. Фәһлә- боју овалыг, мәркәзи Пидмонт плато- мараг көстəрмиш, И. С. Туркеневин
Кәндли Гызыл Ор- су, г.-и Аппалач дрыдыр. Иглими мү- әсәрләрини тәрҹүмә етмиш, А. С. Пуш
дусу həрби Акаде- лајим, јумшаг вэ рүтубәтлидир. Ап- кин, Н. В. Гогол, И. С. Туркенов Һаг
мијасыны битирдик- палач д-рынын јамаҹлары мешәләрлә гында мәгаләләр јазмыш, рус әдәбијja

дән (1921) сонра бир сыра мәс'ул вәзи- өртүлүдүр. Тəcəppүфатынын әcac cahə- тыны таблиғ етмишдир. 1848 ил ингиста
фәләрдә олмуш, 1936—37 илләрдә Испа- си сана једир. Гара металлуркија (Бал- бындан сонра дүнјакөрүшүндә мүһа
нијада Вәтәндаш мүһарибәсиндә көнүл- тиморда АБШ-ын əн бөјүк здларындан физәкар мејлләр күҹләнмиш. Икинҹи
лү олараг вурушмушдур. Совет — Фин- бири јерләшир), машынга јырма (əса- империја дөврүндә 11 Наполеонун са
ландија, мүһарибәсиндә орду команда- сән, кәмигајырма), радиоелектроника, рајына јахын олмушдур. Әсәрләринин
ны, 1940 илдән. Баш Гәраркаһ рәиси, авиаракет, кимја, нефт e'малы, јејинти сужети эсасында пјес, мусигили коме
сарынын мүавини тә' jин едилмишдир. истеһсалы), тикиш сәнајеси инкишаф зенин «Кармен» операсы) јаралылмыш,
Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә ордуја вә етмишдир. Ири метал конструксијалар кинофилмләр чәкилмишдир.
бә'зи ҹәбһәләрә, мүһарибәдән сонра бир истеһсал едилир. Електрик ст.-лары Әсәрләрн: Кармен, Б., 1937; Собр.сыра һәрби даирә гошунларына коман- вар. К.т.-нда һејвандарлыг мүһүм јер новеллы, М., 1980.соч., т. 1—6, М., 1963; Избранное, М., 1979;
данлыг етмиш, ССРИ Мүдафиә На- тутур. Түтүн беҹәрилир. Саһил сулазирлијиндә мәс'ул вазифәдә олмушдур. рында балыг, кревет вә с. овланыр. Әд.: Јели зарова М. Ј. вә баш

Сов.Икп Мк үзвлүjүнә. намизəд МEРИМДЕ-БəНИ САЛАМЕ — Гаһи- Б., 1964; История французской литературы,галары, XIX аср харихи әдәбијјат тарихи,
(1939 — 56), мек үзвү (1956 — 61), рәдән 51 км шм.-г.-дә әкинчиләрә мәх т. 2, М., 1956.

ССРИ Али Советинин (1—5-ҹи чағы- сус Неолит мәскәни (е.ә. 5-ҹи минил- МЁРинг (Mehring) Франс (27.2.рыш) депутаты сечилмишдир. 7 дәфә лик). Австрија археологлары (Г. Јун- 1846, Шлаве — 29.1.1919,Ленин ордени, «Гәләбә» ордени, Октјабр кер вә б.) ашкар (1928) вә тәдгиг ет Берлин)-ал
Ингилабы ордени, 7 диҝәр орденлә, мишләр. М.-Б.-С.-нин сакинлари дәнли ман фәһлә һәрәкаты
Фәхри силаһ, медаллар вә хариҹи ор- биткиләр беҹәрмәк, ев hејванлары сах хадии, марксист

денләрлә тәлтиф олунмушдур. Гызыл ламаг, овчулуг, балыкчылыг вә jығы философ вә тарихчи,
мејданда Кремл дивары јанында дәфн ҹылыгла мәшғул олмушлар. Јапма ке әдәбијјат тəнгидчи
едилмишдир.Благовещенск али танк ко- рамика характерикдир. Чахмагдашы си. 1882 илдән фәл
мандирлари мәктәбина М.-ун ады ве- дан бычаг, ох уҹлуғу, ораг дишлари, сәфә доктору. Әв -ритмишдир. даш балта, дәндашы, габ-гаҹаг, сүмүк вәттәр буржуа ради

кализи МөвгејинӘсәрләри: Неколебимо, как Рос- аләтләр, җил, фил сүмүjү вә балыггу.
дән чыxыш етмишсия, М., 1965; На службе народу. Страни лағындан бәзәк шејләри вә с. тапыл
дир. 1890 илдән процы воспоминаний, 2 изд., М., 1971; Моя мышдыр.

юность, 2 изд., М., 1975.
летар сосиализиӘд.: Чайлд Г., Древнейший ВосӘд.: Цунц М. З., вогне четырех ток в свете новых исследований, пер. с Мөвгејинә кечмиш

всін, М., 1972; Егоров П. Я., Маршал англ., М., 1956; Кинк Х. А., Египет до (1891 илдә АлманиТерецков, М., 1974.
фараонов, М., 1964. ја С.-д. Партијасы -

на дахил олмушду), алим вә публи -МЕРЗЕБУРГ (Mеrѕеbоurg)— АДР-дә, МЕРИМЕ (Mérimie) Проспер (28.9. сист кими марксист дүнјакөрүшүнүнҺалле маһалында шәһәр. Заале чајы 1803, Парис — 23.9.1870, Канн — фран- тəблиғиндә мүһүм рол оjнамаға башласаһилиндәдир. ӘҺ. 53 мин (1976). Ма- сыз јазычысы,
мышдыр. Биринҹи дүнја мүһарибәсишынгајырма, кимја, ка ғыз сәнајеси Франса академија заманы пролетар бејнәлмиләлчилијинәвар. Алуминиум прокаты вә тикинти сынын үзвү (1844).
садиг галмышдыр. м. Бөјүк Октјабрматериаллары истеһсал олунур. Әтра- Франсыз әдәбијja
сосиалист ингилабы идејаларынынфында тонур көмүр чыхарылыр вә тында тəнгиди реа Гәрбдә илк мүдафиәчиси вә тәблиғат -e'мал олунур.

лизмин көркəмли
МЕРИДА (Mérida) Мексиканын ҹ.- нүмajәндәләриндән чыларындан иди. м. «Спартак итти

фагынын Алманија КоммунистШ.-индә шәһәр. Јукатан штатынын инз. дир. Валидејнлари
Партијасынын japaдылмасында фәалм. д.ј вә автомобил јоллары говшағы. рәссам олмушдур.
рол оjнамышдыр. М.-ин елми ирсиБејнәлхалг аеропорт. Әһ. 238 мин (1975). Сорбонна ун-тинин
зəнкиндир. Тарихин материалистҹәси -Дүнјада ән ири габа лифли агава план- hүгуг факүлтәсини нә анлајышы проблемлəринин ишланибтасијалары р-нларындан биринин мəр- битирмишдир(1823). һазырланмасында, марксист әдәбијјаткәзидир. Тохуҹулуг, јејинти, метал Дөвлат идарәләрин
шүнаслыг вә сәнәтшүнacлығын формаe'малы сəна јеси; ун-т вар. Туризм ин- дә мә'мур ишләмиш, лашмасында, марксист естетиканынкишаф етмишдир.

Тхидмати вазифаси илә әлаг әдар Фран- принсипләрипин һазырланмасында М.МЕРИДИАН (астрономија - саны қəзмиш, Испанија ја сəjahəт ет- ин əмəји чохдур. М.-ин ән башлычада)—бах Көј меридианы.
мишдир (1830). Илк әсәрләриндә (уі- елми хидмәтләриндан бири дә К. МарксМЕРИДИАН ДАЙРӘсиндүз доғу- дурма испан комедија актрисасына ис- вә Ф. Енкелсин әсәрләрини тәдгиг вә

шу вә ҝөj ҹисминин мејлини (бах ҜӨј над етдији «Клара Гасулун театры» нәшр етмаси олмушдур. м. марксисткоординатлары) дәгиг тә'јин етмәк пјес топлусу, 1825) екзотик өлкәләрә тарихшүнacлығын инкишафында
(ҹисмин кој меридианындан кечмә аны- романтик мараг әксини тапмышдыр. мүһүм рол оjнамышдыр. Бу саһәдә ән
ны гејд етмәклә вә онун меридиандан Онларда, һәмчинин, Франсанын иҹти- әһәмијjәтли иши 4 ҹилдлик «Алманија
мəсафасини өлчмәклә) үчүн астроно- май-сијаси həјатына тəнгиди мүнаси- сосиал демократијасынын тарихи» әсәмија аләти. М.д. гурулдуғу јердә макс. бәт, мелодраматик мүртәҹе романтик ридир. К. Марксын М. тәрәфиндән јадајаныглы вә темп-р дəјишмәләринә театра инҹә пародија да нәзәрә чарпыр. зылмыш тәрҹүмеји-haлы парлаг үслу
аз һәссас олмалыдыр. М.д. бахыш бо- «Жакерија» (1828) драматик хроника- бу илә фәргланир. Лакин дикәр алман
русу вә мл рометрлә тәҹhиз едилиp. cы, «1x Карлын һөкмдарлыг салнамә- сол с.-д.-лары кими м. дә бир сыра мә

ва

да



вә c. кими јүксәк мәһсулдар меринос вич Л. М., Главные этапы истории эко- рән 58,65 күнә фырланыр. М.-дә Кү
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сәләләрдә cәhвлəpə jол вермишдир һәләсинә чатмышды. Бу дөврдә Бөјүк тәркибиндә етилмеркурхлорид, Мекса
(К. Маркс вә Ф. Енкелсин Коммунист- чоғрафи кәшфләр нәтиҹәсиндә тиҹа- хлоран гамма-изомери, hексахлорбен
ләр иттифагында вә Биринҹи Интер- рәт буржуазијасынын игтисади күчү зол, јағ вә ашгарлар вар. Әcacән, буғ
насионалда антипролетар ҹәрәјанлара артмыш, мүтлэгијjәт дөвлатинин ја- да, човдар, кəтан, тәрәвәз вә с. тохум
гаршы мүбаризасинин маћијjәтини, ранмасы просеси баша частмышды. Сон лары дезинфексија етмәк (зәрәрсиз
Биринҹи дүнја мүһарибәсинин импе- М.-ин мəркәзи нөгтəси актив «тиҹарәт ләшдирмәк) үчүн истифадә ёдилир.
риалист характерини дәрк едә билмәмә- балансы» системи иди. К. Маркс сон МЕРКУРИ (лат. Mercurius)-Гәдим
си, алман фәһлә һәрәкатында Лассалын М.-и коммерсија, јахуд мануфактура Рома мифоложијасында тиҹарәт, бәла
вә онун тәрәфдарларынын хидмəтини системи кими характеризә етмишдир. ғәт, jоллар аллаһы; сəjahəтчилəрин һи
шиширтМәси вә с.). Меркантилистләр тəдавүл саһәсинә да- мајəдары. Ганадлы сәндәлләрдә, ба

ha чox фикир вермиш, капиталист ис- шында jол шлјапасы вә әлиндә эса тутӘсәрләри: Карл Маркс. Историяего жизни, М., 1957; К. Маркс и Ф. Эн- теһсалынын дахили ганунларыны исә муш һалда тәсвир олунурду. м. годим
гельс — создатели научного коммунизма, тəдгийг етмәмишләр. Онлар сифаси иг- јунан мифолокијасындагы heрмecə yj
М., 1960; Очерки по истории войн и воен- тисады тиҹарәт балансы һаггында елм ғундур. Мәҹази мә'нада М. междəчи,
ного искусства, 6 изд., М., 1956; Литера- кими, онун эсас идејасыны исә чох елчи демакдир.
турно-критические статьи, М.—Л., 1964. сатыб аз сатын алмаг...» (Маркс К., МЕРКУРИНҜүнәш системинин Ҝү

әд:: Оболенская с. В., Франц Капитал, ч. 1, Б., 1969, сəh. 142) кими нәшә ән јахын планети. Астрономик
Меринг как историк, М., 1966; Слуцкий гијмәтләндирмишләр. М. сијасəти сə- ишарәсинА. Г., Франц Меринг. Революционер, уче Тәбии пејки јоxдур. Өл

ный, публицист, М., 1979. најенин, хүсусилә, мануфактуранын чүләринә көрә бөјүк планетләрин ән
инкишафына мараг ојатмагдан, фәал кичиридир; диаметри 4865 км (0,38 Јер

МЕРИНОСЛАР (исп. merinos)-зә- прстенсионизмдән, тиҹарәт капита- диаметри), күтләси 3,304.1073 кг (0,055
рифјунлу гоjун ҹинслари. Вәтәни е.ә. лынын експансијасыны мүдафиә етмәк- Јер күтләси), орта сыхлығы 5,52 г/см.
3—2 асрләрдә jетишдирилдији Он Асија дән вә с. ибарэт олмушдур. Капитализ- Јер групу планетләринә мәхсусдур. М.
cajылыр. Руси јада 19 асрдә вә 20 әсрин мин инкишафы илә М.-ин əсас мүддәа- Күнәш әтрафына 58 млн. км мəсафәдә,
әввәлләриндә башка өлкәләрдән кәти- лары көһнәлмиш вә буржуазија јени бөјүк екссентриситети е=0,206 олан
pилмиш бир нечә меринос типи, һәмчи- игтисади нәзәријjәләр ирәли сүрмүш- еллиптик орбит бојунҹа 88 күнә дола
нин рус гоjунчуларынын јетишдирди- дүр. Белә нәзәријjәләрин əсасыны азад ныр, периhелидә ҝүнәшдән орта мəса
ји Русија инфантадосу, Мазај, Јени тиҹарәт вә саһибкарлыг тәләби тәшкил фәси 46 млн. км, афелидә исә 70 млн.км
Гафгаз ҹинслари артырылырды. Совет едирди (бах Фритредерлик). дир. 20 әсрин 60-ҹы илләриндә радио
гоjунчулары Асканија, совет мериносу, Әд.: Маркс К., Капитал, ч. 1, Б., локасија мүшаһидәләриндән ашкар
Азәрбајҹан дағ мериносу, Гафгаз, Ал- 1969; Ленин в. и., Русијада капитализ- едилмишдир ки, М. өз оху әтрафында
тај, Сал, Ставропол, Грозныгоjунлары мин инкишафы, Әсәр. там күллијаты, ч. орбиталистигамәтлә улдузлара нәзә

, ;

М.-ын
риф (15— 25 мк), jумшаг тифтик лиф

номических учений, в. 1, М., 1970; Дю- нәш күнүнүн уз. 176 күндүр. Күнәш
мулен и.и., Современный тарифный дән 28° вә даћа узагда 'М.-ни көрмәк

ләрдән ибаратдир. Гочлардан 8—12, и нетарифный протекционизм, М., 1975. мүмкүн олмадығындан онун Јердән
рекорд гырхым — 30,6 кг (Асканија ҹин мүшаһидәси чох чәтиндир. Буна көрә

МЕРКАПТАНЛАР, тиоспиртләр, м. ахшам вә ја сәһәр шәфәги фонундакг јун .
Халие" јун чыхымы 35 245%-дир. М: тиолларумуми формуллары RЅн үфүгдән рухарыда мүшаһидә едилир.
дүнјанын бир чох өлкәләриндә фетиш- олан узви бирләшмәләр (бурада R— Бу заман онун фазасы тәгр. 90° олду.
диридир. Ән чох меринос Австралија- карбоһидрокен радикалыдыр). Спирт кундан вә дискинин анчагдарысы ишыг

«АР-дадыр əсасəн фајн типли Австра му күкүрдлә әвәз едилмишдир). Мен мә'лум тәбиәтли нəhəнк тутгун ләкәләр

мали Гафгазда, газах.ССР-дә, Загаф- да Һамысы хоракәлмәз хусуси или ма- өзүнүн орбит мүстәвисина 7° мејлли
газијада, јеләрдир. Тәбиәтдә чох вахт зүлалла- дир. Күман едилир ки, М.-дә атмосҹүмләдән Азәрб.ССР-дә
јетишдирилир. рын чүрүмә мәһсулларында олур. м. фер јоxдур. Лакин спектрал үсулла
МЕР JAЛAP-е,ә. 1-ҹи миниллијин ва онларын төрәмәләри (дузлары, сул- карбон газынын әламәтләрӣ мүшаһидә
сону — ерамызын 1-ҹи фидлари, дисулфидлари) тәбии вә син- олунмушдур. Күнәдән алдығы шүаминиллијиндә

чајлары арасында jаша каучукун вулканлашдырылма- ланманы өзүндән олан шүаланмаја бә
мыш тајфа, диллари финесугордия сында, бә'зи дәрман вә инсектисидла- рабəр heсaб едәрәк тапылмышдыр ки,

ләринә аид иди. 1-чи минилликдә М. МЕРКАТОР (Mercator, Кремерин мəсафәдә 505 кдир. м. сәтһинин &ү
М.-нин орта темп-ру. Күнәшдән орта

фанлар Волта бојунча jajылдынча (1-ҹи (van Kremer) латынлашдырылмыш, фа- нәшин зенитдә көрүндүзү нөгтәләрдә
миниллијин сонундан) тəдриҹән
лара гајнајыб гарышмышлар. 1594) — фламанд картографы. Глобус, (афелидəдирсә), темп-р 700 к (550 'к)
МЕРКАНТИЛИЗМ (инк. mercanti- астрономикаләтләрин һазырланмасы, олур. Инфрагырмызы шүаланма васи
lism, , фр. mercantilisme, итал. mer хәритәләрин тәртиби вә hәккетмә илә тәсилә тә'јин едилмишдир ки, М.-нин
cante — алверчи, тамир)-илкин мәшғул олмушдур. м. xəритәләрин, Ҝүнәшдән әке тәрәфдә олан сәтһинин
тал jығымы дөврүндә билaвaситә ти- хүсусилә бир нечә картографик пројек- темп-ру тәгр. 110 К-дир.
ҹарәт буржуазијасынын мәнафејини сијанын тәртибинин риjази эсасланды Әд.: Мартынов д. Я., Планеты.
ифадә едән буржуа сијаси игтисадынын рылмыш јени принсипләрини таклиф Решенные и нерешенные проблемы, М.,

илк мәктәби. 15 эсрин сон гэринэсиндә 1569 илдә ишләјиб һазырлaдығы вә илк ние Земли и планет, м., 1979.мәшһуру 1970; Жарков В. Н., Внутреннее строе
мејдана кәлмишдир.

пул ејниләшдирилирди (даһа чох пулу дәфә өзүнүн дунда хәритәсиндә тәтбиг «МЕРКУРИ» (инк. «Mercury») —Јерәт
сәрвәтини јығымы дөвләт һакимија- jексијадыр (М. пројексијасы). Бу про- јерли американ космик кәмиләри сери
тинин көмəји илә мүмкүн һесаб еди jексијадан һазырда дәниз навигасија јасынын ады; һәмчинии һәмин кәмилә
лирди. Еркән вә сон (инкишафетмиш) хәритәләринин, аеронавигасија вә с. xəрин һазырланма вә бурахылма програ
М.-ә ајрылыр. Еркән М. Бөјүк ҹоғ ритәләрин тәртибиндә истифадә олу- мы (1959—63). Формаҹа кәсик конус
рафи Кәшфләрдән әрвәл јаранмыш вә нур. м. Јер магнетизмини тәдгиг едә шәклиндә олмушдур. Күтләси 1,4 та
16 әсрин орталарынадәк давам етмиш рәк магнит гүтбүнүн координатларыны jахын, һүнд. 2,9 м, отураҹаг диаметри
дир. ЕркәнМ.-ин башлыча мүлдәасы heсaблaмышдыр; илк дәфә олараг Ат: 1,8 м вә 0,66 м олмушдур. М.-ләр
пул сәрвәтинин артмасына јөнәлдил- лас» терминини ишләтмишдир. Əсас јалныз суја (океана) парашут васитәсилә
миш сифасəти əсасландыран пул ба- әсәри Авропа өлкәләринин хәритәләр енмәк үчүн нәзәрдә тутулмушдур. М.
лансы, нәзәријjәсидир. К. Маркс ер- мәҹмуасиолан «Атлас»дыр (1595 илдә кәмиси илә илк суборбитал учиш 1961

М.-и монетар систем адлан- өлүмүндән сонра нәшр едилмишдир). ил мајын 5-дә (астронавт А. Шепард),
дырмышдыр, чунки онун нүмajәндәлә- Әд.: Пиријев Р. Х., Картографи- сонунчу орбитал учущ исә 1963 ил ма
ритиҹарәтлә пул дөвријjәси арасын- ja, Б., 1975; Алейнер А. З., Ларио- jын 15—17-дә (астронавт г. Купер) ол
дакы билaвaситә әлaгәни дә думанлы нова А. Н., Чуркин В. Г., Герард мушдур.

МЕРКУРJEB Васили Василјевич (6.4.шәкилдә баша дүшүрдүләр. Сон М. Меркатор, М., 1962.
16 әсрин икинчи јарысындан инкиша- МЕРКУРАН — тохумлары дәрманла- 190 индики Псков вил.-нин Остров
фа башламыш, 17 эсрдә jүксəлиш мәр- маг үчүн ишләдилән комплекс маддә; ш.—12,5,1978, Ленинград)-рус совет
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актјору, педагог. ССРИ халг артисти Меровејдир (Merovaeys; сүлаланин нир. Манчестер, Ливерпул, Беркен
(1960). ССРИ Дөвлат мүкафаты лау- ады бурадандыр). Әсас нүмajәндәлә- hед ш.-ләри м. саһилиндәдир. Чајын
реаты (1947, 1949, 1952). 1948 илдән ри: Хилдерик (457 — 481)-әслиндә сү- алтындан д.), вә автомобил тунелләри
Сов.Икп үзвү. 1920 илдән театрда чы- лаләнин банисидир; І Хлодвиг (481 - кечир.
хыш етмиш, 1937 илдән А. С. Пушкин 511], І Хилперик [561—584), Сике- MEPCйн (Mersin; Jүмүктәпәнин (Yü
ад. Ленинград Драм Театрынын акт- берт (561—575), II Хлотар [584—629, mük Tepe) индики ады)—Мерсин ш.
јору олмушдур. Ән јахшы роллары: Нејстријада 613 илә гәдәр), І Дагоберт јахынлығында мәскән галыглары (е.ә.
Максимов («Дәниздәкиләрин шәрәфинә», [629—639], ІІІ Хилдерик [743—751). 7—2-ҹи минилликләр). Мәдәни тәбәгә
Б. Лаврендов), Меншиков («І Пјотр», і Дагобертин «Тәнбәл краллар» адлан- нин галынлығы 25 м-дән чохдур. Ән
А. Толстој), Малволио («Он икинчи ке- мыш вaрисләринин дөврүндә дөвлати гəдим тәбәгә излари еркән Неолитә аид
ҹә», В. Шекспир), Бортников («Һүндүр әслиндә мајордомлар идарә едирди. дир. М.-ин Енеолит тәбәгәсинин нахыш
далға», г. Николајева) вә б. Кино акт- MEPOвинглар инҹәсәнәти- лы керамикасы Шимали Месопотамија
јору кими дә танынмыш, «Һөкумәт үз- 5—8 срләрдә Меровингләр дөвлатиндә нын (е.ә. 5-ҹи Миниллик) бураја күҹлү
вү» (1940), «Золушка» (1947), «Садиг бирләшмиш бир сыра Франса вил.- мәдәни тә'сирини көстәрир. Е.ә. 4чү
достлар» (1954), «Дурналар учур» ләри инҹәсәнәтинин шәрти ады. Ми, минилликдә М.-дә Анадолу мәдәнијjә
(1957), «Серјожа» (1960) вә с. филм- үчүн ағаҹдан jашајыш евләри, даш ис- тинин гара ранкли ишүбрәләнмиш кера
ләрдә чәкилмишдир. 1932 илдән Ленин- телкамлар, монастыр килсәләр микасы əсас јер тутурду. М.-дә мүəjjән
град Театр, Мусиги вә Кинематографи- (Пуатједәки баптистери, 4—7 əсрләр, стратиграфик фасиләдән сонра е.э.
ја Ин-тунда дәрс демишдир (1950 илдән Парисдəки Сен-Жермен-де-Прө бази- 3-чү миниллијин ахырларына аид Су
проф.). Ленин ордени, бир башга орден ликасы, 542, Греноблдакы Сен-Лоран рија-Киликија мәдәнијjәтинин нахыш
вә медалларла тәлтиф олунмушдур. криптасы (мә'бәдин јералты дәфн һис- лы керамикасы вә е.ə. 2-ҹи миниллијин
МЕРКУРОВ Серкеј Дмитријевич (7. 2-чи јарысына аид Анадолу мәдәнијja
11.1881, Александропол, индики Ерм. тинин тәбәгәләри мүшаһидә олунур.ССР-ин Ленинакан ш. — 8.6.1952, Мос

Әд.: Ефименко П. П., Неолити
ква)-совет hејкәлтәрашы. ССРИ халг ческий Мерсин, «Советская археология».
рәссамы (1943). ССРИ Рәссамлыг Ака 1959, № 1; Титов В. С., Неолит Греции,
демијасынын һәгиги үзвү (1947). ССРИ М., 1969.

Дөвлат мүкафаты лауреаты (1941, МЕРСин (Mersin), и чел (Icel)
1951). 1945 илдән Сов.Икп үзвү. Мүн Түркиjән ин ҹ,-унда шәһәр. Ичел или
хен Рәссамлыг Академијасында оху нин инэ. м. д.ј. ст. Аралыг дәнизи са
мушдур (1902—05). Монументал hej Һилиндә порт. ӘҺ. 129 мин (1975). То
кәлтәрашлыг саһәсиндә фәалијjәт көс хуҹулуг, јејинти, нефт e'малы сәнаје
тəрмишдир. Еркән әсәрләриндә үслуб си, ири елеватор вар. Минерал күбрә
лашдырмаја мејл етмишди [Москвада ләр истеһсал едилир. Јүк автомобиллә
Ф. М. Достојевскинин hејкәли (гранит, «Мүгәлдәс рәмэ». ри гурашдырылыр.
1911—13), К. А. Тимирјазевин абидәси Миниатүр. 8 әc- МЕРТИР-тійдвйл (Merthyr Tyd
(гранит, 1922—23)]. В. И. Ленинин рін орталары. fil)-Б. Британијада шәһәр. Уелсдә,
(Бөјүк Кремл сарајынын иҹлас залы Ватикан китабха- Мид-Гламорган графлығында, Таффнасы. Рома.үчүн, мәрмәр, 1939) вә И. В. Сталинин чајы дәрәсиндадир. ӘҺ. 59 мин (1975).
бир чох абидә вә һејкәлләринин, Кремл Електротехника вә jүнкүл сәнаје вар.
диварлары _јанындагы бир сыра бүст- сәси), 8 әсрин сону) характерик олмуш- Oјунҹаг вә идман аваданлығы истеh
абидәнин, Бакыдағы «26 Бакы комис- дур. Халг сəнəти вә сон антик дөвр сал едилар.
сарынын күлләләнмәси, горелјефинин мотивлари декоратив-тәтбиги сəнəтдә МЕРУ (Meru)-Танзанијада вулкан.
(гранит, 1924—46; 1958 илдә гоjулмуш- (даш үзәриндә oјма, гызыл, күмүш вә Һүнд. 4567 м-э гэдәрдир. Базалт вә гы
дур), Ленинскије Горкидәки «Рәһбәрин гијмәтли дaшлaрлa бәзәдилмиш метал рынтылы пүскүрмә материалларын
өлүмү»hејкәл групунун (гранит, 1927 — мә'мулатлар вә с.) тәҹәссүм олунмуш- дан тәшкил олунмушдур. Чохлу конус
47; 1958 илдә гоjулмушдур), c. к. дур. Бојакарлыг китаб миниатүрләрин- вә кратерләри вар. Јамаҹлары саван
Шаумјан вә М. И. Калининин портрет- дә əксини тапмышды. 8 эсрдә М.и. нис- налар, мешәләр, тропик битки планта
ләринин (1927, 1947, һәр икиси Третја- бәтән даhа чох инкишаф етмиш каро- сијалары илә өртүлүдүр; дaha jухары
ков галерејасындадыр, Москва) мүәл- лингләр инҹәсәнәти (бах «Каролинг ре- да дағ чәмәнләри вә гајалыглардыр.
лифидир. Ленин ордени, 2 башга ор- нессансы») илә әвәз олунду. Сон дәфә 1910 илдә пүскүрмүшдүр.
ден вә медалларла тәлтиф едилмишдир. МЕРОстомЛУЛАР (Merostomata)- «МЕСАМЕ-ДАси» («Үчүнҹү груп» —
Әсәри: Записки скульптора, м., трилобитләрә вә һөрүмчәккимиләрә го- Загафгазијада илк с.-д. тәшкилaты.

1953. Һум олан, газынты һалында танылмыш 1892 илин сонунда Зестафонидә (Ку
әд.: Тихонова в.], С. Д. Мер- дәниз буғумајаглы һејванлар синфи, таиси губ.) Е. Ф. Ниношвили вә М. Г.куров (Альбом), М., 1968. Гәлсәмә илә тәнәффүс етмишләр. Бә- Схакајанын тәшәббүсү илә әдәби-сија

МЕРКЕЛ (алм. Mergel, лат. marga)- дәни хитин зиреһлә өртүлү, баш-дөш си груп кими japaдылмышды. 1893 ил
калсит, јахуд доломит (30—90%) вә вә иінәли гарынҹыгдан ибарат имиш. дә низамнамә гәбул етдикдән сонра
килли материаллардан (70—10%) иба- 3 (jaxуд 4) дәстәси олмушдур, бунлар- өзүнү сосиалист марксистләрин бејнәл
рәт чөкмә сүхур. Ҝилли, əhəнкдашылы дан 2-си (јахуд 3-ү) Кембри-Девон дөв- миләл групу адландырмышды. Мәгсә
вә доломитли, тәркибиндәки гатышыг- рүндән мә'лум олуб, бири исә (гылынҹ- ди марксизмин таблиғи, қизли дәрнәк
лардан асылы олараг глаукомитли, би- гујруглар) Силурда әмәлә кәлмиш вә ләрин тәшкили, Загафгазија во Руси
тумлу, көмүрлү вә с. олур. Адәтән, һазырда jашајыр. Чох вахт нәсли кə- јадакы марксист груп вә дәрнәкләри
ачыг pəнклидир. ССРИ-дә, очүмләдән силмиш евриптеридлари дә М.-а аид илә әлaгә japaтмаг иди. Əсасән Тифлисдә
Азәрб.ССР-дә вар. Бә'зи семент нөвлә- едирләр. фәалијjәт көстәрирди. Групун эксəриjринин истеһсалында хаммал кими иш- МЕРСЕРИЗАСИЈА [инкилис ихти- јəти «легал марксизм»ә вә милләтчилија,
ләдилир. рачысы М. Мерсерин (J. Mercer; 1791 — сонралар сигтисадчылыға» мејл көс
МЕРКЕНТАЛЕР (Mergenthaler) От- 1866) адындан) — памбыг парчаларын тәрир, синфи мүбаризанин марксист
мар (11.5.1854, Алманија, Вүртемберг, вә ја селлулоз тәркибли лифли мате- анлајышына каршы чыкырды. М. Г.
Һахтел — 28.10.1899, АБш, Балти- риалларын натриум -һидроксидин га- Схакаја, Ф. И. Махарадзе вә б. инги
мор) — полиграфија саһәсиндә ихтира- тыландырылмыш сулу, мәһлулу илә лаби мөвгедә дурурдулар. 90-ҹы иллә
чы. 1872 илдә АБШ-а көчмүшдүр. 1884 e'мал просеси (15—18°С-дə). M. ма- рин 2-ҹи јарысында Ҝүрчүстанда фәһ
илдә сəтиртөкән jығы машыныны-ли- териаллара парылты вериp, oнлaрын лә һәрәкатынын јүксәлмәси, елми со
нотипи ихтира етмиш, 1885 илдә онун мөһкәмлијини вә бојанма габилијjәти- сиализм идејаларынын тә'сиринин күч
конструксијасыны тәкмилләшдирмиш- ни артырыр. ләнмәси, 1895—98 илләрдә група инги
дир. Американ саһибкары Ф. Г. Доҹ МЕРСи, Мерсеј (Mersey)-Б. Бри- лабчы с.-д.-ларын (В. З. Кетсховели,
1886 илдә «Меркенталер лајнотајп ком- танијанын г.-индә чај. Уз. 109 км, һөв- И. В. Сталин, А. Г. Сулукидзе вә б.)
пани» фирмасыны тәшкил етмиш вә әсинин саh. 4460 км2. Пеннин д-рын- дахил олмасы «М.-д.-дә ингилаби га
фирманын ишиндә М.-ин ихтирасын- дан башланан Тејм вә Гојт чајлары- надын оппортунист һиссәјә гаршы мү
дан кениш истифадә олунмушдур. нын бирләшмәсиндән әмәлә кәлир. Ир- баризасини кəскинләшдирди. А. Г. Су
МЕРОВИнгләр (сон. лат. Merovin- ландија дәнизинә төкүлүр. Ҝәмичили- лукидзе 1897 илин аввәлиндә Бакыја
gi)-Франк дөвлатиндә илк крал сү- јə јарарлыдыр. Каналлар васитәсилә ҝәлмиш, габагҹыл фәһләләр арасында
лаласи (751 иләдәк). әфсанәви баниси Трент вә Северн чајлары илә әлагала марксизмин таблиғиндә иштирак ет



МЕССИАН 445

лиси, 1967.
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мишдир. 1898 илдә груп РСДФП-jә Фәрат вә һарун чајлары һөвзәләри- МЕССЕРЕр Асаф Михајлович (д. 19.
дахил олду. РСДФП-нин 2-ҹи гурул- нин ашағы һиссәләрини тутур. Һүнд. 11.1903, Вилнүс) — совет балет артисти,
тајындан. (1903) сонра групун оппор- 200 м-ә гәдәрдир. Иглими шм.-да суб- балетмејстер вә педагог. ССРЙ xалг
тунист һиссәси меншевикләрә гошул- тропик, ҹ.-да тропик, сәһрадыр. Орта артисти (1976). ССРИ Дөвләт мүкафа
ду; ингилабчы һиссә исә болшевик мөв- темп-р Бәсрәдә јанварда 11°С, августда ты лауреаты (1941, 1947). 1944 илдәнгејиндә дурду. 34°С, јајда бә'зән 50°С-jә чатыр. Иллик Сов.Икп үзвү. 1921 илдә Москва Хо

әд.: Очерки истории коммунистичес јағынты 100—200 мм. Əсас чајлары реографија Мәктәбини битирдикдән сон
ких организаций Закавказья, ч. 1, Тби. Дәҹлә вә Фәрат јазда дашырлар. Суб- ра Бөјүк театрын труппасына габул

тропик вә тропик сәһра биткиләри үстүн- блунмушдур. М. өз сәнәткарлығы илә
дүр. Јарымсәһра биткиләри, чај саһил- киши рәгсләринин имканларыны ке

МЕСЕНАТ (Маесеnаs) Гај Силни (е.ә. Ләриндә мешәләр (Фәрат товағы, сө– нишләндирмиш, балет тамашаларынын
74/64—e.ә. 8)-Рома дөвләт хадими. jүд вә с.) вар. Көчәри малдарлыг, ифадә васитәләрини зəнкинләшдирмишАвгустун јахын силамдашы олмуш, суварма әкинчилији инкишаф етмиш- дир. Ән јахшы партијалары: Базил
онун мүһүм дипломатик, сијаси, Һәм- дир. Хурма беҹәрилир. Бағдад, Бәсрә «Дон Кихот», л. Минкус), Филипп
чинин шәхси тапшырыгларыны јеринә (Ираг), Абадан (Иран) ш.-ләри М.о.-н- («Парисин алову», Б. Асафјев), акробатјетирмиш, Романын әдәби һәјатына дадыр. («Гырмызы лалә», Р. Глиер), Петрушка
тә'сир көстəрмишдир. Һоратси, Вер- МЕСРОП МАШтос (361, Тарон вил.- «Петрушка», И. Стравински) вә б. 1926
хили вә б. көркəмли шаирләрлә дост- нин Хатсик к.—17.2.440, Ечмиадзин, илдән балетмејстер кими чыxыш етмиш
луг етмиш, oнлaрын һимајəдары вә Ошакан к., индики Ерм. ССР Ашта- дир. 1921 илдән педагожи фәалијjәт
мүдафиәчиси олмушдур. М.-ын ады рак р-ну) — ермәни алими, маарифчи. көстәрир (1923—60 илләрдә Москвавә инҹәсәнәт

хадимларинин һа- раһиблији гәбул етмиш, бүткәрәст ер- Хореографија Мәктәбиндә, 1946 илдәнмиси мә'насында ишләдилир.
МЕСЕТА (Meseta), иберија Ме мышдыр. Ермәни јазысынымәниләр арасында христианлығы jaj- Бөјүк театрда). З орденлә, һәмчинин

тәртиб медалларла тәлтиф едилмишдир.сетасы — Пиренеј j-a-нда јајла. етмиш (тәгр. 405 — 406), шакирдлəринин МЕССЕРШмидт (Messerschmidt)
Һүнд. 600—1200 м. Һәр тәрәфдән дағ– көмəји илә Төвраты Сурија дилиндән Даниил Готлиб (16.9.1685, Дансиг, инлaрлa əhaтәләнмишдир. Мәркәзи Кор- ермәниҹәјә невирмишдир. М.М.-ун дики Гданск —5.4.1735, Петербург)
дилјер д-ры М.-ны 2 гапалы јајлаја Әлифбасы орижинал ермәни әдәбијja- Сибирин тэдгигатчысы; миллијjәтҹә ал
ајырыр: шм.-да Көһнә Кастилија, ҹ.- тынын, мәдәнијjәт вә елминин инкиша. мандыр. 1707 илдә һалле ун-тини бида Јени Кастилија, М. гəдим кристал- фына тәкан вермишдир. тирмиш, 1716 илдә І Пјотр ону Петерлик сүхурлардан тәшкил олунмушдур.
Фајдалы газынтылары: гурғушун, мис, Әд.; Ағајан Е., Месрол, Маштос ва бурга дә'вәт етмишдир. 1720—27 ил
ҹива, кобалт, дәмир филизи, гызыл, ерманијазысынын јаранмасы, «Азәрбај ләрдә І Пјотрун тапшырығы илә Сиби
галај, волфрам. Иглими, əсасəн, Ара- ман»,1962, 6; Корюн, ЖитиеМашто- ри кəзмиш, јерли халклары, онлaрын

диллəрини, әдәби вә гадим абидәләри

р-нларда континенталдыр. Ири чајла- MECCA (фр. messe, сон лат. missa)
лыг дәнизи типли субтропик, дахили ца, Ереван, 1962.

тəдгиг етмишдир. Мүһүм тәбијјат-тарих
вә етнографик коллексијалар топлары: Дуеро, Тахо, Гвадиана. Сејрәк 1) католик ибадәти (литургија). 2) Қа- мышдыр. М.-ин тарих, етнографија,ксерофит коллуглар вә чөлләр, дағ

толик килсәсиндә охунан чохсәсли сил- ҹоғрафија, истисадијјат, флора вә фауларда мешәләр вар.
МЕСолонҜйон силә хор әсәри (орган вә ја орк. илә на Һаггында мә'луматлардан ибарат

(Mesolongion), мүшајиәт олунур). Тәнтәнәли вә bесaбaтындaн («Сибирин иҹмалы вә бә
Миссолунки-Јунаныстанда шә- кичик М.-jа ајрылыр. Әввәлләр М. сит тәбии аләмин үч ҹәдвәли») сонра
Һәр. Етолија вә Акарнанија номунун бирсәсли олмуш, Григори хоралы əса- кы тәдгигатчылар кениш истифадә етинэ. м. Иони дәнизи саһилиндә порт. сында охунмушдур. Ренессанс дөврүн- милләр.. ,

(Messerschmitt)түн, әт сәнајеси вар. Ҹ. Бајрон М.-да рындан иди. Сонралар И. С. Бах, В. А. Вилли (д. 26.6.1898, Франкфурт
МЕСОПОТАМИЈА [јун. Mesopota- классикМотсарт, Л. Бетовен вә б. М.-ны Мајн—1978)-алман авиаконструктору

нүмунəлəрини јаратмышлар. вә саһибкары. Мүхталиф нөв тəjjapə,mia; mésos— орта, ара, potamos—чај) MECCAЛИНА (Messalina) Валерија- вертолјот вә планерләр, јаратмышдыр.әр. Мәбејн ән-нәһрејн (3,
(?—48)—Рома императору Клавди- ән мәшһурлары Ме-109 гырычы тəjja

Биләдәр-Рафи- нин арвады. Амансызлығы вә позғун- рәси, чохмәгсэдли Me-110 тəjjapəси вадејн ( UniyІ 1—Гәрби Аси
луғу илә мәшһурлашмышды. Клавди- илк реактив гырыҹы тəјјарә нөвләрин

јада, Дәмлә вә Фәрат чајларынын һөв - ни девирмәјә ҹәһд көстəрмиш вә буна дән бири олан Ме262-дир. М. 1923 илзәләри арасында тәбии вил. Шəргин гә- көрә e'дам өдилмитди. дә Бамберг ш.-ндә «Мессершмитт» авиадим мәдәнијjәт мәркәзләриндән бири- МЕССЕНИЈА МҮҺАРИБәләРИ сија фирмасынын əсасыны гојмушдур.
дир. М. әразисиндә е.ә. 4-3-ҹү минил- (е.ә. 8—5 əсрләр)—Мессенијанын (Пе- Икинчи дүнја мүһарибәсиндән сонраликләрдә Шумер, Аккад, Ур вә с., е.ә.

лопоннесин ҹ.-г.-индә вил.) Спартаја Испанијаја мүһаҹирәт етмиш, орада бир2-ҹи миниллијин аввәлиндә исә Баби- гаршы истислалијjәт уғрунда апарды- сыра тəјјарә лајиһәләринә мәсләһәтчилистан дөвләтләри јаранмышды (бах ғы үч мүһарибә. 1-ҹи мүһариб олмушдур. АФР-а гајытдыгдан (1959)Һәмчинин Бабилистан-Ассурија ма- дөврүндә (е.ә. 743—724) спарталылар сонра фирманы jенидән тәшкил етмишдәнијjәти). Сонралар М. Ассурија, Је- Мессенијанын ш. һиссәсини вә ч. са- вә тәјјарә истеһсалына башламышдыр.ни Бабилистан, ӘҺәмәниләр, Македо- Һилини тутдилар. Мессенијалылар 1968—69 илләрдә м.-ин фирмасы ики
нијалы Искәндәр, Селевкиләр, Парфи- мәһсулун барысыны Спарта ја вермәли диҝәр фирма илә бирләшәрәк авиасија
ја, Сасаниләр дөвләтләринин, 7 асрдән олдулар. 2-ҹи мүһарибәни (е.ә. вә ракет техникасы истеһсал едән «МесӘрәб хилафәтинин тәркибиндә олмуш- 685—668) мессенијалыларын Аристо- сершмитт—Бөлков—Блом» консерни
дур. 11 әсрдә Сәлҹугиләрин, 13 әсрдә менин рәһбәрлији илә Спарта һөкм- ады алтында фәалијjәтә башламышдыр.
монголларын, 16 әсрин аввалиндә Сәфә- ранлығына гаршы үсјаны адландырыр- M. консернин Фәхри сəдри иди. Сонвилəрин Һакимијjәти алтына кечмиш, лар. Һәрби ҹәһәтдән даһа күҹлү олан илләрдә консеры чохмәгсэдли «Торнадо»17—18 әсрләрдә Османлы империјасы- Спарта үсјаны jaтырараг бүтүн Мессе- дөјүш тәjjapәсинин japaдылмасында
нын тәркибинә гатылмышды. Биринҹи нијаны ишғал етди. Мессенијалыларын рәһбәр ролу өз үзәринә көтүрмүшдүр.дүнја мүһарибәсиндән сонра М.-нын бир һиссәси Сиҹилија ја көздү; Мессе- Консерн «Милан», «Корморан» вә с. pa
чох һиссәси Ирагын, галан һиссәләри нијада галанлар исә Һүгугсуз илотлара кет комплекслари бурахыр, хариҹдәисә Сурија вә Түркиjәнин тәркибинә чеврилдиләр. 3-ҹү мүһарибә (е.ә. компанијалар јарадыр вә орадакы һәрдахил едилди.

464—458, јахуд 455) Мессенија илот- би муассисəлəри кенишләндирир (Испа
әд.: Авдиев В. И., История Древ- ларынын үсјаны (Гәдим Јунаныстан та- нијада тəјјарә истеһсалыны вә с.).него Востока, 3 изд., М., 1970; Матюшин рихиндә ән бөјүк үсјанлардан бири) МЕСcИАН (Messiaen) Оливје

сопотамия. Портрет погибшей цивилизации,
1975; Оппенхейм А. А., Древняя Ме- адландырылыр. Бир чох јунан полислә- Ежен (д. 10.12.1908, Авинјон)— фран

ринин Спартајa həрби јардым көстәр- сыз бәстәкары, органчалан вә педагог.
пер. с англ., М., 1980; Мунаев мәзинә бахмајараг мессенијалылар ке- 1930 илдә Парис консерваторијасыны
Р. М., Мерперт Н. Я., Раннеземле- чилмәз Итoмa дaғындакы мөвгеләрини битирмишдир. М.-ын јарадыҹылығы
дельческие поселения Северной Месопо- 10 ил горујуб сахладылар. Спарта үсјан- дини-мистик идејаларда ашыланмышТамии, М., 1981.

чылара Мессенијадан сәрбəст чыкмаг, дыр: орган үчүн сүитасы (1935), ора
МЕСОПОТАМИЈА ОВАЛЫҒЫ — Навпакт ш.-ндә (Коринф јахынлығын- торија (1969) вә с. М.-ын мусигиси je
Гәрби Асијада, әсacән, Ирагда, һәмчи- да) мәскән салмаг имканы вермәјә мәҹ- ни гејри-классик принсипләрә—мүрәк
нин Иран вә Күвејтдә овалыг. Дәҹлә, бур олду. каб мәгамлара вә ритмик системдәрә
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жастаныр. 1942 илдән Парис консер- Боржоми дәрәсинәдәк 150 км мəсафәдә мигдарда ионлашмыш гајнар газ вар.
ваторијасынын проф.-дур. «Мусиги ди- узаныр. Макс. Һүнд. 2850 м (Мелист- Бу газын күтләси галактикаларын ҹәм
линин техникасы» (ҹ. 1–2, 1944) трак- скаро д.). Јамачлары мешәләр, јал һис- ләнмиш күтлэси илә мүгајиєə eдилә би
татынын, дәрслик вә мәгаләләрин мүәл- сәси чәмәнликлардир. лир. Топалардакы галактикаларын ди
лифидир. Консертләрдә чыxыш едир. МЕТА (Meta)— Колумбијада чај (аша- намикасына әсaсән күман етмәк олар

МЁссидор (фр. mеѕѕidor, лат. mes- ғы ахыны Колумбија илә Венесуела ки, онларда башга малдәләр («кизли
sis— бичин - јун. déron — совгат)— Фран- арасында сәрһәд тәшкил едир). Орино- күтлэ») даhа чохдур. Әкс һалда һәмин
са республикасы тәгвиминә көрә илин ко чајынын сол голу. Уз. 1100 км. Шәр- топа гејpи cтaсионар олмалыдыр. Ла
онунчу ajы. 1793 илин октјабрын- ги Кордилјер д-рындан башланыр. Шә- кин бу, дикәр мүшаһидә нәтиҹәлэринэ
да Конвент гәбул етмиш вә 1806 ил јан- мичилијə јарарлыдыр. Әсас портлары: зиддир. Галактикалар топасы вә групу
варын 1-дэк гүввәдә олмушдур. Ијунун Пуерто Карренјо (мәнсәбдә) вә Орокуе. фазада тəсадүфи па јланмамыдыр.
19 20 —ијулун 18/19 на мувафиг кәлир. МЕТА... (јун. metd — арасында, сонра, Күман едилир ки, Галактиканын, Анд
МЕССИНА (Messina)-Италијада шә- васитәсилән аралыг, васитә, нәјәсә ке- ромеда думанлығынын вә б. Онларда

Сичили ја а.-нын шм.-ш.-индә, чид, вәзијjәтин дəјишкәнлијини, чеврил- објектин дахил олдугу јерли галакти
Мессина боғазы саһилиндә порт. ӘҺ. мә билдирән мүрәккәб сөзләрин тәркиб калар групу јерли ифрат топа адланан
265 мин (1976). Кимја, мејвә-консерв, һиссәси (мас., метагалактика, мета- систем (өлчүсү 50 Мпс) әмәлә кəтирир.
тохуҹулуг, кәмигајырма вә кәми тә' - дил, метанәзәријjә). Бунун мүстәвиси Галактика мүстависи
мири сəна јеси, ун-т (1548 илдә тә'сис МЕТА-, ОРТо, ПАРА-(ихтисар фор- на перпендикулјардыр вә мәркәзи биз
едилмишдир), 12—16 əср ме'марлыг масы: м, о-, n-) (јун. metä сонра, ара- дән 20 Мпс мəсафәдә олан Гыз топасын
абидəлəри вар. Тез-тез зәлзәләләр олур. сында; orthös— дүз; рага-әксинә, јанын- дадыр. Совет астрофизикләри орта өл
Е.ә. 730 илдә јунанлар Занкла ады илә дан)-үзви кимјада бензол һалгасын- чүләри 20—30 Мпс, груп вә топаларын
салмышлар. дакы ејни во ја мухталифики әвәзедиҹи- орта сајы исә 3-4 oлан дикәр ифрат то
МЕССИНА БОГАЗЫ — Аралыг дәни- нин бир-биринә нәзәрән мөвгејини көс- панын варлығыны мүəjjән етмишләр.
зиндә, Апеннин ја илә Сиҹилија а. тәрән өн шәкилчиләр. Орто -бирләшмә- Лакин белә топаларын варлығы проб
арасында боғаз. Иони вә Тиррен дәниз- ләрдә әвәзедиҹиләр 1,2, мета-бирләшмә- леми там һәлл едилмәмишдир. Фәрз
ләрини бирләшдирир. Уз. тәгр. 40 км, ләрдә 1,3, пара-бирләшмәләрдә исә 1,4 едилир ки, м. диаметри 40 Мпс, дахи
ени 3,5—22 км, ән да јаз јери 115 м- вәзијjәтиндә олур, мәс.: линдә исә бир топа олан «ојуглар»дандир. Стсилла вә Харибда адлы күҹлү ибарәтдир. Бу топалардан əн бөјүүнүн
су бурулганлары илә мәшһурдур. Порт CH диаметри 8 Мпс-дир. М.-нын чохлу га
лары: Мессина вә Реҹо-ди-Калабрија лактика вә топа олан мухталиф област
(Италија). CH?

MECCO ларында (өлчүләри 100—300 Мпс) көрү
ПИАНО — бах Динамика.

MEcco ФОРТЕ-бах Динамика. CH? нән маддәнин орта сыхлығы сабитдир

МЕСcoJAXA — Јамал-Нен мухтар ма вә тәгр. (1-5) 10—31г/см*-дир. «Ҝизли
CH ?

һалында чај. Уз. 446 км, һөвзасинин күтла» нәзәрә алындыгда бу, 3—10 дә

саh. 26 000 км2. Кара дәнизинә төкүлүр. фә артыр, jo'ни бөһран гијмәтлән

Гар вә јағыш сулары илә гидаланыр. Гејри-үзви ким јада мета-вә орто- шәкил- (10—29 есм?) ашағы олур (бах Космо
Əсас голлары: Hјангусјака, Hјада јаха, чиләри, бир бириндән һидроксил груп- локија). Фэзанын мүхталиф област
Мудујјаха, Индик јаха. м. балыгларын ларынын са јы илә фәртләнән туршула- ларында орта сыхлығын сабитлији көс
күрүләмә јеридир. Һөвзәсиндә газ чы- ры адландырмаг үчүн ишләдилир (ор- тәрир ки, өлчүләри 100—300 Мпс- дән
харылыр (М. — Норилск газ кəмəри чә то- ән чох, мета исә ән аз һидроксил бөјүк олан саһәләрдә бирҹинслидир.
килмишдир). групу олдугуну көстәрир), мәс., Н,РО, Бу, М.-нын ән фундаментал ҳассә
MEcco-coПРАно (итал. mezzo opго-фосфат туршусу, НРО, метафос- ләриндэн биридир. Диқари исә 'он ун
Soprano, mezzo-орта)-сопрано илә кон- фат туршусу адланыр. геjpи cтaсионарлығыдыр. Мүшаһидә
тралты арасында гадын сәси. "Сопра- МЕТАБАЗйсјун.metabasis— кечид) — ләр көстәрир ки, галактика вә галакти
ноја јахын јүксәк лирик, контрaлтоја мүбаһисәдә мүзакиро олунан мәсәләдән кa тoпaлaры бирчинслилик оjуглары -
јахын ашағы М.-с.-лара ајрылыр. Диа- узаглашмаг вэ ону башга мәсәлә илә нын өлчүләриндән бөјүк мəсафәдә ара
пазону кичик октаванын лја, си бемол әвәзстмәкдән ибарәт софист үсул (бах ларындакы мəсафә илә мүтəнасиб гар

сәсиндән икинчи октаванын лја, си бе- МЕТАБОЛИЗМ јун. metabolé— дә- кәшф етмиш (1929), һәмин мүтəнасибшылыгы узаглашыр. Буну E. Һабол
мол сәсинә гәдәрдир.
МЕссо-Тинто (итал. mezzo—орта+ јишмә, тәбәддалат)—бах Маддәләр мү- лик әмсалы исә һаббл сабити (H-50—
tіnto-pəнкләнмиш, тон верилм иш), бадиләси. 100 км/сан. Мпс) адланыр вә истига

МЕТАГАЛАКТИКА
гара үс у ль-метал үзәриндә гравү (мета...+Галак- мәтлән асылы дејил. Бу көстәрир ки,

pa нөвү. Дəрин чапа аиддир. М.-т. үчүн һиссәси. Əн нəhəнк слементлари галак- дур. Һәмин хассəлəрин доғрулуғуре:
тика)-Кайнатын мүшаһидә едилән м. нәинки бирҹинсли, həтта изотроп

Һәнин ҹилаланмый сәтһи механики, тикалар вә галактика. топаларыдыр. Га- ликт шүаланманын кәшфиндән (1965)
јахуд кимјави усулларла наһамар (дә- лактикалар исә спиралвары, еллиптик сонра там ашкар олду. Бу шүаланма
нәвәр) шәклә салыныр. Чап заманы бе- вә гејри дузкүн типли олур. Бу нөвлә- М.-ны бирҹинс долдурур вә бизә һәр
лә лөвһәдә бәрабəр гара тон алыныр. ри 20 эсрин 30 ~у, илләриндә американ тәрәфдән мүнтэзәм кәлир. Онун шуа
Тасвир наһамар шәклә салынан лөвһә астроному E. Һаббл кәшф етмиш вә өj- ланма енержисинин сыхлығы улдузлар
үзәриндә иjнә вә ја карандашла чәки- рәнмишдир. Сонралар бу тәснифата да- да japaнан үмуми шүаланма енержи -
лир (наһамарлыг тасвирин деталлары- хил олмајан галактикалар типи (мәс., синин сыхлығындан чохдур вә електро

вә с.) магнит шүаланма спектринин дикәр һис
лы олаҹаг јерләрини даhа чох һамарла- објектләр дә кәшф едилмишдир. М.-нын сәсиндәдир. Она көрә бу шүаланма
магла тəдриҹән көлкәдән ишыға кечид ән, узаг вә екстремал хассәләрә малик улдузларда вә галактикаларда jаран
japaдылыр. М.-т. илә һәкк етмә усулу објектлари квазар вә квазаг дыр. Бун- мамыш, һәлә илкин дөврләрдән М.-нын
ишыг-көлкә еффектларинин зəнкинли- лар Кайнатын М. адландырылан һиссә- гајнар вә сыҡ һалынын нәтиҹәсидир. Бу
ји вә инҹәлији илә фәргәләнир. М.-т. синин сəphəдини əhaтәләфир (мәс., ән шүаланманын тәдгиги эсасында М.-ның
үсулундан ранкли чанда да истифадә узаг он 471 адлы квазарын тырмызы милјонларла ил аввалки тәкамүлүнә
едилир. М.-т. техникасы 17 әсрин орта сүрүш мәси Z~3,5; бу, ќ~ 3600 Мпс дайр дә мүһүм нәтиҹәләр алынмышдыр.
ларында алман сəнəткары Л. Зикен мәсaфәјә ујғундур). Галактикаларын әд.: Воронцов - Вельями
тәрәфиндән иҹад олунмушдур. әксәријjәти груп вә топа шәклиндә олур. М., 1978; Новиков и. д., Эволюция

нов В., Bнегалактическая астрономия,

МЕСХЕти, месхләр өлкәси— Биринҹисинә онлaрлa, икинҹисинә jүз
Məнуби Ҝүрчүcтaнын бир һиссәсинин ләрлә галактика дахилдир ва бир-би- Вселенной, М., 1979.
тарихи ады. 13 әсрин 2-ҹи јарысындан риндән формаларына көрә дә фәртлә- МЕТАДИл (мета + дил)-мүасир нә
Самтсхе-Саатабаго кнјазлығына дахил нир. Мәс., Верониканын Сачлары бүр- зәри дилчилијин вә мәнтигин əсас анла
олмуш, 16 əсрдә Түркијә ишғал етмиш- ҹүндэки топа (радиусу—4 Мпс) нисбә- jышларындан бири; бага дил, дил-об
ди. Əдирнә сүлһүнә (1829) көрә М.-нин тəн дүзҝүн күрәви формалыдыр вә мә'- јект Һаггында верилән һөкмларин ифа
Шм. һиссәси Русија ја бирләшдирилди. лум топалардан əн нəhəнкидир. Она дәси үчүн истифадә олунан дил. М. ва
МЕСХЕти силсиләси, Аҹар- 10 минәдәк, әсacән, еллиптик галактика ситәсилә метанәзәријjә формуллашды
Имеретија силсиләси-Кичик дахилдир. Сон илләр ренткен шүалан- рылыр. «Икинҹи сыра» дили heсaб еди
Гафгазда, Ҝүрҹ.CCP әразисиндә дағ масы васитәсилә ашкар с дилмишдир лән М. Васитәсилә башга дилин форма
силсиләси. Гара дәниз саһилләриндән ки, топаларын әксәријjәтиндә күлли вә мәзмун хүсусијjәтләри өjpәнилир.



МЕТАЛ ОВУНТУСУ 447

с.

Ионит вә с.

илә

әридә

вә

Ондан мухталиф мəнтиги-риjази Һесаб- МЕТАКРИЛАТЛАР, CH=C (CH3) конструксијалары jүнкүл, кор
ламаларда, тәбии диллəрин өjpәнилмә- CooR-метакрил туршусунун сH,= розијаја давамлы, тығылҹымвермәјән,
синдә вә с. истифадә олунур. М. дил- =C(CH3)–COOH дузлары (R ме- узун өмүрлүдүр; дашынма вә гурашды
објектин ишарә бирләшмәләринин струк- тал олдугда), јахуд мүрәккәб ефирлә- рылмасы асан ва истисмар хәрҹләри аз
туру, ифадә имканларынын хүсусиј- ри (R радикал олдугда). Дузлары емул- олдугу үчүн нисбәтән кениш тәтбиг еди
jәтләри hаггында теоремлəрин сүбутујол- гатордур. Ефир олан метилметакрилат- лир. Јүксахлајан вә һудудларыҹы конст
ларыны, онун башга дилләрә мүнасибә- дан үзви шүшә алыныр, дикәр ефирлә- руксијаларда, сејсмик р-нларда ва
тини дә өjpәнир. Һаггында бәһс едилән риндән карбоксилат каучуклары, ја- алуминиумдан истифадә хүсусилә сә
дилә мүнасибәтлә тәдгиг eдилән дил пышган, истеһсалында мәрәлидир. Халис алуминиумун мөһ
предмет-дил адланыр (мәс. азəрб.-лар истифадә едилир. кәмлији аз олдуғундан иншаат конс

үчүн инкилис дилинә аид дәрсликдəки МЕТАКСАИракли Панаитович (1889, тpyксијалары алуминиумун мухталиф
Азәрб. дили м., инқилис дили исә дил- Батум— 20,9,1918)— Азәрб.-да Совет ha- әринтиләриндән вә ја техники алуми
објектдир). м. дил-објектин бүтүн ифа- кимијjәти уғрунда мүбариз. Миллијjәт- ниумдан һазырланыр (бах Алуминиум
дəлəринин адларыны вә синтактик, се- ҹә јунандыр. 1908 илдән Сов,Икп үз- әринтиләри). Əсас чатышмајан ҹәһәтлә
мантик характеристикасыны еһтива ет- вү. 1905—07 илләрдә Батумда кимна- ри: мөһкәм бирләшмәләрин (хүсус ән
мәли, умумијjәтлә, мәнтигҹә, семантик зијада oxyјаркән ингі аби һәрәката гајнаг jолу илә) нисбәтән чәтин алын
тутумҹа ондан занкин олмалыдыр. гошулмуш, кимназистләрин чыхышы- масы, еластиклик модулунун полада
Әкәр М. өзү тэдгигат предмети оларса, на рәһбәрлик етмишдир. Одесса, Тиф- нисбәтән 3 дәфә ашағы олмасыдыр. Бах
формаллашараг метаметадилә лис, Ҝәнҹә, Новороссијск вә с. јерләр- Полад конструксијалар.
чeвpиләр. дә ингилаби иш апармыш, 1913 илдән әд.: Муханов К. К., Металли

әд: чёрч А., Введение в матема- Бакыда тә'тил вә нумајишләрин, һәм- ческие конструкции, 3 изд., м., 1978; пеш
тическую логику, пер. с англ., т. 1, м., карлар иттифагынын japaдылмасың- ковский О. И., Технология изготовле
1960 (введение); Карри Х. Б., Основа" да иштирак етмишдир. Бакы клуб, ния металлических конструкций, 2 изд.,
ние математической логики, пер. с англ., мәһманхана вә ресторан ишчиларинин М., 1978; Легкие металлические конструк
М., 1969. Һәмкарлар иттифагында болшевик тәш- ции одноэтажных производственных зда

ред. И. И. Ищенко, М., 1979;
МЕТАЕТИКА (мета+ етика)-нор- килаты japaтмыш вә оңун катиби се- ний, подМеталлические конструкции, 2 изд., м.,

матив етикaја зидд, конкрет әхлаг проб- чилмишдир (1918). Бакы хKC-нин апа- 1981
лeмләриндән узаг анлајыш. М. терми- ратында ишләмишдир. Бакы комиссар
нини етикaја неопозитивистләр дахил лары сырасында күлләләнмишдир. МЕТАЛ КӨРПҮ— ашырым конструк
етмишләр. Онларын фикринҹә м. јал MЕTАKЕНЕЗ (хеолокијада)— сијасы металдан Һазырланан көрпү.
ныз әхлаги дилин мəнтиги ва әхлаги стратисферин ашағы һиссәләриндә Илк метал көрпүләр Чиндә вә Һиндис
анлајыш вә мүһакимәләрин гәһлили чөкмә сухурларын дəрин минераложи танда гурулмуш, Авропада исә илк

мәшғул олмалыдыр. Неопозити- вә структурләјишмә мәрһәләси; әcacән, метал (чугун) көрпү 18 әсрин ахырла
вистләрә көрә м. мүхталиф әхлаги јүксәк тәзјиг вә минерал мәһлулларын рында тикилмишдир. М.к.-ләрин ашы

вә принсипләрә мүнасибәтлә иштирaкы шарантиндә jүксәк темп-рун рымы 1300 м-ә чатыр. Мүасир дөврдә
«битәрәф» әхлаг фәлсәфәси јаратмаға тә'сирилә баш верир. Бу мәрһәләдә чөк- М.к.-дә адәтән јүксәк мөһкәмликли
ҹәһд етмәлидир. Етиканын методоло мә сүхурларын əсас сүхур, әмәлә кәти- полaддан, бә'зән алуминиум әринтилә
жи вә мәнтиги проблемлəрини мүс- рән минералларынын тəздиг алгында риндән истифадә едилир. Тә'јинатына
тәгил саһә кими өjpәнмәк өз-өзлүjүндә һәлл олмасы вә кристаллашмасы, эв- көрә шәһәр, автомобил
мүһүм мәсәләдир. Лакин неопозити- вәл әмәлә кәлмиш аутикен минералла- дәмирјол көрпү нөвлари олур.
вистләр М.-ны әхлаги мүлаһиҙәләри рын вә килли маддәнин јенидән крис. Гурашдырылма үсулларына көрә пәр
онларын мазмунуну нәзәрә алмадан таллашма просесләри жениш инкишаф чимли, гајнаглы, гурашдырма,
сырф формал тəдгиг едән елм кими ба едир. М.ә мә'руз галмыш сүхурлар бирләшмәләри пəрчим вә ја болтлaрлa
ша дүшүрләр. Бу һалда хезир вә шәрин метаморфизләшмиш сүхурлар адла- бәркидилмиш гисмән гајна г

нәдән ибарәт олмасы, әхлагын сосиал- ныр. М. терминини илк дәфә 1957 илдә лы нөвлари вар. Јүкдашыран елемент
тарихи шәрайтдән асылылығы, Н. Б. Вассојевич сүхурларын рекиoнaл ләринин статик схемләринә көрә тир
нын фәалијjәтиндә онун әһәмијjәти ки- метаморфизминин синоними кими тәк- вары, тағвары вә асма систем

. Бунсуз лиф етмишдир. Тәгр. ејни вахтда акад. ли олур. Бә'зән чәрчивә вә ком
исә, M, фәлсәфи нәзәријjә ола билмәз. Н. М. Страхов чөкмә сүхурларын дә- бинəед илмиш системләрә дә тә
Позитивистләрин М.-ны гејри-партија- jишилмасинин бир мәрһәләсини (кате- садүф едилир. Көрпү конструксијала
лы, нејтрал» етика heсaб етмәк ид- кенез вә протометаморфизм) м. ад- рынын инкишафында совет мүһəндис
диалары да јанлышдыр. Етиканын со- ландырмышдыр. вә алимлариндән С. В. Кербедз, д. и.
сиoлoжи, тарихи вә фәлсәфи проблем- MЕTАKЕНЕЗ— бах Нәсил новбәләш- Журавски, Н. А. Белеліубски, л. д.
ләри инсанын әхлаги мөвгеји вә прак- мәси.
тик давранышы илә бағлы блан норма- МЕТАЛ ГЫРЫнтысы-бах Скрап. Стрелетски, С. А. илјасевич, J. .

КАРБОНИлләРИ — метал- Ҝибшман, Х. А. Мәликасланов вә б.тив мәсәләләрлә үзви əлагəдəдир.
МЕТАЗИД-дәрман ; вәрәм ларын карбон 2 оксидлә бирләшмәлә- нын бөјүк хидмәти олмушдур, Мүкәм
әлејһинә йшләдилир. Таблет һалында ри, умуми формуллары Mem(CO), дир. мәллији вә ашырымларынын бөјүклүү
һазырланыр. Илк дәфә никел карбонили Ni(СО), бахымындан ашағыдакы М.к.-ләр ха
МЕТАЗОА (јун. мета...+zoa; zoon— кәшф едилмишдир (1890). Сонралар рактерикдир: Москва чајы үзәриндәки
hејван) — чохһүчејрәли hејванлара вери- металлардан бир чохунун вә гејри ме- Крым вә М. И. Калинин ад. көрпүләр,
лән умуми ад. таллардан бә'зиларинин карбонили Кијевдә Днепр чајы үзәриндәки Патон
МЕТАЌPЙЛ ТУРШУСУ, а-мети - алынмышдыр. Молекулда метал атом- көрпүсү, Сан-Франсискода 1280 м ашы
лакрилат турш усу СН, = ларынын сајындан асылы олараг М.к. рымлы М.к. вә с.
=C(CH,COOH-үзви маддә; кəскин «бірнүвәлиә вә чохнүвәли» длyp; га- МЕТАЛ мəМУЛАТЛАР, метиз
ијли, рəнксиз маједир. 16°С-дә әриjир, рышы М.к. дә мә'лумдур; мәс., ләр—сәнаједә ишләнән вә тәтбиг саһә
160,5°С-дә гајнајыр, сыхлығы 20°С-дә [Co(СО),J, Zn. Никел, дәмир, осмиум си чох кениш олaн мүхталиф номен
1,0153 г/см3-дир, суда вә үзви һәлледи- вә рутениум карбонилләри маједир, клатуралы стандартлашдырылмыш мә'
ҹиләрдә һәлл олур. М.т. натриум амал- галан карбониллəрин чохусу кристал мулатлар. М.м.-а сојуг прокат (јајыг)
гаммасынын тә'сири илә кзојағ туршу- гурулушлудур. М.к. олдугҹа учуҹу, лентләри, полад мәфтил вә ондан ha
суна редуксија олунур, әсacлaрлa мү- сон дәрәҹәдә зәһәрли, диамагнит мад- зырланан мә'мулатлар (канат, мисмар),
вафиг дузлар (метакрилатлар), дәләрдир. Гыздырылдыгда парчалана- бәркидиҹи деталлар, дәўирман үчүн үјY
спиртләрлә мүрәккәб ефирләр әмәлә раг карбон 2-оксид вә нарын саф ме- дүҹү полад күрәләр, јаба, мишар, бы
кəтирир, асанлыгла полимерләшәрәк, ти- тала ајрылыр (саф метал алынмасы чаг вә с. анд едилир.
пик зәйф полиелектролит блан рəнксиз, үсулу). Никел вә хром карбонилләри МЕТАЛ ОВУНТУСУ-метал (алуми
көрәк, чох һигроскопик мəhсула (по- галванотехникада, кобалт вә никел ниум, волфрам, дәмир, кобалт, галај
лиметакрилат туршусуна) чeвpилир. карбониллари бир сыра кимјәви про- вә с.) вә ја әринтиләрин кристал дәнә
М.т. вә онун төрәмәләри полимер мәһ- сесләрдә (катализатор кими) ишләдилир. ҹикләрдән вә ја кристаллит конгломе
суллары (жасән, үзви піүшә) алмаг үчүн МЕТАЛ конструксиЈАЛАР — еле- ратлардан ибарәт һиссәчикләри. М.о.
ишләдилир. М.Т.-дан карбоксилат ментлари металдан һазырланан машын- алмаг үчүн редуксија, диффузион доj
каучуклары, гәлләләнмәјән шүшә, ја- гајырма вә ја иншаат конструксијала- дурма, електролиз, метал карбониллә
пышган, ионит вә с. истеһсалында да ры. М.к. полад вә алуминиум конструк- рини термик парчалама, маје металы
истифадә олунур. сијаларына бөлүнүр. Алуминиум газ, јахуд су шырнағы илә тозландыр.

инса

ми
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ма вә механики Хырдалама методла- гавимəтиндән вә сүртүнмә гүввәләринин E'мал олунан мә'мулатын кејфиj
рындан истифадә едилир. М.о.-нун гијмəтиндән асылыдыр. М.-jə cəрф олу- jәтинин вә әмәк мәһсулдарлығынын
кимјәви тәркиби, һиссәҹикләрин форма нан механики енержинин истилик енер- артырылмасында М.а.-нин Һазырланды
ва структуру, пресләнмә вә с. хассәлә- жисинә чеврилмаси нәтиҹәсиндә паста- ғы материалын вә конструксијанын
ри онларын алынма методларындан һын, аләтин вә дәзҡаһын гызмасынын ролу бөјүкдүр. Бу мәгсəдлə јени М.а.
асылы олур. М.о.-ндан машын детал- гаршысыны алмаг үчүн јағлајычы-со- нөвлəринин japaдылмасы, онлaрын кон
лары (овунту металлурқијасы ме- јудучу мајеләрдән (.jСМ) истифадә струксијасынын тәкмилләшдирилмаси
тодлары илә), гајнаг електродлары, едилир. Нәтиҹәдә аләтин дајаныглығы вә jүксәк кәсиҹилик габилијjәти олан
магнитодиелектрик материал вә с. hа- вә e'мал олунан сәтһин кејфијjәти ар- jени аләт материалларынын тәтбиги са
зырламаг үчүн, Һабелә катализатор, тыр. М.-нин истәнилән нөвү кәсмә ре- hәсиндә кениш тəдгигат ишлари апа
редуксијаедиҹи вә c. кими истифада жими илә характеризә едилир. Кәсмә рылыр. Сон заманлар комбинә едилмиш
едилир. режиминә кәсмә сүр'әти, кәсилән гатын кәсиҹи аләтләр, агрегат дазкаһ вә авто
МЕТАЛ ӨРТҮК-металдан, јахуд онун галынлығы вә аләтин кəсиҹи тилинин мат хәтләр үчүн јени М.а. конструк
әринтиләриндән метал (кимјəзи тәркиб- кәсмәдә билaвaситә иштирак едән һис- сијалары japaдылмышдыр.
ҹә фәргли) вә ја гејри-метал мә'мулат сәсинин өлчүсү дахилдир. Кәсмә ре- Әд.: Лурье г. Б., Новые инструмен
үзәринә чәкилән өртүк. М.ө. мә'мулаты жими һәр конкрет һал үчүн хүсуси тальные материалы и конструкции рез
коррозијадан горујур, онун јејилмәјә ҹәдвәлләрдән сечилир. Сон заманларда цов, М., 1977.
Дөзүмдүлүjүнү вә oдaдaвaмлығыны ар- joлүстү јонма, рогасион кәсмә, вибра- МЕТАЛкәсмә дәЗКАҺЫ-метал
тырыр, декоратив хассəлəрини јахшы- сијалы кәсмә, гыздырыб кәсмә, габагҹа пəстаһлардан металқәсмә аләти илә

лашдырыр (бах һәмчинин Металлама). пластик деформасија етмәклә кәсмә јонгар чыхартмаг jолу илә мүхтәлиф
МЕТАЛ ПУЛ НәзәРИЈәси— бах вә с. Үсуллары ишланиб һазырланмыш мә'мулат истеһсал едән машын. Геј
Пул. вә истећсалатда тәтбиг eдилмишдир. ри-метал материаллары (пластик күт
МЕТАЛ РАБИтәси— бах Кимјави М. кәсмә просесләринин интенсивләш- лә, шүшә, керамика вә с.) e'мал етмәк
рабитә. дирилмаси, јени материалларын е'ма- үчүн дә ишләдилир.
МЕТАЛДЕҺйд-бəрк спирт лынын мәнимсәнилмаси, e'мал дәгиг- ССРИ-дә М.д. техноложи
риндән бири. Асеталдеһидин полимер- лиjи вә кејфијjәтинин артырылмасы, ләринә вә тәтбиг олунан металкәсмә
ләшмә мәһсулудур (CH, CHO), (бу- емалынын автоматлашдырылма вә ме- алəтинин типинә көрә ашағыдакы груп

ханиклашдирилмаси вә б. истигамәтләр- лара бөлүнүр: торна, бурғу вә ичјонушрада п 4-дән 6-ja rəдəр ола биләр).
дә инкишаф етдирилир.246,2°С-дә әријəн јаныҹы кристал мад дазкаһлары; пардаглама вә jетирмә

әд.: Ағајев М., Металкәсмә, Б., дəзкаһлары; комбинәли дəзкаһлар;дəдир.
1974; шелковский И. Ф., Обработка диш вә jив е'малы дəэкаһлары; фрез,МЕТАЛЈАЈМА-металларын тәзјиг

лә e'малы үсулу. М, заманы пəстаh jaj- Гулида э. н., Теория резания метал- ры; кәсмә вә мүхталиф дəзкаһларметаллов резанием и станки, Минск, 1970; дүзјонуш, искәнә вә дарты дəзкаһла
мастанынын валлары арасында сы лов. Металлорежущие станки и инстру“ групу. Һәмин груплар да өз нөвбәсинхылыр, нәтиҹәдә өлчүләри дəјишилир мeнты, Львов, 1976.

вә она лазыми форма верилир. М.-да МЕТАЛкәсмә АЛәти-әcacән ме- каһлары бир вә чох шпинделли авто
дә типләрә бөлүнүр; мәс., торна дәз

пластик деформасијаја уғрајан мета- тал пəстаһлары доғрамаг, јонмаг (јон- мат вә јарымавтоматлара, револвер,
лын структуру дaha cых вә хырдадәгар чыхармаг), сүртмәк, пардагламаг, карусел вә с. дəзкаһларанәли олур ки, бу да онун кејфијjәтини онларда рив, диш, дешик вә јува ач- Ихтисаслашма дәрәҹәсинә керә ашаајрылыр.

jaxшылашдырыр. Гызмар (металлар маг үчүн ишләдилән аләтләр. м.а. иш- ғыдакы нөвлəри вар: универсал, үмугыздырылмагла jajылыр) вә сојуг (гыз- ләк (билaвaситә дәстah материалына ми тә'јинатлы (мухталиф әмәлијјатдырылмадан), м. усулларына ајры- дахил едилиб, ону кәсән) вә дәзкаһа лары беринә jетирмәклә детал е'мал
лыр. Хүсуси һалларда е'мал олунаҹаг бағланан (алəти дəзкаһа бәркитмәк вә едән дазкаһлар); кениш тә'јинатлы М.д.мә'мулатын сәтһини оксидләшмәдән

ја әл илә тутмаг үчүн) һиссәләрдән иба- (кениш номенклатуралы мә'мулатда
горумаг үчүн М. вакуумда вә ја неј- pəтдир. м.а. әл илә ишләдилән вә дәз- мәһдуд сајда әмәлијјат јеринә jетирмәктрал атм.-дә апарылыр. Металлар үч каһларда гурулан олур. Јејə, искәнә, үчүн); ихтисаслашдырылмыш М.д.үсулла jajылыр: узунуна (даһа чох тəт- гәләм, рајбер, металкәсән мишар вә (конфигурасијалары охшар, өлчүләрибиг eдилир), чәпинә вә әнинә (бах Јај- с. әл илә ишләди лир. Техноложи тә" - мүхталиф олан бир вә ја бир нечә аддама валлары, Јајма станы).

јинатындан асылы олараг дəзкah M.а. деталлары е'мал етмәк үчүн); хүсусиМЕТАЛ-КЕРАМИКА МАТЕРИАЛ
кəски, фрез, дишачан, јивачан, пәcтah- М.д. (јалныз бир типли деталлары е'малЛАРЫНовунту металлурхијасы үсул- да дешикачан, абразив вә алмаз аләт- етмәк үчүн); агрегат дәзхаһ. М.д.-лары

лары илә метал овунтулардан вә гејри- ләрә ајрылыр. Мүстәви сәтһлари дүз әл илә идарәедилән вә автомат олур.
метал əлавәләрдән (асбест, графит, ме- јонмаг, фасонлу сәтһлари е'мал етмәк Автоматлашдырма дәрәҹәсиндән асы
тал оксидлари вә с.) алынан материал- вә с. үчүн кəски ишләдилир. Кəски- лы олараг М.д.-нын ашағыдакы нөв
лар. М.-км.-ндан кәсиҹи аләт (бəрк ләрдән торна, торна-револвер, карусел, ләри вар: jaрымавтоматлар (деталын
әринтиләр), jaтaг (подшипник), елек- ичјонуш, дүзјонуш вә с, дəзкаһларында е'малындан сонра
трик контактлары, магнит, jүксәк истифадә олунур. Фрездән фрез дәз- тик кәсилән вә һазыр деталы дəзкah
темп-рда ишләјән деталлар вә с. Һа- каһында мүстави вә фасонлу сәтһлари дан чыхарыб, јенисини гурдугдан сонзырланыр. e'мал етмәк, һабелә пастаһлары доғра- ра јенидән ишә дүшән); автомат дәз
МЕТАЛкәсмә—пəстаһын мүəjjән гaт маг үчүн истифадә олунур. Дишачан каһлар; автомат хәтт (пəстаһы бир аг
јонгар чыхармаг jолу илә e'малы нәти- аләт дишли чарх, тамаса вә сонсуз-винт- регат дəзкаһдан дикәринə автоматик
ҹәсиндә детала лазыми форма вә өлчү- дә диш ачмаг вә oнлaры e'мал етмәк, нәглетмә системи илә бирләшдирилән
ләрин верилмаси, һәмчинин кејфијjәтли јивачан аләт исә дахили вә хариҹи jив агрегат дазкаһлардан тәшкил олунур);
үз гатынын алынмасы просеси. М.-дә ачмаг вә oнлaры e'мал етмәк үчүн иш- програм идарәетмә системли М.д.-ларметалкәсән аләтин кəсиҹи һиссаси мү- ләдилир. Пәстаһларда дешик ачмаг вә (бүтүн гурма ва иш әмәлијјатлары,
əjjән тәэјиг илә пəстаhа дахил едилир онлaры e'мал етмәк үчүн бурғу, зенкер, дәэкаһын һәрәкәтләри, онларын ичра ар
вә ондан јонгар чыхарылыр. Јонма, рајбер, ичјонуш лөвһәсиндән (бурғу, дыҹыллығы вә с. магнит ленти, перфо
дузјонма, дешмә, рајберләмә, фрезлән торна, револвер, ичјонуш вә с. Дәз- лент вә програмдашырыҹыларда јазымә, пардаглама, бүлөвләмә вә с. əсас каһларда) истифадә едирләр. Абразив лыр). Белә дәэкаһларда әмәлијјат вә
М. нөвларидир. м. просеси кəскинин аләтләрә пардаг даирәләри, бүлөв даш- Һәрәкәтләрин ардыҹыллығы програмда
hәндәси өлчүләри, кәсмә сүр'әти, кəс- лары, сумбата кағызы вә с. мисал ола шыѓыҹыда көстәртлән гајдада јеринә
мә гүввәси, кəскинин вә e'мал олунан биләр. Алмаз аләтләрә алмаз лөвһәли јетирилир. Е'мал дәгиглијинә вә сәтһипəстаһын материалы вә с. амилләрдән кəски вә фрезләр, даирәләр вә с. аид- нин тәмизлијинә керә М.д.-ларынын
асылыдыр. Кəскинин Һәндәси өлчүлә- дир. М.а.-нин кəсиҹи һиссәсинин фор- нормал, үксәлдилмиш, jүксәк, хүсусилә
ринин дүзкүн сезилмәмәси кәсмә гүв- масы вә итилик буҹағы сечиләркән е'мал јүксәк вә хүсуси дəгиглик синифлари;
вәсини, кәсмәјә сәрф олунан күчү ар- олунан материалын, јағлајыҹы-сојуду- күтләсинә көрә jүнкүл (1 т-дәк), ор
тырыр, нәтиҹәдә аләт гызыр, јејилир. ҹу мајенин хассəлəри вә с. нәзәрә алы- тачәкили (10 т-дәк), ағыр (10 т-дан
м: сүр'әтинин артырылмасы деталы тез ныр. М.а. аләт поладлары (карбонлу, артыг) вә надир (100 т-дан артыг) М.
e'мал етмәјә имкан версә дә күҹ сәр- тезкəсəн вә ләкирләмиш поладлар), бәрк д.-лары вар. М.д.-ларында бүтүн һә
фини артырыр вә аләт тез јејилир. Бу- әринти вә метал-керамик ифрат бəрк рәкәтләри гајыш, диш, сонсуз-винт,
на көрә дә М.-нин сүр'әти верилмиш материаллардан һазырланыр. М.а.-нин јумругҹуглу, фриксион вә c. өтүрүчү
шәраитә көрә сечилмәлидир. М. гүввә- техноложи параметрлари кәсмә режи- ләр дахил олан мувафиг механизмләр
си материалын јонгар чыхарылмаjа мү- миндән (бах Металкәсмә) асылыдыр. јеринә jетирир. Һәмин өтүнүчүләр аз
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Нарын метал овунтусу чох вахт гара
вә ја гарамтыл боз ранкдә олур. Бә'
зи м. (мас., Zn, Sь, ві) отаг темп-рун
да коврәкдир, јалныз гыздырылдыгда
пластикләшир. Чох јүксәк (тәгр. 105 —
100 ат) тәзјисләрдә М.-ын хассәләри
əсаслы сурәтлә дәјишир, гејри-металлар
исә метал хассəлəри кəсб едә билир.
Бәсит маддәләрдән бир чохуну бә'зи
хассәләринә көрә М.-а, дикәр хассәлә
ринә көрә исә гејри-металлара аид ет
мәк олар, мәс., Gе кимјави ҹәһәтлән
өзүнү метал кими апарыр, лакин Гелек
триккечирмә хассасинин характеринә кө

рә јарымкечириҹидир.Метал әринтиләри
өз хассәләринә көрә бир чох ҹәһәтдән
М.-а охшајыр.

б Метал термини илк дәфә Һеродотун
(е.ә. 5 әср) әсәрләриндә раст кәлир.

a Гәдимдә вә орта әсрләрдә анҹаг 7 ме
тал: гызыл, күмүш, мис, галај, гурғу
шун, дәмир вә ҹивә мөВҹуд олдуғу кү
ман едилирди. 18 әсрин сонларында
А. Л. Лавуазје М.-ын мәншәји hаггын
дакы гејри-елми һипотезләри рəдд едә
рәк, онлaрын басит маддә олдуғуну көс
тəрди. 1789 илдә онун нәшр етдирдији
кимја китабында һәмин дөврдә мә'лум
олан 17 металын (Sb, Ag, As, Bi, Co,

г 4 Cu, Sn, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Au, Pb,
Pt, W, Zn) aды чәкилир. Кимјави тəд

Бә'эн металкәсмә дәзкаһлары: а-енинә-дүзјонуш; 6—шагули-фрез; — торна-јив- гигат усуллары инкишаф етдирилдик
ачан; г— торна-карусел; ғ— да и рәви -пардаг; д— шагули-бурғу. чә мә'лум М.-ын сајы артды. 19 әсрин

1-ҹи јарысында платин фәсиләси ме
араларында мүəjjән ардыҹыллыгла гатынын мүхталиф елементләрлә дој- таллары кәшф едилди, електролиз ва
бирләшдирилиб кинематик зәнҹирләр дурулмасы; jүксәк темп-рда елемент- ситәсилә бә'зи гәләви вә гәләви-торпаг
әмәлә ҝәтирир. М.д.-ларынын бүтүн лəрин (әсacән алуминиум, хром, синк, М.-ы алынды. 1860—63 илләрдә спек
говшаг вә деталлары 2 група ајрылыр: бериллиум, бор, силисиум вә с.) мә'- трал анализ үсулу илә Сѕ, Rь, ТІ, Јn
1) дашырыҹы вэ јөнәлдиҹи систем гру- мулата диффузија етмәси јолу илә һә- кәшф едилди. 19 әсрин ахырларында
пуна чаты, консол, стол хизәкләри, јата кечирилир. Диффузија јолу илә радиоактивлијин Кәшфи сајәсиндә тә
стол, суппорт, револвер башлығы, М.-дан мә'мулатын ода (алитирләмә, бии радиоактив м. ахтарышы там мү
шпиндел, шпиндел дајаглары, сүр'әт- хромлама, бериллиумлама), коррози- вәффәгијjәтлә нәтиҹәләнди. 20 әсрин
ләр гутусунун көвдаси, вериш гуту- јаја вә туршуја давамлылығыны (хром- орталарындан башлајараг нүвә чеврил
су вә с. Дахилдир; 2) интигал вә ида- лама, силисиумлама, борлама), бәрк- мəлəри васитәсилә сүн'и радиоактив
рәетмә групуна исә нәгледиҹи, сыхаҹ, лијин: вә јејилмәја давамлылығыны М., очүмләдән трансуран елементләр
Јонгар чыхаран механизмләр. ишəсал- (хромлама, борлама) артырмаг мәгсәди әлдә едилди. Металлуркија 19 әсрин
ма, дајандырыҹы, реверсив, сүр'әт илә истифадә олунур. сонлары—20 әсрин әввәлләриндә физи
механизмлари вә с. аид ёдилир. М.д.- МЕТАЛЛАР (лат. metallum; jун. mé- ки-кимјәви усуллара әсасланараг сүр”
ларынын говшагларынын конструкси- tallon— мә'дән, метал-ади шәраитдә әтлә инкишаф етди. Овахтдан м. вә
јаларынын тәкмилләшдирилмаси аша- мүəjjән характерик хассәләри: jүксәк онлaрын әринтиләринин хассəлəри,
ғыдакы истигамәтләрдә апарылыр: ме- електрик вә истиликкечирмә габилијjә- тәркиб ва гурулушларындан асылы ола
ханики, електрик вә һидравлик ин- ти, електриккечирманин темп-р әм- раг, кениш тəдгиг eдилмәкләдир (бах
тигалларын вә oнлaрын бирләшмәлә- салынын мәнфилији, електромагнит Һәмчинин Металлофизика).
ринин имканларындан оптимал исти- далғаларыны jaxшы әксетдирмә габи- Металлар техникада. Мөһкәмлик,
фадә едилмаси; пресизион (ифрат дә- лиjjәти (метал парлаглығы, гејри-шәф- бәрклик, пластиклик, коррозијаја да
гиг) говшаг вә механизмларин ишлә-, фафлыг) вә пластиклик хассаси (дө- вамлылыг, одадавамлылыг вә с. хас
нилмаси; автоматлашдырма вә идарә- jүлүб јастыланма вә дартылыб узанма сəлəри сајәсиндә М.-дан муасир техни
етмә васитәләриндән истифадә едилмә- хассәләри) олан бәсит маддәләр. Бәрк када кениш истифадә олунур. Бүтүн
си; jүксәк статик вә динамик сәртлијин һалда М. кристал гурулушлу, бухар М. вә әринтиләр гара вә ја әлван (гејри
тә'мини вә с. (бах һәмчинин Диш e'ма- һалында бирaтoмлудур. Бүтүн бу ха- дәмир) М.-а ајрылыр. Гара М.-а дә
лы дәзҡаһы, Карусел дәзхаһы, Торна рактерик хассәләр М.-ын електрон гу- мир вә дәмир əсаслы әринтиләр (дүнја
дәзҡаһы, Бурғу дәзҡаһы, Фрез дəзка- рулушу илә әлaгәдардыр. М.-ын атом- да истеһсал олунан метал мəhсулла
һы, Пардаглама дәзҡаһы). лары хариҹи (валент) електронларыны рынын тәгр. 95%-и онлaрын парына

әд.: Гулида э. н., Теория реза» асанлыгла башга атомлара верир. Ме- дүшүр), әлван М.-а исә јердә галан
ния металлов. Металлорежущие станки и талын кристал гәфәсиндәки електрон- бүтүн метал вә әринтиләр аид едилир.
инструменты, Львов, 1976; Солод в. ларын бир кисми (һәр атомун тәгр. 1 Физики-кимјави хассәләринә вә Јер
И., Глушко В. В., Гегелов г. г. електрону) мүтəhəррикдир. Бу елек- габығында јатым характеринә көрә геј
Автоматическое управление режимами ре- трoнлaр металын дахилиндә аз чох ри-дәмир М. ашағыдакы группара аjзания металлов, М., 1979.

сәрбəстдир. М.-да сәрбəст електрон- рылыр: jүнкүл М. (AI, Mg, Ті,
МЕТАЛЛАМА— 1) Тоэлама jолуларын (кечиричилик елек - Be, Li, Na, K, Ca, Rb, Cs, Sr, Ba) ва
илә М. — әридилмиш металын хүсуси трoнлaрынын) олмасы"зона (золаг) ағыр м, (Cu, Ni, Co, Pb, Sn, Zn,
апаратларын көмəји илә (сыxылмыш нәзәријjәси илә изah eдилир (бах Ја- Cd, S6, Bi, Hg); четинаријан М.
Һава илә) мүхталиф материаллардан рымкечириҹиләр). (W, Mo, Nь, Та, Re, V, Cr, Zr, Нf);
һазырланмыш мә'мулат үзэринә чилән- Һазырда мә'лум 107 кимјави еле- нәҹиб (гијмәтли) м. (Au, Ag, Pt вә
мәси нәтиҹәсиндә назик метал гатынын ментдән (1981) 85-и метал, 22 си гејри- платин фәсиләси металлары); сәнә
алынмасы. М. декоратив (мәс., метал, металдыр (бах Гејри металлар). Ла- ләнмиш М. (Ga, In, Tİ); надир -
ағаҹ вә с. мә'мулатын металланмасы) кин характерик хассәләринә көрә М.-ла торпаг М.-ы (Sc, Y, La вә лантано
мәгсәди илә, һә чинин метал мә'мулаты гејри-металлар арасында кəскин сәрһәд идләр); радиоактив м. (Тc, Fr,
сәтһиндәки түсурлары ләға етмәк, он- гојмаг мүмкүн дејилдир. Метал пар- Ra, Po, Ac, Th, Pa, U вә бүтүн транс
ларын јејилмәјә вә коррозијаја давам- лаглығы jалныз сых метал нүмунәлә- уран елементләр). Мәһдуд мигдарда
лылығыны артырмаг үчүн тәтбиг еди- ринә хас әламәтдир. Чох назик (100 истеһсал вә истифадә олунан м.а на
лир. 2) Диффузија јолу илә М.— мкм галынлығынадəк) гызыл вә күмүш дир м. дејилир. Бураја бүтүн сәнә
метал, əсасын полад мə'мулатын сәтһ дөвһәчикләр мавитәһәр-јащыл көрүнүр. ләнмиш М., надир-торпат М.-ы, нәтин
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әријән мын бөјүк бир һиссәси, ра- ҹа, онлардан Һазырланан галваник сид гәлләләри әмәлә кәлмәсинә вә гиjдиоактив вә бә'зи jүнкүл М. (Be, Li, елементин кәркинлији дә бөјүк олур. мәтли лекирләјиҹи елементләрин итRь, Сѕ) аид едилир. Јухарыдакы тәc
л., Общая химия, кисинә сәбәб биләр. , Бир сыранифат шәртидир, белә ки, М.-дан бир пер. с англ., М., 1974, гл. 15, линка һалларда исә мә'мулат, хариҹи амилчоху ејни заманда мүхтәлиф груплара н. Л., Общая химия, 2 изд., л., 1980. лəрин тә'сириндән горумаг вә ja japaаид едилә биләр. М. сәнаједә, адәтән,

шыглы көстәрмәк мәгсәди илә, гәсдәнәринти (10 миндән артыг әринти нөнү МЕТАЛЛАРЫН БөҺРАН ТЕМПЕ- оксидлашдирилир.
мә'лумдур) шәклиндә ишләдилир. Ја- РАТУРУ—металын маје вә бухар фа- МЕТАЛЛАРЫН ПАССИВләшди
рымкечириҹиләр вә нүвә техникасынын заларынын таразлыг һалындакы темп- Рилмәси—метал һиссәләрин коринкишафы илә әлaгәдар олараг чох ру (бах Бөһран һалы). М.б.т.-нда дој- розија ја гаршы давамлы олмасы үчүнсаф металларын (сафлығы мәс., 99,9999 муш бухар вә мајенин сыхлыглары ејни онларын үзəриндә мүхталиф оксидләшвә даhа артыг) истећсалы вә тәтбиги дә олур, онлар арасында һеч бир сәрһәд дириҹиләрин (хроматлар, нитратлар
дайм кенишләнир (бах һәмчинин Ме- олмур вә бухар әмәлә кəтирмә истилији вә с.) мәһлуллары илә назик оксид пәр
таллурхија, Металшунаслыг, Әрин- сыфра бәрабəр олур. м.б.т. Онун са- дәси әмәлә кəтирилмәси. Пассивләшдитиләр).

бит характеристикаларындан биридир. риҹи бирләшмәләрә пассиватор,Әд.: Келоглу Ю. П., Захарие МЕТАЛЛАРЫН ЕРОЗИЈАСЫ —бах проҫесә исә бә'зән пассиваси јавич к. м., Карташевская м. и., Ерозија (металларда). дејилир. Коррозија мүһити олaн мәһлу1-1еталлы и сплавы, 2 изд., Кишинев, 1977; МЕТАЛЛАРЫН
савицкий Е. М., Клячко в. с., бах Материалларын јорғунлуғу.JOPFЎНЛУГУ — лa пaccиватор əлавә едилдикдә металын

електрод потенсиалы нәҹиб металларынМеталлы космической эры, 2 изд., м., МЕТАЛЛАРЫН
1978; Ер кЙМәвЙ-МЕХА. (кызыл, күмүш вә с.) електрод потенсиашов Г. С., черняков В. А., Ники E'MAлы — бах Кимјави-ме- лына јахынлашыр, jә'ни метал пассивСтроение и свойства жидких и

ханики е' мал.металлов, М., 1978; Бернштейн
һала кечир. Метал һиссәләри пассивзаймовский В. А., Механические МЕТАЛЛАРЫн ким Јәви-ТЕРМИ- ләшдирмәк үчүн oнлaрын сәтһинә чә

свойства металлов, 2 изд., м., 1979; Бек- ки E'МАЛЫ— бах Кимјави-термики килән лак-бојалара да мухталиф паскерт М., Мир металла, пер. с нем., М., e'мал.
сиваторлар (синк-хромат, гурғушун1980.

МЕТАЛЛАРЫН КОРРОЗИЈАСЫ — 2-оксид вә с.) гарышдырылыр. БүтүнМЕТАЛЛАР TEXнолощиЈАСы— бах Коррозија.
металларын сәтһиндә өз-өзүнә пассивМЕТАЛЛАРЫНметал материалларын алынмасы көннәлмәси — ләшмә просеси кедир; бу заман әмәлә

e'малы үсуллары; Һәмчинин көстәртлән метал вә әринтиләрин илкин һалынын кәлән пассивләшдириҹи өртүк бә'зимәсәләләр комплексиндән бәһседән термодинамик таразлыгда олмaмaсы вә металларда (мас., пасланма јан поладфәнн. Мт. дaha кeнишмә'нада, метал- атомдарынын лазыми диффузија мүтə- ларда, нәҹиб металларда вә с.) корро
луркиjаjа дахил олaн бүтүн просесләри һәрриклији шәраитиндә структурунун зиjаjа гаршы кифajәт гадәр давамлы
әһатә едир. Бундан əлава М.т.-на төк- тәдриҹән таразлыг һалына јахынлашма- олур. М.i. фикрини илк дәфә М. Фара
мә истеһсалаты, металларын јонгар сы нәтиҹәсиндә онларын механики, деј ирәли сүрмүшдүр (1836). Бу про
чыхармагла (мәс, кәсмә jолу илә) вә физики вә кимјави хассəлəринин дəјиш- сесин нәзәри асасларыны совет алимлә
чыхармадан (електрофизики вә електро- мəси. Просес отаг темп-рунда өзбашы- ри В. А. Кистјаковски вә Н. А. Изга
кимјави методларла) e'малы, гајнаг, на кетдикдә тәбии, гыздырмагла ата- рышев ишләјиб Һазыpламышлар.
леһимләмә, метал сәтһинә горујуҹу рылдыгда исә сүн'и көһнәлмә адланыр. әд: Акимов Г. В., Теория и меөртүкләрин чәкилмәси просесләридә Бир чох эринтиләр үчүн көһнәлмә он исследования коррозии металлов,дахилдир. Гејри-метал (пластик күт- ларда лазыми хассəлəрин алынмасына М.—Л., 1945; Скаллид., Основы уче
лә, шүшә, керамика, резин вә с.) кон- имкан верир. Көһнәлмәдән полaдын, ния о коррозии и защите металлов, пер.
струксија материалларынын тәтбиги- алуминиум, мс вә титан әринтиләринин с англ., М., 1978.
нин кенишләнмәси илә әлагодар олараг, мөһкәмлијини артырмаг, никел вә ко- МЕТАЛЛАРЫН ПРЕСләнмәси —
М.т. формалашмагда олан материал- балт эринтиләринин oдaдaвaмлылыгы- металларын тәэјиглə e'мал үсулу: пәc
лар технолокијасы» саһәсинин əсас бөл- ны jүксəлтмәк, бә'зи ифрат кечиричи таһы контејнердә сылдыгда о, матримәсини ташкил eдир. вә сәрт магнит материалларын характе- санын де шијиндән хариҹә чыхараг мух

әд.: Прыкин Б. В. Технология истифадә едилир. Бир сыра һалларда М.І. ики усула (дүзүнә вә әксинә) ajристикaлaрыны jaxшылашдырмаг үчүн тәлиф профилли мә'мулата че врилир.
металлов и сварки, Киев, 1978; Техноло- көһнәлмә
гия металлов, 2 изд., М., 1978. металын хассасинә мәнфи рылыр. Пресләмә нәсiаh вә алати габаг

тә'сир көстәрир (мас., деформасијадан ҹадан гыздырмагла (гызмар пресМЕТАЛЛАРЫН АКТИвлик cЫРА- көһнәлмәдә). Бу сәбәбдән бә'зән ме- ләм) вэ гыздырмадан (сојуг
сы — електролит мәһлулларында ме- талларын көһнәлмәјә мејлини заифләт- пресләмә) апарылыр. Сојуг преслә
талларын вә oнлaрын ионларынын кет- мәк үчүн хүсуси тадбирләр (хүсуси ле: мә асан деформасија олунан металла
кедә артан стандарт електрод потенсиал- кирләмә вә термик e'мал етмә) көрүлүр. рын (галај, гурғушун, саф алуминиларына көрә ардыҹыл дүзүлүшү. М.а.с. МЕТАЛЛАРЫН МАКРОСТРУКТУ. ум), гызмар пресләмә исә мухталиф

метал вә ,ви металларла башларыб, мүсбәт по- МЕТАЛЛАРЫН МИКРосТРУКТУ. Тинаријан Металлaрe'малында тәтбиг
тенсиаллы нәҹиб металларла (күмүш, ру — бах Микроструктур. олунур. М.п. бүтөв профилләр, чубуггызыл) тамамланыр. Бу сыраја, ме- МЕТАЛЛАРЫн оксидләшмәси лар вә борулар алмаға имкан верир
таллардан əлава, електрод потенсиалы — металын оксижентлә бирләшиб оксид (бах һәмчиннн Прес).
сыфыр гәбул eдилмиш һидрокен дә әмәлә кəтирмаси реакси јасы. Даһа ке- МЕТАЛЛАРЫН РЕДУКсиЈАСЫ
дахилдир. Јер үзүндә чох jajылмыш ниш мә'нада көтүрүлдүкдә М.о., атом- (металлурки јада -метал ок
металлар активлик сырасында белә ларын електрон итирмаси вә мүхталиф садлариндән оксикенин редуксијаедII
јерләшир: Li, K, Ca, Na, Mg, AI, Mn, бирләшмәләр, мәс., хлоридләр, сулфид- чн (оксикенлә бирләшә билән) маддәләр
Zn, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H., Cu, Hg, Ag, ләр вә с. әмәлә кәлмәжи илә ҝедри ре- лә чыхарылмасы jолу илә метал истеhАи. Бу дүзүлүш шәртидир, чунки елек- аксијалара дефилир. Тәбиәтлә металлар салы. М.р.-на домна просеси (бах Дом
трoд пoтенсиалынын гијмəти, металын демә қ олар ки, саф һалда дејил, анҹаг на истеһсалаты) мисал ола биләр; бу
салындығы мәһлулун темп-р вә тәр- оксидләшмиш һалдадыр, jo'ни филиз просесдә дәмири филизләрдән башлы
кибиндән (о ҹүмләдән һәмин металын шәклиндадир, буна көрә дә сана једә ҹа олараг карбон вә ја карбон 2-оксидиoнлaрынын мәһлулдакы консентра- метал истеһсалы мүхталиф бирләш- илә редуксија едирләр.сијасындан) асылыдыр.

мәләрин редуксијасы просесләриндән МЕЃАЛЛАРЫН САФЛАШДЫРЫЛ
М.а.с.-ндан чыхан вә кимја прак- ибарәт дир. Ҹәмијjәтин истифадә етдији МАСы-металларын лазымсыз гаты

истифадә олунан метал ва әринтиләр хариҹи мүһитин шыглардан тәмизләнмәси. Бах Саф
əсас нәтиҹәләр бунлардыр: 1) һәр ме- тә'сири нәтиҹәсиндә тәдриҹлә оксидлә лашдырма.
тал активлик сырасында өзүндән сағ- шиб коррозијаја украјыр. М.о. просес МЕТАЛЛАРЫН ТЕРМИК ЕМАЛЫ —
да јерләшән металларын дузларынын лэрининг кедишинә һәм термодинамик бах Термик е' мал.
мәһлулларындан һәмин металлары сы- амил, һәм дә кинстик амил тә'сир көс- МЕТАЛЛАРЫН ТЕРМОМЕХАНики
хындырып чыхара биләр; 2) активлик тopир. Реаксијанын сүр'әти исә оксид- ЕМАЛЫ — бах Термомеханики e'мал.
сырасында һидрокендән солда јерләшән ләшмә мәһсулларынын тәбиәтиндән вә МЕТАЛЛидләр, интерметал
металлар туршу мәһлулларындан һид - онларын металла гаршылыклы тә'сир- бирләшмәләр, интерметалрокени сыхындырыб чыхара биләр; лəринин характериндән чох асылыдыр. фазалар-металларын бир-бири
3) активлик сырасында һәр һансы ики Метал мә'мулат истеһсалында м.о. илә икили вә ја даhа мүрәккәб тәркибли
метал бир бириндән чох аралы олдуг- гыздырылмыш мә'мулатып сәтһиндә ок- кимјави бирләшмәләри (MgSn, Mg,Pb,

тоды

тикасында кениш



структуру hаггында елм; металшунас- сыз ҝеологу л. де Лоне «jүксәк ме-дүкдә гајыдан ишық еллиптик полјар
лығын тәркиб һиссасидир. М. металын таллокеник интенсивлији дөврү» кими лашмыш олур. Гајытма заманы полјар
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CoSn, CuZn, CuZn-, MgNi, Cu, Zng, eдир. м. тэдгигатлары нәтиҹәсиндә cәрбəст електронларын (метал дахи
СизSne, CuMg, Als, Mg, AlSiFe вә с.). фајдалы газынтыларын елми əсаслан- линдә 1 см3-дә 10?сәрбəст електрон
Кечид металларын гејри-металлaрлa дырылмыш ахтарышы үчүн истифадә вар) енержисинин атом вә ионларда
(мас., н, B, C, N вә с.) кимјави бир- олунан хәритәләр тәртиб едилир. Азәрб. гаршылыглы тә'сири нәтиҹәсиндә ишыг
ләшмәләри дә м. сајылыр. м.-дә әсас ССР-дә М.-ны "м. ә. Гашгај, Ш. А. енержисинә чеврилмасидир. Белә чев
рабитә типи метал рабитəсидир. М. гыз- Әзизбəјов, Р. Н. Абдуллајев, h. h. Kə- рилмә нәтиҹәсиндә ишыг метал дахи
дырылмыш мүнафиг башланғыҹ мад- римов, ә. Ш. Шыхәлибəјли вә б. өjpəн- линдә далға уз. тәркибиндә олан дәрин
дәләр арасында кедән реаксија вә ја мишләр. ликдә там удулур вә бу сәбәбдән ән
ајрылма реаксијасы нәтиҹәсиндә, јахуд Әд.: Бәкташи с. ә., Сулејма метал тәбәгәси гејри-шәффаф

да башга усулларла алыныр. М.-ин тəр- нов С. М., Металложенија, 'Б., 1975; Би- олур. Мегал сәтһиндән ишығын күч
киби, комлонентләринин формал ва- либин Ю. А., Металлогенические про- лү гарытмасы даxилиндә чохлу сајда
лентлијинә ујғун кәлмәјиб, кениш ин- винции и металлогенические эпохи, м., сәрбəст електпoнлaрын илә

тервалда дəјишә биләр. м. ики типə 1955; Абдуллаев Р. Н. и др., Метал- әлагодардыр. Бу сәбәбкән електрик ке

ајрылыp:далтонидләр вә бертоллидләр: ян И. С. Металлогения. М., 1974; Бау, күчлү гајтармаја маликдир. Белә мен
шәклиндә) магнит материаллы, јарым- металлогенито минералогию, пер. с нем., таллардан оптикада гајтарыҹы сәті
кечириҹи вә ја ифрат кечириҹи мате- М., 1979; Щеглов А. Д., Основы метал- (күзҝү) кими истифадә олунур. Мәс.,
риал кими ишләдилир. Истијəдавамлы логенического анализа, 2 изд., М., 1980. күмүш, үзәринә дүшән ишыг енержи

әринтиләрин, чох мөһкәм конструксија МЕТАЛЛОЩЕНИК ЕПОХАЛАР—фи- оптик чиһазлар үчүн күзҝүләрин haсинин тәгр. 95%-ини гајтардығындан
материалларынын, антифриксион мате

лиз фатагларынын Јер габығынын эсас зырланмасында кениш истифадә едириалларын, мәтбəə əринтиләринин вә с. хеоложи инкишаф мәрһәләләринә мува- дир. Метал сәтһләрдән гајыдан ишыгтәркибиндә м. мүһүм компонентдир.
МЕТАЛЛОГРАФИЈА (металлар + фиг әмәләкәлмә епохалары. М.е. анла- полјарлашыр. Мәс., хәтти полјарлаш

jышыны илк дәфә (1911; 1913) фран- мыш ишыг метал сәтһинә мејллә дүш...графија) — метал вә әринтиләрин

назик

олмасы

кеоложи
хасса»

синин

метал

макроструктур вә микроструктуруну логу В. Линдгрен (1919) мүəjjән фајлашаң идығын хүсуси иһазларда тəд
ганунаурғунлуғуну, Һәмчинин металын далы газынтынын чөкмəси үчүн әлве, сындырма (п), гајтарма (R) вә удма (к)

механики, електрик, магнит, истилик адландырмышдыр. М.е. давамијjәтинә Метал сәтһиндән гарытма гануну ишывә с. хассəлəринин онун структурун- вә хеоложи маһијjәтинә көрә мүхталиф ғын күзжу сәтһдән гарытма Гануну кидан асылы олараг дəјишмәсини өjpə- олуб, oрoкеник епохаја, кедложи ера вә мидир. 1965 илдә лазер мәнбәләриндәннир. Структурун тəдгиги «структур
әлагасини тә'јин етмәк үчүн, вахта мувафиг олур.

дөврләрә, бә'зән дә даhа гыса
алынмыш јүксəкенержили иныг шүала

структурун јаранма ганунaујғунлуг- МЕТАЛЛОКЕНИК xəРИтәләр — рынын күмүш күздүдән га јытмасы за

ларынын мүəjjән едилмаси исә һәмин маны гарытма буҹағынын дүшмә буҹа
әлага əсасында јени әринтиләрин хас- әрaзинин кеoлoжи хусусијjәтләриндән ғындан фәргли олдуғу мүшаһидә олун
сəлəрини габагҹадан мүəjjән етмәк үчүн асылы олараг филиз фатагларынын јер мушдур. Бу Һадисә

ләшмәси гaнyнaујғунлуғуну көстәрән
Ишыг дәстә

зәруридир. Бунунлa jанашы м., крис металла гаршылыклы тә'сири

кеoлoжи хәритәләр; миг јасына көрә үч заманы тезлији душəн ишығын тезталлашма, пластик деформасија ва
јенидән кристаллашма заманы група бөлүнүр: иҹмал вә ја кичик миг- лијиндән 2 дәфә бөјүк олан ишығын
ларын текстурасынын (бу, поликристал миг заслы (1:200 000—1:100 000),јаслы (1:500 000 вә даһа кичик), орта (икинҹи һармониканын)
на сәбәб олур) баш вермә шәрайтини мигјаслы (1:50 000—1:25 000). Имал м. сы илә изah eдилир (бах Гери-хәтти

Х.-ин кеoлoжи əсасыны чөкмә, магматик
оптика).

МЕТАЛЛоидлар металлар + јун. ва метаморфик сухур формасијала. •977, анда бергіс. "Опака,
ёidos— охшар)—1) гејри-метал елемент ры хәритəси тәшкил eдир. Орта миг- изд., М., 1976; Проблемы оптики и спектро
ләрин (бах Гери-металлар) көһнәлмиш јаслы хәритәләрдә бундан əлавә ири скопии, под ред. Б. И. Степанова и А. Р.
ады; 2) хассәләринә көрә металларла гырышыглыг вә тырылма тектоник Богуша, Минск, 1980.

гери-металлар арасында јерләшән в, структурлары, ири миг заслыларда сү- МЕТАЛЛОТЕРМИЈА (металлар +
Si, Ge, As, SЬ, Те вә Ро елементләринин хурларын јашы,тәркиби вә бүтүн мөв јун. thérme-истилик)—металларын

үмуми ады (хариҹи әдәбијјатда вә он- чуд тектоник структурлар әке етдири- оксид, һалогенид вә с. бирләшмәләрин
.

МЕТАЛлоизолшгалынлығы 0,1-0,2 oнлaрын кенетик синфини, минерало- ум, магнезиум вә с.) редуксијасына
мм олан вә һәр ики тәрәфдән битумла жи вә ким јави тәркибини, минерал хам- əсасланан просесләр; бу заман "хејли
өртүлмүш фолға (адәгән алуминиум), малын еһтијат өлчүләри вә кејфијjә- истилик ајрылыр. м. просесләри ре
јералты вә һидротехники гурғулары тини экс етдирән тәрти, ишарәләрлә дуксијаедиҹи метала көрә тәсниф еди

онларын сәтһинә јапындырылыр. Ру- гурулушунун һәр һансы елементи, ја- МЕТАЛЛОТРОПИзм" металлар +
лон шәклиндә бурахылыр. худ бу елементләрин комбинасијасы јун. tropos— дөнкә, чеврилмә, истига
МЕТАЛЛОЩЕНИЈА (металлар + јун. илә мүəjjән едилән охшар jатаглар он мәтбиткиләрин вә
-geneja — мəншә, заранма билдирән мү- дарын јазылма саhəлəрини азырмагла лəрин бөјүјəркән бу вә ја дикәр метала
рәккәб сөз һиссаси)— фајдалы газын- биркә контурлашдырылыр. Бу заман реаксија вермаси "(мүсбәтм.) вә

фатагларынын мүхтәлифкеoлoжи епоха- лу металлокеник саһәләр, р-нлар вә мүсбәт м.-и мукор көбәләјиндә (Phy
ларда баш вермиш кеoлoжи һадисәләр- зоналар ајрылыр. comyces nitens) фин ботаники Ф. Ел

МЕТАЛЛОМЕТРИЈА,дән асылы олараг Јер габығында пај винг (1892), мисә мәнфи вә дәмирә,
метрикланмасы ганунaујғунлуғуну өjpәнир.
jәви плaнaлмaнын синоними.

алуминиума мусбат М.-и һәмин көбә
«М.» терминини 1892 илдә франсыз кeo ләклә рус ботаники А. Г. Шенкел (1905)
логу л. де Лоне тәклиф етмишдир. МЕТАЛЛОМЕТРИК ПЛАНAЛМА

ашкар етмишдир. Металларын бакте
ССРИ-дә М.-нын эсасыны В. А. Обру- бах Литокимјәви планалма.

МЕТАЛЛООптиKA — оптиканын бөл
рија вә хардал ҹүҹәртисинә тә'сирини

чев, С. С. Смирнов, Ј. А. Билибин гоj рус микробиологлары Г. А. Надсон ва
мушлар. м. Металлокеник гуршаглар, мәси; ишығын металын сәтһиндән га- Я. А. Штерн (1937) мүəjjән етмишләр.
əјаләтләр, зоналар вә саһәләрин, филиз jытмасыны, һәмчинин металын дахи- МЕТАЛЛОФИЗИКА физиканын

pa joнлaры, зоналары вә говшагларынын линдә jajылмасыны вә удулмасыны бөлмәси; металларын вә oнлaрын әрин
тəдгиги, филиз фатаглары вә филиз- өjpәнир. Удулма J=J, exp 4лк

тиләринин гурулуш хассəлəрини
ли саhəлəрин јерләшмәси (һәм дә за өjpәнир. м. бəрк ҹисим физикасынын
мана көрә) ганунaујғунлуғунун аjдын- нуну илә баш верир (бурада Jo — мета- вә металшүнacлығын нәзәри əсасыны
лашдырылмасы, филизләшмәнин мине- ла дахил олан, J исә d дәринликдә ишы- тәшкил eдир. М. шəрти олараг үч бөл
раллашма просесләринә, системләшмә- ғын енержиси, лишыг далғасынын уз., мәјә ајрылыр: биринҹидә металларын
jә вә с. тә'сир көстәрән кеoлoжи шәраит к удма әмсалыдыр). Метала дахил квант нэзәријjәси, икинҹидә
комплекслари илә әлагӘСи критерилә- олан ишығын күҹлү удулмасы ишығын әринтиләрдә таразлыг шәртләринин
ринин өjpәнилмәси мәсәләләрини һәлл тә'сири илә мәҹбури рәгси һәрәкәт едән вә мүхталиф просесләрин (диффузија,

29", у 6

металло

план алма-литоким

га ва

метал ва
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ва

ва

Чох

т.

фаза кечидлари вә с.) баш вермә мс, сеси (1864), в томас просесинин (1878) габилијjәти чох буксəкдир: онлар сују
ханизми

метал әринтиләрдәки дефектләр лал истеһсалы үчүн шәраит japaтды. сиринә гаршы чох һәссасдыр. Гәләви
(нөгтөви дефектләр, дислокасијалар, Гәдим дөврдә дәмирдән башга гы- торпаг металларынын (Mg, Ca,) һәм
сәтһ дефектлари вә с.) тəдгиг eдилир. зыл, күмүш, мис, галај, гурғушун вә чинин Zn, Cd, B, Al-ун М.-ү.б.-и дә
М.-да електронографија, рент кено- ҹивә дә истеһсал едилмишдир. аналожи хассәлидир. Мәс., (CH,),Zn,
графија, нејтронографија, електрон- Муасир техникада м. гара вә әл- (СН), В, (С,Н), А һавада өз-өзүнә
парамагнит резонанс усулларындан ван М.-jа ајрылыр: гара металлурки- алышыб јаныр. Металын електромән

С.-дән кениш истифадә олунур. jaja дәмир əсаслы әринтиләр (чугун, филији артдыгҹа M— рабитәсинин
Металлар јүксәк електриккечирмә- полад, ферроəринти), әлван металлур- полјарлығы азалдығындан Hg, Sn, Sь,

jә, истиликкечирмәјә (бах Видеман — жијаја исә галан металларын истеһсалы кими металларын М.-ү.б.-и, əсасəн ко
Франс гануну), пластиклијә вә мүхтә- аиддир. Умумијjәтлә мүасир М.-ја валент характерлидир. Онлар ади шә
лиф магнит хассәләринә (бах Магне- hаложен вә газлардан башга дөври сис- раитдә оксикенә вә су ја давамлы олан
тизм, Ферромагнетизм, Антифер- темин, демәк олар ки, бүтүн елементлә- ма је вә ја кристал маддәләрдир. 2-ҹи
ромагнетизм, Кури нөгтəси, Диамаг- ринин (радиоактив металлар, јарымке- груп М.-ү.6.-дә метал атому П-електрон
нетизм, Парамагнетизм) маликдир. чириҹиләр вә гејри-металлар) истеһ- лу системин бүтүн карбон атомдары
Бу, онлaрын електрон тәбиәтли олма- салы просесләри дахилдир. Мүасир илә гаршылыгы тә'сирдә олур. М.-ү.
сы илә бағлыдыр. Металлар эсасəн куб- М.-jа ашағыдакылар аиддир: 1) фи- б.-ин бу типик нүмajәндәләри ферро
шәкилли кристал гурулуша, oнлaрын лиздән металы азырмаг үчүн филизин сен, дибензолхром вә бутадиен-дəмир
нисбәтән аз гисми исә һексагонал вә һазырланмасы; 2) металын пироме- трикарбонилдир.
даһа мүрәккәб кристал гурулуша ма- таллуржи, һидрометаллуржи вә елек- М.-ү.б., хүсусән литиум вә магне
ликдир. Хариҹи тә'сир (темп-р, тә3- тролиз методлары илә филиэдән чы- зиум-үзви бирләшмәләр бә'зи синтетик
јиг вә с.) нәтиҹәсиндә метал бир вә да- харылмасы вә тәмизләнмәси (бах Пи- каучук нөвлəринин истеһсалында по
ha кристал модификасијаларда рометаллурҳија, Лидрометаллуркија); лимерләшмә катализатору кими ишлә
(бах Полиморфизм) ола биләр. Маје 3) метал овунтусундан мә'мулат истеһ- дилир, магнезиум-үзви бирләшмәләр
металын сојума шәрайтиндән асылы салы просесләри (овунту металлурки- үзви синтездә мүһүм реакентләрдир,
олараг монокристал вә поликристал јасы); 4) метал вә әринтиләрин крис- теграетилгурғушун антидетонатордур.
һаллары да мөвҹуддур. Ифрат сојут- таллофизики методларла тәмизләнмәси; М.-ү.6.-дән бир чоху дәрман маддәси
ма усулу илә металын аморф һалы 5) метал вә әринтиләрин төкмә просес- дир (мас., промерон, ферросерон), бә'
әлдә едилмишдир. Бу һалда метал һеч ләри (бах Төкмә истеһсалаты); 6) ме- зилари физиоложи актив во ја антисеп
бир кристал гурулуша малик олмур. талларын тәэјиглə e'малы (бах Штамп- тик маддәләрдир. Бах һәмчинин Алү
Металларын хассәләри М.-нын перс- лама, Пресләмә); 7) металлара мүва- миниум-үзви бирләшмәләр, Арсен-үз
пектив проблемлəринин һәллиндә мү- фиг хассәләр вермәк үчүн oнлaрын тер- ви бирләшмәләр, Синк-үзви бирләшмә
һүм рол ојна јыр. мик, термомеханики, кимјави-термик ләр, Гринјар реаксијасы.

әд.: Лифшиц и. М., Азбель вә с. усулларлa e'малы; 8) горујуҹу өр- Әд.: Энциклопедия полимеров,
М. Я., Каганов М. И., Электронная түкләр чәкилмәси просесләри (галајла- 1—3, М., 1972—77.
теория металлов, М., 1971; Уманский ма, синкләмә вә с.). м. дикәр сәна је МЕТАЛ-үзви полиМЕРЛӘр—бах
Я. С., Скаков Ю. А., Физика метал- cahəлəри (кокс-кимја сəна јеси, машын- Елемент-үзви
лов. Атомное строение металлов и сплавов гајырма, одадавамлы материаллар ис- МЕТАЛчәкмә—металларын

полимерләр.

тәэјиг
ны, фононы, магноны, М., 1979. теһсалы вә с.) илә дә сых әлагодардыр. лә e'малы үсулу; даирәви вә ја фасонлу
МЕТАЛЛУРКИЈА (металлар + јун. 1961—75; Кашкай м. А., СелимӘд.: Основы металлургии, т. 1—7, м., профилли пəстаһы (адәтән сојуг һалда)

Онун ен кәсијиндән кичик олaн көздән
érgon— иш, машғәлә)-филиз, јахуд ди- ханов И. Р., Из истории древней метал- (филјердән) тәзјиглә кечирмәклә апаҝәр материаллардан метал алынмасы лургии Кавказа, Б., 1972; Воскобой

рылыр. М.-дә пəстаһын ен кәсијининпросесләрини, hабелә метал әринтилә- ников В.Г. Кудрин В. А., Яку.
ринин кимјәви тәркиб вә гурулушуну шев А.М., Общая металлургия, з изд., өлчүсү азалыр, уз. исә артыр. Ё'мал1979. едиләҹәк пəстаһда сүртүнмәни азалтмаг(структуруну) дәјишдирмәклә, онлара
мувафиг хассәләр верилмаси илә әлaгә- МЕТАЛтәРКИБли үчүн сүрткү јағларындан истифадә еди

ЈАНАҸАГ — тәр- лир. М. ен кәсији сабит олан узун өл
дар просесләри әһатә едән елм, техника кибинә jүнкүл метал (литиум, берил- чүлү метал чубуг, мәфтил, бору вә с.
вә сәнa je cahəси. М.:ја Јер тәкиндән лиум, магнезиум, алуминиум вә с.) мә'мулатлар истеһсалында тәтбиг олу
чыхарылмыш филизлəрин илкин е'ма- дахил едилән ракет мүһәррики jанаҹа- нур.
лы, метал вә әринтиләр алынмасы вә ғы. Метал (тоз шәклиндә) вә онун бир- МЕТАЛЧәкмә СТАНЫ —əcacән иш
сафлашдырылмасы, онлара мүəjjән ләшмәләри (һидрид, метал-үзви бир- ләк органдан (металы чәкмәк үчүн көз
форма вә хассәләр верилмаси просес- ләшмәләр) бир сыра һалларда ракет дән) вә пəстаһы дартан гурулушдан
ләри аиддир. мүһәррикинин хүсуси дарты гүввәси- ибарәт металчәкмә машыны. Пәстаһы
Археоложи тапынтылар М.-нын һә- ни артырыр. Оксидлашдириҹи кими дартан гурулушун иш принсипиндән

лә чох гəдим заманлардан (Кичик Аси- маје оксикен ишләдилән мүһәррикләр- асылы олараг M.с. пəстаһ дүзүнә һәрә
јада е.ә. 7—6-ҹы минилликдә мис әри- дә кимјави алышманы тә'мин етмәк кәт етдирилән стана (башлыҹа олараг
дилирмиш) мә'лум олдуғуну көстәрир. үчүн алуминиумлашдырылмыш бәрк метал чубуг, бору һазырламаг үчүн) ва
Е.ə. 2-чи минилликдә тунҹ (мисин ракет jанаҹағы, һәмчинин ишəсалыҹы е'мал едилән металын (мәфтил, фасон
галајла әринтиси) мә'мулат истеһсалы дуру м.ј. (триетилалуминиум) тәтбиг лу профил) сарынмасы үчүн барабаны
кенишләнмишди; е.ә. 3-ҹү минилликдә олунур (бах Һәмчинин Ракет jана- олан стана ајрылыр. Биринҹиләр əсасАзәрб.CCP әразисиндә металын истеһ- мағы).

интигалын тә'сир характеринә көрәсалы вә садə e'мал усуллары мә'лум МЕТАЛ-ҮЗВИ БИРЛәшмәләр
зәнҹирли, Һидравлик, канатлы вә фа

иди. Е.ə. 2-ҹи миниллијин тәгр. орта- молекулунда билaвaситә карбон атому- силәсиз М.с.-на ајрылыр. Барабанлы
ларында филиздән дәмир истеһсал едил- на бирләшмиш вә бу ја дикәр метал ато- M.с. бирдәфәли (чәкмә көзүндән пәc
мәјә башланмышдыр. Бу мәгсәллә ичи муолан үзви бирләшмәләр. Ики гру- таһ бир дәфә чәкилир) вә чохдәфәли
дашдан олан чалашәкилли күрәләрдән па бөлүнүр: 1) Гејри-кечид металларын (бир нечә дәфә чәкилир) дəзкаһлара аj
истифадә едчлирди. 14 әсрин ортала- М.-ү.6.-и вә кечид металларын М.-ү. рылыр.
рынадәк дәмир М.-сында принсипиал 6.-инин бир кисми. Бу бирләшмәләрдә МЕТАЛШҮНАСлыг— метал вә әрин
дәјишикликләр олмамышдыр, сонралар метал-карбон (М-С) рабитəси биргат тиләрин тәркиби, гурулушу вә хассәлә
чалашәкилли күрәләр тəдриҹән тәкмил- рабитәдән (о-рабитә) ибаратдир; 2) Ке- ри арасындагы əлагәни, Һәмчинин ис
ләшдирилиб, өлчүләри артырылмыш, чид металларын М.-ү.б.-и (о ҹүмлә- тилик, механики, физики-кимјави вә с.
индики домна собаларына охшар метал- дән, метал карбонилләри). Бунлар тә'сирләрдән oнлaрын дəјишилмаси га
әридән гурғулар (бах Домна истehca- метал атомунун s, p вә d-орбиталлaрыны нунаурғунлугларыны өjpәнән елм. М.
латы) japaдылмыш, белә гурғуларда дојмамыш мүхталиф системлəрин (мәс., практики олараг, лазыми хассәли әрин
чугун алынмышдыр. 1740 илдә Инкил- ароматик бирләшмәләрин, олефинлә- тиләр алмаг үчүн oнлaрын оптимал тәр
тәрәдә полад һазырланмасынын путада рин, асетилен бирләшмәләринин, аллил- кибинин вә e'малы үсулларынын тапыл
әридилмә просеси, сонралар дәмир ис- ләрин, сиклопентадиенләрин) П-елек- масы мәгсəдини күдүр. Бә'зи метал
теһсалынын пудлинг просеси (пудлинг- трoнлaрынын долдурмасы нәтиҹәсиндә әринтиләринин (тунҹ вә с.) алынмасы,
ләмә) мејдана кәлмишдир. 19 əсрдә алыныр. 1-ҹи груп М.-ү.б.-ин хассәлә- таблама jолу илә полaдын мөһкәмлик
полад истеһсалынын јени усулларынын: ри м—с рабитәсинин характериндән вә бәрклијинин артырылмасы үсуллары
бессемер просеси (1856), мартен про- асылыдыр. М.-ү.б.-ин реаксијаја кирмә чох гəдимдән мә'лум олса да, бир елм
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ларын бәдәнинин аз вә ја чох охшар сыз (6) мүВазинәт һалларында метамəркә нәк илбизи jеткин һејвана охшајыр,
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кими М, 19 əсрдә japaнмыш вә әввәлләр кадыр. А. Тарскинин формаллашды- дəјишилмә һадисәси; тәкамүл просесин
металлографија адландырылмышдыр. рылмыш дилләрдәки həгигәт анлајы- дә газанылмыш узғунлашма.

Шәрти олараг нәзәри вә тәтбиги шына (həгигилијə) həcp eдилмиш әсәр- Биткиләрдә м. əсас орган
(техники) М.-а ајрылыр. Нәзәри лəри сајәсиндә моделләр нәзәријjәси ларда вә oнлaрын функсијаларында
м, метал вә әринтиләрин гурулушунун мејдана кәлмишдир. М. Һәмчинин екс- баш верир. Гураглыг саһәләрдә рүтубә
умуми ганунaујғунлугларыны вә онлар- тенсиал вә интенсионал дилләр арасын- тин азлығы илә әлaгәдар бә'зи орган
да кедән просесләри, тәтбиги м. дакы нисбәт мәсәләсини дә өjpәнир; бу ларда м. кетмишдир. Кактусларда
исә гајнаг, термики e'мал, төкмә вә с. исә јени фәнн — прагматиканын чыxыш көндә һәм форма, һәм дә функсијаҹа
техноложи просесләрин əсасыны вә ме- нөгтəсидир (бах Семиотика). дәјишкәнлијə yғрамышдыр. Рүтубәтли
тал материалларын конкрет синифләри- МЕТАМәРКәз (мета...+ мәрхәз) вә ишыг чатышмајан шәрайтдә jашајан
ни өjpәнир. Назари М. метал вә әрин- ҹисмин суалты һиссәсинин ағырлыг биткиләрин јерүстү зоғлары бығҹыгла
тиләрдә һал нәзәријjәси, онларын физи- мәркәзи трајекторијасынын əjpилик ра, сармашма органына чеврилә биләр.
ки хассəлəри, кристаллашма, метал вә мәркәзи; онун дајаныглы мүВазинəтдә Бә'зән јарпаглар да М.-а украјыр (мәс.
әринтиләрдә фазалар мевазинəти, диф- (ләпәјә ән давамлы) олдуғу нөгтә. Бу зиринҹдә ади көвдәдә јерләшән јарпаг
фузија, бәрк һалда фаза чеврилмәси, трајекторијанын радиусу М. радиусу лар тиканлара чeвpилмишдир). Әсл м.
пластик деформасија просесләринин фи- адланыр вә p=J/V дүcтуру илә һесаб- форма вә функсијаларын нөвбәләшмә
зики нәзәријјаси бөлмәләрдән ланыр (J— фырланма охуна нәзәрэн су си јолу илә бир органын диҝәринә чев
ибаратдир. хәтти мүстависинин эталәт моменти, ўрилмасидир.

М.-да ренткен-гурулуш анализи, исә ҹисмин суалты һиссасинин һәҹми- hејванларда м. вә ја ме
спектрал анализ, електрон дифракси- дир). Үзән ҹисмә мевазинәт заманы таболија постембрионал дөврдә op
јасы, нејтронографија, радиоизотоп ағырлыг мəркәзинә (AM) тәтбиг олу- ганизмин гурулушунда баш верән
индикатор, калориметрија вә с. ана- нан ағырлыг гүввәси вә А галдырыҹы əсаслы дәјишикликләрдир. м. Һејван -
лиэ методларындан истифадә едилир. гүввәси тә’сир көстәрир. А-нын тә’сир ларын фәрди инкишафы заманы онла

әд.: Гуляев А. П., Металловеде
рын һәјат шәрайтинин кəскин дəјишил
мәси вә нөвбәләнмәси илә әлагӘдардырние, 5 изд., М., 1978; Лахтин Ю. М.,

Металловедение и термическая обработка (мас., су həјатындан гуруда вә ја һава
металлов, 2 изд., м., 1979; Колачев да јашамаға кечмәк). Буна көрә дә м.
Б. А., Ливанов В. А., Елагин илә инкишаф едән һејванларын һәја
В. И., Металловедение и термическая об CM

СМА тында һеч олмаса бир сүрфә дөврү
работка цветных металлов и сплавов, 2 олур ки, бу вахт организм јеткин һејванизд., М., 1981.

дан кəскин сурәтлә фәртләнир. Ши
МЕТАМЕРИЈА (мета..+јун. méros— б

рин суда вә гуруда jашамаға кечмәклә

һиссә, пај), сегментасија — бир Үзән чисмин дајаныглы (а) вә да јаныг- итмишдир; мәс., jумуртадан чыхан тәәлагодар hејванларда сүрфә мәрһәләси
чох икитәрәфли-симметријалы hејван

(М.
һиссәләрә—метамерләрә (сегментләрә) лакин јумурта даxилиндә oдәниз һә
бөлүнмәси; узунуна оху бојунҹа јерлә хәтти СМ субасымы мәркәзиндән (чис- jaтындaкы мәрһәләләри кечирир. м.
шир. Паразит гурдлар үчүн стробилја- мин суалты һәҹминә бәрабəр маје һәҹ- hормонларла тәнзим олунур.
сија формасында м. характердир. м. ми күтләсинин ағырлыг мәркәзин- МЕТАМОРФОЊЕН ЈАТАГЛАР-сү
јалныг хариҹи (псевдометамерија) олур, дән) кечир. Үзән ҹисмин узунуна сим- хурларын метаморфизми просесиндә
јахуд дахили органлара (həгиги М.) метрија мүстәвиси варса, онун галды- jүксәк темп-р вә тәзјиг шәрайтиндә әмә
да тохуна билир. Һәгиги М. там вә на- рыҹы гүввәнин тә’сир хәтти илә кәсиш- лә ҝәлән jатаглар. Метаморфизләш
тамам олур. Мәс., дерматомерләр (дә- дији нөгта практик һаллар үчүн ән әл- миш вә метаморфик jатаглара ајры
ри метамерләри), миомерләр (әзәлә ме- веришли м. көтүрүлүр. М.-ләрин ән лыр. Метаморфизләшмиш
тамерләри), склеромерләр (скелет ме- ашағыда јерләшәни ҹисмин ағырлыг jатаглар фајдалы газынтыларын
тамерләри), нејромерлэр (синир мета- мәркәзиндән јухарыдырса, ҹисим да- рекиoнaл вә мәһдуд метаморфизм про
мерләри). јаныглы мүВазинəтдадир. сесләри нәтиҹәсиндә japaныр. Фајда
М. Ломоном вә һетероном олур. ho- МЕТАМОРФик ЈАТАТЛАР—бах Ме- лы газынтыларын күтләси деформаси
моном М.-да бәдәнин бүтүн мета- таморфокен јатаглар. јаја украјыр вә метаморфик сүхура
мерләри гурулушҹа охшардыр, ејни МЕТАМОРФИК СҮХУРЛАР —маг- мәхсус ҹәһәтләри мəнимсәўир. Шиства
функсијаны јеринә jетирир вә еіни әт- матик вә чөкмә сүхурларын Јер тә- ры вә лифли текстурлар, гранобластик
рафлара маликдир. héтероном киндә тәзјиг вә темп-рун, Јер сәтһи ја- гурулушлар инкишаф едир. Мета
м. әсaсән үмуми гурулуш планыны хынлығында исә һәмин сүхурлaрa дa- морфик jатагларсүхурларын
сахлајыр, мухталиф истигамәтләрдә хил олан интрузив күтләнин истилији- метаморфизм просесиндә jенидән japa
бөлүнүр вә хариҹи көрүнүшү бир-бири- нин тә'сири илә дәјишмәсиндән әмәлә ныр. ӘҺәнхдашы мәрмәрә, гумдашы
нә охшамыр, әтрафлары мүхталиф олур кәлән сүхурлар. Әксәр һалларда мета- кварситә чеврилир вә с.
вә бунлары гисмән йтирир. Онурғалы морфизмә уғрамыш сүхурларын илк МЕТАМпсихоз, метемпсихоз
Һејванларда вә инсанда М. pүшејм инки- гурулушу вә минераложи тәркиби та- (јун. metempsychosis-руһун көчмә
шафынын еркән мәрһәләләриндә aj- мамилә дәјишир вә јени гурулушлу вә си)— өлүмдән сонра руһун бир орга
дын көрүнүр. тәркибли М.с. japaныр. М.с. маддәләр низмдэн дикәринә көчмасини эсаслан
МЕТАМЕРИЈА, ким јада—алифа- мүбадиләсинин иштирaкы илә (мета- дыран дини мистик тә'лим. М. буд
тик бирләшмәләрдә һетеро-атомун јер- соматитләр) вә иштирaкы олмадан (ме- дизмин вә бә'зи динлəрин тәркиб һис
ләшмәси әлагодар хүсуси изо- таморфитләр) әмәлә ҡәлә биләр. Јер сәсидир.
мерија һалы, мәс., метилпропил ефири дәринликләриндә әмәлә ҝәлән М.с. (ре- МЕТАН, батаглыг газы вә ја
CHOCH,CH,CH, илә диетил ефири киoнaл метаморфизм М.с.-ы) шистли- мәдән газы, СН,—дојмуш карбо
CHCHOCHCHбир-биринин мета- лији илә характеризә олунур вә крис- hидрокенлэрин Һомоложи сырасынын
меридир. таллик шистләр адланыр. Интрузив- биринҹи нүмajәндәси; pəнксиз вә иj
МЁТАМәнтиг (мета+ мəнтиг) — ләрлә контактда әмәлә кәлән М.с. (кон- сиз газдыр, —164,5°С-дә мајелдшир,
мəнтиг елминин һиссәси. Мəнтиги хас- такт метаморфизм М.с.-ы) бујнуз да- —182,5°С-дә донур; һаваја нисбәтән
сә вә системлəри метанәзәри васитәләр- шы (роговик) гурулушлу олур. Мета- сыхлығы 20°С-дә 0,554-дүр; pəнксиз
лә өjpәнир (бах Метанәзәријjә). 19 эср- морфизм дәрәҹәсинин артмасы илә аловла јаныр. м. нефтлә бирликдә
лә 20 әсрин ајрыҹында дедуктив елмлә- килләрдән филлитләр, микaлы шист- јердән чыхан газларын (31—90%) ва
рин (хүсусилә ријазијјатын) әсаслары- ләр вә гнејсләр, меркел вә әсаси магма - мә'дән газларынын (34—40%) əсас ком
нын тәдгиги илә әлагодар јаранмыш, тик сүхурлардан хлоритли, "актинолит- понентидир. М. hава илә партлајыҹы
сонралар синтактик вә семантик «гол- хлоритли шистләр вә амфиболитләр гарышыг әмәлә ҝәтирир (мәс., шахта
лара» ајрылмышдыр. Һесабламаларын әмәлә кәлир. Гумдашы вә әhәнкдашы- ларда). Ондан сәнаједә јанаҹаг вә хам
сырф структур хүсусијjәтләринин тəд- нын метаморфизминдән мүнафиг олa - мал кими (мәс., метилхлорид, хлоро
гигини өjpәнән биринҹи гола формал раг кварситләр вә мәрмәр әмәлә кәлир форм, карбонтетрахлорид истеһсалын
сүбутлар (јахуд метаријазијјат) вә вә с. да вэ c.) кениш истифадəл олунур. М.
анлајышлары мүəjjəнетмә нәзәријjәси МЕТАМОРФОЗ (јун. metamorphosis— дан дуда, формалдеһид, карбонди
аиддир. Икинчи гол исә мә'на нәзәриј- чеврилмә)-биткиләрин вә һејванларын сулфид, асетилен, сианид туршусу,
jәси вә референсијадан (гијмәт нәзәриј- фәрди инкишафында (онтогенездә) баш һидрокен, су газы, нитрометан вә с. дә
jәсиндән) ибаратдир, мəнтиги семанти- верән вә кениш јајылмыш чеврилмә, алыныр.

илә
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Әд.: Алексеев Ф. А. и др., Ме- инкар едилә билмәјән тәклиф вар; дур. Тәзјиг (P), һәҹм (V), темп-р (Т)тан, М., 1978.

2) формал heсaбда бүтүн финит мүһа- вә с. хариҹи параметрләрин мүəjjән гиjМЕТАНәзәРИЈә (мета +нәзәријjә) кимәләрин мүмкүнлүү фәрзијjәсиндә мәтләринə Fвә Gфунксијаларындан
— һәр һансы нәзәријjәнин структуру, һесабын зиддијjәтсизлији финит үсул- биринин бир нечә екстремуму ујғун кәметоду вә хүсусијjәтләрини тәһлил едән лaрлa исбат едилә билмәз. Зиддијjәт- лә биләр. Һәр бир нисби минимумабашга нәзәријjә. М. Һәмин нәзәријjәнин сизлијин исбат үсулларындан бири сис- зәиф тә'сирләрә вә кичик дəјишмәләрә
мүддәалар вә анлајышлар системини темин тәбии формаллашдырылмасыны нисбәтән дајаныглы һал (М.h.) узғун
өjpәнир, онун һудудларыны, јени ан- «кәсмә» адланан аjpылмыш гајданы дур. Систем М.Б.-дан кичик кәнаралајышлар вә сүбутлары дахил етмәк өзүндә сахлајан сүн'и формаллашдыр- чыкмалар заманы өз әрвәлки һалына
үсулларыны мүəjjән едир. Бунунла ма илә әвәз етмәкдир; дикəр гајдалар гајыдыр, бөјүк кәнара чыкмаларданда о, нәзәријjәни дaha рaсионал шәкил- еләдир ки, ні зиддијjәти онлардан сонра исә мәтләг минимума урғун олан
дә гурмаға имкан јарадыр. м. мета- алынмыр. Бундан сонра көстəрилир ки, таразлыг һалына кечир. М.Б.-ын реал
дил əсасында формалашыр. Һазырда әдәди бəрабəрликларин чыхарышындан лашма имканы фаза кечидлəринин кимəнтигин М.-си (метамəнтиг) вә рија- кәсмәни јох етмәк олар. Бурадан да нетикасы илә бағлыдыр. Фаза кечидизијјатын М.-синә (метаријазијјат) даhа зиддијjәтсизлик алыныр. Кәсмәнин jox јени фазаны рүшејмларинин (мәс.,чох фикир верилир. Бу ики cahəнин едилмәсинин исбатында трансфинит мајенин бухара кечиди заманы— бухар
инкишафында һилберг, Кедел, С. Кли- елементә (@jeдeлин икинҹи теореминә габарчыгларынын) japaнмасы илә баш
ни мүһүм рол оjнамыштар. Гејри-риjази көрә бу елемент олмалыдыр) белә шә- лајыр. Конденсатларын атом вә ја моелмлəрин М.-синин japaдылмасында илк килдә раст кәлинир: һәр исбата мүəjjән лекулларынын кичик jүрүклүјY (бөјүкаддымлар атылыр. М.-нин башлыча вә- трансфинит низам әдәди гаршы гоjу- өзлүлүјї) онлaрын узун мүддәт м.К.зифаси ёлми нәзәријjәләрин, һәмчинин лур; әдәди бəрабəрлијин кәсмәни өзүн- да галмасына сәбәб ола биләр.
формаллашдырылмыш диллəрин син- дә сахлајан һәр чыхарышына онун ки- МЕТАСТАБИл һАЛ, квант систаксис вә семантик хассəлəрини фор- чик низам әдәдинә малик башга чыха- темлəрин металстабил ъа
малашдырмағын шәртләрини тәдгиг ет- рышыны гаршы гојан әмәл тә'јин еди- лынатомларын, молекулларынмәкдир. Кибернетика вә heсaблaмa тeх- лир вә финит предиката трансфинит атом нүвәләринин нисбәтән дајаныглыникасынын инкишафы бу ҹүр тәдги- индуксија тәрбиг eдилир. вә узун мүддәт мөвҹуд ола билән һәгaтлaрын актуаллығыны даhа да ap
тырыр. Әд.: Такеу ти г., Теория доказа jәҹанланмыш һалы. Сечмә гајдалары

на әсacән бу һаллардан енержиси далаМЕТАНОЛ—метил спиртинин башта те льства, М., 1978.
кичик олан һаллара фотон бурахылмаады.

МЕТАСОМАТИзм, метасома- сы илә мүшајиәт олунан квант кечид
МЕТАНТЕнк, метантанк (ме- тоз (мета + јун. Boma— күтлә)— jүксәк ләри гадағандыр вә ја аз еһтималлытан+ инж. tank — чән, һовуз-чөкдү кимјави агрессивли мәһлулун тәсири дыр. Һалын метастабиллији онун јарүүләрдә чиркаб суларынын тәмиз

ләнмәси заманы ајрылан чөкүнтүләри нералын башгалары илә әвәз олунмасы. Дилмиш һалдан енержиси даһа кичик
илә сүхурда бир вә ја бир нечә ми- шама мүддәти (t=i/А, бурада А—ве

бактеријалар вә дикәр микроорганизм- М.-дә көнә минералларын һәлл олма- олан дикәр һаллара кечидин там еһти
тәмизләмәк үчүн чән. Һәҹми бир нечә ејни вахтда баш вердијиндән сүхур бү- ти гадаған олурмуш кечидләр үчүн А=
МЕТАРИЈАЗИЈАТ, исбатлар түн просес әрзиндә бәрк һалыны вә 0, Т-оо олур. Әксəр атом

нәзәријjәси - ријазијјатын ме һәҹмини дәјишмир. М. нәтиҹәсиндә ме- ларын М.К.-ынын јашама мүддәти са

танәзәријjәси; формал риjази нәзәриj тасоматитләр, метасоматик сүхурлар нијәдән кичик вә санијә тәртибиндадир.
jәләри вә онлардакы исбатлары өjpə (cкарнлар, грејзенләр, карбонатитләр, Атом, молекул вә атом нүвәләринин
нир. д. Һилберт japaтмышдыр. М.-ын пропилитләр вә с.) әмәлә кәлир. Бу сү- М.h.-ы елементар просесләрдә мүһүм
əсас анлајышы мә"насы олан һәтити, хурларын мүхтәлифлији илкин сүxyp- рол ојнајыр. Мүрәккәб молекулларын
риjази тәклифләрлә, өзләри мүəjjән ларын, онлара тә'сир едән мәһлулла- луминессенсијасы, нүвәләрин изомер

ләрин исбатыны садəлəшдирмәјә им намики (темп-р, тәзјиг) шәрайтиндән едилир. Метастабил атомлар лазерләр
кан јарадан «идеал» тәклифләр ара асылыдыр. дә һәлледичи рол ојнајыр.
сындакы фәргдир. «Һәгиги» таклиф МЕТАСОМАТИК ЈАТАГЛАР —ме МЕТАСТАЗ (јун. metastasis—јердә
дедикдә һилберт конструктив објектлән тасоматизм нәтиҹәсиндә әмәлә ҝәлмиш јишмә, кечмә)—шиш һүҹејрәләринин,
рин бәрабəрлији вә ја фәргли олмасы jатаглар; әмәләкәлмә темп-руна көрә инфексија амилинин организминилк
Һагтындакы финит таклифлари нәзәр- jүксәк, орта вә алчаг темп-рлу jатагла- зәдәләнмә оҹағындан башка наһијәјә
дә тутурду. Бу тәклифләрдә ихтија- ра ајрылыр. Јүксәк темп-рлу "јатаглара кечмәси нәтиҹәсиндә japaнaн икинҹи
ри натурал əдəд үчүн», «елә натурал гара, әлван вә надир метал филизләри- ли патоложи оҹаг. м. лимфоген вә he

матокен јоллa jajылыр. Саламат шишəдəд вар ки», «S хассасини өдәјән нату- нин скарн вә грејзен јатаглары, орта
рал әдәдә вә и.а. ифадəлəр олмамалы- темп-рлуја полиметал филизлəрин бид лəрин М.-ы да мә'лумдур. Тәк М. ҹәр
дыр. «Һәгиги» тәклифләрин исбатында ротермал јатаглары, алчаг темп-рлу раһи усулла арадан галдырылыр, чох

раст кәлән идеал» тәклифлари jох ет- да М. исә шүа вә кимјави маддәләрлә мүаисә уран вә мисин инфилтрасион
лиҹә олунур.мәк үчүн умуми метод танылса рија- jатаглары дахилдир. М.Ј., өсacән, кар

әд.: Руководство по патологоанатозијјатын эсасландырылмасы проблеми бонат (əhəнкдашы, доломит) вә силикат
мической диагностике опухолей человека,Һәлл едиләр. Буна көрә финит үсул- сухурларда әмәлә ҝәлир.

ларла ријазијјатын зиддијjәтсизлијини, МЕТАСТАБИЛ ҺАЛ (мета...+ лат. Денникова, м., 1971, с. 36; Петерсон
jә'ни Кеч бир А таклифи үчүн өзүнүн stabilis— давамлы, дајаныглы), тер- Б. Е., Онкология, М., 1980.
вә инкарынын вә ја 0= тәклифинин модинамикада — макроскопик МЕТАСТАТИК ТЕРМОМЕТР, Бек
исбатынын гејри-мүмкүнлүүнү ҝөстәр- системин дајанытсыз таразлыг һалы; ман термометри-кичик теммәк кифајəтдир. М.: илә өjpәнилән фор- бу haлдa систем узун мүддәт гала биләр. пературлар фəргини өлчән ҹивәли тер
мал систем предмет нәзәријjәси, М-ын Мәс., ифрат дојмуш бухар, ифрат гыз- мометр. Е. Бекман ихтира етмишдир
она аид һиссәси исә онун метанәзәриј- дырылмыш вә ја ифрат сојудулмуш (1888). М.т.-ин əсас шкаласы адәтән
jәси адланыр. Метанәзәријjә бахымын- маје, аморф маддәләр (шүшә, мум) 3—5°с интервалдакы темп-рлар фәр
дан предмет нәзәријjәси мә'насы олма- вә с. Мајени (бəрк һиссәҹикләрдән вә гини өлчмәк үчүндүр, бөлкүсүнүн гиj
јан мүəjjән символлар jығымыдыр. Бу газ габарчыгларындан тәмизләнмиш мәти 0,01° С, 0,02°С вә һәтта 0,005°C
усулун тәтбигинә классик мисал про- сују) бухар һалына кечмәмәк шәртилә олур. Резервуардакы ҹивәнин бир һис
јектив hәндәсәдәки икилик принсипи- гајнама темп-рундан јухары темп-ра- сәси көмәкчи шкала (бөлкүсүнүн гиj
дир: həр теоремдә «нөгтə» вә дүз хәттә дәк гыздырмаг олaр. М.h.-да олан белә мәти 1—2°С-дир) илә тәҹиз олунмуш
сөзләрини гаршылыглы әвәз етдикдә маједә бухар марказлари јарандыгда, (шәкилдә көстəрилмәмишдир)
јенидән теорем алыныр. Һилберт рија- осүр'әтлә бухар һалына — дајаныглы камераја кечирилә билир. Термометринзијјатын вә ја онун мүһүм һиссәсинин һала кечир. ады (јун. metastasis—јердəјишмә, чытам формалашдырылмасыны мүмкүн. М.П.-ын јаранмасы" термодинамик харылма) да бурадан көтүрүлмүшдүр.
heсaб едирди. Бу, К. Ҝјөдeлин ики тео- таразлыг нәзәријjәси илә изаһ олунур. Өлчмәздән әввәл әлaвә камерадакы ҹи
реминдән сонра һеч олду: 1) кифајəт гә- Гапалы системин таразлыг һалына ен- вани шкала үзрә өлчүлән темп-р интер
дәр зəнкин зиддијjәтсиз формал систем- тропијанын (S) макс. гијмəти, сәрбəст валынын кәнар həддинә кəтирир,
дә формал һәлл олунмајан, јə'ни бу енержинин (F) вә ја термодинамик по- термометри силкәләмәклә ону капил
системин васитәләри илә нә исбат, нә дә тенсиалын (G) минимум гијмәти ујғун- лјарда вә резервуарда олан ҹивәдән ары

әлава
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рырлар. М.т.-дән лабораторијада ис- сы, Б., 1967, cəh. 178). Марксист-ле- мә вә диаметри 1 м-ə јахын силин
тифадә едилир. Дәгиглији 0,002°С-дир. нинчи фәлсәфәдә м. керчәклик Һади- дрик контејнер шәилиндәдир, она Ку
МЕТАТЕЗА (јун. metа thesis—јердә сәләрини бир-бириндән ајры, сұкунәт нәш батарејаларынын панелләри (са
јишмә), јердəји шмә— фонетик Һади- вә һәрәкәтсиз һалда көтүрән, oнлaрын һәси 15 м) бирләшдирилир. Контејнер
сә; сөздəки сәсләрин вә ја һеналарын гар- дахили зиддијjәтләрини инкар, едән дә ики бөлмә вар: енерҝетика апарат
шылыглы jердəјишмәси (лајићә-лаһи- метод кими баша дүшүлүр. м. 15—18 лары вә ҹиһазлар үчүн. Биринҹидә
jә, Ибраһим-Ирбаһым вә с.). М., әсacән, әсрләрдә идракын инкишафында та- әcас хидмәт системлəри (ЈСП-ни Јерә
данышыг дилинә аиддир. Сөзләрин ети- риxəн зәрури пиллә кими, тәбии-елми дәгиг истигамәтләндирән, термотəнзим
молокијасыны мүəjjәнләшдирмәкдә м. биликлари топламаг мәгсəдилә japaн- ләјән, орбитә радионәзарәт едән вә с.),
иүһүм рол ојнајыр. мышдыр. М.-ны диалектикаjа зидд тə- икинҹидә исә өлчүҹү метеороложи апа

әд.: Дәмирчизaдә ә., Муасир фәккүр методу кими илк дәфә һекел ратлар (телевизија комплекси, плане
Азәрбајчан дили (Фонетика, орфоепија, идеалист формада шәрһ етмишдир. тимизин истилик балансы harгында
орфографија), Б., 1972. К. Маркс, Ф. Енкелс вә В. И. Ленин мә'лумат алан ҹиһазлар вә с.) јерләш

МЕТАТЕОРЕМ — метанәзәријjәнин ва- метафизик тәфәккүр методунун елми дирилир. Бә'зи «М.»-лар васитәсилә
исбат олунан теорем, МЕТАФОСФАТ

әсaссызлығыны көстəрмишләр. Јерин тәбии Сәрвәтләри hаггында да

Мәс., к. Ҝјодел теореми: ихтијари «ки ТУРШУСУ — бах мəлумат топланыр. 1975 илдән
фајəт гəдəр зəнкин» зиддијjәтсиз фор Фосфат туршулары. рактеристикалары jaxшылашдырыл
мал системдә елә тәклиф вар ки, ону МЕТЕКләр (јун. métoikos—мүһаҹир, мыш Метеор-25 ЈСП-ләри ишә салын
бу системин васитәләри илә нә исбат, јаделли)-Гәдим Јунаныстанда бу вә мышдыр. М.» системинин информа
нә дә инкар етмәк олар. М.» анлајые ја башга полисә көчүб јерләшмиш јад- сијасы үмуми атм. дөвраны һаггында
шы д. Һилбертин әсәрләриндә елмә еллиләр азадлыға бурахылмыш мә'лумат алмаг вә узун мүддәтли прог
дахил едилмишдир. Ријазијјатын фор- гуллар. Афина М.-и Магтында мә'лумат- нозлар методикасыны japaтмаг үчүн
мал системләринә (F) даир метана лар даhа чохдур. Е.ә. 5—4 асрләрдә мүһүм әһәмијjәтә маликдир.
вәријjәләр метаријазијјаты әмәлә Аттика әһалисинин хејли һиссасини МЕТЕОР АСТРОНОМИЈАСЫ —

тирир. Онлар үчүн М.-ин исбаты за тәшкил етмиш М. шәһәрин истисадиј- астрономијанын бөлмәси; метеор мад

маны алынмыш мә'налы чыхарышлар МЕТЕОР (јун. meteora— атмосфер вә тәкамүлүнү өjpанир:
јатында мүһүм рол оjнамышлар. дәсинин мəншəјини, гурулушуну

ҹидди фәргләнир. Fформал систе. көj haдисәләри; meteoros-көјдә учан, МЕТЕОР' ионЛАШМАСЫ —јухары
миндә чыхарыш дедикдә онун формул- сүзән-бәрк һиссәҹикләр (М. ҹисим- атмосферә метеор маддәсинин дахил
ларындан ибарәт елә сонлу ардыҹыл ләри) атмосферә дахил олдугда онун олмасы нәтиҹәсиндә japaнaн ионлаш
лыг нәзәрдә тутулур ки, бу ардыҹыл- рухары гатларында баш верән һадисә. ма, Фәал М.И., әсacән, бухар һалында
лығын һәр формулу ја F-ин аксиому- тәсирдән башлангыч күтләсини итирмә ва молекуллары илә тогтушдугда јарадур, ja дa F-ин мүәјән чыхарыш гајда- jә башлајыр. Бу заман ишыгланма баш ныр. һәр белә атомун төрәтдији сәр
мулларындан алыныр; F-дә мүəjjән верир ва онларын ионлашмын изи ја- бәст електронларын сајы онун сүр'әти
чыхарышын сон формулуна F-дә алы- раныр. Чох парлаг олмајан М. гәфлә- нин 4-ҹү дәрәҹәси илә мүтəнасибдир,

на билән формул вә ја F-ин теореми рәкәт едән вә сөнән улдуз кими мүша- чисминин бухар һалына чох кечдијадејилир.

Әд.: бах Метаријазијјат һидә олундуғундан «учан улдуз» да ад- hүнд.-дә (80—120 км) фәал М.и. ән ин
нин әдәбијјатына. ланыр. Болид төрәдән М. ҹисминин га- тенсивдир. 80—180 км һүнд.-дә күтлә

лығы Јер сәтһинә метеорит шәклиндә

МЕТАФАЗА (мета...+јун. phasis— дүшүр. Бу галыг Јер атм.-индә парча спектрометри Mg, Si, Ca,

көрүнмә)—һүҹејpəнин бөлүн-ланыр вә метеор сели мүшаһидә еди- Fe* вә б. метеор ионлары ашкар едил
мәси мәрһәләләриндан бири бах Ми- лирһеч бир селә аид олмајан М. спо- мишдир. Бу ионларын ән бөјүк консен
тоз). М.-нын 2 дөврү-метакинез вә радик М. адланыр (бах Метеор астро- трасијасы 80—120 км һүнд.-дә мүшаһидә
әсл М. олур. Метакинездә хро- номијасы).
мосомлар һүҹејрә бөлүнмәси иjинин
(милинин) екватор cahəсиндә топлаша- санәләрдән вә бир чох халгын əсати

М. инсан тарихиндә һәлә гәдим эф- олунур (атм.-дəки О* вә о, ионларынын консентрасијасына јахын). М.и.
раг екватор лөвһәсини әмәлә кəтирир. риндән мә'лумдур. м. барәдә илк јазы метеор јағышы заманы күҹлү артыр.
илә сентромерләрарасында рабитә бэр- град) сахланан Тәдим Мисир папиру- метри бир нечә м., уз. исә бир нечә он
па олунур вә хромосомлар хроматид- сунда (е.ə. 20 әср), һәмчинингəдим км олан ионлашмыш из галыр. Бу из
ләрә ајрылыр. Мејозда буна охшар би- Чин әлјазмаларында (е.ә. 1768 ил), рус ултрагыса вә гыса далға диапазонла.

МЕТАФизик МАТЕРИАЛизм — бах Анаксагор М.-у күнәшин даш күтлә. Бундан метеорларын вә jухары атм.-ин
МЕТАФИЗИКА (јун. metа tа physi- рин одлу көj сферасына јахынлашдыг тифадә олунур.

синин парчалары, Аристотел исә Je- радиолокасија мүшаһидәләриндә
ka — физикадан сонракы) — 1) дүнјанын, да аловланан бухарланмасы кими тәс Әд.: бах Метеор мәгаләсинин әдәбиj
варлығын фөвгәлһисси принсипләрин- вир етмишдир. Илк дәфә 1798 илдә ики јатына.

дән бәһс едән фәлсәфи «елм». М. тер- мәнтәгәдән ејни заманда мүшаһидә ет- METEOP JAFышы —гысамүддәтли
мини сүн'и мәншәјә маликдир. Искән- мәклә 22 М.-ун һүндүрлүү өлчүлмүш- вә сых _(дәгигәдә 1000-дәнчох) метеор
дәријjәдә китабханачы Родослу Ан- дүр. М.-ун муасир физики нәзәријjә- сели. Сон 200 илдә Андромедидләр,
дроник (е.ә. 1 аср) Аристотелин әсәрлә-синин əсасы 1920 — 24 илләрдә гоjул- Дракониәләр, Леонидләр вә Лиридләр
рини мазмунуна көрә ики група ајырар- муш, илк радиолокасија мүшаһидәси кими м.ј. мүшаһидә едилмишдир.
кән биринчи група аид олaнлары «фи- 1942—44 илләрдә апарылмышдыр. Ул- МЕТЕОР МАДДәси (планетләр
зика», икинҹи група дахил олaнлары дуз өлчүсү +1 вә —10 арасында олан арасы фазада)-кичик
исә метафизика» (физикадан сонра- М.-ун спектринә көрә ашкар едилмиш- нетләрдән вә Күнәш әтрафына дола
кы) адландырмышдыр. Бу әсәрләриндә дир ки, м. шүаланмасы əсасəн атом нан кометләрдән кичик олан метеор

Аристотел варлығын һисслә гавраныла спектринин парлаг емиссија хәтләридир. ҹисми. М.м. Јер атм.-и илә каршыла
билмәјән «али» əсасларындан бəhic eдир. м.-ун спектриндәки ән интенсив хәт- шаркән метеор бараныр вә Јер сәтһинә

бә'зән «биринҹи фәлсәфә», бә'зән сал- калсиумун, хромун, азотун, оксикенин ән кичик һиссәҹиклари ҝүнәш шүала
9, китабларында шәрһ едилән елми ләр дәмирин, натриумун, магнезиумун, метеорит шәклиндә дүшүр. М. м.-нин

лаһ һагтында елм», бә'зән исә «мүдрик- вә с. елементләрин атом вә ионлары- рыны интенсив сəпәләдијиндән онлар
лик» адландырырды. Мүасир бур- на мәхсусдур.
жуа фәлсәфәсиндә м. термини чох

зодиак ишығы кими мүшаһидә олу

заман фәлсәфә сөзүнүн синоними кими нед в. н., лагутин М. Ф., Метеор- шаһидәләри нәтиҹәсиндә он минләрлә
әд.: Кащеев Б. л., Лебеди- нур. Фотографик вә радиолокасија мү

ишләдилир. ные явления в атмосфере Земли, М., 1967; М.м.-нин орбити тә'јин
2) Инкишафын кәмијjәт анлајышын- Воронцов - Вельяминов Б. А., Онларын әксәријjәти Күнәш этрафынадан чыxыш едән вә өзинкишафы инкар Очерки о Вселенной, 8 изд., м., 1980. еллиптик орбит бојунҹа доланыр. Һи

едән антидиалектик фәлсәфи метод. «МЕТЕОР» — метеороложи мәгсәллә бу- перболик орбит бојунча доланан, јни
Метафизика — шејләр Һагтында раxылан совет Јер сүн'и пејки (ЈСП, күнәш әтрафына улдузларарасы фә.
елмдир, —һәрәкәтләр Һаггында jox» серијасынын ады. Илк «М.» 26. 3. задан дахил олaн М.м. мүшаһидә едил
(Енкелс Ф., Тәбиәтин диалектика- 1969 илдә бурахылмышдыр. Һүнд. 3,5 мəмишдир. М. м, еклиптиқа мүстави
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синдә топланыр вә ҝүнәш әтрафына дүфи ашкар едилир. М.-ин өлчүләри ринлији 174 м-дир. Ест.ССР-дә 8 кра
планетләрлә ејни истигамәтлә доланыр, тәгр. 1 мм-бир нечә м, чәкиси исә тәгр. тердән ибарәт Кайли групу вар.
Һәрәкәти исә ҝүнәш вә планетләрин ча- 1 г-бир нечә т-дур. Ән нəhəнк (тәгр. МЕТЕОРИТИКА — метеор маддәсини
зибәси, онун Жүнәшин електромагнит 60 m) М. Ҹəнуб-Гәрби Африкада гоба вә метеоритләри өjpәнән елм. Илк дә
вә корпускулјар (мәс., ишыг тəзјиги) М.-и (1920), өлчүсүнә көрә икинҹиси фә рус алими J. И. Семашко таклиф
шүаланмасы илә гаршылыглы тә'сири (34 т) Гренландијада тапылмышдыр етмиш (1889) вә бүтүн өлкәләрдә гәбул
заманы japaнaн гејри-ҹазибә гүввәси (1818). Күтләси 1 т-дан чох олaн тәгр. олунмушдур. Метеор маддәсинин пла
нәтиҹәсиндә тә'јин едилир. Ишыг таз- 35 м. мә'лумдур. М.-ин парчаланмасы нетләрарасы фазада вә Јер атм.-индә
јиги өлчүләри 10—4 см-дән кичик олан нәтиҹәсиндә минәдәк М.-и олан груп һәрәкәтини, атм. илә гаршылыглы тә”
М.м.-ни Ҝүнәш системиндән чыхара (метеор јағышы) дүшүр. 1947 илдә сирини вә метеоритин грунта дүшмә вә
биләр. Појнтинг — Робертсон еффек- дүшән Сихоте-Алин метеорити јағы- зиjjәтини, гурулушуну, кимјәви вә ми
тинин тә’сири илә орбитин өлчү вә екс шы тәгр. 70 т-дур. ССРИ əразисиндә нерал тәркибини, физики хассəлəрини
сентриситети кичилир, нәтиҹәдә М.м, 160 м. тапылмышдыр (1981). вә с.-ни өjpәнир. М.-да физикада, ким
спирал боjунҹа Ҝүнәшә јахынлашыр. М.-ин Јерә дүшмаси ишыг, сәс вә јада, минералоҝијада, кеофизикада,
Бу заман ону планетләр зәбт едә биләр. механики haдисәләрлә нәтиҹәләнир; ҝеоким јада, петрографијада, хеоложи
Јупитерин сəддини јалныз чох кичик сәмада гујруғу сәпәләнән тығылҹым- јада, металлуркијада слан усуллар
М.м. кечир. Күнәш системинин дахи дан ибарәт парлаг болид көрүнүр. Бу, вә с. тәтбиг олунур.
ли oблaстларында М.м.-нин jашама кеҹә бир нечә jүзләрлә км әразини МЕТЕОРО... (јун. metéörоѕ— јухары

еле- јамүддәти Ҝүнәш системининкиндән чох ишыгландырыр. Јердәки кимјави галдырылмыш, сәмави)— сама ва

кичикдир. М.м. кометләр, кичик пла- ментләрин һамысы демәк олар ки, М.- ја атм. Һадисәләринә аид мүрәккәб
нетләр вә с. парчаландыгда јараныр. дә вар. М.-дә радиоактив кимјави еле- сөзләрин тәркиб һиссәси (мәс., метео
METEOP ПАТРУЛУ — метеорларын ментләрин вә oнлaрын парчаларынын рограф, метеоролокија).

+ ...мүшаһидәси үчүн бир нечә фотографик олмасы нәтиҹәсиндә ашкар едилмиш- МЕТЕОРОГРАФ (метеоро...
агрегатдан ибарәт систем. Бунлар сә- дир ки, М. маддәсинин башы 4,5 млрд. граф)-ики вә ја бир неча метеороложи
манын мүмкүн тәдәр бөјүк саһәсинин илдир. Тәркибинә көрә м. үч нөвдүр: елементи сәрбəст атм.-дә автоматик геј

мүшаһидәси үчүндүр. Һәр агрегатда дәмир м. (6%). Даш м. әсacән дәмир- мограф, барограф вә һигрограф (нисби
метеорун учма аны, һүнд., радианты, магнезиум силикатлары вә дәмир-ни- рутубәтлији өлчур), бә'зән дә анемо
сүр'әти, күтләси вә кимјәви тәркиби кел әринтисиндән, дәмир-даш м. əса- графын (күләјин сүр'әтини өлчүр) бир
өjpәнидир. сән пoлласитләрдән, дәмир-никел вә ләшмәсиндән ибарәт олур. м. шар
МЕТЕОР СЕЛи-метеорлар чохлуғу; силикатлардан, дәмир м. исә никелли зонд, тəјјарә вә аеростатлар васитәсилә
метеор дәстәси (комет нүвәләринин пар- дәмирдән ибаратдир. Даш м. 85% хонд- атм.-ин јухары тәбәгәләринә галды
чаланмасындан јараныр) Јерлә раст- ритләрдән (хондралар, jә'ни өлчулари рылыр.
лашаркән Јер атм.-индә japaныр. Бә мм-ин һиссәләри—5 мм арасында олан МЕТЕОРОложи ЕЛЕМЕНтләр
зән М.с.-ни төрәдән метеор дәстәсинин силикат һиссәҹикләри), 15% исә ахонд- атм. просесләри вәзијjэтинин сәҹијjәси.
өзү дә М.с. адланыр. Бөјүк М.с. ра- ритләрдән (jә'ни тәркибиндә хондра- М.е.-ә һаванын темп-ру, тәзјиги вә рү
диантынын дахил олдуғу бүрҹә керә лар јоxдур вә никелли дәмир нисбәтән тубәтлији, күләјин сүр'эти вә истига
адландырылыр (бах Андромедидләр, аздыр) ибаратдир. Хондритләр ким јə- мəти, булуллуг, јағынты, атм.-ин шәф
Лиридләр, Драконидләр, Персеидләр). ви вә минераложи тәркибинә көрә енс- фафлығы, һәмчинин торпағын вә су
М.с. Һәр ил, јахуд бир нечә илдән сон татин, оливин-бронзит, оливин-ки- сәтһинин темп-ру, күнәш радиасијасы,
ра ејни күндә мүшаһидә олунур. перстен, оливин-битонит вә көмүрлү мүхталиф һава һадисəлəри (туфан,
МЕТЕОР" тозӯ— өлчүләри бир мм- хондритләрә ајрылыр. Һәр групун да- човғун вә с.) аиддир: М.е. атм. просес
дән кичик бəрк һиссәҹикләр. Јер атм.- хилиндә кимјави вә минераложи хас- лəринин тә'сирилә дәјишиләрәк һава
индән кечәркән метеор ҹисминин аблја- сәләр зәиф дəјишсә дә груплар бир-би- вә иглими мүəjjән едир. Метеороложи
сијасы нәтиҹәсиндә japaныр. Болидин риндән кифајəт гэдәр фәртләнир. Дә- рәсәдханаларда, аероложи вә метеоро
изи М.т.-ндан ибаратдир. мир м. гурулушуна көрә һексаедрит ложи ст.-ларда аероложи вә метеороло
МЕТЕОР ҹисмЙ-космик (4—6% никел), октаедрит (6—14% ни- жи ҹиһазларын көмəји илә мүшаһидә
Һәрәкәт едән нисбәтән кичик бəрк «ин кел) вә тәркибиндәникели чох олан олунур.

сим. Ҝүнәш этрафына, доланан М.ҹ. Октаедритләр нисбәтән кени јајыл- (хариҹдә)— душмәнә игтисади
атакситләрә (12%-дән чох) ајрылыр. МЕТЕОРОложи МҮҺАРИ Бә»

едир. М.ҹ.-нә бә'зән Јердә раст ҝәли- мышдыр. Онларын тәркибиндә ни – рәр јетирмәк вә онун һәрби әмәлијјат
нир. келли дәмир никелин мигдарына көрә ларыны чәтинләшдирмәк мәгсəдилә
МЕТЕОРИзм (јун. meteӧгіѕmоѕ— көп- бир-бириндән фәртләнән 2 металлогра- атмосфер һадисәләринә фәал тә'сир
мә, шишмә), гарын көпмәси фик фаза (камасит вә тенит) шәклин- көстәрмәк үсулларынын мәҹмусу. Ат

бағырсагларда вә мә'дәдә артыг газ топ- лушунун əсасыны араларында тенит баш верән глобал просесләрдән күтләви
дә раст кәлир. Октаедритләрин гуру- мосфердә, һидросфердә вә литосфердә

рын тонусу вә перисталтикасы үчүн мә” - золаглары сыxылмыш камасит тирләр гырғын васитəси кими истифадә едил
дә вә бағырсагларда 900 см газ олма системи тәшкил едир, Бу системі окта- мәсини нәзәрдә тутан «Ҝеофизики мүһа
лыдыр. Сәбәби: тәләсик јемәк, газ- едритин һамарланмыш сәтһини туршу рибә» мәфһумунун тәркиб һиссәси ол
Төрәдән гида маддәләриндән (картоф, илә озаркән мүшаһидә олунур. магла «М.м.» термини 20 әсрин 60-ҹы
пива, квас вә с.) həддиндән чох истифа Ҝүмaн eдилир ки, М.-ин мəншəји илләриндә мејдана чыкмышдыр. «М.м.»
да етмәк, бағырсагда газын аз сорул- кичик планетләрин парчаларыдыр. Аш- Yсуллары бунлардыр: јағмурлу р нлар

(невроз, гәбизлик, хроник колит, пе- орбити онларын орбитинә охшардыр дырмагла бу р-нларын су режимини
ритонит вә с.) әламәти дә ола биләр. вә еллиптикдир. дәјишдирмәк, дашгынлар, туфан, га
әламәтләри: гарында кəскин ағ- Әд.: Вуд Дж., Метеориты и проис- сырға төрәтмәк, jоллары кечилмәз һала
ры, кәфирмә, бә'зән үрәк дөјүнмәси, хождение Солнечной системы, пер. с англ., салмаг, аз јағмурлу р нларда узун сү
башағрысы вә с. Мрали часи: М. М., 1971; Симоненко А. Н., Метео- рән гураглыг төрәтмәк вә с.
төрәдән хәстәлији арадан галдырмаг, ю.риты—осколки астероидов, под ред. Б. МЕТЕОРОЛОжи ПЕЈКИ Јерин сүн'иЛевина, М., 1979.

газ әмәлә кəтирән гида маддəлəрини аз МЕТЕОРИТ КРАТЕРИ—нəhəнк ме- лар алмаг мәгсәди илә Јер атм. инин
пејки (ЈСП); метеороложи мә'лумат

јемәк.

Әд.: Губарь В. Л., Физиология и тәгр. 1 м-дән бир нечә км-дәк олaн дaй- рахылыр. ССРИ -дә ЈСП вас итәсилә
теорит дүндүкдә japaнaн вә диаметри вәзијjәтини мүшаһидә етмәк үчүн бу -

экспериментальная патология
двенадцатиперстной кишки, М., 1970.желудка и рәви чухур. 2 км/сан-дəн бөјүк сүр'- метеороложи информасија топламаг
МЕТЕОРИТ, әтләрдә метеорит зəрбә нәтиҹәсиндә үчүн експериментләрә 1966 илдән баш

Аеролит — планет- бәрк һалдан күҹглү сыxылмыш газа ланылмышдыр («Космос-122»).
ләрарасы фазадан Јерә дүшән ҹисим; чеврилир вә күчлү зәрбә далғасы ja- МЕТЕОРОЛӧжи PAKET — атмосфер
атмосфердә һәрәкәти" заманы метеор раныр. М.к. ики нөвдүр: зәрбә М.к. параметрларини (темп-р, тәзјиг, сых
маддәсинин тaм дaғылма јан галығы- вә партлајыш М.к. Лакин кечид нөв- лыг вә тәркибини) вә күләјин истигамә
дыр. Адәтән М.əдүшдүју јерә јахын лəри дә вар. Зәрбә кратеринин диамет- тини өлчән тәдгигат ҹиһазларыны атм.
мәнтәгәнин вә ја чографи објектин ады ри. нисбәтән бөјүкдүр (8 м-дән oнлaрлa ин јүксәк тәбәгәләринә галдырмагүчүн
верилир (мас., Јардымлы метеорити, метрәдәк). Jүзә гәдәр М.к. мә'лумдур. ракет. М.р.-ин күтләси 300—400 кг,
Тунгус Метеорити). Бир чоҳ м. тəса- Аризона м.к.-нин диаметри 1207 м, дә- галхма һүнд. исә 100—150 км-дир. М.р.

зә
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ики һиссәдән ибаратдир; һәрәкәтә ҝәти- роложи ҹиһазлар (термометр вә баро- METEX ГАЛАсы— Тбилисидә, Күр ча
рән галдырыҹы һиссә вә өлчмә апа- метр) дүзәлтмишләр. М. елм сahəси ки- jынын сол саһилиндә ичгала (5 əср).
ратларынын јерләшдирилдији ајрылан ми 18 әсрин 2-ҹи јарысында формалаш- Дәфәләрлә дaғылмыш вә jенидән гу
башлыг. м.р. Һаваја сәсин сүр'әтиндән мышдыр. Бу дөврдә метеороложи ст.- рулмуш дур. 19 асрдә көһнә истеһкам
jүксәк сүр'әтлә галхыр, енәндә исә чох лар шәбәкәси јарадылмыш вә мүнтə- лар сөкүлмүш вә јериндә һәбсхана ти
вахт парашүтдән истифадә едилир. Јүк- зәм метеороложи мүшаһидәләин апа- килмиш дир. Чаризм дөврүндә А. м.
сәк сүр'әт бир чох өлчүлән параметр- рылмасына башланылмышдыр. М.-нын Горки, м. и. Калинин, в. к. Курна
ләрә ҝүчлү тә'сир көстəрдији үчүн ве- сонракы инкишафы бу саһәдә ст.-лар товски, В. з. Кетсховели, А. Г. Сулу
риҹи ҹиһазлар аеродинамик ҹәһәтлән шәбәкәсинин кенишләндирилмәси, атм.- кидзе, н. Нәриманов, П. А. Ҹапарид
мүһафизә олунмуш зоналарда jерләш- дəки мухталиф һадисә вә просесләрә зе, с. J. Аллилујев, Камо (С. Тер-Пет

вахтлардадирилир. Өлчү ҹиһазлары вериҹиләри- даир хүсуси мүшаһидәләрин japaнмасы росјан) вә б. мүхталиф
нин сигналлары jepүстү телеметрик ст.- вә с. илә әлагодар олмушдур. М. Руси- М.г.-нда һәбсдә олмушлар. 1934—42 ил
лар тәрәфиндән тәбул eдилиб гејдә јада јүксәк инкишаф сәвијjәсинә 19 ләрдә М.г.-нда Ҝүрҹ.ССР Дөвләт Ин

МЕТЕОРОложи СТАНcИЈА—мүəје бургда Баш физика (индики кеофизика, шәһәрин абадландырылмасы илә әл
jән едилмиш вахтларда метеороложи рәсәдханасы тә'сис едилмишдир. ССРИ- гәдар М.г. сөкүлмүшiдүр. Галанын ја
мүшаһидәләр апаран ст. Әксәр мүшаһи- дә М.-нын инкишафында А. А. Фрид- нындакы Meтex мә'бәди (1278—93) дөв
дә ҹиһазларынын јерләшдирилдији ме- ман, А. И. Војејков, Н.Ј. Кочин, Ј. н. ләт тәрәфиндән торунур.
теороложи мејданчадан, барометрин, Блинова, С. П. Хромов вә дикәр алим- METЙКАЛ — Мозамбик Халг Респ.
барографын гоjулдугу вә аваданлыг- ләрин хидмати бөјүкдүр. Мүасир сынын 100 сентaвoја бәрабəр пул ва
ларын сахландығы бинадан ибаратдир. М.-да физика вә техниканын јени наи- Һиди. 1980 илин иjунунда ескудо әвә
Мүшаһидәләр стандарт програм үзрә лиjjәтләриндән (метеороложипејкләр, зинә тәдавүлә бурахылмышдыр. м. ады
Һәр 3 вә ја 6 саатдан бир, хүсуси һал- радиолокасија усуллары, Һeсaблa јан әрвәлләр мүəjjән мигдар гызылы ифадә
ларда исә һәр саатдан бир апарылыр. електрон машынлары вә с.) истифадә етмәк үчүн ишләнилән «митгал» сө
Алынмыш мә'луматлар шифрләнир ва едилир. зүндән әмәлә кәлмишдир.

рәгәмләр шәклиндә мүəjjән едилмиш Азәрб.ССР-дә М.-нын бир елм сahə- МЕТил спирти, метанол, кар

үнванлара көндәрилир. м.с.-лар кәми- си кими формалашмасында һидроме- бинол, ағаҹспирти, сн,он”ләрдә дә гурашдырылыр. м.с.-лардакы теороложи хидмәт (индики Һидрометео- ән садә алифатик спирт; рэнксиз маје
мүшаһидәләрин нәтиҹәләриндән һава ролокија вә әтраф мүһитә нәзарәт, дир; етил спиртинин иjинәохшар зәйф

прогнозунуп вә к.т. Үчүн әлверишсиз бөјүк ролу олмушдур. Респ. да бу ел- 20°С-дә 0,7924 г/см2-дир бухарлары
Һава шәраити hаггында хәбәрдарлыг- мин инкишафында Ә. А. Мәдәтзадə, нын һава илә (һәҹмҹә) 6,72—36,5%-ли
ларын тәртибиндә, иглим вә онун дә- ә. М. Шыхлински вә б. хидмәти бөјүк- гарышығы партлајыҹыдыр. Алышма
јишкәнлијинин өjpәнилмәсиндә, һәмчи
нин хидмәт етдиклари ташкилaтлaрын биндә тәдрис едилир.

дүр. м. респ.-нын бир нечә али мәктә- темп-ру 15,6°С-дир. Су вә үзви һәлл
едиҹиләрдән бир чоху илә бүтүн нисбәт

hава һаггындакы мә'луматларла тә'мин
олунмасында истифадә едилио. Азәрб. Әд.: Медотзаде ә. А., 50 ил өр- ләрдә гарышыр; онда бирaтoмлу спирт

ССР əразисиндә 70-дән артыг М.с. вар. кијанын инкишафы Һагтында, Ҹографија карбон 2-оксид вә һидрокендән алы
зиндә Азәрбајҹанда синоптик метеороло- ләрин бүтүн хассəлəри вар. Сәнаједә

МЕТЕОРОЛОЖИ МИҺАЗЛАР-ме- Институтунун Әсәрләри, ч. 18, 1971; Мат- ныр. Әcacән, формалдећид, мухталиф
теороложи елементлари өлчән ҹиһаз веев л. Т., Курс общей метеорологии ефир нөвлари (мәс., лавсан истеһсалы
ва гурғулар. Һәр ҹүр һава шәрайтиндә (физика атмосферы), л., 1976. үчүн xаммал олан диметилтерефтаишләмәк үчүн нәзәрдә тутулур. Мүх- МЕТЕРЛинк (Maeterlinck) Морис лат), алкилһалокенид вә с. истehca
тәлифметеороложи ст.-ларда апарылан (29.8.1862, Ҝент—5.5.1949, Франса, лында ишләдилир. М.с. птиддәтли за
мүшаһидәләрин нәтиҹәларини мүгајисә Нитса) — Белчика һәрдир, башлыҹа олараг синир вә ган
етмәк мәгсадилә М.ч. биртибли дүзәл јазычысы. Франсыз дамар системләринә тә'ср көстәрир.
дилир. Әксəријjәти метеороложи ст. дилиндә јазмыш- Онун 5—10 мл-и инсанын ағыр зәһәр
ларын мејданчаларында гурашдыры дыр. Нобел мүкафа- ләнмәсинә, 30 мл-и исә өлүмүнә сәбәб
лыр. М.ч. өзүјазан ва визуал heсaблa ты лауреаты (1911). олур.
малар апаран ҹиһазлара ајрылыр. Илк пjесләриндә МЕТИЛЕН АБЫсы, метилен
Аероложи, актинометрик вә атм.-ин [«Шаһзадә гыз Ма- бла унтиозин бојалары групундан
електриклијини өjpәнән ҹиһазлар хү: лен» (1889), «Пелеас үзви боја. Антисептик маддəдир; бә'
сусилә сечилир. вә Мелисанда» зи зәһәрләри зəрəрсизләшдирир, ирин
МЕТЕОРОЛОХИЈА (метеоро...+...ло (1892) вә с.] инсан ли хәстәликләрдә дәријә сүртүлүр.
ҡија)— атмосфер һаггында елм. Weo газавү-гəдəрин гур- Сианид турш усу, бухар газы Бидро
физика елмлари системинә дахилдир. баны кими тәсвир кен-сулфид ва зәһәрләндик
Атмосфер физикасы, атмосфер кимја едилсә дә, «Тентажи- дә глукоза мәһлулу дахилиндә ве
сы, динамики м., синоптик м., иг лин өлүмү» (1894), наја вурулур. Ондан кағызы бојамаг,
лимшүнаслыг, биометеороложија вә с. Аглавена вә селизетта», Ариана вә карандашвә полиграфија бојалары һа -
бөлмәләрә ајрылыр. Ҝөj cаггал» (һәр икиси 1896) нағыл- зырламаг үчүн дә истифадә едилир.
Атмосфер физикасы М.- пјесләриндә талејә гаршы чыхан мүба- МЁТИЛМЕТАКРИЛАТ, ме та крил

нын əсас бөлмәси блуб, атм.-дә баш риз образлар japaтмышдыр. Сосиалист- турш усунун метил е фи
верән физики просес вә һадисəлəри тəд- ләре јахынлашан М. «Мүгәддәс мә" - ри, сH=C(CH)-соосн,— харак
гиг eдир. Атмосфер кимјасы бәд» (1902) әсәриндә japaдыҹылыға вә терик или рəнксиз маје; 101°C-дә гаj
М.-нын јени вә сүр'әтлә инкишаф едән сосиал фәаллыға бағырмышдыр. Му; најыр; сыхлығы 20°С-дә 0,936 г/см3.
бөлмәсидир вә атм.-дəки кимјави про- гәддәс Антонинин мөчүзэси» (1903) дир. Суда пис, спирт вә етил ефирин
сесләри, динамики м. Һидроаеро- пјеси буржуа ҹәмијjәтинә кəскин са- дә јахшы һәлл олур. Катализатор иш
механиканын нәзәри мүддәаларынын тирадыр. Мәшһур «Көj гуш» (1905) тиракы илә гыздырдыгда шәффаф

тәтбигијолу илә атм. просесләрини өj- пјесиндә инсанын тәбиәт гүввәләри, аҹ- бәрк полимер әмәлә кəтирир. "Үзви
рәнир. Синоптик М. hава вә онун лыг вә мүһарибә үзәриндә гәләбәсинә шүшә алмаг үчүн əсас хаммалдыр.
прогнозу едир. сарсылмаз инам ифадә олунмушдур. Лак вә јапышган исгеһсалында иш
иглим шунаслыг иглимјарадыы Биринчи дүнја мүһарибәси илләриндә ләдилән мүхтэлиф кополимерләрин
амилләри, онларын јаранмасәбәббәри- м. алман милитаризмини ифша едән синтезиндә дә ондан истифадә едилир.
ни, нәзәри вә мүхталиф caһәләрә тәт- публиcистик мәгаләләр јазмышдыр. Зәһәрләјиҹи вә наркотик тә'сир көс
биги мәсәләләрини, ҹанлы организмә Мави говугҹуглар (ширин хатирәләр)» тәрир, һавада јол верилән максимал
тә'сирини вә с. өjpәнир. Биометео- (1948) адлы мемуарлары вар. «Көј мигдары 0,05 мг/л-дир.
ролокија атм. амилләринин био- гуш» пјеси Азәрб. сәћнәсиндә тамашаjа METйлОРАНЖ, hелиантин
ложи просесләрә тә'сиринин тəдгиги гоjулмушдур (1936). азобојалар групундан синтетик үзви
илә мәшғулдур. әсәрләри: Пьесы, М., 1958; Пьесы, боја; лабораторијаларда гүвватли тур
м. термини антик дөврләрдә japaн- в кн.: верхарн Э. Стихотворения, Зо- шуларын мәһлуллары илә титрләмәдә

мышдыр. Физиканын бир бөлмәси ки- ри, Метерлинк М., Пьесы, М., 1972.
ми 17 əсрдән инкишаф етмәјә башла- ская драматургия от Метерлинка до

әд.: Шкунаева и. д., Бельгий- индикатор кими, Һәмчинин мүһитинна- hидрокен көстәриҹиси (рН) тә' jин
мышдыр. Бу дөврдә италјан алимлари ших дней..., М., 1973; Очерки истории едилдикдә ишләдилир (рН-ы 3,1—
Г. Галилеј вә E. Торричелли илк метео- драмы 20 века, М., 1979. 4,4 арасында олан мүһитдә м. мәһлу

с. илә
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лунун гырмызы pəнки нарынҹы-са- МЕТод (јун. methodos — тәдгигат, ја- дырма (гајнаг) вә узунмүддәтли гыз
рыja чeвpилир). худ идрак jолу, нәзәријjә, тә'лим)— дырма (пəстаһда темп-рун бәрaбәрләш
МЁТилТЕСТОСТЕРОН һормонал конкрет бир вазифәни һәјата кечирар- дирилмаси) зонасы. М.с. газ вә ја
препаратлар групундан синтетик дәр- кән нәзәри вә әмәли фэалијjәтдә исти- ма је јанаҹагла ишләўир. м.с.-лар гајнаг
ман маддәси. Киши ҹинсијjәт вә- фадә едилән әмәлијјат вә үсулларын зонасындагы гыздырма зоналарынын
зиләринин функсионал чатышмазлы- мәҹмусу. Елми м. керчәклијин идра- сајына (2, 3, 4, 5 зоналы) пəстаһын
ғында, hабелә гадынларда суд вәзиси кында истифадә едилән тәнзимедиҹи нәгл едилмәси (итәләјиҹили вә мүтә
ва чинсијjәт органларынын јаман шиш- принсип вә үсуллар системидир. Ке- həррик дөшәмәли) вә конструктив хү
ләринин мүалиҹәсиндә таблет һалын- ниш мә'нада М.-ун јаранмасы хариҹи сусијjәтләринә (маили дөшәмәли, алт
да ишләдилир. аләм һадисəлəринин хассә вә ганунаyj- дан гыздырылан вә с.) көрә мүхталиф
МЕТилтиОУРАСИЛ — галханабэнзәр ғунлугларынын дәрки илә бағлыдыр. олур.
вәзидә тироксинин синтезини Мүасир елмдә тәтбиг eдилән М.-лар МЕТОДИКА, тәдрис фәнни
дан дәрман препараты. М. Базедов вә шәбәкәси чох кенишдир. М.-лар бир нин методикасы— педагоxика
тиреотоксикоз хәстәлијиндә таблет вә сыра эсаслара көрә тәсниф едилир; нын бир саһәси; умуми тә'лим нәзә
тоз һалында ишләдилир. тəдгигатын һансы мәрһәләсиндә тәтбиг ријjәсинә— дидактикаjа истинад едән
МЕТилхлорид, хлорметан, едилмасинә көрә (експериментал вә нә- м. ајры-ајры фәнләрин тәдрисинин га
Сн,Ci— характерик изли рəнксиз газ. зәри М.); тәтбиг даирәсинин кенишлик нунaујғунлугларыны өjpəдир.
— 24,1°С-дә маје һалына кечир. Һава- дәрәҹәсинә көрә (хүсуси елми, јахуд 18 әсрәдәк ајры-ајры фәнләрин өj
дан 1,785 дәфә ағырдыр. Суда пис, спесифик, умумәлми вә фәлсәфи, ја- рәнилмасинә дайр тыса мә'луматлар
үзви һәлледиҹиләрдә јахшы һәлл олур. худ ән үмумиМ.); објектин өjpәнилмә дидактик әсәрләрдә верилирди. 18—19
haba илә 8,2—19,7%-ли гарышығы характеринә көрә (кәмијjәт вә кејфиј- әсрләрдә елм вә техниканын тәрәггиси
партларыш ҹәһәтлән тәһлүкәлидир. jәт М.-у); сәбәбијjәтин типинә керә илә әлагодар, тә'лимин мазмуну зән
Хассəлəри алкилһалокенидләринки ки- (бирмә'налы детерминантлы вә әһти- кинләшмиш, һәр тәдрис фәнни үзрә
мидир. Сәнаједә метаны хлорлаш- мали м.) вә с. тә'лим М.-сы Базырланмасы зәруриj
дырмагла алыныр. Силикон каучук- Елми билијин инкишафында баш јəти мејдана чых мышдыр. Русијада
лары, боја вә с. истеһсалында чох иш- верән диференсиасија просеси хусуси м. 19 әсрин 2-ҹи јарысындан, Азәрб.
ләдилир. елми М.-ларын даранмасы, фәалијjәти да исә 19 әсрин 80-ҹи илләриндән рус
МЕТибHЙН—-амин - Y-метилтио- вә әвәз олунмасынын əсасында дурур- елми вә педагожи фикринин күчлү тә'
јағ тургусу, сH,SCH,CH,CH(NH,) са, интеграсија вә биликларин синтези сири алтында инкишаф етмишдир. Бө
СООН; күкүрдлү монокарбонлу амин- просеси умумелми М.-ун динамикасы- jүк Октјабр сосиалист Ингилабынын
туршу. 2 формасы вар. м. мәмәлилә- ны шәртләндирир. Диалектик мате- гәләбәсиндән сонра тә'лимин мәзмун
рин вә инсанын организминдә метил риализм фәлсәфи м. олмагла jанашы вә методлары мәктәбин јени мәгсэдлә
групларынын донорудур. М. әвәзедил- конкрет елми билијин дә инкишафыны ринә мувафиг олараг көкүндән дәји
мәз аминтуршудур. Инсанын М.-ә күн- истигамәтләндирир, фактларын сечил- шилмиш, програм, дәрслик вә методи
дәлик тəлəбаты 2,5—3 г-дыр. Гидада мәсиндә, умумиләшдирилмәсиндә, нә- ки васайтләрдә әсас диггат материа
м. чатышмазлығы зүлал биосинтези- зәри тәфсир вә изаһында, идракда мүм- лист дүнјакөрүшүнүн, ингилаби ба
нин позулмасына, организмин бөјүмән күн олан зиддијjәтләрин дүзҝүн һәл- Хыш вә әгидəлəрин формалашмасына,
си вә инкишафынын лəнкимəсинә, ағыр линдә алимләрә көмәк едир. Маркс ја- тәһсилин әмәклә әлaгәсинә, тә'лимдә
функсионал позғунлуглара сәбәб олур. зырды ки, тәкчә тәдгигатын нәтиҹәлә- идрак фәалијjәтинин артырылмасына
Сәнаједә пропилендән алынан синте- ри дејил, онлaра апаран јол да һәти- верилмишдир. Бу дөврдә һәр бир ша
тик М. дәрман препаратыдыр. ги олмалыдыр. Мүəjjән мә'нада хүсу- кирдин билијини објектив гијмәтлән
МЕТисләр (фр. métis, сон лат. mis- си елми м. умумелми М.-ун, бунлар дирмәк, тәһсилин сәмәрәлилијини ар
ticius, исп. mestizo—гарышыг, лат. mis- исә фәлсәфи М.-ун конкрет тəзаһүр тырмаг, həјатла әлaгәсини јахшылаш
сео— гарышдырырам) — 1) антро - hалы кими гијмәтләндирилә биләр. Ла- дырмаг саһәсиндә бир сыра сəhвләр
полоќи јада—иргларарасы никаһ- кин бу, онлaрын һәр биринин нə мүстə- дә олмушдур (бах Бригада — лаборато
лардан алынан нәсилләр. Антрополо- гил маһијjәтини, нә дә мүстәгил фәа- рија үсулу, Комплекс тә'лим системи
кијада М. адәтән гарышыг иргләр ара- лиjjәтини инкар етмир, эксинә, бир гә- вә с.). ҮИК(б)П МК-нын «Ибтидаи
сында аралыг вәзијjәт тутур. Америка- дәр дә дәгигләшдирир. Һәмин гәбилдән ва орта мәктәб harгында» (1931),
да м. ағларла Һиндиләрин никаһын- олан М.-лар бир-бирини әвәз едә вә «Ибтидаи вә орта мәктәбдә тәдрис про
дан алынаннәсилләрдир. 2) hej ван- бир-биринә мүнҹәр олуна билмәз, һәм грaмлaры вә режими hаггында»(1932)
да рлыгда м. бах һәмчинин Мәләз. дә бир-бириндән ајрылыгда фәалијjәт вә с. гәрарларындан сонра һәмин сəhв
МЕТЛАХ ТАВАҹыгЛАРЫ (индики көстәрә билмәз; онлaрын вәһдәти елми ләр арадан галдырылмышдыр.
АФР-ин Метлах (Mettlаch) ш.-нин билијин инкишафынын рәһнидир. Муасир дөврдә М.-нын башлыча
адындан)-дөшәмә үчүн керамик та- Әд.: Штоффв. А., Введение в ме- вазифаси Сов. Икп мк вә ССРИ На
ваҹыглар; овунту һалында олан кера- тодологию научного познания, Л., 1972; зирләр Советинин «Үмумтәһсил мәк
мика күтләсини пресләдикдән сонра Степин В. С., Елсуков А. Н., Ме- тəблари шакирдларинин тә'лимини,
гурудуб, биширмәклә алыныр. м.т.- Тоды научного познания. Минск, 1974; тәрбијәсини вә әмәјә һазырланмасыны
нын мөһкәмлији, сүртүлүб-jejилмәјә следования, Киев, 1976; Диалектика и ме тәкмилләшдирмәк һаггын

гаршы мүгавимəти бөјүкдүр. М.т. hа- годологические проблемы науки, Б., 1976; да» (1977) гарарындан ирәли кәлән
мар вә ризали, бир ва чох рəнкли, диалектика, логика и методология науки, вәзифәләри əсас көтүрмәклә, тәдрис
формасына көрә исә квадрат, дүзбу- Свердловск, 1977; Диалектика как мето- фәнләринин мазмунуну тәкмилләш
ҹаглы, 6 вә 8 буҹаглы формаларда дология научного познания, М., 1978; Сис. дирмәк, шакирдләрдә материалист
олур. темный анализ и научное знание, М., 1978. дүнјакөрүшүнү формалашдырмаг
МЕТНЕР Николај Карлович (5.1.1880, МЕТОД, тә'лимдә—бах Тә'лим онларда фәал həјат мөвгеји тәрбијә ет
Москва—13.11.1951, Лондон)-рус бәс- методлары. мәклән ибаратдир.

тәкары, пианочу...1909—10 вә 1915—21 МЕТОДБИРЛәшмә-CCРИ-дә мүәл әд.: Лернер И., Дидактическая
илләрдә Москва консерваторијасынын лимларин ихтисасыны артырмаг сис- система методов обучения, М., 1976; Co
проф. олмушдур. 1921 илдән Алмани- теминдә методики ишин коллектив вершенствование методики обучения в об
ја вә Франсада, 1936 илдән Б. Брита- тәшкили формаларындан бири. М. щеобразовательных школах (Сб. статей),
нијада jашамышдыр. М.-ин әсәрләри, мүәллимлари педагожи елмин наилиj

Алма-Ата, 1979.

әсacән камера мусигиси саһәсиндә- jәтләри илә таныш едир, марксизм- МЕТОДИСТ —һәр һансы фәннин тəд
дир; о, шəрти олараг <нағыл» адлан- ленинизмә jијәләнмәкдә, ихтисас би- риси үсулуну камил билән мүтəxəccис.
дырдығы жанрын— фп. үчүн кичик ликларини тәкмилләшдирмәкдә онла- Методики идарәнин иҳтисаслы ишчиси
Һәҹмли, лирик характерли пјесләрин ра көмəклик көстәрир. дә м. адланыр. М.-ин вазифаси габаг
јарадыҹысыдыр. Фл. илә орк. үчүн МЕТОдик соБА — метал пəстаһлары ҹыл мүәллимларин иш тәҹрүбәсини

З консертин, 14 фп. сонатасынын, «На- јајма, дејмә вә ја штамплама просес- умумиләшдириб јајмаг, мәктәбдә тә'лим
ғыллар» силсиләләринин, романс вә с. ләриндән әрвәл гыздырмаг үчүн соба. тәрбијә ишларинин сəмəpəли тәшкилин
әсәрләрин мүәллифидир. м. өз әсәр- м.с.-да пəстаһлар собанын енинә дү- дә мүәллимләрә көмәк етмәк вә с.-дир.
ләринин, һәмчинин классик мусигинин зүлүр, вә јанаҹағын јанма мәһсуллары- МЕТодистләр (инк. methodists)
көркəмли ифачыларындан олмушдур. нын һәрәкәт истигамəтинин əксинә һә- протестантизм истигамәтләриндән би

әд.: Зетель и., н. к. Мәтнер— рәкәт етдирилир. Пәстаһлар М.с.-да ринин (18 әсрдә Инкилтәрәдә мејдана
пианист. Творчество. Исполнительство, ардыҹыл олараг 3 истилик зонасындан чыкмышдыр) нүмajәндәләри. Ҹəpəја
Педагогика, М., 1981. кечир: илкин гыздырма (методик), гыз- нын баниләри ҹ. вә ч. Уелси гардаш

ва
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тын

ринг, .

дән аввал елми

бијəчиләр, мәктәб рәһбәрләри вә с. Иш, ч. 38; нәлсәфә дәфтәрләри, әсерлери зләрдә дә вар. Ики белә еталон (11 ва

мəнтиги 1967; Сте
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лары олмушлар. Онларын мәгсәди Биб- етдирдији тәгдирдә елми метод олур. Илк дәфә м олараг Парисдән кечән ме
лијаны өjpәнмәк, дини тә'лимләрә ар- Буна көрә дә елми методун принсип- ридиан узунлуғунун 1/4.10-7 һиссаси
дыҹыл, методики (вахташыры; ады бу- ләри, категоријалары, анлајышлары гәбул eдилмишдир (1791). М.-ин узун
радандыр) риаjәт етмәк иди. Христиан ...инсанын вәсаити дејилдир, һәм тә- луғу ж. Деламбрын вә п. Мешенин
табелији вә тәəссүбкешлији таблиғ едир- биәтин, һәм дә инсанын ганунaујғунлу- ҝеодезик вә астрономик өлчмәләри
диләр; култ вә eһкамчылыг саһәсиндә ғунун ифадәсидир...» (Ленин В.И., эсасында тә”јин едилмишдир. Ени
М.-ин көрүшләри англиканлардан аз Әсәрләри, ҹ. 38, cəh. 83). Марксист м. тәгр. 25 мм, галынлығы тәгр. 4 мм, уз.
фәртләнир.

етмәјә, дини моизәјә вә с. гулаг асмаға əсасланыр. Марксист м. өзүндән аввәл- тасы Ленуар һазырлaмышдыр.
10—12 нәфәр олмагла вахташыры дуа онун тәфәккүрдә сәҹијjәви ин”икасына бир м-ә бәрабəр архив метри» адла
jығышан «синифләрдән ибаратдир. ки м.-дан бунунла фәртләнир. О, тә формасы hагтында мә'лума
М.-ин али органы Инкилтәрәдә јепис- фәккур фәалијjәтинин ганунaујғунлу

олмамасы, кеодезик өлчмәлә
копларын али иллик конфрансы вә ја ғунун сәҹијавилијини нәзәрә алмагла рин хәталы олмасы «архив метри» нү
АБШ-да дөрд илдән бир чакырылан јанашы ону иҹтимаи субјектин аләмә мунәсинин тәкpар
баш конфрансдыр. 1881 илдә Үмум- тә'сири илә бағлајыр. Мүасир дөврдә имкан вермәдијиндән ен кәсији «Х»

Һазырланмасына

дүнја Методистләр Шурасы japaдыл- елмләрин, хүсусилә физика, ријазијјат, формасында платин (90%)-иридиум
мышдыр (87 өлкә дахилдир). Һазыр- биолокија, кибернетика вә с.-нин кур (10%) хәлитəсиндән 31 еталон хәгкеш
да дүнјада М.-ин сајы 43 млн. нәфәр- инкишафы илә елми идрак М.-сынын һазырланмыш вә 0°С темп-рда 6-ли
дир (ән чоху АБШ-да —тәгр. 13 млн. актуаллығы даhа да артыр. Метанәзә- хәткешин орта ҹизкиләри арасындакы
нәфәр). ССРИ-дә М.-ин естон килсәси ри тəдгигaтлaрын артмасы, конкрет ел- мəсафә өлчү вә чәки "Үзрә 1-ҹи Башфәалијjәт көстәрир. ми тәдгигaтлaрын м. проблемлəри илә Конфрансын (1889) гарары илә М.-инМЕТОДКАБИНЕТ мүәллимларин əлагаси м. мәсәләләринин ишланиб ha Бејнәлхалг прототипи адландырылметодик савијjәсини јүксəлтмәк, габаг- зырланмасына марағы даhа да артырыр. мышдыр. М. ин прототипи вә ики
Nыл тәҹрүбәни јајмаг мәгсəдилә шәһәр Әд.: Маркс К., Капитал, ч. 1, Б., контрол сурәти Севрдә Бејнәлхалг Өл
вә, р-н халг маариф шө'бәләри јанында 1969; Енкелс Ф., Тәбиәтин диалекти- чү вә чәки Бүросунда сахланылыр.тәшкил олунан методика кабинетләри. касы, Б., 1966; jенә онун, Анти-Дү
М.-ин ишиндә методбирләшмәләрин Б., 1967; Ленин в. и., Карл Бу еталонун дəгиг сурәтләри башга өл

рәһбәрләри, тәҹрүбәли мүәллим вә тәр- Маркс, Әсәр. там күллијјаты, ҹ.
28

В., Мәммәдовтирак едирлар. Елми
лејев ад. Умумиттифаг Елми-тəдгигат

МЕтодолоқиЈА (метод+... ложи- 1980; идракын метод вә формалары, Б., Институтунда сахланылыр. Сонралар
и методология науки, м.,

ја)— фәалијjәтин структуру, ефіранов Н., Теория и метод е еталонларын узунлуғунда 0,71 мкм-әтәшкили, метод вә васитәләри hаггын- общественных науках, 1967; чатан фәрг мүшаһидә едилди. Хәтти

вә әмәли фәалијjәт догия общественных и естественных наук, рин вә тәкрарланан М. еталону јарат
методлары вә үсулларынын Јаранмасы, логика, наука, М., 1973; jенә онун М.-и иныг далғаларынын уз. илә ифа
инкишафы вә бир-бирини әвәз етмәси Диалектика как логика и теория познания, дә етмәк лазым җәлди. Ишыг далғасыганунaујғунлуглары Һаггында елм кими м., 1973; Оруджев З. М.,
баша дүшүлүр. Елми идрак методла- ка как система, М., 1973; Руза ви. нын уз. јалныз э ас физики ганунларла
рынын нәзәри эсасландырылмасы ин- и Методы научного исследования, м., тә'јин едилир, маддəлəрин тəсадүфи хас

.
кишаф етмәкдә олан елмларин тəлəба сәләриндән асылы дејил ва практики

ҹәһәтлән әлверишлидир. Нормал М.-интындан доғмушдур. Әсл мә'нада М.- МЕТол —

нын баниси Ф. Бекон heсaб олунур. Ел- фaт дузу; pəнксиз, үзви кристал мад- далға уз. илә илк дәфә Мајкелсон туп-метиламин фенолун сул- узунлуғуну Cd-ун тырмызы хәттинин
ми методлар системи илә силаһландыр- дəдир, 250°С-дә парчаланмагла әри- тушдурмуш 1891) вә нормал М.-ин

маг идејасыны илк дәфә оирәли сүр- jир; ади узви һәлледиҹиләрдә һәлл ол- узунлуғунда cd-ун гырмызы хәттининмүш вә буну «Јени Органон» әсәриндә мур; 25°С-дә 100 г суда 5 г hәлл олур. 1552734,8 далға уз. јерләшдијини тапəсасландырмышдыр. Онун

ҹә, һәгиги билијə həгиги метод васитəси башка ашкарларыҹы малдәләрлә (мәс., Баш конфрансда (1927) м.-ин прото
фикрин- Фотографијада мустәгил олараг вә ја мындыр. Бу, өлчү вә чәки Үзрә 7-ҹи

илә наил олмаг мүмкүндүр. Р. Декарт Бидрохинонла) бирликда ишләдидир. типи hecal eдилмишдир. Өлчү вә чәкиМ.-ны идрак просесининфәлсәфи əсас- МЕТон тсикли-Күнәш—Ај тәг- Yэрә 11-чи Баш конфрансда (1960) гәбулландырылмасы hеcаб етмишдир. Марк- виминдә гәмәри ајын вә ҝүнәш илинин олунмуш јени М. вакуумдавеке атоса гәдәрки материалист фәлсәфә идрак узунлуғуну ујғунлашдырмаг үчүн иш- му спектрининметодуну објектив аләмин ганунлары ләдилән заман интервалы нарынҹы хәттинә урғун

илә әсасландырмышдыр. Идеалист сис- Афина астроному Метон таклиф ет- 1650763,73 мислинә бәрабəрдир. Бу,(6940 күн). Олан шүаланманын далға узунлуғунун

темләр методлары руһун, идејаларын мишдир (е.ә. 433). Гэдим јунан тәг- узунлуг еталонунун дəгиглијини 100 дәганунлары илә изаһ етмәјә чалышмыш, виминин эсасы иди.
јахуд онлaрa инсан əглинин сəрбəст су- МЕТонимиЈА (јун. metonymia — фә артырды. Криптонун нарынҹы хәт

рәтлә japaтдығы гајдаларын мәҹмусу адыны дәјишдирмәнмәҹаз тинә узғун монохроматик шүаланма вKr

кими јанашмышлар. Бә'зән дә умуми риндән бири; бир әшја вә ја Һадисә ады- көмəји илә алыныр вә еталон интерфегазы илә долдурулан хүсуси лампанын

идрак методу конкрет билик саһәлә-нын онлар Һагтында тәcәввүрлә бағлы
риндән (механика, ри јазијјат, биолокија башга адла әвәз едилмәси. М.-дан бә рометрлә өлчүлүр.

вә б.) биринин ганунлары илә әлaгәлән- дии әдәбијјатда кениш истифадә олу- вое определение метра, м., 1964; БржеӘд.: Батарчукова Н. Р., Но

дирилирди. М. тарихиндә Һекелин ро- нур; мәс., «Oxyјарды һәвәслә о, Апу- зинский м. Л., Ефремов Ю. п.,
лу хүсусилә бөјүкдүр. о, илк дәфә леји» (А. С. Пушкин) мисрасында Апу- калк л. к., Внедрение нового опреде
фәлсәфи методун сәҹијjәви хүсусијjәти- лејин өзү jox, әсәри, «Күләҹәксән һәр ления метра в практику линейных изме
ни, онун конкрет елмлəрин М.-сындан бир заман Азәрбајҹан,
фәргини вә бунлардан һеч биринә мүн- (С. Вурғун) мисрасында исә халқ нә

Азәрбајҹан» рений,
№ 9; комке Д., Кремер к., Основы

ҹәр едилмәдијини көстəрмишдир. оҙәрдә тутулур. Данышыг дилиндә измерения физических величин, пер.

гејд етмишдир ки, метод мəзмунун һә- ишләдилир («Москва илә данышдым» нем., М., 1980.
рәкәтидир вә буна көрә дә мәзмунла вә с.). ...МЕТР (фр. me tre, јун. métron — өл
әлагәдә нәзәрдән кечирилмәлидир. Ла- МЕТоп (јун. metöpe) — дүзбуҹаглы, чү, metréo— өлчүрэм-1) өлчү ҹиһаз
кин Һәкелин идеализминин методун ро- квадрат формалы тава дашы. М.-лар ларына (мәс., барометр, термометр),
луну мүтлэглəндирмаси објектив алә- триглифләрлә нөвбәләшәрәк дорик метрик өлчү системиндә узунлуг ва
мин ганунaујғунлугларынын идракын ордерин фризини әмәлә кəтирир. М.- һидинә (мас., километр, сантиметр) аид
ганунaујғунлугларына мүнҹәр едилмә лар бә'зән релјеф тәсвирләр, бә'зән мүрәккәб сөзләрин тәркиб һиссаси.
синә хәтириб чыхармышдыр. Марксист дә бојакарлыг рәсмлари илә бәзәди- МЕТРИЈА (јун. métron — өлчү, met
М.-ја көрә, идрак методларынын əса- лирди. Годим Јунаныстан
сында тәбиәт вә ҹәмијjәтин објектив га- ғында (даш тикилиләрдә) кениш ја- нә мүрафиг кәлән мүрәккәб сөзләрин

ме'марлы- гéo — өлчүрәм) — мә'наҹа «өлчү» сөзү

нунлары дурур. Марксист-ленинчи м. jылмышды.
тәкҹә нәзәри идрак дејил, һәмчинин МЕТР (јун. métron — өлчү, фр. mét- ja, фотометрија).тәркиб һиссәси (мәс., тригонометри

керчәклији ингилаби јолла дəјишдир- ré –метрик өлчү системиндә вә Беј- МЕТрик өлчү системи, онлуг
мәк аләтидир. Идрак методу јалныз нәлхалг ваhидләр системиндә узун- елчү системи-əсасы метр олан
керчәклијин објектив канунларыны әкс луг валиди, м вә т илә идарә едилир. физкки кəмијjәт ваhидләр иин топ

нөВлә

дә
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су (мәҹмусу). Ваһидлəрин мисллари м. дахил едилән чохлуға метрик фәза лыдыр. М. һәмчинин мәшг-тә'лим мәг
вә һиссәләри бир-бириндән онлугларла дејилир. Бә'зән м, дедикдә буҹагла- сəдилә ишләнир.
фәртләнир. м.в.с.-нә әввәлләр м-дән рын да тә'јин едилмә гајдасы баша дү- МЕТРОполиЈА (јун. metropolis, me
элавә м2, м., кг, ар вә тон да дахил шүлүр. ter-ана + polis — шәһәр)—1) мүстәмлә
иди. Төрәмә валидлари адландырмаг МЕТРИКА (полјакҹa-metryka, лат. кәләри олан гәдим јунан шәһәрләри
үчүн кило..., hекто..., дека..., деси..., matricula)— доғум шәһадәтнамәсинин (полисләри). Бах һәмчинин Антик коло
санти... вә милли... сөз өнләриндән (jaш кaғызынын) халг арасында ишлә- ниjалар. 2) Мүстәмләкә ишғаллары
истифадә едилир. дилен ады. дөврүндә «М.» термининдән мүстәмМ.ө.с. Бөјүк Франса ингилабы МЕТРИТ — бах Ендометрит. ләкәси (адәтән хариҹдә) олан дөвләт
дөврүндә Франсада ишланиб һазыр- МЕТРОложи хидмәт — өлкәдә ләри билдирмәк үчүн истифадә олу
ланмышдыр. Ҝөркəмли франсыз алим- өлчмә вә өлчмә васитәләри арасында нурду. Бах һәмчинин протекторат,
ләриндән ибарәт комиссијанын (ж. вәһдәт јаратмаға хидмәт едән дөвлат вассаллыг. 3) Бә'зи дөвләтләрдә (мас.,
Борда, п. Лаплас вә б.) тәклифи илә вә метрологија органлары шәбәкәси. Канадада) әјалəтин, јахуд вилајəтин
Парис ҹоғрафи меридианынын дөрддә Елми əсасларыны метроложи ин-тлар маркази шәһәри. Бә'зән дөвләтләрин
биринин он милјонда бир һиссаси 1 м јарадыр. ССРИ-дә М.Х.-ә ССРИ На- пајтахтларына да м, дефилир.
гәбул eдилмиш (1791) вә платиндән онун зирләр Советинин Дөвләт Стандарт- МЕТРОПОЛИТЕН (фр. métropoli
илк прототипи Һазырланмышдырлар Комитаси башчылыг eдир. tain—həрфи мә'насы: «пајтахта махсус»;
(1799). М.ө.с.-ндән Русијада 1899 ил- МЕТРОлоқиЈА (метр +...лохија) јун. metrópolis— баш шәһәр, пајтахт),
дән истифадә едилмишдир (метрик өлчмә, өлчмәдә вәһдәт вә лазыми дә- метро-адәтән јералты тунелләрдән
конвесијаны 1875 Илдә имзаламыш- гиглик јаратмаг hагтында елм. Әcac (10—50 м дәринликдə), зәрури олдугда
дыр). РСФСР-дә 1918, ССРИ-дә 1925 мәсәләләри: а) өлчмәнин үмуми нәзә- исә јерин үстүндән вә ја јер сәтһиндән
илдә хKC-ин гарары илә гәбул eдил- ријjәси; б) физики кəмијjәтләрин ваhид- мүəjjән һүндүрлүкдә јерләшән естака
мишдир. М.ө.с. əсасында) мухталиф лəринин вә ваhидләр системинин japa- далардан кечән шәһәр сәрнишин елек
ваhидләр системи, Бејнәлхалг валид- дылмасы; в) өлчмә үсуллары вә васи- трик дəмир јолу. Јүксәк сүр'әти вә чох
ләр системи вә с. japaнмышдыр. тәләри; г) өлчмәнин дəгиглијинин тә'- сәрнишин дашымасы, татарларынын

әд.: бах Метрологија мәгаләсинин jини усуллары (өлчмә хәтасы нәзәријjә- мунтәзәм һәрәкәти илә фәртләнир. Илк
әдәбијјатына. си); ғ) өлчмә вә өлчмә васитәләри ара- М. 1863 илдә Лондонда тикилмишдир
МЕТРИК ФәЗА-метрика дахил сында вәһдәт јаратмаг үсуллары (га- (гатарлары бухар гүввәси илә һәрәкәтә
едилән објектләр (нөгтәләр) чохлуғу. нунвeричилик М.-сы); д) ва- кəтирилирди вә jолун уз. 3,6 км иди).
Һәр М.Ф. тоположи фəзадыр. Чох- Лидлəрин гијмəтини еталонлардан нүмy- Сонра Нjy-Јоркда (1868), Будапештдә
луғун тополокијасы она дахил едилән нәләрә вә нүмунәләрдән ишчи өлчү (1896), Bјанада (1898), Парисдә (1900)
метрикадан асылы олараг мухталиф- васитәләринә вермәк. вә с.-дә чәкилмишдир. м. күчә—јол шә
дир. Мәс., əдəд охунун [a, b] парча м. чох дəгиг физики експериментә, бəкəсинин ишини jүнкүлләшдирдијин
сында тә”јин едилмиш кәсилмәз функ- һәмчинин физика, кимја, астрономија дән (һәрәкәтин бир кисми јерин алты
сијалар чохлуғунда ики метрика да- вә б. дәгиг елмлəрин наилијjәтләринә на көчүрүлүр) вә хәтләр бир сәвијjәдә
хил етмәк олар: əсасланыр. М.-да физики кəмијjәтләрлә кәсишмәдијиндән (тәһлүкәсизлик тә”

рі (x, y)=max |x (1)—y (t) ваhидләр системинин japaдылма прин- мин олунур) әһалиси 1 млн.-дан ар(1)
сипләри арасында әлaгәнин нәзәри мə- тыг олaн шәһәрләр үчүн әлверишлидир.b
сәләләри вә ајры-ајры ваhидләр системи Мүрәккәб мүбәндис гурулушу олан М.

Р. (x, y)=J x (1) —y (t) | dt (2) өjpәнилир. Өлчмәләрдә ваhидлик јарат- стансијаларынын комплексинә сәрни
маг үчүн дүзҝүн дәрәҹәләмәдән исти- шин платформасы вә майли ескалатор

Ујғун М.ф.-ларын тоположи хассәлә фадә едилир вә өлчү васитәләри вахта- тунелләриндән әлава, јерүстү вә јерал

ри мухталифдир. (1) метрикасы да
едилән М.Ф. тамдыр, jә'ни т,

по шәртиндә p(x, xm) --0 олан ихти
јари {x} нөгтәләр ардыҹыллығы үчүн
һәмин фазанын елə xo елементи вар ки,
бу ардыҹыллыг она јығылыр. (2) мет
рикасы дахил едилән М.ф.-нын белә
хассаси јоxдур. «М.ф.» анлајышыны
франсыз ријазијјатчысы М. Фреше ел
мә дахил етмишдир (1906).

әд.: hәби б задәә. ш., Функсио
иал анализ, Б., 1978; Люстерник л.

А., Соболев В. И., Элементы функцио
нального анализа, 2 изд., М., 1965; Ха

лилов З. И., Функциональный ана- Москва метрополитенинин
лиэ, Б., 1967. «Мајаковски, стансијасы.

МЕТРИКА— верилмиш А чохлуғу
нун ики нөгтəси (елементи) арасында
қы мəсафәнин тә'јини гајдасыны ифадә
едән ризази термин. 1) P(a, b) o; jал- шыры joxланылыр. Ганунвериҹилик М.- ты вестибүл, кечид вә с. Говшаглар да
ныз а=b олдугда р(a, b=0; 2) Pla, beсына аид мәсәләләрин һәлли үчүн адә- далилдир. 1,5—2 дəг интервалла һәрә

=pb, a); 3) Р (a, b) + Pb, c): Ра, с) 1980 йл јанварын 1-дән гијШ-ин үзвү дәк) татарларын тәһлүкәсизлизини тә
едән јүксәк сүр'әтли (90 км/саат

шәртләрини өдәјән һәгиги əдəди функ- одан өлкәләр əсасыны Бејнәлхалі ва- мин етмәк үчүн М. сигналлашма, мәрсијаја чохлуғуда вә нөгтəлəри ара- иәләр системи тәшкил едән јени стан- казләшмә вә автоматик блоклама сис
теми илә тәчhиз олунур. ССРИ-дә м.чохлугда мүхталиф шәкилдә" м. дахил дарт гәбул етмишләр.

едилә биләр. Мәс., мүстави үзәриндә әд.: Бурдун г. д., Марков тикинтисиндә jығма дәмир-бетон тунел

координатлары (x1, y1) вә (x, y) олан Б. Н., Основы метрологии, М., 1972; Ком- конструксијаларындан истифадә еди

а вә ь нөгтəлəри арасындакы мəсафа физических величин, пер. с нем., М., 1980. Һидростатик тəзјиг јүксәк олдугда тунел
к. д., Кремер к., Основы измерения лир. Мүрәккәй һидроложи шәрайтда

әвәзинә

МЕТРОном (јун. métron— өлчү + диварлары чугун түбингләрдән гураш
р.(a, b) = (х – х.)? + (у— у)? nómos—ганун)— ханә һиссәләринин са- дырылыр. Ст. вә ескалатор тунелләри

Евклид мəсафаси ва jына әсacән вахты тә'јин едәрәк мусиги ни јералты сулардан тәҹрид етмәк үчүн
əcəринин темпини дәгиг мүəjjәнләш- hидроизолјасија васитәләри, сују кә

Р.(a, b) = (х – х.! + Пух - yal дирән ҹиһаз. Үстү бөлкүлү пирамида- нар едән хүсуси системлəр тәтбиг
мəсафаси дә ҝөтүрүлүр. Векторлар шәкилли ағам көвдәдән, јајлы саат меха- олунур. ССРИ-дә Москва М.-и 1935,
фазасында чох вахт м. скалјар һасил низминдән, мүтəhəррик јүкү олан рәг- Ленинград М.-и 1955, Кијев М.-и
илә, диференсиал hәндәсәдә исә - квад- гасдан ибарәтдир. Рәггасын рәгсләри- 1960, Тбилиси М.-и 1966, Харков М.-и
ратик форма васитәсилә гөвс елемен- нин сајы (1 дәг.-дә 40-дан 200-ә гәдәр) 1972, Дашкәнд М.-и 1977, Јереван М.-и
ти узунлуғуну дахил етмәклә верилир. ағырлыг јүкүнүн јерләшмәсиндән асы- 1981 илдә истифадәјә верилмишдир.

хил
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лентc—11,6.1859, Bјана)— Австрија дөв
ләт хадими, дипломат, кнјаз, 1809—
21 илләрдә хариҹи ишлар назири (әс
линдә һөкумəтин башчысы), 1821.
48 илләрдә исә канслер иди. Вјана конг
ресинин (1814—15) вә «Мүгәддәс ит
тифагтын тәшкилатчыларындан олмуш
дур. Һабсбурглар империјасында фео
дал-мүтлэгијjәт гурулушуну вә Австри
ја милләтинин һөкмранлығыны мөһкәм
ләндирмәк, ингилаби һәрәката гаршы
амансыз мүбаризә сијасəти јеритмиш
дир. Австријада 1848—49 илләр ингила
бы М.-ин һакимијjәтини девирди. 1848
илин мартында о, өлкәдән гачды. Ин
гилабын мәғлубијjәтиндән сонра—1851
илдә Австријаја гарытмыш, лакин сија

Бакы метрополитенинин
си фәалијjәт көстәрмәмишдир.

«Низами» станси јасы. МЕХАНИЗМ (јун. mechané—аләт, гур
ғу, машын)-бир вә ја бир нечә бәрк
ҹисмин һәрәкәтини дикəр бəрк ҹисим
ләрин тәләб олунан һәрәкәтенә чевир

Бакы М.-и 1967 илдә ишә салынмыш- репертуарына Ҹ. Верди, Ҹ. Пуччини, мәк үчүн ҹисимләр системи. Конструк
дыр. Москвада 118 (1981), Бакыда исә Р. Вагнер, Ш. Гуно, ж. Бизе, В. А. тив әламәтләринә көрә оjнаглы (линк
12 м. ст. ишләфир (1982). Минск, Гор- Мотсарт, Р. Штраус, М. Мусоргски, ли), јумругҹуглу, дишли, винтли, елас
ки, Кујбышев вә Новосибирскдә М. П. Чајковски вә 6.-нын опералары да- тик бәндли, һидравлик вә електрик гу
тикилир. Свердловск, Днепропетровск, хилдир. М.-0.»-нын сәһнәсиндә мәш- рулушлу вә с. М.-ләрә ајрылыр. Јасты
Рига, Перм вә б. шәһәрләрдә лајићә- hур, мүғәнниләрдән С. Арнолдсон, (чархголлу-сүрүнкәҹли, јумругҹуглу,
ләри һазырланыр. ССРИ-нин иштира- Е. Карузо, Ф. Шалјанин, Б. Ҹили, планетар вә с.) вә- фаза (винтли, сон
кы илә БXP, ПXP, ЧССР, MXP, PCP, M, Каллас, Н. Ҝауров, м. Дел Мона- суз-винтли) М.-ләри вардыр. М.-и тәш
КХДР, ЈСФР, Һиндистан вә дикәр ко, Н. Ҝедда, г. Бамбри, л. Прајс, кил едән ајры-ајры бəрк ҹисмә бәнд де
өлкәләрдә м. тикилир, лајиһәләндири- Р. Тебалди, М. Кабалје, оҹүмләдән јилир. Бәндләр өз функсијаларына кө
лир вә ја мөвчуд м.-ләр кенишләнди- совет артистләриндән П. Лиситсиан, рә апаран вә апарылан олур. Ики то
ридир. Бах һәмчинин Бакы метропо- м. Бијешу, Ј. Образтсова, А. Солов- хунан бәндин һәрәкәтли бирлашмаси ки
литени. јаненко, дирижорлардан Ф. Мотл, нематик ҹүт адланыр. Ибтидаи кине

әд.: Проблемы развития метрополи
г. Малер, А. Тосканини, л. Стоковски, матик ҹүтләрдә бәндләр мүстави вә ја

тенов ссср, М., 1978; Сооружения, уст. л. Бернстајн, һ. Карајан вә б. чыxыш сәтһлә, али кинематик ҹүтләрдә исә дүз
ройства и подвижной состав метрополите- етмишләр,

хәтт вә ја нөгтә илә тохунур. Јасты

нa, м., 1979; Бабаева Е. В., Кази- МЕТc (Metz)-Франсанын шм.-ш.- М.-дә бүтүн һәрәкәт едән нөгтәләрин
ев А. с., Бакинский метрополитен име- индә шәһәр. Мозел департаментинин ҹыздыглары трајекторијалар бир мүс
ни В. И. Ленина, Б., 1979; Царенко инз.м. Мозел чајы саһилиндәдир. Ири тәвидә вә ја паралел мүставиләрдә јер
А. П., Федоров Е. А., Московский нәгл. Говшағы. Әһ.111 мин (1975). Лота- ләшир. Фаза М.-индә исә трајекторија
метрополитен имени В. И. Ленина, 2 изд.,
М., 1980.

ринкијанын əсас игтисади марказләрин- лар кәсишән мүставиләрда ҹызылыр.
дән биридир. Машынгајырма, кимја, М.-ин бир, јахуд бир нечә сәрбəстлик

МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЈ (Metro- јејинти, аjаггабы сәнајеси, металлурки- дәрәҹәси олур. Бир сәрбəстлик дәрәҹә
politan Museum of Art) — АБШ-ын əн бө- ја з-длары вар. Дәмир филизи чыхары- cи олан М.-ләр даћа кениш јајылмыш
jүк инҹәсәнәт музеји. 1870 илдә Hју- лыр. дыр. Бә'зи машынлар бир М.-дән (мәс.,
Јоркда эсасы гоjулмуш, 1872 илдә ачы- МЕТcиг (Maetzig) Курт (д. 25.1.1911, мүһәррик), јахуд м. вә дикәр гуру
лышы олмушдур. Експозисијасыны баш" Берлин) — алман (АДР) кино режис- лушларын (електрик, електрон вә с.)
дыҹа олараг музејə həдијjә верилмиш сору. АДР Инҹәсәнәт Академијасынын бирләшмәләриндан ибаратдир (бах һәм
шәхси коллексијалар тәшкил едир. үзвү. АДР Милли мүкафаты лауреаты чинин Машын вә механизмләр нәзә
Америка бојакарлығы вә һејкәлтәраш- (1949, 1950, 1954, 1959). Проф. (1955), ријjәси).
дығы, силаһ, Узаг Шәрг вә Јахын Шәр- 1946 илдән «ДЕФА» киностудијасы- Әд.: Кожевников С. Н., Еси
гин гэдим инҹәсәнəти, Гәдим Мисир нын бәдии рәһбәридир. М.-ин јарады- пенко я. И., Раскин Я.М., Меха"
инҹәсәнəти, гəдим јунан вә Гадим Рома чылығы антифашист истигамəти, пуб- низмы, 4 изд., М., 1976; Артоболев"
инҹәсәнəти, ислам инҹәсәнəти, орта әср лисистлији илә фәгрләнир. Филмлари: ский И. И., Механизмы в современной
инҹәсәнәти (филиал), мусиги аләтләри, «Көлкәдә никаһ» (1947), «Аллаһларын технике, 2 изд., т. 1-7, М., 1979—81.гравтра вә литографија, Авропа боја- мәшвәрәти» (1950), «Ернст Телман өз МЕХАНИзмләР КИНЕМАТИКАСЫ
карлығы, 20 әср инҹәсәнәти вә с. шө” синфинин оғлудур» (1964), «Ернст Тел- — машын вә механизмләр нәзәријjәси
бәләри вар. Музејдә Јевфрони, Б. Чел- ман өз синфинин рәһбәридир» (1955), нин бир бөлмәси; һәрәкәт төрәдән сә
лини, Рафаел, Тисиан, Вермер ван «Кривој-Рогун бајрағы» (1967), «Ин- баблари нәзәрә алмадан механизм бәнд
Делфт, Ел Греко, Рембрандт, А. Ват- сан инсана гаршы» (1976) вә с. ләринин һәрәкәтини һәндәси бахым
то вә б.-нын ишлари сахланылыр. Му- МЕТСТАFЛАР — Азәрб.ССР Һадрут дан өjpәнир. Кинематик анализ ва
зејин експозисијасында Шәрг халчала- (ДГМВ) р-нунда кәнд. М. советлијинин кинематик синтез (бах Механизмлар
ры, оҹүмләдән Азәрб. халчачылыг сə- мәркәзи. Р-н мәркәзиндәі! 41 км шм.- синтези) мәсәләләри һәлл олунур. Ки
нәтинин надир нүмунәләри дә вар. г.-дә, Гарабағ силсиләсинин әтәјиндә- нематик анализин əсас мәсәләләри аша
М.-м.-дә Ширванын Xəтай» чешнили дир. Әһ. 1695 (1981); үзүмчүлүк, та- ғыдакылардыр: механизмин ајры-ајры
З халчасы (17—18 әсрләр), «Мәрәзә» (19 хылчылыг, тәрәвәзчилик, барамачы- бәнд вә нөгтəлəринин вәзијjәт планы
әср), Бакынын «Хиләәфшан», «Хиләбу- лыг вә һејвaндaрлыгла мәшғулдур. вә трајекторијаларынын гурулмасы;
та», Губанын «Хань, Газахын «Шыхлы», Шәраб е'малы вә халча муассисəлəри, кинематик параметрләринин (трајекто
«Дәмирчиләр» (haмысы 19 əср) ком- орта мәктәб, мәдәнијjәт еви, китабхана, рија, сүр'әт, тә'ҹил) тә'јини ва
позисијалары, һәмчинин килим, сумаг, музеј вар. Ме'марлыг абидәләриндән М.к.-нын мәсәләләри график, аналитик
вәрни, хурҹун, мәфрәш вә с. ховсуз 1241 илә аид готик мә'бəд дөвләт тә вә експериментал усулларла
халча мә'мулаты сахланыр. рәфиндән мүһафизә олунур. олунур.

МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА» (Metro- МЁТcШЕН— Азәрб.ССР Мардакерт МЕХАнизмлар СИНТЕЗИ — ма
politan Opera) — дүнјанын ән мәшһур (ДГМВ) р-нунда кәнд. М. советлији- шын вә механизмләр нәзәријjәсинин бир
опера театрларындан бири. 1883 илдә нин мəркәзи. Р-н мәркәзиндән 13 км бөлмәси; верилән кинематик вә динамик
Нjy-Јоркда ачылмышдыр. АБШ-да даи- г.-дә, дағ этəјиндадир. ӘҺ. 685 (1981). ҝөстәриҹиләрә көрә механизмларин ки
ми фәалијjәт көстәрән јеканә театрдыр. Орта мәктәб, клуб, китабхана, кино- нематик схемлəринин лајиһәләндирил
Солистләр вә дирижорлар мүгавилә илә гурғу, тибб мәнтәгәси вар. мәси методларыны өjpәнир. Верилән
мүəjjән мөвсүмә вә ја тамашалар вер- МЕТТЕРНИХ, Меттерних-Вин- кинематик көстәриҹиләрә көрә 'M.с.
мәк үчүн дә'вәт олунурлар. Опералар небург (Metternich-Winneburg), Кле- (jә'ни кинематик M.с.) методлары да
јазылдығы дилдә ифа олунур. Театрын менс Вентсел Лотар (15.5.1773, Коб- hа этрафлы өjpәнилмишдир. Кинематик

с.

һалл
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М.с. механизмин кинематик гурулуш јəлəринә ајрылыр. М.-нын бир чох ан- М. ән гəдим елмләрдәндир. Јаран
схеминин сезилмаси вә сечилмиш схе- лајыш вә үсуллары (һәрәкәт, Лагранж масы ҹәмијjәтин иҹтимаи гүввәләринин
мин тәләб олунан һәрәкәтини тә'мин функсијасы, Лагранж тəнликләри, ме- инкишафы вә практики тəлəбатла бағ
едән сабит параметрләринин тапылма- ханиканын тәнликлари, ән лыдыр. Ән гəдим бөлмәси статика
сы мәрһәләләриндән ибаратдир. Сонра- кичик тә'сир принсипи) оптикада, ста- дыр. М.-ја даир бизә кәлиб чатмыш илк
кы мөһкәмлијә ҝөрә heсaбламалар, тистик физикада, квант М.-сында, әсәр Аристотелин әсәридир. «М.» тер
бәндлəрин вә кинематик ҹүтләрин кон- електродинамикада, нисбилик нәзәриј- минини дә елмә окəтирмишдир. Әсәр
структив өлчүләринин гәбулу адәтән jәсиндә вә с.-дә тәтбиг eдилир. Газ ди- дән көрүнүр ки, həлə o зaмaндaн нөг
кинематик схема тә'сир көстəрмир. намикасына, партлајыш нәзәријjәсинә, тәјә тәтбиг eдилмиш вә дүз хәтт үзә
Һeсaблajан електрон машынларын тәт- һәрәкәт едән маједә вә газларда истилик риндә тә’сир едән гүввәләрин топлан
биги м.с.-ндә мүхталиф критерилари мүбадиләсинә, сеjpəлмиш газларын ае- масы вә тараздығы ганунлары, садә
оптималлашдырмаға вә бир сыра ки- родинамикасына, магнитоһидродина- машынларын хассəлəри вә линкин та
нематик, динамик вә конструктив həд- микaја даир Мәсәләләрин һәллиндә разлыг ганунлары мә'лум иди. Статика
ләри нәзәрә алмаға имкан верир. нәзәри М.-нын, ујғун олараг термоди- нын елми əсасларыны Архимед ишлә

әд.: бах Машын вә механизмләр нә намиканын, молекулјар физиканын мишдир. о, линк нәзәријjәсини, статик
hаrтындавә с.-нин усул вә тәнликлари тәтбиг моментаәријjәси мәгаләсинин әдәбијјатына. анлајышы, пара

едилир. Астрономијанын, хүсусилә лел гүввәләрин топланмасы гајдасыны,
МЕХАНИзмләР СТАТИКАСЫ — ма- көj механикасынын бир чох бөлмәси асылмыш ҹисимларин тараздығы ва
шын вә механизм нәзәријjәсинин бөл- үчүн М.-нын мүһүм әһәмијjәти вар. ағырлығына даир тә'лими вә һидроста
мәси; механизм һиссәләринин əталәт М.-нын техника бағлы һиссаси тиканын əсасларыны верм ишдир. Сон
гүввәләрини нәзәрә алмадан кинематик һидравлика, материаллар мүгавимəти, ралар Леонардо да Винчи вә б. парале
ҹүт елементләринин реаксијаларыны иншаат механикасы, механизмләр ки- лограм гајдасына вә гүввә моментина
өjpәнир. Бу реаксијалар тәрләнмәз нематикасы, машын вә механизмләр даир мүһүм тэдгигатлар апармышлар.
ҹисмин мувазинәт тәнликләриндән та- динамикасы, жироскоп нәзәријjәси, ха- Бунлар нәтиҹәсиндә статик гүввәләрин
пылыр. Һәллин мүəjjәнлији үчүн тән- риҹи баллистика, ракет динамикасы, топланмасы вә топлананлара ајрыл
ликларин сајы ахтарылан мәҹһулла- тәнзимләмә нәзәријjәси вә с. хүсуси масы әвәзләјиҹи гүввән ин моментина
рын сајына бәрабəр олмалыдыр. п һал- бөлмәләрә ајрылыр. даир онлaрын исбат етдији теоремләр
галы кинематик фәза, ја'ни кинематик Механиканын асас анлајыш вә әсасында гурулмаға башлады. Статика

ҹүтләрдән ибарәт бағлы систем үчүн Үсуллары. М.-да һәрәкәтин эсас кинема- нын мүмкүн јердəјишмәләр принсипи
тәнликләр бп сајдадыр. Рабитә шәртлә- тик характеристикалары нөгтə үчүн нә əсасланан истигамәтләри һәрәкәт
ринин сајы кинематик ҹүт синфинин сүр'әт вә тә'ҹил, бәрк ҹисим үчүн сүр'- тә'лими илә јанашы инкишаф етмишдир.
нөмрэси илә ејнидир (адәтән 1—5 олур). әт, тә'ҹил, буҹаг сүр'әти вә буҹаг тә”- Һәрәкәтләрин топланмасына даир садә
Мүвазинәт тәнликларинин сајы илә ҹилидир. Деформасија олунан бәрк кинематика мәсәләләри Аристотелин
мәҹһуллар арасындакы асылылыг ҹисмин (маје вә газын) кинематик һа- вә Птолемејин әсәрләриндә һәлл едил

лы өзүнүн нисби узанмасы вә һиссә- мишдир.
6n = 1р. + 2p, +...+ 5ps ҹикларинин јердəјишмә тензору М.-нын əсаслы инкишафы 17 əсрдән

кимидир. Бу шәртләри өдәјән һалгалар характеризә олунур. Һәрәкәт едән ма- башлајыр. 15—16 əсрләрдә Гәрби ва
вә кинематик ҹүтләр группу тә'јин едилә jенин сүр'әтләр мејданы һиссәҹикләрин Мәркәзи Авропада буржуа мүнасибәт
билән груп вә ja Accyp групу адланыр. фырланмасыны характеризә едән ләри јаранды. Бу, сәнәткарлығын, дәниз
Групун мувазинәт тәнликлари сүртүнмә бурулғанлы һәрәкәт васитәсилә өj- тиҹарəтинин, һәрби техниканын инки
гүввәси олмадыгда мәҹһуллара нәзәрән рәнилир. шафына сәбәб олду. Бунунла əлагəдар
хэттидир. Белә тәнликләр системи һал- М.-да мадди ҹисимлəрин механики јени проблемләр (мәрминин учушу, зәр
галарын аталәт гүввәләрин и Д'Аламбер гаршылыгы тә'сиринин əсас өлчүсү бә, кәмиләрин мөһкәмлији, рәггасын
принсипинә көрә heсaблaмагла алыныр. гүввәдир. Сәлт мүһитдә japaнaн дахили рәгси вә с.) мејдана ҝәлди. Бу саһәдә
Бу сәбәбдән М.с.-нын үсуллары ме- ҝәркинлик һәр нөгтəдəки тохунан вә Н. Коперник (бах Дүнјанын һелиосен

кинетостатикасынынкылaрлa нормал кәркинликләрлә характеризә трик системи) вә и. Кеплер (бах Ken
үст-үстә дүшүр. олунур. Ҹ исмин һәрәкәти онун эталәт- лер ганунлары) мүһүм ишләр көрдүләр.
МЕХАНИКА (јун. "mechaniké— машын- лилик дәрәҹәсиндән дә асылыдыр. Мүасир М.-нын əсасыны Г. Галилеј гоj
гурма мәһарәти)—ҹисимлəрин механи- Мадди нөгтə үчүн аталәт өлчүсү онун ду. 0, өзүнүн нисбилик принсипини ва
ки һәрәкәти вә бунлар арасындагы гар- күтләсидир. Мадди ҹисмин эталәтли- хүсуси һал үчүн аталәт ганунуну верди,
шылыглы тә’сир һаггында елм. Адәтән лији онун умуми күтләсиндән башга вакуумда үфүгә мејлли бурахылмыш
M, дедикдә әсасыны Hјутонун меха- өзүндә күтлән ин пајланмасындан асы- ҹисмин трајекторијасынын парабола ол
ника ганунлары тәшкил едән классик лыдыр. Сәлт мүһит механикасында дуғуну көстəрди (илк дәфә) вә һәрәкәт
м. баша дүшүлүр. Бу, сүр'әти ишгыг исә һәмин мүһити əкс етдирән, онун лəрин топланмасына тәтбиг етди. Рәгс
сүр'этиндән кичик олан ихтијари мадди үчүн интенсивлик вә деформасија тен- ләр нәзәријjәсинин вә материаллар мү
нөгтəлəрин (елементар зәррәҹикләрдән зорлары арасында әлaгә japaдан ганун- гавимəти hагтында елмин əсасыны гојду.
башга) һәрәкәтини өjpәнир. Сүр'әти лар да ишләдилир. Мәс., хәтти-еластик Галилеј садә машынларын таразлыг
ишыг сүр'әтинә бәрабəр олан ҹисмин ҹисим үчүн Һук гануну, өзлү маје үчүн шәртини арашдырараг һидростатиканын
һәрәкәти нисбилик нәзәријjәсиндә, Hјутон гануну, (бах Өэлүлүк). Дикәр бә'зи мәсәләләрини һәлл етди, статика
атомдахили Һадисәләр вә елементар мүһитләрин табе обдуғу ганунлар үчүн нын кызыл гајдасыны (мүмкүн јердә
һиссәҹикләрин һәрәкәти квант меха- бах Пластиклик нәзәријjәси вә Рео- jишмәләр принсипинин илкин формасы)
никасында өjpәнилир. Мисмин һәрәкәти- локија. ифадә етди. Р. Декарт əталәт ганунуна
ни өjpәнмәк үчүн елмә мадди нөгтә, М. мәсәләләринин һәллиндә һәрә- вә һәрәкәт мигдарынын сахланмасы
мүтлэг бəрк ҹисим, сәлт мүһит анла- кəтин динамик характеристикаларынын ганунуна даир кениш тəдгигатлар апар
jышлары дахил едилир. Сәлт мүһити (һәрәкәт мигдары, һәрәкәт мигдары ды, гүввәнин импулсу анлајышыны елмә
өjpəнəркән узғун реал ҹисим әвәзинә моменти вә кинетик енержи) вә гүввә- дахил етди. Х. Һүјкенс динамиканын
верилмиш шәрайтдә онун əн мүһүм хас- нин тә’сир өлчүләринин (түввә импулсу бир чох мүһүм мәсәләсини (нөгтанин
сəлəрини экс етдирән идеал еластик вә иш) бөјүк әһәмијjәти вар. Онларын чеврә бојунҹа һәрәкәти, физики рәгта
ҹисим, пластик ҹисим, идеал маје, өз- дəјишмәсинә даир динамикасынын үму- сын рәгси, еластик зәрбә ганунлары)
лү маје, идеал газ вә б. абстракт ан- ми теоремлари һәрәкәт вә тә'сир гүв- hәлл етмәклә мәркәзәгачма вә мәркәз
лајышлар ишләдилир. Буна ујғун ола- вәләринин өлчүләри арасындагы мү- дәнгачма гүввәләри анлајышларыны
раг м. мадди нөгтəнин М.-сы, мадди насибәтләрдән алыныр. Бу теоремләр елмә ҝәтирди.
нөгтәләр системинин М.-сы, мүтлэг вә онлардан алынан ганунлар (һәрәкәт М.-нын əсас ганунларыны И. Hјутон
бəрк ҹисмин М.-сы, сәлт мүһит меха- мигдарынын, һәрәкәт мигдары моменти- вермишдир. 0, гүввә анлајышыны үму
никасы, һәлл етдији мәсәләләрә көрә нин вә механики енержинин сахланма- миләшдирди вә М.-ја күтлә анлајышы
статика, кинематика динамика сы ганунлары) сәлт мүһитин вә ихтија- ны дахил етди. 2-ҹи гaнун она кој ме
бөлмәләринә ајрылыр. Механики hə- ри мадди нөгтәләр системинин һәрәкә- ханикасынын бир чох мәсәләсини һәлл
рәкәтин табе олдуғу əсас ганун вә прин- тини ифадə eдир. Механики рабитәлә- етмәјә имкан верди. Hјутонун тəдгигат
сипләри, Онлардан алынан үмуми тео- рин өjpәнилмасинин еффектив усулла- лары илә классик М.-нын əсасларынын
рем вә тәнликлари нәзәри М. өjpәнир. рындан механиканын вариасија прин- japaдылмасы баша чатыр. о, һәмин
Ода дəјишəнкүтләли ҹисим механика- сипи хүсуси һалда мүмкүн јердəјиш- дөврдә маје вә газларда дахили сүртүн
сы, рәгс, мувазинəтин дајаныглығы, ав- мәләр принсипи, ән кичик тә'сир" прин- мә ганунуну кәшф етди. Р. Һук исә
томатик идарәетмә вә зәрбә нәзәриј- сипи вә Д'Аламбер принсипи алыныр. еластик ҹисимдә кәркинликлә деформа

ханизм

вә
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сија арасындакы асылылығы ифадә едән касы вә мөһкәмлији heсaблaмa сahəлə- rеjpи-механики Һадисәләрә тәтбигинә им
гануну верди. ринә ајрылaраг инкишафа башлады, кан јарадыр. Мүмкүн јердəјишмәләр
18" эсрдән М.-нын мадди нөгтәјә, Азәрб.ССР ЁA-нын јаранмасы (1945) принсипи вә Д'Аламбер — Лагранж

нөгтәләр системинә, бәрк ҹисмә вә көj M.-нын инкишафына хүсусилә бөјүк принсипи биринҹисинә, ән кичик тә”
механикасына дайр мәсәләләринин ана- тәкан верди. Академијада әвәлләр сир принсипи икинчисинә аиддир. МВП
литик үсуллары интенсив инкишаф едир. м. саһәсиндә тәдгигат апаран шөбә физики кəмијjәтин сечилмәсинә вә мүм
л. Eјлер динамиканын мадди нөгтәјә вә лабораторијалар, сонралар исә Pu- күн јердəјишмәләрин хүсусијjәтләринә
даир мәсәләләрини ишләјиб һазырла- јазијјат вә Механика Институту көрә бир-бириндән фәргләнир. Мып
ды, əталәт моменти нәзәријjәсини инки- japaдылды. АДУ, АэHки, Азпи, системин һәрәкәт тәнликларини садә
шаф етдирди вә бәрк ҹисим М.-сынын Азәрб. Елми-Тәдгигат Нефтчыхарма формада јазмаға вә бу Һәрәкәт ин үмуми
əсасыны гојду. Кинематикаја даир бир Ин-ту, Азәрб. Елми-Тәдгигат Газыма хассəлəрини өjpәнмәјә имкан верир,
чох татбиги мәсәләләрин һәлли дә она Ин-ту вә с. мүəссисәләрдә дә М. cahə- сәлт мүһит механикасында, термоди
мәхсусдур. М.-нын инкишафынын мү- синдә ҝениш тəдгигатлар апарылыр. намикада, електродинамикада, квант
һүм мәрһәләси гејри-сәрбəст механики Бакыда М.-ја даир 1965 вә 1966 ил- механикасында, нисбилик нәзәријjәсин
системин japaдылмасыдыр. Мүмкүн ләрдә Үмумиттифаг конгресләри кечи- дә тәтбиг eдилир.
јердəјишмәләр принсипи вә Д'Аламбер рилмишдир. Азәрб.-да м. елминин ин
принсипи бунун үчүн башланғыҹ олду. кишафында 3. И. Хәлилов, А. Х. Мир Әд.: бах Механика мәгаләсинин әдә

ж. Лагранж бу принсипләр васитәсилә зәҹанзадә, J. Ә. Әмәнзадə, Г. Н. Мәли бијјатына.

сәрбəст вә гејри-сәрбəст механики сис- лов вә б.-нын бөјүк ролу олмушдур. МЕХАНИКАHын гызыл ГАЈДАСЫ
тәмләрә дайр аналитик усулларын тәк

милләшдирилмасини баша чaтдырды, ханика, Б., 1955, Мәммәдов һ., Нәзә билмәмәсини көстәрән гајда; гүввәдә
Әд.: Хәлилов З. и., Нәзәри ме- —һеч бир машынын ишдә газанҹ верә

системиң һәрәкәт тәнлијини исә умуми- ри механика, h. 1—2, Б., 1962—64; Бэк- нечә дәdә газаныларса, мәсaфәдә бир
ланмиш координатларда алды. м. таши т.. Нәзәри механика, Б., 1981; о гәдәр дәфә итприлнр вә әксинә. М.г.г.
мәсәләләринин һәллиндәки диҝәр исти F, 12гамәтләр исә ән кичик тә'сир принсипин- ский А. А. Очерки по истории механики, на көрә (бурада 1, вә l, F.
дән алыныр. Аналитик усулларын сəлт 2 изд., М., 1964; Механика в СССР за 50 F, 1,

лет, т

мүһит М.-сына тәтбиги нәтичәсиндә бо А. Н., Механика в истории челове
1—4, м., 1968—73; Боголю- вә F, гүввәләринин тәтбиг нөгтәләри

Ејлер вә д'Аламбер идеал маје һидро- чества, м., 1979. нин гәт етдији јолларын узунлуғудур).

динамикасынын нәзәри əсасларыны
М.г.г. енержинин сахланмасы вә чев

ишләди. Сәлт мүһит М.-сы үчүн М. В. МЕХАНИКАНЫН ВАРИАСИЈА рилмаси ганунунун вә ишин сахланма

Ломоносовун кәшф етдији маддә миг- Принсипи (МВП)-механиканын сы принсипинин əсасыны тәшкил eдир.

дарынын сахланмасы танунунун бө- бир груп принсипи; механики системин
М.г.г. бүтүн машын вә механизмләр

jүк әһәмијjәти олду. верилмиш гүввәләрин тә'сири илә баш МЕХАНИКАHын KAHоник тəн
үчүн доғрудур.

19 əсрдән М.-нын бүтүн бөлмәләри верән һәрәкәтини кинематик
интенсив инкишаф едир. Бәрк чисим һәрәкәтләриндән (мүВазинәт һалынымүмкүн ЛикләРИ, һамилтон тонлик

Ковалевскаја мүһүм нәтиҹәләр алдылар. рән әламәтләри өjpәнир. Бунлар сис
динамикасында Ејлер, Лагранж, С. В. башга мүмкүн һаллардан) фәртләнди- ләри-механики системин һәрәкәтинин диференсиал тəнликлари:

м. принсипләринин сонракы инкиша- темин һәгиги һәрәкәти үчүн өзүнүн сә- dq; ОН dpi ӘН

фы М. В. Остроградски, У. Һамил- чијjәви хүсусијjәтләриндән асылы фи
тон, К. Јакоби вә Г. Һертсә мәхсусдур. зики кəмијjәтин гијмəтинин кинема dt — - api dt дqi (1)

М.-нын фундаментал проблеми олан тик мүмкүн һәрәкәтләриндәки гијмә
һәрәкәтин вә мувазинəтин дајаныглы- тиндән ән кичик олмасына əсасланыр. Бурада Нq, Р, t) — Һамилтон функ
ғы проблеминин һәллинә даир Лагранж мөп бир-бириндән бу кәмијjәтә, ки- сијасыдыр (рабитәләр замандан
вә н. J. Жуковски мүһүм нәтиҹәләр нематик мүмкүн һәрәкәтләрин вә сис- лы дејилсә, тә'сир едән гүввә исә по
алмышлар. Бу мәсәләнин дəгиг гоjулу- темин хүсусијjәтләринә көрә фәртлә- тенсиалдырса, каноник дәјишәнләрлә
шуну вә умуми һалда һәллини А. М. нир. Механиканын гејри-вариасија ифадә едилмиш кинетик вә потенсиал
Лjапунов вермишдир. 19 əсрдә сәлт мү- принсипләри (мәс., Hјутонун икинчи енержиләрин ҹәминә бәрабəрдир), , s
Һит М.-сы даhа чох инкишаф етмишдир. гануну, д'Аламбер принсипи ихтијари системин сəрбəстлик дәрәҹәсинин сајы,
О. Коши вә франсыз алими л. Навје механики систем үчүн дүркүн сајылыр q, умумиләшмиш координатлар, Р.
еластиклик нәзәријjәсинин умуми тəн- вә jалныз механики haдисәјә тәтбиг
ликларини верди. Бу саһәдә ҹ. Грин, С. едилир) гүввәләрин тә'сири илә систе. умумиләшмиш импулслар, а, вә р. чох
Пуассон, м. В. Остроградски, г. Кирх- мин һәрәкәтинин ганунаўјғунлуглары- луғу исә каноник дəјишәнләрдир. Бу
hоф вә б. да мүһүм нәтиҹәләр алмыш- ны билaвaситә мүəjjән едир. Гејри- системи интегралладыгда qі вәрі кәмиj
лар. Навје вә ҹ. Стоксун тəдгигатла- сәрбəст (һәрәкәти дајаглaрлa мәһдуд- jәтләри башлангыч шәртләрдән тә'
ры нәтиҹәсиндә өзлү маје һәрәкәтинин ланан) системин һәрәкәтини бу прин- ин едилән t вә s сaбитләринин функси
диференсиал тәнликлари (Навје – сипләрлә өjpәнмәк үчүн дајагларын тә'- јасы кими тапылыр. Бу тəнликләр ч. вә
Стокс тəнликлари) japaдылды. Идеал сир еффекти даjаг реаксијалары (бах
вә өзлү маје динамикасынын инкиша- Механики əлагәләр) адланан гүввәләр- рі дәјяшәнләриндән јани

фына даир сонракы мүһүм нәтиҹәләр дә әвәз едилир. Бунлар системин һә- Q(q, pa t) вә Рq P. 1) каноник

да тә'лим), Кирхһоф вә Жуковскијә гијмәт вә тәтбиг јериндән асылыдыр. Лакин бунлар (1) iəнликларини јени
дәјишәнләринә кечмәјә верир.

(чисимлəрин ахарлығы) мәхсусдур. Она көрә тәртиб олунмуш тэнликләрә кo, Pi, t) Һамилтон функсијасы (jә”20 әсрдән М.-нын јени бөлмәләри əлава
инкишаф едир. Електротехниканын, дә дахил едилир. МВП-дән алынан һә- ни, Нәвәзинә К ҝөтүрүлүг) илә өдәўир.
радиотехниканын, автоматик тəнзимлә- рәкәт (мүВазинәт) тәнликләриндә намə'- Бу усулла М.к.т.-ни онларын интеграл
мәнин вә с.-нин тәләби илә гејри-хәтти лум реаксија гүввәләри олмур. Чунки ланмасы садәләшәнәдәк чевирмәк олар.
рәгсләр нәзәријjәси јарадылды (Лjапу- мүмкүн јердəјишмәләрдә онлaрын тә' - М.к.т. классик механикада, статистик
нов вә А. Пуанкаре). К. Е. Сиолковски сир еффекти нәзәрә алыныр. МВП ди- физикада, квант механикасында, елек
ракетин һәрәкәт нәзәријjәсини верди. ференсиал вариасија вә интеграл ва- тродинамикада вә с.-дә тәтбиг eдилир.

Азәрб.-да М. елми бәшәр тарихиндә риасија шәклиндә тәтбиг олунур. Би- МЕХАНИКА РИЈАЗИЈАТ тəh
олдуғу кими халгын күндəлик мәмшәт ринҹиси (икинҹиси) верилмиш заман сили-елми-тəдгигат ин-тлары вә али
тәләбаты нәтиҹәсиндә japaныб инкишаф анында системин һәгиги һәрәкәтини мәктәбләрдә ријазијјат, механика
етмишдир. Һәлә гадим заманларда хал- (мүВазинәт һалыны), онун кинематик техника, игтисадијјат, сәнаје вә к.т.

мадди не'мәтләр әлдә етмәк мүмкүн һәрәкәтләриндән (башга һал- нын онлара гоншу саһәләриндә иш
үчүн м. ганунларындан бәсит форма- ларындан) фәртләндирән әламәтләри ләмәк үчүн јүксәк ихтисаслы кадр ha
да истифадә едирди (мас., гуjудан су (һәмин әламәтләри һәрәкәт һалы үчүн зырлама системи. Хусуси (көмәкчи)
чыхарма, гавал-гаjадан истифадə). M.- сонлу заман фасиләсиндә) мүəjjән едир, м.-р.т. ун-т вә ин-тларын ријазијјат,
нын сәмәрәли инкишаф тарихи дүнјада истәнилән (механики енержинин сах- физика механика (игтисадијјат,
илк дәфә газылмыш нефт гујусунун ланма гануну өдәнилән) систем үчүн кимја, биолокија, хеолокија вә с.) фа
тарихиндән (19 әсрин 1-ҹи јарысы) баш- дүзкүн сајылыр, системин сәҹијjәви ҝүлтәләриндә верилир. Көмәкчи М.
лајыр. 1920-ҹи илләрдән сонра газ вә хүсусијjәтиндән асылы физики кəмиј. р.т.-ндән мәгсәд тәләбәләрә һәр һансы
нефт-мә'дән М.-сынын əсасы гоjулду, jәт кими иш ҝөтүрүлүр. Икинҹидә гүв- хүсуси фәнни, мухталиф тәдгигатлар
сүзүлмә нәзәријjәси, нефт һидродинами- вә әвәзинә енержи дахил олур. Бу, онун да риjази васитәләрдән истифадәни ва
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күндəлик иш үчүн лазыми риjази мә'- МЕХАники РАБИтәләр бах рынчы ифадәјә дахил олмур. Чунки
луматлары өjpәтмәкдир. Механики əлагәләр. рабитә реаксија гүввәләри 2 оху илә
МЕХАНИКИ əЛАГәләр, механи- МЕХАНики сәСЈАЗМА—сәстезлик- кәсишир. Бу haлдa тaрaзлыг шəрти
ки рабитәләр-механики систе- ли електрик сигнaллaрынын јазылыш
мин вәзијjәт вә һәрәкәти үзәринә гоjул- системи; сигналдашырыҹыја (башлыча тzF+,..+ т.F, =0
муш мәһдудијjәтләр (мәс., чубуг, кә- олараг дискә) механики тə"сир нәтиҹә- кими јазылыр. Јә’ни, тәрпәнмәз фыр
рилмәјән ип, мүстави сәтһ). Елмә ж. синдә онун формасыны дәјишдирмәклә ланма оху олан бəрк ҹисмин таразлы
Фypje дахил етмишдир (1795); мәһду- јазылыр. Адәтән сәc M.с.-да дискин кə- ғы үчүн она тә'сир едән бүтүн гүввә
дијjәт системин там һәрәкәт инә айд нарындан мәркәзинә доғру спиралшә - ләрин фырланма охуна нәзәрән мо
дедилсә, она дахили, əкс һалда хариҹи килли ҹығырларда јазылыр. Илк М.с. ментләринин ҹәми сыфра бәрібəр ол
рабитә дејили. Дахили (хариҹи) ра- вә ону тəкрар сәсләндирмә апараты Т. малыдыр. Г. Галилеј, И. Бернулли ва
битәјә малик системә cәрбəст (гејри- Едисонун ихтира етдији фонограф ол- м. Остроградски М.с.т.-ны мүмкүн
сәрбəст) систем дејилир. М.ә. системин мушдур (1877). 1888 илдә алман мүһəн- јердəјишмәләр принсипинә әсacән ифа
нөгтəлəринин координатларыны вә диси Е. Берлинер сәсдашырыҹы үчүн дә етмишләр. Гарарлашмыш,
сүр'әтини мәһдудлашдырыр. Рабитә диск формасыны тәклиф етди. Сәсјаз- јан вә идеал рабитәләр (бах Механики
ләр тәнлик вә ја бәрабəрсизлик илә ве- мадан сонра галваник усулла дискдән әлaгәләр) тәтбиг олунмуш М.с.т. үчүн
рилир. Бунлар һәрәкәтин истәнилән матриса алыр вә ондан граммофон вал- онун бүтүн нөгтәләринә тә’сир едән ак
анында нөгтəлəрин координат вә ја лары пресләмәк үчүн истифадә олунур- тив гүввәләрин истәнилән мүмкүн јер
сүр'әтләрини өдәмәлидир. Нөгтəлəрин ду. 20 әсрин 50-ҹи илләринәдәк моно- дəјишмәдә көрдүү ишләр
анҹаг координатларыны мәһдудлаш- фоник, даһа сонра исә стереофоник сыфра бәрабəрлији зəрури вә кафидир.дыран рабитәләрә hәндәси (сонлу) ра- сәcjaзмajа кечилди. 20 әсрин 70-ҹи ил
битәләр дејилир вә ријази әриндән квадрофоник М.c, үсу- 2F67, = 2 (Fix6х, + F%y +

f(t, x, y, zi) = 0 лу jajылмаға башламышдыр. Бу усулда
4 мүстәгил каналла верилән сәс сигнал +Fi,6г.)=0 (2)

(t — заман, хуур г, ис» і ҹи нөгтəнин лары дискин бир ҹығырына јазылыр. (2) статиканын үмуми тәнлиjидир ваБелә јазы отағын күнчләриндә јерләш
координатларыдыр, i = 1, п) кими ја дирилмиш

зылыр. Һәндәси рабитәләр тәтбиг олун- рилир. М.с. просеси 3 мәрһәләдән иба
4 репродукторла сәсләнди- актив гүвәси i-ҹи нөгтәјә тәтбиг олун

. мушдур. Жri -- -мүмкүн јердəјишмә,
ординатларынын сајына .
Рабитәләр нәттәләриневсүр этина леп- за грамматикаларына азырланмасы; For. Fy, F., 6х, бу, бг, исә F, в
дудлашдырырса, она кинематик (дифе Јенидән сәсләндирмә үчүн електрик 62, векторларын Декарт координат oxренсиал) рабитә дејилир вә валохуданындан истифадә олунур. м.

Ф (t, x, y, z, x, y, z) = 0 с.-нын мүсбәт ҹәһәти валларын күтләви лары үзәринә пројексијасыдыр.

тиражла бурахылмасы вә буна көрә биjјатына.Әд.: бах Механика мәгаләсинин өдә

кими јазылыр (x, y, і—системин i нисбәтән уҹуз баша кәлмәси, истифадә
синин садəлији вә јазынын метал ори МЕХАНИКИ ХАССӘЛӘР, мате

чи нөгтәсинин сүр'әт пројексијалары- жиналларда (матрисаларда) узун мүд- риалларын механики хас
дыр). Рабитә тәнликлари М.ә. илә ејни дәт сахлана билмасидир. Мәнфи ҹәһәт- сәләри-материалын тә'сир
сајдадыр. Тәнликлари бəрабəрликлә (бә- ләри: валлар нисбәтән тез хараб олур едән үкә мүгавимəтини, јүкүн тә'си
рабəрсизликлә) верилән М.ә.-ә сах- (ијнә илә механики контакт нәтиҹәсини риндән деформасија олунма габилијjә
лајан вә ја икитәрәфли (сахламајан; дә), јазылары монтаж етмәк вә позмаг тини, Һабелә материалын дағылма про
вә ја биртәрәфли) Мә. дефилир. Тәр- мүмкүн олмур. сесиндә өзүнү неҹә апармасы хүсусиj
пәнмәз нөгтәдән 1 узунлуглу ипдән асы- әд.: Аполлонова Л. П., Шу jәтләрифи характеризә едән көстәриҹи
лан вә координатлары x, y, z oлан ри- мова н. д., Механическая звукозапись, ләр мәҹмусу. Машын вә гурғуларын
јази рәггас үчүн рабитəнин аналитик 2 изд., М.—Л., 1978. мөһкәмлији, онларын дүзкүн ишләмәси,
ифадәси МЕХАНики сисТЕМИН ТАРАЗ. узун өмүрлүлүү вә с. ишләдилән мате

x + y + z^ < 12 лығы —heсaблaмa системиндә бүтүн риалларын М.Х.-индән асылыдыр. М.х.
(бәрабəрлик һалында ип дартылараг нөгтəлəринин сүр'әти сыфыр (сукунәт- машын вә гурғу елементләринин лаји

һәләндирилмәсиндә әсас кими гәбул«бәркиjир», jә'ни рабитә нөгтәјә тә'сир дә) олaн механики системин узун мүд
едир, əкс һалда, ип бошалыр, ја да гы- дәт бу вэзијjәтдә гала билмаси. Бунун eдилир. Металлар үчүн М.х. механи
рылыр, рабитә исә тә'сир етмир). Реак- үчүн она тәсир едән гүввәләр системи- ки кәркинликлә. (бах Мөһкәмлик), де
сија гүрвэсинин иши сыфра бәрабəр нин өдəдији шәртләрә таразлыг шәрт- бә өзлүлүју, деформасија иши) вә с.формасија (бах Пластиклик), иш (зәр

олан М.ә. идеал М.ә, адланыр. Һәндәси лəри дефилир; фәза гүввәләр системи
вә интеграллана билән М.ə. hoлoнoм үчүн һәмин шәртләр R'баш векторунун хассәләрлә характеризә олунур. М.х.

билмәјән М.ә. гејри-hoлoномМ.ә. (мәс., олмасыдыр. Бу, hәндәси мувазинәт тиндән вә бир чох диҝәр амилләрдән
М.ә. групу тәшкил eдир. Интеграллана вә м баш моментинин сыфра бәрабəр ҹисмин форма вә өлчүләриндән, јүк
билјард күрәҹијинин гејри һамар мүс- шәртидир ва cәрбəст систем үчүн
тәви үзрә һәрәкәти) адланыр. Һолоном əсаслы сурәтлә асылы олур. Мүхталиф

2 Fr формалы нүмунәләри механики
ны илк дәфә һ. Һертс ишләтмишдир i-1 нагдан кечирмәклә материалын М.Х.-и

мүəjjән едилир.
(бах Һолоном систем, Гери-hoлоном Уm (F)=0, ут(F)=0, МЕХАНИКИ һәрәкәт — заман кечсистем). Рабитә тәнлији замандан аш
кар асылыдырса (дејилсә) М.ә.-ә гә Уm,(F)=0 дикҹә фәзада ҹисмин вә ја һиссәҹијин

рарлашмамыш вә ја реоном (гәрарлаш- аналитик гаршылыглы вәзијjәтинин дəјишмәси.
шәртләринә еквивалентдир Мәс., көj ҹисминин һәрәкәти, Јер га

мыш вә ја склероном) М.э. дефилир (i =1, n). Jә'ни сәрбəст М.с.т. үчүн она бығынын рәгси, һава вә дәниз ахынлава умуми шәкилдә ујғун олараг
тә'сир едән фәза гүввәләринин x, y, z ры, учуш апаратынын, машын вә ме

ф (t, x, y, z, x, y, z) = 0, координат охлары үзәринә пројексијала- ханизмин, мајенин, газын вә гурғунун
рынын вә бу охлара нәзәрән моментлә- һәрәкәти.

Ф (x, y, z, x, y, z) = 0 ринин ҹәми сыфра бәрабəр олмалыдыр. МЕХАНИКләшДИРМә, исте -
Гери-сәрбəст М.с.т. шәртләрини јаз- салын механиклашдирил

тәнликлари илә верилир. Реоном вә дыгда систем рабитәләрдән азад еди- мәси—мадди истеһсал саһәләриндә
склероном М.ә. анлајышыны елмә с. лир, әвәзинә рабитәләрин реаксијала- вә ја әмәк фәалијjәти просесләриндә
Болтсман дахил етмишдир. ры көтүрүлүр. Тәртиб олунмуш та- әл әмәји васитәләринин машын вә ме

әд.: бах Механика мәгаләсинин əде- ри таныла билдијиндән oнлaрa тараз- фәалијjәтини дә әһатә едир (бах Учо
разлыг шәртләриндән реаксија гүввәлә- ханизмләрлә әвәз олунмасы; земни әмәк

бијјатына.
лыг тəнликлари дефилир. Белә систем- тун механиклашдирилмәсй). М. әсacән,

МЕХАНИКИ ҝәРКинлик бах ләр үчүн реаксија гүввәләри дахил ол- әмәк мәһсулдарлығыны jүксəлтмәк,
Кәркинлик. мајан ифадәләр таразлыг шəртидир. ағыр, чәтин вә jopyҹу әмәлијјатларын
МЕХАНИКИ МАТЕРИАЛизм — бах Мәс., тәрпәнмәз 2 фырланма оху олаи јеринә jетирилмәсиндә инсан əмəјиндән
Материализм. бəрк ҹисим үчүн (1) шәртләрини јаз- истифадә етмәмәк мәгсəдини дашыўыр.
МЕХАНИКИ ПРЕС-бах Прес. дыгда реаксија гүввәләри јалныз ахы- м. xаммал, материал вә енержинин сә

сы
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мәрәли вә гәнаәтли сəрфинә, мәһсулун радылмасы мүмкүн олду. Електрик ҹә- трактор (1940 илдә 6,1 мин), 4,3 мин
маја дәјәрини азалтмаға вә кејфијjә- pəјаны кенератору илә бирләшдирилмиш тахылуыған комбајн (1940 илдә 0,7 мин),
тини јүксəлтмәјә шәрайт јарадыр. в. и. бухар вә һидравлик турбинлəрин тәт- 29,5 мин јүк автомобили олмушдур.
Ленин јазырды: «Әл мəјинин машын биги нәтиҹәсиндә енержинин јени чев- Сов. ИКП 23 — 26-ы гурултаулары
әмәји илә әвәз олунмасында һеч бир рилмә үсуллары танылды. Електрик нын гарарларында, 1981—85 илләрдә вә
мә'ңасыз» шеј јох дур: әксинә, инсан машынларынын инкишафы вә тәкмил- 1990 иләдәк олан дөврдә ССРИ-нин
техникасынын бүтүн мүтәрәгги иши дә ләшмәси 20 әсрин 1-ҹи јарысында елек- игтисади вә сосиал инкишафынын əсас
бундан ибаратдир» (Әсәр. там күллиј- трик интигалынын металкәсмә, ағаҹ истигамәтләриндә х.т.-нын бүтүн саһәлә
јаты, ҹ. 1, cəh. 104). Нәиңки техники e'малы, тохуҹулуг дəзкаһларында, риндә елми-техники тәрәгги эсасынди
вә игтисади, һәм дә мүһүм сосиал проб- мә'дән, галдырыҹы-нәгл. машынларын- м. вә автоматлашдырманы һәртәрәфла
лeмләр әл әмәјинин машынла әвәз олун- да вә с.-дә тәтбигинә сәбәб олду. Им- həјата кечирмәк jолу илә сосиалист
масындан асылыдыр. нин сонракы инкишафы истеһсал про- истеһсалынын даhа да инкишафы вә

Истеһсалын механиклашдирилмоси сесләринин максимал интенсивләшди- тәкмилләшдирилмасинин конкрет про
(им) техники васитәләрин вә техноло- рилмәси, техноложи сиклин гысалдыл- грамы мүəjjәнләшдирилмишдир.
кијанын тәкмилләшдирилмаси вә је- масы, ишчи гүввәсинә гәнаәт едилмаси
ниләшдирилмаси илә јанашы, истеһ- вә истеһсалын нисбәтән нәтин саһәлә- 11917—1967), "М., 1967; Механизация и
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салын ихтисаслашмасы тәшкили риндә комплекс М.-нин həјата кечи автоматизация производства, М., 1971;
сәвијjәсинин јүксәлдилмаси, әмәјин рилмаси истигамəтинә јөнәлдилмиш- Милославский л. с. и др., Me
елми пәшкили методларындан истифадә дир. Сосиалист ҹәмијjәтиндә им əмə- ханизация трудоемких работ в промыш
илә дә ајрылмаз сурәтлә бағлыдыр. им јин һәртәрәфли jүнкүлләшмәси вә иҹ- ленном строительстве, Киев, 1979; Народ
техники тәрәгтинин əсас истигамәтлә- тимаи истећсалын дурмадан јүксə- ное хозяйство Азербайджанской ССР в1980 году, Б., 1981.
риндән бири олмагла, мәһсулдар гүв- лиши үчүн гүдрәтли васитадир. М. ис
вәләрин инкишафыны тә'мин едир, ин- теһсалын елми тәшкилинин həјата ке- МЕХАНИсизм — материјанын ме
тенсив инкишаф едән иҹтимаи истеһ- чирилмәсиндә, зећни вә физики әмәк ханики һәрәкәт формасыны мүтләг
салын еффектлалијини артырмаг үчүн арасында əсаслы фәрглəрин арадан гал- ләшдирән вә ону јеканә објектив мөв
мадди әcac heсaб олунур. им васитә- дырылмасында мүһүм рол ојнајыр. ҹуд форма heсaб едән идрак методу.
ләринә мүһәррик вә өтүрүҹү гурулушла- ССРИ-дә М. өлкәнин сәнајеләшди- Метафизик тәфәккүр методунун бир
ры олан вә верилән әмәлијјатлары jери- рилмаси вә к.т.-нын коллективләшмә- характеристикасы олан М.-ә көрә ме
нә jетирән бүтүн иш машынлары, һа- синин əсасы олмушдур. им истеһсал ханики һәрәкәтин ганунлары бүтүн
белә ҝөстәртлән әмәлијјатларда ишти- просесләринин комплекс М.-си вә ав- саһәләр үчүн мәҹбуридир. Гапалы сис
рак етмәјиб, лакин истеһсал просеслә- томатлашдырылмасынын сонракы ин- тем үчүн дүркүн олан əталәт гануну
ринин јеринә jетирилмаси үчүн зәрури кишафы əсасында иҹтимаи әмәк мәһ- нун «хариҹи тәкан» тәләбини умумиj
олан бүтүн диҝәр машын вә механизм- сулдарлығынын артым сүр'әтини мүəј- jәтлә материјанын һәрәкәт мәнбәзинә
ләр (мәс., вентилјасија гурғулары) да- jән едир. тәтбиг етмәклә М, әслиндә аллаһла еј
хилдир. Истеһсал просесләринин тех- им-ин həјата кечирилмаси илк нөв- ниләшдирилән тәканы» гәбул

ники васитәләрлә тәҹhизи дәрәҹәсиндән бәдә сәнаје, тикинти, нәгл. вә к.т.-нын едир. М.-ин јаранмасы (Галилеј, Hју
вә ишин нөнүндән асылы олараг гисмән даhа мүкәммәл машын, механизм вә тон, Лаплас, hоббс, Ламетри, Һолбах)
вә комплекс М. Мөвҹуддур. Тисмән гурғуларла тәҹhизиндән асылыдыр. тарихəн објектив Һадисә олмушдур.
М.-дә әл әмәји хејлисахланылмагла ССРИ-дә әсас сәнaje cahəлəрин дә ма- Чунки 17 əсрдә механика ән чох инки
(хүсусилә көмәкчи ишләрдә) ајры- шын, механизм, гурғу вә аваданлыг шаф етмиш вә истеһсала тәтбиг eдилән
ајры истеһсал әмәлијjaтлaры вә ја иш истећсалы даһа сүр'әтлә инкишаф ет- елм иди. О, jeкaнә әсл елм heсaб олун
нөвлəри механикләшдирилир. Комп- мишдир. Јүксәк артым сүр'әти ҹиһаз- дуғундан, диҝәр билик саһәләри елми
лекс М. исә дaha jүксәк мәрһәләдир, гајырма, радио апаратлары, автоматика ликдән мәһрум едилир, механиканын
бурада техноложи просесин бүтүн əсас вә heсaблaмa техникасы васитәләри, методу сатылан ријазијјат исә мәтләг
әмәлијјатларынын вә көмәкчи ишләрин електрик мәмшәт машын вә механизм- ләшдирилирди. «Һәр шеји механики hə
јеринә jетирилмәсиндә әл әмәји майын ләр истеһсалы үчүн дә характерикдир. рәкәтә мүнҹәр етмәклә... Һәрәкәтин баш
әмәји илә олунур. Истеһсалын Ән мүрәккәб елми-техники проб- га формаларынын спесифик характери
комплекс механиклашдирилмаси ахын лeмлəри вә х.т. мәсәләләрини һәлл ет- пәрдәләнир» (Енкелс Ф., Тәбиәтин
истеһсалы методларынын тәбигинә им- мәк иглидарында олан ири сосиалист диалектикасы, Б., 1966, сəh. 217—218).
кан верир, мәһсулун кејфијjәтини ар- сәнајесинин japaдылмасы совет халгы- Мәһдуд тәфәккүр үсулу олан М.-и
тырыр, верилән параметрләрин сабит- нын əн бөјүк наилијjәти, Ленинин со- hекел тəнгид етмишдир (м. термини
лијини, дəгиглик синфинин сахланыл- сиалист сәнајеләшдирилмаси идејалары- ни дә илк дәфә һекел ишләтмишдир).
масыны тә'мин едир. Истеһсалын гис- нын там гәләбәси демакдир (бах Сәна- hекелин тəнгид етдији М. сырф меха
мән, јахуд тамамилә автоматлашды- jеләшдирмә). Совет haкимијjәти иллә- нистик характерли франсыз материа
рылма просесләри истеһсал просесло-риндә х.т.-нын мүхталиф cahəлəриндә лизми иди.
ринин комплекс М.-дән сонракы тәк- ишләрин М.-си саһәсиндә бөјүк тəд- 19 асрдә артыг диалектик метод
милләшмә мәрһәләсинә аиддир (бах бирләр көрүлмүшдүр. Минләрлә jүксәк јарандығындан М.-ә гарытмаг елми ме
Истеһсалын автоматлашдырылмасы). мәһсулдар машын-аләт нүмунəлəри иш- тодоложијада кeриjә доғру атылмыш

Мәһсулдар гүввәләрин тәркиб һис- ләнилиб һазырланмыш вә истеhiсалата аддым олду. Әнвәлки девр м-индән
сәси олaн әмәк васитәләри иҹтимаи ис- тәт биг eдилмишдир. фәргли олараг 19 əср М.-и (Бүхнер.
теһсал просесиндә japaдылыр вә тәк- Муасир дөврдә дә м. сүр'әтлә ин- Фогт, Молешотт, Дүринг ва б.) агнос
милләшдирилир. Јени әмәк аләтләринин кишаф едир. Азәрб.ССР-ин сәнаје мүәс- тик тә'лим иди. Механики һәрәкәт
ихтирасы вә јени техноложи просесләрин Сисәләриндә 1760 механикләп дирилмиш Јеканә һәрәкәт формасы гәбул eдил
Һәјата кечирилмаси тәбијат елмларинин ахын вә автомат хәтләр, 1069 комплекс дијиндән диҝәр формалары өjpәнән би
инкишафы илә билaвaситə əлагодардыр. механикләшдирилмиш вә автоматлаш- лик саһәләри гејри елми е'лан едилирди.
18—19 əсрләрдә әмәк аләтләри әл аләт- дырылмыш саһә, сех, исієhсалат ва Механики һәрәкәт ән садә һәрәкәт
ләринин мигдары илә мәһдудлашырды. мүəссисә вар (1979), 1976—80 илләрдә формасы олдуғундан јүксәк һәрәкәт
Әмәк аләт вә үсулларынын тәкмилләш- 12 493 ваһид истеһсал аваданлығы мо- формаларына тәркиб һиссаси кими да
мәси, универсал бухар машынынын меј- дернләшдирилмишдир. Сәнаједә (мә”- хил олур, она ҝөрә дә һәмин һәрәкәт
дана чыкмасы вә с. 18 әсрин ахырлары дән, газ вә нефтчыхарма, металлуркија, ләре аид Һадисә вә просесләр механи
вә 19 әсрин әрвәлләриндә истеһсал сә- машынгајырма вә с.), тикинти, нәгл. каганунлары илә мүəjjән дәрәҹәдә
вијjәси вә мигјасында кəскин сычра- вә с.-дә әсас истеһсал просесләринин узлашыр». Мәһз бу сузлашма»да М.
jыша сәбәб олду. Сәнаје ингилабы м. комплекс М.-си и автоматлашдырыл- ан јаранмасы имканы вардыр. Һәмин
үчүн шәрайт јаратды, ири сәнајенин масы үчүн машынлар системи јарады. Һадисәләрдәки кејфијjәт сәҹијjәси вә
инкишафы илә әлагодар олараМ. ва- лыр. Им к.т.-нда истеһсалын ёффект- зиддијjәтләр нәзәрә алынмыр, кәмиj
ситәләринин конструксијалары тәк- лилијинин јүксәлдилмаси вә әмәк шә- jәт, јахуд кејфијjәт, зарурәт, јахуд
милләшдирилди, мәһсулдарлығы вә рдитинин јаҳшылашдырылмасы ишин- тәсaдүф, кәсиләнлик, јахуд кəсилмәз
күҹү артды. Бухар машыны илә јана- дəки мүһүм проблемләрдән биридир. лик во с. мүтләрләшдирилир. М.-ин
шы, 19 әсрин сонунда даhа гәнаәтли вә К.т.-нын инкишафы кимјалашдырма, тәрәфдарлары һәрәкәт вә инкишафын
jығҹам дахилијанма мүһәррики татбиг селексија вә с. илә јанашы бүтүн к.т. мәнбәјини хариҹи зиддијjәтләрдә ах
олунмаға башлады, онун саjәсиндә исә ишларинин м. сәвијјаси илә дә мүəј• тарыр, өзһәрәкәти, өзинкишафы рәдд
трактор, автомобил, екскаватор, тепло- jән ёдилир. 1980 илдә, Азәрб.ССР-ин едир, материјаны исә өлкүн, һәрәкәт
ход, тəјјарә вә c. кими машынларын ја- к.т.-нда (физики ваhидләрдә) 35,3 мин сиз, инерт күтлә сабырләр.
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әә.: Енкелс Ф., Тәбиәтин диалек- тисади, сијаси вә мәдәнијjәт мәркәзи- гадим еһрам (е.ә, тәгр. 450) вә астеклә
тикасы, Б., 1966; ренә онун, Анти-Ду дир. Мексика јајласынын ҹ.-унда 2240 рин еһрамы мүһафизә едилмишдир. 18
Аналіать диалектика вә сосиализм, Б., дир. Орта темп-р. јанварда 11,6°С иjул- иди. 19 әсрин 1-ҹи јарысында класси
куллијјаты, , 18, Јусиф задот. Ј., мүксакликдəдир. Иглими субтропик- әсрдә М. Американын əн бөјүк шәһәри
1979; B

ская диалектика и современный механиц изм, говшағы, бејнәлхалг аеропорт. Әһ. 14,8 20 әсрдә еклектик биналар, көјдәләнләр
М., 1962; Материалистическая диалекти- млн. (шәһәрәтрафы илә, 1980). (меһманхана, банк вә тиҹарәт мәркәз
ка. Краткий очерк теории, М.,1980. М. әтрафы илә бирликдә федерал ләри) тикилмишдир. Ун-т шәһәрҹији
МЕХАНОЛАМАРКИзм неоламар- маhал (даирә) тәшкил eдир. Маһалын (1949—54), «Микел Алеман» ва «Бенито
кизм ҹәрәјанларындан бири. Идарәчилијини Мексика президенти- Хуарес» јашајыш комплекслари (1950—
МЕХАНОТЕРАПИЈА (јун, mechane - нин тә”јин етдији губернатор həјата ке- 60-ҹы илләр), «Астека» стадиону, Идман
машын, гурғу + терапија)најры-ајры оj- чирир. м. Испанија ишғалчыларынын сарајы (һәр икиси 1968) вә с. ән бөјүк
нагларын һәрәкәтини инкишаф етдир- 1521 илдә дағытдыглары астек шәһәри муасир тикилиләрдәндир. Бир сыра ири
мәк үчүн апаратла мүалиҹә үсулу. Тиб- Теночтитланын (əсасы 1325 илдә го- иҹтимаи вә jaшajыш бинасынын дивар
би М.-нын əсасыны Исвеч Һәкими г. јулмушду) јериндә салынмыш вә «Je- бәзәкләрини, мозаикаларыны Д. Ривера,
Сандер (1835—1920) гојмушдур. Мүх- ни Испанија» мүстәмләкәсинин пајтах- х. Ороско, д. Сикејрос вә б. ишләмиш
тәлиф системли апаратдан истифадә ты олмушдур. 1821 ил сентјабрын 28- ләр. IV Карл (тунҹ, 1803), Куаутемок
едилмәси оjнагдакы һәрәкәтләрин био- дән мүстәгил Мексиканын пајтахты- (тунҹ, 1878—87) вә б.-на hејкәл гоjул
механикасына əсасланыр. Мәшләрин дыр. 20 әсрдә өлкәнин мүһүм игтисади муш, «Ингилаб, абидәси (1933—38) ја
кечирилмаси һәрәкәтләрин гејри-ирадə- вә сијаси мәркәзинә чeвpилмишдир. рaдылмышдыр.
лији илә характеризә блунур; бу һәрә- Икинҹи дүнја мүһарибәсиндән сонра М.-да өлкәнин əн бөјүк али мәктәб
кәтләр мәркәзи синир системинин əла- jени сәнaje cahəлəринин јаранмасы илә ләри, китабханалары, музејләри, Мил
гәләндириҹи тә’сири олмадан баш ве- әлагодар сүр'әтлә бөјүүр. Автомобил- ли опера театры вә с. театрлар фәалиj
рир. М. үсулу мүалиҹә бәдән тәрби- jығма, електротехника, тохуҹулуг, ким- jәт көстәрир.
jәсиндә, әсacән, дајаг-һәрәкәт системи- ja, jүнкүл, јејинти, металлургија сәна- МЕХОВЛУ МАСЕ) бах Меховлу
нин ајры-ајры һиссәләринә әлaвә тә”- јеси мүəссисəлəри вар. Нефт ва газ е'мал Матвеј.
сир кими тәтбиг олунур. едилир. М. Латын Америкасында ән МЕХовЛУ МАТВЕ (Maciejz Miecho
МЕХАНОТРОН [mechant-машын, гур- ири тиҹарәт вә малијjә мәркәзидир. 1968 wa) әсл ады М. Карпиго (1457,
ғу+(електрон) — електрон (jaxуд, ион) илдә М.-да 19-ҹу јај Олимпија оjунлары Мехов—8.9.1523, Краков)— полјак та
ҹәрәјанлы бир вә ја бир нечә електро- кечирилмишдир. рихчиси, ҹоғрафијашүнас. Кракон ун
дун механики јердəјишмәси илә идарә- М. барокко вә классисизм үслуб- тинин проф. (1485 илдән), ректору
олунан електровакуум ҹиһазы. Меха- ларында ме'марлыг абидəлəри илә зән- (1501—19) олмушдур. 16 əсрдә Руси
ники кəмијjәтләри електрик кәмијjәт- киндир. Кафедрал баш килсә (1563– јанын Гәрби Авропада өjpәнилмасинә
ләринә чевирән вериҹи, һәмчинин ме- 1667), Саграрио Метрополитано килсәси давр мүһүм мәнбә олан «Ики Сармати
ханики танзимләнән контактсыз резис- (1749—68), Милли сарај (1692—99), 17 ја ћаггында трактат» (1517), чап едил

әсрә аид чохлу монастыр, Нусстра Сент- миш илк Полша тарихи сајылан, вэ
јора де Гуадалупе базиликасы (1695- тәнпәрвәрлик вә һуманизм таблиғ едән
1709) вә с. вар. Шәһәрин этрафында «Полша хроникасы»(1519) әсәрләри вар.Б
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Əсас механотрон нөвлари: а- јердә јпшмә
вә гүввәләри өлчмәк үчүн: б— тəзриглəри
өлчмәк үчүн; в-тә'ил вә вибрасијала
к— тәрпәнмәз катод; Б— балон; M— анодөлямәк үчүн: А-мүтəhəррик анод;
ла сəрт бирләшдирилмишеластик мемб
ләнмиш "идарәедичи чубуг; — засты јај:
әк— һәрәкәт едән електрода бəркидил
миш əталәт күтләси. Охларда механики
сигналын тә'сир истигамәти көстəрил
мишдир (јердəјишмә—1, гүввә— тәз

јигр, тә'чил— ).

тор кими тәтбиг eдилир. Електродлары
нын сајы 2 (диод), 3 (триод) вә ја 4 (тет
род) ола биләр. М. чевириҹиләринин
əсас үстүн ҹәһәтләри: ҹәрәјана вә кәр
кинлијә көрә һәссас олмасы, өлчмәлә
ринин јүксәк дәрәҹәдә стабиллији вә
е'тибарлылығы, конструксијасынын вә
Гошулма схеминин садəлији, габарит
өлчүләринин кичик, күтләсинин аз ол
масы вә с.-дир.

МЕХАНoxОРИЈА (јун. mechané—ма
шын, гурғу+choréо-кәлирәм, ирәлилә
jирәм) — ачылан мејва тохумларынын
сәпәләнмәклә jajылмасы. м. сары ака
сија, итхијары, хынакүлү үчүн харак
тердир; бу биткиләрин jетишмиш меј
вәләри бирдән ачылыр (партлајыр) ва
тохумлары зәрблә туллајыр.

Мехико. 1. Шәһәрин мəркәзи һиссәся. 2. Јохсуллар jашајан ра јон. 3. ШәһәринМЕхико (Méjico, México)—Мекси- мејдандарындан бириндә. 4. Пасео де ла Реформа күчәсиндә х. Колумбун абиканын пајтахты. Өлкәнин мүһүм иг дәси, 19 əср.
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МЕҺдиа-1){?—785)— Аббаси хәли- (1942) вә еҸаваншир» (1957) тарихи (1956), ССРИ Педа
фаси [775—785], хәлифә Мәнсурун оғ- драмларында Азәрб. халгынын гожи EA акад.(1967).
лу. М.-нин дөврүндә мәркәзи Һакимиј- пәрвәрлији, гәһрәманлыг эн'әнәләри əкс 1940 илдән Сов.Икп

jәтә гаршы үсјанлар амансызҹасына ја- олунмушдур. «Алов» (1961) пјесиндә co үзвү. АПИ-ни би
тырылырды. Хүррәмиләр һәрәкаты да вет адамларынын мә'нәви кејфијjәтлә тирмишдир (1926).
бу замандан кенишләнмәјә башлады. риндән, ҹәмијjәтимизин антиподларына 1921 илдән

М.-нин дөврүндә хәрач мəhсул веркиси гаршы мүбаризәдән данышылыр. ин маарифи саһәсин
илә әвәз олунду вә јени веркиләр мүəј- тизар» (1944, И. әфәндијевлә бирка), дә чалышмыш, иб
jән едилди. Бу, әһалинин вәзијjәтини «Шамил» (1940—41) вэ «Гардашлар» орта мәк

даһа да ағырландырды. (1948) пјесләри, hабелә хатирәләри, јол табләрдә мүәллим
МЕҺди hҮСЕЈН (Мәһди Әли оғлу гејдлари («Бир ај вә бир күн», 1963), (1921— 30), В. И.
Һүсејновун тәхәллүсү) (22.3.1909, ин- күндəликлари вар. «Шаир» (1939), «Фә Ленин ад. АПИ-дә

дики Газах р-нунун тәли хан» (1947; ә. Мәммәдханлы илә досент, проф., кафе
Шыхлы к. — 10.3. биркə), «Сәһәр» (1958), «Гара дашлар» дра мудири, декан,
1965, Бакы— Азәрб. (1958) киноссенарилəринин мүәллифи- проректор (1932—37) вә ректор (1950—

јазычысы, дир. М.П. тəнгид вә публиcистика саhə- 51) ишләмишдир. 1952—54 вә 1960—80
драматург, тəнгидчи ләриндә дә фәалијjәт көстəрмишдир. илләрдә Азәрб.ССР маариф назири ол
вә иҹтимаи хадим. Онун классик әдәби ирсә мүнасибәт мә- мушдур. 1961—65 илләрдә ЈУНЕСКО
Азәрб.ССР халг ја сәләсинә, совет әдәбијјатынын мүһүм да јашлыларын тәһсил ишлари үзрә

(1964).
ССРИ Дөвлат мука

проблемләринә һәср олунмуш мәгалә- мәсләһәт комитасинин даими үзвү олар
ләри дəрин елми-нәзәри савијjәси илә се- кән м. Совет нүмajәндә hej'әтләринин

фаты лауреаты чилир. Әсәрләри ССРИ вә бир сыра ха- тәркибиндә хариҹік өлкәләрә (Полша,
(1950). 1941 илдән риҹи өлкә халглары дилләринә тәрҹүмә Чехословакија, Франса, Нидерланд,
Сов.ЙКПүэвү. АДУ. олунмушдур. М.К. Азәрб. КП МК-нын Ефиопија вә с.) ҝетмиш, һәм ин дөвләт -
нун педагожи факүл үзвү (1958—65), ССРИ Али Советинин ләрлә мәдәни әлaгәләр үзрә тадбирләр -
тәсинин тарих шө'бә (5—6-ҹы чакырыш) вә Азәрб. ССР Али дә, ЈУНЕСКО конфранслар ында иш
сини (1929) вә Москвада Дөвләт Кине- Советинин (5 чи чакырыш) депутаты ол- тирак етмишдир. м. Азәрб. да мәктәб
матографија Ин-ту јанында академија мушдур. ССРИ Али Совети нүмajәндә тәһсилинин тарихи вә инкишафы проб
типли киноссенаричиләркурсуну (1938) hej'этинин тәркибиндә Түркпјәјә ҝет- лeмларини тэдгиг едир, халг маарифи
битирмишдир. Азәрб. Пролетар Јазы- миш, Асија вә Африка өлкәләри ја- вә педагогиканын инкишафында, јүк
чылары Ҹәмијjәтинин мәс'ул катиби, зычылары Һәмрә'jлик комитасинин сәк ихтисослы мүәллим вә ел кадр
Азәрб. Совет Јазычылары Иттифагы конфрансларында иштирак етмишдир. лар. Һазырланмасында хидмәти вар.
Тәшкилaт Комитасинин мәс'ул катиби Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени вә ме М. АКІ нин 19, 20, 25 — 28 ҹи гурул
(1930—34), Азәрб. Јазычылар Итти- далларла тәлтиф олунмушдур. Адына тајларында МК нын үзвү сечилиш
фагы Идарә hej'әтинин биринчи ка- Бакыда күчә, Газах р-нунда с-з вә мәх- дир. Азәрб.ССР Али Советинин (3,6—
тиби, ССРИ Јазычылар иттифагы тәб вар. 9 ҹу чакырыш) депутаты олмушдур.
Идарә hej'әтинин катиби (1958—65)
олмушдур. Әсәрләрн: Әсәрләрн. у 1-10. Б., (1976). Ленин ордени, 3 Гырмызы Әммәк

ACE Баш редаксија hej'әтинин үзвүдүр

Јарадычылыға мүхбир јазылары илә Рассказы. Пьесы, М., 1971.1966—79; Избр. произв.м., 1959; Повести. Бајрағы ордени вә медалларла, һәмчин
башламышдыр. Илк тəнгиди мәгаләси Әд.: Азәрбајҹан әдәбијјаты тарихи, нин Н. К. Крупскаjа ад. медалла тәл

дә, илк hекајəси («Гојун гырхымы) исә дәбијатыд "Ариф, Азәрбајҹан совет ро
(«Биздә футуризм ҹәрэјаны») 1926 ил- 9 милддә, ч. 3, Б., 1957; Азәрба јҹан совет тиф едилмишдир. 1980 илдән Иттифаг

2 ҹилддә, Б., 1967; әһәмијjәтли фарди пенсијачыдыр.
1927 илдә дәрҹ едилмишдир. Әсәрләри: Педагоҝика, ҹ. 12.
сулары» (1930), «Хавар» (1930) китаб- ден и двама" МедәРЫүсејн: Б., 1975; Б.. 1959 башгалары илә биркә; Азәрбајт
ларындагы һекајәләрдә Азәрб. кәндиндә Очерк истории азербайджанской советской чанда Совет мәктәбинин тарихинә даир

jәви епизодлары, дөврүн колорити эк- Азербайджанская литература, М., 1979: рифинин сур'әтли инкишафы. Б., 1980 (баш
сини тапмышдыр. «Тунел» (1927), «Ган
интигамы» (1928), «Кин» (1935) вә б. МЕҺДИАБАД— Азәрб.ССР Абшерон ние в Азербайджанской ССР на новом под і,
әсәрләриндә ингилабдан әрвәл һөкм сү- рнунда тәсәбә. М. Гәс. советлијинні еме, М., 1967.
рән сосиал бәрабəрсизлик, хүсуси мүл- мәркәзи, Рен мәркәзиндәт 15 км М.- МЕҺдиЗАДә Султан Аға оглу (л. 24.
кијjәтчилик eһтирасы ифша едилир. ш.-дә, Абшерон і а-ндадыр. Әһ. 2281 1.191f, Бакы) — Бөјүк Вәтән мүһарибә
Азәрб.-да Совет 'haкимијjәти уғрунда (1981). Əсас тәсәрруфаты үзүмчүлүк си гәһрәманы, гвар

мүбаризәјә, вәтәндаш мүһарибәсинә һәср дүр. Шәраб сехи, орта мәктәб, китаб дија баш сержанты.
олунмуш Дашгын» (1933—36) рома- хана, кинотургу, тибб мәнтәгәси вар. Шөһрәт орденини
нында М. Һ. фарди хусусијjәтләри илә МЕҺдиГУЛУ ХАН (? - 1845, Агдам) Һәр үч дәрәҹәсін И.Э

сечилән сурәтләр japaтмышдыр. Азәрб. Гарабағ ханы (1806 — 22]. Ибраһимлә тәлтиф олуiнуii
әдэбијјатында илк тарихи повест олан лил ханын оғлу, Х. Натәванын атасы дур. 1941 илдә Совет
«Комиссар»да (1942 — 49) пешэкар инги- дыр. Күрәкчаі мүгави тәсинин (1805) Ордусуна чагырыл

лабчы м. Әзизбəјовун сурәти өн плана бағланылмасында иштирак етмиш вэ она Мындыр. Украјна
чәкилмишдир. Ән мүһүм тарихи әсәри кен.-м. рутбаси верилмишди. Атасы өл Белорусијанын
олан «Сәһәр» (1953) романында Совет дүрүлдүкдән сонра Һакимијjәтә кечән азал едилмәс индә,

Һакимијjәти уғрунда мүбаризә епик М.Х. формал олараг хан сајылса да, әс Полшада ҝедӘії до

вус'әтлә тәсвир олунмушдур. «Тәрлан» Андә һеч бир һүгуга малик дејилди. jүпләрдә, һәмчи
нин Берлипиіп алын

həјат вә мә нәвијјатын гәләбәси уғрунда Мәдәтовун сыхындырдығы М.х. Ирана икидлик

мүбаризәјә һәсредилмишдир. Вәтән гачмаға мәҹбур олду. Лакин Иран дөв- көстəрмишдир. 1945 илгә орлудан бу
чичәкләри» (1942), «Москва» (1942), лəтинин Русија ја гаршы һәрби әмәлиј- рахы мышдыр. ІІттифаг әһәмијјотли
«Үрәк» (1945)», «Фәрјад» (1945) әсәрлә- јатларында иштирак стмәлијинә ҝөрә фәрди пенсијачыдыр.
риндә совет вәтәнпәрвәрлијинин гүдру- чар һөкумəти онун Гарабага гарытмасы әд.: Провалинский М., Кава

адамларынын мәрдлиjи вә на (Шушада jашамамаг шəртилә) разы- леры солдатского ордена, Б., 1975.
гәһрәманлығы тәрәннум олуур. Нефт- лыг верди. М.x. 1827 или мајында Ar: MEҺди JEB Дашды Мәлик оглу (1.6.
чилəрин həјатындан бәһс едән «Аб не- дама көчдү вә сијаси фәалијjәтлән әл 1900, индики Arcop путун ҹаваншир
рон» (1949), мүəjjән мә'нада онун да 19.7.1974, Arcy ІІ.) - Сосиалист
вамы олан Гара дашлар» (1957—59) ва әд.: Мирзә чамал аван. Әмэји Гәһрәманы (1950). 1944 илдән
«Jeралты чајлар дәнизә ахыр» (1965) мир Гара бағи, Гарабағ тарихи, Б., Сов. Икп үзвү. 1940 — 74 илләрдә Arcy
романлары иҹтимай, мә'нәви-әхлаги 1959; ибрагимбейли х. м., Рос- р нунун М. Б. Гасымов ад. к.-зунда ко
проблемлəpə ҹәсарәтли мүдахилә, сәнәт сия и Азербайджан в первой трети XIX ве зтчи, Калинин ад.ка, М., 1969.карын партијалы мөвгејинин ардынлы

к, зда мангабаш

чысы, сәдр
ғы бахымындан диггәтәлајнгдир. М. П. МЕҺдиЗАДә Мәһди Мәммәд оғлу тахылчылыг

ишләм ишдир. 1949 илдә
саһәсиндә jүксак

драматург кими дә танынмышдыр. (18.1.1903, индики Məбрабыл р ну, Даш- көстәриҹиләринэ наил олмушдур. 1968
Драм јарадыҹылығына «Шөһрәт» (1939) кәсән к.)— совет педагог-алими вә ма- илдән Иттифаг әһәмијjәтли фарди пен
пjеси илә башламышдыр. «Низами» ариф хадими. Педагожи е.д., проф. сијачы иди.

30°, т. 6

ва

масында

чәкди.
К.

әмәк
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МЕНДИЈЕВ Әјјуб Һәбиб оғлу (д. 28. EA Кимја Елмлари кеoлoкијасы вә кәш

9.1904, Бакы) — совет нефтчи алими. Бөлмәсинин акаде- фиjјаты» кафедра
Техника е.д. (1972). мик катиби (1967 — ларынын мүдири
ССРИ Дөвләт мү 73) олмушдур. 1958 олмушдур. В. И.
кафаты лауреаты илдән ј. Мәммәд- Ленин ад. АПИ-дә

(1950). Азәрб. ССР әлијев ад. Нефт (1932—34), С. М.

әмәкдар мүһəндиси Кимјасы Просеслә- Киров ад. Сәнаје
(1960), ССРИ-нин ри Ин-тунда лабора- Академијасында
фахри нефтчиси торија мүдиридир. (1938—40), С. М.
(1974). 1927 илдән Əсас елми ишлари Киров ад. АДУ-да
Сов.Икп үзвү. 1932 нафтен карбоһидро- (1948—65) дәрс де
илдә И. М. Губкин кенларинин вә он- мишдир. Азәрб.ССР
ад. Москва Нефт ларын төрәмәләри- EA Ҝеоложија ин
Кимја вә Газ Сә нин кимјасына һәср тунун «Нефт кеоло
најеси Ин-туну би- олунмушдур. Нафтен карбоһидрокен- кијасы» шө’бәсинин мүдири (1965 ил
тирмишдир. Азәрб. ларинин изомерләшмә реаксијасынын дән) вә М. Әзизбəјов ад. Нефт вә Ким

Нефт Машынгајырма Ин-тунун дирек- механизминин алкилсиклоһексан кар- ја Ин-тунун проф.-дур. Нефтин дəрин
тору (1938—1941), АКП БК (1941—42; боһидрокенләринин хлорлашма вә ок- лик-биоҝен мәншәли, Мәһсулдар га
1943—52) вә АКП мк катиби (1942— сидлашдириҹи аммонолиз реаксијала- тын, әсacән, алт шө'бәсиндә раст кәлән
45), Азәрб. Бору-Прокат 3-дунун дирек- рынын ганунaујғунлугларыны мүəjjән гәләви суларын дәринлик мəншәли ол
тору (1945—49), Азәрб. Дөвләт Нефт- етмишдир. Бакы бензинлари эсасында масы нәзәријjәләрини ирәли сүр
Лајиһә Ин-тунун директору (1954—62), нитротолуолун, изобутилендән изоокти- мүшдүр. Мәһсулдар гаты ики шө’бә
Азәрб. Дөвләт Нефт Снајеси Елми- ленин, әтријјат истеһсалында ишләди- јә бөлмәјин зәрурилијини сүбут етмиш
Тәдгигат Газыма Ин-тунун елми ишләр дән hептилсиклопентанонун алынма дир (1952). Гум а. вә ҝүркан-дониз
үзрә директор мүавини (1962—70) ол- просесләри М.-ин рәһбәрлији алтында нефт јатагларынын үстәкәлмәнин ал
мушдур; һазырда һәмин ин-тда баш ишланиб, сәнаједә тәтбиг олунмушдур. тындағы ганадда топланмыш нефт јы
елми ишчидир. Елми тәдгигатлары, əса- M. ACE Елми Редаксија Шурасынын ғымынын ачылмасында иштирак ет
сән, нефт ва газ гујуларынын газыма (1976 илдән), ССРИ EA Нефт кимјасы мишдир. Мексика (1956, 1967), һин
техникасы технолокијасына һәср проблемлəри үзрә Елми Шуранын (1973 дистан. (1964), Канада (1972), Австрали
едилмишдир. Азәрб.ССР Али Совети- илдән) үзвүдүр. Јүксәк ихтисаслы кадр- ja (1976), АФР вә Исвечрәдә (1978)
нин (3-ҹү чакырыш) депутаты олмуш- лар һазырланмасында хидмати вар. М. Бејнәлхалг кеoлoжи, Үмумдүнја нефт
дур. 2 орден вә медалларла тәлтиф Лондон вә Белфаст ун-тләриндә (1966), конгресләриндә вә симпозиумларында
олунмушдур. АФР-ин «Көлн-Калк» кимја фирма- мә'рузәләрлә чыxыш етмишдир. Судан,
Әсәри: Бурение скважин с очист- сында (1970) елми мүһазирә охумуш, Сомали, Занзибар, Танзанија (1962),

кой забоя аэрированными жидкостями, Бағдадда Нефт сәнајесинә аид тэдги- АБШ (1963) вә АДР-дә (1976) нефт
М., 1980. гатлар үзрә бејнәлхалг конгресдә (1974) ҝеолокијасы вә кескимјасы саһәсиндә
МЕҺдиЈЕВ Иса Мәммәд оғлу (д. 16. мә'рузо етмишдир. Халглар достлуғу мүһазирәләр охумушдур. ACE Баш ре
2.1924, индики Pүзули р-нунун Дөв- ордени илә тәлтиф олунмушдур. даксија hej'әтинин үзвүдүр (1976). Ел
ләтјарлы к.)-Сосиалист Әмәји Гәһрә- Әсәрләри: Синтетик лифләр, Б., ми кадрлар һазырланмасында хидмә
маны (1948). 1935 илдән индики Фү- 1958 (Ә. Әлијевлә биркə); Ким ја тәбиәтлә ти вар. м. бир сыра елми-күтләви
зули р-нунун Телман ад. с-зунда ман- јарышыр, Б., 1978; Олефиновые углеводо- («Азәрбајҹан нефт хәзинәсидир», «Шөj
габашчысы олмуш, һазырда бригадир роды и их применение в нефтехимической көл» вә с.) вә бәдии («Мирзә Фәтәли»,
ишләфир. 1947 йлдә тахылчылыг саhə- промышленности, Б., 1962 (совмес Ю. Г. «Әрк галасы» пјесләри вә с.) әсәрләр
синдә jүксәк әмәк көстәриҹиләринә

Гамбаровым); Нитрилы, Б., 1966. дә јазмышдыр. Гырмызы Әмәк Бајрағы
наил олмушдур. МЕҺдиЈЕВ Шәфаәт Мәммәд оғлу вә «Шәрәф нишаны» орденлари
МЕҺдијEB Меһди Адықөзәл оғлу (д. 1912, индики Губадлы р-нунун Гәз- медалларла тәлтиф олунмушдур. С. И.
(1895, кечмиш Чәбpаjыл газасынын јан к.)— Сосиалист Вавилов ад. гызыл медал алмышдыр.
Кәрәкәл к.—1938) — Азәрб.-да Совет Әмәји Гәһрәманы Әсәрләри: Нефт лајынын су илә
Һакимијjәти уғрунда мүбариз. 1918 (1948). 1945 илдән басылмасына гаршы мүбаризә, Б., 1938;
илин сентјабрындан Сов.икп үзвү. Сов.ЙКП үзвү. Проблемы генезиса нефти и формирования
Донбасда (1914) ва Орта Асијада д.ф. 1932—77 илләрдә

нда фәһлә ишләмишдир (1915—18). Губадлы вә Зәнки- ческие исследования нефтяныхМ., 1971 (совм. с А. Х.
Тырмызы гвардија дәстәзинә дахил ол

муш, Бухара вә Оренбургда əксинги хум-нәзарәт лабора- мия областей

лабчылара гаршы вурушмушдур (1918— торијасынын мүди- байджана и Туркмении, М., 1973 (совм. с
21). 1921—22 илләрдә АК(б)П Гарјакин ри, Зәнҝилан МТС. А. А. Геодакяном и др.); Практические
гәза партија комитәсиндә тә'лиматчы, индә баш агроном, Б., 1975.вопросы нефтепромысловой гидрогеологии,

Гарјакин вә Ләнкәран гәза партија директор, торпаг

комитәләриндә шв'бә мүдири, 1927— шө'бәсинин мүди- МЕҺдиЈЕВА Ҝүлхара Иззәт гызы
28 илләрдә Шамахы гәза партија коми ри, Азәрб.ССР к.т. (д. 1.7.1920, индики ҹәлилабад р-ну

тәсинин катиби, 1928—31 илләрдә назирлијиндә техники биткиләр ида- нун Оҹаглы к.) — Сосиалист Әмәји Гəh
АК(б)П МК-да тә'лиматчы, бөлмә мүди- рәсинин рәиси вә с. вәзифәләрдә ишлә- рәманы (1950). 1975 иләдәк «1 Мај»
ри олмушдур. 1932—34 илләрдә Ағҹа- мишдир. АКП 20—22-ҹи гурултајлары- с-зунда фәһлә ишләмишдир. 1949 илдә
бәди, Ҝөjчај р-н партија комитәләриндә нын нүмajәндәси олмушдур. 1948 илдә түтүнчүлүк саһәсиндә jүксәк әмәк көс
катиб, 1934—37 илләрдә Нахчыван памбыгчылыг саһәсиндә jүксәк әмәк тәриҹиләринә наил олмушдур. 1975 ил
Вилајəт Партија Комитәсинин биринҹи көстәриҹиләринә наил олмушдур. «Шә- дән Иттифаг әһәмијjәтли фарди пенси
катиби вазифәләриндә ишләмишдир. рәф Нишаны» ордени вә медалларла јачыдыр.
МЕНДИЈЕВ Солтан Мәфәр оғлу (д. тәлтиф едилмишдир. 1977 илдән Итти- МЕҺдиЈЕВА Нисә Әшрәф гызы (д.
2.12.1914, Исмајыллы р-ну, Лаһыҹ фаг әһәмијjәтли фарди пенсијачыдыр. 12.4.1928, Бакы) — совет микробиолог
к.)-совет кимјачысы (нефт кимјасы). МЕҺдиЈЕВ Шәфаәт Фәрһад оғлу микологу. Азәрб.
Азәрб.CCP EA акад. (1968; и. үзвү. (д. 15.12.1910, ҹәнуби Азәрб.-ын Сараб ССР-дә миколоҝија
1958), кимја е.д. (1955), проф. (1956). маһалы) — совет нефтчи ҝеологу. Азәрб. саһәсиндә илк азəрб.
Азәрб. ССР әмәкдар елм хадими (1979). CCP EA акад. (1958; м. үзвү 1955), кeo- елмләр доктору

илдән Сов.Икп үзвү, 1939 ил- локија-минералокија е.д. (1950), проф. (1969). 1954 илдән
дә АДУ-ну битирдикдән сонра Куј- (1951). Газ сәнајеси фахри ишчиси Сов.ЙКп үзвү. М.
бышев ад. Азәрб. Елми -Тәдгигат Нефт (1979). 1929 илдән Сов.ЙкЙ үзвү. Бө- В. Ломоносов ад.
Емалы Ин-тунда (1939—43) вә ССРИ jүк Вәтән мүһарибәси иштирокчысы. МДУ-ну битирмиш
EA Азәрб. Филиалынын Кимја Ин-тун- 1950—54 илләрдә Азәрб.CCP EA Ҝеоло- дир. 1955—71 илләр
да (1943—45) мүхталиф вәзифәләрдә ча- кија ин-тунун директору, (1958—65 ил- дә Азәрб. CCP EA
лышмыш, Азәрб.CCP EA Нефт Ин-тун- ләрдә С. М. Киров ад. АДУ-нун рек- биологија бөлмәси
да лабораторија мүдири (1945—56) вә тору, М. Әзизбəјов ад. Нефт вә Ким- нин елми катиби,
директор (1956—58), АДУ вә Аз.Hки- ја Ин-тунда (1967—70) вә с. М. Азәрб. CCP EA Top
дә дос. вә проф. (1945—67), Азәрб.ССР ад. АДУ-да нефт ва газ jатагларынын пагшүнаслыг ва Аг

вә

и газовых

лан ронларындато- Мараджаевада с. "Алены м), геотер
мия нефтегазоносных Азер

1945
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рокимја Ин-тунда лабораторија мү- нү меһди е'лан етмиш Мәһәммәд Əhməд табелијиндә кичик jашајыш мәнтәгәси
дири, Азәрб.CCP EA Зоолокија Ин- (Суданлы Мәһди) башчылыг eдирди. олан М.-ни тәгр. 1068 илдә Ширван
тунда микробиолокија бөлмәсинин рәһ- Ycјанчылар Кордофан əјалəтинин бир шаһ І Фәрибүрз (1063—96] əлә кечир
бəри, 1972 илдән Азәрб.CCP EA сыра шәһәрләрини (1881), əјаләтин инз. ди. Ширваншаһ бураја әһали көчүрә
Микробиологија бөлмәсинин дирек- м. әл-Абјəд ш.-ни тутдулар (1883), әл- рәк абадлашдырды вә нарынгаласы
тору олмуш, 1981 илдән лабораторија Абјəд әтрафында 10 минлик инқилис олан шәһәрә чевирәрәк әтрафына мү
мүдиридир. Тәдгигаты умуми вә тәтби- гошунуну дармадағын етдиләр (1883, дафиә диварлары чәкдирди. 1072 илдә
ги микробиологијаја, хүсусилә микрос- ноjабр); 1885 илин јанварында исә өл- Дәрбәнд, рәиси Мүфәрриҹин Мəсгәти
копик көбәләкләрин флорасына, сис- кәнин инэ.м. Хартуму әлә кечирдиләр. кери гајтармаг вә. М.-ни дағытмаг

тематикасына, еколокијасына, 1960 ил- Инкилтәрә—Мисир гошунларында хид- ҹәһди мүвәффәгијjәтсизлијə yғрады.
дән торпасда микроскопик көбәләкләр- мәт едән әрәб әскәр вә забитләринин чо- М.-нин феодал чәкишмәләри вә ја мон
лә һејванлар арасындакы гаршылыглы xу үсјанчыларын тәрәфинә кечди. Су- гол һүҹумлары заманы дағыдылдығы
әлагәјә, нематофаглара (јыртыҹы кө- данын ҹ.-унда нилот тајфалары үсјана eһтимал олунур.
бәләкләрә) вә амјөбофаглара һәср галхараг хариҹи гошунларын говулма- МЕҺМАН КӨЛҮ— Азәрб.ССР-дә көл.
едилмишдир. сында меһдичиләрә көмәк көстəрдиләр. Күрүн сағ саһилиндән 2 км мəсафәдә,

Әсәри: Хищные нематофаговые гри Үсјанын кедишиндә индики Судан Ағҹабәди вә Жданов р-нлары әрази
бы, Б., 1978. респ.-сынын әразисиндә (инкилисләрин синдәдир. Вахташыры гурујур.

әлиндә галан Суакиндән башга) мүстə- МЕҺМАНА ПОЛИМЕТАЛ JATA
МЕДИЈЕВА Туран Ҹамал гызы (д. гил феодал-теократик дөвләт japaдыл- ғы-Мардакерт р-нунда дәниз сәвиj
22.11.1928, Ашгабад)-совет кинеколо- ды. Дөвлəтин ҝәлиринин əсас мәнбәлә- jәсиндән 1000—1400 м јүксəкликдəдир.

гу. Тибб е.д. (1969), ри әһалидән алынан веркиләр, дөвләт Ҝеоложи гурулушунда Бајос—Бат јаш
проф. (1971). Сәһије инһисарларындан (гул тиҹарəти, фил лы сұхурлар иштирак едир. Јатаг шм.
јə ə'лачысы (1976). сүмүү ихраҹы вә и.а.) көтүрүлән мән- г. истигамәтли антиклинал гырышыг
1976 Илдән Сов. фәәт, həрби гәнимәт иди. Өлкәдә ти- ла əлагодардыр. Гырышығын ох һис
икп үзвү. н. Нә- чарәт вә сәнәткарлыг инкишаф едир, сәси шм.-г. истигамәтли гырылыб-галх
риманов ад. Азәрб. jоллар чәкилир, мәктәбләр тикилирди; ма-үстәкәлмә илә кәсилмишдир. Нәти
Дөвләт Тибб Ин- ваһид ганунвериҹилик тəтбиг eдилди. ҹәдә тырышығын ш. ганадынын Бајос
тунун 1-ҹи мүалиҹә- Меһдичиләр дөвлəтини дармадағын ет- jашлы еффузивлəринин г. ганадын Үст
профилактика фа- мәк үчүн Б. Британија өлкәнин саһил Табашир јашлы әhәнхдашылары илә
күлтәсинин 1-ҹи ма- р-нларыны блокадаја алды, 1895 илдә тәмасы japaнмышдыр. Jaтаг дамар
ма кинекологија ка- фитнәкарлыг мәгсәди илә Ефиопијаны (тәгр. 30) типлидир. Јатагда əсас фи
федрасынын мүди- меһдичиләрә гаршы мүһарибәјә тәһрик лиз минераллары галенит вә сфалерит
ридир (1976 илдән). етди (бу мүһарибә һәр ики дөвлəти дир. Онлар кварс-карбонат күтләсиндә
Әсәрләри, әсacән, зәифләтди). 1896 илдә инкилис-Мисир јуналар, дамарҹыглар, пүрузлар вә с.

аралыг јыртыгларын профилактикасы- гошунлары Мәһдичиләр дөвлəтинә гар- әмәлә кəтирир. Јатағын филизләри тәр
на,онун гадын организминдә төрәтдији шы jени həрби әмәлијјатлара башлады- кибиндәки синк вә гурғушунун мигда
ағырлашмалара, сонсузлугла мүбариза- лар. 1898 йил сентјабрын 2-дә Ум-Дур- рындан асылы олараг халис синк, ха
јə həcp eдилмишдир. 1959 илдә Азәрб. ман вурушмасында меһдичиләр ордусу лис гурғушун вә синк-гурғушун фи
ССР-дә М.-нын рәһбәрлији илә сонсуз- мәғлуб едилди. Судан Б. Британија- лизләринә ајрылыр. Дамарларда гур
лугла мүбаризә кабинети тәшкил олун- нын мүстәмләкәсинә чеврилди. Лакин ғушунун мигдары0,14—7,1%, синкин
мушдур. Судан халгынын партизан мүбаризаси ки исә 0,8—11,3%-дир. Мәһмана фи
МЕҺдиЈЕВА Ҹејран Әли гызы (д. 1, 1899 илин нoјабрына гадәр давам етди. лизлари селектив флотасија илә асан
4.1914, индики Ҝәдәбәј гас.)-Сосиа Әд.: Смирнов с. Р., Восстание сафлашандыр.
лист Әмәји Гәһрәманы (1950). 1936—60 маxдистов в Судане (1881—1899), М.—Л., МЁҺМАНДАР (фар..
илләрдә Шамхор р-нунун индики к. 1950; jенә онун, История Судана пəpəст, гонагоевәр)— орта әсрләрдә бә'

муш, 1960 илдән һәман садан Али MEһдичилик Сәр. Дея-меh- чумләдән Азәрб.-да "сара) мәмуру:
ушаг бағчасында ишләўир. 1949 илдә ди; рәһбәрлик едилмиш»; «дүз joлa M., адәтән, һөкмдар, әмир, вали, хан
үзүмчүлүк саһәсиндә jүксәк әмәк көс- чыхарылмыш» сөзүндән) — мүсәлман- вә б.-нын сарајына кәлән
тәриҹиләринә наил олмушдур. 1969 ил- ларда дини инам, е'тигад. Дини әфса- ры, елчилари (сәфир, əјаләт һакимлә
дән Иттифаг әһәмијjәтли фарди пенси- нә вә рәвајәтләрә көрә куја гијамәт кү- ри вә б.) гаршыламалы, онлaры јер
јачыдыр. нү әрәфәсиндә зүһур едәрәк Дәҹмалы ләшдирмәли вә б. хидмәтләр көстәрмәли
МЕҺдили - Азәрб.ССР ҹәбpаjыл өлдүрүб, јер үзүндә әмин аманлығы вә иди (бах һәмчинин гонагәрәстлик).
р-нунда кәнд. М. советлијинин мəркә- әдалəти бәрпа едәҹәк Мәһдијә инaмлa МЕБМАНДАРОВ Ибраһим Садыгбəј
зи. Р-н мәркәзиндән 35 км ш.-дә, Ба- әлагодар олан М. орта әсрләрдә кениш оғлу. (1852, Ләнкәран—1934, орада)
кы— Јереван д.), кәнарында, дүзән- jajылмышды. Шиә тәригəтиндә Мәһди Русијада ингилаби һәрәкат иштиракчы
ликдəдир. Əh. T059 (1981); памбыгчы- «Саһиб әз-заман» («Дөврүн һакими», сы; Сәмәдбəј Меһмандаровун гардашы.
лыг, тахылчылыг, hејвандарлыг вә «Зәманәнин саһиби») адландырылан Бакы реални мәктәбини битирмиш, Пе
барамачылыгла мәшгулдур. Орта мәк- гејб олмуш оникинҹи имамдыр. М. тә'- тербург Тибби ҹәрраһлыг Академија
тәб, мәдәнијjәт еви, китабхана, тибб лими өз иҹтимаи маһијjәти е'тибары сында тәһсил алмышдыр (1873—79).
мәнтәгәси вар. илә jәһуди вә христиан динлариндә Тәләбәлик илләриндә вә Јекатеринослав
МЕҺдиXAHлы — Азәрб.ССР Бәрдә Исанын зүһур етмәси әфсанәси илә ја- губ.-нда (индики Днепропетровск вил.)
р-нунда кәнд. М. советлијинин мəркә- хындан сәсләшир. 1930 илдә Азәрб.- həким ишләдији дөврдә ингилаби халт
зи. Р-н мәркәзиндә вә Бәрдә д.ј.ст.- да антисовет үнсүрләр мүгәддәс има- чыларын дәрнәкләриндә иштирак ет
ндан 25 км шм.-да, Гарабаг дүзүндəдир. мын зүһур» етмәси әфсанәсини јајараг мишдир. Академијада охудуғу вахтдан
ӘҺ. 128 (1981); намбыгчылыг, тахыл- кәндлиләри сосиализм гуруҹулуғундан өмрүнүн сонунадәк И. П. Павловла
чылыг, hејвaндaрлыг, багчылыг вә ба- узаглашдырмаға чалышырдылар (бах достлуг етмишдир. Азәрб.-да Совет ha
рамачылыгла мәшғулдур. Орта мәктәб, «Битдили имамы»). кимијjәти гурулдугдан сонра Бакыја
китабхана вар. МЕҺЕЛЕН, Малин (фламанд- көчмүш, 1930 иләдәк сосиал сығорта
МЕҺдичиләр — 1881 Шəрги ҹа Mechelen, фр. Malines) — Белчика- комитәсиндә Һәки ишләмишдир.
Суданда Суданлы Мәһдинин башчы- да, Антверпен əјалəтиндә шәһәр. Дил MEҺМАНДАРОВ Исаг Садыгбəј оғлу
лығы илә Түркијə—Мисир һөкмранлы- чајы вә каналынын саһилиндә порт. (1858, Ләнкәран—1909—Русијада инги
ҒЫна вә инкилис мүстәмләкәчиләринә д.ј. говшағы. Əh. 64,2 мин (1976). Ме- лаби һәрәкат иштиракчысы; Сәмәдбəј
гаршы башламыш милли азадлыг үс- тал e'малы, нәгл. машынгајырмасы, Меһмандаровун гардашы. Бакы реални
јаны иштиракчыларынын умуми ады. кимја, мебел, jүнкүл, јејинти сәнајеси; мәктәбини битирмиш (1878), Петербург
МЕҺдичйләр дөвлати— 1881 – музеј, ме'марлыг абидəлəри вә с. вар. Јол Мүһəндислари Ин-тунда тәһсил
98 илләрдә Судан да милли азадлыг MEKЈАРИЈjә, Минјаријjә алмышдыр (1879—84), Русијанын мүх
Һәрәкаты нәтиҹәсиндә japaнмыш мүс- Азәрб.-да орта әср шәһәри, гала. Мәс- тәлиф јерләриндә мүһəндис ишләмиш
тәгил дөвләт (бах Медичиләр ұсјаны). сәт вил.-ндә, хәзәр дән изи јахынлы- дир. Полша ингилаби һәрәкатынын көр
МЕҺдичиләр YCJAHы — Суданда ғында олмушдур. Бә'зи тəдгигатчыла- кәмли хадими Станислав Кунитскинин
1881 — 98 илләрдә Түркијə—Мисир рын (В. Ф. Минорски вә б.) фикринҹә јахын досту олмуш, онунла вә б. тәлә
һөкмранлығына вә инкилис мүстэм- Самур чајынын ҹ. кәнарында јерлә- бәләрлә бирликдә Петербургда, Архан
ләкәчиләринә гаршы үсјан. Үcјана өзү- ширди. Әнвәлләр дәрбəнд рәисләриниң келсқдә кизли дәрнәкләр japaтмышды.

6.r-гонаг

гонагла

Илдә
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1884 илдә һәбс едилмиш, 1885 илдә Исте'дадлы сәркәрдә М.-ун рус һәрб блокда автомашынлар үчүн гараж,
Закаспи д.ј. тикинт Исинә кетмишди. сəнəтинин инкишафында, еләҹә дә кәнч консерт вә jығынҹаглар үчүн зал, сәр

Әд.: Самедов В. Ю., Распростра- Азәрб. Совет Респ.-нда һәрби кадрлар ки салонлары, hовуз вә с. нәзәрдә ту
хидмәт- тулдугу үчүн белә бин аларын мүстәнение марксизма-ленинизма в Азербайджа- hазырланмасында көркəмли

не, ч. 1, Б., 1962. ләриолмушдур. гил Һәҹми хејли бөјүк олур. Москва
М. Гәдим Шәрг вә јунан фәлсәфә- дакы 27 мәртәбәли «Космос» М.-сында

МЕН МАНДАРОВ Кәримбəј (Әбдүлкә- синә, Авропа фәлсәфи фикринә, ис- (мемарлары В. Андрејев, Т. Заикин
рим) Мустафабəј оғлу (2.12, 1854, Шу- лам тарихинә дә бәләд иди. 19 әсрин ва б.) 1777 комфортлу jaшajыш отағы,

ша- 20.12.1929, Шу- сонларында рус мәтбуатында («Ново- 1000 нәфәрлик конфранс залы, 2800
ша)-терапевт, ҹәр- је обозреније» вә с.) атеизмә аид елми нәфәрлик банкет залы олан 4 ресторан,
pah. 1872 илдә Ба- публиcистик мәгаләләр дәрҹ етдир- бар, тиҹарәт вә мәмшәт хидмати мән
кы кимназијасыны, мишдир. Станислав, Владимир вә тәгәләри, hовуз вә с. јерләшдирилиб.
1877 илдә исә Пе- Ҝеорки орденләринин бүтүн дәрәҹәлә- Москвада «Россија» М.-сы 6000 јерлик
тербург Тибб—ҹәр- ри, hабелә Инкилтәрә, Франса вә Ру- (ме'марлары д. Чечулин, П. Штеллер
раһлыг Академија- мынијанын јүксәк һәрби мүкафатла- вә б.), Ленинградда «Ленинградь М.-сы
сыны битирмишдир. ры илә тәлтиф едилмишдир. Совет ја- 1312 јерлик (мемарлары С. Сперански,
Петербург клиник вычысы А. Н. Степановун «Порт-Ар- B, Ciрузман вә б.), «Прибалтијскаја
həрби хәстәханасын- тур», «Звонарјевләр аиләси» романла- М.-сы 2400 jерлик (ме'марлары Н. Ба
да (госпиталда) һә- рында М.-ун да гәһрәманлығындан ранов, С. Јевдокимов вә б.), Сочидә

ишләмишдир. бәһс олунур. «Жемчужина» М.-сы 4000 јерлик (ме”
Полтава губ.-нда ди әд.: Шыхлински ə., Хатирәлә- марлары О. Горјачев, Т. Панкова вә б.)
фтерија епидемија- рим, Б., 1944; Ибраһим бојлин, тикилмишдир. Бакыда «Азәрбајҹан»

сына каршы фәал мүбаризә апармыш- А., Сәмәдбəј Меһмандаров, Б., 1946; Бар- М.-сы (ме'мар М. ә. Һүсејнов) 1600
дыр. 1883 илдә Азәрб.-а гајытмыш вә суков Е. З., Артиллерия русской армии, адам үчүн нәзәрдә тутулмушдур.
Һәкимлији давам етдирмишдир. Тәдги- , 1-4, М.,1940-48; Брусов А. А., MEHMET Акиф (Mehmet Akif; тә
таты, əсасəн епидемик инфексион хәc- Мои воспоминания. М., 1958. Абасов хәллүсү; әсл ады Epco) (1873; ИсТ., , 1977.
тәликләрин профилактика вә мүалиҹә тамбул—27.12.1936, Истамбул)-түрк
синә һәср олунмушдур. м. 2-ҹи дәрә МЕҺМАНХАНА (фар. :bor-гонаг + шаири, публиcист. Панисламист, сон
ҹәли Анна вә 2-ҹи дәрәҹәли Станислав — ев, хана), гонагеви— һәр һан- ралар пантүркист олмушдур. «Сәһи
орденлари илә тәлтиф едилмишдир. сы jашајыш мәнтәгәсиндә кәлмәләрин фәләр» (1911), «Һаггын сәсләри» (1913),
МЕКМАНДАРОВ Сәмәдбəј Садыг- мүвәггәти jашамасы үчүн бина. Авто- «Хатирәләр» (1917), «Асым» (1919),
бəі оғлу (16.10.1857, Ләнкәран—12. туристләр үчүн олан м. мотел адла- «Көлкәләр» (1933) вә с. ше'р китабла

2.1931, Бакы)— һәр
би хадим, артилле
рија кен.-л. (1908).
1872 илдән чар ор
дусунда хидмәт ет

миш, Петербургда
артиллерија мәктә
бини битирмишдир
(1875). Русија — Ja
понија мүһарибәсин
дә (1904—05) 7-ҹи
Сибир артилле
рија дивизионунун
командири, Порт- Москвада «Россија, меh

Артурун мүдафиәсиндә (1904) Шәрг манханасы. 1970. Ме'мар
ҹәбһәси артиллеријасынын рәиси лар д. н. чечулин,

П. П. Ш теллер вә баш
мушдур. Порт-Артурун мүдафиәси
заманы көстəрдији икидлијә ҝөрә гы
зыл гылынҹла мүкафатландырылмыш
вә она кен.-м. рутбаси верилмишдир. ныр. Илк М.-лара лап хәдим дөврләр- рынын мүәллифидир. Јарадычылы
Биринҹи дүнја мүһарибәсиндә (1914— дән тәсaдүф едилир. Мәс., мүсәлман ғында ичтимаи мөвзулар, сосиал тә
18) 21-ҹи пијада дивизијасынын Шəргиндә белә тикилиләр карвансара рәгтијә чакырыш мүһүм јер тутур.
мандири олан м. Лодз әмәлијјатында адланырды. Сонралар, капитализм дөв- Түркиjәнин милли һимни — Истиглал
(1914) мəһарәт вә шәхси икидлик көс- рүндә тиҹарәт әлaгәләринин кениш- маршынын (1921) мүәллифидир.
тəрмиш, 2-ҹи Гафгаз Ордусунда кор- ләнмәси нәтиҹәсиндә М.-ja oлан eh- МЁҺMET EMин (Mehmet Emin;
пус командири тә”јин едилмишди. 1918 тијаҹ кетдикҹә артдығындан, jaшajыш хәллүсү уурдагул, Yurdakul) (1.
илдән һәрби назир олмасына бахмаја- отаглары коридор боју груплашмыш, 5.1869, Истамбул—14.1.1944, Истам
раг мүсaвaт һөкумəтинин халга зидд Умуми холлу, рестораны вә хидмәт бул)-түрк шаири. Пантүркизмин идео
сијасəтиндән наразы иди. отаглары олан мүасир м. типи јаран- логларындан иди. «Жәнә түркләр» пар

Азәрб.-да Совет Һакимијjәтинин мышдыр. Јени типли, М.-ларда jаша- тијасындан мәҹлисин депутаты олмуш
гәләбәсиндән сонра м. Азәрб. həрби јыш отагларынын јерләшдирилдији дур. Сонралар Ататүрк һәрәкатына го
мәктәбиндә топчулуг ихтисасындан шулмуш, Бөјүк Милләт Мәҹлисинә де
дәре демишдир. 1920 илин августунда путат сечилмишди. «Түрк сазы» (1914)
м: вә ә. Шыхлински Баш Гәраркаһда китабындакы ше'рләриндә иҹтиман зүл
ишләмәк үчүн Москваја көндәриләр мә, истибдада гаршы чыкса да, сонра
кән Н. Нәриманов В. И. Ленинә јаз лар мүртәҹе мөвге тутмуш, түркләрин
мышды: «...Биз онлaры гәраркамда гэдим ми фик дөвлати Тураны тәрән
ишләмәк үчүн Сизин сәрәнҹамыныза нүм етмишдир («Зәфәр jолунда», 1918;
көндәририк, чунки бир һәрби мүтә «Турана доғру», 1918 топлулары).

хассис кими онлар әвәзедилмәздир». әд.: Гасанова Э. Ю., Идеология
М. Москвада Артиллерија Низамна буржуазного национализма в Турции в
мәси һазырлајан Комиссија hej'әтинин период младотурок (1908—1914), Б., 1966;
тәркибинә дахил едилмишди. 1921 илин Гарбузова В. С., Поэты Турции пер

јајында Азәрб.CCP həрби комиссар вой четверти ХХ века, л., 1975.

лығынын сәрәнҹамына көндәрилмиш, MEHMET ||—бах Мәһәммәд II.
Азәрб. Совет гошунлары гәраркаһына МЕҺРАБ (әр. о- ибадәткаһ)
дахил едилмишди. 1924—27 илләрдә мәсҹидләрдә гиблә ҹәһәтләки (Мәккә
М. бирләшмиш Азәрб. командирләр истигамəтиндә) диварда дүзәлдилән вә
мәктәбиндә вә Загафгазиja həрби ha өнүндә намаз гылынан ојуг, тахча.
зырлыг мәктәбиндә дәрс демишдир. Бакыда «Москва» меһманханасы. 1978. Планда јарымдаирәви (бә'зән дүзбуҹаг
1928 илдә ордудан тəрхис олунмушдур. Ме'мар м. ә. Һүсејнов. лы) олан м. јарымкүнбəзлә тамамла
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ныр, jаш суваг, мәрмәр, кәҹ, ағам үзә- сүлaләсинә рәсмән сон гоjулса да, 9 əср- гәдәрдир (Багатсар д.). Гранит, грано
риндә ојма орнаментләрлә, инкрустаси- дә белә мәнбәләрдә онун бә'зи нүма- диорит вә с. интрузив сухурлардан
ја, дивар рәсми, һәмчинин декоратив jәндәләринин (II Вараз Трдат, II Ҹаван- тәшкил олунмушдур. Дағлыг ксеро
јарымсүтунлар вә кичик тағлар гурша- шир вә б.) ады чәкилир. фит биткиләри, субалп чәмәнликлари,
ғы илә бәзәдилир. Бир јердән башга је- МЁҺРӘлиЈЕВ Мүрсәл Меһралы оғ- налыд вә палыд-вәләс мешәләри вар.
рә апарыла билән ојма орнаментли лу (д. 1900, индики Жданов р-нунун М.с.-нин Азәрб.ССР-дәки һиссәси
ағамдан М.-лар да вар. Таталлар к.)— Сосиалист Әмәји Гәһ- Бартаз д.-ндан (2270 м) башланыр вә
МЕКРАБ МИРЗә (?—?)-Сәфәви рәманы (1948). 1932—70 илләрдә Жда- Араз чајына тәрәф узанараг төдриҹән
haкимијjәтинә каршы Ширван үсјаны- нов р-нунун индики «Јени həјат» к-зун- алчалыр.
нын (1549) башчысы. Бүрһан Мирзәнин да чобан, баш чобан вә cәдр ишләмиш- МЕҺPЙ ХАТУН (Mihri Hatun) (1456,
мәғлубијjәтиндән сонра үсјанчылар онун дир. 1947 илдә гоjунчулуг саһәсиндә Амасја— 1514, Амасја)-түрк шаирәси.
гоһуму, кәнҹ М.М.-ни Ширваншаh jүксәк әмәк көстәриҹиләринә наил ол- мә'нәви азадлығын, мәһәббәтин тә
e'лан етдиләр. Ширван бәрләрбəјиси А6- мушдур. Гырмызы Әмәк Бајрағы ор- pəннүмү поезијасынын əсас мөнзусу
дуллахан Устаҹлы Буғурт галасы ja- дени илә тәлтиф едилмишдир. 1970 дур. Әcacән, гәзәлләр јазмышдыр. Әсәр
хынлығында үсјанчылары мәғлуб етди. илдән Иттифаг әһәмијjәтли фарди пен- ләриндә азадфикирлилик, мүсәлман

Кичик дәстә илә гача билән М.М.-нин сијачыдыр. әхлаг нормаларына, орта әсp eһкам
сонракы талеји барәдә мә'лумат јоxдур. МЕҺРӘли JEB Паша Бәкир оғлу (5. ларына гаршы е'тираз, илаһи һикмәт

әд.: Петрушевский и. п., 10.1908, Губа —27.6.1968, Бакы)=co- вә әдaләтә шүбһә ифадә олунмушдур.
Азербайджан в XVI—XVII веках, в кн.: сналист Әмәји Гəh Ше'рләри самимилији, дилинин садә

Сборник статей по истории Азербайджана, рәманы (1949). 1943 лији илә сечилир.
в. 1, Б., 1949.

илдән Сов.Икп үз Әсәри: Диван Критич. текст и всту:

МЕҺРАБАД-Меһраван ш.-нин елми вү. 1931 — 68 илләр пит. статья Е. И. Маштаковой), М., 1967

әдәбијјатда сәһвән ишләделән дә Бакыда к.т. тех
(Мәтн түрк дилиндәдир).

МЕҺРАВАН—Гафгаз Албанијасында никумунун дирек МЕЧЕК (Mecsek)-Маҹарыстанын ҹ.
шәһәр-гала. Албан тарихчиси Мовсестору, Бакы Шәһәр Г.-индә дағ массиви. Һүнд. 681 м-ә гә
Каланкатлынын мә'луматына көрә, Иҹраијjә Комитасин дәрдир. Әcacән, əhəнкдашылардан тәш
Меһраниләр сүлaләсинин баниси Meh- дә к.т. шө'бәсинин
ран Ҝирдиман əјалəтиндә мәнгәрәли мүдири,

кил олунмушдур. Карст инкишаф ет
Масаллы Мишдир. Даш көмүр чыхарылыр. Па

бир јердә салмышды. Меһраниләрин р-ну к.т. шөбәси лыд вә фыстыг мешәләри, бағ вә үзүм
илкин игамәткаһы олмушдур. Јери нин баш агроному, лүкләр, балнеоложи-иглим курорту
муəjjәнләшдирилмәмишдир. Губа р-н Иҹраијjә (Шиконда) вар. Туризм инкишаф ет

әд.: История агван Моисея Каганкат- Комитасинин сәд мишдир.

ваци, пер. с арм., СПБ., 1861; Тревер ри, Бакы вил.-и мешә тәсәррүфаты МЕЧИЈЕВ Казым Беккијевич (1859,
К. В. Очерки по истории и культуре Кав- Идарәсинин рәиси, Губада 2 Л»-ли индики Кабарда-Балкар МССР, Ши
тов З. М., Азербайджан в VII—IX вв., C-зун вә консерв заводунун директору ки аулу — 25.3.1945, индики Газах.ССР,
Б., 1965; Мамедов т. м., Албания вә с. вәзифәләрдә ишләмишдир. 1948 Талды Курган ш.)-балкар совет шай
и Атропатена по древнеармянским источ- илдә түтүнчүлүк саһәсиндә jүксәк әмәк ри. Јазылы балкар әдәбијјатынын ба
никам, Б., 1977. көстәриҹиләринә наил олмушдур. Орден ниси. Ингилабдан әрвәлки әсәрләриндә
МЕКРАН (?—?)—Меһраниләр сүлaлә- вә медалларла тәлтиф едилишдир. демократик вә һуманист идејалар әкс
синин баниси (тəдгигатчыларын фик- MEҺРӘлијEB Сејфи Сејид оғлу олунмушдур. Бөјүк Октјабр сосиалист

сосиализмринҹә тәгр. 4 əсрдә jашамышдыр). Мов- (1900, индики Зәрдаб р-нунун Дәли- ингилабыны алгышламыш,
сес Каланкатлынын мә'луматына əса- гушчу к. — 8.3.1977, орада)–Cocиалист гуручулуғуну тәрәннүм етмишдир.
сән Сасаниләр нәслиндән олан М, һөкм- Әмәји Гәһрәманы (1949). 1952 илдән Әсәри: Огонь очага, М., 1970.
дар һүрмүздә гаршы суи-гәсддә ишти- Сов. Икп үзвү. 1931—71 илләрдә «Ба- Мечников Илја Илич (3.5.1845,
рак етдигинә көрә і Хосров пәрвизин кы фәһләси» к-зунда чобан, бригадир индики Харков вил., Купјано р-нунун
[590—628] ҹәзaсындaн горхараг, 30 мин вә колхозчу ишләмишдир. 1948 илдә го Ивановка к. —2.7.
аилә илә бирликдә Албанијанын (Гаф- јунчулуг саһәсиндә jүксәк әмәк көстә 1916, Парис)-рус
газ) Ути əјалəтинә гачмышды. ІІ Хос- риҹиләринә наил олмушдур. 1971 илдән биологу вә патологу,
ров М.-ын хәзәрләрлә бирләшәҹәјин- Иттифаг әһәмијjәтли фарди пенсија тәкамүли ембрио
дән еһтијат едәрәк ону бағышламыш вә чы иди. локијанын банилә
Ути əјалəтини ирси мүлк кими она вер- МЕҺРәлиЈЕВ Һүсејн Ејваз оғлу (д.
Мишди. 28.1.1907, индиқи Фүзули р-нунун Ва- риндан бири. Нобел

Әд.: бах Меһраван мәгаләсинин, әдә бык.) — Сосиалист (1908).
мүкафаты лауреаты

бијјатына.
Петербург

Гәһрәманы ЕА-нын Фәхри үзӘмәји

МЕКРАНИЛӘР — Албанија (Гафгаз) (1950). 1930 илдән

һөкмдарлары сүлаласи (тәгр. 510— Сов. ИКП үзвү. 1926 сијск ун-тинин
вү, (1902), Новорос

тәгр. 705). Баниси Меһрандыр. Нүма — 68 илләрдә инди- проф. (1870—82).
jәндәләри: Армаел, Вард, Ҹəсур Вар ки Фузули р-нунун Новороссијскдә ла
дан, 1 Варазман, Шушик, Вараз Гри Ҝ. Əcəдов ад. к-зун- бораторија, сләҹә дә
гор, Вараз Перож, Језид Хосров, ІІ Ва да тракторчу, бри- инфексион хәстәликләр әлејһинә илк рус
разман, Ҹаваншир, Вараз Трдат гадир вә cәдр ишлә- бактериоложи ст. (1886, Н. Ф. Гамале
вә б. Ҝөркəмли нүмajәндәләри: Ва мишдир. 1949 илдә ја илә бирликдә) тәшкил етмишди. 1887
раз Григор (тәгр. 628—636], Ҹаваншир. памбыгчылыг саhə- илдә Русијаны тәрк едәрәк Парисә кө
Тәдгигатчыларын фикринҹә М. һәлә 4 синдә jүксәк өмәк чән М.-а Л. Пастер ин-тунда лаборато
әсрдән Кирдиман , haкими олмушлар. көстәриҹиләринә на- рија верилди. Онун лабораторијасы
Мовсес Каланкатлынын јаздығына кө ил олмушдур. 2 дә- тибб елминин мəркәзинә чeвpилмиш
pə qəсур Вардан албан Аршакиләринә фә Ленин ордени илә тәлтиф едилмиш- ди. Бу мүддәтлә М. Русија илә әлaгәси
сон гоjуб haкимијjәтә кечмишди. Јерли дир. 1968 илдән Иттифаг әһәмијjәтли ни кәсмәјиб, мүнтәзәм олараг К. А. Ти
әһалинин дилини, адәт-ән'әнәләрини фарди пенсијачыдыр. мирјазев, И. М. Сеченов, И. П. Пав
вә христианлығы гәбул едәрәк тәдри- МЕБРИ—Ерм.ССР-дә шәһәр типли гəс. лов вә б. илә јазышырды. 1866 — 86 ил
ҹән албанлашан М. әразиләрини Ибери- Меһри р-нунун мəркәзи. Меһри чајынын ләрдә М. мүгајисəли вә тәкамүли
јадан дәрбəнд кечидинә вә Араз чајы- саһилиндә, Меһри д.ј. ст.-ндан 5 км бриолокија мәсәләләри илә мәшғул ол

кенишләндирдиләр. Пајтахты аралыдыр. Шәраб, консерв, пендир, муш (А. О. Ковалевски илә бирликдә)
Кирдиман галасындан Бәрдәјә көчүрән барама тохуму, даш-чынгыл з-длары; чохһүҹејрәлиләрин мəншәзинә даир ори
М.-ин гыш игамәтҡаһы иберија илә уз. 48 км олан М. —Гаҹаран автомо- жинал нәзәријjә тәклиф етмишдир.
сәрһәдин јахынлығында јерләшән Хал- бил макистралы вар. 1882 илдә фагоситозу аjдынлашдыр
хам ш. Иди. м. Бизанс, Сасаниләр, МЕҺРИ силсиләси, Меһри- мыш, сонралар исә фагоситар нәзәриj
әрәбләр вә хәзәрләрә гаршы мүбаризә ҝүнеј силсиләси—Ерм.ССР. jәни вермишдир. М.-ун бактериолоки
апармышлар. М. дөврүндә Албанијада дә (Меһри вә Гафан р-нлары) вә гис- jаjа аид әсәрләри вәба, ҹүзам, вәрәм,
сəнəткарлыг, тиҹарәт, елм вә мәдәнијjәт мән Азәрб.ССР-дә (Зәнҝилан р-ну) гарын јаталағы вә с. jолухуҹу хәстә
инкинаф етмишди. Албанијанын Әрәб дағ силсиләси. Зәнкәзур силсиләсинин ликләрин епидемиолокијасындан бəhc
хилафәтинә бирләшдирилмәси илә м, ҹ,-ш. голу. Уз, 50 км, һүнд. 3256 м-ə eдир. М.-а көрә вахтындан аввал го
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чалмаја вә өлүмә сәбәб организмин мик- дә нәинки М. биткиләрини, Һәм дә opa- Азербайджана, Б., 1962; jенә
роблар вә бағырсагда чүрүмә әмәлә дакы ҹанлылар аләмини бирләшдирир. Субтропические леса Талыша, Б., 1979;
кəтирән бактеријаларын ифраз етдији Морозовун м. Һаггындакы тә'лими өз Алиев Г. А., Халилов м. Ю., При:
зәһәрләрлә зәһәрләнмәсидир. м, бу əксини мешәшүнаслыгда— метәчилијин куринские тугайные леса Азербайджана,
ҹәһәтлән бағырсаг

шев Б. и., Крылов Г. , Леса,В. Далее, во:
әһәмијjәт верирди. М. организмин киләрин нөн тәркибиндән, биоложи хү- 1981 «Природа мира»).
өз-өзүнә зәһәрләнмәсинә гаршы бир сусијjәтиндән, oнлaрын јашы вә мүəj
сыра профилактика вә кикијена тəд- jән физики-ҹоғрафи шәраитиндән асы- МЕШә ГАНУНВЕРИҹилији
бирләри (гиданы стерилләшдирмәк, лы олараг М.-ни тәшкил едән биткиләр ССРИ-дә мешәләрдән истифадә илә әла
əти аз jeмәк, сүд мəhсуллары илә гидан бир нечә japусда инкишаф едир. 1-ҹи гадар иҹтимаи мүнасибәтләри танзим
ланмаг вә с.) тәклиф етмишдир. М. јарус һүндүр ағаҹлардан (шам, күкнар, ләјән ганунлагын вә дикәр актларын
мүхталиф тохумаларын һүҹејрәләри- палыд, фыстыг вә с.), 2-ҹи јарус нис- мәҹмусу. Мешә ганунвериҹилијинин
ни заифләдиб, oнлaры чүрүдән бағыр- бәтән алчагбојлу ағаҹлардан (вәләс, ҹө- вәзифаси ашағыдакылардыр: Х.Т.-нын
саг зәһәрләринә гаршы мүбаризәдә сүд кә, ағҹагајын вә с.), 3 ҹү јарус коллар- вә әһалинин одунҹаға, диҝәр мешә мәh
туршулу гыҹгырма бактеријаларын- дан (әзкил, jемишан вә с.), ашағы— сулларына олан тəлəбатыны өдәмәк,
дан истифадә етмәк фикрини ирәли 4-ҹү вә 5-ҹи јаруслар исә колҹуг-от вә мәшәл ри, сулары мүһафизә етмәк, онла
сүрүрдү; бу исә мүасир антибиотика- мамыр-шибјә өртүүндән (ахырынҹы рын горујуҹу, иглими танзиметмә, ca
нын əсасыдыр. Вахтындан аввал гоҹал- бә'зән олмур) ибаратдир. М.-дә бә'зән нитарија- кикијена, сағламлашдырма вә
ма илә мүбаризанин сон мərcəдини М. japуссуз биткиләрә дә тәсaдүф олунур; диҝәр фајдалы тәбии хассəлəрини күч
Ортобиозда»—јə'ни «сакит вә тәбии Азәрб.ССР-ин М.-ләриндә тәбии һал- лəндирмәк үчүн мешәләрдән сәмәрәли
өлүмлә гуртаран там вә хошбәxi həјат да налыд, фыстыг, вәләс, дәмирағаҹ, истифадәни, онларын мүһафизәсини,
сикли»нә наил олмагда көрүрдү. м. фындыг, əзкил, зоғал вә с. битир. Бит- горунмасыны, бәрпасыны вә мәһсулдар
«Очерк вопроса о происхождении ви- дији иглим вә торпаг шәрайтиндән асы- лығынын јүксәлдилмасини тә'мин ет
дов» (1876), «Етјуды о природе чело- лы олараг мухталиф ағам вә кол ҹинс- мәк, Һабелә мешә мүнасибәтләри саһә
века» (1904) вә с. әсәрләр јазмышдыр. ләри ајры-ајры М. типләри әмәлә ҝәти- синдә мүəссисәләрин, тәшкилатларын,
Ардыҹыл дарвинист олaн М. Дарвинин рир. Бир бириндән фәргләнән илкин идарәләрин вә вә әндашларын һүгуг
тәкамүл нәзәријjәсини јарадычылыгла вә төрәмә м. типи вар. Илкин М. ларыны горумаг, гапунчулуғу мөһкәм
инкишаф етдирирди. Бир материалист типи инсанын 1ə'сири олмадан инки- лән дирмәк.
кими М. биолокијада идеализм ҹәрә- шаф едир. Төрәмә м. типи инса- Азәрб.ССР-дә мешә мүнасибәтләријанларына гаршы ачыг едир- нын фәал тә'сири нәтиҹәсиндә әмәлә ССР Иттифагы вә мүттәфиг респуб
ди. М. Үмумнәзәри вә фәлсәфи проб- кәлир. Белә ки, инсанын мүхталиф тә- ликаларын мешә ганунвериҹилијинин
лeмләрә дә тохунур, дини, идеалист сәрруфат фәалијjәти нәтиҹәсиндә — Әсаслары (1977), Азәрб.ССР Мешә Мә
вә мистик дүнјакөрүшү тəнгид едирди. изнəјарпаглы (шам, күкнар) М.-ләрин ҹәлләси (1978, декабр) вә дикәр актларИҹтимаи-сијаси мәсәләләрдә чар дес- башдан-баша гырылмасы заманы ла низaмлaныр.
потизминин кəскин душмани иди. Һ. лар тозағаҹы вә гoваг М.-си илә, палыд- МЕШә ГУРУЛУШУ — мешә фондунун
Зәрдаби өз мәгаләләриндә М.-ун тəд- лыг күкнар ағаҹлығы, јахуд кол пөһ- тәшкилинә, тәсвиринә (мешәләрин так
гигaтлaры барәдә мә'лумат вермишдир. рәләри илә, вәләс вә фыстыглыг тоза- сасијасы), мешәләрин учoтyндa вә өjpə
Н. Нариманов М.-ун алимлији илә ја- ғаҹы М.-си илә, Азәрб.ССР-ин М.-ла- нилмәсиндә, перспектив дөвр үчүн менашы иҹтимаи симacыны да јүксәк гиј- риндә исә фыстыг вәләс вә гoвaгла, па- шә тәсәррүфатынын идарә олунмасы
мәтләндирмишдир. 0, М.-ун вәфаты лыд вәләслә әвәз олунур. м. јанғын- лајиһәсини тәртиб едир вә. комплекс
мүнасибәтилә 1916 илдә јазмышды: лары М.-jә бөјүк зәрәр вурур. Бу тадбирләр һазырлајыр. М.г.«Һәгигәтән Мечникову бир Русија вә ја заман М. фаунасы да мәhв олур. М.- мешә әһтијатларынын јенидән бәрпасы
бир Франса итирмәди. Бәлкә һамы мил- нин бөјүк әразисинин мəhв олмасы за- вә даһа сәмәрәли истифадәси, мәшә гыләтләр, даhа доғрусу, бүтүн инсанлар маны бир сыра кимјави елементләрин, рылмасынын мигдары, ил əрзиндә гыитирдиләр». оҹүмләдән карбонун биоложи дөвра- рылаҹаг оптимал нормасыӘсәрләрн: Страницы воспомина ны сүр'әтләнир вә Co, һалында атмос- вә с. үчүн əсас тəдбирләр мүəjjән единий, М., 1946; Избр. биологические ферә дахил олур. м. биокеосенозунун лир.

1950; Избр. произв., М., 1956; компонентлари арасында онларын өз- МЁШә зоЛАГЛАРЫ, мешә горуЭтюды оптимизма, М., 1964; Академиче- ләринә мәхсус маддәләр вә енержи мү- јуҹу золаглар—бахское собр. соч., т. 1—16, М., 1962—64; бадиләси Горуіуму
кeдир. Бу мүбадилә про- мешә золаглары.Письма (1863—1916), М., 1974.

Әд.: Манадеева Р. ш., Эволю- сесиндә үзви маддəлəрин топланмасы МЕШә зоНАЛАРЫ – тәбии ланд
вә дәјишилмаси баш верир. Материкин шафтларда мешә биткиләринин үстүнсвете философских вопросов современной 29%-и М.-дир. Умуми М. cahəсинин олдуғу чоғрафи зоналар. Шимал вә ҹә

биологии, Томск, 1963; Резник с. Е. -41,5% -и Америкада, 17,2%-и Африкада нуб Јарымкүрәләринин екваториал,
Мечников, М., 1973; Могилевский вә ССРИ истисна олмагла 13,3%-и Аси- тропик, субтропик вә мүлајим гуршагБ., Жизнь Пирогова, Илья Мечников, јада jajылмышдыр. ССРИ əразисинин ларындадыр.М., 1979.

34%-и, очүмләдән Азәрб. ССР əрази- Екваториал гуршағын
МЕЧЕРДА (әр... >JШимали Аф- синин 10,8%-и мешәликдир. Физики- мешә зоналары екваторун һәр
рикада, Әлҹәзаир вә Тунисдә чај. Уз. чоғрафи зонанын шәраитиндән асылы ики тәрәфиндә, ҹәнуби Америка (Ама

һөвзәсинин саh. 22 000 км?. олараг М.-дә өзүнәмәхсус еколожи- зон чајы һөвзаси), Екваториал Афри
Тел-Атлас д-рынын ш. голларындан биоложи хусусијjәтләрә, бөјүмә, инки-ка, ҹәнуб-Шəрги Асија вә Океанијада
башланыр. Тунис көрфәзинә төкүлүр. шаф вә узунөмүрлүлүјә малик бу вә ja jajылмышдыр. Табии просесләрин мөвСувармада истифадә олунур. М.-нын дикәр ағаҹларын, башга М. биткиләри- сүм үзрә гејри ритмиклији, ил əрзиндә
дәрәси Тунисин мүһүм к.т. р-нудур. нин нөв тəркиби јараныр. Тропик М.- күндүзүн узунлуғунун аз дəјишкәнлиМЕЙДИЈА (Medgidia)— Румынија- ләр нөв тəркибинә көрә даhа мухталиф- jи, һава темп рунун вә рүт убәтләнмә
да шәһәр. Нәгл. говшағы. Әһ. 40 мин дир. Онлар ксерофил биткиләр, кол- нин јүксәк олмасы илә сәҹијjәләнир.
(1977). Өлкәдә тикинти материаллары луглар, чох вахт М.-сиз бөјүк саһәләри Иллик јағынты 2000—7000 мм-дир.
истеһсалы мәркәзләриндән биридир. өртмүш oтлaрлa бирликдә, јахуд саван- Подзоллашмыш латeрит торпаглар јаМеханика з-ду, јејинти сәнајеси мүəсналар шәклиндә мөвҹуддур. Битмә шә- jылмышдыр. Чајлары чохсулудур. Бусисəлəри вар. райтдан асылы олараг чохлу ағаҹ ҹинс- зона һәм и шəјашыл рүтубәт
МЕШә—Јерин битки өртүүнүн əсас ләри гијмәтли м. формасијалары — ли екваториал мешәләр вә
типләриндән бири; биткиләрин бир чох шамлыг, күкнарлыг, палыдлыг, фыс- тыса гураглыг дөврү кечи
həјат формалары илә тәмсил олунур. тыглыг вә с. М.-ләр әмәлә кəтирир. Ил- pəн екваториал мешәләр
Бурада əсас јери ағаҹ вә коллар, икин- кин вә төрәмә м. типләри илә јанашы jарымзоналарына бөлүнүр. Мешәләр
ҹи јери от, колҹуг, шибјə, мамыр вә с. ардыҹ пөһрәликлари (Орта Асијада), нөв e'тибары илә зәнҝ индир (naлматутур. М.-ни әмгәлә ҝәтирән биткиләр алчагбојлу сидр коллары (Шәрги Си- лар, лианалар, епифитләр). Екі ата
биркә инкишаф просесиндә бир-биринә бир вә Узаг Шәргдә), һәмчинин енли- риал гуршағын мәшәләр зонасы Јер кү
тә'сир eдир, jajылдығы мүһитлә гар- јарпаглы кол пөһрәләриндән (сөјүд, рәсинин ән аз өjpәнилмиш саһәләриншылыклы әлaгәдә олуб, динамики вәһ- пүстə, carгыз вә с.) ибарәт м. форма- дәндир.
дәт тәшкил eдир. М. Һаггындакы ан- сијалары да кениш јајылмышдыр. Тропик гуршагларын ме
лајышлары илк дәфә Г. Ф. Морозов әд.: Әсадов К. С., Мешәләрiн шə зоналары. Флориданын ҹ.-у,
ирәли сүрмүш вә көстəрмишдир ки, сәрвәти, Б., 1981; Сафаров И. С., Вест-Һинд, Мәркәзи вә Ҹəнуби Амери
M, тәбиәт тәзаһүрләриндән олуб, өзүн- важнейшие древесные третичные реликты ка, Африканын (әсacән, Мадагаскар а.)

заманы

мешанин

460 км,
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вә Австралијанын ш.-индә, Океанијанын лы мешәләр. Тајга јарымзонасы, исә бу иш һасилат сәнајеси характери
ба'зи адаларында jajылмышдыр. Рүту- әcacән, Аврасијада jajылмышдыр, Г.- дашыбыр вә мүстәгил мешә тәдарүкү
бэтли, јахуд мөвсүми рутубәтли тропик дән ш.-ə 12—13 мин ҡм мəсафәдә уза- сәнајесинә ајрылыр. Одунҹаг e'малы
иглими, мешә биткилији вә с, илә сәҹиј- ныр. Гарышыг вә енлијарпаглы мешә үзрә бүтүн истеһсал ишлари менә
jәләнир. Орта ајлыг темп-р тəрəддүдү јарымзоналарынын ареалы нисбәтән е'малы сәнајесинә аиддир. ССРИ менә
кичикдир (18-дән 28°С-jәдәк). Даими кичикдир. Гарышыг мешәләр мүлајим е'малы сәнајесинә бир нечә истеһсал
jүксәк темп-р ил əрзиндә битки вeкeта- гуршагларын оксанјаны һиссәсиндә вә груплары дахилдир. Онларын бир гис -
сијасынын интенсивлијинә сәбәб олур. кечид тәшкил едән р-нларында, енли- ми ағам е'малы сәнајесини, дикари сел
Бу гуршагларын М.з. даими руту- јарпаглы мешәләр, әсacән, Аврасијанын лулоз-кағыз, һидролиз вә мешә-кимја
бәтли вә мөвсүми рутубат- г.-индә jajылмышдыр. ССРИ мешәлә- сәнајесини әмәлә ҝәтирир. ССРИ умуми
ли мешәләр јарымзоналарына бө- ринин (770 млн. hа) чох һиссаси тајн одунҹаг eһтијатына көрә дүнјада бирин
лүнүр. Биринҹи јарымзонада , иллик га вэ гарышыг мешәләр, аз һиссаси ҹи јери тутур.

јағынты, адәтән, 2000 мм-дән чох, рү- исә енлијарпаглы мешәләр јарымзона- МЕШә тәсәPPүФАТЫ — ичтимаи
тубәтләнмә бәрабəр, мөвсүмләр арасын- сындадыр. Азәрб.ССР мешәләринин истеһсал саһәси; мешәләри өjpәнмәк,
да иглим фэрги аздыр. Гырмызы-сары (1 млн. hа) чох һиссаси енлијарпаглы учота алмаг, јени мешәләр салмаг, онла
латeрит торпагларда сых һәмишəјашыл мешәләр јарымзонасына аиддир. ры јанғындан, хәстәлик вә зəрəрвери
мешәләр үстүнлүк тәшкил eдир. Гураг МЕШә кимЈАСЫ — кимјанын бир чиләрдән горумаг, мешәләрин горујучу
мөвсүмлэри ајдын көрүнән р-нларда бөлмәси; одунҹағын термик парчалан- вә биотəнзимләјиҹи функсијасыны сах
формалашан икинҹи јарымзона жениш масы вә кимјави е'малы (әсacән, кани- ламагла, х.т.-нын мешә материалына
саһә тутур. Бурада зај әрзиндә ҹәми фол вә скипидар истеһсалы) мәсәләлә- олaн тәләбини өдәмәк мәrcəди илә ме
60—100 мм јағынты дүшүр. Тропик рини өjpәнир. 19 әсрин сонларындан шәләрдән сәмәрәли истифадә олунма
гуршагларын дағлыг саһәләриндә иjнә- e'тибарән селлулоз вә кағыз истеһсалы сыны тә'мин едир. М.т. истеһсал про
јарпаглы вә јарпағыны төкән ағаҹлар илә 20 әсрин 30-ҹу илләриндән исә һид- сесинин узунмүддәтли олмасы илә фәрт
да битир. Океан вә дәнизләрә јахын ролизлә мәшғул олан сәнаје, одунҹа- ләнир (50—100" ил вә даhа чох). Соста
әразиләрдә мешәләрин чох һиссәси ин- ғын кимјави е'малы сәнајесинин мүс- лист "M.т.-нын əсас вазифаси биосферин
санлар тәрәфиндән гырылмыш, какао, тәгил саһәләри олдуғундан М.к.-нын əсас компонентлариндән олан мешәләр
гәһвә, шəкəр гамышы, памбыг планта- тәдгигат објектлари сајылмыр. М.к. сә- дән сәмәрәли истифадә етмәк, ону ин
сијаларына чевритмишдир. најесиндә 100-дән чох мухталиф мәһсул дики вә кәләҹәк нәсиллəрин хејринә го
Субтропик гуршагла• нөвү истеһсал едилир. Одунҹағын рујуб сахламагдыр. Х.т. әһәмијjәтинә

рын мешә зоналары биткилә- (адәтән, енлијарпаг ағаҹ ҹинслари одун- көрә мешәләр 3 група бөлүнүр: хүсуси
рин фасиләсиз векетасијасына имкан ҹағынын) термик e'малы просеси һава горујуҹу әһәмијjәтли мешәләр (CCРИ
верән гышын јумшаг кечмәси илә сәҹиј- дахил олмајан хүсуси собаларда апа- дә үмуми мешә саһәсинин 18,8%-ини
jәләнир. Зона Темиһилеј, гары- рылыр (бах Ағамын гуру дистилләси). тәшкил едир), истисмар әһәмијjәтли ва
шыг муссон мешәләри вә Термик парчаланманын мәһсуллары горујуҹу мешәләр (6,9%), одунҹаға олан
Аралыг дәнизи типли јајы ағаҹ көмүрү, татраналты су вә аға тəлəбаты өдәјән мешәләр (74,3%). Азәрб.
гурагмешәвәколлуглар ја- гaтрaнындан ибарэтдир. Канифол иj- ССР-дəки мешәләр I група дахилдир.
рымзоналарына бөлүнүр. hемиһилеј нəјарпаглы ағаҹларын, әсacән, шам Азәрб. ССР-дә 34 М.т., з мешә-мелио
мешәләри бүтүн ил əрзиндә изафи рү- ағаҹларынын чәртилмиш габыгларын- расија ст., 2 даими мешә тинклији, з
тубәтләнмә р-нларында (АБШ-ын ҹ.- дан сызан гaтрaнлы ширәдән (терпен- ирригасија М.Т. вар (1982, 1 јанвар).
ш.-и, Бразилија јајласынын ҹ.-у, Аф- тиндән) вә ја сулфатселлулоз исгеhca
риканын ҹ.-ш.-и, Јени Зеландијанын лында əлавә мәһсул кими әмәлә ҝәлән мәсинин мүһүм тәркиб һиссәләриндәнТәбии сәрвәтләрдән истифадә едил

шм. а-ры) јајылмышдыр. Иллик јағын- сулфат сабунундан (гатран туршула- бири мешәдән сәмәрәли истифадəдир.
ты һәр јердә 1000 мм-дән чохдур. Һә- ры илә алифатик туршуларын натриум Мешәдән одунҹаг, сүн'и лиф, дәрман
мишəјашыл, дaha jүксәк енликләрдә дузлары гарышығындан) алыныр. вә техники хаммал, јејинти мәһсулларыјарпағыны төкән енлијарпаглы мешә- ССРИ-дә истеһсал едилән канифолун вә с. истеһсал едилир, мешә һејванла
ләр үстүндүр. Гарышыг муссон мешә- тәгр. 75%-и кағыз, лак-боја, електро- рындан хәз вә әт алыныр. Мешәдәнләри гышы гураг, јајы рүтубәтли кечән техника вә кимја сәнајеләриндә (о ҹүм- торпаг вә су горујуҹу, иглим сафлаш
исти иглим шәрайтиндә инкишаф едир. ләдән синтетик каучук истеһсалында)
Әcacән, Асија, Шимали вә Ҹəнуби Аме- ишләдилир. Скипидардан һәм һәлл дырыҹы, курортоложи вә с. мәгсəдләр

үчүн истифадә олунур. М.т.-нын əсас
рика, Австралија материкларинин ш. едиҹи кими, һәм дә пинен вә камфен вәзифәләриндән бири дә мәшәләрин бәркәнарларындадыр. Мешәләр нөв тəрки- алынмасында, һәмчинин камфора, тер- пасы (тәбии бәрпа) вә јени мешә сабинә керә чох мухталифдир (мәс., Шәр• пинеол вә С.-нин синтезиндә хаммал

лынмасыдыр. Совет Һакимијjәти гуги Чиндә тәгр. 20 мин нөв Вар). Аралыг кими истифадә едилир.
рулдугдан сонра Азәрб.ССР-дә 85 миндәнизи типли јајы гураг мешә вә кол

Әд.: Медников Ф. А., Техноло- ha jени мешәликләр салынмышдырлуглар, әсacән, Аралыг дәнизи р-ну, гис- гия лесохимических производств, М., 1970; (1982, 1 јанвар).
мән Шимали Америкада (Калифорни- Мелехов И. С., Лесоведение, М., 1980.
ја), ҹәнуби Американын г.-и (Чилинин Әд.: Сафаров И. С., Важнейшие
орта һиссәси), Австралијанын ҹ. вә г.-и, МЕШә пишиди (Felis silvestris)-пи- древесные третичные реликты Азербайджа
Məнуби Африка, Јени Зеландијанын шиккимиләр фәсиләсиндән јыртымы на, Б., 1962; Атрохин В. Г., Лесовод

ство, М. 1976; Роко Г. И., Родиншм.-ында jajылмышдыр. Иглими, адә• hејван. Ев пишијиндән иридир, хәзи А. Р., Трещевский И. В., лесные
тән, јајын гуру вә гызлар, гышын сəрин галындыр; бәдәнинин јанларында вә культуры, м., 1980.
вә рүтубәтли кечмәси илә сәҹијjәләнир. гујруғунда енинә гара хәтләр вар. Рон
Иллик јағынты 500—1000 мм, дағлар- ки гонурумтул-боз, гуруғунун уҹу гара- МЕШә тәсәPPүФАТы вә АГРО
да 2000 мм-ә гәдәрдир. Һәмишəјашыл дыр. Тара М.п.-нә дә тәсaдүф олунур. МЕШəМЕЛИОРАСИЈА институ.
вә јарпағыны төкән ағам вә кол битки. Авропада, Кичик Асијада jajылмыш- ТУ, Азәрб. Елми - Тәдгигат
ләри үстүндүр. Бу јарымзонанын рү- дыр. ССРИ-дә Молдавијада, Карпат Мешо тэсэрүфаты тə A
тубәтли субтропик мешәләри Азәрб. д-рында, Гафгазда, оҹүмләдән Азәрб. ромешәмелиорасија и н-ту
ССР-ин Ләнкәран-Астара зонасында ССР-дә Бөјүк вә Кичик Гафгазын ме- - 1950 илдә Бакыда (Мәрдәкан гәс,
jajылмышдыр (Бах Талыш мешәләри), шәләриндә раст кәлир. Палыд вә фыс- ндә) тәшкил eдилиб; 1959 илдән
мүлајим гуршагларын тыг мешәләриндә, гамышлыгда јаша- р-нуна көчүрүлмүшдүр. Азәрб.ССР Ме

мешә зоналары, әсacән, изнəјар- jыр. Кәмириҹиләри, гушлары jejир, шə Təcəрруфаты "Назирлијинин табели
паглы вә енлијарпаглы мешә бягкилә- бә'зән үүjүр вә марал балаларына һү: jиндадир. Ин-тун мешәчилик, мешəје
риндән ибаратдир. Аврасија, Шимали ҹум едир. Апрел-мај ајларында 2-6 тишдирмә, интродуксија вә jашыллаш,
вә qəнуби Америка, Тасманија вә Јени (чох вахт 3—4) бала доғур. Хәзи гиј- дырма, дендролокија, селексија вә то
Зеландијада jajылмышдыр. Бу гуршаг- мәтли дејил. хумчулуг, мешә торпагшүнacлығы, мешә
ларын М.з. дикәр гуршагларын М.з.-н- МЕШә сәHАJЕСи—мешәләрдә одун- мүһафизаси, өртүлү грунт, елми-технидан

мигдарының аздығы, ҹаг тəдарүк едән вә онун е'малы илә ки ма'лумат шө’бәләри вә Абшерон, За
гышы гарлы кечән аjдын мөсүми тер- мәшғул олан сәнaje cahəлəринин мәҹ- гатала, Ләнкәрaн дajar мәнтәгәләри вар.
миклији илә фәргләнир. Бүтүн тәбии мусу. Мешә әһтијаты мәһдуд олaн өл- Ин-т мешәләри горумаг вә онлардан сә•
просесләрин мөвсүмилији сәҹијjәви- кә вә р-нларда одунҹаг тəдарүкү, адә- мәрәли истифадә етмәк, тасарруфатда
дир. Мүлајим гуршагларын М.з. 3 ја- тән, мешә тәсәрруфаты органлары вә гијмәтли ағам ҹинсларинин мəhсулдар
рымзонаја бөлүнүр: тајга, гары- мүəссисәләринә аиддир. Тәбии мешә лығыны артырмаг вә агромешәмелиора
шыг мешәләрвә енлијарпаг- eһтијаты бол олaн өлкә вә р-нларда сија проблемлəри илә мәшғулдур,

Бәрдә

истилик
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МЕШә ФАУНАСЫ-мешәләрдә jаша- истифадә едилир. Әкин вә сәпин ҹәркә- сија вә Шимали Америкада јајылмыш
маға ујғунлашмыш һејванлар. Тропик ли, дағыныг вә с. усулларла апары- дыр. ССРИ-дә Карпат д-рьндан Алта
јағышлы мешәләрин фаунасы нөвлəрин лыр. Азәрб.ССР-ин Жданов, Товуз, јадәк золаг шəклиндә узаныр. Орта
сајына көрә даhа зəнкиндир. Ири таксо- Сабирабад, Пушкин вә с. р-нларында Дунај дүзәнлијиндә, ҹән уби Сибирин
номик hејван груплары үчүн һәјаты 24—30 јанлы әкмә мәшәләр вар. бир сырa дaғaрaсы чөкəкликләриндә,
мешә илә бағлы нөвлəрин чохлуғу ха- МЕШә-ТУНДРА зонасы-ланд- MXP вә Узаг Шәргдә, һәмчин ин Ши
рактердир. Әксəријjәти ағаҹлара дыр- шафт типләриндән бири; мүлајим вә мал-Шəрги Чиндә ајры-ајры саһәләр
манмаға ујғунлашмыш вә ағаҹда, əса- субарктика гуршагларында мешә илә шәклиндадир. Шимали Америкада шм.
сән, онун чəтир һиссәсиндә jашајырлар. тундра ландшафтлары арасында ке- дан 4.-а меридионал истигамәтлә узана
Һәшәратларын М.ф. чох мухталифдир. чид тәшкил eдир. Аврасијанын вә Ши- раг 38° шм.е.-нәдәк саһэни әһатә едир.
Мүлајим зоналарын јарпағы төкүлән мали Американын шм.-ында ени 30— Мүлајим гуршағын меша-чөл зонасында
мешәләриндә фауна нөвлəри чох jox- 50 км-дән 300—400 км-ә гәдәр олан зо- иглим мүлајим-континенталдыр. Орта
сулдур, лакин бир сыра нөвлəрин фәрд- лаг шəклиндә узаныр. Иглими сојуг, темп-р јанварда—2-дән — 20°С-jәдәк
ләринин сајы чохдур. Тајга фаунасы мүлајим кон тиненталдыр. Орта темп-р (Сибирин дахили р-нларында — 35°С-jә
нөвлəрин вә фәрдләрин сајына көрә иjулда вә августда 10—14°С, јанвар- дәк), ијулда 18—25°С-дир. Иллик ја
дaha jохсулдур. Бунунла белә тајгада да — 10-дан — 40°С-jә гәдәрдир. Иллик ғынты дүзәнликләрдә 400—1000 мм. Ән
ишыг, от өртүү чох олдуғундаң һејван- јағынты 200—400 мм-дир. Гар өртүјY- чох боз мешә, подзоллашмыш вә гәләви
лар да чохдүр. Бурада тајга үчүн ха- нүн галын лығы 1 м-ә гәдәр олур. Дай- ләшмиш гара, гураг р-нларда шоран
рактер олан һејванлар—сығын, кабарга, ми дону шлуг инкишаф етмишдир. торпаглар jajылмышдыр. Битки өртүјY
гонур ajы, самур, ағ довшан вә с. jаша- Чохлу батаглыг вар. Глејли подзол вә әсaсән енлијарпаглы мешәләр, тахыл
јыр. Мешәләрин сүр'әтлә мәhви вә ха- глејли-торфлу, бә'зи јерләрдә торфлу oтлaры вә ефемерләрдән ибарэтдир.
рактеринин дəјишилмаси илә әлагодар, батаглыг торпаглары jajылмышдыр. Һејванлардан сығын, довшан, сүнбүл
М.ф.-нын јајылмасы вә тәркиби дә кәс- Битки өртүү сејрәк меша (тозағаҹы, тыран, әрәбдовшаны, дағ сичаны, бизон
кин дəјишилмишдир. М.ф.-нын бир чох күкнар, шам, гарашам, ағ шам вә с.), вә с. вар. Дәнли вә техники биткиләр
нүмajәндәләри, хусусан ағаҹдәләнләр тундра, батаглыг вә чәмәнликләрдән әкилир. Субтропик гуршағын М.-ч,3.
тәбии санитарлар олдуғу үчүн мүһа- ибарәт мүрәккәб комплекс шəклиндә. Шимали Америка (Мәркәзи дүзәнликләфизә едилир.

дир. Шимал маралы, ҹанавар, синҹаб, рин г.-и вә Мексикајаны овалыг), ҸəнубиМЕШәЈЕТИШДИРМә— мешәсиз са- ағ довшан, тарла сичаны, ал кəклик, Америка (Бразилија јајласынын ҹ.-у,
һәләрдә олaн әразиләрдә тох ум сәтмәк өрдәк, газ вә с. вар. Әрaзинин 85—90% - Парана вә Уругвај чајлары арасындакы
вә тинкләр әкмәклә сүн'и мешә салын- индән шимал мараллары үчүн отлаг ки- дүзәнлик вә Пампанын ш.-и), Африка
масы. М, үс уллары Игтисади ҹәһәтлән ми истифадә олунур. (материкин ҹ.-ш.-и вә Кап д-ры) вә
мәгсәдә ујғун олараг торпаг вә иглим МЕШәчилик—1) биткичилијин бир Австралијада (Мурреј чајы һөвзәсинин
цтәрайти нәзәрә алыныб сечилир. М. cahəси; одунчаг вә с. мешә мәһсулу ал- ш, кәнары) јајылмышдыр. Иглими суб
заманы мухталиф сәпин үсуллары (да- маг мәгсәди илә мәшә салынмасы, онун тропик, муссондур. Орта темп-р ән со
ғыныг, ҹәркәли вә с.) тәтбиг eдилир. мүһафизаси, су тəнзими, муалиҹә сағ- југ ајда 4—12°С, ән исти ајда 20—24°С
МЕШәкилАСЫ (Padus) — күлчичәкли- ламлыг, естетик әһәмијjәтинин өjpə- дир. Иллик јағынты 600—1200 мм. Әca
ләр фәсиләсиндән алчагбојлу битки ҹин- нилмаси илә мәшғул олур; 2) мешәнин сән, тырмызымтыл-гара торпаглар ја
си. Хошəтирли чичәкләри салхымда беҹәрилмаси вә јахшылашдырылмасы, jылмышдыр. Јүксəкотлу чөлләр, сеj
јерләшир. Мејвәси шаршәкилли, гара, онун мəhсулдарлығынын артырылма- рәк мешәләр вә коллар вар. Памбыг,
әтли, чәјирдәкдир. Аврасија вә Ши- сы методлары һагтында елм. М. бир дəнли вә jем биткиләри әкилир.
мали Америкада 15-дәк (бә'зи мә'лу- елм кими мешәшүнacлыға вә хүсуси МЕШәШАМБУЛ— Азәрб.ССР Балакән
мата көрә 27), ССРИ-дә 4, оҹүмләдән М.-jә бөлүнүр. М. елминин башланғы- р-нунда кәнд. М. советлијинин мəркәзи.

ҹы Гәдим Јунаныстан вә Гәдим Рома- Р-н мәркәзиндән 14 км г.-дә, Алазан
да мејдана кәлмишдир. М. елминә ма- hәфтәран вадисиндәдир. ӘҺ. 2706 (1981);
раг хүсусән 18 әсрдә Авропада күҹлән- түтүнчүлүк, барамачылыг, тахылчылыг
ди. Онун инкишафы К. Линнејин, ал- вә һејвaндaрлыгла мәшғулдур. Орта мәк
ман алимлари Г. Коттынын, Ф. Пфеј- тәб, мәдәнијjәт еви, клуб, 2” киногурғу,
линин, Русијада М. В. Ломоносовун, тибб мәнтәгәси вар.
А. Т. Болотовун, Г. Ф. Морозовун вә МЕШәШҮНАСлы, мешә har
6.-нын ады илә бағлыдыр. 19 әсрин 1-ҹи гында тә'ли м—мешәнин тәбиәти
јарысында М.-ин инкишафында али нә, ону тәшкил едән ағач вә коллар,
ихтисас мәктәблəринин тәшкили əсас рол от-колҹуглар, мамыр-шибјә өртүјY, һәм
оjнады. 1803 илдә Русијада индики чинин japуссуз биткиләр, jaшajыш мү
С. М. Киров ад. Ленинград Мешә Тех- Һити илә әлaгaдaр oнлaрын ҹоғрафи
ника Академијасы, 1816 илдә Алмани- јајылмасына даир биликләр саһәси;
јада индики Дрезден Техники Ун-тинин мешәчилијин елми-нәзәри əсаслары. М.
Мешə Təcəрруфаты факүлтәси, 1865 мешә илә мүһитин əлагасини, мешәнин
илдә индики К. А. Тимирјазев ад. Мос- бәрпасы вә инкишафы ганунaујғунлу
ква К. Т. Академијасы вә с. ачылды. ғуну, онун сусахлајыҹы, иглим тән
М. cahəсиндә Бөјүк Октјабр сосиалист зимләјиҹи хусусијjәтләрини вә с. елми
ингилабындан сонра Г. Н. Высотски, сурәтл өjpәнир. 20 әсрин аввәлләриндә
В. Н. Сукачов, м: J. Ткаченко, П. С. мүстагил М. елминин əсасы гоjулмуш
Погребнјак, д. В. Воробjов вә м. м, дур. В. В. Докучајевин торпаг өртүјY
Орловун, Азәрб.ССР-дә л. и. Прилип- зоналлығынын өjpәнилмәсинә вә ме

Ади мешəкидасы. ко, И. С. Сәфәров вә б.-нын бөјүк хид- шәчи алимларин (Н. Д. Суходски, В. Ј.
мәти олмушдур. ССРИ-дә М.-jә аид Добровлјански, Д. М. Кравчински, г.

Азәрб.ССР-дә 1 нөвү—ади М. (Р. елми-тəдгигат ишлари «Лесноје хозјајст- Н. Высотски, М. К. Турски вә б.-нын)
avium, әрвәлләр-racemоѕа адланырды) во». (1948 илдән) ва «Лесоведение» тәдгигатына Г. Ф. Морозов
мә'лумдур. ССРИ-нин Авропа һиссәсин» (1967 илдән), «Вестник селскохозјајст- 1902—12 илләрдә менә һаггында тә'лим
дə, fəрби Сибир, Гафгаз вә Орта Аси- венној науки» (1956 илдән), «Леснаjа jаратды вә илк дәфә ону м. адландыр
јанын бә'зи р-нларында раст кәлир. промышленност» (1941 илдән) ва б. ды. Морозова көрә.М. мешәчилијин
Һүнд. 17 м-дәк олaн ағаҹдыр. Бағ вә журналларда дәрҹ едилир. нәзәри əсасыдыр. В. Н. Сукачовун био
паркларда декоратив битки кими

Әд.: Атрохин В. Г., Лесоводство, хеосенолохија идејалары, бу саһәдә ет
лир; балверандир. Мејвәси јејилир, М., 1976; бах һәмчининМешә мәгаләсинин дији мүһүм үмумиләшдирмәләри вә био
спиртли ичкиләрə pəнк вермәк үчүн әдәбијјатына. кеосеноложи тəдгигaтлaрын комплекс
истифадә едилир, һәлими вә ја ҹөвһә методларынын дәринләшдирилмаси М.
ри исhалда бүзүндүрүҹү дәрман кими МЕШә-Чөл зонАЛАРЫ-тәбии ланд- ын инкишафында бөјүк рол оjнады.
ишләдилир. Габығындан боја алыныр. шафт типләриндән бири; Шимал јарым: ССРИ-дә м: cahəсиндә тәдгигат ишлә
МЕШəноВРУЗУ — бах ДағНоврузу. күрәсинин мүлајим, Шимал вә Ҹəнуб ри ССРИ ЕА-нын М. лабораторијала
МЕШәСАЛМА-әввәлләр мешә олма- јарымкүрәләринин субтропик гуршаг- рында, мешә ин-тларында, Азәрб.ССР
јан саһәләрдә сүн'и сурәтлә мешә са- ларында мешә илә чөл ландшафтлары EA Ботаника Ин-тунун м, шөбәсиндә
лынмасы. Сүн'и М.-да сəпин (тохум) арасында кечид тәшкил eдир. Мүла- вә с. апарылыр. М.-а даир материал
вә әкин (тинк, гәләм) усулларындан јим гуршағын мешә-чөл зонасы Авра- «Ботанически журнал» (1916), «Лес

Әcacән

әки
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ды.

совет дилчиси,

хеолог.

ноје хозјајство» (1948), «Лесоведение» нын шәхси лəјагәт һиссини, həјат тәр- МЕШШОРА ОВАЛЫ Fы, Мешшо
(1967) вә с. дөври журналларда нәшр зини задəкан ҹәмијjәти вә әхлагына гар- ра—Клјазма, Москва, Ока, Судогда
олунур. шы гојан М.д. илк мәрһәләдә драматур- вә Колп чајлары арасында алчаг дү

әд.: Мелехов И. С., Лесоведение кијада реализм уғрунда мүбаризанин зәнлик. Чај сулары вә Антропокен буз
и лесоводство, 2 изд., м., 1972; jенә тəзаһүрү иди (. Лилло, д. Дидро, лашмасынын әримиш бузлаг суларынын
онун, Лесоведение, М., 1980. Г. Е. Лессинг вә б.). 18 әсрин 90-ҹы фәалијjәти нәтиҹәсиндә japaнмышдыр.
МЕшкин, Мишкин, Пешкин, илләриндән М.д.-нда мүһафизәкар меш- Һүнд. 80—100 м-дән (ҹ.-да) 120—130 м-ә
Пишкин, Нишкин— Азәрб.-да шанлыг идеоложијасы əсас јер тутду (шм.-да) гәдәрдир. Иглими мулајим
тарихи вил. 13 әсрәдәк Вәрави адланыр- (А. В. Иффланд, А. Котсебу вә б.). континенталдыр. Орта темп-р јанварМЕШШАНИнов Иван Иванович (6. даҸəнуби Азәрб. — 10-дан—11°C јә гәдәр, ијулда
(Ирен) .Əсас шәһәри хојдур. Шм.-дан 2.1883, Уфа — 16.1.1967, Ленинград) — 18°С-дир. Иллик јағынты 450—550 мм.
Әршә, ҹ.-дан әрдәбил, г.-дән исә Гарадағ ар- Чај шәбәкәс и сеjpəкдир. Шөл вә батаг
маһаллары илә һәмсәрһәддир. Маһал ССРИ EA лашмыш саһәләр вар. Әcacән, подзол
мүалиҹәви әһәмијjәтли мә'дән сулары акад. (1932), Азәрб. торпаглар jajылмышдыр. Әрaзинин 50%
илә зəнкиндир. ӘҺали экинчилик, мал CCP EA Фәхри акад. индән чоху гарышыг мешәләрлә өртү
дарлаг вә сәнәткарлыгла мәшғул олур. (1945). Сосиалист лүдүр.
Дағәтәји р-нларда бағчылыг, һәмчинин Әмәји Гәһрәманы МЕШШОРАЛАР.-1-ҹи минилликдә
арычылыг инкишаф етмишдир. (1945). ССРИ Дөв- Ока чајынын орта ахарында jашамыш

Хој ш. јахынлығындан Сасани һөкм ләт мүкафаты лау- тәдим тајфа. Угор-Һинд дилләриндә да
дары Шапурун китабəси тапылмыш реаты (1943, 1946). нышмышлар. Гәдим рус салнамəсиндә
дыр. Китабәдә м. маһалынын Саса ССРИ EA Антропо- хатырланан М.-ын мәдәнијjәти гадим
ниләр дөврүндә Азәрб. мәрзбанлығы локија, Археологија мордва мәдәнијjәтинә јахын олмушдур.
нын һәјатында тутдуғу мөвгедән бәһс вә Етнографија Ин- Бир кисми 16 əсрдә руслашмыш, дикәр
олунур. 7 əсрдә М.-и əpəбләр ишғал тунун (1933 — 37), гисми исә Казан ханлығы дөврүндә

етди. Бабәк һәрәкаты м, әразисини Ин-тунун (1935—50) директору, ССРИ гарышмышлар.
Дил вә Тәфәккүр (15—16 əсрләр) татарларла гајнајыб

дә бүрүмүшдү. М. мүхталиф вахтларда EA Дил вә әдәбијат бөлмәсинин акад. мә'БӘд— ибадәт вә дини мәрасимләрСәлҹугиләрин, Әһәр мәликлијинин та- катиби (1934—50) олмушдур. Гара дәни- кечирилмаси учун нәзәрдә тутулан ибелијиндә олмушдур. Елханиләр дөв
рүндән М.-и Сәфәниләр нәсли идарә зин шм. саһилләриндә вә Загафгази- кили.
едирди. Ханлыглар дөврүндә Гарадағ јада археоложи газынтылара рәһбәр- килсә, мәсҹид вә синагоглар) мүхтә

өлкәләрдә ме'марлығынханлығына дахил иди. Һазырда Гәр- лик етмишдир. 1926—27 илләрдә Хо- лиф инки

би вә Шәрги Мешкин эјалəтинә («Меш- МССР), 1933 илдә өрәнгалада архео- лини дәјишмиш вә милли хусусијjәт(ДГМВ), Гызылвәнҝдә (Нах, шафына мүнафиг олараг тарихән шәк
кин-е бахтəри», «Менікин-е хавари»)
бөлүнмүшдүр. ложи газынтылар апармыш, Мил дү- кәсб етмишдир. М.-ин әһәмијjәти иҹ
МЕШТЕРҺАзи (Mesterhazi) Лајош зундә күр гәбирләр, Дашкәсән р-нунда ра етдији дини функсијалардан, һә
(3.3.1916, Кишпешт—4.6.1979, Буда- сиклопик тикилиләр ашкар етмишдир. јата кечирдији дини идејалардан даhа

Сосиалист Фәһлә Партијасынын үзвү. сына даир бир сыра әсәрин мүәллифи- тәнәли мәрасим јери олмуш ва мемориал

јасы Маҹарыстанын фашист ишғалын- 1961). Библиографија, Б., 1970]. Гаф- кәмли милли ме'марлыг абидәси сајы
дан азад олунмасына һәсер едилмишдир. газ вә Кичик Асијанын өлү дилләринә, лан М.-ләр дөвләт тәрәфиндән горунуб
1919 едән умуми дилчилијә даир тэдгигатлары сахланылыр.
«Сәрһәд ики аддымлыгдадыры" (1958) вар. Синтактик типолокија нәзәријjә мәГАЛАТ (әреУla.cөләмәләр, мәсәл
романында коммунист образлары ja сини јаратмышдыр. Азәрб. алимларин- ләр) орта әсрләр Јахын вә Орта Шәрг,
ратмышдыр. «Камиллик jашы» (1967) дән м. Ширәлијев, Ә. Дәмирчизадә, һәмчинин Азәрб. әдәбијјатында мән
романы, «Прометејин сирри» (1973) И. ҹәфәрзадə, С. Газыјев вә б. М.-ун зум hекајә нөвү. М.-лар һәм мүстәгил,

Ленин һәм дә силсилә шәклиндә јазылырды.фәлсәфи роман-ессеси, hекајә китаб- детишдирмәләридир. 2 дәфә
лары («Мө'ҹүзэсиз», 1951; Икилаў- ордени, Гырмызы Әмәк Бајрағы орде- Низаминин «Сирләр хәзинәси» әсәри
лы көзәл гапы», 1958 вә с.), пјесләри ни вә медалларла тәлтиф едилмишдир. 20 М.-дан ибаратдир. Мүхталиф сү
(«Будапештли адамлар», 1958; Məhəн- Әсәрләри: Эламские древности, жетли һәмин мәнзум hекајəлəри уму

кечән јол», 1959; «Чағырыш», древнего Вана, Б., 1927; Грамматический мəГАЛӘ— журналистиканын эсас жанрПетроград, 1917; Халдоведение. История ми һуманист идеја бирләшдирир.
1960 вә с.) вар.

строй ураpтского языка, ч. 1—2, Л., 1958— ларындан бири. Мүһүм həјат Һадисә
әсерлери: Избранное, М., 1977; 62, Эргативная констр8кция в языках раз“ - лəринин ганунaујғунлугларыны вә сәПора невинности, М., 1980.

Әд.: джа
МЕШТРОвич (Mektrovid) Иван (15. щанинов — основоположник археологии в фактларын иҹтимаи-сијаси

фарзаде и. М., Ме- ҹијjәви ҹәһәтләрини ајдынлашдырмаг,
маћијjә

8.1883, Врполе — 16.1.1962, Саут-Бенд, Азербайджане, Изв.АН Азерб.ССР, 1945, тини, әмәли әһәмијjәтини ашкара чы
АБШ) — хорват hејкәлтәрашы. Bјана № 7; Жирмунский В. М., Памяти хармаг М.-нин фәрглəндириҹи хүсу
Рәссамлыг Академијасында охумуш- академика И. И. Мещанинова, «Вопросы сијjәтләридир. М.-дә мүасир һәјатла
дур (1901—04). 1941 илдә полис тәрә- языкознания», 1967, № 3. сәсләшән һәр һансы мүһүм мәсәлә тәд
финдән һәбсә алынмышдыр. 1942 йлдән МЕШШАНЛАР (полјакҹа mieszczanin гиг вә тәһлил олунмалы, габагҹыл тәҹ
Југославијадан кәнарда, 1947 илдән — шәһәрли)нингилабдан әрвәл Русија- рүбә умумиләшдирилмәли, дүзҝүн си
АБШ-да јашамышдыр. М.-ин Загреб да шәһәр әһалисин ин мухталиф кате- јаси, практики нәтиҹә чыхарылмалы
дəки həјат фавварәси» (тунҹ, 1905) горијаларыны (сән әткарлар, алверчи- дыр. М.-дә мәтләг партијалылыг, ак
Пејкәлиндә о. Роденин тә’сири ајдын ләр вә с.) бирләшдирән силк. м. сил- туаллыг, мүбариз руһ, нәзәри дәринлик,
көрүнүр. Сонралар азадлыг идејалары кинә мәнсублyг ирси иди. Варланмыш јүксәк принсипиаллыг, сијаси кəскин
илә ашыланмыш милли үслуб japaтмaғa M. таҹир силкинә кечир, мүфлисләш- лик олмалыдыр. М.-ләр сираси, таблиға
сә'і көстəрмишдир (иншасы həјата ке- миш таҹирләр исә мешшан олурду. ти, проблематик, публиcистик, тəнгиди,
чирилмәмиш мә'бəд үчүн «1389 ил Ко- Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабындан тәрбијави, елми, нәзәри вә с. олур.
сово чөлү вурушмасында һәлак ол- сонра Русијада М. силки ләғв олунду. Партија совет мәтбуаты тәҹрүбәсиндә
мушларын хатирәсинә» hејкәлләри, Мәҹази мә'нада идејасыз, зөвгсүз, јени М. Нөвү— директив, истигамәтлән
мәрмәр, тунҹ, кипс, 1907—12; чох һис- аҹкөз, фәрдијjәтчи, заһири дәбдәбәјә дириҹи, апарыҹы м. дә japaнмышдыр
сәси Белград Милли Музејиндәдир). yјан, мәһдуд дүнјакөрүшлү адамла- (бах Баш мәгалә).
м. Һәмчинин, Белградын 20 км-лијин- ры мешшан адландырырлар. мәГАМ (әрr-jер, мәкан), лад
дәки Авала д.-нда Нама'лум әскәрә МЕШШЕРЈАКЛАР — Башг. МССР-дә мусиги сәсләринин гаршылыклы элагә
абидәнин (1934—38) мүәллифидир. Сп- jашајан мишариләрин (татарларын) системи; бу систем гејри-сабит сәслә
литдә м. галерејасы, Загребдә ев-му- көһнәлмиш ады. рин сабит сәсләрдән (истинад пәрдәлә
зеји вар. МЕШшовск— РСФСР Калуга вил.- риндән) асылылығы илә мүəjjән олу
МЕШШАН ДРАМЫ—18 әсрин 1-ҹи ја- ндә шәһәр. Мешовск р-нунун мəркә- нур. М. пәрдәләринин (сәсләрин) јүк
рысында Б. Британијада, сонралар исә зи. Кудрин д.ј. ст.-ндан 21 км аралы- сәклијә көрә ардыҹыл дүзүлүшү М.
Тәрби Авропанын башга өлкәләриндә дыр. Јағ-пендир, нишаста, суд вә кәр- гаммасыны әмәлә кəтирир. М.-ын һәр
классисизм драматургијасынын əксинә пиҹ з-длары; педагожи мәктәб вар. 13 бир пәрдәсинин хүсуси функсијасы
олара ранмыш драм жанры, Буржуа- асрдән мә'лумдур. вардыр ки, бу да бир пәрдәнин о бири

нәмдән
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(әр, че

лəтифәвары новелланы хатырладыр. м, ки, М., 1971.

476 мәГАМә

ләри илә, илк нөвбәдә тоника (мајə) әд.: Крачковский И. Ю., Избр. лирди. Онтокенездә мәгсәдәујғун фор
илә мүнасибəтиндә мүəjjәнләшир. Һар- соч., 54, М.—Л., 1957; Буниятов3. ма әмәлә кәлмәсинин вә функсионал
монијада м. функсијалары ајры-ајры байджана (источники арабские), Б., 1964. реаксијаларын материалистҹәсинә иза
ла тәмсил олунур. Һармониктоника мәгсәд фәлсәфи анлајыш. Инсанын мәтләрин меўдана кәлмәси М:-у тәбии
(мажор вә минор үчһәмсәдасы) сабит шуурлу фәалијjәти ва давраныш еле- сечмәнин нәтиҹәси кими баша дүшмә
сәсләрдән әмәлә кәлир вә М.-ын то
наллығыны тә'јин едир. м. дахилиндә фәнин габагҹадан дүшүнүлмәси вә мүəј- мәттә— бах Тәзәл,
гејри-сабит сәсин сабиг сэса кечмәси јән васитәләрин көмәзилә онун һәјата мәғЛУБ— Чаһарк аһ муғамында Үз
һәллетмә, М.-ын бир тоналлыгдан баш- кечирилмәси јолларыны характеризә залдан сонра ифа олунан шө'бә (ка
модулјасија адланыр. Мусиги тарихи- ғунлуғунун вә инкишаф перспективи- мәЁЛУБЕДИлмәз
га тоналлыға јахуд М.-а кечмәси исә едир. Һадисəлəрин објектив канунауі- денсија).

АРМАДА»,
нин инкишафында сајҹа мухталиф пәр- нин дүркүн баша дүшүлмәси реал М.-лә Бојүк Армада (исп. «La Armada
дәләри олан м, системлəри (5 пәрдә- бағлыдыр. м. Һаггында тә'лими антик Invencible Инкилтәрә— Испанија мү
ли — пентатоника, 7 пәрдәли—мажор вә фәлсәфәдә Аристотел даһа кениш инки- hарибәләри дөврүндә (16—18 Әсрләр)
минор М.-лары вә с.) әмәлә кәлмиш- шаф етдирмишдир. Буржуа фәлсәфәси Испанијада japaдылмыш (1588) бөјүк
дир. Азәрб. халг мусигиси адлары ејни сәбәбијjәт вә М.-и бир-биринә гаршы һәрби донанма. 128 ҝәмидән (2430 топу

(раст, шур, секаһ, шүштәр, чаһаркаһ, сан фәалијjәти М.-инин објектив шәрт- оҹүмләдән 8 мин матрос, 19 мин әскәр
бајаты-шираз, һүмајун), з əлавә м. ландијини инкар едир. Марксизм М.-и вә б.) ибарәт иди. Инкилтәрәјә десант
(шаһназ, сарəнч, 2-чи нөв чаһаркаһ) инсан фәалијjәтинин, бизи әһатә едән чыхармаг вә онуң дәниз гүввәләрiнни
үзәриндә гурулмушдур. М.-ларын сәс керчәклији јенидән гурмағын елементлә- дармадағын етмәк мәгсәди илә japaдыл
сырасы мүхталиф гурулушлу беш нөв риндан бири heсaб едәрәк көстәрир ки, мышды. 1588 илин иjулавгустунда
тетрахордун дөрд усулла бирләшмә «...инсанын мәгсадларини објектив дүнја баш вермиш вурушмаларда «м.а.»мәғ
синдән јараныр. Тетрахордларын сајы вә төрəдир...» (Ленин В. И., Әсәрлә- луб олараг, 65 кəми (о ҹүмләдән 40-дан
Онларын һансы үсулла бирләшмәсиндән ри, ҹ. 38, cəh. 190). чоху туфанда тәләф олду) вә 15 мин
асылы олараг м. пәрдәләринин дә са- мәгсәдӘУЈҒУНЛУГ— просес јахуд, нәфәр итирди. «М.а.Р-нын мəhви Ис
уы мүхталиф олур. М.-ларын əсас гам- hадисән ин мадди вә ја идеал модели панијанын һәрби-сијаси гүдрəтини сар

һәҹминдә мәгсәд кими тәсәввур едилән мүəjjән сытды.
јерләшән 8 пәрдә тәшкил eдир. Авропа (нисбәтән баша чатмыш) вәзијjәтә yj- мәЕРИБ күнбатан)М.-ларындан фәргли олараг Азәрб. ғун кәлмәси. м. материјанын ҹанлы гәрб сөзүнүн синоними.
М.-ларында истинад пәрдәләринин дә формаларында — үзви аләмдә, ҹәми- мәFРИБ—Мәракент, Тунис, Әлҹәзапр
сајы мүхталифдир (шүштәрдә 3, раст јəтдә вә инсан фәалијjәтиндә—сәбәб- (бә'зән Ливија), һәмчинин Мавритани
вә бајаты-ширазда 4 вә с.). м. мүтə- нәтиҹә әлaгәләри тəзаһүрүнүн хүсуси ја, Гәрби Бөјүк Сәһра дахил олмагла
шәккиллији мусиги сəнəтинин башлыҹа формасыдыр. м. Һәм објектин имма- Шимали Африка рекионунун тарихи
мәсәләләриндәндир. Мелодијанын әмә- нент (дахили) гаршылыглы әлaгәси, вә ҹоғрафи мәнбәләрдәки ады. Орта
дә ҡәлмәси, һармонија вә полифонија- Һәм дә објектлә субјектин гаршылыг- әсрләрдә мүсәлман Испанијасы да М.-ә
да сәсләрин ујғунлуғу, мусиги форма- лы тә'сири саһәсиндә мүəjjән мүнаси- дахил едилирди. Орта әсрәрәб алим
ларында бөлмәләр арасындакы тонал- бәт кими арашдырылыр. Үзви аләмдә ләри Әрәб шәрги (Мәшриг) өлкәләрини
лыг мүнасибәтләри м. ганунaујғунлуг- м. өзүнү .ҹанлы системлəрин гурулуш Әрәб Гәрбиндән фәрглəндирмәк үчүн
лары әсaсындa japaныр. М.-ларын гу- вә функсија хүсусијjәтләриндә, метабо- М.» анлајышындан истифадә едир
рулушунун өзүнәмәхсуслуғу вә онлар- лик просесләрин, идарә вә тәнзимин, диләр.

истифадә формалары мүхталиф бөјүмә вә инкишафын тәшкилиндә көс- мағрур ТАРКвини (Tarquinius
халгларын мусиги сəнəтинин милли хүн тәрир. Мәмијjәтлә м. көһнәлмиш ичти- Superbus) Лутси— Рома рәвајәтләринә
сусијjәтләри вә мүхталиф дөврләрин маи мүнасибәтләрин јени мүнасибәтләр- көрә Гәдим Романын сонунчу (7-ҹи)
мусиги үслублары илә әлагодардыр. лә әвәз олунмасында тəзаһүр eдир. ҹә-һөкмдары [e.ə 534—533 — 510—509].

Әд.: hаvы бәЈов Y., Азәрбајҹан ны "к. Марксын јаратдығы сијаси исти- фәргләнмиш, Ромада башланан үсјагмијjәт һәјатындакы М.-ун елми изаһы- әфсанәјә көрә, һаким-мүстәбид кими
2. Б., 1965; Исмайылов М. С., Азәр сад нәзәријjәси вә тарихи материализм нәтиҹәсиндәговулмушду. М.Т.-нин го.
бајҹан халк мусигисинин жанрлары, Б., верир. Инсан фәалијjәтиндә исә М. өзү- вулмасы Һаггында әфсанә Романын
1960; Азәрбајҹан халг мусигиси, Б., 1981. нү бу фәалијjәтин шүурлу мәгсәдә доғру етруск ағалығындан
мәГАМә, эл-мәгамә (әр. 46. јөнәлмәси шәклиндә көстәрир. harгында тарихи факты əкс етдирир.
бир дәфәјә сөзләнилән әhвалат)-классик әд.: Фролов и. т., Проблемы мә'дә—онурғалы hејванларда вә ин
әрәб әдәбијјаты жанры. Кичик һәҹмли целесообразности в свете современной нау- санда һәзм каналынын ән кениш һис

сәси. Һејванларда вазияи вә әзәләли М.
ләрин көзүачыг, һазырҹаваб, чевик ва мәгсәДӘУЈҒУНЛУГ (6 иолок - ajырд едилир. Вәзиян М.-нин дивары
кәләкбаз гәһрәманы кəздији Хилафәт өл- јада организмларин həјат шәраи- həзм вәзиләри, әзәләли М.-нин дивары
кәләриндә ҝөрдүү ичтимаи түсурлары тинә, һәмчинин ајры-ајры органларын исә кутикула илә өртүлү олур. Әзәләли
тəнгид едир. М.-нин баниләри Бәди әз- онлара аид олaн функсијалары jери- М. әксәр онурғасызларда мүстәгилдир,
Заман вә һәриридир. нә jетирмәјә ујғунлашмасы. Мәс., онур- онурғалыларда вә бә'зи онурғасызлар

ғалы hејванларда—əтрафларын бəрк да исә вәзили М.-нин бир һиссасини
Мәтнлер: Бади - а э• Заман, вә jумшаг торпасда һәрәкәт стмәјә, тул- тәшкил eдир. Онурғалыларда м. өн

Макамы, в сб.: Восточная новелла, м. ланмаға, торпағы газымаға, ағаҹа дыр- бағырсағын јемәк борусундан сонра кә
1963; Абу Мухаммед аль-Касим манмаға, үзмәјә; дујғу органдарынын лән кениш һиссасини тәшкил eдир. Бааль-Харири, Макамы, М., 1978.

гурулушунишығын, сәс далғаларынын лыгларда М. нал формасында олубмәГБӘРӘ — бах Түрбә. вә с. Гавранмасына, дишләрин форма- jeмәк борусундан башлајан һиссаси ки
мәгдиси (-), Мүтәһһәр сы—ов тутмаға вә гиданы Хырдала
ибн Таһир әл-Мәгдиси (әл- маға, јахуд әзмәјә ујғунлашмышдыр.
Мүгәддәси; 10 әсрин 2-ҹи јарысы)-әрәб М., һәмчинин горујуҹу, хәбәрдаредиҹи
алими, әдиб. «Китаб әл-бəд вә-т-тарих» рəнкләр вә с. әламәтләр шәклиндә меј
(«Башланғыҹ вә тарих китабы») әсә- дана чыxыр: мәс., биткиләрдә вә һә
ринин мүәллифи, 22 фәсилдән ибарәт шәратларда чичәкләрин чарпаз тоз
олан әсәрдә мүхталиф дини көрүшләр, ланмасыны тә'мин едән хүсусијjәтләр.
Иран шаһлары, пејғәмбәрләр, Хилафә- Чичәклән нектар jыған һәшәрат тоз
тин тарихи (961 иләдәк), һәмчинин xə- ҹуға булашараг ону башга чичајин ди
зәрләрин Азәрб.-а һүҹумлары, әрәб шиҹијинә апарыр.
ишғалы, Бабəк вә хүррәмиләр һәрәкаты, Ч. Дарвинин «Нөвлəрин мəншəји»
Нахчыван, Дәрбәнд, Мараға, әрдәбил (1859) әсәринә гәдәр вә бә'зән дә онун
вә с. шәһәрләр, Хәзәр дәнизи, Күр вә нәшриндән сонра, үзви М.-у хариҹи
Араз чајлары һагтында да ма'лумат ве- мүһитин јахын органларын мәшг ет
pилмишдир. Әсәр 1899—1919 илләрдә дирилмәси вә ја етдирилмәмәси ила

ҹилддә франсызҹа тәрҹүмәси билаваситә организмә тә'сирин нәтиҹә- Мә дәнин арха диварынын селикди ги:
илә бирликдә нәшр олунмушдур. си кими шәрһ етмәјә тәшәббүс көстәри

азад едилмаси

алты

шасы.
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позғунлугларындан, һәмчинин бир сы- рокенләр дә олур. Һавада М.г.-нын
pa хәстәликләрдән (гастрит, холесис- мигдары 5—16% (метана көрә) олдуг

12 тит, хора хәстәликлари) баш верир. Бә”- да һәмин гарышыға од тохунанда парт
зән сағлам адамларда да тəсадүф олу- лајыр (мәдән һавасында бурахыла
нур. Мүалиҹәси һәк им мәсләһәти илә билән мигдары 0,5—2% -дир). Мә'дән
апарылыр. атм.-индә М.г.-нын мигдары вентилја9

әд.: Гукасин А. Г., Внутренние мәдән ГАЗМАЛАРЫ –сија јолу илә азалдылыр.
болезни, М., 1972. фајдалы

10 газынтылары чыхармаг үчүн мә'дән иш
мәдә КАТАРЫ — гастрит хәстәли- ләри нәтиҹәсиндә Јер табығында japa
јинин көһнәлмиш ады. дылмыш сүн'и гурғулар. Кәшфијјат

5 мәдә ШИРәсимә'дәнин мүхталиф (фајдалы газынтыны ахтармаг, eһтијат
8 вәзиләри тәрәфиндән ифраз едилән һәзм ларыны мүəjjән етмәк вә с. үчүн) ва

ширәси. Тәркибиндә пепсин (зүлaллaры истисмар (фајдалы газынтыны чыкар
парчалајыр), аз мигдарда липаза (јағ- маг үчүн) газмаларына ајрылыр. М.г.
лары парчалајыр), хлорид туршусу нын ачыг (билaвaситә Јер сәтһиндә)
(инсанда 0,4-0,5% гатылыгдадыр) вә вә jeралты нөвлари олур. Јералты М.г.
селик олур. Хлорид туршусу фермент- шагули, үфүги вә майли гaзмaлaрa aj
ләри активлашдирир, зүлалларын пар- рылыр. Јер сәтһинә билaвaситә чы
чаланмасыны асанлашдырыр. М.ш.-ни xышы олан, јахуд олмајан јералты м.
бактерисид хассәли едир, бағырсаг- г. да вардыр. Јералты М.г.-нын јер сәт

Мо'дәнин сәтһи бағдарынын схематик ларда һормонларын ифразыны сүр'- Һинә вә ја башгa гaзмajа чыхан һиссә
төсвири: 1— диафрагма-гида борусу ба- әтләндирир. Инсанда нормал haлдa cинә газманын ағзы, үст һиссәсинә та
ғы; 2-мә'дә-диафрагма бағы: 3-мә'дә; күндә 2 л-дәк М.ш. ифраз олунур; ги- ваны, алт һиссәсинә исә дабаны деји4-мо'дә-далаг бағы: 5- далаг: 6-кен- данын характериндән асылы олараг, лир. М.г.-нын ен кәсијинин формасы
бағы; 8 — гарачијəр-пилорик баг, 9-га һәмчинин мә'дә бағырсаг, гараҹијәр хәc- башлыҹа олараг бәркидиҹи дајагларын

рачијəр; 10— гарачи јəр-мәдә бағы. тәликлари заманы М.ш.-нин мигдары, нөвүндән, М.г.-нын истифадә мүддәти
тәркиби вә хассаси дəјишир. вә мә'дән сүхурларынын давамлылы

рәҹәји, оникибармаг бағырсаға кечән мә'дәАлты вәзи, панкреас ғындан асылы олараг сечилир. ШагулиҺиссаси чыхаҹағы вә oнлaрын арасында (pancreas)— инсан вә һејванларда бөјүк јералты М.г.-на: шурф, шахта лүләси,
галан һиссаси исә М. диби адланыр. Һәзм вәзиси. Хариҹи (екзокрин) вә да- гују, кезенк; үфүги јералты м.г.-на:
Әксәр балыгларда, суда-гуруда jашајан- хили (ендокрин) секресијаја малик- штолнја, тунел, штрек, квершлаг вә
ларда, сүрүнәнләрдә вә гушларда М. дир; həзмдә, карбоһидрат, јағ вә зү- орт аиддир. Јүкүн нәгл едилмасини ва
диби вә чыхаҹағы, мәмәлиләрдә (јыр- лал мүбадиләсинин тəнзиминдә иш- шахтада сујун аҳыдылмасыны асанлаш
тыҹылардан вә приматлардан башга) тирак едир. Миксинләрдә, нәрә балы- дырмаг үчүн үфүги М.г.-нын әксәријjә
М. кирәҹәји вәзиләринә тәсaдүф еди- ғы вә бә'зи сүмүклү балыгларда гара- ти ҹүзи маилликлә газылыр. Белә М.г.
лир. Гушларда м: вәзили вә әзәләли ҹијәрлә бирликда ваһид орган тәшкил на маили шурф, шахта лүләси, бремм:-jә бөлүнүр. Гушларын диши олма- едир. сберг вә с. аид едилир.
дығы үчүн әзәләли М.-дә гида механи- Инсанда М.в. 1—2-ҹи бел фә

ки дəјишиклијə (jә'ни Хырдаланмаға, гәрәләри савијjәсиндә мә'дәнин арха- А., Дал-мәдән иши техноложијасынын əсасәд.: Мәммәдов Ш., Әзизов

азилмәјә) украјыр. Мәмәлиләрдә м. сында, көндәлән истигамәтлә јерләшир. лары, Б., 1972.
даһа мүрәккәб гурулушлудур. Ҝөвшәјән Ахаҹағы оникибармаг бағырсаға ачы
hејванларын М.-си дөрд һиссәјә бөлү- лыр. Дахили секресија һиссәси-Ланкер- мәдән ишлƏРИН Јер тәкиндән фај
нүр; ишкәнбә, тор, китабча, шырдан. Һанс адаҹыглары инсулин ифраз едир, далы газынтыларын чыхарылмасы про
Шырданын хүсуси вәзиләри олдуғундан бу да шәкәр мүбадиләсиндә иштирак сесләрини әһатә едән елм вә техникатам мә'нада М.-ни эваз ёдир. едир. ифразы позулдугда шәкәрли диа- cahəси (бах һәмчинин Мәдән сәнаје
Инсанда М. реторта формасында бет хәстәлији баш верир. си). М.и.-нә мин илләр боју јалныз бәрк

олуб гарын бошлуғунда јерләшир. Јемәк мәдәАЛТы вәзинин илтиһА. фајдалы газынтыларын (гејри-филиз
борусу ачылан һиссә кирәҹәји, назик ба- Бы — бах Панкреатит. иншаат материаллары, филиз вә с.) чығырсаг башлајан һиссә чыхаҹағы, ки- м-әдəди-бахылан нөгтәдә маје вә харылмасы аид едилмишдир. 19 асрин
рәҹәјиндән јухары һиссә диби, кирәҹәји ја газын ахын сүр'әтинин (v) сәс сүр'- 2-ҹи јарысындан нефт, 20 әсрин әввәлин
илә чыхаҹағы арасында галан һиссә М. әтинә (а) нисбәти: M=vla. Адәтән М-ә, дән исә тәбии газ haсилаты да М.и.-нә
чисми адланыр. Кирәҹәји 10—11-ҹи дөш Мах әдәди адланыр. Мә. -нә дахил едилмишдир.
фәгәрәләру бәрабəриндә онурғадан со- совет әдәбијјатында бә'зән Маијев- Фајдалы газынтылары чыхармаздан
ла, чыхаҹағы исә 12-ҹи дөш фәгәрәси ски əдəди дә дејилир. әввәл jатагдакы филиз әһтијатынын миг
илә 1-чи бел фәгәрәси арасында, онур- мәдән-jер алтындан филиз, ким- дарыны, кејфијjәтини вә игтисади ҹә
ғадан саға јерләшир. М.-нин кичик вә jәви хаммал, тиканти материаллары һәтлән јатағын истисмарынын мәгсәдә
бөјүк əјриликлари вар, дивары сeликли, вә с, фајдалы газынты чыхаран сәна- ујғунлуғуну, мә'дән мүəccиcәсинин ис

вә сероз гишадан тәшкил олун- је мүəccиcəси. Бир сыра һалларда ачыг теһсал күчүнү, jатагдан истифадә үсул
мушдур. Селикли гнша М.-нин дахили усулла филиз чыхаран мүэссисәләр дарыны мүəjjәнләшдирмәк үчүн кәшсәтһини өртүр, селикалты гaт васитәси- дә М. адланыр (бах һәмчинин Тефт фиjјат ишлари апарылыр. Јатагдан ис
лә әзәлә гишасындан арылыр; үзәрин- мә'дәни, Дәниз нефт мә'дәни, Карјер). тифадәнин техники вә игтисади ҹәһәт
дә чохлу бүкүшләр вә вәзиләр олур. мәдән ATмосФЕРИ, мәдән дән мәгсәдәујғунлуғу, ашкар едилдик
м. диби вазиләри пепсин вә дуз тур- һавасы—јералты мэ'дән газмалары- дән сонра илкин лајиһə əсасында онун
шусу, М. Чыхаҹағы вәзиләри исә зү- на долан, јахуд вентилаторларла ве- ишләнилмасинә башланылыр. Бу мәг
лаллары парчалајан ферментләр ифраз рилән вә һәрәкәт заманы кимјови тор- сәллә мүəjjән план үзрә jeралты, ачыг
едир. М.-нин әзәлә гишасы саја әзәлә киби, темп-ру вә нәмлији бә'зи дэјишик- мә'дән газмалары вә ја гујулар газытохумасындан ибарәт олуб хариҹи бој- ликләрә украјан атмосфер һавасы. Ат: лыр. М.и. истеһсал үсулундан вә тәт
лама, орта һәлгәви вә дахили чәп гат- мосферин Һавасы илә мүгајисәдә М.а.- биг олунан васитәләрдән асылы ола
лара бөлүнүр; м. гејри-иради jығына- нин тәркибиндә 02-нин мигдары аз, раг машынларла, партлајышла, һидрав
раг һазм олунан гиданын һиссә-һиссә N, вә co, исә чох олур. М.а.-ндә зә- лик, кеотехноложи, термик вә с. Үсул
назик бағырсаға кечмәсини тә'мин едир. һәрләјиҹи вә партлајыҹы газлар (бухар- ларла јеринә jетирилир. Јатаглары ач
Әзәлә гишасы хариҹдән сероз гиша (пе- лар) вә тоз да ола биләр. Нормал М.а. - маг үчүн лазыми јерүстү вә jeралтыритон) илә өртүлүр. ндә ор-нин мигдары 20%-дән аз ол- гурғулар тикилир. Газмаларын учма

Әд.: Балакиши јев к. ә., Ин- мур вә бу мигдарын сахланмасы үчүн сынын гаршысыны алмаг үчүн онла
санын нормал анатомијасы, ч. 1—2, Б., вентилјасијадан истифадә олунур. рын диварлары бәркидилир. Јатаг ачыл1971—77.

мәдән ГАЗЫ— чох вахт даш көмүр дыгдан сонра һазырлыг ишлари көрү
мәдә вә оникиБАРМАГ БАҒЫР. шахталарында, бә'зән исә дуз, метал лүр. Бу мәгсәллә мә'дән сүхурлары,
САГ ХОРАСЫ — бах Хора хәстәлији. филизи вә күкүрд мə'дәнләриндэ ајры- материал вә аваданлығын нәгли, адам
мәдә гыҹгыРМАСЫ —həзм сис- лан јанар газ; pəнксиз вә һавадан jүн- ларын һәрәкәти үчүн газмалар газы
теминдә хошақәлмәз јандырыҹы Писсин күлдүр, әсaсән метандан ибаратдир. лыр. Бундан сонра фајдалы газынты
олмасы. М.г. бағырсаг, оникибармаг Тәркибиндә N., Ne, Ar, H., CO., аз миг- нын чыхарылмасы ишләринә башла
бағырсаг вэ һәзм системинин һәрәкәт дарда С.Н., Сан, вә дикәр карбоһид- нылыр. Һазырлыг вә һасилат ишлари,

әзәлә
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əсасəн машынларла (газыма вә jүклә- машын. Мүхталиф нөвлари вар. ССРИ- сахламыш, Азәрб.-да Совет haкимијjә
јиҹи машынлар, мә'дән комбајнлары дә илк М.к. (фајдалы газыпты чыхар- тинин гәләбәсинәдәк фәалијjәт көстәр -
вә с.) апарылыр. Фајдалы газынты јер маг үчүн) 1932 илдә japaдылмышдыр. мишдир. М.-3.к. фәһләләрлә саһибкар -
сәтһинә мә дән нәглијјаты илә чыха- мә'дән МАШынЛАРЫ — фајдалы лар арасындагы мүнагишәләрин һәллин
рылыр. Бүтүн јералты мә'дән газма- газынтыларын јер алтындан чыхарыл- дә, фәһләләрин вә ајры-ајры гуллугчу
лары тәмиз һава илә тә'мин олунур мaсындa вә ја ачыг мə'дән ишләриндә ларын ишә көтүрүлмәси вә индән чы
(бах мə'дән атмосфери). Јералты газ- бир вә ја бир нечә истеһсал әмәлијја- харылмасында, ишə јени гәбул олунан
малар стaсионар електрик ишығы илә тыны јеринә jетирән (лағым ачмаг, га- фәһләләрин ӘМәк Һаггынын мүəjjән
тәҹһиэ едилир, ишчиләрә ҝәздирилән зымаг, сүхур көтүрмәк, jүкләмәк, нәгледилмәсиндә, дахили гајдаларын гоjул
мә'дән лампалары верилир. Јералты етмәк вә с. үчүн) машынлар (бах Мә' - масында, мә’зунијjәтләрин верилмасин
газмаларда топланан су мүнтәзәм су- дән ишләри, Газыма, Нефтчыгарма, дә иштирак етмәк һүгугуна наил ол
рәтлә ахытма системлəри илә газмалар- Мәдән комбајны, Мәдән нәглијјаты, мушду. 1905 илдә комиссија пүмajән
дан чыхарылыр. Хүсуси хидмәт идарә- Һидромонитор, Дашкәсән машын, дәләриндән илк Бакы Фәһлә Депутат
ләри газмаларын дүзқүнлүjүнә вә тәһ- Драг). лары Совети тәшкил олунмушду. Бол
лүкәсизлијинә нәзарәт едир, мә'дәнләр- мәдән нәглиЈАТЫ, шахта- шевикләр М.-3.К.-ндан өзләринин фәһ
дә јанғын, гәза вә oнлaрын нәтиҹәлә- дахили нагли јјат— jүкләрин ләләр ичәрисиндә иш апаран даjаг мəll
ринин гаршысыны алмаг, тамамилә ләғв јералты мә'дән (шахта) газмалары илә тәгәләри кими кениш истифадә едирди
етмәк үчүн лазыми тадбирләр көрүр. дашынмасы. М.н. фајдалы газынтыла- ләр. Јени ингилаби јүксəлиш илләрин

М.и, чох гадимдән мә'лумдур. Һә-рын јералты ишләнмәсиндә əсас про- дә, хүсусилә 1913, 1914 илләрин үму
лә гәбилә гурулушунда чахмагдашы чы- сесләрдән биридир. М.н. фајдалы га- ми јај тә'тиллəринин һазырланмасы вә
хармаг үчүн јералты мә'дән газмалары зынты, бош сүxyp, hабелә машын, ава кечирилмаси дөврүндә М.-3.к.-нын фәа
(6ə'зән ағаҹ да јаглары олан) газылмыш- данлыг, бәркитмә материаллары вә лиjjәти жениш вүс'әт алмышды.
дыр. Бу мәгсәдә дашдан, марал буі- адамлары дашымаг үчүндүр. Фасилә- Феврал буржуа демократик ИНГІІ
нузундан дүзәлдилмиш аләтләрдән ис- сиз М.н. үчүн конвејер, фајдалы газын- лабындан сонра М.-3.к. истеһсал вә
тифадә едилмишдир. Гулдарлыг ҹәмиј- ты вә ја сүxуру өз ахыны илә нәгл едән бөлкү үзәриндә фәһлә нәзарәтини һә
јəтиндә мис, галај филизлари јатаглары гурғулар, бору кәмәрләри; фасиләли, јата кечирән башлыҹа мәркәзләрә чев
ишләнмиш, гызыл, күмүш һасил едил- (вахтаціыры ишләјән) М.н. үчүн исә ре- рилди. Мэ.к. болшевикләрлн рәббәрли
мишдир. ССРИ əразисиндә Туны дөв- лсли, релссиз вә скреперли нәгл. ва- и алтында Совет haкимијjәтинин гәлә
рүнә аид гадим мәдәнләрин галыглары ситәләри ишләдилир. М.н. нөвлари вә бәси, пролетариат диктатурасы уғрунда
ашкар едилмишдир (Азәрб.-да М.и. Һаг- схеми јүкүн һәҹминдән, фајдалы газын- мүбаризәдә фәһлә синфинин мүбариз
гында әтрафлы мә'лумат үчүн бах хү- тынын јатым характериндән, ејни вахт- ингилаб тәшкилaты кими чыxыш едир
суси ҹилд — Азәрбајҹан Совет Сосиа- да ишләнилән һоризонтларын сајын- ди. Коллектив мүгавилә уғрунда мү
лист Республикасы). М.и. eрамыздан дан вә фајдалы газынтынын физики- баризәдә Бакы фәһләләринин фәалијjәт
чох аввәл Чин, Јапонија, Америка гитә- механики хассәләриндән вә с.-дән асы- бирлијини тә'мин етмәк мәгсəдилә бол
си өлкәләриндә мөвчуд олмушдур. 11 — лы олараг сечилир. Ән садә М.н. схе- шевикләрин тәшәббүсү илә 1917 илин
13 әсерләрдә М.И. Мәркәзи Авропада миндә бир һоризонтдан вә бир нәгл. иjунунда М.-3.К.-нын конфранслары
кениш инкишафа башлады. 15—16 эср- нөвүндән истифадә едилир. Әксәр һал- кечирилмәјә башлады. Ијулун ортала
ләрдә Авропада М.и.-ндә мүһүм јени- ларда исә М.н. схеминдә мүхталиф рындан М.-3.К.-нын Конфрансы фәһлә
ликлар ёдилди. М.и.-ндә ат гүввәси нөвлү нәгл. гурғулары дахил олур. лəринин даими фәалијjәт көстәрән ор
вә су чархындан истифадәјә башланды. әд.: Kaльницкий Я. Б., Фи- ганына чеврилди. Конфрансы мәшвәрәr
Партлатма ишлари вә филизлəрин лимонов А. Т., Самоходное погрузоч- чи органа чевирмәјә чалышан менше
јаш усулла зəнкинләшдирилмаси тәт- ное и доставочное оборудование на под- викләрә, есерләрә вә буржуа милләт

рудниках, М., 1974; Рудничбиг eдилди. Бу дөврдә М.и.-нә аид илк Чиләринә гаршы
дәрслик (к. Агрикола «Мә'дән иши вә ный транспорт и механизация вспомога- болшевикләр онун ишинә янгилаби ха

кəскин мүбаризәдә
М.,

металлургија Һагтында», 1556) ја рактер верә; билдиләр. Бакы фәһләлә
радылды. Дикәр сәнaje cahəлəри ара- мәдән сəНАЈЕСи-фајдалы газын- ринин 1917 ил сентјабр умуми тә'тили
сында илк дәфә М.и.-ндә бухар ма- ты jатагларыны кәшф едән, фајдалы ҝүнләриндә болшевикләр М.-3.к.-нын
шынлары тәтбиг едилди. Сонралар газынтылары чыхаран вә илкин е'мал конфрансыны Мәркәзи тә'тил комитә
(18 әсрин сону — 19 әсрин аввәли) машын- едән (зәнкинләшдирән) истеһсал саһәлә- синә, М.-3.к.-ын исә онун јерли то'тил
лардан кениш истифадәјә башланылды. ри комплекси. Ашағыдакы əсас групла- органына чевирдиләр. М.-3.к. 1917 илдә
Јер тәкиндәки ёһтијатлардан сәнә- ра бөлүнүр: 1) јанаҹагчыхар- Бакыда Совет haкимијjәти е'лан едән

рәли истифадә, иктисади еффективли- ма (нефт, тәбии газ, көмүр, шист, кениш Бакы Фәһлә вә һәрби Депутат
јин артырылмасы вә әмәк шәра итинин торф чыхарылмасы); 2) филиз чы- лары Советинин эсас өзэјини ташкил
jaxшылашдырылмасы ССРИ-дә м. и. харма (дәмир филизи, манган фи- едирди. 1918 илин декабрында М.-эк.
гаршысында дуран мүһүм мәсәләләр- лизи, әлван, надир вә нәҹиб метал фи- һәмкарлар иттифаглары илә бирликдә
дир. Јатагларын јени ишләнилмә сис- лизләр, радиоактив елементләр чыха- даими фәалијjәт көстәрән пролетар
темлəри, даhа ҝүҹлү механикләшдир- рылмасы); 3) гејри-метал га- органы—Бакы Фәһлә Конфрансы ja
мә васитәләри вә автоматлашдырманын зынтылары вә јерлитикин- ратдылар.
тәтбиги саһәсиндә сәмәрәли ахтарыш- ти материаллары сәнајеси әд.: Азәрбајҹан тарихи, ч. 2. — 3

лар апарылыр. М.и.ндә еффектив- (мәрмәр, гранит, асбест, табашир, до- (h. 1), Б., 1964—73; Бајрамов
лијин артырылмасы башлыҹа олараг, ломит, каолин, ҝипс, əhəнк вә с. чыха- г. м., Бакы мә'дән-завод комиссијалары
ачыг мәдән ишләри усулларынын даhа рылмасы); 4) мә'дән ким јасы Азәрба јҹанда Совет Һакимпјjәтинин гәлә

кениш тәтбиг едиамәси һесабына һә- (апатит, калсиум дузлары, нефелин, Радж інскійд. д., в огне революцияуғрунда мүбаризә дөврүндә, Б., 1968;

јата кечирилир. Мә'дән сүхурларынын селитра, күкүрд колчеданы вә с. чы
физики хассəлəринин өjpәнилмәси са- харылмасы); 5) нидроминерал комиссии в Бакинском нефтепромышленҺәсиндә бөјүк наилијjәтләр әлдә едил- (јералты минерал сулар; су тәҹhизаты ном районе в годы первой русской револю
мишдир ки, бу да сүхурпарчалајан ма- вә - дикәр мәгсәлләр үчүн су). Азәрб. ции), Б., 1965; Гусейновк. А. и най
шын вә аләтләрин конструксија едил- ССР-дә М.c. cahəлəриндән әні чох нефт, дель м. и., Очерки истории профдви
мәсиндә, һәмчинин фајдалы газынты- газ, дәмир филизи, мәрмәр, тикинти жения в Азербайджане, Б., 1966.
ларын e'малында оптимал гарарлар дашы, минерал су вә с. чыхарылмасы мәдәни БИТКИЛӘРИН Мәншә
гәбул етмәјә имкан вермишдир. инкишаф етмишдир. мәРКəзләРИ-мәдәни биткиләрин

Нефт ва газ jатагларынын ишләнил- мәдән -ЗАВОД комиссиЈАЛА- кенетик ҹәһәтлән мухталифлијинин
мәси harгында бах Газыма, Дәниз нефт РЫ—1905 илин јазында Бакыда тә'тил ҹоғрафи мәркәзләри. М.б.м.м.-нә дайр
мәдәни, Нефт, Нефтчыхарма, Чох һәрәкатынын јүксəлдији дөврдә нефт тә'лим селексија вә мәдәни битки сортдəрин газыма. сәнајеси мүəссисәләриндә japaнмышды. ларынын jaxшылашдырылмасы үчүн

Әд.: бах Мә'дән газмалары мәгаләси Мә'дән вә з-д фәһләләринин үмуми јы- лазым олан башланғы ҹ материал олан
нин әдәбијатына. ғынҹагларында сезилән фәһлә нүмајəн- тәдәбaтлa əлагəдар јаранмышдыр. Бу

дәләри органлари иди вә саһибкарлар нун эсасыны Ч. Дарвинин биоложи нөв
мәдән коМБАJны — массивдән гаршысында пролетарларын мәнафеји- ләрин ҹографи мәркәзләринин мөвчуд
(сүхур күтләсиндән) фајдалы газынты ни мүдафиә едирди. М.-3.к. Һәмкар- луку идејасы тәшкил eдир. 1883 илдә
ајырмагдан башламыш нәгл. васитәлә- лар иттифагларындан әввәл мејдана А. Декандолун башлыча мәдәни битки
ринә jүкләмәјә гәдәр бүтүн əмəлијјатла- чыкмышды вә oнлaрын јаранмасындан ләрин илк мәншәјинин чоғрафи вил.-лә
ры ардыҹыл јеринә jетирән комбинәли сонра да тәшкилатҹа мүстәгиллијини рини мүəjjәнләшдирән әсәри чап олун
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ду. Декандолун китабынын чыкмасын- ринә көрә мүхталиф өлкәләрдә ејни- о ҹүмләдән 8057 нәфәр гадын чалышыр.
дан јарым әср сонра мәдәни биткиләрин дир вә һәр халгын, милләт ин, өлкәнин Әһалијә мәдәни хидмәт кетдикҹә ҝе
мəншэји саһәсиндэки тəcəввурләр ке- милли вә тарихи хүсусијjәтләринә урғун нишләнир. Респ.-да 3837 күтләви ки
нишләнди. Бу проблеми 1926—39 ил- həјата кечирилир. Илк дәфә ССРИ-дә табханана (32 млн. китаб вә журнал),
лөрдә Н. И. Вавилов даhа планауғун һәјата кечирилән М.И. тарихəн јаран- 3206 клуб фәалијjәт көстәрир (1980).
ишләјиб һазыpламыш, мәдәни битки-мыш шәраитдән, тәҹрүбәсизликдән, кеч- Инкишаф етмиш сосиализм ҹәмиj
ләрин 7 эсас ҹоғрафи мәншә мәркәзи- мишдән ирс гaлaн кeриликдән ирәли кə- jәтиндә совет халгынын мәдәнијjәти
ни мүəjjәнләшдирмишдир: 1. Ҹəнуби лән хүсусијjәтләри илә фәртләнирди, кејфијjәтҹә јени вә jүксәк мәрһәләјә
Асија тропик мәркәзи; 2. Шəрги Асија Кечмиш чар Русијасында jашајан халг- галхмышдыр. Сов. Икп 26-ҹы гурул
мәркәзи; 3. Məнуб-Гәрби Асија мәр- лар патриархал-гәбилә гурулушундан тајында гејд едилмишдир ки, милли
кәзи; 4. Аралыг дәнизи маркази; 5. капитализмәдәк мухталиф инкишаф мәдәнијjәтләр тәрәгги едир вә гаршы
Ефиопија мәркәзи; 6. Мәркәзи Амери- мәрһәләләриндә идиләр. Бу, мәдәнијjәт лыглы сурәтлә зəнкинләшир, јени со
ка мәркәзи; 7. Анд мəркәзи. саһәсиндә дә чох бөјүк фәргләрә сәбәб сиал вә бејнәлмиләл бирлик олан валид

Бә'зи биткиләр һәлә кечмишдә бу олмушду. Нисбәтән инкишаф етмиш совет халгынын мәдәнијjәти формала
асас мәркәрләрдән хариҹдә мәдәни- милләтләрин әксәријjәти савадсыз иди, шыр; бу просес гардашҹасына әмәкдаш
ләшдирилм ишди; лакин белә биткиләрин oнлaрлa кeридә галмыш халгын исә ја- лыг вә көнүллүлүк эсасында кедир. Ин
сары аздыр. Әввәлләр гәдим экинчи- зысы белә jox иди. Бу исә кәридә гал- кишаф етмиш сосиализм дөврүндә мә
лик биткиләринин эсас оҹағы Дәҹлә, мыш халкларын мәдәни дирчәлиши, он- дәни инкишафын əсас вәзифаси кому
Фәрат, Ганг, Нил вә б. ири чајларын ларын фактики мәдәни бəрабəрсизли- низмин гәләбәси үчүн бүтүн лазыми
кениш вадиләри hеcаб едилирдисә, jинин ләғви вә c. кими əлавә вәзифәлә- идеоложи вә мәдәни шәртләрин japa
Вавилов мәдәни биткиләрин тәгр. hа- рин һәллинн тәләб едирди. ССРИ-дә дылмасыдыр.
мысынын тропикләрдә, субтропикләрдә М.и.-ын илк үч онилликдә дүшмән ка- Сосиалист өлкәләри ССРИ-нин зән
вә мүлајим гуршагларын дағ р-нларын- питализм әhaтәсиндә һәјата кечирилмә- кин тәҹрүбәсиндән истифадә едирләр.
да әмәлә қәлдијини көстəрди. си онун əсас хүсусијjәти иди. ССРИ-дә ССРИ-дә вә диҝәр сосиалист өлкәлә

60—70-ҹи илләрин археоложи газын- капитализмдән сосиализмә кечид дөв- риндә М.и.-ын тәҹрүбәси Асија, Аф
тылары Вавиловун мәдәни биткиләрин рүндә халг маарифи системи əсаслы рика вә Латын Америкасынын милли
мәншә мәрказлари ва оҹаглары Һаг- сурәтлә jенидән гурулду, савадсызлыг иcтиглалијjәт газанмыш өлкәләрина
гындагы нәзәри тасаввурларини тасдиг ләғв олунду, кениш мәктәбләр, мәдәни- бөјүк тә'сир көстәрир. Бу өлкәләрдә
етди. Бир сыратəдгигатчылар, оҹүм- маариф мүəссисəлəри шәбәкәси јара- милли-демократик типли мәдәни инләдән совет ботаникләри. Вавиловун дылды. «Мәдәни Сингилаб зәһмәткеш гилаблар баш верир.
ишини давам етдирәрәк бу тәсәввур- күтләләрини мә'нәви əсарәт вә ҹәһаләт- 1960-ҹы иллəрин 2-ҹи јарысында
ләрә өз дүзәлишларини вермишләр. дән хилас етди, бәшәријjәтин топламыш Чиндә кечирилән вә мәдәнијjәт абидәлә
мәдәни ингиЛАБ, сосиалист олдугу мәдәни сәрвәтләрә говушдурду. ринин мəhвинә, милли вә дүнја мәдә
мәдәни ингилабы—сосиализм Әһалисинин әксәријjәти савадсыз олан нијjәтинә ниһилист мүнасибэтин јаран
вә коммунизм гуруҹулуғу просесиндә бир өлкә нәhәнк сычрајыш едиб елм вә масына, эијалыларын тә'гиб олунмасы
ҹәмијjәтин мә'нәви həјатында баш ве- мәдәнијjәтин зирвәләринә галхды»(Сов. на кəтириб чыхаран «мәдәни ингилаб»
рән көклү дəјишикликләр. М.и. Һагтын- икп Програмы, Б., 1977, сəh. 12). сијаси кампанијасынын М.и, hагтында
да тә'лими В. И. Ленин ишләјиб һазыр- Икили просес олан совет мәдәнијjә- марксизм-ленинизм тә'лими илә һеч бир
ламышдыр. В. И. Ленин «Кооперасија тинин инкишафы ону тәшкил едән мил- әлагаси јоxдур.
harгында» мәгаләсиндә (1923) илк дәфә ли мәдәнијjәтләрин тәрәггиси вә онла- Әд.: Маркс К. вә Енкелс Ф.,
М.и.» терминини ишләтмиш, онун ма- рын гаршылыглы тә'сир, зəнкинләшмә Коммунист Партијасынын Манифести,
Һијjәтини, вәзифә вә мәгсадларини мүəј- jолу илә вәһдəтинин гүрвәтләнмәси эса- Б., 1980; јенә онлaрын, Немец
jәнләшдиришдир. М.И. Ленинин сосиа- сында баш верир. «...Бизим мәдәниј- кая идеология, Соч.т. 3; Ленин В. И.
лизм гуручулуғу планынын тәркиб һис- jәтимиз мазмунуна көрә, өз инкишафы- 365); ренә 1.

сасидир. М.и.-ын əсас шәрти пролетар нын башлыҹа истигамəтинә көрә сосиа- люции, 2 изд., М., 1971; Сон. Икп Про
О культурной

диктатурасынын гурулмасы, истеһсал лист мәдәнијjәтидир, өз милли форма- грамы, Б., 1977; Сов. Икп ххуі гурул
аләт вә васитәләринин ичтимаиләшди- ларына көрə pəнкарəнк, өз руһуна ва тајынын материаллары, Б., 1981; Азәрбаj
рилмаси, сосиалист сәнајеләшдирмаси, характеринә көрә бејнәлмиләл мәдәније ҹан
К.Т. нын коллективләшмәсидир. М.и. jәтдир. Белəликлә бу мәдәнијjәт бүтүн очеркләри. Б., 1964; Азәрбајҹан тарихи, ҹ.

сы илә башлајыр вә Коммунист парти- ләрин үзви вәһдәтидир» (Брежнев Азәрбајҹан ССР-ин
фәһлә синфинин һакимијjәти әлә алма- халкларын јаратдыгларымәнәви сәрвәт 3, h. 1, Б., 1973;"Атаки шиев А.,

коммунизм гуручулуғу дөврүндө

јасынын рәһарлы и илә һәјата кечири- лиса Ленин jолу илә, ч. 4, Б., 1974, История Азербайджанай орны: Б. 1963;
Октябрь и куль

ни мәдәнијjәти әсл халг мәдәнијjәт инә Бејнәлмиләлчилик принсипләринә урная революция в ссср,
невирмәклә көрүрдү. Мәмијjәтин ајры- әсасланан М.и. бүтүн милли мәдәниј- Мусаева

ајры һиссәләри вә сосиал груплары jәтләрин һәртәрәфли инкишафына, бир культурная революция в ссСР. 1917—
в сб.:

арасындагы һәр ҹүр мәдәни барабар- сыра халкларын вә милләтләрин мәдә- 1965 т.,
сизлијин арадан галдырылмасы про- нијjәт саһәсиндә керилијинин ләғвинә История кул
сеси М.и.-ын умуми ҹәһәтидир. Мә- кəтириб чыxарды. ССРИ-дә илк дәфә м., 1971; КПСС во главе культурной рево

культурной революции в ссср,
дэнијjәтдә сосиалист ингилабы буржуа тәхм. 50 xалгын јазысы japaдылмыш- люции в СССР, М., 1972; Гулиев Дж.
идеологијасынын сосиалист идеолоки- дыр. Б., Под знаменем ленинской националь
јасы илә әвәз олунмасыны вә бу идео- М.и.-ын һәјата кечирилмаси нәти- в политики, Б., 1972;

В. В., В. И. Ленин и Пролеткульт, м.
сына чеврилмасини назарда тутур. м. басинәдәк һалинин 15,3 Савадлы реаблюда. * СоветскаяПобеда
ын кедишиндә инсанлар истисмарчы олан Азәрб. јүксәк инкишаф етмиш иг
идејаларын, мөнһуматын тә'сириндән тисадијјат вә мәдәнијjәтә малик со

М., 1976; Великий Октябрь и расцвет
экономики и культуры Советского Азер

азад олурлар. М.и.

маарифи вә тәһсили системинин japa- вет haкимијjәти илләриндә Азәрб.-да Б., 1977; Мусаева Т. А., Революция
сосиалист халг сиалист респ. сына чеврилмишдир. Со- байджана, Б., 1971; Великий Октябрь и

дылмасыны, буржуазијалыларынын савадсызлыг
јенидән тәрбијәсини вә јени сосиалист үмуми ибтидаи, 7(8) иллик вә там орта Б., 1979; Культура Советского Азербай
зијалыларынын формалашмасыны, со- тәһсилә кечилди. 1980/81 дәрс илиндә джана, Б., 1980.
сиалист әдәбијјаты вә инҹәсәнәти japa- респ.-нын 4237 умумтәһсил мәктәбиндә мәдәни ЈҮРҮШ—ССРИ-дә 20-ҹи
дылмасыны, елмин јүксəлишини, јени 1 567 мин шакирд охујурду. Али вә ор- илләрин ахырында комсомолун тәшәб
эхлаг тəрбијәсини, мәмшәтин јенидән та ихтисас мәктәблари х.т. вә мәдәнир- бүсү илә мејдана кәлмиш күтләви мәдә
гурулмасыны өзүндә бирләш- jәт саhəлəринин мүтəxəссис кадрларла ни һәрәкат. Əсас мәгсәди савадсызлы
дирир. Сосиалист мәдәнијjәти өзүн- тә'мин олунмасында башлыҹа рол ојна- ғын ләкви иди. М.ј. проблемлəрини
дә әввәлки мәдәнијjәтин мүсбәт ҹә- jыр. 17 али мәктәбдә 107 мин, 75 орта «Култпоход» журналы (М., 1930—32)
һәтләринин билaвaситә давамы кими ихтисас мәктәбиндә 79 мин нәфәр тəh- ишыгландырырды. Азәрб.-да 1925 —
мејдана калир. Буна көрә дә мәдәни сил алыр (1980/81). Респ.-да 1940— 30 илләрдә савадсызлығын ләғВи ва
ирсә ниһилист мүнасибәт, «халис про- 79 илләрдә 310,1 мин али, 397,5 мин халг маарифинин инкишафында М.ј. -үн
летар мәдәнијjәти» тәләби сосиалист орта тәһсилли мутахассис һазырлан- бөјүк ролу олмушдур.
М.и.-ына јаддыр. Сосиалист мәдәни мышдыр. Елми муассисәләрдә вә али мәдәни ЛАНДШАФТ — инсанын тә
дәјишикликлари маһијjәт вә мәгсәллә- мәктәбләрдә 21 928 нәфәр елми ишчи, сəppүфат фәалијjәти нәтиҹәсиндә дәји

онун, рево.

;

м. 1967:
строитель:

тамамилә

ва с.
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шилмиш чоғрафи ландшафт, Сәһрала- ләрин, ичтимаи-игтисади формасијала- Һәр бир јени формасија әввәлки мәдә
рын суварылан торпаглaрындакы, ваhə- рын, конкрет ҹәмијjәтләр, халг вә мил- ни наилијjәтләри өз јени иҹтимаи мү
ләр, мешә золаглары олан шумланмышләтләрин мадди вә мә'нәви инкишаф насибәтләр системинә дахил едир. Бу
чөл дүзәнликләри, батаглытлары гуру- сәвијбәсини сәҹијjәләндирмәк (мәс., ан- нунлa jанашы марксист м. нәзәријjәси
дулмуш вә беҹәрилән полдерләр М.л.-а тик м., сосиалист М.-и, мајја М.-и һәр һансы М.-ин мүтлэгләшдирилмәси
мисалдыр. М.л. илә тәбии ландшафт вә с.), Һәмчинин фәалијjәт вә ja həјатын нә гәти гаршы чыxыр. м. мумбәшәри
арасында кəскин сəphəд јоxдур. М.л.- спесифик саһәсини билдирмәк үчүн вә синфи һадисəдир. Антагонист фор
да релјеф ин хеоложи вә морфоложи гу- (иш М.-и, бәдии М., мәмшәт м.-и вә масијалар үчүн мәдәни-тарихи просе
рулушу, тәбии иглиминəсас хүсусијjәт- с.) ишләдилир. «М.»термини дар мә'- син коргәбии вә гери-рәван баш вер
ләри мүһафизә едилмишдир. М.л. 30- нада јалныз адамларын мә'нәви һә- мəси сәҹијjәвидир. Муасир капитализм
наллыг вә азоналлыг кими мүһүм ҹоғ- јат саһәсинә аид едилир. Марксизмә дә сосиал вә мәдәни инкишафын зид
рафи ганунaујғунлугларын тә'сиринә гәдәрки буржуа фәлсәфәси М.-и ҹә- дијjәтләри даhа да кəскинләшир. Һаким
табе олур. мијjәт вә инсанын мә'нәви, сијаси инки- синифләр «күтләви мәдәнијjәт»и күтлә
мәдәни тәБәгә (археолоки- шаф, формалары илә ејниләшдирирди. лəpə зорла гәбул етдирмәјә ҹәһд көс
јада)—јашајыш мәскәнләри әрази- «...Истеhіcалдан вә бүтүн игтисади мүна- тәрирләр. Бунунла белә капитализмдә
синдә инсан фәалијjәтинин из вә га- сибәтләрдән анҹаг, «мәдәнијjәт тарихи- hаким синфин М.-и илә јанашы, өзүндә
лыгларыны сахлајан торпаг тәбәгә. нин», икинҹи дәрәҹәли әһәмијjәти олaн демократик вә сосиалист үнсүрлəри да
Инсан фәалијjәтинин давамијjәти вә үнсүрлəри кими, өтəри шәкилдә бәһс шыјан јени м. дә инкишаф етмәјә
интенсивлији илә әлагəдар М.т.-нин блунурду» (Енкелс Ф., Анти-Дү- башлајыр, «...чунки һәр бир мил
галынлығы мүх тəлиф (бир неча см- ринг, Б., 1967, cəh. 21). Алман классик ләтдә зәһмәткәш ва истисмар олудан
дән 30—35 м-дәк) олур. Азәрб.-да Азых, фәлсәфәси М.-и <pyh» аләминдә, күтлә вардыр вә онун һәјат шәраити дә
Күлтәпә, Әликөмәктәпә, Галатәпә, әхлаг (И. Кант), естетика (Ф. Шиллер, лабүд сурәтлә демократик идеологија
Гаракөпәктәпә вә с. чохтәбәгәли аби- романтикләр) вә ја фәлсәфи шүур (he- вә сосиалист идеологијасы Доғурур»
дәләрдәндир. ҝел) саһәсиндә ахтарыр, ону инсанын (Ленин В. И., Әсәр. там күллијјаты,
мәдәниәт, сивилизасиј а— «руһи азадлыг» cahəси кими шәрһ едир- ч, 24, cəh, 137). В. И. Ленинин бу тә'ли
Авропа елминдә бәшәријjәт тарихинин ди. Елми-техники тәрәгтинин сүр'әтлән- ми Һаким истисмарчы синфин М.-инә
кечдији үч дөврүн (вәһшилик, барбар- дији вә капиталист ҹәмијjәтинин со- гаршы мүбариза апаран М.-ин демокра
лыг, сивилизасија) үчүнчү мәрһәләсини сиал зиддијjәтләринин кəскинләшдији, тик вә сосиалист үнсүрлəрини фәртлән
билдирмәк үчүн гәбул eдилмиш термин, ики сосиал системин јанашы jaшaдығы, дирмәји нәзәрдә тутур. Сосиалист инги
М.» терминини илк дәфә бу мә'нада Асија, Африка вә Латын Америкасы лабынын гәләбәси ҹәмијjәтин вә онун
Шотландија философу А. Феркәсон иш- халкларынын тарихи өjpәнилдији шә- М.-инин инкишафында көклү дəјишик
ләтмишдир (1767). Л. Морган бу бөлкү- раитдә бир чох буржуа сосиологу вә лик едир. Мәдәни ингилабын кедишиндә
нү даhа да əсасландырмышдыр. Ф. Ен- мәдәнијjәтшүнacлaры ваһид м, идеја- сосиалист м.-и јараныр, вә бәргәрар
келс «Аиләнин, хүсуси мүлкиjjәтин вә сынын гејри-мүмкүнлүү нәтиҹәсинә кә- олур. Сосиалист мә'нәви м.-инин баш
дөвлəтин мəншəји» әсәриндә бу бөлкүнү лирләр. Бу, Гәрб вә Шәрги бир-биринә лыҹа ҹәһәтләри харгилик, коммунист
мүвэгтəти вә шәрти гәбул етмишдир. гаршы гојан вә с. полисентризм нәзә- идејалылығы, коллективчилик вә Һума
Ф. Енкелсә көрә «...Мәдәнијjәт иҹти- ријjәләриндә əксини тапыр. Ниһилизмин низм, бејнәлмиләлчиликлә сосиалист вә
маи инкишафын елә бир пилләсидир нүмajәндәләри м. анлајышыны сахта тәнпәрвәрлијинин үзви вәһдәт тә кил
ки, бу рада өмәк бөлкүсү, бу әмәк бөл- вә ҹәфәнк ујдурма кими рәлд едирләр. етмәсидир. Коммунист партијасынын
күсүндән ары-ајры шәхсләр арасында Һаким буржуа М.-инә гаршы гоjулан рәһбәрлији алтында сосиалист М.-инин
мејдана ҝәлән мүбадилә вә бу просес- «әкс-мәдәнијjәт» нәзәријjәләри радикал инкишафы тарихдә илк дәфә олараг шү
дəрин һәр икисини бирләшдирон əмтәә әhвали-руһијjөли зиjалылар вә көнҹләр урлу, планлы характер кәсб едир вә һәр
истеһсалы там инкишаф едир вә бүтүн арасында кениш јајылмышдыр. бир тарихи мәрһәләдә, бир тәрәфдән,
әввөлки ҳәмијjәтдә чеврилиш јарадыр» Марксист м, нәзәриј јə- М.-ин вә мадди мәһсулдар гүввәләрин
(Маркс К., Енкелс Ф. "Сечиле си тарихи материализмиј мүддәалі- әлдә едилмиш сәвијjәси, дикәр тәрәф
миш әсәрләри, «, 2, Б., 1953, cəh, рына əсасланыр. Ҹәмијjәтин тарихи дән исе сосиализм вә коммунизм идеалы
323—324). инкишаф сәвијjәсини ифадә едән М. илә мүəjjән олунур. Сосиалист М.-инин
м. ибтидаи ичма гурулушунун да- адәтән мадди вә мә'нәви формалара ән үмдә мәгсәдијени инсан форма

ғылмасы, синифли ҹәмијjәтин јаранма- бөлүнүр. Мадди м, мадди фәалијjәт лашдырмаг, марксист-ленинчи дүнјакө
сы илә сәҹијjәләнир, М.-ин бу дөврүндә вә онун нәтиҗәләрини (әмәк аләтләри, Рүшүнү ҹәмијjәтин һәр бир үзвүнүн
истеһсал васитәләринин дəјишмәси вә Јашајыш јери, ҝүндəлик мәмшәт пред- эгидәсинә чевирмәк, онда јүксәк әхла -
әмәк мәһсулдарлығынын артмасы нәти- метләри, палтар, нәгл. вә рабитә васитә- ги кејфијjәтләр тәрбијә етмәк, онун
мәсиндә ичтимаи әмәк бөлкүсү, онунла лəри вә с.), мә'нәви М. исә шүур, мә'- мә'нәви аләмини зəнкинләшдирмокдир.
бирликдә мүлкиjjәт формасы вә со- нәви истеһсал (идрак, мә нәвијат, тәр. Ҹәмијjәтин тoплaдығы мүтәрәгги сәр
сиал мүнасибәтләр дә дәјишди. Ичти- бијә вә маариф, Һүгуг, фәлсәфә, елм, вәт вә ән'әнәләри қәләҹәк нәсилләрә

бөлкүсүнүн— малдарлығын инҹәсәнәт, мифоложија, дил вә 6.) cahə- чaтдырмаг функсијасыны јеринә je
экинчиликдән, әкинчилијин сəнəткар- ларини әһатә едир. Марксист М. нәзә- тирән М. ејни заманда һәр бир адамын
яыгдан арылмасы илә благодар ҹә- ријjәси һәр ики м. нөвүнү үзви вәһ- мә'нәви вә мадди зəнкинлијинин арт
мијjәт синифләр бөлүндү, истисмар- дәтлә көтүPүр. «Чунки мәдәни олмаг масы үчүн максимум имканлар japa
ы синифләр мејдана кәлди, М, әмәк үчүн мадди истеһсал васитәләринин дылмасына көмәк едир.
мәһсулдарлығыңын артмасына, хүсуси мүəjjән дәрәҹәдә инкишаф етмиш ССРИ-нин тәҹрүбәси милли М.
мүлкиjjәтин мүхталиф формаларынын масы лазымдыр, мүəjjән мадди тәмәл ләрин гаршылыглы тә'сири нәтиҹәсин
(гулдар, феодал, капиталист) Japaнма- лазымдыр» (Ленин В. И., Әсәрләри, дә сосиалист М.-инин инкишафына
сына сәбәб олмушдур. М.-ə yјғун моно- ҹ. 33, cəh. 489). М.-ин мадди эсаслары парлаг нүмунəдир. Сосиалист М.-и
гам аилә, дөвләт јаранды, синифләр, М.-ин инкишафында башлыҹа рол оj- ССРИ-дә jашајан Һәр бир халгын м.-ини
шәһәрлә кəнд арасында әксликләр дә- натыр. Мадди М.-ин инкишафында еһтива едир. Ёјни заманда һәр бир со
ринләшди. М.-ин касыны бир синфин мөһэ тарихи варислик мүһүм әһәмијjәт вет милли М.-и нәинки өзүнүн мәдәни
дикәр синиф үзәриндә истисмары тәш- кәсб едир. В. И. Ленин гејд едирди ки, ирсинә әсасланыр, һәмчинин дикәр
кил ёдир. Елә буна көрә дә зиддијjәт- «...мәдәнијjәт нә гәдәр дағыдылмыш халкларын мәдәни наилијjәтләри he
лор кетдикҹә кәск инләшир. Капита - олса да, ону тарих həјатындан силмәк сабына зәнкинләшир. Милли сосиа
дизмдә хүсуси мүлкиjjәт җәми)jәтин ин- Олмаз... һәмин мәдәнијjәтин бу вә ја лист М.-ләринин кетдикҹә артмагда
рищафында әнкәлә чеврилир. Марксизм дикәр һиссәсини, бу вә ја дикәр мадди олан гаршылықлы тә'сир просеси һәр
баниләр М.-ин инхишафында һәре- галыгларыны арадан галдырмаг мүм- бир милли М.-дә үиум бејнәлмиләл
сәтверие гүрволəри в здддијjәтләри күн олмајаҹагдыр, чотинлик јалныг чи ҹәһәтләрда артмасына кəтириб чы
тәһлил едәрәк ингилаб jолла ҹәмијjә» онун бәрпа едилмәсиндә олаҹагдыр» хаpыр. Демəли, мәзмунча сосиалист,

коммуҳизмә кечмәсини əсаслане (јенә орада, ч. 27, cəh, 117). Һәр бир формаҹа милли олон совет М.-и ССРИ
дырмышлар. ичтимаи-игтисади формасија өзүнә ује нин бүтүн xалгларынын јаратдығы М.

әд, бах Барбарлыг иәгаләсинин одан ғун м. типи јаратмышдыр. Ичтимаи-и- ләрин" үзви вәһдатидир. Милли М.-ла
тисади формасијалар бир-бирини әвәз рин бир-биринә кетдикҹә јахынлаш

бијјатына. етдикҹә м. типләри дә дәјишир. Лакин масы мүтәрәгти објектив просесдир.
мәдәниләтчәмијjәт вә инсанын бу һеч дә М.-ләр арасында рабитәсиз- Коммунист партијасы һәм онун сүн'и
ункиш афынын тарих ән мүəljән сәвијjә лиjә, көһнә М.-ин мəhвинә, мәдәни ирс суратдә тезләшдирилмәсин», һәм дә
си. м, алајышы мүojjән тарихи дор- зә ән'әнәдән имтинаја қотирмир, чунки ону ләнкитмәк ҹәһдләринә, ајрыча

маи әмәк
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ихы-де тәртиб едилмишдир

алмаг 200 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Iүксок



и

1973; Арнол

нов

енко П. П., Эльтуализм и проб- М.y. 1958, Азәрб.-да исә 1959 илдә (Ба- сиал-демократијасынын бә'эн
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милли М.-ин тәҹрид олунмасына гар- ССРИ Мәдәнијjәт Назирлији системинә тәхассисләр һазырламаг системи. Мә
шы чыxыр. «Коммунизм мәдәнијjәти дахил олaн клуб мүəссисәләридир. Һәм- дәни-маариф иши үчүн кадрларын һа
дүнја мәдәнијjәтинин japaтдығы ән карлар иттифаглары тәшкилaтлaрынын зырланмасына һәлә Совет Какимијja
jaxшы нә варса һамысыны өзүндә бир- М.е. вә с. мүəссисəлəрин јерли комитә- тинин илк илләриндэн В. И. Ленин ва
ләшдириб инкишаф етдирәрәк, бәшә- ләри тәрәфиндән japaдылыр. К-3 М.е. н. к. Крупскајанын тәшәббүсү илә

ән бүксәк пиллә олаҹагдыр» (Сов.Йип вәсаити к-злар ауырыр. ССРИ-дә, о чем- јаси-маариф ин-тларынын шәбәкәси ја
ријəтин мәдәни инкишафында јени, вә с.-нын тәшкили вә фәалијjәти үчүн башланмышдыр. 20—30-чу илләрдә си

Програмы, Б., 1977, сəh. 117). ләдән Азәрб. ССР-дә М.е. вә с.-нын радылмыш, 40—50-ҹи илләрдә м.-м.т.
Азәрб. -да М. -ин тарихи чох гэдим- шәбәкәси кетдикҹә кенишләнир, муасир нин мүасир системинин əсасы гоjулмуш

дир. Соснализм гуруҹулуғу дөврүндә аваданлыгла тәҹhизи jaxшылашыр. дур. Китабханачылыг техникумлары
Азәрб.-да да мәзмунҹа сосиалист, фор- М.е. вә с-нын ишинә сечкили ичтимаи мусиги мәктәблəри, педагожи мәктәб
мача милли м. јаранды. Азәрб. Совет идарә hej'әтләри вә ја шуралар күндә - ләр вә с. орта, педагожи, инҹәсәнәт,
әдәбијјаты вә инҹәсәнәти сосиализм реа- лик рәһбәрлик едирләр. театр ин-тлары, консерваторија вә ун-тлизми методуна əсасланараг јени нәслин мәдәниәт УНИВЕРСИТЕТИ ләр исә али М.-м.т. верир (бах һәмчи
М.-инин формалашмасына хидмәт едир. халг ун-тләринин кениш јајылмыш нөв- нин Китабханачы-библиограф mah

Әд.: Маркс К. и Энгельс Ф., ләриндән бири. Әмәкчилəрин тəhcил вә сили, Мусиги тәһсили, Театр тәһсили).
Немецкая идеология, Соч., т. 3; Маркс мәдәни сәвијjәсинин артмасына, мә'нәви Сосиалист өлкәләриндә мәдәни-маа
К., Капитал, ч. 1, фасил 1; Ленин В. И., вә естетик тәрбијәсинин јүксәлмәсинә риф ишчилари ун-тләрин хүсуси факүл
Биз һансы ирсдән имтина едирик, Әсәр. хидмәт едир. М.у.-ләри «Билик» ҹәмиј- тәләриндә вә китабханачылыг мәктәб
там күллијјаты, ҹ. 2; јено онун, Пар- jәтләринин, һәмкарлар иттифаглары вә ләринин шө"бәләриндә һазырланыр.
нә орада, ч. 12; jенә онун, • је- комсомол тәшкилaтлaрынын, мәдәни Капиталист өлкәләриндә мүстагил
мәдәнифәтуһаггында, Әсәрләри, ч. зі, маариф мүəссисəлəри вә халг маарифи хүсуси тәһсил cahəси кими М.-М.Т.
јенә онун, о bu

Б., 1977; ким м, мүəссисәләрдә,
п. ьтура, М., 1961; га- вә с.-дә тәшкил eдилир. ССРИ-дә илк 20 әсрин

совхозларда мәдәни-милли МУХТАРИЈәт
әввәлләриндә Австрија со

де
хадим

лема культуры, М., 1963; Ковалев С. кыда Хәзәр дәнизчилəринин мәдәнијjәт лəринин ирәли сүрдүју оппортунист
М., 1963, за бин В. Сондали евиндә, japaдылмышдырАзәрб.ССР-дә милләтчи нәзәридә,австромарксизмин
Партия и тво и культура, М., 1968; 107 М.у. Вар (1982). Бах һәмчинин тәркиб һиссәси. Бу нәзәријәдә чохмил

съдов А. И., Культура мәдәни-МААРИФ йши, ССРи- сы шәраитиндә буржуа-феодал дөвлати
и современность, м., 1973; Культура раз- дә— зәһмәткешләрин коммунист тәрби- нин сосиал əсасыны ләға етмәдән мил
витого социализма, М., 1973; Зорова jәсинә вә сијаси маарифинə, oнлaрын ли мәсәләнин һәллинә ҹәһд ҝөстәрлі
культурному наследию, м., 1978; Куль- умуми мәдәни савијjәсинин артмасына, лирди. Ҝөркəмли нүмajәндәләри к.
тура и идеологическая борьба, М., 1979; jарадычылыг габилијjәтләрини инки- Реннер вә О. Бауер иди. М.-м.м. нәзә
Культура и общественное развитие, Тби- шафына, мәдәни истираһəтинин тәшки- ријjәсиндә милләт jaшaдығы әрази
лиси, 1979; Давидович В. Е., Жда- линә көмәк едән тəдбирләр системи; дән тәҹрид олунур, онун антагонист
тов-на-Дону, 1979; Савранский И. Л.,ю. А. Сущность культуры, Рос- Коммунист партијасы вә Совет дөвлəти- синифләрә бөлүнмәси инкар едимир,
Коммуникативно-эстетические нин, Һәмкарлар иттифагларынын, ком- мәдәнијjәт, мәктәб вә дил мәсәләләри
культуры, М., 1979; и овч укм. сомолун идеоложи фәалијjәтинин тəр- илә мәһдудлашдырылмыш милли өзү
Коган л. н., Советская социалисти киб һиссәси. Бөјүк Октјабр сосиалист нүидарәјә наил олмаг нәзәрдә тутулур
ческая культура, м., 1979; Культура Со- ингилабындан сонра идеоложи фәалиј- ду. Бу исә фәһләләри милли мәдәниj
ветского Азербайджана, Б., 1980; Древ- jәтин мүстагил саһәси кими мејдана јәт әламәти үзрә бир-бириндән ауырыр
ний Восток и мировая культура, М., 1981. кәлән М.-м.и.-нин əсас вәзифәләри вә ды вә пролетариатын бејнәлмиләл син
мәдәниләт ва истИРАҺәт мүһүм принсипләри В. И. Ленин тәрә- фи бирлијини позурду.
ПАРКЛАРЫ, ССР И-дә— зәһмәткеш- финдән мүəjjәнләшдирилмиш, Сов.Икп В. И. Ленин М.-М.М.-ин оппорту
ләрин коммунист тәрбијаси саһәсиндә МК-нын идеоложи мәсәләләр үзрә гә- нист характерини ифіша етмиш, ону
фәалијjәт көстәрән, oнлaрын иҹтимаи рарларында инкишаф етдирилмишдир. Русија зомининә кечирмәк вә бејнәл
вә әмәк фәаллығынын артмасына кө- М.-м.и., әсacән, клуб мүəссисәләриндә, мітлэлчилик принсипларини онунла
мәк едән, истираһəтин сəмəpəли тәшки- күтләви китабханаларда, мәдәнијjәт вә эвәз етмәк ҹәһдларини тəнгид етмиш
лини həјата кечирән мәдәни-маариф мү- истираһәт паркларында, с. мәдәни-ма- дир. В. И. Ленин М.-М.м.-ин əсассыз
ассисәләри. М. вә и.п.-нда јашыл театр- ариф мүəссисәләриндә, һәмчинин Үмум- лығыны көстəрмиш вә сүбут етмишдир
лар, естрада театрлары, лекторија вә иттифаг «Билик» ҹәмијjәтиндә, мәтбу- ки, ...һәмин мухтаријjәт утопик бир
кинолекторијалар, гираәтханалар, ат- ат, радио ва телевизија васитәсилә һоја- шеј олараг галыр вә буну таблиғ етмәк
траксионлар, рэгс салонлары, идман та кечирилир. М.-м.и.-ндә сөһбәт, мү- инҹә милләтчилик таблиғ етмәк демәк
аваданлығы вә мәдәни маллар кирајә һазирә, мә'рузә, тамаша, консерт кинми дир» (Әсәр. там күллијјаты, ҹ. 24, сəh.
верән базалар, идман гурғулары, оjун əн'әнәви формаларлa jанашы, тематик 367). М.-М.м. нәзәријjәси партија сәнәди
мејданчалары, ушаг шәһәрҹиклари ва кеҹәләрдән, охуҹу конфрансларындан ола билмәди вә сонралар Бауер өзү
с. олур. Илк М. вә и.п. Москвада (1928; кетдикҹә дaha чox истифадә едилир, дэ әслиндә мөвгејини дәјишәрәк әрази
Һазырда М. Горки ад. Ленин орденли халг университетләринин шәбәкәси ке- мухтаријjәти, 1918 илдә исә милләтләрин
Мәркәзи М. вә и.п.) ачылмышдыр. Ле- нишләндирилир. М.-м.н. үзрә кадрлар ајрылмаг һүгугу илә өз мүгәддәратыны
нинград, Кијев, Минск вә с. ири шәһәр- инҹәсәнәт ин-тларында, мәдәни -маариф тә'јин етмәсн шүарыны ирәли сүрдү.
ләр ин мəркәзи парклары, һәмчинин Ба- мәктәбләриндә, китабханачылыг тех- Белəликлэ, М.-М.м. нәзәријjәси нәзә
кыдакы Дәнизкәнары парк, С. М. Ки- никумларында һазырланыр (бах Мәдә- ри вә практики ҹәһәтлән әсaссызлы
ров ад., Низами ад. м, вә и.п., Халглар ни-маариф тәһсили). ғыны көстəрди.
Достлуғу паркы, Кировабаддакы Ленин «мәдәни-МААРИФ иши» — Азэрб. мәдәни-ТАРИхи мәктәБ, әдә
ад. М. вә и. паркы ССРИ-нин бөјүк ССР Мәдәнијjәт Назирлији вә Азәрб. биjјатшунаслыгда-19 әсрин
паркларындандыр. ССР Дөвләт Кинематографија Комитә- орталарында Алманија вә Франсада
мәдәниәт ЕВләРИ ВӘ САРАЈ- синин рүблүк мәҹмуаси. 1967 илдән чы- japaнмыш ҹәрә ан. И. Һердерин 18 әс
ЛАРЫ, ССРИ-дә— зәһмәткешләрин хыр. Мәҹмуә республиканын мәдәни рин сонунда ирәли сүрдүү әдәбијjar
коммунист тәрбијəси вә истираһəтинин həјатыны, мәдәнијjәт оҹагларынын фәа- вә инҹәсәнәти тарихи-кенетик бахым
тәшкили мәгсəдилә күтләви сијаси вә лиjjәтини ишыглапдырыр, ҝүнүн тә- дан өjpәнмә принсипини И. Тен (Фран
мәдәни-маариф ишларинин мүхталиф ләбинә дайр актуал мөвзуларда мате- ca) даhа да əсасландырмышды. М.-Т.м.
формаларыны даһа кениш әһатә едән риаллар дәрҹ едир. Тиражы 8 мин нүє- бәдии әсәри халгын Инкишафынын
бөјүк клуб мүəссисәләри. М.е. вә с.- хәдир (1982). мүəjjэн мәрһәләсиндәки иҹтимай пси
нын фәалијjәти халг јарадыҹылығы- мәдәни-МААРИФ мәктәБЛӘРИ— холокијанын ин'икасы heсaб едирди.
нын бүтүн нөвлəринин вә бәдии өз- мәдәни-маариф, ишчилари, китабхана- Бу принсип милли әдәбијјатларын та
фәалијjәтин инкишафына көмәк едир. чылар һазырлајан орта ихтисас мәктәб- рихини јаратмаға имкан верирди. М.
М.е. вә е.-нда халг театрлары, оркестр- ләри. Бах Мәдәни-маариф тәһсили, т.м.-ин методоложи əсасы позитивизм
ләр, опера вә хореографија коллектив- Китабханачы -библиограф тәһсили. фәлсәфәси (франсыз философу О.
ләри, маһны вә рәгс ансамбллары, халг мәдәни МААРИФ тәһсили Конт) ва либерал буржуа сосиолокија
университетлари фәалијjәт көстәрир. ССРИ-дә мәдәни-маариф мүəссисəлəри сы (инфилис сосиологу вә тарихчиси
Р-н, шәһәр вә кəнд мәдәнијjәт евләри үчүн али вә орта ихтисас тәһсилли мү- h. Бокл ва б.) олмушдур. Бу мәктәбин
ACE-31, ҹ. 6

функции
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пүмajәндәләри чоғрафи амилләрә (иг- мәдәтовХандадаш Казым оғлу Фиргэсинин (АДФ) үзвү (1979 илдән
лим, тәбиәт), биоложи «мүһит» анла- (д. 14.3.1925, Астара р-нунун Гум к.) — мк мүнавир үзвү). Вәтән мәһәббәти
jышларына (ирг, темперамент) мүстəсна совет дүнкүл атлети, ССРИ идман уста- нин, Иран халгларынын, о ҹүмләдән
әһәмијjәт верирдиләр. Ф. Брүпетјер, сы (1949). 1965 илдән Сов.Икп үзвү. Ҹән уби "Азәрб. халгынын азадлыг мү
глансон (Франса), В. Шерер (Ал- Узунуна тулланмагда ССРИ чемпиону баризэсинин, сүлһ нә халглар достлу
манија), К. Брандес (Данимарка), Х. л. (1950) вә рекордчусу (1952). Жәнчләрин гунун тәрәннүмү «Тәбензин баһары»
Метендес-и Пелајо, Р. Менендес-Пидал вә тәләбәләрин 2-ҹи Умумдүнја фес- (1950), «Тәбриз гызы» (1956), «Ше'рлар»
іспанија), н. с. Тихонравов, А. Н. тивалында (Будапешт, 1949) узунупа (1962), «Хатирәләримин нәғымəсн»(1969),
Пыпин (Русија) М.-т.м.-ин көркəмли тулланмаг јарышларында 3 ҹү јери тут- «Дүнјамызын сабаһы» (1974), «Арзу да
нүмajәндәләри идиләр. М.-т.м. мүгаји- муш, 15-ҹи Олимпија оjунларынын өмүрдүр» (1976), «Өмро јелкән үмид
сəти тарихи әдәбијјатшунаслығын тә- (hелсинки, 1952) иштиракчысы олмуш- ләр им» (1981) вә с. ше'р вә поема ки
шәккүлүнә јардым көстəрмишдир. дур. 1947—58 илләрдә «Динамо» идман табларынын əсас мөнзуларыдыр. Лаһу
мәдән-XйİACETмә ишләРИ - ҹәмијəтиндә мәшгчи ишләмишдир. 1959 ти, Жалә вә б.-нын ше'рларини Азәрб.
мә'дән ишларинин бир саһәси; шахта илдән Азәрб. Дөвләт Бәдән Тәрбијаси дилинә тәрчүмә етмишдир. Әсәрләри
вә мәдәнләрдә гәза баш вердикдә инсан- Ин-тунда jүнкүл атлетика кафедрасы- рус вә дикәр ССРИ халглары дилләри
ларын хилaс едилмаси ишләр, гәза- нын баш мүәллимидир. нә, бә'зи хариҹи дилләрә тәрчүмэ олуil

ларын таршысынын алынмасы, бахуд мəдəтоВА Spa Tәнбәргызы А. ва мушдXP. «Шәрәф нишаны» ордени илә
сы илә мәшғул олур. Әмәји Гәһрәманы (1976). 1962 илдән
мәдәТЗАДә Әли Аббас Абасгулу Сов. ИКІ үзвү. Азәрб.ССР памбыг ус, 1968; Јора билмәз jоллар мони, "Б., 1978;

Әсәрлә'ри: Чинар оларды, Б.,

оғлу (1909, Бакы губ., Маштаға к.— тасы (1966). 1957—14 илләрдә Ағчабə- у моря есть берег, М., 1973.
16.11.1972, Бакы) — совет чоғрафија- ди р-нунун Ҹапаридзе ад. к.-зунда кол
шунасы, метеоролог. Ҹоғрафија е.д. хозчу, мангабашчысы олмуш, 1974 мл- мәДРӘСӘ Һиндистанын ҹ.-унда шә
(1957), проф. (1960). Азәрб.ССР Дөв- дән бригадирдир. 9 ҹу бешиллијин һәр. Бенгал көрфози саһилиндә порт.
лэг мукафаты лауреаты (1970). 1939 план вә сосиалист өһдәлијишин јеринә Тамилнад штатынын инэ.м. Мүһүм
илдән Сов. Икп үзвү. Азәрб.ССР Һид- jетирилмәсиндә Үмумиттифаг сосиа- нәгл. говшағы. Аеропорт (Минамбак
рометеороложи Хидмәти Идарәсиндә дә- лизм јарышында јүксәк әмәк көстәри- кам). ӘҺ. 4,3 млн. (1981).
низ рәсэдханасынын директору (1947 — ҹиләриә наил олмушдур. Азәрб.ССР Əсасы 1639 илдә гоjулмушдур. 18
60), ејни заманда Азэрб.ССР ЁA Ҹоғра- Али Советинин (7-ҹи чакырышi) депута- әсрдә qəнуби Һиндистанда Инкилтәрә
фија "Ин тунун директору (1950—57), ты, АКП 26—29-ҹу гурултауларынын експансијасынын базасы, мүстәмләкә
елми ишиләр үзрә директор мүавини нүмajәндәси олмушдур. 2 дәфә Ленин дөврүндә м. президентлијинин (сонра
(1957—60), атмосфер физикасы (1967 ордени илә тәлтиф едилмишдир. лар М. әЈалати) игамәткаһы иди.
иләдәк синоптик метеоролокија) шө”- мәдинә, Әл-Мәдинә әл-Мүнәв- Һиндистан истиглалијjәт элдә етдикдән
бәс инин мүдири (1945—72) ишләмиш; вәрә (әр. і | 15 Л), Сəудијjә (1947) сонра Мәдрәс, 1969 илдән Тамил
С. І. Киров ад. АДУ-да дәрс демиш- Әрэбстанынын° шм.-г.-индә шәһәр. Ва- над штатынын инэ. м.-дир.
дир. Əсас тэдгигатлары атмосфер про- hәдә јерләшмишдир. Автомобил долла- М.-дә Маурјалар (бах Maypја дөв
сесләринин таснифаты, Хәзәр дәнизи ры говшағы.Автомобил јоллары М.-ни ләти) дөврүнә аид надир сиккәләр аш
үзэрiндә күчлү күләкләрин әмәләкәл- Миддә вә Мәккә ш.-ләри илә бирләш- кар олунмушдур, (1981).

сәбәбләр, һаванын узунмүддәтли дирир. Əh. 100 мин (1975); əсасəн тиҹа- м. ири сәнаје, тиҹарәт-малијjә вә
прогнозлашдырылмасы методикасы вә рәтлә мәшғулдурлар. Халча ф-ки; ис- мәдәнијjәт мәркәзидир. Памбыг парча,
с.-н өjpәнилмәсинә һәср едилмишдир. лам ун-ти вар. Гәдим заманларда ады дəри (өлкәдә ән ири мәркәзләрдән би
м. Азәрб.ССР-ин синоптик-иглим р-н- Jәсриб, еркән орта әсерләрдән М.-дир. ри), јејинти, түтүн, машынгајырма, ме
лашдыры.Tмасы харитасини тәртиб ет- 622 илдә исламын баниси Mәhәммәд тал e'малы, нефт e'малы сәнајеси, 2
мнидир (1936). «Азәрбајҹанын игли- пејғәмбәр Мәккәдән М.-jә һиҹрәт ет- автомобил з-ду, дөвләт сәрнишин ва
ми» (русча, 1968) монографијасынын миш вә бурада мүсәлман иҹмасыпы гoнлaры з-ду, шәһәр әтрафында дөв
мүәллифләриндэн вә редакторларын- (үмму) јаразмышды. Мәһәммәд пејғәм- ләт, танк вә телетајп апаратлары з-дла
дан бири иди. бəрин гәбри М.-дəдир. і асрдән мүсәл- ры вар. Пластмас истеһсал олунур.

Әсәрләри: Абшеронун һава нөв- манларын пки мүгәддәс шәһәриндән би- Ун-т, елми-тəдгигат, ријазијјат, тибб,
ләрн вә иглімі, Б., 1960; əрги Гафга- ридир. 632—656 илләрдә Әрәб хилафә- xаммал eһтијатлары ин-тлары, киносту
зын тәби синоптик-иглом фәсилләри, тинин пајтахты иди. 10 әсрдән Миси- дија, јахынлығында космодром (Шри

інститута географии АН Азерб. ССР, т. перијасынын
Б., 1973; Штормы Южного Каспия. Труды рин, 1517—1919 илләрдә Османлы им- фиката) вар. м. р-нунда Калпаккам

тәркибиндә олмушдур. AEC-и вә совет мутахассисларинин ла
1, 1948

мәдәтов Васаг Һамбарцумович [15. 1924 илдән
1919—24 илләрдә һиҹаз әмирлијинин, jahəси эсасында турбокенератор тики

6. 1845, Ериван (Јереван)—1914, Ери- шәһәридир.
Сәудијjә Әрәбистанынын лир_(1979).

"Дәннэ саһилиндәки Сент-Ҹорч га
Bain] — ермәни вә Азәрб. драматургу. Илк вахтлар чохбуҹаг шәкилли, де- ласы М.-и 2 һиссәјә ајырыр. Шм. һис
Әрәб, фарс вэ Азәрб. дилларини мү- мәк олар ки, даирәви планлы шәһәр сәдә авропалылара мәхсус кениш ja
кәммәл өjpəнмиш, Москвада Лазарев олан м.4 дарвазалы даш диварла әһа- шыл күчәләри, парк вә бағлары олан
ал. Шәрг диллари Ин-туну битирміш- тәләнмишди. Дарвазалара бир-бири илә мәhәлләләр (Ҹорчтаун), шм.-ші. һиссә
дир. Јарадыҹылыға ше'рлә башламыш- косишән 2 баш күчә чыxырды. Сонралар дә сәнаје р-ну (ф-к вә з-длар, фәһлә
дыр («Дәстәҹик» китабы, Петербург, шәһәр кенишләндирилмиш, дарвазала- дашатын мәhәлләләри) јерләшир. Шә
1871). Азәрбајҹанҹа («Гырттырт», 1880; рын сајы 8-ə чaтдырылмышдыр. М.-нин Һәрин шм.-ында Трипликен (М.-ин
«Тамаһкарлыг дүшмән газаңыр», 1881; мәркәзиндә бөјүк мәсчид (656 илдә ән бөјүк мәсчиди бурададыр) вә Maj
«Көзә көрүнмәз шал», 1882; «Баҹы вә Мәһәммәдин раша дығы евин јериндә лапур (коттеҹләр, бөјүк мә'бəд ком
гардан», 1883. sə spмәниә, Мадонун инша едилмишдир, дәфәләрлә jенидән плекси, hовузи ва с мәhәлләләри вар.
ланчы банкир», «140 %-ли иш», 1912; мәдинә КҮЛКҮН (тәхәллүсү; там ламистләр тәрәфиндән 1908 илдә ҝән
«300 манат вә Киракос аға», 1914 вә с.) ады вә фамилијасы Мәдинә Нурулла ҹәдә шаһ" Аббас мәсҹиди _јанында japa
водевилләр јазмышдыр «Молла Нәc әләкбәр- дылмыш дини мәктәб. Бурада Азәрб.
рәддинин лəтифәләриәндән 94-үнү ер задə: д. 17.1.1926, дили әвәзинә түрк дили тадрис едилир,
мәниҹәјә чевирәрәк, китаб һалында Бакы)— Азәрб, шай- исламын ва Осман империјасынын та

етдирмишдир (1886). «Тамаһкар рәси. 1938 илдә рихи өjpəдилирди. Азәрб.-да совет ha
лыг дүшмән газаныр» водевили 1882 аиләсилә Məнуби кимијjәти гурулдугдан сонра М.р.»
илдә Ёриванда мүәллифин иштирaкы Азәрб.-ын әрдәбил „мәктәби бағланмышдыр.
илә тамашаја гоjулмушдур. Әсәрләри ш.-пә көчмүшлү. «МӘДРӘСЕЛИ сәАДәт» — Бакыда
ингилабдан әрвәл Азәрб. театр труппа 1947 илдән мүһаҹи- 1907 илдә «Сәадәт» мүсәлман ҹәмијjәти
ларынын репертуарында олмушдур. рәтлә jашајыр. ҹә- тәрәфиндән ачылмыш дини мәктәб. 2-ҹи

әд: Султанлы ә., Азәрбајҹан нуби Азәрб.-да «M.с.» мәктәби 1908 илдә japaдылмыш
драматуркијасынын инкишафы тарихиндән, милли азадлыг вә ды. Она пантүркист ә. Һүсејнзадә баш
Б., 1964; Тарывердијева К., Ва демократик һәрәка- чылыг eдирди. Һәр 2 мәктәбдә дәрс
саг һампарсуми Мәдәтјан Нәзми: «Әдәби
Ермәнистан», Јереван, 1967, китаб 8; га тын (1941—46) фәал ләр Түркијә маариф системинин тәдрис

сымзадə Ф., XIX аср Азәрбајҹан әдә иштиракчысы планы үзрә, әсacән, түрк дилиндә ке

бијјаты тарихи, Б., 1974. мушдур. 1945 илдән Азәрб. Демократ чилирди. М.с.» типли мәктәбләр Ну
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хада («Дарүш-шәфәг»), Ағлашда («Да- тапмышдыр. М. Әгли идракы тәрәннүм дөвлəтиндә ә'јанлар вә каһинләрдән
рү7-үрфан»), Көjчајда («Игбал») вә с. етмиш, дини е'тигадлара гаршы чыха- ибарәт варлы тәбәгәләр әлејһинә шәһәр
шәһәрләрдә дә вар иди. Азәрб.-да Со- раг, бүтүн динлари чәһаләт тауну ад- jохсулларынын вә кәнділиләрин һәрәка

Һакимијjәти гурулдугдан сонра ландырмыш, Јерин тәбии просес нәти- ты, м. 1. Иранда игтисади вә сијаси
М...» мәктәблəрін бағланмышдыр. ҹәсиндә japaндығыны көстəрмишдир. бөһранын кəскинләшмәси шәраитиндә
мәдрәсә (әр. 1.4.— мәктәб— өj- Xəтиб Табризи М.-нин тәләбәси ол- шаһ һакимијjәтинин заифләмәси, ə'jан
рәнмәк) — Јахын вә Орта Шәрг өлкәлә- муш, онун јарадыҹылығыны тәдгиг ет- ларын вә зәрдүшти каһинлəринин гүд
рин,дә дөвләт апараты хидмәтчилари, миш вә jүксәк гијмәтләндирмишдир. pəтинин артмасы, әһалинин истисмары
дин хадимлари (моллалар), мүсәлман А. Исаһакјан «Әбу-л-Әла Мәәрри» нын күҹләнмәсі, иҹтимаи вә мүлки
ибтидаи мәктәблəри үчүн мүәллимлəр поемасында шаирин образыны jарат- бәрабəрсизлијин дəринләшмәси, халг
һазырлајан мүсәлман али вә орта мәк- мышдыр. күтләләринин вар-jохдан чыкмасы вә
тәби. М. 9—13 эсрләрдә әһалисинин

Әсәрләри: Стихотворения, м..

чоху мүсәлманлардан ибарәт олaн өл- 1971; Стихотворення, Ташкент, 1979.
мүфлисләшмәси, хариҹи сијасəтдә мү
вәффәгијjәтсизликләр нәтиҹәсиндә баш

кәләрдә ҝениш јајылмышды. М.-ләр әд.: Маъмудов М., Әбу-л-Әла ја- ламышды. М.h, Иран, Месопотамија
əсасəн бөјүк мәсчидлəрин нәздиндә фәа- радыҹылығында динин вә дин халимлари- вә Загафгазијанын бир сыра әјаләтлә
лијjәт кестəрмишдир. нин ифшасы, АДУ-нун Елми әсәрләри ринә jajылмышды. Мh.-нын башчысы
Азәрб.-да М.-ләр 11 әсрдә japaн- (шәргшүнаслыг серијасы), 1977, № 1; Мәздәк, идеолокијасы исә мәздәкилик

мышдыр. Орта әсрләрдә Бакы, Кәнчә, крачковский И. Ю., Избр. соч., т. иды. Сасани һөкмдары І Губад ə'jан
Шамахы, Шуша вә икәр шәһәрләрдә Великий арабски позе мыслитель Абу. лар вә каһинларин хөвгеләрини эəйф

ләтмәк мәrcəдилә М.h.-на гошулду. Ла

дини вә дүндәви слмләр (әрәб вә фарс мәЗАР ГАРТАЛыбах Гарталлар. бады девирдиләр. 499 илдә І Губад ефкин 496 илдә ә'јанлар вә каһинләр I Гу
диллари, шәриәт, әдәбијјат, фәлсәфә,
мәнінг, психолоҝија вә с.) тәдрис еди мәЗАРИ-шәРИФ (O) --Əф- талиләрин көмəји илә Иранда һакими
лирди. Али мәктәб типли мәдрәсәләрдә гaныстанын шм.-ында шәһәр. Бәлх əја- jәти јенидән әлә кечирдикдән сонра М.А.
тәһсил алмаг мәгсэлилә Иранын Тch- лəтинин инэ.м. Əh. 52 мин (1980). Пам- хүсусилә кен ишланди. М.П.-нын тәрәф
ран, Нәҹәф, Тәбриз вә дикәр шәһәрлә- быстәм изләмә вә јағ з-длары; өлкәшү- дарлары муһүм дөвләт вәзифәләри
риндәки М.-ләрә ҝедәрдиләр. М.-jә наслыг музеји вар. Метал с'мал олу- тутдулар. Ичтиман тəлəбләр вә шүар
16 јашындан гәбул сдирдиләр. Тәһси- нур. Кустар сәнәткарлыг инкишаф ет- лар йрәли сүрән мәздәкиләр ичтимаи вә
лин илк мәрһәләси әрәб дитинин грам- мишдир. ССРІМ нин көмəји илә азот әмілак бәрабəрлији hаггында мәздәки
матикасындан ибарәт иди; буна бијə- күбрәләри з-ду вә ИЕС (1978 ил ССРИ лик тә'лиминə əсасланараг ə'јанларын
ләнмәк үчүн азы 2—3 ил вахт ајры- -Әфганыстан сазишинә әсaсән күҹү әмлакыны әлә кечириб jохсуллара пај
лырды. М.-ләрдә мүəjjән програм вә артырылыр) тикилишдир. М.-Ш.-дә лајыр, садә адамлары jүкс әк дөвлат
конкрет тәһсил мүддәти jox иди; тәлә- совет мүтəxəссисләринин көмəји илә вәзифәләринә тә'јин едир, һәрәмхана
бәләрин дəрси мәнимсәмә дәрәҹәсин- газыма усталары үчүн ихтисасланады- лары ләғв едирдиләр. М.К.-нын сора
дән асылы олараг тəһсил чох haлдa pылмыш курслар ачылмышдыр (1978). кы инкишафы сијаси гүввәләрин груп
10—15, бә'зәті 20 иләдәк давам едирди. Бир рәвајәтә ҝөрә куја Әлинин гәбри лашмасына сәбәб олду. І Губад Һаки
Бухарада Мир Əрәб М.-си инди дә бураладыр. 1481—82 илләрдә бу гәбир мијjәтини мөһкәмләнідирдикдән сонра
фәалијjәт көстәрир. үстүндә тикилмиш мәгбәрә шнәләрин заифләмиш ə'јанларла барышмага мејл
мәдрәсә— Азәрб.CCP Шамахы р нун- зидарәт јеридир. М.-ш, шәрафәтли гә- етди. 529 илдә І Губадын оғлу Хосров
да штг. м. гәс, советлијинин мəркәзи, бир (шәһәринады бурадандыр) де- Mh.-на сон гојду. Мәздәк вә онун
Р-н мәркәзиндән 7 км ҹ.-г.-дә, Ләнкә- мәкдир. силамдашларынын бир кисми e'дам едил
биз силсиләсинин әтәјиндадир. Орта мәзрәк (5 әсрин 50-ҹи илләри- ди, дикәр гисми исә Азәрб.-а, Орта Аси
мәктәб, клуб, китабхана вә тибб мәнтә- 528/529; бә'зи мәнбәләрә көрә 524)— јаја вә с. өлкәләрә гачды.
гаси вар. Мәздәкилијин баниси, Мәздәкиләр һә- М.Н. Әcacән, кортәбии характер да
«мәДРәсә» — Азәрбајҹанын гəдим рәкатынын башчысы. М.-ин тәрҹүме- шыѓырды. Бу һәрәкат әмлакын ҹәмиj
үзүм сорту. Тәгәји күчлү бој атыр; ки- јн-һалы һаггындакы мә'луматлар зид- jәт үзвлəри арасында бәрабəр бөлүш
ләси түнд мaвидир; орта мүддәтлә jети- дијjәтлидир. Мүхталиф тарихи мәнбә- дүрүлмәси тәләбини ирәли сүрсә дә,
шир; векетасија дөврү дәмдәшәраитдә ләрә көрә М.-ин вәтәни нису, Ниша- хүсуси мүлкиjjәтин ләғв сдилмасини
130 — 140, суварылан шәраитдә 150— 159 пур, Мадарајја (Дәҹлә чајынын кәна- нәзәрдә тутмамыш, иҹтимая әдaләтін
күндүр. Ширәсиндә 17—18% шәкәр, 6— рында) вә с. heсaб едилир. М. фикир- гәбилә-тајфа гурулушуна гарытмаг jолу
8 г/л туршу вар. Һа дан 60—100 с мәһ- лəрини Һәмәданда јајмаға башламыш- илә бәргәрар етмәк киіми утопик идејаја
сул Јығылыр. Сүфрә, түнд, десерт, ды. М. манилијин радикал ҹәрәјаның əсасланмышды. Мәздәкин идејалары
кәмширин шәраблар истеhiсалында ис” Бундос тә'лиминин (бах һәмчинин Зәр- сонралар Азәрб.-да јајылмыш хүррә
тифадә едилир. Азәрб.ССР-ин дағ душтилик) ичтимаи идејаларыны өн миләр һәрәкатына тә'сир көстəрмишди.
р-нлары үчүн стандарта дахилдир. плана чәкмәклә ону инкишафетдирмиш
мәдһијjә (әр. — тәрифна- ди. М. həјат не'мәтләрини бəрабəр бө Әд.: Пигулевская Н. В., Маз

мә) —Јахын вә Орта Шәрг шегри нөв- лүндүрмәби тәблиғ едирди. Онун баше дакитское движение. Известия отделенияләриндан бири. М.-дә ајры-ајры шәхс- чылыг етдији һәрәкат (5 әсрин сонуш истории и философии, 1944, N 3; ренә
ләр, чох вахт һөкмдарлар вә oнлaрын 6 әсрин әввәли) феодал истисмарына вековье, М.—Л., 1956; дьяконов М.
аилә үзвлəри, ə'јанлар сүн’и, дәбдәбәли гаршы чeвpилмишди. Сасани һөкмдары м., Очерки истории древнего Ирана, м.
ифадәләрлә тә'рифләнирди. М.-ләр, І Губад каһин вә ә'јанларын нүфузуну 1961; петрушевский И. П., К исто
әсacән, гәсидә формасында јазылырды. зәифләтмәк вә мәркәзи haкимијjәти мөһ- рии маздакитов в эпоху господства исла
Фарс-таҹик шайрләри Рудəки, Әнвәри кәмләтмәк мәгсәди илә мәздәкиләрлә ма, «Народы Азии и Африки», 1970, № 5
вә Насир Хосровун М.-ләри мәшһур- јахынлашмышды. I Губадын һакимијjә- мәздәкилик — 5 әсрин сонунда
дур. Гәтран Тәбризи, Низами ҝәнҹәви, ти дөврүндә М. атәштәрәстлик мә бәд- иранда баранмыш, сонралар Азәрб. да
Хагани Ширвани вә б. Азәрб. шайрлә-ләриндан биринин каһини, сонра Ира- вә бир сыра гоншу өлкәләрдә кениш ја
ри дә м. јазмышлар.
мәӘРРИ, әл-Мәәрри (sl) бәдан мөһәд адландырылмыш, онун лим. М. Һаким зәрдүшти каһинләрә вә
Әбу-л-Әла әммәд ибн Абдулла ибн Сү" тәрәфдарлары исә мүһүм дөвләт вәзи- әслзадəлəpə гаршы чeвpилмиш ҝүҹлү
лејман әт-Тәпући (26.12.973, Сурија, фәләри тутмушдулар. Каһинлəрин вә халг һәрәкатынын идеологијасы олмуш
Мәәррә-ән -Нуман ш. — 21.5.1058, ора" з'јанларын игтисади вә сијаси һөкм- дур. Һәмин һәрәкатда Сасаниләр Ира
да)-әрәб шаири, мүтәфәккир. Дөрд ранлығына сон гојдугдан сонра I Губад нында хырда вә орта торпаг саһиблә
јашындан көзләри тутулмуш, кушани- М.-лә иттифагдан етмишди, ринин дә тәрәфдар чылдыглары ашағы
шин həјат кечирмишдир. Әрәб грамма- І Губадын оғлу Хосровун эмри илә м. сосиал тәбәгәләр-кәндлиләр вә шәһәр
тикасы, поезијасы вә тарихини, гəдим вә онун јахын силаһдашлары e'дам зохсуллары иштирак етмишдир. М.-ин
јунан, һинд вә Иран фәлсәфәсини мү- сдилмиш, мәсләкдашлары Азәрб. -ын ады һәмин һәрәкатын рәһбәри Məздәк
кәммәл өjpəнмишдир. «Чахмаг дашы- шм.-на, Орта Асијаја вә с. өлкәләрә илә әлaгәдардыр. Мәздәк маниликдә
нын илк тығылҹымлары», «Лазым ол- дағылышмышдылар. радикал вә демократик истирамəтин тә

мајанын түзуму» ше'р мәҹмуəлəри, Әд.: бах 1əздәкиләр һәрәкаты мәга- рәфдары олмушдур. м., сосиал шүар
«Бағышланма һаггында рисалә», «Мә-ләсинин әдәбијјатына. лары илк плана чәкән Мәздәкин хејли
ләкләр барәсиндә рисалә» вә с. нәср мәздәкиләР ҺӘРӘКАТЫ-5 әсрин инкишаф етдирдији Бундосун (Зәр
әсәрләриндә М.-нин һуманист фәлсәфи, 90-ҹы илләринин әввәлләри—6 әсрин дүшт) манилик тә'лиминə əсасланыр.
си јаси вә иҗтиман көрүшләри əксини 20-ҹи илләринин сонунда Сасаниләр ды, м. маниликдә дә мөвҹуд олaн дуа

имтина
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лизми-Ишыг илә Гаранлығын мүбари, сабына алынан мәнфәәт инһисар мән- Онун идејаларыны Ф. Бекон, Р. Де
засини гәбул едирди. Манилик доктри- фәәтинин мүхталиф нөвләриндән би- карт, Р. Бојл, Б. Һоббс давам етдир
наларындан фәргли олараг, мәздәки- ридир. Валјута үзрә М.Ф., бир гајда мишләр. Декарт вә онун ардыҹылла
ләрин тә'лими heсaб едирди ки, Ишыг олaрaг, онун саһибинин реал иткисинә ры тәбиәт ҹисимларини онларын сү
(Хејир) сәлтәнəтинин фәалијjәти әда- ујғун кәлмир, чунки валјутанын алы- рэклилијинә вә хассәләринә мүнҹәр
ләтли, ағыллы вә мәгсәдәујғундур, Га- чылыг гүввәси мәзәннәсинин дəјишил- едирди. Ф. Бекон материјанын чох
ранлыг (Шәр) сәлтәнəтинин һәрәкәти мәси нисбәтиндә дәјишмир. кејфијjәтлилијиндән» чыхыш едәрәк,
исә тәсадуфи, ағылдан кәнар вә хао- мәзЈәдиләр, Шејбаниләр, онун Ф. үзәриндә үстүнлүү вә oнлaрын
тикдир. М. -ә көрә Хејрин Шәр үзәрин- Jәзи диләр-Ширваншаһлар сүла- вәһдәти идејасыны ирәли сүрүрдү. и.
дә гәләбәси «һазыркы һәјатда» баш вер- ләси (861—1027). Сон тэдгигатлара көрә Канта көрә, Ф. һисси чохҹәһәтлилик
мәлидир. М.-дә гаршылыклы мадди м. ајрыҹа сүлалә олмајыб, ваһид Шир- кими баша дүшүлән материјаны низам
көмәјә, бәрабəрлијә, әмлак «умумили- ваншаһлар ханәданынын илк мәрһәлә- лајан, синтез ёдәндир. Кант илк дәфә
јинә вә с. чағыран сосиал-етик көрүш- сини ташкил етмишләр. Тарихшүнас- тәфәккүрүн М. вә Ф.-сы проблемини
ләр мүһүм јер тутур. М. сосиал гејри- лыгда узун мүддәт Ширваншаһларын ирәли сүрмүшдүр. Ф. илә материја»
бәрабəрлији мəhв етмәк, илкин мөв- «биринҹи дөвр» ханәданы кими бəhc арасындакы мүнасибэтин маһијjәтини
чуд олaн («аллаһдан əта едилмиш») едилән М.-ин рәбиә әрәб тајфасынын адекват ифадә етмәк мәгсəдилә һекел
умуми бəрабəрлији зорла һәјата ке- шејбаниләр голуна мәнсуб олдуглары «Мәзмун» категоријасыны тәклиф ет
чирмәк үчүн фәал мүбаризәјә чағырыр- көстəрилир. Үмумијjәтлә, Ширваншаһ- мишдир. Онун фикринҹә м. өзүндә
ды. М.-ин бир сыра тəлəблари антик ларын сүлалә бөлкүсү барәдә мүхталиф һәм Ф.-ны, һәм дә материјаны бирләш
дүнјанын сосиал утопијаларындан кө- мүлаһиҙәләр мөвҹуддур. 8—9 асрләрдә дирир. Һекелә ҝөрә м. илә Ф. арасын
түрүлмүшдүр. Халг үсјанларында, мәс., Хилафәтин зэифләмәси илә әлагодар дакы мүнасибәт эксликләр арасындалы
Мүгәнна үсјанында, хүсусилә бабəки- онун тәркибинә дахил олaн әразиләрдә, гаршылыглы мүнасибәтдир, jo'ни онла
ләрин хүррәми һәрәкатында М.-ин оҹүмләдән Ширванда мәркәзи haкимиј- рын бир-биринә кечмәсидир.
шүарларына мүраҹиәт олунмушдур. jәтә табе олмамаг сə'јләри күҹланди. "К. Маркс вә Ф. Енкелс hекелин һә
Мәздəки иҹмалары Иранын, Орта Аси- Һәмин дөврдә Ширваны әрәб әмири, мин консепсијасыны дәриндән ишлә
јанын, Азәрб.-ын вә б. өлкәләрин М.-ин әҹдады Јәзид ибн Мәзјəд, оғул- Мишләр; марксизм классикләринә кө
мүхталиф шәһәрләриндә (мәздәкиләр лары Əcəд, Халид вә Мәһәммәд идарә рә м. субстратын өзү дејил, онун да
һәрәкаты дармадағын едилдикдән сон- етмишләр. м. нәслиндән олан Һејсәм хили вәзијjәтидир. Онлар Ф.-ны тә
ра да) мөв ҹуд иди. Онлар бә'зи јер- ибн Халид 861 илдә Ширваншаһ титулу шәккүлдә вә инкишафда олан структур
ләрдә монгол ишғалларына гəдəр гал- гәбул етмишди. Һөкмдарлары: I hej- кими баша дүшмүшләр. Ф. вә м. вәh
мышды. сәм (861 — 880), I Mәhәммәд 1881—912), дәт тәшкил едән əксликлардир. Онла

әд.: бах Мәздәкиләр һәрәкаты ме- 1913—917), II Jәзид "Әбу Таһир (917— мүəjjән м. мүəjjән Ф. алыр. м. апа
ІІ Һејсәм (912—913), Әли ибн II Һејсәм рын гырылмаз вәһдәти бундадыр ки,

галәсинин әдәбијјатына.
348), 11 Məhәммәд (948—956], Әммәд рыҹы ҹәһәтдир: тәшкилин Ф.-сы тәрі

«мәзәли»— һәфтәлик ичтимай, ен- [956—981), III Mәhәммәд (981—991), кил олунандан асылыдыр. Хариҹи гүв
јаси, сатирик журнал. Бакыда Азәрб. інЈәзид (991—1027]. М.-и Кəсраниләр вә дејил, мәһз М. өзү-өзүнү формалаш
дилиндә нәшр едилмишдир. Илк нөм- әвәз етди. дырыр. «Әкәр форма мәзм унун фор
рәси 1914 ил декабрын 27-дә, сонунчу- Әд.: Шәрифли м. x, IX əсрин масы дејилсә о Һәр үүр гијмәтдән мәh
су 1915 ил октјабрын 17-дә (ҹәми 41- икиңҹи јарысы—xi əсрләрдә Азәрбајҹан румдур» (Маркс К., Энгельс Ф.,
нөмрә) чыкмышдыр. «М.»-дә ҹәһаләт- феодал дөвләтләри, Б. 1978; минор- Соч., т. 1, с. 159). м. илә Ф. арасын
пәрәст вә түфејли үнсүрләр кəскин тән- ский В. Ф. История iШирвана и Дербен- да дахили зиддијjәтләр мөвҹуддур.
гид олунурду. М.: Молла нәсрәд- да, м 1963; Буниятлов 3 м., Азер- шејләрдә, просесләрдә м. вә Ф. ара
динин тә'сири илә нәшр едилсә дә, сындакы зиддијjәтләрин мејдана кәлмә
ардыҹыл демократик характер дашыма- мәзЈәдиләр дөвлати (861 — си, инкишафы вә арадан галдырылма
jыб, либерал мөвгедә дурмушдур. На- 1027)— Азәрб. феодал дөвлəти. Шир- сы өксликларин мүбаризаси јолу илә
шири вә редактору Һашымбəј Вәзиров ван Бразисиндә japaнмышды. Мәзјəди- баш верән инкишафын мүһүм ифадәси
иди. 25—28 ҹи нөмрәләрини haҹы Иб- ләр салаласинин ады илә адланмыш- дир. В. И. Ленин диалектиканын үн
раһим Гасымов редактә етмишдир. М.» дыр. Елми әдәбијјатда ајрыҹа дөвләт сүрлəрини садалајаркән «...мазмунун
үчүн карикатуралары ә. Әзимзaдә чәк- кими тәдгиг едилмиш М.д. сон тəд- форма илә мүбаризасини вә әксинә
мишдир. М.» дә м. Ҹаббарлы, М. С. гигатлара көрә Ширваншаһлар дөвлә- Форманын атылмасы, мәзмунун дəји
Манафзадə, ə. Bahид вә б. чыxыш ет- тинин тәркиб һиссаси олуб, ваһид шилмаси»ни дә гејд едирди (Әсәрләри,
мишләр. Ширваншаһлар сүлаласи тәрәфиндән ч. 38, cəh. 226). Инкишаф просесинин
мәзәннә—1) бир өлкәнин пул ва- идарә олунмушдур. Әтрафлы мә'лу- диалектикасыны баша дүшмәкдә м. вә
һидинин дикәр өлкәнин пул ваhидин- мат үчүн бах Ширваншаһлар дөвлати. Ф, категоријаларынын әһәмијjәти вар.
дә ифадә олунан гијмэти (бах Валута мәзМУН ВӘ ФОРМА — фәлсәфи ка- М.-а урғун кәлән Ф. М.-нун инкиша
мәзәннәси). 2) Капиталист өлкәләрин- тегоријалар. Ҝерчәкликдә һәр бир об- фына көмәк едир. Көһнә Ф. исә дәји
дә сәһм, вексел, истиграз вәрэгэси вә јект м. илә Ф.-нын вәһдəтиндән иба- шән М.-ла зиддијjәтә кирир вә онун
диҝәр гијмәтли кағызларын биржада рэтдир. Һәјатда умумијjәтлә м. јох- үчүн әнкәлә чеврилир. М. илә Ф. ара
алыныб-сатылан гијмәти (мәс., Мәзән- дур, јалныз мүəjjән шәкилдә форма- сында конфликт баш верир, көһнә Ф.
нә гијмәти). лашмыш М. вар. М. објектин бүтүн дағылыр вә јени М.-а мувафиг Ф.
мәзәннә гимəти — капиталист елементләринин мәҹмусу, онун хаccə- мејдана кәлир. Јени Ф. М.-а фәал тә'
өлкәләринин фонд биржаларында сәһм, ларинин дахили просесләри, əлагәлә- сир көстәрир, ону инкишаф етдирир. Ф.
истиграз вәрәгәси вә диқәр гијмәтли ка- ри, зиддијjәтләри вә инкишаф мејллә- илә М.-нун вәһдәти онун нисбилијини
ғызларын, һабелә хариҹи валуталарын ринин вәһдәтидир. Ф. исә М. нун ифа- вә М.-a нәзәрән фәал ролуну көстәрир.
алғы-сатгысында сөвдә гијмэти. Гиј- дәси, М.-нун елементлари арасындакы Ф.-нын нисби мүстәгиллији һәм дә
мәтли кағызларын м.г. капиталлаш- әлaгәләрин нисби сабит мүəjjәнлији вә онун мүəjjән дәрәҹәдә М.-нун инкиша
дырылмыш кәлири ифадə eдир. Гиј- онлaрын гаршылыглы тә'сири, М.-ун фындан кери талмасындадыр. Ф.-нын
мәтли кағызларын номинал вә м.г. типи вә структурудур.. дәјишмаси предмет дахилиндәкиәлага
арасындагы фәрг капиталистләрин, и- М. вә Ф. категоријалары һәлә гә- ләрин өзүнүн дəјишмәсидир. Бу просес
периализм дөврүндә исә инһисарларын дим дөврдә ишләнмишдир. Аристоте- мүəjjән заманда баш верир, зиддијjәт
варланмасы мәнбәләриндан биридир. лә ҝөрә, м. вә Ф. әзәли, мүстәгил, бир- васитәсилә һәјата кечирилир. Мәс., ан
Хариҹи валјутанын М.г. гызыл пари- бириндән асылы олајан Һадисәләр- тагонист ҹәмијjәтда оиртиҹаја, көһнәтети əсасында мүəjjән едилир. дир. Лакин мүəjjән бир шејин јаранды- идарә үсулунун кешијиндә дуран гүввамәзәннә ФӘРГИ— харичи валу- ғы заман онлар бир бири илә сых әла- ләрә гаршы мүбаризә илә бағлыдыр.

вә гијмәтли кағызларын базар гәдә чыxыш едирләр. Онун фикринҹә, Ф.-нын М.-дан кери галмасы бунларын
гијмәтләриндәки фәрг; фонд вә валјута илкин Ф., jә'ни формалар Ф.-сы аллаһ бир-биринә мувафиг кәлмәдијини аш
биржаларында мәзәннәләрин дəјишил- өзүдүр. Платон heсaб едирди ки, һис- кар едир. Белә ки, мәһсулдар гүввәлә
мәсилә әлагодар әмәлә кәлир. Мәзән- си шејләр. Ф. илә «материјанын»гаршы- рин Ф.-сы олан истеһсал мүнасибәтлә
нәләрин галхмасы гијмәтли кағызла- лыклы тә'сириндән јараныр. Онун зән- ри муəjjән иҹтимаи-игтисади форма
ры әввәлҹәдән нағд пулла алмыш ин- нинҹә, Ф. апарыҹы, фәал рол ојнајыр. сијанын јүксәлән инкишафы мәрһәлә
Писарлара вә ајры-ајры шәхсләрә мә- Јени дөврдә Ф. илә материјанын» синдә мәһсулдар гүввәләрин инкишаф

мәнфәәти, ашағы дүшмаси идеалист анлајышыны илк дәфә ҹ. Бру- мејлинә ујғун кәлир, сүгут едән заман
исә мәзәннә иткиси кəтирир. М.Ф. he- но тəкзиб етмәјә ҹәһд көстəрмишдир. исә (мас., капитализм империализм

танын

зәннә
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мәрһәләсиндә) онлaрдaн кeри галыр далбадал ики ил əрзиндә верилмәмәси лығын горунмасы, əјләнҹә вә с.) тә'мин
вә әнкәлә чеврилир. Ф. илә М.-нун нис- гадағандыр. М.-ин пул илә әвәз олун- едилмәси илә бағлы гејри-истеһсал са
би мүстэгиллији һәмчинин едни бир масына јол верилмир (М.-дән истифадә һәси. Ҝениш мә'нада күндəлик həјат
М.-ун мухталиф Ф. кәсб етмәсиндә- етмәмиш фәһлә вә гуллугчунун ишдән тәрзи. М. иҹтимаи həјатын дикәр са
дир. Мәс., сосиалист мүлхијjәти ики чылдығы һалдан башга). М. башга вах: həлəринә, һәр шејдән әрвәл инсанла
Ф.-да-дөвләт вә кооп.-колхоз Ф.-сын- та кечирилә вә ја узадыла биләр. Үзүр- рын әмәк, әhвал-руһијjә вә эхлагына
да мөвҹуддур. Сосиалист мәдәнијjәти лү сәбәбә көрә ишчијə əризәсинә әсасəн бөјүк тә’сир көстәрир. Иҹтимай, шә
милли Ф.-ларын чохҹәһәтлилијиндә әмәк һаггы өдәнилмәмәклә гысамүддэт- һәр, кәнд, аилә вә фәрди м. нөвлари
тəзаһүр eдир. м. вә Ф.-нын гаршы- ли M, верилә биләр. М.-дә олан вахт- вардыр. М.-ин структуру мадди вә мә”
лыглы әлaгәсини вә oнлaрын нисби да ишчи ишдән чыхарыла билмәз (мүәс- нәви тәрәфләрин, сосиал вә фәрди ас
мүстәгиллијини нәзәрә алмағын прак- сисә ләғв олунан һаллардан башга). пектләрин сəрф олунан вахт вә иш, со
тик әһәмијjәти вар. мәзһәБ (әр. » — jол, истигамәт — сиал бирләшмә вә үнсијjәт нөвларинин

Әд.: Маркс К., Энгельс Ф., сүнни мүсәлман шәриәтиндә (фигh) гаршылыглы мүнасибәтләри бахымын
Соч., 2 изд., т. 1, с. 154, т. 2, с. 143; Ле- дини-hүгуги мәктәб вә ја систем. Рәсми дан мүəjjәнләшдирилир. Сосиал вә чоғ
нин В. И., Әсәрләри, т. 38, cəh. 226; Ма- гәбул eдилмиш 4 м, вар: hәнәфилик, рафи шэраит дән асылы олараг махта
мардашвили м. к., Формы и со- маликилик, шафийлик вә hәнбәлилик. лиф халқларда еһтијаҹлары тә'мин ет
держание мышления, М., 1968; Дмит. Һәмин М.-ләрин əсасыны, мүсәлман мәк үчүн үсуллар, адәтләр, мәрасимләр
риев Е. В., Диалектика содержания и һүгугунун шәрһиндә тәкзибедилмәз шәх- комплекси јараныр. Антогонист ҹәмиj
формы в информационных процессах, сијjәтләр сарылан Әбу Һәнифә (тәгр. jәтдә мүхталиф синифләр ва иҹтимаиМинск, 1973.

699—767), Малик ибн Анас (715—795), груплар бир-биринә зидд М.-ə малик
мәзМУН ҺАФИзәси — бах Һафизә. әш-Шафии (767—820) вә ибн Һәнбәл дир. Мәһсулдар гүввәләрии инкишафы
мәЗРӘли - Азәрб.ССР Имишли (780—855) гојмушлар. Һәдисләрин шәр- вә истеһсал үсулунун дəјишмаси нәти
р-нунда кәнд. м. советлијинин мəркә- һи усулуна көрә М.-ләр бир-бириндән ҹәсиндә М.-ин характери дә дәјишир.
зи. Р-н мәркәзиндән 30 км ҹ.-да, Сабир- фәргләнир. ССРИ-дəки сүнни мүсәл- Урбанизасија вә м, мүəссисәләри
абад— Бир Мај автомобил јолу кәна- манлар һәнәфидирләр. шәбәкәсинин кенишләнмәси илә әлага
рында, Мил дүзүндəдир. "Әі. 1953 мәз Тәкә—бах Комедија, дар асудә вахтын артмасы, аилә вә фәр
(1981); памбыгчылыг, тахылчылыг вә мәзһәрә-Тифлисдә Азәрб. дилин- ди М.-ә тә'сир ҝөстәрир. Сосналист
Һејвaндaрлыгла мәшғулдур. Орта вә дә нәшр едилмиш иҹтимаи сијаси газет, дөвлатләриндә сәнајеләшдирмә, к.т.
сәккизиллик мәктәбләр, мәдәнидіәт еви, Нашири вә редактору Камал Үнсиза- нын кооперативлашдирилмәси, әһали
китабхана, киногурғу, тибб мәнтәгәси, дә иди. Илк нөмрәси 1908 ил мартын нин тэһсил вә мәдәни сәвијjәсинин јүк
јахынлығында Тунҹ дөврүнә аид Јед- 25-дә, сонунҹусу 1917 ил декабрын 29- сәлмәси М.-дә көклү дəјишикликләр
дитәлә курганлары, еркән орта әсрләрә да (ҹәми 31 нөмрә) чыкмышдыр. «М» јарадыр. Дөвлəтин мәнзил тикинтиси
аид Гызылтәпə jaшajыш јери вә с. ар- дини таблиғ етмиш, руhаниләри, јүк- нә, шәһәр вә кәндларин абадлашды
хеоложи абидәләр вар. Јашајыш јери- сәк рүтбəли чар мә'мурларыны тә'ріф- рылмасына, хәстәхана, ушаг мүəccиcə
нин əтрафы дəрин газылмыш мұдафиә ләмишдир. 4. Мәммәдгулузадә бу тә- ләри, мәдәни-маариф мүəссисəлəрин шә
хәндәји илә әһатә олунмушдур. Тапын- зет һаггында јазмышдыр: «Мәзһәр» бəкəсинин вә c. кенишләнмәс инә вәсаит
тылар М.-дә әһалинин Тунҹ дөврүндән гәзетинин саһиби Камал әфәнди кими бурахмасы да им артыр.
башлајарагмәскунлашдығыны көстәрир. кәрәк биз дә ҹанишин һәзрәтләринә гә- әд: Синицын В. Г. Быт
мә'ЗУЙилләт —ССРИ-дә ишчинин сидә oxyjаг ки, һөкүмәт јанында һөр- хи строительства коммунизма. 2 изд., Челя
иш јери (вәзифаси) вә орта әмәк һаггы мəтимиз олсун». бинск, 1963; Семенов в. с. Сфера
сахланылмагла иллик истираһəт вах- мәйн ЛАДШАҺлығы Мән уби обслуживания и ее работники, М., 1966;
ты; ССРИ Конститусијасы (м. 41), оӘрәбиcтaндa (Jәмән Әрәб Респ.-нын нейман Г., Шарфе А., Искусство
чүмләдән Азәрб.ССР Конститусијасы шм. һиссәсиндә) гəдим тајфа вә дөв обслуживания, пер. с нем., М., 1979.

(м. 39) илә тә'мин олунур. Истираһәт лат. М.п.-нын даhа еркән абидəлəри мәмшәт ЖАНРЫ — тәсвири сəнəтдә
үчүн М.-лә јанашы, ганунвериҹилик е.ә. 6—5 асрләрә аиддир. Пајтахты жанр. ЦІәхси во ичтимаи həјатын (ада
әмәк габилијjәтини мүвәггәти итирмә- әрвәлҹә Мәин, сонралар Карнаву ш. тән рәссамын jaшaдығы) күндəлик ha
ја көрә М.-и, һамиләлијә вә доғума көрә олмушдур. М.п, еркән гулдарлыг дөв- дисәләринін экс етдприр. Мәмшәт сәһнә
М.-и, hабелә истеһсалатдан арылма- лəти иди; каһинләр вә гәбилә-тајфа лəри Неолит дөврүндән мә'лумдур (гаја
дан тәһсил алан фәһлә вә гуллугчулар ə'јанлары дөвлəтин идарә олунмасын- расмлари). Жанр кимiн Гәзим əргдэ
үчүн М.-и нәзәрдә тутур. Иллик М.-ин да мүһүм рол ојнајырды. Әрәбистан феодализм, Авропада исэ буржуазија
мүддәти азы 15 иш күнүдүр. Бә'зи ка дан кечән тиҹарәт jоллары М.п. нын нын тэшәккүлү дөврүндә формалаш
тегоријадан олан ишчиләр үчүн узадыл- нәзарәти алтында олмушдур. Әтирли мышдыр. Орта асрләрдә М.ж. дивар
мыш М. Мүəjjән едилмишдир: 18 јашы- маддəлəрин транзит тиҹарәти м.п.- рәсмлари, релјеф вә миниатүрләрдә ке
на чатмамыш фәһлә вә гуллугчулара 1 нын инкишафына бөјүк тә'сир көстәр- ниш јајылмышды [Алманијада Наум
тәгвим ајы, елми-тəдгигат, тәһсил вә мә- мишди. М.п. е,ә. 1 əсрдә Катабан пад- бург килсәсинин релјефләри, 13 әср;
дәни-маариф идарәләринин ишчиларинә шаһлығындан асылы вәзијjәтэ дүшмүш- Аҹанта (Һиндистанда) Будда мә'бәд
24 күндән 48 күнәдәк, 1-ҹи вә 2-ҹи груп дү; тезликлә Сәба, е.ә. тэгр. 1 әсрин ор- ләрч комплексинин дивар рәсмлари;
әлилләрә 24 күн вә с. Биринҹи иш или таларында исә «Сəба вэ зу Рајдан» Иіндонезијада Боробу дур, Кампучијада
үчүн М., бир гајда олараг, һәмин мүәc- дөвләтләринин тәркибинэ дахил едил- Ангкор мә'бəд вэ сарај комплекслари
сисәдә (идарәдә) 11 ај фасиләсиз ишдән мишди. нин релјефлэри; 13—16 асрләрдә Азәрб.,
сонра верилир. Ишин икинҹи вә сонра- мәмшәт — ичтимаи həјатда адамла- Иран, Орта Асија, Ираг вә һиндиста
кы иллэри үчүн М. һәмин иш илинин рын мадди вә мә'нәви рифаһынын (је- нын миниатүр әсәрләрн вә с.). 20 әср
11 ajы битмәмиш верилә биләр. М.-ин мәк, кејим, мәнзил, мүалиҹә, сағлам- дән башлајараг М.ж. дүнја инҹәсәнә

эпо

Мәмшәт жанры: солдан— Ж. Б. Шарден. «Наһардан аввал дуа. 1744. Ермитаж.
Ленинград: г. г. м јасоједов. «Бичинчиләр». 1887. Руе му зеји, Ленинград;
В. ә. Сәмəдова. Тоја һазырлыг, 1957. р. Мустафајев аз. Азәрб. Дөв.ләт

Инчәсәнәт Музеји.
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алт сапы

тиндә мүһүм јер тутур. Бу дөврдә М.ж. нетик әлaгәләрини вә с. ифадə eдир. мәкан, заман вә һәрәкәтин гаршылыклы
капиталист өлкәләриндә инсанларын М. вә 3.-ын үмуми хассəлəри бунлар- әлaгәсинин јени чәһәтләрини ачараг М.
ағыр һәјатыны тәсвир стмәклә јанашы дыр: објективлик, мүтләглик вә нис- вә 3.--ын вәһдəтинин конкрет физики
онларын мəтинлијини вә мүбариэлији- билик, бир-бири илә вә һәрәкәтлә үз- мәнгәрәсини јарадыр. М. вә 3.-ын гар
ни дә əкс етдирмишдир (Франсада т. ви əлагә, сонсузлуг вә әбәдилик, ара- шылыглы әлaгәсинин даhа дəрин фи
Стејнлен, Инкилтәрәдә Ф. Бренгвин, сыкәсилмәзликлә арасыкәсиләнлијин зики мәнгәрәси исә умуми нисбилик нә
Алманијада К. Колвитс, Мексикада д. вәһдәти. Фәргли хассəлəри исә мәка- зәријjәсиндә верилмишдир. Бу нәзәриj
Ривера, АБШ-да Ҹ. Беллоуз, Маҹарыс- нын үчөлчүлү, заманы бирөлчү- jәнин əсас мәзмунуну м. вә 3. хассәлә
танда Д. Деркович, Белчика графики лү (керидөнмәз) олмасыдыр. ринин мадди күтләләрин сыхлығындан,
Ф. Мазерел вә б.-нын әсәрләри). Икин- Идеализм м. вә 3.-ын објективли- мәкан-заман метрикасынын ҹазибә cahə
чи дүнја мүһарибәсиндән сонра бу фини инкар едәрәк онлaры ја фәрдин синдән асылылығы тәшкил eдир. М. вә
ән'әнәнн Р. Гуттузо (Италија), А. Фу- шүурунун мəhсулу (Беркли, Јум, Max 3.-ын гаршылыглы әлaгәси, онларын
жерон (Франса), Уено Макото (Јапо- ва б.), ја инсан сејринин априор фор- материја вә һәрәкәтлән асылылығы
нија) вә б. давам етдиришләр. Совет малары (Кант), ја да варлығын идеал експеримент васитәсилә билaвaситә тәс
инҹәсәнәт индә М.ж. сосиалист чәмијjә- формалары, дүнја руһунун, «мүтләгә диг олунур. Бу бир даһа көстәрир ки,
тинин јаранмасы вә инкишафы илә идејанын мәһсуллары, категоријалары М. вә 3. бизи әһатә едән аләмин мадди
бағлы олараг азад әмәји, јени həјаты (hекел) сајыр. Материализм исә м. вә структуру илә билaвaситә бағлыдыр.
әкс етдириш, совет адамдарынын мә'- 3.-ын објективлијини гәбул етмәклә М.

нәви аләминин формалашмасында хү- вә 3. хариҹиндә реаллыг олмаҫы фик- м., 1974.Әд.: Диалектический материализм,

суси рол оjнамышдыр (бојакарлар Б. рини рəдд едир. М. вә 3. материјадан
Иоһансон, А. Дејнека, Ј. Пименов, ајрылмаздыр. М. вә 3.-ын үмумилији, мәкик-1) тохуҹу дəзкаһынын иш
с. Керасимов, Ј. Непринтсев, А. Лак- шүтләглији вә нисбилији мәһз м. вә ләк органы; aрғav caплaрыны эриш сап
тионов, т. Јаблонскаја, У. Чапаридзе, 3-ын материјадан арылмазлығында ларынын арасына кечирир. М. ахар
E. Калнын, ҝ. Коржев, Ј. Моисејенко, тəзаһүр eдир. Материјанын мүхталиф лы формада олур. Арға сапы сарын
г. Ханҹјан, Е. Илтнер, һејкәлтәраш нөвләриндән, конкрет формаларын- мыш шпул м. үзәриндәки бошлугда
и. Чајковун әсәрләр, В. Јуркунасын дан вә һәрәкәт һалларынын дәјишмә- јерләшдирилир. М. бəрк ағаҹ нөвләрин
гравуралары). синдән асылы олмајараг м, вә 3.-ын дән вә пластик күтләдән һазырланыр.

Азәрб. инҹәсәнәтиндә М.ж.-нын илк ону даим мүшајиәт етмәси М. вә З.-ын мөһкәмлијини вә сәтһи һамарлығыны
нүмунәләрн орта әср миниатүрләриндә мәтләглијинин, М. вә З.-ын хассәләри- артырмаг үчүн 2 мм галынлығында
јаранмышдыр. Тәбриз миниатүр мәк- нин материјанын умуми тәбиәтиндән фибра илә өртүлүр. 2) Тикиш машын
тәбинин нүмajәндәләриндән Султан Мә-нә һәрәкәт һалынын дәјишмәсиндән ларында тикишә кечирән
һәммәд, Mәhәммәди, Мир Сејид Әли вә асылылығы исә oнлaрын нисбилији- һиссә.
б.-нын јарадыҹылығында М.ж. мүһүм нин ифадәсидир. Физиканын вә hән- мәкиксиз дәЗKAh-әриш сапла
јер тутмушдур (ов сәһнəлөри, көчәри- дәсәнин бир сыра наилијjәти м. вә рынын арасындакы бошлуға (ағыза)
ләрин мәмшәти, човкан оjуну вә с.). 3.-ын нисбилијини ајдын көстәрир. Геј- арғаҹ саплары мәкикдән дејил, ағыз
19 эсрдә Уста Гәмбәр Гарабағін (Шәки ри-Евклид hәндәсәләри, нисбилик нә- дан кәнарда jерләшмиш бобиндән
ханалары сарајынын интерјериндәки ди- зәријjәси вә квант механикасы М. вә (фланслары олмајан макарадан) ве
вар рәсмлэри) вә Мирзә Годим Ирәва- 3.-ын конкрет хассəлəринин һәрәкәт билән тохуҹу дəзкаһы. Арғаҹ саплары
ни, 20 әсрин әввәлләриндә ә. Һүсејнза- едән материја илә шәртләндијини мүəј- ағыза рапира, ијнә вә ја уҹлугдан тәз
дә. А. Һүсејни, Б. Кәнкәрли, Ә. Әзим- jәнләшдирмәклә oнлaрын нисбилијини jиг алтында чыхан су (jaxуд Кава) шыр
задә вә б. рәссамлар М.ж.-нда әсәрләр тәсдиг eдир. м. вэ 3. нәзәријjәси тә- нағы илә дахил едилир. М.д.-ын тәт
japaтмышлар. М.ж. Азәрб. совет тәсви- бии-елми əсасда илк дәфә классик фи- биги мәһсулдарлығы хејли артырыр.
рин сəнəтиндә кениш инкишаф етмиш- зикада ишләнмишдир. Лакин тәбиәти мәккә (4. -Сәудијjә Әрәбиста
дир. М. Абдуллајев, Р. Бабајев, Н. Ә6- метафизик методла өjpәнән классик нынын г.-индә шәһәр. Һиҹаз əјаләти
дүррәһманов, А. ҹәфәров, Б. Әлијев, физика (Г. Галилеј, и. Hјутон вә б.) нин инэ. м. Гырмызы дәниз саһилин
ш. Мангасаров, Ә. Мәммәдов, Һ. Мәм- М. вә 3. илә инсан шүуру арасындакы дән 70 км аралыдыр. Автомобил јолла
мəдов, Б. Мирзәзадә, м. Рәһманзадә, мүнасибəти материалистҹәсинә һәлл ры М.-ни әр-Ријад, Мәдинә вә Миддә
с. Саламзадə, B. Cəмəдова, Г. Халы- етсә дә, oнлaры метафизикҹәсинә бир- ш.-ләри илә әлaгәләндирир. Əh. 252 мин
гов, А. Һаҹыјев вә б.-нын халг мəишә- бириндән азырмыш, материја вә һәрә- (1977). Кустар халча ё'малатханалары,
тинә даир чохлу бојакарлыг ва гра- кәтлән асылы олмајан мүстәгил вә мүт- ефир чөвһәри истеһсал едән, Зәмзәм

фика әсәрләри вар. ләг варлыглар кими («мүтләгә мәкан гујусунун «мүгәддәс су»јуну шүшәләрә
Әд.: Апраксина н., Бытовая вә мәтләг» заман) гәбул етмишдир. долдуран мүəссисәләр вар. Дини ајин

живопись, л., 1959; керимов к., Сул. Нисбилик нәзәријjәси илә тәсдиг олун- әшјалары (мәрҹандан вә пластик күт
тан Мухаммед и его школа, М., 1970; Изоб- ду ки, М. вә з. бир-бири илә вә һәрәкәт ләдән тәсбеһләр, мүгәддәс китаблар
разительное искусство Азербайджанской едән материја илә үзви əлагəдəдир. Хү- вә с.) сатылыр.ССР. М., 1978. суси нисбилик нәзәријjәси исә ҹисим- Салынма тарихи мә'лум дејилдир.
мәмшәт кимЈАСЫ — кимјанын бир ләрпін мәкан, заман хассəлəринин он- Јашајыш мәнтәгәси кими Зәмзәм гују
бөлмәси. Мәишəтдә мүхталиф мərcəд- ларын һәрәкәт сүр'этиндән асылылы- сунун јахынлығында јаранмышдыр.
ләр үчүн ишләдилән кимјави препарат- ғыны мүəjjән етди. Бу нәзәријjә сүбут Илк дәфә адына (Макораба) Птоле
лар japaдылмасы вә һазырланмасы мə- етди ки, тәбиәтдә классик физиканын мејдә тәсaдүф едилир. Исламын бани
сәләләри илә мәшғул олур. Синтетик мүəjjән етдији шәкилдә, jә'ни өз-өзү- cи Mәhәммәд М.-дә доғулмушдур.
јујуҹу маддәләр, мухталиф бојалар, нә мүəjjән олунан, материја вә һәрә- әсрдән мүсәлманларын мүгәддәс
мәтбəx вә ванна ләвазиматы үчүн пас- кәтлән асылы олмајан узунлуг, сүрәк- həри вә зидарәтҡаһыдыр. 10 Әсрдән
талар, аерозоллар, мебелә парылты лилик вә ејнивахтлылыг јоxдур. Һәр Мисирин асылылығында олмуш, 1517
верән мајеләр, ләкә тәмизләјән, һә- бир ҹисмин узунлуғу вә һәр бир про- илдә түркләрин һакимијjәтинә кечмити
шәратгыран вә с. бир чох кимјәви пре- сесин мүддәти, Һадисəлəрин ејнивахт
парат М.к.-нын мәһсулудур. лылығы мүəjjән системә аид

мәЈАниҹ, әл-М əјаниҹ(rin1) онун һәрәкәти илә мүәјән олунур. Һә
орта әср әрәб (бә'зән фарс) мәнбәләрине рәкәтсиз систем илә мүгајисәдә ъ сүр”
дә Мијанә ш.-нин ады. əти илә һәрәкәт едән системдә ҹисмин
мәKAH Вə ЗАМАН— материјанын

1 гануну

саввурләрә көрә, мәкан ҹисимларин
кечмәси дәМөвҹудлуғуну, јер тутумуну, гурулу- гысалдығы кими, вахтын

шуну, Онларын бир-биринә нисбәтән Дto

јерләшмә гајдасыны, бөјүк вә кичикли- 3t = гануну үзрә заифләфир.
јини, араларындауы мəсафәни вә с.
мүнасибәтләрини ифадə eдир. Заман
исә просесләрин сүрәклилијини, ахы. Бу релјативист еффектләр көстәрир ки,
чылығыны, ардыҹыллығыны, бу про- м. вә 3. мүстәгил вә мәтләг варлыглар
сесләрин мухталиф фаза вә мәрһәләлә олмајыб, материјан маһијjәти, рә
ринин бир-бириндән ауырд едилмәси- кәт васитәсилә тəзаһүр едән дахили хас- Мәккәдә Бејт үл-лаһ комплексинин
ни, сәбәб-нәтиҹә мүнасибәтләрини, ке- сәләридир. Хүсуси нисбилик нәзәријjәси хариҷи көрүнүшү.

7
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сосналист

ва

инча

ди. 1916—24 илләрдә һиҹаз әмирлији- вә али М.-ләрдә oxyјанлара мүнафиг ринин мәгсэд, вәзифә вә гурулушуну,
нин пајтахты олмуш, 1924 илдән Сәу- гајдада дөвләт тәгаүдү верилир. Дикәр онлaрын тә'лим-тәрбијә вә
дијjә Әрәбистанынын тәркибиндәдир. сосиалист өлкәләриндә конкрет тарихи тәсәрруфат фэалијjәтини мүəjjәнләш
М.-ни зијарәт едәнләр фәхри chaҹы» шәранти вә милли хусусијjәтләрн нәзәрә дигән ганунвериҹи вә һүгуги сəнəдләр.
титулушу дацыўыр. Орта әсрләрдә алараг, ССРИ-дəки мәктәб гуруҹулуғу м. н. тарихән бу вә ја дикәр һаким син
Азәрб.-ла игтисади вә тиҹарәт әлaгәлә- тәҹрубәсиндән истифадә едилир. фин маариф cahəсиндә мәнафејини мү
ри олмушдур. Муасир капиталист өлкәләриндә дафиә етмишдир. Илк М.н.-ни 1528 ил

М.-нин мəркезиндэ кениш бәјәти буржуа М.-ләринин мэгсәди ондан иба- дә алман педагогу Меланхтон тәртиб
3-4 ҹәркәли сүтунлу галереја типли рәтдир ки, шакирд вә тәләбәләрдән етмишдир.
ејванларла, чохлу дарваза вэ 7 минарə s...буржуазија үчүн мәнфәәт кəтирмок Русијада илк М.н. 1586 илдә Лвов
(Һүнд. 90 м) илә әhaтәлэнмиiп мүгәд- баҹарығы олан вә ејни заманда буржуа- вә Лутск гардашлығы мәктәблари үчүн,
дәс Һәрам, јахуд Бејт үл-лаһ коміі- зијанын истираһəтини вә зәһмәтсиз ја- 1786 илдә исә бүтүн өлкә үчүн («Руси
лекси (муасир көрүнүшү 16—17 əср- шарышыны поэмајаҹаг әлверишли нө- ја империјасы халі мәктәблəринин Ни
ләрдә формалашмышдыр; мүәллифләри кәрләр јаратсынлар» (Ленин В. И., замнамəси») гәбул eдилмишдир. Сон
ичәрисиндә таныпмыш түрк ме'марла- Әсәрләри, ч. 31. cəh. 285). Капиталист ракы илләрдә Русијада М.н. дәфәләр
ры Синан вә Мәһәммәдaғa дa олмуш- өлкәләринин чохунда гызлар оғланлар- лә дәјишилмишдир.
лар) вар. Комплекс тəдим ибадәтҡаһ дан ајры тәһсил алырлар. Белә мәктәб- Бөјүк Октјабр инги

јери олан Кәбә әтрафында japaдыл- ләрдә гызларын тәһсилинә аз фикир лабындан сонра "YPМик-ин 1918 ил
мышдыр. М.-дә 1-3 мәртәбәли јерли верилир вә oнлaрa, əсасəн, ендарлыг өj- октјабрын 16-да тәсдиг етдији «Ваһид
типли jaшajыш биналары башлыча јер рәдилир. әмәк мәктәби үчүн Əсаснама» өлкәнин
тутур. 1979 илдә М.-нин јени рәмзи Бах һәмчинин мүттәфиг вә мухтар умумтәһсил мәктәблари үчүн илк CO
кириш дарвазасы гоjулмушдур. Һүнд. респ.-лар, вил. вә маһаллар, хариҹи өл- вет М.н. олду. Али мәктәбләр үчүн илк
3м олан бу дарвазанын бәзәк ишләринә кәләр һаггында мәгаләләрин маарифә нүмунәви М.н. 1934, орта ихтисас мәк
180 кг гызыл сәрф едилмишдир. Дашр бөлмәләринә. тəблари үчүн исә 1944 илдә гәбул eдил
мəКРАН ДАFЛАРЫ — Иран
Пакистанда

мишдир. Сосиалист халг маарифи сис
даглар. Гөвс шəклиндә Әд.: Маркс К., и Энгельс Ф., теминин инкишафы илә әлaгадар, сон

Һүрмүз богазындані Кветта ш.-нин кэ- 9789ЛЕНІН В. Развоенiliaна обра: ракы илләрдә М.н. ССРИИ Назирләр
нарынaдәк 1150 к.м мəсафәдә узаныр. зонанти, т. 1–2. М., 1980; ССРИ Консти- Совети тәрәфиндән даhа да тәкмилләш
Макс. Һүнд. 3277 м (Мәрән д.). Əса- тусијасы, Б., 1978; Народное образование дирилишдир. М.н. -нә вә мәктәб ин
олунмушдур. Палчиг вулканлары вар. документов. 1917—1973 т. М., 1974; Шко- дахили интизам гајдаларыны горумаг,
Сәһра биткиләри үстүндүр. Ш.-дә дағ-ла европейских стран мүәллимләрин, мәктәб коллективинин
лыг саванна, шм.-ш.-дә һималај тиіли 1976; Ширинский А. Е., Образование1977; Су

иҹтиман талабини вә өзүнүн вәзрә
мешә cahəлəри вар. хомлинский В. А., избр. педагоги- борҹуну шүурлу сурәтлә јеринә jетир
мәктәБ (әр.yscјазы јазылан јер) — ческие соч., т. 1—3, М., 1979—81. мәк һәр бир шакирд вә тәләбә үчүн
бөјүмәк дә олан нәслин, һәмчинин јаш иҹбаридир.
лыларын вә ишләјән кәнҹләрин тәһси- мәктәБ-1) тә'лим-тәрбија мүəccii- Азәрб.ССР-ин умумтәһсил мәктәб
лини həјата кечирән тә'лим-тәрбијә мү- сәси (бах Мәктәб). 2) Өjpəтімэ, әлдә лэри ССРИ Назирләр Советинин 1970
әссисəси. Тәшкилатчысындан, һансы- едилмиш тәҹрүбә (мәс., габагҹыл тәҹ- ил 8 сентјабр тарихли гәрары илә бәјә
вәсаит һесабына фәалијjәт көстәрмә- рүбә М.-и). 3) Елм, әдәбијјат, Нилмиш М.н, əсасында фэалијjәт көс
синдән асылы оларar —дөвләт, ичтимаи сәнәт вә с.-дә әсас бахышларын, прин- тәрир.
вә хүсуси, динә мүнасибəтинә көрә— син вә методларын үмумилији илә бағ– мәктәБ олимпиАДАСЫ — бах
дүнЈәви вә дини, фәнләр сечиминә, би- лы ҹәрэјан (мәс., Молла Нәсрәддин Олимпиада.
лијин чaтдырылмасы характеринә кө- М.-и, Барбизон мәктәби вә с.). мәктәБДәнкәHAP ва СИНИФ.
рәнүмумтәһсил вә пешә (ихтисас), тәһ- «мәктәБ»— елми-педагожи, әдәби бə- дәнкәHAP иш — ССРИ -дә ушаглар.
сил сәвијjәсинә көрә— ибтидаи, орта вә дии, демократик истигамәтли журнал. ла апарылан тә'лим-тәрбија
али, шакирдлəрин ҹинсинә көрәшкиши, Бакыда (рәсмән ики һәфтәдә бир дәфә) бир нөвү. М. вә с.І. пионер вә мәктәб
гадын М.-ләри вә гарышыг М.-ләр олур. Азәрб. дилиндә нәшр олунмушдур. Илк лиләр евләри вә сарајлары, кәнч техник
Илк М.-ләр Гадим Шәргдә (Бабилис- нөмірəси 1911 ил ноjабрын 29-да, со- ләр вә ҝәнҹ тәбиәтчиләр ст-лары, ушаг

тан, Ассурија, Мисир, Һиндистан вә с.) пунҹусу 1920 ил мартын 21-дә (ҹәми китабханалары вә с. тәрәфиндән апа
мејлана кәлмишдир: jүксэг рүтбəли мә'- 95 нөмрә) чыкмышдыр. 1-ҹи нөмрәсин- рылыр. м. вә с.и.-ин əсас
бəд хидмәтчилари һазырлајан каһин дә н. Нәримановун «Әзиз балалар » формасы бөјүк ушаг коллективлари
М.-ләри, сарај əјанларынын ушаглары башлығы ілә ушатлара мүраҹиәти ве- илә күтләви ишләрдәті (мүһазирәләр,
үчүн сарај М.-ләри, дөв пәт мә'мурла- рилмишдир. М.» педагожи билијин вә мә’рузәләр, сәһәрҹикләр вә с.), кичик
ры һазырлајан мирзә М.-ләри вә с. Фео- дүнијаҝөрүшүнүн кенишләмәсиндә, ел- ушаг коллективлари илә дәрнәк мәш
дализм дөврүндә Шәрг өлкәләриндә М.- мә, маарифә һәвәсин артмасында, ушаг- ғәләләриндән, һәмічнин елм, техника вэ
ләр һаким динин тэ'сири алтында олуб ларда мүсбәт әхлаги кејфијjәтләрин инҹәсәнә үзрә фарди мәшғәләләрдән
феодалларын мәнафејинә хидмәт едир- тәрбијə eдилмәсиндә рол оjнамышдыр. ибаратдир. М. вә си. мәктәблиләрин
ди. Капитализмин инкишафы илә әла- Редакторлары Гафур Рәшад (һәм дә коммунист тәрбијәсиндә мүһүм рол оj

жуазијаја хидміәт едән синфи м-ләрә М.-дә һ. Зәрдаби, М. Ә. Сабир, С. С. мәктәБДәнкәHAP МҮəccиcə
чeврилди. Ахундов, Ү. Һаҹыбəјов, А. Шаиг, А. ЛӘР – ССРИ-дә орта мәктәблəрин бү
ССРИ əразисиндә илк М.-лэр 4 əср- Сәһһәт, ҹ. ҹаббарлы вә б.-нын јазыла- түн синиф шакирдлəри илә мәктәбдән

дә Ермәнистан вә Күрчүстанда, 5 әсрин ры илә јанашы, рус классикләриндән кәнар иш апаран дөвлат муассисәләри
1-ҹи јарысында Азәрб.-да јаранмыш- тәрҹүмәләр дә верилишидир. вә иҹтимаи муассисәләр. М.м. мәктәб
дыр. 7—9 асрләрдә Јахын вә Орта Шәрг ләр, пионер вә комсомол тәшкилатлары

дә, Гафгазда вә Орта Асијада мәсҹид Әд.: Әзизов ә., Ушагларын се

ләрин нәздиндә
нлә сых әлaгәдә ишләфир, ҝәнҹ нәслин

елементар
вимлиләрн, Б., 1978.

вә jүксәк коммунист тәрбијәсиндә онлара көмәк
(мәдрәсә) тәһсил верән мүсәлман М.- мәктәб интиЗАМЫ — бах Инти- едир. М.м. умуми (пионер вә мәк
лари кениш јајылмышды. Бөјүк Ок- зам; Мәктәб низамнамәләри. тəблиләр евләри вә сарајлары, мәдәниj
тјабр сосиалист ингилабынадәк Русија- мәктәб ЈАшы- — ушагларын həјат јəт евләри вә сарајларынын ушаг бөл
да халг күтләләри үчүн ибтидаи М.-ләр вә инкишафынын мәктәбли дөврү. Со- мəлəри, ушаг парклары вә с.) вә их
мөвчуд иди. Варлыларын ушаглары вет халг маарифи системиндә 10—11 ил ти саслашмыш (кәнҹ техникләр
кимназијаларда, реални М, -ләрдә, ун-т- давам едән бу дөвр 3 јаш мәрһәләсинә вә кәнч тәбиәтчилар ст-лары, ушаг
ләрдә вә диҝәр али М.-ләрдә oxyјурду- бөлүнүр: кичик мәктәбли (7—11), јени- екскурсија-турист ст-лары, ушаг дә
лар. М.-ләрә гәбулда милли вә дини јетмә (11—15) вә еркән ҝәнҹлик (15— мир јоллары вә с.) олур. Азәрб.ССР
мәһдудијjәт мөвҹуд иди. 18) јашлары. Һәр дөвр ушагларын ана- Маариф Назирлијинин 88 пионер вә
ССРИ-дә тәһсил умуми, ичбари, томик-физиоложи вә психоложи хүсу- мәктәблиләр сарајы вә еви, 36 ҝәнҹ

пулсуз олуб, һәр халгын өз ана дилин- сијjәтләринә, иҹтимаи həјатдакы ишти- техникләр ст., 32 жәнҹ тәбиәтчиләр ст.,
дә апарылыр. Шакирдлəрин бир кисми ракына, тәдрис-тә'лим ишинин мəзму- 3 екскурсија-турист ст., 9 ушаг паркы
Дөвләт һесабына тә'мин едилиб сахла- ну вә тәшкилинә көрә фәргланир. вар (1981).
нылыр (Интернат мәктәб, Техники мәктәБ НИЗАМНАМәләРИ — Али, мәктәбәгәДӘР МҮəссисәләр —
пешә мәктәблари вә с.). Орта ихтисас орта ихтисас вә умумтәһсил мәктәбиә- кичик вә мәктәбәгәдәp jашлы ушагла

ишинин

тәшкилат
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системинин

ни вар.

М.т.

әһатә едир.

рын тәрбијаси илә мәшғул олaн мүәс- кили хүсусијjәтләрини Ҹаван јарпаг вә көндәсиндә С витами
сисәләр. ССРИ-дә М.м, системинә көр- өjpәнир.
пәләр еви, көрпәләр еви-бағча вә ушаг Совет гaнунчулуғу, ССРИ-дә вә мәлЙК (әр. a. — һөкмдар, падшаһ)
бағчалары дахилдир. М.м.-дә тәрбијә хариҹдә мәктәблари идарә етмәк тәҹ- —гэдим Әрәбистанда һөкмдарларын,
методу мәктәбәгәдәр педагоҝиканын ва- рүбәси, мүтәрәггі педагожи ирс, пе- һәмчинин бә'зи тајфа иттифагы баш
һид програмына əсасланыр. М.м.-дә дaгoкика елминин төвсијəлəри вә с. чыларынын, 7 əсрдән сонра исә Хила
ишләмәк үчүн мүтəxəссисләр педагожи совет М.-ынын əсасландығы башлыҹа фәтлән асылы олан гејри-мүсәлман
мәктәб вә ин-тларда һазырланыр. Хәс- мәнбәләрдир. Какимларинин титулу. Хилафәтин тә
тә ушаглар үчүн хүсуси М.м. вар. Әд.: Зерезняк Е. С., Руковод- нәззүлүндән сонра јаранмыш мүстагил
М.м.-ин иш тәҹрүбәси, мәктәбәгәдәр ство современной школой, Киев, 1977. дөвләтләрин башчылары, һабелә '13—14
тәрбијəнин методикасы «Дошколноје мəлəз, метис, дөн мә— ики вә әсрләрдә монголларын ишғал етдији
воспитаније» (Москва), «Ибтидаи мәк, даhа чох ҹинсин ҹүтләшдирилмәси нә- әразиләрин јерли Һакимлари, Елхани
тәб вә мәктәбәгәдәр тәрбијə» (Бакы) тиҹәсиндә алынан һејван, нәсилдә чох ләр, Сәфәниләр дөврүндә Ермәнистан
вә с. журналларда ишыгландырылыр. вахт бә'зи тəcəppүфат әһәмијjәтли әла вә Азәрб.-ын асылы феодаллары, һәм

ССРИ-дә 127,8 мин М.м.-дә 14,3 млн., мәтләрә көрәһетерозисинеффекти чинин 18 әсрдә Гарабагын, хәмсә ма
Азәрб.ССР-дә 1875 мм.-дә 147,1 мин мејдана чыxыр. М.-дән үксәк мәһсул- haллaрынын јарымасылы феодаллары
ушаг тəрбијә алыр (1981).
мәктәбәгәдәР ПЕДАГОШИКА

дар hејван алмаг үчүн ҹүтләшдирмәдә да м. адланырдылар. Бә'зи әрәб өл
бах Педагоxика.

истифадә едилә биләр. Һибриддән кәләриндә (Иорданија, Мәракеш вә с.)
фәргли олараг М.-ләр бир-бири илә м. титулу галмагдадыр.

мәктәБәгәдәР ТӘРБИЈә-мәктә- асан ҹүтләшир вә чохална габилијjә мәлик әшPӘФ (?—1357, Тәбриз) —
.

тимаи тәрбијəси. М.т. илә мәктәбәгәдәр мəлəзләшдирма "фр. métisation, cулаләсиндән иди. Бах Əшрәф.
педагомика мәшғул олур. М.т. ушаг исп. mestizo—гарышдырылмыш)

Мәлик мəһәммәд ХАН (?—1784,

психолокијасы илә сых бағлыдыр.м.т. мүхтәлиф. ҹинсдән олаһејванларын Мәккә) — Бакы ханы (1768-84], Мир
ишиндә тибб елминин, хүсусән педи- ҹүтләшдирилмәсв. м. истәнилән әла- эə Məhәммәд ханын оғлу. Шимал-Шәр
атријанын наилијjәтләриндән ҝениш мәтләри мувафиг јемләмә вә бәсләмә ги Азәрб. торпаглaрыны Губа ханлығы
истифадә олунур. М.т. ушагларын фи- шәрайтиндә алынан нәсилдә инкишаф этрафында бирләшдирмәјә. чалышан

зики, агли, әхлаги, әмәк вә естетик тәр; етдирмәк, јени ҹинс јаратмаг вә мөрҹуд Фәтәли хан баҹысы Хәдичә Бикәни
бијәсинин нәзәријjә вә тәҹрүбәсини, 7 ҹинслари јахшылашдырмаг ишиндә ән -а әрә верәрәк, ону тамамилә

јашадәк олан ушагларын мәктәбә һа- јахшы үсулдур. Гаршыја гоjулан мәг асылы вәзијjәгә салмышды. 1779 илдә

Эырланмасы, мүəссисәләриндә cәддән асылы олараг м. "мухталиф Фәтәли ханын барышыг бағламаг мәг
ишин тәшкилинин форма вә мәзмунуну усулларла (ган дојдурма, бир дәфә cәди илә Шушаја көндәрдији М. М.x,-ы

Марксизмин јаранмасы илә м.т. са
гангатма, јени ҹинс јаратмаг, сәнаје Ибраһимхәлил хан һәбс етмишди, 1781

илдә о, азад олунараг Бакыja гajылмыш

Һәсиндә дә hәгиги дөнүш олду. Марк- мәлә) —Азәрбајҹанын ән гəдим үзүм ды. М. М.х. Бакыда олмадығы мүддәт
сизм-ленинизм ушагларын иҹтимаи тәр- сорту. м. Нах,McCP-дә үзүмлүклә дә ханлығы Хәдиҹә Бикә идарә едирди.

бијәсини пролетариатын ингилаби тә рин 80%-ни тәшкил eдир. Тәнәби күч. м. М.х. дөврүндә Бакы ханлығы мүс
лабләриндән бири кими ирәли сүр- лү бој атыр; киләси түнд-мавидир, кеч тəгиллијини итирди.
мүдүр. Нәҹәф гулу

Өлкәмиздә М.т. ишинин həјата Ширәсиндә 16,2—18,8% шәкәр, 5Р ?—1743 (башга ма'лумата көрә 1739)j
кечирилмәси Бөјүк Октјабр сосиалист 8,1 г/л туршу вар. ha-дан 156180 с Шәки мәлики (1737—43, башга ма'лу
ингилабының гәләбәсилә бағлыдыр. Со- мәһсул зығылыр. Түнд, десерт, сүфрә мата көрә 1739). Јерли феодал Әли
вет дөвлəти јарандығы күндән ушагла
рын М.т.-сини өз үзәринә көтүрдү вә

шәраблары истеһсалында
тәшкил етди; М.Т. иши илк дәфәмәһа едилир. Азәрб.ССР үзүм сортлары шаһын фәрманы илә мәлик тә'јин олунмушду. Ағыр веркиләрлә әһалинин

бизим өлкәмизда халг маарифинин мəлəкоТУ (Aegopodium)—чатирчи- наразылығына сәбәб олан м. н. Һа
умуми системинә дахил едилди. Совет

М.т., системи тә'лим-тәрбијә вә тәһсил чохиллик көкүмсорлу oтлaрдыр. Хыр. јан етмиш шәкилиләр тәрәфиндән өл

зардән данашыр өлкәмиздә Мет. проб- берләшир. Узунсов тохуму јанлардан сонра Шәки эјалтиндә мустәгил фео
леми илә ССРИ Педагожи ЕА-нын м. басып олур. Авропа ва Асијанын мүла- дал дөвлəти — Шәки ханлығы japaнды.

1928 илдән «Дошколноје воспитаније» мәлумдур. Ән кениш јајыланы ади Шәки хандығының тарихиндән Б1958;
М.-дурБөјүк Октјабр сосиалист ингилабы

(А. podagraria). ССРИ-ни Мусови т. М., Орта аср Азәрбајҹантарихинә даир фарсдилли сəнəдләр (XVI—
Загафгазијанын хүIII асрләр), Б., 1977; Абдуллаев

нын гәләбәсиндән сонра Азәрб.-да М.т. ҹән уб-тәрбиндә, Сибир вә Орта Асија- г., Азербайджан в хуiІІ веке и взаимоот
Авропа һиссәсиндә,

иши илә мәшғул олан јүксәк ихтисаслы да мешә, бағ вә паркларда, бә'зән дә ношения его с Россией, Б., 1965.кадрлар јетишмиш, бир сыра елми-ме
тодики әсәрләр чап едилмишдир. 1966 тарла вә диррикләрдә алаг кими битир. Мәлик ШАҺ, Малик шаһ Әбу
илдән В. И. Ленин ад. АПИ-дә мүстә л-Фәтһ, Мәлал әд-дин (август, 1055—
гил кафедра—М.т. педагогикасы ка нојабр, 1092, Бағдад јахынлығында)
федрасы, респ. маариф назирлијиндә султан [1072—92). Јахын вә Орта
исә М.Т. шв'бәси фәалијjәт көстәрир. Шәрг өлкәләриндә һөкмранлыг етмиш

әд.: Аркин Е. А., Ребенок вдо Бөјүк Сәлҹугиләр сүлaләсиндәндир.
школьные годы, М., 1968; Усова А. П., М.ш.-ын һөкмранлығы дөврүндә Сәл
Обучение в детском саду, 2 изд., М., 1970 ҹугиләр дөвлəтинин гүдрәти хүсусилә

күчләнмиш, әразиси кенишләнмишди
мәктәБ-САНАТОРИЈА — физики ҹә (Кашгардан Аралыг дәнизинә гәдәр ва
Һәтлән зәйф ушаглар үчүн хүсуси га Арал дәнизиндән Фарс көрфәзинә гә
палы үмумтәһсил мәктәби (интернат). дәр). М.ш. елм вә инҹәсәнәтә һимајə
М.-С.-да һәкимлəрин нәзарәти алтын дарлыг етмиш, Өмәр Хәјјамын һазыр
да дүзкүн тә'лим-тәрбијә режиминә хү лaдығы тәгвим ислаһатыны («Тарих-и
суси фикир верилир. Хәстә ушаглар Малики», јахуд «Ҹәлали дөврү» адла
бурада мүалиҹә дә олунурлар. М.-с. ныр) həјата кечирмишдир.
əсасəн саф һавалы мешәликләрдә, дәниз Ади мәләқо- мəликАСЛАНoв Лүтфәли Сүлејман
вә ја чај кәнарында јерләшир. Азәрб.
ССР-дә 4м.-с. (Кировабад вә Шуша ш.

2 ту: 1-умуми оғлу (д. 21.1.1913, индики Һадрут р-ну
көрүнүшү;

ләриндә, Бузовна вә Пиршағы гәc.-лә 2-чичәји.
нун Туғ к.)-совет нефтчи алими. Тех
ника е.д. (1965), проф. (1968). Азәрб.

риндә) вар. ССР әмәкдар мүһəндиси (1964). 1948
мәктәБШҮНАСлыг педагоКика илдән Сов. Икп үзэвү. Азәрб. Дөвләт
нын бир саһәси: мәктәб ишинин мазмуну Нефт Сәнајеси Елми-Тәдгигат вә Лаји
вә идарәетмә методларыны тәдгиг едир, һә Ин-тунда лабораторија мүдиридир
мәктәбә рәһбәрлик ва онун ишинин тәш (1948), Елми тәдгигатлары, әсacән, гу
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јуларын истисмарынын нәзәри вә тәҹ- вә барамачылыгла мәшғулдур. Орта нија (1958, 1969, 1973, 1978, 1980),
рүби әсасларынын өjpәнилмаси мәсәлә- мәктәб, китабхана, тибб мәнтәгәси вар, сүйталар вә с. «Метаморфозлар» симе
ләринә аиддир. М. лајларын нефтвермә мәликБАЛлы ГУРБАН (?—?)— 19 фоник поемасы əсасында 1969 илдә Ле
габилијjәтинин артырылмасы, гуjудиби аср Азәрб. шаири. Әcacән, ашыг пое- нинград Опера вә Балет Театрында «Бу
зонасынын мөһкәмләндирилмаси ва с. зијасы сəпкисиндә ше'рләр гошмушдур. торпагда ики нәфәрә адлы балет тама
мәсәләләри тəдгиг етмишдир. Бир сыра Классик услубда мүхәммәс, гәзәл, шаја гоjулмушдур. 60—70-ҹи илләрдә
монографија вә дәрсликләрин мүәлли- мүстəзадлары да вар. Ше'рләриндә japaдылмыш Азәрб. симфоник әсәрләри
фидир. 2 орден вә медалларла тәлтиф мәһәббәт вә көзәллијин тәрәннүмү илә ичәрисиндә М.-ун симфонијалары әһә
олунмушдур. јанашы, дөврандан шикajәт мотивлари мијjәтли јер тутур. М. «Торпағын сәси»
мәлЙКАСЛАНoв Худадат Аға оғ- дә мүһүм јер тутур. кантатасынын (1972), «Далғалар» (1967)
лу (1879, Шуша ш.—1935)-дәмирјол
нәгл. мүһəндиси, Әсәри: Ше'рләр, «Ел шаирләри» оперет гасынын, Н. Һикмәтин сөзләринә

китабында (топла јаны с. Мүмтаз), Т. 1- 2 романс силсиласинин (1962, 1971),
техника елмлари са 2. Б., 1935. флејта илә орк, үчүн консертин, каме
һәсиндә илк азəрб. ра-инструментал әсәрләрин, кинофилм
лы проф.-лардан мәликкәнд, Азәрб.ССР Ҝөjчај ләрә («Сеһрли халат», «26 Бакы комис
бири. Шуша реални р-нунда кәнд. М. советлијинин мəркәзи. сары», «Улдузлар сөнмүр», «Ахырынҹы
мәктәбини (1888 — Р-н мәркәзиндән 15 км ҹ.-да, Ширван ашырым», «Рүстәм һаггында дастан»,
98) вә Санкт-Петер дүзүндəдир. Əh. 635 (1981); памбыгчы- «Рүстәм вә Сөһраб», «Сәјавуш вә Сү
бург Јоллар Ин-ту лыг, тахылчылыг, барамачылыг вә hej- дабә» вә с.), драм тамашаларына му
ну (1904) битирмиш вандарлыгла мәшғулдур. Һејвандарлыг сигинин, бир чох маһныларын мүәлли
дир. Загафгазија комплекси, орта мәктәб, мәдәнијjәт еви, фидир. 1981 илдә «Ики үрәк дастаны»
д.ј. нәглијјаты сис китабхана, тибб мәнтәгәси вар. балетини (өзбәк јазычысы Ш. Рәши
теминдә мүһəндис, Мәликли Азәрб.ССР Гутгашен дорун поемасы əсасында) тамамла
ст. рәисинин көмәк р-нунда, кәнд. М. советлијинин мəркә- мышдыр. 1965 илдән Азәрб. Дөвлат
чиси, ст. рәиси ва зи. Р-н мәркәзиндән 30 км г.-дә, Ҝөўча- Консерваторијасында дәрс дефир (1979
диҝәр јүксәк рүтбəли вәзифәләрдә ча- jын саһилиндә, дүзәнликдəдир. Әһ. илдән проф.).
лышмыш (1905—17) вә Азәрб. Рабитә 561 (1981); тахылчылыг, түтүнчүлүк, Мәликов Әждəр Дадаш оғлу (1889,
Јоллары назири (1918—20) олмуш, Бакы һејвaндaрлыг вә барамачылыгла мәш- Бакы jахынлығындакы Пиршағы к. —
Политехник Ин-тунда мүәллим, проф. ғулдур. Орта мәктәб, клуб, китабхана, 24.8.1921, Бинәгәди) — Азәрб.-да Со
(1921) ишләмиш, ејни заманда Азәрб. тибб мәнтәгәси вар. вет Какимијjәти уғрунда мүбариз. 1905
Тикинти Комитасинин, Азәрб.ССР Дөв- мəликли-Азәрб.ССР Зәрдаб р-нун- илдән Сов.ЙКп үзвү. 1917 илдә Бинә
ләт План Комитасинин нәгл. вә рабитә да кәнд. м. советлијинин мəркәзи. Гәди р-н Советинә үзв сечилмиш, ора
бөлмәсинин сəдри олмушдур. Сонралар Р-н мәркәзиндән 28 км г.-дә, Зәрдаб— да һүммәт» тәшкилaтынын рәһбәр
һәмин ин-тун иннаат факүлтәсинәдекан Бычагчы автомобил јолу кәнарында, ләриндән олмушдур. Бөјүк Октјабр
(1923, 1929) сечилмиш, Азәрб.ССР Али Күр чајынын саһилиндә, Ширван дүзүн- сосиалист ингилабынын гәләбәсиндан
Техника Комитасинин сəдр мүавини дəдир. ӘҺ. 1766 (1981); памбыгчылыг, сонра Бинәгәди р-н Партија Комитаси
(1928) ишләмишдир. М. Азәрб. мик тахылчылыг, барамачылыг вә һејван- нин катиби, р-н Советинин сəдри ва
гәрары илә (1929) Азәрб. Дөвләт Ел- дарлыгла мәшғулдур. Орта мәктәб, Бакы Советинин депутаты сечилмишди.
ми-Тэдгигат Ин-туна həгиги үзв сечил- мәдәнијjәт еви, китабхана, киногурғу, Бакы коммунасынын мүвэгтəти сүгу
мишдир. Азәрб. Нефт Ин-ту нәгл. фа- хәстәхана вар. тундан (1918) сонра Бинәгәдидә кизли
күлтәсинин мүдири (1930), Азәрб. Ин- мəликлик-орта әсрләрдә мөвчуд партија иши апармышдыр. 1920—21
шаат Ин-тунда кафедра мудири (1933) олмуш кичик феодал Һакимлији. Мə- илләрдә Бакы Шәһәр Әрзаг Комитәси
олмушдур. Азәрб.ССР-дә макистрал д.ј. лик идарә едирди. Азәрб.-да 18 асрдә нин Бинәгәди р-ну үзрә мувәккили,
шәбәкәсинин инкишафы планынын иш- Вәрәндә, Дизаг, Хачын, Ҝүлүстан вә әрзаг, сәһијjә, торпаг шөбәләринин
ләнилиб həјата кечирилмәси, шәһәрда- Ҹраберт М.-ләри мөвҹуд иди (бах һәм- мүдири, Ичрайjjә Комитасинин сəдри

с. мәсәләләрин [həлли чинин Хәмсә). олмушдур. Бандитләр тәрәфиндән өл
илә мәшғул олмуш, 70-дән чох әсәр(д.ј. Мәликов Ариф ҹаһанкир оғлу (д. дүрүлмүшдүр. М.-ун адына хәстәхана
нәглијјатына айд монографија вә с.) 13.9.1933, Бакы) Азәрб. совет бәс- (Бакы), күчә (Пиршағы) вә с. вар.
дәрҹ етдирмишдир. м. дәфәләрлә тәкары. Азәрб.ССР Мәликов Искәндәр Нәҹәф оғлу (10.
Азәрб.ССР"мик үзвлүjүнә намизəд әмәкдар инҹәсәнәт 2.1911, индики Кировабад—5.3.1971,
сечилмишдир. хадими (1965). Ханлар-Сосиалист әмәји Гәһрәманы
Әсәрләри: Влияние профиля пу• Азәрб. ССР халк ар (1950). 1946 илдән Сов.Икп үзвү.

ти на разрывы поездов и возможные меры тисти (1978). 1968 1948—62 илләрдә «Азәрбајҹан» с-зунун
для их устранения, Б., 1927; Расчет верх- илдән Сов.Икп үз
него строения железнодорожных путей, ву. Азәрб. Дөвлат

директору, Азәрб.ССР Јејинти Сән је
Б., 1929. Назиринин мүавини, Кировабад Шәһәр

Консерваторијасы Иҹраијjә Комитасинин сəдри, 1962—70
МәликАСЛАНОВА Пүстә Сүлејман ны. битирмишдир илләрдә Ханлар р-н Кəнд Təcəppүфаты
гызы (д. 2.2.1926, Гарјакин, индики (1958, г. Гарајевин Идарәсинин рәиси ишләмишдир. 1949

Фузули) — совет па- синфини). М.-ун ја илдә үзүмчүлүк саһәсиндә jүксәк әмәк
танатому. Тибб е.д. радыҹылығы мүхтә көстәриҹиләринә найл олмушдур.
(1970). Сәһијjә а'ла- лиф жанрлары әha Мәликов Мәммәдпаша Мәммәд
чысы. 1957 илдән тә едир. Һиссләрин Һүсејн оғлу (д. 7.1.1912, Бакы-метал
Азәрб. Елми-Тәдги- поетик вә романтик ифадәси, мусиги ди- лург, Азәрб.-да јениликчилик һәрәка
гат офталмоложија линин зəнкинлији вә әлванлығы, м. му- тынын иштиракчысы. Сосиалист Әмәји
Ин-тунда морфоло- сигисинин сәҹијjәви ҹәһәтләриндәндир. Гәһрәманы (1966). 1944 илдән Сов.
кија електрон 1961 илдә н. Һикмәтин ејниадлы пјеси икі үзвү. Бөјүк Вәтән мүһарибаси
микроскопијасы ла- эсасында јаздығы «Мәһәббәт әфсанәси» иштиракчысы, әмәк фәалијjәтинә 1930
бораторијасынын балети она шөһрәт газандырмышдыр; илдә Бакыда л. Шмидт ад. машынган
мүдиридир. Тәдги- илк дәфә һәмин илдә С. М. Киров ад. јырма 3-дунда башламышдыр. 1946
гаты әсacән, көзүн Ленинград Опера вә Балет театрында илдән исә һәмин заводда гәлиб ич
шиш хәстәликләринә тамашаја годулмушдур (балетмејстер ликлари һазырлајан бригадаја башчы
həcp олунмушдур. J. Григорович, рәссам с. Вирсаладзе, лыг етмишдир. 1968 илдән Азәрб. Һәм

Әсәрләри: Возрастные изменения дирижор Нијази). Балетин мусигиси карлар Иттифаглары Шурасынын «Je
и зрительно-нервного пути, Б., ифадә васитәләринин рэнжаранклији, ниликчи» конструктор-техноложи тәш

1980; Методические рекомендации по драматуржи тә’сирлилији илә фәрглә- килaтындa уста вазифасиндә чалышыр.
выявлению ферментов опухолей глаза в нир. Сонралар ССРИ-нин, еләҹә дә ха- Ленин ордени, Гырмызы Улдуз ордени
свете электронно-микроскопических ис. риҹи өлкәләрин бир чох театрларында вә медалларла тәлтиф едилмишдир.следований, Б., 1981.

мәликБАЛлы — Азәрб.ССР Учар орк. үчүн бир сыра әсәрләрин мүәлли- (2.5.1886, Зәрдаб, к. (индики Зәрдаб
тамашаја гоjулмушдур. м. симфоник Мәликов Рәһимбэј Меһрәли оғлу

р-нунун Газыгумлаг советлијиндә кәнд. фидир: «Нағыл» (1957),
Р-н мәркәзиндән 13 км шм.-г.-дә, Шир- (1959), «Вәтән» (1963), «Метаморфоз- ријазијјатчы, публиcист, проф.(1935).

«Фузули» ш. 23.2.1936, Бакы] — совет физики,

ван дүзүндəдир. ӘҺ. 1120 (1981); пам- лар»

быгчылыг, тахылчылыг, hејвaндaрлыг (1972) симфоник поемалары, 5 симфо- реални мәктәбини (1906) вә Казан ун
(1964), «Ахырынҹы ашырым» һ. Зәрдабинин гардашы оғлу. Бакы

Хили нагл. ва

ва

глаза
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тинин физика-ријазијјат факүлтәсини ССРИ Дөвлат мү
битирмишдир (1912). 1912—13 илләрдә кафаты лауреаты
Грозны, Мајкоп вә Пјатигорск шәһәр (1948). 1945 илдән
ләриндә али курсларда физика вә ри Сов.ЙКП үзвү. 1928
јазијјатдан дәрс демиш, 1923 илдә Ба —61 илләрдәАКТИ
кыја дә'вәт олунараг, Апи-jә физика дә мүәллим, проф.,
мүәллими тә'јин едилмишди. Сонралар проректор, хүсуси
АДУ-да, Азйки вә Совет Тиҹарәти hејвандарлыг
Ин-тунда техникум вә мәктәбләрдә иш федрасынын мүди
ләмиш, АПИ-нин физика кафедрасы ри, Азәрб. hејван
нын мүдири (1930—36) олмушдур. Илк дарлыг тәҹрүбә
дәфә Азәрб. дилиндә истилик физика ст.-нын директору,
сындан дәрслик (әлјазмасы) јазмыш, Азәрб.ССР Кәнд

физика вә ријазијјата даир терминләр Təcəppүфаты Нази
луғәти, програмлар тәртиб етмишдир. ринин мүавини, Азәрб.CCP Kəнд Təcəр
Ингилабдан аввал гадын азадлығы, pүфаты ЕА-нын президенти вә 1962 ил
әдәни ва ичтимай мәсәләләрә даир дән өмрүнүн ахырынадәк АДУ-да ке- А. С. Мәликова «Вағзалы-Мирзәји,
сыра мәгалә јазмыш, әдәби тәнгиллә нетика вә дарвинизм кафедрасынын рәгсини ифа едәркәи.

мәшғул олмуш, Азәрб. реалист әдәбиј- проф. олмушдур. Тәдгигаты, әсacән,

јатындан рус дилинә тәрҹүмәләр ет- мәһсулдар гоjунчулуғун вә башга һејван вә с.) чыxыш етмишдир., Португалија, АФР, Испанија

мишдир. М.-ун Азәрбајҹанда халг маа- ҹинсләринин japaдылмасына вә тәкмил- мәликоВА
рифинин инкишафында хидмати вар- ләшдирилмасинә һәср олунмушдур. М. Гарибсолтан һәсәнбәј

дыр. Азәрбајҹан дағ мериносу гоjун чинси- Бакы) — маариф хадими, Азәрб. ССР
гызы (11.6.1886, Зәрдаб к.-9.3.1967,

әд.: Гурбанов Ш., Ачылмамыш нин japaдылмасында иштирак етмиш эмәкдар мүәллими (1948). h. Зәрдабисөһифәләр. Б., 1974; Алимирзоев Х. дир. М.-ун кадрлар һазырланмасында нин гызы Тифлисдә рус гыз кимназијаo., Азербайджанский государственный хидмати вар. Азәрб.ССР Али Совети
университет за 50 лет, Б., 1969. сында тәһсил алмышдыр. Педагожинин (2—3-ҹү чакырыш) депутаты олмуш
Мәликов Салман Әли оғлу (д. 1.5. дур. "Ленин ордени, 2 тырмызы Әмак фәалијjәтә 1910 илдән башламышдыр.
1912, Јелизаветлол, индики Кировабад) Бајрағы ордени вә медалларла тәлтиф Бакыдакы рус-татар, (pys, Азәрб.) гыз
— Сосиалист Әмәји Гәһрәманы (1948). eдилмишдир. Салјан к.т. техникуму
1945 илдән Сов. Икп үзвү. Бөјүк Вәтән М.-ун алынадыр. зијаларында (1918—20) дәрс демишдир.
мүһарибәси иштиракчысы. 1940—41 ил Азәрб.-да Совет Һакимијjәти гуруландан
ләрдә Ағстафа МТС-нин

1947—78 илләрдә Ағстафа Рајон Ичра- 1958; hejвандар. Б., 1962.агроному, Гојунчулугда фараш дөлүн тәшкили, Б., риндә мүәллим
Әсәрләри: Гојунчулуг, Б., 1953; сонра М. 1956 иләдәк Бакы мәктәбиә

ишләмишдир. Ленин

ијjә Комитасинин сəдри, АКп Күрдә ордени илә тәлтиф едилмишдир.

мир РК биринҹи катиби, Јевлах пам- мəликов Ҹавад (?— ?)-нефт e'малы Әд.: Мәммәдов С., Нурлу өмүр
быстәмизләмә з-дунун директору, АКп саһәсиндә илк азəрб. мүтəxəссис-тех- ләрин дастаны, Б., 1975.

Мирбәшир РК биринҹи катиби, Азәрб. ник. Бакыда вә Грозныда парафин вә мәликоВА Мә'сумә Фазил гызы (д.
CCP Kəнд Təcəppүфаты Назирлији то- керосин истеһсалынын пионерләриндән 22.11.1929, Бакы) — совет һүгугшүнасы.хумчулуг с-злары шө"бәсинин рәиси бири (19 әсрин 2-чи јарысы). 1860—61 hүгуге.д. (1973),
вә с. вәзифәләрдә ишләмиш, 1978 илдән илләрдә алман саһибкары Виттенин
Һәмин шө"бәнин баш агрономудур. 1947 Мүгәддәс а.-дакы (индики Артјома.) ССР әмәкдар һүгуг

проф. (1974). Азәрб.

памбыгчылыг саһәсиндә jүксәк парафин э-дунда техник вазифасиндә
әмәк көстәриҹиләринә наил олмушдур. чалышмыш, 1863 илдә өз лајиһәси эса шүнасы (1969). 1952

Азәрб.ССР Али Советинә (4, 6—7-ҹи сында Бакыда хам нефтдән керосин ис илдән Сов. ИКП үз

чакырыш) "депутат сечилмишдир. Гыр- теһсал едән гурғу ва кичик
вү. 1952 илдән АДУ.

парафин

мызы Әмәк Бајрағы ордени вә медал- з-ду тикдирмиш, сонра нефт сәнајечи- ләт вә һүгуг нәзәриjда ишлајир, дөв

лaрлa тәлтиф едилмишдир. си и. Мирзајевин таклифи илә Гроз- јаси вә тарихи камәликов Сүлејман Дадаш оғлу (21. ныда керосин з-дунун тикинтисинə pəh
12.1899, Бакы — 22.9.1969, Бакы) федрасынын мүдибәрлик етмишдир (1865). Керосин ис

Азәрб. совет журналисти. Марксизм-ле- теһсалында сојудуҹу системин илк дәфә Совет Сијаси Елм
ридир (1968 илдән).

нинизм классиклари әсәрләринин Азәрб. тәтбиги М.-ун ады илә бағлыдыр.
дилинә тәрҹүмәчи вә редакторларындан

ләр Ассосиасијасы

бири. Азәрб.CCP әмәкдар мәдәнијjәт әд.: Балаев С. Г., Нефть страны Ихрайjjә Комитәси
ишчиси (1967). 1940 илдән "Сов, Икі вечного огня, Б., 1969; Кадырлы А. м., нин үзвүдүр. Бејнәлхалт Спјаси Елмләр
үзвү. АДУ-нун Шәргшүнаслыг факүл- бакинской нефтеперерабатывающейистории развития дореволюционной Ассосиасијасы 10-чу конгресинин (Ин

про

тәсини (1948) битирмишдир. «Зәһмәт», мышленности, Б., 1970; Зульфугар килтәрә, 1976) нүмajәндәси олмушдур.
Коммунист» газетләриндә, «Молла лы Дж. и., Халилов А. Н., Из исто- Әсәрләри Азәрб.-да сијаси нәзәријjәләр
Нәсрәддин», «Шәрг гадыны», «Ма- рии отечественной нефтепереработки, Уче- тарихинә, көркəмли маарифчилəрин си
ариф вә мәдәнијjәт», «Гызыл гәләм» ные записки АГУ им. С.М. Кирова (сејаси вә һүгуг көрүшләринә, марксист-ле
вә с. журналларда (1921—52) ишләмиш, рия химических наук), 1977, № 3. нинчи дөвләт вә һүгуг нәзәријjәси мәсәлә
«Кирпи» журналы редаксија hej 'әти- мәликоВА Афаг Сүлејман гызы ләринә һәср олунмушдур. Дәрс вәсаит
нин үзву (1952—69), Азәрнәшрдә, Азәр (д. 18.1.1947, Бакы)— Азәрб. совет рәг- лəринин мүәллифидир. «Шәрәф ниша
партнәшрдә тәрчүмәчи вә шө'бә мүдири гасаси. Азәрб. ССР ны» ордени илә тәлтиф едилмишдир.
(1929, 1941), АКП Мк јанында Партија халг артисти (1978).
Тарихи Институту марксизм-ленинизм С. И. Тағызадәнин

Әсәрләри: Сосиалист ганунчулу
гу вә сосиалист Бүгуг нормаларынын тәт

классиклари әсәрләринин тəрчүмә шө” гызыдыр. Бакы Хо- биги, Б., 1969; Дөвләт вә һүгуг нәвәријjәси,
бәсинин мүдири (1941—64) олмушдур. реографија Мәктә- Б., 1979; Общественно-политические взгля
К. Марксын «Капиталынын (ч. 1 бини битирмишдир ды М. Ф. Ахундова, Б., 1958; Политиче
1949; 1969; ч. 2—1956; ҹ. 3—1960), (1963, л. вәкилова- ская мысль в Азербайджане, в кн.: Исто
һәмчинин К. Маркс вә Ф. Енкелсин нын синфини). 1963 рия политических учений, М., 1971; Ис
икичилдлик сечилмиш әсәрләринин —74 илләрдә Азәрб. байджане в XIX— начале XX вв., Б., 1972.
(1953) əсас тəрчүмәчиси вә редакто Дөвлат Маһны вә
ру, В. И. Ленинин Әсәрләринин 4-чү Рәгс Ансамблынын мәликоВА Нәҹибә Һашым гызы
нәшринин тәрҹүмәчиләриндан бири ол солисти олмушдур. (д. 25.10.1921, Бакы jахынлығындагы
мушдур. Гырмызы Әмәк Бајрағы орде 1974.илдән Азәрб. Бузовна к.)— Азәрб. совет актрисасы.
ни вә медалларла тәлтиф едилмишдир. Дөвләт Рәгс Ансамб- Азәрб.ССР халк артисти (1974). Азәрб.
Мәликов Фируз Әли оғлу (7.11. лынын солисти вә мәшгчи педагогудур. Дөвләт Театр Ин-туну битирмишдир
1902, Салјан — 12.11.1965, Бакы) — Әcacән, Азәрб. халг рәгеләринин ифа- (1951). Сәһнә фәалијjәтинә 1938 илдән
совет зоотехники. К.т.е.д. (1946), проф. чысы оланМ.-нын репертуарына ССРИ Азәрб. Дөвләт Драм Театрында башла
(1935), Азәрб.CCP EA (1945) вә В. Й. вә Шәрг халглары рәгеләридә дахил- мыш, сонралар респ.-нын мүлтәлиф
Ленин ад. YикTEA-нын акад. (1948). дир. Бир сыра хариҹи өлкәдә (Түркирә, театрларында, «Азәрбајҹанфилм» ки
Азәрб.CCP әмәкдар елм хадими (1941). МӘР, пXP, Франса, Инкилтәрә, қа- ностудијасында фәалијjәт көстəрмиш

илдә
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п

дир. 1952 илдән (фа- мәлиКҮШ-ШYƏРА (әр. яла, рын скелетинин тәкмилләшмәси; түк
сіләләрлә) Азәрб. — шаирләр башчысы) — орта әсрләрдә өртүү, аз вә ја чох дәрәҹәдә сабит бәдән
Дөвләт Драм Теат- Јахын вә Орта Шәрг өлкәләри сарај- темп-ру, үрәјин дөрдкамералы, ериг
рында чыxыш едир. ларындагы шайрләр мәҹлисинин баш- роситләрин јасты, даирәви, јеткин һал
М. лирик, һәмчинин чысы. М.-ш.-лар, әсacән, шаһлары, да нүвәсиз олмасы, сәс апаратынын
характерик ва ко- Һөкмдар вә ә”јанлары мәдһ едирдиләр. хариҹи, орта вә дахили гулагдан тәш
мик ролларын ифа- Бир сыра М.-ш.-лар (мәс., Хагани) кил eдилмәси вә с. М.-ин әксәријjәтиндә
чысы киін танын- hуманист руһлу әсәрләр јаздыглары үчүн хариҹи гулаr сејваны jахшы инкишкаф
мышдыр. Роллары; мәһрумијjәтә дүчар олмуш, сарајдан етмишдир. Дишләр алвеолларда jер
Естрелија («Севил- үз дөндәрмишләр. ләшиб кәсиҹи, көпәк, азы дишләрә aj
ја улдузу», Лопе де мәликчOБAHлы — Азәрб.ССР-дә рылыр вә һејванын һәјаты боју бир да
Вега), Ше'лә ха палчыг вулканы. Шамахы р-ну әрази- фә (jaxуд бир нечә дәфә) дәјишир. Әк
ным, Шәһрәбану синдә, Мәликчобанлы к. јахынлығын- сәријjәтинин əтрафлары бешбармаглы,
ханым («Ләнкәрaн дaдыр. 1967 илдә пүскүрмүшдүр. лакин бә'зиләриндә бирбармаглы, кү

анынын вәзири», «Мүсјө Жордан вә мә'ЛУМАТ (информасија- рəкшәкилли, ганадшәкилли олур; бә'зи
дәрвиш Мәстәли шаһ», М. Ф. Ахундов), нын өтүрүлмәси нәзәриј- М.-дә арха əтрафлар јоxдур, бәдәнин
Хумар («Шејx Сән'ан», һ, Ҹавид), Ху- jәсиндә— урғун заман анында тəса- гујруг һиссәсиндә снли үзжәҹ вар. Бө
раман («Вагиф», С. Вурғун), Софија дүфи кəмијjәт олан информасија (ки- јүк бејин јарымкүрәләри јахшы инки
Ивановна («Зыковлар», М. Горки), Са- бернетикада) дашыбыҹысы. Бу сәбәбдән шаф етмишдир. М.-ин рəнки түкләрин
фијә хатун («Гылынч вә гәләм», м. информасија нәзәријjәсини М.-дакы ин- пигменти илә мүəjjән ёдилир. Бир чох
Ордубади), Огудалова («Чеһизсиз формасијанын анҹаг кәмијjәт тәрәфи дəри вәзиләринин истилик тəнзиминдә
гыз», А. Островски) вә б. м. «Фәтә- марагландырыр. Һәр информасија вә ја вә маддәләр мүбадиләсиндә (тәр) ро
ли хан» (1947), «Бакынын ишыглары» м. мәнбәји мүмкүн М.-лар вә онлара лу вар; башлыҹа олараг бунлар мух

телевизија филми), «Мәһәббәт дастаны» мүмкүн М.-лар, Р., ...,
(1950), «Океј ана» (1959), «Ајкүн» (1961; узғун eһтималларла верилир. х1,..., xтәлифиј вәзиләридир. Адәтән, М.-ә

исә узғун
мәхсус зәриф дујғу һисси вәзиләрин
инкишафына сәбәб олмушдур; гоху

әһтималлардырса, М.-дакы информаси- әсас таныма әламәтидир. М.-ин əн ха
ја мигдары (бах Бит) х = fog, P. pактерик хүсусијjәти суд вәзиләринин

олмасыдыр. м. балалыгда инкишаф
олур (i=1, п.

мә'ЛУМАТ, — күндəлик сифаси, әдә- лар јумурта гоjур.
едән дири балалар доғур. Клоакалы

Боғазлыг дөврү
би, игтисади гәзет. Бакыда Азәрб. ди- 16—18 суткадан (бә'зи ҝәмириҹиләр) 22
линдә нәшр едилмишдир. Илк нөмрә- аjадәк (филләр) олур. Илдә бир дәфә
си 1911 ил иjулун 1-дә, сонунҹусу һә- (моноестрик м.), јахуд 1—3 илдән бир,
мин ил августун 18-дә (ҹәми 42 нөмрә) бә'зиләри (кәмириҹиләр.) илдә бир не
чыхмышдыр. «М.» маариф вә мәдә чә дәфә (полиестрик М.) балалајыр.
нијjәтін тәблиғ етмиш, милли либерал- Бир сыра м. үчүн мөвсүми миграсија
буржуа истигамәтли олмушдур. Наши- лар характерикдир. М. мәншәзинә кө
ри вә редактору Һаҹы Ибраһим Гасымов рә"Мезозој мәмәликими сүрүнәнләрдән
иди. Газетдә Ў. Һаҹыбəјов, Ҹаббар"Әс- (Therapsida) әмәлә ҝәлмишдир. Һәлә

Н. А. Мәли кәрзадә, М. Һачынски вә б. әмәҡдаш- Триасда (160—170 млн. ил аввал) аш
лыг етмишләр.

кова Хура- мәлһәм – дәрман формаларындан да бунларын здәстәсикара чыхарылмышдыр. Үст Триас
ман («Вагиф», (Docodonta

С. Вурғун) бири; хариҹә— дәријә вә селикли гиша- Triconodonta, Eupantotheria) олмуш
ролунда. ја сүртүлүр. Азәрб.-да һәлә гадимдән дур. Јура дөврүндә м. 11 фәсиләјә

мә'лумиди. Мүхталиф дәрмaплaрлa мәнсуб 5 дәстәдән ибарәт иди. Орта
(1961), «Әммәд һарададыр ?» (1964), нуз пији, кечи пији, өкүз пији) гарышы- мишдир. М.-ин бөјүк сүр'әтлә инкишафМ. əсасынын (ланолин, вазелин, до- Табаширдә бу групларын нәсли кəсил
Аршын мал алан» (1966), «Ганун нами- ғындан һазырланыр. Тәркибинин 25% - етдији "Ессендә әтәнәлиләрин 28 дәстә
нә» (1969) вә с. филмләрдә јадда галан ини гуру тоз тәшкил ётдикдә пастаја си (бунларын 16-сы мүасир фаунаја
мәлиќОВА Тубу Һәсән гызы (5.5. м. организмә һәм јерли, һәм дә умуми 2 јарымсинфә аид 19 дәстәси, 3500-дәкчeвpилир. Дуру М. линимент адланыр. дахилдир) олмушдур. Мүасир М.-ин
1916, Бакы— 10.12.1975, Бакы) Toxy- тэ'сир көстәрир.
ҹу, Сосиалист Әмәји Гәһрәманы (1966). мәлһәм — Азәрб.CCP Шамахы р-ну- 3250 нөвү) вар. Күрәкајаглылары чох

нөвү (бә'зи зоологларын фикринҹә
1944 илдән Сов.Икп үзвү. 1929 илдә

нун Чухурјурд советлијиндә

В. И. Ленин ад. Бакы тохуҹулуг комби- Pн мәркәзиндән 8 км шм.-да, дағ әтә- саб едирләр; балинaкимиләри
кәнд. вахт јыртыҹыларын јарымдәстәси he

бә'зән

бини битирмиш вә һәмітин илдән комби зиндадир. Әһ. 1121 (1981); тахылчылыг 2, һәшәратјејәнләри 2, јахуд 4, кисәли
натын тохуҹулуг ф-киндә тохуҹу, 1968 ва hepвaндaрлыгла мәшғулдур. Орта лəри 5, ҹүтдырнатлылары 2 дәстәјә
илдән истеһсалат тә°лиматчысы" ишлән мәктәб, клуб, китабхана, тибб мән- бөлүрләр.вар. Бөјүк Вәтән мүһарибә- Биоложи типләрин сајына вә ујғунмишдир. Ленин ордени, Гырмызы Әмәк

лашма истигамəтинә көрә М. чох мүхБајрағы ордени вә медалларла тәлтиф синдә һәлак олмуш һәмјерлиләрин шәрәфинә абидә гоjулмушдур. тәлифдир. М.-ә һәр јердә раст кәлмәкедилмишдир. Мәлһәм»

МәликоВААБАЈЕВА Һәнифә ха- барәдә мүхталиф мүлаһиҙәләр мөвҹуд- лыға, бир чох нөвлари (кәмириҹиләр)
сөзүнүн етимолокијасы олур. Бә'зи М. (ҹанавар), hејвандар

ным (5.5.1856, Налчик — 1929, Бакын дур. Мәбәләрдән мә'лум олдугуна к.т. биткиләринə, əсасəн тахыла
бири. Тифлисдә мүгәддәс Нина гыз көрә Хаганинин әмиси Кафиддин Өмəр чәмәнләрә ҹидди зəрəр вурур, инсан вә
мәктәбиндә тәһсил алмыш, həјат јолда ибн Осман һәлә 12 әсрдә м. Бразисин- ев hејванларынын тәһлүкәли инфекси
шы һ. Зәрдаби илә бирликдә әкинчи да стасионар муалиҹәханасы олан «Тибб jаларыны кəздирир вә өзүндә сахлајыр.

мәдрәсәси» («Мәдрәсеји тибб») ачмыш- Бә'зи М. зәрәрли ҝәмириҹиләрин тəн
газетинин нәшриндә фәал иштирак ет- ды. Халг етимолокијасына көрә о дөвр- зимләдиҹиси, дикәрләри декоративмишдир. М.-А. мәнзилиндә мәк

тәб ачмыш (1880), јашлылара дәрс де дә japaнмыш јашајыш мәнтәгәсинин парк hејванлaрыдыр. Инсанын билава

миш (1904—08), Бакыдакы
ады да бунунла бағлыдыр (мәлһәм — ситә тә'тиби вә тәбии шәрайтин дəјиш«Ниҹат»

ҹәмијjәти гадын бөлмәсинин јарады- дәрман демакдир). М. әразисиндә е... мәси М.-ин бир чох нөзүнүн сүрәтлә1-ҹи миниллијин сонундан башлајараг азалмасына сәбәб олмуш, хејли һис
ҹыларындан олмушдур. М.-А. Бакыда илк мүсәлман гыз мәктәбинин (1901— орта әсрләрәдәк мухталиф типли архео- сәси исә (ири балиналар, пәләнк, лемур

ложи абидәләр мөвҹуддур. лар вә с.) мəhв олмаг тәһлүкәсн алтын
05), шәһәр дөвләт 1-ҹи рус-татар (рус мәмәлиләр (Mammalia)— хорда- да галмышдыр. Сон jүз илдә бир чох
Азәрб.) гыз мәктәбинин (1909—19) мү- лылар типиндән дaha jүксәк инкишаф нөвләр (Стеллер инəји, кисәли ҹанадири ишләмишдир. етмиш hејван синфи. М.-ин характерик вар) тамамилә мәhв олмушдур. Бејнәл
Әсәри: Һәсәнбәј Мәликон Зәрда- әламәтләри: биринҹи бојун фәгәрәси халг Тәбиәти Мүһафизә Иттифагынын

бин ин гәрчүмеји-һалы, «Револјусија вә (атлант) илә бирләшмиш әнсә конди- мә'луматына көрә 300-дәк нөв Вə ja
култура», 1939, № 6.

Әд.: Мәммәдов С., Азәрбајҹанын лусу олан кәлләнин садәләшмәси вә рымнөв нәсли кəсилмәк тәһлүкәси ал
маарифпәрвәр гадынлары, Б., 1960. бәркимəси; диш системинин вә әтрафла- тындадыр. Бунунлајанашы ССРИ

ез
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кынын

вә диҡәр өлкәләрин самур, сығын, сај- дан сонра Мисирдә торпаглaрын бир əлагәләрә, хүсусилә Азәрб.-рус әдәби әла
гак, бәзи башга нөвлəрин мүһафизә һиссаси Гаһирәдәки түрк пашасына xə- гәләринә айд әсәрләрин мүәллифидир.
вә бәрпасына даир тәҹрүбәси көстәрир рач вермәк шәрти илә мәмлүк феодал- Азәрб. әдәбијјаты тарихинин japa
ки, гырылмаг тәһлүкәси олан бир чох ларынын əлиндә сакланды. Османлы дылмасында М.А.-ин диггәтәлајиг хид
нөвлəрин мəhвинин гаршысыны алмаг империјасы заифләдикдән сонра (17 мəти олмушдур. 2 ҹилдлик «Мүхтәсәр
мүмкүндүр. Зоолоқијанын М.-и өjpə- әсрин сону) м. әслиндә, Мисирдә өз Азәрбајҹан әдәбијјаты тарихи» (1943—
нән бөлмәси териологија адланыр. һөкмранлыгларыны бәрпа етдиләр. Мәм- 44), 3 ҹилдлик «Азәрбајҹан әдәбијјаты

Әд.: Наумов Н. П., Карташев лүк Һакими Әли бəјин (1763—72] баш- тарихи» (1957 — 60), 2 чилдлик «Азәр
Н. Н., Зоология позвоночных, ч. 2—Прес- чылығы илә мүстәгил дөвләт japaдыл- бајҹан совет әдәбијјаты тарихи» (1967),
мыкающиеся, птицы, млекопитающие, м., ды. Мисир Һакими Mәhәммәдәли па- «Азәрбајҹан совет әдәбијјаты тарихи
1979.

шанын [1805—49] һөкмранлығы дөв- очерки»нин (М., 1963) эсас мүәллифлә
мәмишов Заһид Бәрләр оғлу (10. pүндә М.-ин торпаглары алынды(1808), риндән вә баш редакторларындандыр.
1.1928, Бәрдә—17.4.1980, "Кировабад) сонра онлар сираси Макимијjәтлән дә «Азәрбајҹан халгынын әдәбијјаты»

— сүрүчү, Сосиалист узаглашдырылды; 1811 илдә мәмлүк (1958; рус, ермәни, инкилис, фарс дил
Әмәји Гәһрәманы бәрләри мəhв едилди. ләриндә дә нәшр едилмишдир), «Азәр
(1966). 1952 илдән Әд.; Семенова л. А., Салах бајҹан әдәбијјаты тарихи (гыса очерк)»
Сов. Икп үзвү. ад-дин и мамлюки в Египте, м., 1966; ис- (1971, русча) вә c. китаблары вар.
Әмәк фәалијjәтинә тория стран зарубежной Азии средние Орта мәктәбләр үчүн дәрсликләр (о
1943 илдә Кирова- века, М., 1970, гл. 23. ҹүмләдән, Азәрб. совет әдәбијјаты ба
бадда сүрүчү кими рәдә илк дәфә—1937) јазмыш, «Гәдим
башламыш, автоба- мәммәд АРАЗ (Мәммәд Инфил рус әдәбијаты (XI—XVII асрләр)»
за, автокалон рәи оғлу, Ибраһимовун тәхәллүсү; (1958), «Русәдәбијјаты (xviii əср),

д. 15.7.1933, Шаһбуз р-нунун Нурс к.) (1958) али мәктәб дәрсликларинин реси, таксомотор пар
— Азәрб, совет шаири. Азәрб.CCP әмәк- дактору вә мүәллифләриндөн олмушмеханики,

техники хидмәт ст.: дар мәдәнијjәт ишчиси (1979). 1964 ил- дур. Н. Гогол, Л. Толстој, А. Чехов,
АПИ-нин чоғра- м. Горки, А. Серафимович, Н. Остнын директору иш- дән Сов. Икп үзвү.

. Ленин фиja факүлтәсини битирмишдир (1954). ровски, А. Макаренко, М. Шахинјан,
ордени вә медалларла тәлтиф единмиш. Вәтәнә, торпаға бағлылыг, нәҹиблик Еврипид, Сервантес, и: Бехер, Е.ре

вә вәтәндашлыг дујғуларынын тәрәннү- марк вә б.-нын әсәрләрини тәрҹүмә ет
мәмЛАН (M әһәммәд) ибн Bəh- мү «Севки нәғмәси» (1959), «Үч оғул мишдир. Бә'зи әсәрләри ССРи халгла
судан— Рәввадиһөкмдары (1059—65). анасы» (1961), «Араз ахыр» (1964), ры дилләринә вә харии дилләрә тәрчү.
рүндән [1020—59ј дөвлат ишлəрини јалар» (1973), «Атамын китабы» (1974), кадрлар һазырланмасында бөјүкхид
идарә едирди. м. кәнjашларында му «Ајларым, илләрим» (1979) вә c. китаб- мәти вар. М. А. ССРИ EA-ның Дүнја
ған әмири Сипәһбудла мүбариза апар- ларындакы ше'р, вә поемаларын əсас әдәбијјатынын инкишаф ганунaујғунлуг
мыш, Сәлҹугиләрин Һакимијjәти дөв Мөвзуларыдыр м. Светлов, С. Ми- лары» проблеми үзрә Елми шурасынын,
рүндә онлaрын вассаллығыны гәбул халков вә сб ндан тәрхүмәләри вар. Гыса әдәбијјат енсиклопедијасынын
етмәјә мәҹбур олмушду. Мүстәгиллијә әсәрләри ССРИ халглары дилләринә (М., ҹ. —9, 1962—79) редаксија ћеј".
тәшәббүс көстəрдијинә көрә Алп Арс- вә бир неча хариҹи Дилә тәрҹүмә едил- әтинин, 6 ҹилдлик «Чохмилләтли совет
лан ону hакимијjәтлән салмышды. "Ба мишдир. «Азәрбајҹан тәбиәти» жур- әдәбијјаты тарихи»нин (М., 1970—74)

олан М.-a fəтран тәбризи бир нече мәммәдАРИФ (там ады вә фами- иран јазычыларынын 1-ҹи конгресиндә
гәсидә һәср етмишди. М. өзү дә поези“ лијасы Мәммәд Ариф Мәһәррәм оғлу (1946), Шәргшүнacлaрын 25 чи Беј
ја һәвәскары олмуш вә ше'рләр јаз Дадашзад ә; нəлхалг конгресиндә (Москва, 1960) иш

10.6.1904, Бакы—27. тирак етмишдир. АКП 26—27-ҹи гурулмышдыр.

Әд.: Шәри фли М. Х., IX əсрин 12.1975, Бакы)-со- тауларында АКТ мк үзвлүjүнә нами
икинчи јарысы—XI асрләрдә Азәрбајҹан әдәбијјатшүна- зад сечилмишдир. Азәрб.ССР Али Со
феодал дөвләтләри, Б., 1978. сы, тəнгидчи, педа- ветинин (6-ҹы чакырыш) депутаты вә
мәмЛҮКләр (L ҹәми — JI гог вә ичтимаи ха- сəдри олмушдур. Ленин ордени, Ок

Филолокија тјабр Ингилабы. ордени, 2 башга орағ гул)-Әјјубиләр сүлaләсинин (1171 e.д. (1955), проф. ден вә медалларла тәлтиф едилмиш1250ј сечмә гошун дәстәләрини ташкил (1955), Азәрб. ССР дир. Адына китабхана вар.етмиш дөјүшчү гуллар. м. Мисирдә ЁА акад. (1958; м.
јашајан түркләрдән, һәмчинин гыпчаг үзву 1955). Азәрб. Әсәрлери: Әдәби-тəнгиди мәгаләләр.
лардан, күрҹүләрдән, чәркәрләрдән ва Б., 1958; Л. Н. Толстој, Б., 1960; А. П. Че

6. Гафгаз халкларындан ибарәт ол хов, Б., 1960; Сечилмиш әсәрләри, ч. 1
хадими (1960). 3, Б., 1967—70; Әсрин оғлу. Б., 1979;

нәфәр ади. 1250 илдә М. Әјјубиләри мүкафаты лауреаты (1974). 1941 илдән содружество литератур, Б., 1972 совме с
девириб Һакимијjәтә кечәрәк Мисирдә Сов. Икп үзвү. АДУ-нун Шәрг факүл- с. Лукьяновой); Избранное, т. 1–2. Б.,
(1517 илә гәдәр) ва Суријада (1516 илә тәсини (1930) битирмиш, Москвада С6- 1972—73; Азербайджанская литература,
гәдәр) мүстәгил һөкмранлыг етмишләр. вет Шəрги Халглары Ин-тунун аспи М., 1979.

М.-ин Бәһри сүлaләси (1250—1390) рантурасында охумушдур (1930—31). Әд.: Азәрбајҹан совет әдәбијјаты та

түркләрдән, Бүрҹи сүлaләси Азәрб.ССР маариф назиринин мүавини, к., Тэнгидчинин сəнəткарлығы, онун «Сә
1—2, Б., 1967; талыбзаде

(1390—1517) исә гафгазлылардан иба- АДУ-нун рус әдәбијјаты кафедрасының нәткарын шәхсијjәти» китабында, Б., 1978;
рәт олмушдур. 13 әсрдә м. монголла- мүдири, Азәрб.CCP EA Низами ад. Мәммәд ҹәфәр. Мәммәд Ариф во
ры дармадағын етмиш (Әјн-алут ја- әдәбијат вә Дил Ин-тунун директору онунсовет әдәбизнаты һагтында нәзәрифи
ластин ва Суријадан сәлибчилари сы- елмләр бөлмәсинин бында, Б., 1980; Мәммәд Ариф Дадашза

хышдырыб чыхармыш (1268), Исмаи- (1959), ЕА-нын витсе-президенти (1960 проблемы советского литературоведенияк
академик-катиби дә. Библиографија, Б., 1965; "Актуальные

лиләри мәғлуб етмишдиләр (1273). Ли- илдән), Терминоложија комитасинин
вијанын ш. һиссаси (Бəрга), Нубија, сəдри (1957 илдән) олмушдур.

70-летию акад. М. А. Дадашзаде, Б., 1974;
Һиҹаз, Киликија (1375 илдән) вә Кипр

улузаде М., Мамед Ариф Дадашза -
Јарадыҹылыға 20-ҹи илләрдән баш- де, «Советская тюркология», 1974, № 3;

(1426 илдән) М.-ин һөкмранлығы ал- ламышдыр. Совет әдәбијјатшунаслығы Бабаев Г. Неувядающий талант, в его
тында олмушдур. 13—14 əсрләрдә М.- вә әдәби тәнгидинин тәшәккүлүндә вә кн.: Узы дружбы, Б., 1981.
ин һакимијjәти дөврүндә дөвләт идарә инкишафында М.А.-ин мүһүм хидмәти мәммәд PAһим (тәхәллүсү; тамсистеми јенидән гурулмуш,

сүн'и сувaрмa системи јахшылашмыш, тэдгигатчыларындандыр. "ҹ. Ҹаббар- оғлу нүсе јнов; 20.4.1907, Бакы—
өлкәдә вар. О, Азәрб.совет әдәбијјатынын əсас ады вә фамилијасы Мәммәд Раһим Аббас

мәдәнијjәт инкишаф етдирилмиш, Авро- лынын јарадычылыг jолу» (1956), «Сә- 6.5.1977, Бакы)— Азәрб. совет шаири.
па вә Асија өлкәләри илә ҝениш тиҹа- мәд Вурғунун драматуркијасы» (1964) Азәрб.ССР халг шаири (1957). Азәрб.
рәт әлaгәләри japaдылмышды. 1516—17 вә с. монографијаларын, Азәрб. вә рус ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими (1940).илләрдә түрк султаны I Сәлим Сурија, әдәбијјаты классиклари, рус совет, Ерм.ССР әмәкдар мәдәнијjәт хадими
Мисир вә Фәләстини ишғал едәрәк М.- ССРИ вә дүнја халглары јазычылары (1970). ССРИ Дөвләт мүкафаты лау
ин һөкмранлығына сон гојмушду. Бун- Һагтында, әдәбијјат нәзәријjәсинә, әдәби реаты (1949). 1928 илдә В. И. Ленин

вет

дим.

ССР әмәкдар. елм

Әcacән
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ринин шүҹаәти тәрәннүм олунур. Пое (1962), «ҹәлил Мәммәдгулузадә» (1966), түлмүшдүр. Түрбәнин əсас кириши шм.
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адына Апи-нин дил АПИ вә АДУ-да зиллик мәктәбләр, клуб, китабхана,
ва әдәбијјат фа- мүәллим, декан, ка амбулаторија вар.
күлтәсини битир- федра мүдири, мәммәДАЛЫЛАР — Азәрб.CCP Шам
миш, тәрҹүмәчилик, «Әдәбијјат газети» хор р-нунун Гараҹәмирли советлијин

мүәллимлик етмиш- нин редактору, дә кәнд. Р-н мәркәзиндән 24 км ш.-дә,
дир. Илк ше'ри Азәрб. Јазычылар Ҝәнҹә-Газах дүзәнлијиндадир. ӘҺ. 1733
(«Юөрдүм») 1928 Иттифагы тəнгид (1981); памбыгчылыг, үзүмчүлүк, та

илдә, «Арзулар» ад- вә әдәбијјатшүнас хылчылыг вә һејвaндaрлыгла мәшғул
лы илк ше'р. кита лыг бөлмесинин дур. Сүд э-ду, орта мәктәб, клуб, ки
бы исә 1930 илдә мүдири олмуш, табхана, ушаг бағчасы, тибб мәнтәгәси
чап олунмушдур. Азәрб.CCP EA "Ни вар.

Азәрб.-да сосиализм зами ад. Әдәбијјат мәммәДБӘJли — Азэрб.ССР Зән

гуруҹулуғу, совет Ин-тунда ше?бә мү килан р-нунда кәнд. м. советлијинин
адамларынын әмәк дири (1959 — 81), мәркәзи. Р-н мәркәзиндән 25 км шм.

рәшадәти, вәтәнпәрвәрлик дујғулары, һәмин ин-тун директору
саф мәһәббәти М. Р.-ин 30-ҹу илләр вазифәләриндә

(1980—81) ш.-дә, һәкәри чајынын сол саһилиндә,
ишләмишдир. Азәрб. дүзәнликдəдир. Әһ. 996 (1981); hej

поезијасынын əсас мөвзуларыдыр: ССР'ЕА Әдәбијјат, Дил вә Инҹә- вандарлыг, тахылчылыг, барамачы
Икинчи китаб» (1933), «Партизанын сәнэт бөлмесинин
түфәнки» (1937), «Нүбар» (1939) топ

академик катиби- лыг вә түгүнчүлүклә мәшғулдур. Орта
дир (1981 илдән). М. Ф. Азәрб.

мәктәб, клуб, мәдәнијjәт еви, китабха

лулары. Өлмәз гәһрәман» (1934—40) совет јазычыларынын јарадыҹылығы на, хәстәхана, рабитәшө"бәси; ме“мар
әдәби-тəнгиди

лыг абидәләриндән Мәммәдбəјли түр

japaтмышдыр. Бөјүк Вәтән мүһари- Азәрб. әдәбијјатынын тарихи вә нәзә мәммәдБӘJли ТҮРБәси— Азәрб.
мәгаләләрин,

бәси вар.

бәси илләриндә М. Р. совет дөјүшчүлә ријjәсинә
рини гәләбәјә руһландыран

Һәср олунмуш

јазмышдыр («Вәтән севкиси» китабы, Ф. Ахундовун әдәби-тəнгиди көрүш- абидәси.
әсәрләрин ССР Зәнкилан р-нунун Мәммәдбајли

әсәрләр («Классикларимиз harгында» (1948), «М. К.-ндә 14 әсрә аид тарихи ме'марлыг

1942). «Ленинград көзләриндә» (1957) Ағ тикилмишдирдашдан
ләри»

поемасында гәһрәман шәһәрин мүдафи-- (1959), «һүсејн Ҹавид» (1960), «Сабир» олуб, пирамида шәкилли ҝүнбəзлә өр
(1950), «Фузули дүшүнүр» (1304—05). Сәккизбуҹаглы формада

фәдакар совет

манын гәһрәманлары азəрб. Һүсејнбала фикир дүнбасы» (1981) вә с.), рус әдә
«Сәмәд Вурғун ш, тәрәфдадир. Түрбәнин түнд ранкли

(h. Әлијевин прототипидир) вә рус биjјатына, "Азәрб.-рус әдәби әлaгәләри- умуми һөркүдән кəскин сурәтлә фәрг
дашдан тикилмиш бәзәкли пәрвазы

Алексеј ҹәбһәдә чијин-чијинә вурушан
совет халкларынын сарсылмаз достлу- на даар тэдгигат вә дәрсликләрин | Рус ләнир. м.т. Азәрб. ме'марлығы үчүнәдәбијјаты тарихи очерклари» (1939), характерик олан сәккизкушәли түрбәлә
торпағында» (1950) јени сосиалист шә- «А. И. Жертсен» (1954), «Азәрбрус рин ән јахшы нүмунәләриндәндир.
həри Сумгајыты уҹалданлар, «Хәзәр әд.: Мәммәдэа де К. М., Азәр.
суларында» (1958) исә дәниз нефтчилари «Рус классикләри» (1964) вә с.), актуалҺаггында епик поемалардыр. Хаганиәдәби, естетик вә педагожи проблем- бајҹанда иншаат сəнəти (IV—Xvi əсрләр.Б., 1978.

(1955) мәнзум драмынын, «Сајат Нова» ләрә аид китабларын [«Естетик зөвг,
(1956), «Натәван» (1962) поемаларынын аилә вә мәктәб» (1954), «Әдәби дүшүнҹә- мәммәдБӘјов Кәрим һүсејн оғ
мүәллифидир. Сүлһ вә демократија ук- ләр» (1957), «ХХ аср Азәрбајҹан әдә- лу (27.3.1899, индики Дағ.МССР Та
рунда мүбаризә, бејнәлхалг империализ- биjјатында романтизм» (1964), «Роман басаран р-нунун

мин ифшасы М. Р. јарадыҹылығында тика вә һәјат» (1964), «Естетик зөвг har Јерси К. — 7.9.1938)
— советмүһүм јер тутур («Мән сүлһә cәс вери- гында» (1965), «Мүтәфәккирин шәхсиj дөвлат вэ

рәм», «Сатгынлара ҹаваб», «Пол Робсо- jәти» (1966) вә с.] мүәллифидир. 3 ҹилд партија xадими, Да

на мәктуб» вә с. ше'рлари). Низаминин лик «Азәрбајҹан әдәбијјаты тарихи»нин ғыстанда Совет ha

Једди көзәл», А. С. Пушкинин «Рус- (1957—60), 2 ҹилдлик «Азәрбајҹан со кимијjәти уғрунда

лан вә Лjудмила», «Гафгаз әсири» пое вет әдәбијјаты тарихи»нин (1967) мүәл мүбаризанин pəh

маларыны, Ә. Нәваннин «Фәрһад лифләриндан биридир. Бәдии јарады бәрләриндән бири;
азəрб. 1917 илдәнвә Ширин», Ш. Руставелинин «Пәләнк ҹылыгла да мәшғул олур: «Әнтигә адам

дәриси кејмиш пәһләван» поемалары- лар» (1981) hекајә топлусу вә с. Сов.Икп үзвү. Әс

нын бир һиссәсини, м. J. Лермонтов, М.М.-ин елми кадрлар һазырланма лән Губа газасын

Ш. Петефи, h. Туманјан, А. Исаһак- сында бөјүк хидмати вар. «Азәрб.ССР дан олaн атасы Јер

јан, А. Твардовски вә б.-нын әсәрлә- EA Хәбәрләри»нин (әдәбијјат, дил ва
си мәнтәгәСиндә мир

рини Азәрб. дилинә чевирмишдир. Әсәр- инҹәсәнәт серијасы) Баш редактору, зә ишлајрди. 1917

ләри ССРИ халклары дилләринә вә бир «Дүнја әдәбијјатынын инкишаф гану- илдә һүммәт»ин Дәрбəнд комитасинин
сыра хариҹи дилә тәрҹүмә олунмуш- наујғунлуглары» проблеми үзрә Респ. тәшкилиндә иштирак етмишдир. 1918
дур. 2 дәфә Ленин ордени, Октјабр Әлагәләндирмә Шурасынын сәдри, илдә Дәрбəнд Совети Иҹраијjә Коми
Ингилабы, Гырмызы Әмәк Бајрағы ор- ACE Елми редаксија шурасынын үзвү

тәсинин үзвү, Дәрбэнд Xкс-дә халг

денлари вә медалларла тәлтиф едил- дүр (1976 илдән). Гырмызы Әмәк Бај. нәгл. комиссары иди. 1918 илин авгус
Бакыда адына мәктәб вар. рағы ордени, 2«Шәрәф нишаны» орде. 1920 илдә РК(б)П мк Бүросунун Шимишдир.

ишләмишдир.

әсәрләри: Сечилмиш әсәрләри, ч. ни вә медалларла тәлтиф олунмушдур.
1—3, Б., 1967; Сечилмиш әсәрләри. Ше'р- Әсәрләрн: Сечилмиш әсәрләр, бәрпасы үзрә дағдылар,

мали Гафгазда Совет haкимијjәтинин
ләр вә поемалар. Б., 1978; Надежда. Сти- ч. 1–2, Б., 1973—74; XIX аср рус әдә

шө бәсинин

хи и поэмы, М., 1967; Азербайджанская би јјаты: h. 1—3. Б., 1970—75; Cəнəт jол- мүдири, Дағыстан вил. həрби комис
әд.: Азарбајҹан әдәбијјаты тарихи, 1980.

ларында, Б., 1975; һәмишә бизимлә, Б., сары, РК(б)П Дағыстан вил. комитә
синин, һик-ин үзвү, ҹәнуби Дағыста

3 ҹилддә. ч. 3, Б., 1957; Азәрбајҹан совет Әд.: Азәрбајҹан совет јазычылары, нын фөвгәл'алә комиссары олмушдур.
әдәбијјаты тарихи, ҹ. 1—2. Б., 1967; Мәм. Б., 1958; Азәрбајҹан совет әдәби јјаты та- 1921—31 илләрдә Дағыстан фөвгәл'
мәд Ариф, Шаир Мәммәд Раһим, , нхи, ч. 2, Б., 1967; гарајевJ., тән- адә комиссијасынын сəдри вә халг
1957; Мәммәд Раһим. Библиографик көс

да
гидчинин

тәрич, Б., 1980; Очерк истории азер- проблемләр, портретләр» кітабында, Б., 28 илләрдә малијjә комиссары, 1928—
«Тəнгид:шәхсијjәти, бнун: хили ишләр комиссары (һәмчинин 1925

байджанской советской литературы, М., 1976; Мәммәд ҹәфәр ҹәфәров. Библио
1963. графија, Б., 1973; ибрагимов М., В 31 илләрдә Дөвләт План Комитасинин
мәммәд ҹәфәр (там ады вә фами- ногу с и эпохой, «Литератур- сəдри вә Дағыстан хKC cәдринин би
лијасы Мәммәд Ҹәфәр Зејнaлaбдин ный Азербайджан», 1979, № 7; Маме- ринҹи мүавини) ишләмишдир. 1931 ил
оғлу әфәров) (д. 1.5.1909, Нахчы- дов Н., Мамед Джафар, «Советская дән Дағыстан хKC-нин сəдри иди. Yик
ван) — совет әдәбијјатшунасы, тəнгид

тюркология», 1979, № 3. (б)П Гафгаз өлкә Комитасинин, ССРИ

чи. Филолокија е.д. (1962), проф. мәммәДАБАД – Азәрб.CCP Саат- мик-ин үзвү, партијанын 17-ҹи гу
(1963), Азәрб.CCP EA акад. (1976; м. лы р-нунда кәнд. М. советлијинин мəр- рултајынын нүмajәндәси олмушдур.
үзвү 1968). Азәрб.ССР Дөвләт мүка- кәзи. Р-н мәркәзиндән 22 км ҹ.-ш.-дә, Тырмызы Бајраг ордени илә тәлтиф
фаты лауреаты (1976). 1944 илдән Сов. Муған дүзүндəдир. Əh. 847 (1981); едилмишдир.
йкп үзвү. В. И. Ленин ад. АПИ-ни памбыгчылыг, тахылчылыг вә һејван- Әд.: Гаджиев И. Б., Керим Маа
битирмишдир (1935). 1935—59 илләрдә дарлыгла мәшғулдур. Орта вә сәкки- медбеков, Махачкала, 1971.

жизнью
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нервного лары

мәммәдБәЈов Рәшид Гарабəј оглу ләдән с. Вурғунун «Лејла» ше'ри). лар үчүн мәктәб вә пансион ачмышдыр.
(28.2.1927, Бакы jахынлығындакы Ша- Һагтында сәнәдли филм чәкилмишдир. М:-нин јарадыҹылыг вә дүнјакөрүшү
ған үк. —4.12.1970, Бакы)-совет ид- «Исмәт» бәдии филми М.-ja həср олун- нүн инкишафына Русијада“ 1905— 07
манчысы, күләшчи. ССРИ əмəкдар ид- мушдур. «Шәрәф нишаны» ордени вә илләр ингилабы мүһүм тә'сир көстәр
ман устасы (1952), С. М. Киров ад. медалларла тәлтиф едилмишдир. мишдир. Һәмин дөврәдәк «Каспи»,
Аз.дѣти-ни битирмишдир (1951). Сәр- Әд.: Аббасов М. Г., На крыльях «Тифлисски листок», «Возрожденије»
бәст күләшмәнин илк таблиғатчыларын- мужества, Б., 1975; Алиев Н. М., Со- кими либерал буржуа газетләриндә мә
дан бири олан м, классик күләшмә үз- қолы Азербайджана, Б., 1979. галәләр дәрҹ етдирән М.-нин 1905 илин
рә јарышларда да мүвәффәгијjәтлә чы
хыш етмиш, бу нөв үзрә Азәрб.-да илк мәммәдБӘЈОВА Лејла һүсејнаға сонларында «Кавказски рабочи листок»
идман устасы олмушдур (1948). м. гызы (д. 12.51 922, Губа) — сове, пат- инкишафын тозапурнади. 1565 ылды
сәрбəст күләшмә үзрә ССРИ чемпионат анатому. Тиббе.д. м. Новруз» адлы күндəлык газет чыларында 5 дәфә (1947, 1949, 1953, 1954,
1956), 15-ҹи Олимпија оjунларында Азәрб. Ёлми - Тәдги- хармаға иҹазә алса да, азадлыг һәрә
(1952, hелсинки) вә ССРИ халглары

катынын тә'сири илә мүбариз сатирагат Експериментал
вә Клиник Тибб Ин- органы нәшр етмәји даhа мүнасиб билнын 1-ҹи спартакиадасында (1956) икин ди. Илк нөмрәси 1906 ил апрелин 7-дәтундаҹи јери тутмушдур. патоморфо

чыхан «Молла Нәсрәддин» журналынын
мәммәДБӘ)ОВ Һади Һүсејн оғлу локија лаборатори- нəтиринә башламагла М. Азәрб.-да, елә
д. 1901, индики Дағ.МССР Табасаран јасынын мүдиридир ҹә дә Јахын Шәргдә сатирик журналис

р-нунун Јерси к.) (1963 илдән). Тәдги- тиканын əсасыны гојду. Бу замандан
-Дағыстанда Совет гаты, әсacән, үрәк- м. Молла Нәсрәддин ады илә мәшһур
Һакимијjәти уғрун дамар системинин

да мүбариз; азəрб., патолокијасына һәср Һагвердијев, Ө. Ф. He'манзадә, Ә. Нэз
олду. М. Ә. Сабир, Н. Нариманов, Ә.

1918 Илдән едилмишдир. м.
«Шәрәф.иКП үзвү. К. Мәм

ми киіми јазычы вә журналистләрлә М.
нишаны» арасында мөһкәм идеја-japaдыҹылыг

мәдбајовун ордени вә медалларла тәлтиф едилмишгарда әлагаси јаранды. М.-нин таблиғ етдији
шы. 1917 илдән ин- дир. дəрин демократизм вә азадлыг идеја
гилаби фәалијjәтә Әсәри: Гистопатология журнала умумхалг мэһәббәти,
башламышдыр. 1918 аппарата печеночных вен, Б., 1970. бејнәлхалгаләмдә бөјүк нуфуз газан
илин пајызындан мәммәДГАСымлы Азәрб.ССР дырмышды. Молланәсрәддинчиләр Ја
Бакыда Тағыдевин Зәрдаб р-нунда кәнд. М. советлијинин хын вә Орта Шәргдә «Молла Нәсрәд
тохучулуг ф-киндә мәркәзи. Р-н мәркәзиндән 19 км г.-дә, дін мәктәби» адлы гүдрәтли матбуот
ишләмиш, фәһләләр Зәрдаб—Бычагчы автомобил јолу кә- мәктәби јаратмышдылар. «Молла Нас -

арасында тәблиғат апармышдыр. Бакы нарында, Күр чајынын саһилиндә, pəддин» «Сури-Исрафил», «Азәрбаjфәһләләринин 1919 ил мај тә'тилиндә Ширван дүзүндəдир. ӘҺ. 1286 (1981); ҹан», «Нәсими-шимал» (Иран), «Мәзі»
иштирак етмиш, илин ахырында Да- памбыгчылыг, тахылчылыг, барама- (Түркија), «Уклар», «Jәшені» (Татарыс
ғыстана кедиб партизанлыг етмиш, Гы- чылыг вә һејвaндaрлыгла мәшғулдур. тан), «Токмаг» (Түркманистан) вә с.
зыл Ордуда һәрби комиссар олмушдур. Орта мәктәб, клуб, китабхана вә хәc- сатирик журналлар_үчүн өрнәк олмуш
1923—24 илләрдә Москвада Шәрг халг- тәхана вар. ду. Ә. Лаһути, г. Тукај, М. Деһ худа,
ларынын коммунист ун-тиндә охумуш, мәммәдГУЛУЗАДә Җәлил Һүсејн- Ә. Ҝилани Молла әми»ни мүәллим вә
сонра Дағыстанда фөвгәл'алә комиссија- гулу оғлу (әдәби тәхәллүсү молла устад сечмишдиләр. Журналы Русі
да ишләмишдир. 1929—32 илләрдә нәсрәддин; јадан башга Асија, Авропа вә АмериМосквада к.т. академијасында охумуш, 10.2.1866, Нахчы канын бир сыра өлкәсиндә абунәчилә

Ба1935 илдән Үмумиттифаг Елми-Тэдгигат ван—4.1.1932, ри вар пди. Башга молланәсрэддинчи -
Балыгчылыг Təcəрруфаты вә Океаног- кы)— Азәрб. јазычы ләр кими, м. дә иртиҹа вә гаракүрyh
рафија Ин-ту (ҮИЕТБТОЙ) директо- сы, журналист, иҹ чуларын арасыкәсилмәз та'гиб вә әз
рунун мүавини олмушдур. Бөјүк Вәтән тимаи хадим. Илк јнгинә синә кәрмәли олурду. Чар һө
мүһарибәсинин (1941—45) иштиракчы- тәһсилини аввалҹә кумəти ону тез-тез мәһкәмә мәс'улијjә
сыдыр. 1945—50 илләрдә үИЕТБТой моллаxанада, сонра тинә ҹәлб едир, «Гејрәт» мәтбəосиидә
директорунун мүавини, 1950—56 ил- Нахчыван шәһәр яхтарышлар апарыр, бә'зән дә «Молла
ләрдә ССРИ Балыг Сәнајеси Назирли- мәктәбиндә алмышi Нәсрәлдин»ин нәшрини дајандырырды.јиндә баш мүһəндис, ССРИ Тиҹарәт дыр. 1887 илдә Го М. Феврал буржуа демократик инги
Назирлијиндә инспектор ишләмишдир. ри семинаријасыны лабыны (1917) алгыціламыш, Бөјүк Ок
1956 илдән иттифаг әһәмијjәтли фарди битирмиш, бир мүд тјабр сосиалист ингилабынын әсл тарипенсијачыдыр. Гырмызы Бајраг ор- дәт Ериван губ. хи әһәмијjәтин и исә бир гадәр кеҹ баша
дени илә тәлтиф олунмушдур. кәндлариндә мүәллимлик етмишдир дүшмүшiдү. 1920 илин пјун аjында М.
мәммәдБәЈОВА Лејла Әләскәр гы- (1887—97). Илк ма'лум бәдии әсәри аиләси илә бирликдә Табризә көчмүш
зы (д. 17,9,1909, Бакы)— илк азəрб. сајылан «Чај дәсткаһы» (1889) аллего- 1921 илдә орада «Молла Нәсрәддинин,

тəjjapəчи гадынлар- рик пјесини, «Данабаш кәндинин əhва- 8 нөмрәсини бурахмышдыр. 1922 илдә
дан бири. 1945 ил- латлары» (1894, 1936 илдә нәшр олун- Совет Азәрб.-ы һөкумəтинин дә'вати
дән Сов. Икп үзвү. мушдур) повестини дә бу , дөврдә јаз- илә Бакыба гарытмыш, Азәрб.-да Со1930 әмәк мышдыр. М. 1895 илин јајында Моск- вет haкимијjәтинин гәләбөсини алгыш
фәалијjәтинә башла- ва вә Петербурга кетмиш, бу шәһәрлә- ламышдыр. Һәмин илдән Молла Нәc
мышдыр. 1931 илдә рин мәдәни һәјаты илә таныш олмуш- pəддин»ин нәшрини давам етдирмиш
Бакы, 1933 илдә дур. 1904 илдән Тифлисдә нәшр едилән дир. Азәрб.мик үзвү, Јени јол» гә
Москва тəjjapəчи- «Шәрги-Рус» газети редаксијасында иш- зетинин редактору, Үмумиттифаг Мәр
лик мәктәбини би- ләмишдир. М.-нин јазычы вә журна- кәзи Јени Әлифба Комитасинин үзвү,
тирмишдир. Тушино лист кими пүхтәләшмәсиндә «Шәрги- Бакы Азад Тэнгид Таблиғ Театрынын
тəjjapə мејданында Рус» газетинин вә онун редактору М. тәшкилатчыларындан олмуш, «Маариф
парашүтлә тулланан А. Шаһтахтлынын мүһүм ролу олмуш- вә мәдәнијjәт», «Јени қәнд», «Шәрг га
илк азəрб. гадын- дур. «Почт гутусу» адлы илк мәтбу әсә- дыны» вә с. мәтбуат органларында
дыр (CCРИ-дә2-ҹи). ри, «Кишмиш оjуну», Л. Н. Толстојдан фәалијjәт көстəрмишдир. М. совет дөв

Парашут идманы үзрә Загафгазија тәрҹүмә етдији «Зәһмәт, өлүм вә нахош- рүндә бүтүн варлығы илә ингилабчы
чемпиону иди (1934). Бөјүк Вәтән мү- луг» hекајəлəри аввәлҹә бу газетдә дәрҹ халга хидмәт етмишдир. Бу дөвр әсәр
Һарибәсиндә десантчы парашүтчүләр eдилмишдир. 1904 илин нoјабрындан М. ләриндә o, артыг сосиалист реализминә
һазыpламыш, респ. планер-парашут «Шәрги-Рус» газетинин мүвэгтəти ре- колиб чыкмышды.
клубунун рәиси (1943) олмушдур. Мү- дактору олмушдур. 1905 илин аввәлин- М.-нин иҹтимаи-әдәби фәалијjәти
hарибәдән сонра Бакы тəjjapəчилик клу- дә «Шәрги Рус» бағландығы заман М., кечән әсрин 80-ҹи илләринин ахырындан
бунда дәстә командири, Бакы ш. журналист Өмəр Фаиг He'манзадә вә 20 эсрин 30-чу илләринә гәдәрки бөјүк
ОАДКJM комитасинин сəдр мүавини иш- маарифпәрвәр таҹир М. Ә. Бағырзадә тарихи дөврү əhaтә едир. 40 иллик ја
ләмишдир. 1961 илдән респ. әһәмијjәт- илә шәрикли бу газетин мәтбәәсини радыҹылығы боју мухталиф жанрлар
ли фарди пенсијачыдыр. С. hаггында алыб, она «Гејрәт» ады вермишдир. да (драм, нәср, ше'р, публиcистика,
очерк, ше'р вә с. јазылмышдыр (о чүм. Һәмин илдә М. Тифлисдә азəрб. ушаг- әдәби тэнгид, хатирә вә с.) јаздығы әсәр
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ләри илә М. Азәрб. реалист әдәбијјаты- тәсвир јоллары илә II Николај, Мәммә- саһәсиндәки сијасəтини мүдафиә вә тәб
нын јени, јүксәк пилләјә галхмасында дәли шаһ, Султан Әбдүлһәмид, Вил- лиғ едир, сатираја јени иҷтимай мәз
мүстəсна рол оjнамышдыр. Әдәби-тəн- hелм вә б. бөјүкләр»и ифша едирди. мун вермәк мәгсәди илә japaдыҹылыг
гиди вә естетик көрүшләриндә м. реа- Рус ингилабчы-демократлары вә м. Ф. ахтарышлары апарырды.
лизмин ардыҹыл тәрәфдары, мүбариз Ахундов кими, м. дә усталыгла, ејһам- Өлкәмизин həјатына вә бејнәлхалг
таблиғатчы вә нәзәријjәчиси иди. М. Ф. лар васитәсилә мәзлумлары әлә «дәјә- мөвзулара һәср етдији јени әсәрләрин
Ахундов вә тәнгиди-реалист рус әдәбиј- нәкә алмаға, залымдарла өлүм-дирим дә («Бәлкә дә гајтардылар», «Консулун
јаты ән'әнәләринə əсасланан м, сәнәт- мүбаризаси апармаға бағырырды. «Мүм- арвады», «Пролетар шаири», «Гоша ба
дә мүҹәррәд романтизм, натурализм, һуријjәт» (1917) адлы әсәриндә халг лынҹә вә с. Һекајәләр) м. кəскин, акту
формализм тəзаһүрләринә, битәрәфлик Һакимијjәти-демократик респ. тәләби ал мәсәләләр гоjур, сосиализм гуруҳy
вә идејасызлыг мејлләринә гаршы кәс- ирәли сүрүлүрдү. 20 әсрин әввәлләрин- луғунa мaне олан мүртәҹе вә мүһафи
кин мүбаризә апарырды («Молла Нәс- лә м. Азәрб.-да мүртәҹе мәтбуата гар- зәкар гүввәләри ифша едирди. Мәһэрәддин»дəки әдәби-тəнгиди вә публи- шы мүбаризә апаран демократик мәт- буна көрә Н. Нариманов, С. Ағамалы
систик чыxышлары, М. Ф. Ахундов, буата башчылыг eдир, болшевик мәтбуа- оғлу, ә. Гарајев вә б. һәлә ингилаб
М. Ә. Сабир, Ә. Нәзми вә б. hаггында тына көмәк көстәрирди. Онун бир сыра дан әрвәл М.-нин фәалијjәтинә jүксәк
мәгаләләри). Әдәбијјаты садә, һәтта са- әсәрләриндә буржуа идеолокијасы, дини- гијмәт вермиш, лазым кәлдикдә ону мү
вадсыз, авам адамларын малы етмәк феодал көрүшләр, идеалист фәлсәфә, дафиә етмишләр.
онун əсас јарадычылыг гајəлəриндән схоластик е'тига тəнгид едилир, демок- М. јарадыҹылығы сəнəткарлыг ҹә
иди. Мәтбуатын нәзәри мәсәләләриндә ратик ингилаб, бејнәлмиләлчилик вә һәтлән дә новатор вә демократик ма
дә хәлгилик М. үчүн башлыча принсип пролетар һәмрә”јлији идејалары тəблиғ һијjәтләдир. о, публиcистикасы, нәср
иди. М. Ф. Ахундов вә һ. Зәрдаби ки- олунур. вә драм әсәрләри илә Азәрб. әдәбијja
ми, м. дә әлтәкчи халга хидмәт етмәји Фәлсәфи көрүшләриндә м. мате- тыны jалныз мәзмунҹа дејил, формаҹа
мәтбуатын ән биринҹи вазифаси сајыр- риалист вә атеист иди. О, тәбиәтин һеч да зəнкинләшдирмишдир. М., хүсусилә
ды. М. «гәләмлә тәшәxxүс сатан» бур- бир илаһи гүввәјә бағлы олмадығыны кичик hекајә жанрынын мисилсиз ус
жуа јазычыларыны, «ше'р бүлбүллә- вә аллаһын инсанлар тәрәфиндән тасыдыр. Онун əн јахшы һекајəлəри
ри»ни һиддәтлә тәнгид едирди. yјдурулдуғуну көстәрирди. M, са- чох мүһүм сосиал мәтләблари сон дә

Һәлә «Данабаш кәндинин əhвалат- тира һәдәфи аллаһ, пејғәмбәрләр вә рәҹә jығҹам бир шәкилдә, мәһарәтлә
лары» повести вә илк heкajәләри илә дикәр мүгәддәсләр» олaн oнлaрлa әсәр əкс етдирмәк бахымындан дүнја әдәбиj
М. классик реализм јолуну тутмушду. јазмышдыр. јатынын камил намунəлəри илә бир сы
Бу әсәрләрдә озаманкы Азәрб. кән- М.-нин публиcист әсәрләриндә мил- рада дурур. Әдибин үслубу, дили, исти
диндә һөкм сүрән феодал-патриархал ли мәсәләдән, Иран вә 'Түркијә инги- фадә етдији жанрлар, образлар систе
мүнасибәтләр, чар Һакимларинин вә лабларындан, гадын азадлығы, маа- ми, әсәрләринин композисија хүсусиj
дин хадимларинин өзбашыналығы, шү- риф, әдәбијјат, инҹәсәнәт, дили jәтләри кениш охуҹу күтләләринә јахын
урларда вә мәмшәтләки керилик, мөв- вә с. иҹтимаи-мәдәни проблемләрдән вә доғмадыр. Онун әсәрләри бу күн дә
Һумат вә хүрафат, гадынларын ачына- бәһс едилир, габагҹыл фикирләр ирә- иҹтимаи-тәрбијави вә естетик әһәмијjә
ҹаглы талеји бөјүк вәтәндаш кəдəри ли сүрүлүр. Чохҹәһәтли, дəрин билик тини итирмәмишдир. Чанлы данышыг
илә гәләмә алынмышды. М. өз гәләм саһиби олaн әдиб Маркс вә Дарвин, дилинин көзәллији, тәбиилији, садəлик
вә мәсләк достлары илә биркә Азәрб. Епикур вә Сократ, Шекспир вә Шил- вә рәнкарəнклији М. үслубунун сәҹиjсатирасыны даhа да инкишаф етдирә- лер, Кант вә Спиноза, Һолбах вә Леј6- jәви хүсусијjәтләридир.
рәк, она ингилаби-демократик мәз- нитс, Глинка вә Бетовен, Державин М.-нин эəнкин бәдии ирси, онун
мун верди. Онун «Почт гутусу», «Уста вә Пушкин, Зәрдүшт вә Мани, мүхтә- «Молла Нәсрәддин» журналы Јахын
Зејнал» (1906), «Иранда һүрријjәт» лиф сијаси, фәлсәфи, дини, сосиoлoжи вә Орта Шәргдә, хүсусилә Иран вә Түр
(1906), «Гурбанәли бəј» (1907) кими ҹәрәјанлар һатында јазмыш, мүртәҹе киjәдә әдәби-иҹтимаи фикрин, ингила
Һекајəлəри, мәшһур «Өлүләр» (1909) идејалары ифша вә рәдд етмиш, бәшәр би демократик һәрәкатын инкишафы
комедијасы Азәрб. реализми вә сати- дүһасынын наилијjәтләрини таблиғә ча- на гүвватли тә'сир, көстəрмидир.
расы тарихиндә шәрәфли јер тутур. Бу лышмышдыр. 1922—30 илләрдә М. Әсәрләри ССРИ, hабелә бир сыра ха
әсәрләрдә М. «өлүләр» дүнјасынын рә- Молла Нәсрәддини совет мәтбуаты- риҹи өлкә халклары дилләринә тәрҹү
заләтләринә нифрәт јағдырмыш, ишыг- нын мүбариз органларындан биринә мә едилмишдир. Азәрб.ССР-дә бир сы
лы һәјат һатында арзуларын тәрҹү- чевирмәк үчүн сә'јлә чалышыр, ҝәнҹ ра к-з, с-з вә мәдәни-маариф мүəccиcə
маны олмушдур. Илк дәфә 1916 илдә јазычы вә рәссамларын бөјүк бир нəс- синә (о ҹүмләдән Нахчыван Дөвләт Му
Бакыда тамашаја гоjулан «Өлүләр» лини сатирик журналистика саһәсиндә сигили Драм Театрына), күчәјә М.-нин
комедијасы «идејасы ингилабла бир ишләмәјә һазырлајырды. Журналын бу ады верилмишдир. Кечмиш Астрахан
әсәр» (Н. Нәриманов) кими һәрарәтлә илләрдә чыхан нөмрәләриндә м парти- базар, рајону вә шәһәри 1967 илдән онун
гаршыланмышды. М.-нин јарадыҹылы- ја вә һөкумəтин сосиализм гуруҹулуғу шәрәфинә Ҹәлилабад адландырылмыш
ғында милли шүур («Анамын китабы», дыр. Нахчыванда вә Җәлилабадда hej1919), мәктәб тәрбијəси, умумијjәтлә кәли гоjулмушдур. Анадан олмасынын
халг маарифи («Данабаш кәндинин мэк 100 иллик јубилеји умумиттифаг мигја
тәби», 1921), Азәрб. вә ермәни халола сында кечирилмишдир.
рынын ән'әнәви достлуғу («Каманча»,
1920) проблемләринә дә кениш јер ве әсерлери: Әсәрләри, ҹ. 1—3, Б.

1936—47; Сечилмиш әсәрләри, ҹ. 1—2. Б.,ритмишдир. «Дәли јығынҹағы» (1936 ил
1951—54; Фелјетонлар, мәгаләләр, хатирәдә нәшр олунмушдур; 1977 илдә тама

шаја гоjулмушдур) комедијасында фео ләр, мәктублар, Б., 1961; Әсәрләри, ч. 1
3, Б., 1966—67; Хатиратым, Б., 1971; Избр.

дал-патриархал мүнасибәтләри, дин вә соч., Тифлис, 1936; Избранное, М., 1959;
фанатизм кəскин тəнгид атәшинә туту Избр. произв., т. 1-2, Б., 1966; Рассказы,
лур. м. реализми бөјүк бәдии умуми Б., 1976.

Әд.: Азәрбајҹан әдәбијјаты тарихи, зләшдирмә вә типикләшдирмә гүввәсинә
маликдир. Онун japaтдығы Мәммәдһә чилддә, ч. 2. Б., 1960; hачы jев ҹ..

ХХ аср Азәрбајҹан әдәбијјаты тарихи, Б.сән әми, Худајар бəј («Данабаш кəнди
1955; Мир ҹәлал, һүсе јнов Ф.,нин əhвалатлары»), Новрузәли («Почт xx әср Азәрбајҹан әдәбијјаты тарихи,гутусу»), Гурбанәли бəј («Гурбанәли

.
бəј»), Искәндәр, Шејx Həсруллаһ («Өлү үк демократ, Б., 1957; Мәммәдoв м.,
ләр»), Ҝүлбаһар («Анамын китабы) Мәлил Мәммәдгулузадәнин pajan apa Ma:нәсри,
вә б. образлар классик бадии сурәтләр
силсиләсинә“дахилдир. 19ВА јасынын инкишафы нарихиндаамва:

Журналистика саһәсиндә дә М.-нин гулузада реализми Һаггында, Б., 1966;
əсас жанры сатира иди. о, чаризм, Исрафилов h., «Өлүләр», Б., 1966;
буржуазија вә мүлкәдарлар, дини фа мәммәдли Г.,
натизм, ҹәһаләт вә наданлыг, Гәрб им лил Мәммәдгулузадәнин вә фәалиј.
периализми вә Шәрг истибдады әлејһи јəтинин салнамəси), Б., 1966; Бајра

нә чeвpилмиш jүзләрчә публиcистик мə- ҹ. Мәммәдгулуза дәнин hејкәли. 1974. графија, Б., 1966; Мәлил Мәммәдгулугалә, фелјетон, сатирик миниатүрүн Нахчыван. hејкәлтәраш М. Мирга- задә. Мәгаләләр, хатирәләр, Б., 1967; ҹә•
мүәллифидир. м, мухталиф сатирик сымов. лил Мәммәдгулузадə. həјат вә japaдыҹы
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лығы (мәгаләләр мәчмуаси), Б., 1974; тәһсилини давам етдирдикдән сонра лыоғлу ад. Азәрб. Kəнд Təcəppүфаты
һүсе јнов Ф., Ади әһвалатларда бө- Азәрб. Кэнд Təcəppүфаты Ин-тунда Ин-тунда к.т. вә мелиорасија машын
jүк һәгигитләр, Б., 1977; Әли Назим, (1932—33) вә Кујбышев ад. Азәрб. лары кафедрасынын мүдиридир (1952
Молла Нәсрәддинин реализми, күлүшү вә Елми-Тәдгигат Нефт Е'малы Ин-тунда 59' илләрдә вә 1962 илдән). 1959—-62
өлүләр» һагтында, ону Сечилмиш әсәр. (1933—45) ишләмишдир. Азәрб.CCP EA илләрдә һәмин ин-тда елми ишләр үзрә
заев Х., Проблемлар вә характерләр јарандыгдан (1945) сонра Нефт Ин-туна дроректор олмушдур. 1957—59илләрдә

драматуркаасысы. 19335, 5x19Азар:CCP EA Физика,Кимја вә нефт кадрлар һазыламырдыр. Највдин обени
в рәһбәрлик етмишдир. 1951—54 илләрдә ВДР-дә ишләмиш вә к.т. үчүн јерли

Б., 1980 бөлмәсинин акад. катиби 1954—58 ил- кимјави усулла лифсизләшдирилиб ка
либрләшдирилмаси үсулуну вә енлиМәммәд сулузадә һ., Мирзә Мәлил ләрдә АДУ-нун ректору олмушдур.М.-ин əсас елми ишлари, нефтин вә ҹәркәләрлә сәпинини əсасландырмыш

нян М., Проблемы азербайджанской про- нефт газларының қаталитик e'малы са- дыр. Һәмин үсул респ.-нын памбыгчы
зы, «Литературная газета», 1940, 20 мая; һәсиндәдир. О, мүхталиф карбоһидро- лыг р-нларында тәтбиг eдилир. Гырмы
Ибрагимов М., Джалил Мамедкули- кенләрин катализатор иштирaкы илә зы Улдуз ордени, BCP-ин «Достлуг»
заде, М., 1966; шарифа А., Рождение хлорлашдырылма вә бромлашдырылма- ордени вә медалларла тәлтиф едил
ер А. е реткекесенесі і нефтегазларыны, хүсусилә дә метаны мәм мәдәлИЈЕВ һәбиб Мәһдиоглу
chez les Musulmans de Russie avant 1920, аввәлләр стаcиoнaр катализатор үзәрин- (20.3.1912. Ордубад—14.5.1975, Моск
Paris, 1964; Brands H. W., Die Aspektе дә, сонралар исә гајнар тәбәгәдә хлор ва; Бакыда дәфн

der azerbeidshanischen gegenwartliteratur лашдырмагла, карбонтетра-хлорид, ме едилмишдир-совет
Die Welt des Islam», vol. 3, 3, 1963; тилхлорид, метилен-хлорид вә с. гиj кимјачысы (нефт

кимјасы). Техника1966 (һәмчинин инкилис, франсыз вә бәрәб мәтли мәһсуллар алынмасы jолларыны
дилләриндә нәшр олунмушдур).

e.д. (1954), проф.көстəрмишдир.

Ароматик, парафин вә сиклопара (1955), Азәрб. ССР

мәммәдГУЛУЗАДә NABAHшие фин карбоһидрокенларини дојмамыш EA м, үзвү (1967).
Һәмидә ханым Әммәдбəј гызы (19.1. карбоһидрокенләрлә каталитик алкил J. Мәммәдәлијевин

1873, Ағҹа бәди ләшдирмә саһәсиндәки тəдгигаты авиа гардашы оғлу. 1945
р-ну, Кәһризли к. — сија јанаҹагларынын јүксәккејфијjәтли илдән Сов. ИКП үз

6.2. 1955, Бакы) — компонентларинин сәнаје мигјасында вү. Бөјүк Вәтән мү

Азәрб.-ын илк маа- синтезинә имкан вермишдир. м. бензо Һарибәсинин ишти

рифчи гадынларын- лу пропиленлә алкилләшдирмәк jолу ракчысыдыр. ССРИ
дан бири, ҹ. Мәм- илә "изопропилбензолун синтези усулуну EA Азәрб. Филиа

мәдгулузадәнин һә- ишләјиб 'һазыpламыш, бу да Бөјүк. Вə- лынын елми әмәKдашы (1938—41),
јат јолдашы. Кәһ- тән мүһарибәси илләриндә авиасијамы- Аз әрб.CCP EA Нефт Ин-тунун мотор
ризли к.-дә гадын - зын јүксәк октанлы jанаҹагла тә'мин јанаҹаглары лабораторијасынын мүді
лар үчүн илк мәк- едилмасинә көмәк етмишдир. М. Бакы ри (1945—55) олмушдур. 1955 илдә
тә0 вә тохуҹулуг нефтләринин бензин фраксијасынын ка- Москваја көчәрәк ССРИ EA Нефт
e'малатханасы ач- талитик ароматиклашдирилмәси, јујуҹу Кимја Синтези Ин-тунда баш елми
мышды (1907). М.- маддәләр вә силисиум-үзви бирләшмә- ишчи, 1960 илдән исә ароматик моно
М. Гафгаз Мүсәл- ләр алынмасы, пиролиз мәһсулларын- мерләр лабораторијасынын мүдири иш

ман і адынлары Хејријjә ҹәмијjәти- дан пластик күтлә истеһсалы вә Наф- ләмишдир. М.-ин башчылығы илә иш
(1908—17) јарадыҹыларындан талан нефтинин тә'сир механизминин ләниб һазырланмыш каталитик рифор

сәдр мүавини олмушдур. М.-Ҹ. өjpәнилмаси саһәләриндә дә мүһүм иш- минг просеси пиролиз гурғуларында
Гарабағда Азәрб. вә ермәни халг- ләр көрмүшдүр. Јүксəкихтисаслы елми ароматик карбоһидрокен истеһсалыны
ларынын достлуғуну мөһкәмләтмәк кадрлар һазырланмасында бөјүк хид- 1,5—2 дәфә артырмаға имкан вермиш
мәгсəдилә консерт вә театр тамашала- мәти олмушдур. О, ССРИ, АБШ, Ита- дир. М. ароматик карбоһидрокенләрин
ры тәшкил етмиш (1905—07), Загаф- лија, Франса, Инкилтәрә, пXP, MXP алкилләшдирилмаси, алкилсизләшди
газија памбыгчыларынын хiїї гурул- вә башга өлкәләрдә чағырылан гурултај, рилмаси вә изомер чеврилмәси реаксија
тајында мә'рузә етмишдир (1912). конгрес вә симпозиумларда республика- ларыны өjpəнмиш, өз әмәкдашлары илә
«Молла Нәсрәддин» журналынын нәш- мызы дәфәләрлә тәмсил етмишдир. бирликдә феноллары тəдгиг етмиш, нә
риндә, онун сәһифәләриндә гадын азад- М. ССРИ Али Советинин (5-ҹи ча- тиҹәдә әсас вә әлaвә мәһсулларын әмәла
лығы мәсәләләринин ишыгландырыл- ғырыш) вә Азәрб.ССР Али Советинин кәлмә реаксијаларынын үМуми схемлә
масында М.-Ҹ.-ин хидмәти олмушдур. (4-ҹү чағырыш) депутаты, Менделејев рини мүəjjәнләшдирмиш вә oнлaрын ки
М.-Ҹ, атасынын вә ҹ. Мәммәдгулуза- ад. Үмумиттифаг Кимјачылар ҹәмиј- нетик ганунaујғунлугларыны ашкара
дәнин биографијаларыны, М. Ә. Сабир јəти Азәрб. Идарәси Pəјасəт hej'әти- чыхармышдыр. Јүксəкихтисаслы кадр
Һагтында хатирәләр јазмыш, Азәрб. ја- нин сəдри (1957–61) вә Азәрб. «Билик» лар һазырланмасында хидмәти олмуш
зычыларындан русчаја тәрҹүмәләр ет- ҹәмијjәти Pəјасəт hej'әтинин сәдри дур.
мишдир. М.-Ҹ. Азәрб. Совет Јазычы- (1948—50 вә 1958—61) олмушдур. М.
лары Иттифагынын үзвү иди (1939).

әсери: Исследование состава и прев
Ленин ордени, Гырмызы Әмәк Бајрағы ращения продуктов высокотемператур

Әсәри: Мирзә ҹәлил Һаггында ха- вә «Шәрәф нишаны» орденлари, һәм- ного распада углеводородов нефти, Б.,
тирәләрим, Б., 1981. чинин медалларла тәлтиф едилмишдир. 1968 (совм. с др.).

әд.: Мәммедов С., Нурлу өмүр- Азәрб.CCP EA Нефт Кимјасы Просес- Әд.: Наметкин Н. С., Кура•
ләрин дастаны, Б., 1975. ләри Ин-туна, Нахчыван Педагожи Ин- шев М. В., Локтев С. М., Габиб Мех.
мәммәдәлИЈЕВ Јусиф һејдәр оғлу туна, "Ордубад ипəк комбинаты вә Ба- тиевин Мамедалиев, «Нефтехимия»,15, 1975,
(31.12.1905. Ордубад—15.12.1961, Ба- кы күчәләриндән биринә М.-ин ады

кы) — совет кимјачы- верилмиш, Ордубадда ев-музеји ачыл- мәммәдЗАДә Баба Мәммәд оғлу
сы, Кимја е.д. (1942), мыш вә бүстү гоjулмушдур. (22.3.1882, ҹән уби Азәрб.-ын Зәнҹан
проф. (1942), Азерб. Әсәрләри: Азәрбајҹанын тәбии ш. — 6.4.1972, Бакы)— Азәрб.-да Совет
CCP EA акад. (1945) газлары вә онлардан кимјави истифадә, һакимијjәти уғрунда мүбариз. 1918 ил
вә президенти (1947 Б., 1936; Синтез толуола алкилированием дән Сов. Икі үзвү. «Әдаләт» тәшки

ва 1958—61), и деалкилированием ароматических угле- латынын үзвү олмушдур. 1897 илдән
ССРИ EA м. үзву водородов, Б. 1943; Развитие науки в Азер. Балаханыда нефт мә'дәнләриндә иш

; .х
(1958). ССРИ Дөв- т., т. — 2, Б., 1964—67. ләмиш, 1901 илдә ингилаби һәрәката го

ләт мүкафаты лау- Әд.: Ю. Г. Мамедалиев. Библиогра- шулмушдур. 1905—11 илләр Иран инги
реаты (1946), н. д. фия, Б., 1965 (Деятели науки и культуры лабынын иштиракчыларындан
Зелинскинин ша- Азербайджана); Платонов Б. Р., Ма• 1919—20 илләрдә Бакыда Шәһәр р-нун
кирди. 1943 илдән медалиев. Страницы жизни, Б., 1966. да 7-ҹи партија өзəјинин сəдри, AR6)П
Сов. үзвү. мәммәдәлиЈЕВ Мәммәдәли Рүс- нин 1-чи гурултајынын нүмajәндәси ол
Азәрбајҹан Али Пе- тәм оғлу (д. 12.2.1913, Јелизаветпол, муш, Шәрг халкларынын 1-ҹи гурулта

дагожи Ин-туну битирмиш (1926), Ки- индики Кировабад) — совет механики. jында ишт ирак етмишдир. 1920—26 ил
ровабад педагожи техникумунда вә Јере- Техника e.д. (1969), проф. (1970). ләрдә Күрдәмир Инг лаб Комитасинин,
ван Педагожи Ин-тунда кимја мүәллими Азәрб.CCP әмәкдар елм хадими (1980). Күрдәмир, Лаһыҹ, Басгал даирә ич
олмуш, ики ил Ломоносов ад. МДУ-да 1940 илдән Сов. Икп үзвү. С. Ағама- раијjә комитәләринин сəдри ишләмиш

нин

ва
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дир. Азәрб. Сәнаје Академијасында оху- буржуа-демократик ингилабындан сон- Əсас тәсәрруфаты һејвaндaрлыгдыр.
муш, мухталиф тәсәрруфат саһәләриндә ра Бакы Совети Идарә hej'әтинин үз- Орта мәктәб, китабхана, киногурғу,
чалышмышдыр. 1959 илдән респ. әһә- вү, Маштаға Ингилаб Комитасинин ушаг бағчасы, тибб мәнтәгәси вар.
мијjәтли фарди пенсијачы иди. Азәрб.- cәдри олмушдур. 1918 илин мартында мәммәдли— Азәрб.ССР Бәрдә р-ну
ын 1-ҹи, 4-ҹү Советләр гурултајынын мүсаватчыларын гијамыны јатыран нун Нәзирли советлијиндә кәнд. Р-н
нүмajәндәси олмушдур. Гырмызы Әмәк Гырмызы гвардија дәстәләриндән би- мәркәзиндән вә Бәрдә д.ј. ст.-ндан 41
Бајрағы ордени вә медалларла тәлтиф ринә башчылыг етмишдир. Бакы хKC- км ҹ.-ш.-дә, Гарабағ дүзүндəдир. Әһ.
едилмишдир. ндә губернија комиссарынын мүавини 1056 (1981); памбыгчылыг, тахылчы
мәммәдЗАДә Мәммәд Ибраһим иди. Бакы коммунасынын мүвәггати лыг, hејвaндaрлыг вә барамачылыгла
оғлу (д. 1914, Салјан)-Сосиалист Әмә- сүгутундан сонра "həбс едилиб Ҝәнҹә мәшғулдур. Орта мәктәб, клуб, китаб
ји Гәһрәманы (1949). həбсханасына көндәрилмишди. Бир мүд- хана вар.
Бөјүк Вәтән мү дәтлән сонра һәбсханадан гачыб киз- мәммәдли — Азәрб.CCP Имишли
hарибәси иштирак ли ингилаби фәалијjәт көстəрмишди. р-нунда кәнд. М. советлијинин мəркә
чысы. 1935—74 ил Азәрб.-да Совет haкимијjәтинин гәләбә- зи. Р-н мәркәзиндән 45 км шм.-г.-дә,
ләрдә Салјан р-нун синдән сонра М. Бакы гәза ичтимай Күр чајынын саһилиндә, Мил дүзүн
да мүәллим, Ма тә'минат шө"бәсинин мүдири, Азәрб. дəдир. Əh. 668 (1981); памбыгчылыг,
саллы р-н торпаг ССР Халг ичтимаи Тә'минат комисса- тахылчылыг вә һејвaндaрлыгла мәш
ше?бэсинин мүдири, ры олмушдур (1922—27); сонралар тә- ғулдур. Орта мәктәб, китабхана, хәc
Салјан р-н ХДС сәрруфат ишләриндә мәс'ул вазифә- тәхана вар.
Иҹраијjә КомитәСи ләрдә чалышмышдыр. РК(б)П 10-ҹу, мәммәдов Аббас Заман оғлу (24.
нин сəдри, Салјан АЌ(6)П-нин 3, 4 вә 10-чу гурултајла- 3.1916, Товуз—1.01.1976, Товуз) нефт
К.Т. техникумунун, рынын нүмajәндәси олмуш, Азәрб.ССР чи, буруг устасы.
Ширван Дөвләт по мик Рәјасəт hej'әтинә үзв, АК(б)П Сосиалист Әмәји
руғунун директору мк үзвлүбүнә намизəд вә мнК-нә Гәһрәманы (1966).
вә с, вәзифәләрдә ишләмишдир. 1948 үзв сечилмишдир. Адына тәсәбә, күчә, Бөјүк Вәтән мүһа
илдә түтүнчүлүк саһәсиндә jүксәк әмәк к-з вә с. вар. Маштағада абидәси гоjул- рибәсинин иштирак
көстәриҹиләринә наил олмушдур. 1974 мушдур (туна, гранит, hејкәлтәраш чысы. Әмәк фәалиj
илдән Иттифаг әһәмијjәтли фарди пен- и. Зејналов). јəтина 1936 илдә
сијачыдыр. Әд.: Əcəдова Т. А., Мәммәд Мәм башламышдыр. Мү
мәммәдЗАДə həдијjә Хәлил гызы мәдјаров, Б., 1966. Һарибәдән сонра
(1892, Ҝүрчүcтaнын Асхури к. — 1951, Азәрб.ССР НазирБакы)—мүәллим, маарифчи. Бакыда мәммәдJАРОВ Мәһәррәм Әли оғ
1-ҹи рус мүсәлман гыз мәктәбиндә оху- лу. (д. 17, 10, 1924, Нах.McCP Мулфа локија идарәсинин

Ағдашда ачдығы илк гыз мәктәбиндә Кимја е.д. (1971), проф. (1972). Азәрб. мүхталиф кеоложи
мудир ишләмишдир. М. «Мәктәб»,«Йашыг» журналларында чыxыш етмиш, 1953 илдән Сов. Икп үзвү. Bәтән мү: jаларында ишләмиш, jүксәк әмәк көсЛенин

иштиракчысыдыр.халгы маарифә чакырмышдыр. 1914— Һарибәси тәриҹиләринә наил олмушдур.Азәрб.
ордени, Октјабр Ингилабы ордени, Гыркатиб18 илләрдә Тифлисдә Гафгаз мүсәлман ССР EA Кимја Ин-тунда елми мызы Әмәк Бајрағы ордени вә медалгадынлары «Херијjә ҹәмијjәтинин» тәш- (1953—55), сонра н. д. Зелински ад.

кил етдији ушаг һимајəдарлығы евиндә ССРИ EA ҮзвиКимја Ин тунда вә мәммәдов "Аббасəли Мәммәд оғлу
тәрбијəчи ишләмишдир. М. Азәрб.-да
Совет haкимијjәти гурулдугдан сонра Мәммәдәлијев ад. Нефт Кимјасы Про (10.5.1895, Јереван—10,8.1970, Ханлар

али тəhcил алыб Бакыда, Загатaлaдa сесләри Ин-тунда баш елми ишчи іш р-нунун Гарајери гас.) — Сосиалист
вә с. јерләрдә мүәллимлик етмишдир. ләм ишдир, 1969 илдән исә һәмин ин-тун Сов.икп үзвү, 1930 илдән өмрүнүн

Әмәји Гәһрәманы (1950). 1931 илдән

мәм мәдУАРОВ Әлијар мүслүм оr синтетиксүрткү јағлары лабораторија- ахырынадәк Ханлар р-нунун Азәр
лу (11.5. 1936, Бакы—26.2.1970, Бакы) сынын мүдиридир. 1973—79 илләрдә барманы асунда фәллә ишләмишдир.
- Азәрб. совет баскетболчусу, идман ејни заманда Азәрб.CCP EA Нахчыван 1949 илдә үзүмчүлүк саһәсиндә jүксак
устасы (1959). Аз. Hки-ни битирмиш- Елм Мәркәзинин рәһбәри олмушдур, әмәк көстәриҹиләринә наил олмушдур.
дир (1961). 1955 илдән Азәрб.-ын jыл Тәдгигатлары, әсacән, үзви

ма командасында чыxыш етмиш, Загаф- синтез вә тәбии Сәрвәтләрдән сәмәрәли лу (д. 10.3.1905, индики Илич р-нунун
газија чемпиону (1957), ССРИ халгла- истифадә jолларынын өjpәнилмәсинә бухары Аралы касосиалист мән

спартакиадасынын мүкафатчысы аиддир. Гәһрәманы (1951). Бөјүк Вәтән мүһа
(1959), АБШ, Румынија, Куба, АДР ва Әсәри: Винилхлорид, Б., 1964. рибәси иштиракчысы. 1929—78 илләрдә
дикәр өлкәләрин баскетболчулары илә мәммәдли Гулам Мәммәд оғлу Илич р-нунун индики м. Һүсејнзада
бејнәлхалг матчларын иштиракчысы ол- (д. 25.3.1897, Тәбриз)-Азәрб. совет ад. к-зунда бригадир, ферма мүдири,
мушдур. 1974 илдән Бакыда М.-ун ха- журналисти, әдәбијјатшүнас вә театр- мангабашчысы вә колхозчу ишләмиш
тирәсинә һәср едилмиш баскетбол јарыш- шүнас. Азәрб.CCP әмәкдар мәдәнијjәт дир. 1950 илдә памбыгчылыг саһәсин
лары кечирилир. ишчиси (1977). 1924 илдән Сов.Икп дә jүксәк әмәк көстәриҹиләринә наил
мәммәдJАРОВ Мәммәд Мәммәд- үзвү. 1916 илдән мәтбуатда чыxыш олмушдур. 1968 илдән Иттифаг әһәмиj
гулу оғлу (ијул, 1875, Бакы Јахыялы- едир. «Кәндли газетаси»нин (1930—32), jәтли фарди пенсијачыдыр.

Ғындалы Маштаға «Азәрбајҹан колхозчусу» (1932—35), мәммәДОВ Аллаhверди Гулу оғлу
к, — 23.3.1933, ора- «Јени јол» (1937) газетләринин, «Кир- (1898, индики Шамхор—21.8.1974,
да)— Азәрб.-да Со- пи» журналынын (1956—59) редактору Шамхор)-Сосиалист Әмәји Гәһрәма
вет haкимијjәти уә- олмушдур. М. Азәрб. әдәбијјаты тари- ны (1949). 1926 илдән Сов. Икп үзвү.
рунда фәал мүба- хиндә илк дәфә Фәдаинин «Бәхтијарна- 1969 иләдәк Шамхор, р-нунун к. Сет
риз. 1902 илдән Сов. мә»сини, hејран ханымын, м. Мө’чү- кин ад. с-зунда фәһлә ишләмишдир.
икп үзвү. 1890 ил- зүн шс'рларини топлазыб чап етдирмиш- 1949 илдә үзүмчүлүк саһәсиндә jүксәк
дән нефт мә'дәнлә- дир. «Хијабани» (1949), «Молла Нәсрәд- әмәк көстәриҹиләринә наил олмуш
риндә фәһлә ишлә- дин» (Ҹ. Мәммәдгулузадə, 1966), һү- дур. 1968 илдән иттифаг әһәмијјатли
мишдир. 90-ҹы иллә- сејн Әрәблински» (1967), «Маһанкир Зеј- фарди пенсијачы иди.
рин сонундан янги- налов» (1968), «Азәрбајҹан театрынын мәммәдов Алтај Јусиф оғлу (д. 15.
лаби мүбаризәјә го- салнамəси» (ҹ. 1, 2; 1973), «Һүсејн 5.1930, Ҝәнчә, индики Кировабад)
шулмушдур. «һүм- Ҹавид» (1982), «Үзејир Һаҹыбəјов» Азәрб. совет јазычысы, драматург.
мәт әйн japaдыл- (1982) салнамəлəринин тәртибчиси, Азәрб. ССР әмәкдар мәдәнијjәт ишчи

масында иштирак етмишдир. 1903— Азәрб. әдәбијјаты вә театры тарихинә си (1972). 1961 илдәи Сов.Икп үзвү.
07 илләрдә Бакы фәһлә тә'тиллəринин даир чохлу мәгаләнин мүәллифидир. «Он биринҹи ачар» (1958), «Мәһәббәт
тәшкилатчыларындан олмушдур. 1905 1960 илдән Иттифаг әһәмијjәтли фарди вә күлүш» (1963), «Төкүлән јарлаглар»
илин нoјабрында илк Бакы Советинин пенсијачыдыр. (1965), «Мәһәббәтин сəси» (1968), «Кү
тәркибинә сечилмишдир. Нефт Сәна- мәммәдли — Азәрб.CCP Абшерон лаб нәфәсли» (1970), «Јадикар булаг»
јеси Фәһләләри Иттифагы Идарә hej'- р-нунда кәнд. М. советлијинин мəрка- (1977) вә с. hекајә вә повест китабла -
əтинин (1906), РСДФћ Бакы Комитә- зи. Р-н мәркәзиндән 15 км шм.-ш.-дә, рынын, «Һәмјерлиләр», Кишиләр»,
синин (1907) үзвү иди. 1917 ил Феврал Абшерон ја ндадыр. Әһ. 1450 (1981). «Дәли Домрул» («Китаби-Дәдә Горгуд»
ACE-32, ч. 6

ры
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мотивлари эсасында) комедијаларынын, Еви, еләҹә дә J. Гагарин ад. Пионерләр р-нунун Сабирабад к.)—Сосиалист
«Улдузлар көрүшәндә» (М. Ф. Ахун- Сарајы рәго коллективларинин бәдии Әмәји Гәһрәманы (1948). 1931 илдән
довун «Алданмыш кәвакиб» повести- рәббәр идир. 1971 илдән Бакы Хореог- Сов. Икп үзвү. 1931 — 68 илдәрдә ин
нин мотивлари эсасында), «Јадында- рафија Мәктәбиндә дәрс детир. М. тә- дики ҹәлилабад р-нунун Ханәкаһ вә
мы...» пјесләринин мүәллифидир. Бир ләбә вә кәнҹләрин Берлин (1951, гызыл Пушкин р-нунда Хырмандалы кəнд со
сыра әсәри ССРИ халглары дилләринә медал), Варшава (1953) вә Москвада ветинин сəдри, ҹәлилабадда Жданов ад.
вә бә'зи әҹнәби дилләрә тәрҹүмә олун- (1957) кечирилән Үмумдүнја фести- к-зун сəдри, Андрејевка памбыг мәнтә
муш, «Кишиләр» комедијасы Таҹики- валларынын лауреатыдыр. Бир сыра ха- гәсинин мүдири, к-зларарасы гушчулуг
станда, «Һәмјерлиләр» комедијасы Да- риҹи өлкәдә (Франса, Исвечрә, Иран, фермасынын мүдири, Азәрб. ССР-ин
ғыстанда тамашаја гоjулмушдур. Әдә- Әфганистан, АДР, пXP, Maҹ. ХP 40'иллији» с-зунда бригадир вә с. иш
бијјатшунаслыг әсәрләри вар. Филоло- вә с.) гастролда олмушдур. «Шәрәф ни- ләмишдир. 1947 илдә тахылчылыг саһә
кија елмлари намизәди, һ. Б. Зәрда- шаны» ордени илә тәлтиф едилмишдир. синдә jүксәк әмәк көстәриҹиләринә
би ад. Кировабад Педагожи Ин-тунун мәммәдов Бөјүкхан Абыш оглу наил олмушдур. Гырмызы Әмәк Бајра
дoсeнти, Азәрб. Јазычылар Иттифагы (д. 1.7.1933, индики ҹәлилабад ш.)-ғы, «Шәрәф нишаны» орденлари вә ме
Кировабад Зона Шө'бәсинин мәс'ул ка- Сосиалист Әмәји Гәһрәманы (1981), далларла тәлтиф едилмишдир. 1967 илтибидир (1979 илдән). 1968 илдән Сов.ИКІ үзвү. 19. —64 дән Иттифаг әһәмијjәтли фарди пенси
мәммәдов Бәхтијар Мәммәдрза илләрдә Ҹәлилабад р-нунун индики јачыдыр.
оғлу (д. 18.10.1925, индиқи Шәки)-мү- Р. Ахундов ад. с-зунда фәһлә олмуш, мәммәдов Әбдүл Мәммәд оғлу

Һәндис-нефтчи. Со- 1964 илдэн һәмин с-зда бригадирдир. (1888, индики Фузули р-нунун Гочәh
сиалист Әмәји Гәһ- Онунчу бешилликдә үзүмчүлүк саhə- мəдли к. — 6.4.1934, орада)— Азәрб.-да
рәманы (1 95 9). синдә jүксәк әмәк көстәриҹиләринә Совет Какимиjiəти уғрунда мүбариз.
Азәрб.ССР нефт ус- наил олмушдур. 2 дәфә Ленин ордени, 1917 илин февралындан Сов. Иkn' үз
тасы (1960), ССРИ- Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени илә вү. 1907 илдән Бакы нефт мә'дәнлә
нин Фәхри нефтчиси тәлтиф едилмишдир. риндә фәһләлик етмиш, ингилаби һә

(1971). Техника мәммәдов Гафур Нәсир оғлу (1922, рәката гошулмушдур. 1917—18 илләр
елмлари намизәди Бакы— 19.10.1942, Туапсе јахынлығын- дә Гырмызы гвардија дәстәләри тәрки
(1962). Азәрб.ССР дакы Качканов к.) биндә Бакы, Ҝәнҹә вә ҹәбpаjылда әкс
әмәкдар мүмəндиси — Совет Иттифагы ингилабчылара гаршы мүбаризәдә иш
(1964). Азәрб.ССР Гәһрәманы (өлүмүн- тирак етмишдир. Азәрб.-да Совет haки
Дөвләт мүкафаты сонра, 31.3. мијjәтинин гәләбәсиндән сонра индики
лауреаты (1972). 1943). Бөјүк Вәтән Фүзули вә Ағдаш р-нларында иҹраијjә
1950 илдән Сов.Икп мүһарибәсинәдәк 26 комитасинин сəдри, милис идарәсинин

үзвү. Әмәк фәалијjәтинә 1948 илдә баш Бакы комиссары ад. рәиси вә с. вәзифәләрдә чалышмыш,
ламыш, нефтчыхарма сәнајеси систе мәтбәәдә ишләмиш- бандитләрә гаршы вурушмушдур. Фи
миндә бир сыра рәһбәр вазифәдә ча дир. 1941 илдә Со- зули Ш.-дә адына күчә вар.
лышмышдыр. 1976 илдән Дөвләт Елми Ордусуна ча- мәммәдов Әбүлфәз Мејбулла оғ
Тәдгигат Дәниз Нефт-Газ Гурғулары ғырылмышдыр. Гара лу (д. 15.8.1926, Бакы)-совет кикије
Лајићәләшдирмә н-тунда елми ишләр Дәниз Донанмасын- нисти. Тибб е.д. (1969), проф. (1969).
үзрә директор мүавинидир. Сов.ик хидмәт етмиш- Сәһијjə ə'лачысы (1966). Азәрб.ССР
20-ҹи гурултајынын нүмajәндәси, АКП дир. Севастополун Әмәкдар елм хадими (1981). Азәрб.
мк үзвү, ССРИ Али Советинин (7-ҹи мүдафиәсиндә мәрдликлә вурушмуш- ССР Сәһијjә Назирлији нәздиндә je
чакырыш), Азәрб.ССР Али Советинин дур. 1942 илин октјабрында М.-ун нијетмә континкент үзрә баш ихтисас
(4—6, 8-ҹи чакырыш) депутаты олмуш- хидмәт етдији баталјон Туапсе уғрунда чы (1967). 1966 илдән Сов.Икп үзву.
дур. Ленин ордени, Октјабр Ингилабы, кедән дөјүшләрдә иштирак едирди. Бу Н. Нариманов ад. Азәрб. Дөвләт Тибб
Гырмызы Әмәк Бајрағы орденлари вә вурушмада М. синәсини габаға вериб Ин-тунда ушаг вә јенијетмәләр кикије
медалларла тәлтиф едилмишдир. командирини өлүмдән гуртармыш вә насы кафедрасынын мүдиридир (1964
мәммәдов Бөјүкаға (Мирмәммәд) дөјүшүн мүвәффәгијjәтлә нәтиҹәләнмә- илдән). Тәдгигаты, əсасəн ушаг курорт
Мирҹәфәр оғлу (д. 23.1.1927, Бакы)— синә шәрайт јаратмышдыр. М.-ун ад. ларынын организмә тә'сири вә онун ки

Азәрб. совет рәгта- күчә, танкер вә с. вар. Бакы дәнизчи- кијеник ҹәһәтҹә сәҹијjәләндирилмәси
сы, балетмејстер. лик мәктәби М.-ун адыны дашыўыр. кимјави факторларын ушаг вә јенијегмә
Азәрб. ССР халг ар- М.-а чохлу бәдии әсәр (о ҹүмләдән с. организминә тә'сир механизми вә с.
тисти (1965), Бакы Рүстәмин «Гафурун үрәји» поемасы) һәср олунмушдур. Кадрлар һазырлан
Хореографија Мак- həср олунмушдур. масында хидмати вар. Азәрб.ССР Ҝи
тәбини битирмиш әд.: Зејналов Р., Совет Иттифа- кијснистләр вә Санитар Һәкимләр Ҹә
дир (1955). 1946— гы Гәһрәманы Гафур Мәммәдов, Б., 1975. мијjәтинин сәдридир (1975 илдән).
66 илләрдә Азәрб. мәммәдов Гәдим Јагуб оғлу (1916,Дөвлат Әсәри: Ушаг вә јенијетмәләрин ки -

Филармонијасы Маһны индики Гасым Исмазылов р-нунун Аға- кијенасы, т. 1, Б., 1976 ә. Ә. Кәримов ва
малыоғлу к.—23.3.1946, Кировабад)— 8. Әлијев илә бирҝә).Рәгс Ансамблынын

солисти олмушдур. Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә партизан
М.-ун репертуары Һәрәкаты иштиракчысы, лејтенант 1944 мәммәдов Әләкбәр Әмир оғлу (д.

Бакы) — совет футболчусу,на Азәрб. («Назелә илдән Сов.Икі үзвү. 1939 илдә Совет 9.5.1930, ССРИ Әмәкдар идмә», «Гајтағы» вә с.), һәмчинин ССРИ Ордусуна чағырылмышдыр. 1941 илин ман устасы (1961),халкларынын рәгсләри дахил иди. 1966 иjулунда Минск—Смоленск — Москва Дөрд дәфә (1954,
илдән Техники вә Бәдии Јарадычылыг истигамəтиндәки вурушмаларда jарала 1955, 1957, 1959)нараг дүшмән архасында галмыш, 1942

ССРИ чемпиону.
илин августунда Белорусија кб)П ОК

Аз. ДБТИ-ни (1952)
нын тапшырығы илә партизан дәстәси
нә дахил едилмишди. 1942—44 илләрдә вә АДУ-ну (1965) би

М.-ун башчылыг етдији бөлмә Белору Тирмишдир. «Нефт

сијада дүшмәнин хејли həрби техника чи» (1948—53, 1960
—62) вә Москванын

вә сурсатыны, ҹанлы гүввәсини сырадан «Динамо» (1954—
чыхармыш, релс мүһарибәси»ндә фәрг
ләнмишди. 1945 илдә ордудан бура 59) футбол команда
хылмышды. ларынын, футбол

үзрә Авропанын илк

Әд.: Алычанов М., Азәрба јҹан кубокуну алан ССРИ jығма командадөјүшчүләринин
иштирaкы (1941—1944-ҹү илләр), Б., 1975; сынын (1958) hej'әтләриндә чыxыш ет

Б. М. Мәм- Азербайджанская ССР в период Великой Мишдир. 20-дән чох өлкәнин мејданча
мəдов «Наз Отечественной
еләмә рәгси- Сб. документов и материалов, в 2-х т., т. румушдур. М. АзНКИ-дә кафедра мү

войны (1941—1945 гг.). сында совет футболунун шәрәфини го

ни ифа едәр- 1, Б., 1976. дири (1972 илдән), кәнҹ футбол Һә
кән. мәммәдов Дүнјамалы Әһмәдалы вәскарларынын «Севинҹ» респ. клубу -

оғлу (д. 1.7.1900, индики Ҹәлилабад нун президенти (1976), Азәрб. Футбол

вә
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носность

вития и

Федерасијасы Pəјасəт hej'әтинин сəдр мәммәдов Әли ҹәмил оғлу (1898, мәммәдов Әми Аға охлу. (1922, Ба
мүавинидир (1976). «Шәрәф нишаны индики Илич р-нунун Шаһтахты к.— кы, Сураханы гӘс. — 26.3.1944, УССР-ин
ордени илә тәлтиф едилмишдир. 1968, индики Бабәк р-нунун Бөјүк Дүз Николајев ш.-Co
Әсәрләри: Дөрд гитәдә, Б., 1961; к.ЕСосиалист Әмәји Гәһрәманы вет Иттифагы Гəh

На трёх континентах, Б., 1963. (1949). 1932 илдән Сов.Икп үзвү. рәманы (20.4.1945,
мәммәдов Әләшрәф Вејсәл оғлу 1928—53 илләрдә Нахчыван р-нунун өлүмүндән сонра);
(д. 1.11.1931, Гах р-нунун Илису к.) «Азәрбајҹан» к-зунда сәдр ишләмиш- дәнизчи. 1942 илдә
совет кеологу. Ҝеоложија-минералоки- дир. 1948 илдә гоjунчулуг саһәсиндә Совет Ордусунача
ја е.д. (1971). Азәрб.ССР Дөвлат му- jүксәк әмәк көстәриҹиләринә наил ол- ғырылмышдыр. Бө
кафаты лауреаты (1978). 1956 илдән мушдур. Нах.MCCP Али Советинин јүк Вәтән мүһарибә
Сов. Икп үзвү. 1971 илдән Азәрб.ССР (2-чи чағырыш) депутаты олмушдур. синдән әрвәлӘзиз
EA оғрафија Ин-тунда палеоҹоғра- Азәрб. вә Загафгазија мик-ләринә, бәјов Нефт Мә'дән
фија шв'бәсинин мүдиридир. Азәрб. АК мк Нахчыван Вил. Партија ко- ләри Идарәсендә

ССР-ин г.-индә нефт јатаглары ахта митасинә үзв сечилмишдир. Тырмызы фәһлә ишләмишдир.

рышынын прогнозуну вермиш, Азәрб.- Әмәк Бајрағы ордени илә тәлтиф едил- Гара Дәниз Донан
ын тектоник рајоңлашдырылмасы, јени мишдир.

масында хидмәт ет

тектоник һәрәкәтләрин кəмијjәтчә ги)- мәммәдов Әлигулу Мәммәдгулу мишдир. Гафгаз, Крым, Украјна уғрунмәтләндирилмасинин əсас принсиплә- оғлу (9.7.1906, Бакы— 10.3.1982, Бакы) да дөјүшләрдә фәргләнмишдир. 1944
рини ишләмиш во Шəрги Гафгазда Ан

— истилик техникасы саһәсиндә совет илин мартында Николајев ш.-нин азад

тропокенин тәбиәт-иглим дəјишмәләрини алими. Техника е.д. вә проф. (1960). eдилмәси әмәлијјатында 67 десантчы jол
мүəjjәнләшдирмишдир. М. Азәрб.-ын Азәрб.CCP әмәкдар елм хадими (1964). дашы илә икидликкөстəрмиш вә гәһрә
кеoлoкија, тектоника вә с. xəритәләри- 1941 илдән Сов.Икп үзвү. Азәрбајҹан манҹасына һәлак олмушдур. Бакыда
нин, Гафгазын тектоник харитасинин, Нефт вә Кимја Институтуну битир- М.-ун ад. мәктәб, күчә вә с. вар.
ССРИ-нин литоложи-палеоҹоғрафи ат- мишдир (1931). Азнки-дә енеркетика әд.: Аббасов М., Совет Иттифаласынын, ССРИ-нин ҹ.-унун неотекто- факүлтәсинин деканы (1947—55), ин-тун гы Гәһрәманы Әми Мәммәдов, Б., 1975.
ник вә тектоник хәритәләрининтәртиб тадрис һиссә үзрә проректору (1955— мәммәдов Әмир Бајрам оғлу (д.
едилмәсиндә иштирак етмишдир. Кадр 65) ишләмишдир. 1965 илдән һәмин 13.1.1907, индики Зәнкилан р-нунун
Һазырланмасында хидмәти вар. Дөр- ин-тда истилик техникасынын нәзәри Мирҹиван гәс,— Сосиалист Әмәји"Təh
дүнчү дөврүн өjpәнилмаси үзрә ССРИ əсаслары кафедрасынын мүдири ол- рәманы (1948). 1937 илдән Сов.Икп
EA комиссијасынын үзвүдүр (1974 ил- мушдур. Тәдгигaтлaры мајеләрин, əса- үзвү. 1931—68 илләрдә Зәнхилан р-ну
дән). Нjy-Јоркда (1978) Bə, Парисдә сән, карбоһидрокенләрин, термодинамик нун Телман ад. к-зунда мангабашчы
(1979), кечирилмиш бејнәлхалг палео- хассəлəри, истиликкечирмә вә динамиксы, бригадир вә к-з сəдри ишләмиш
чоғрафи симпозиумларда мә'рузәләр өзлүлүк әмсалларынын өjpәнилмәсинә дир. 1947 илдә памбыгчылыг саһәсин
етмишдир. айддир. Jүксəкихтисаслы кадрларын дә jүксәк әмәк көстәриҹиләринә наил

Әсерлори: Геология и нефтегазо- 2 Шәрәф нишаны» ордени вә медал- (1-ҹи чағырыш)' депутат сечилмишдир.
Һазырланмасында хидмәти олмушдур. олмушдур. Азәрб.ССР Али Советинә

1960 (совм. см. х. Агабековым); Геологи- ларла тәлтиф едилмишдир. Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени илә

ческое строение Среднекуринской впади- Әсәрләри: Дахилијанма мүһәр- тәлтиф едилмишдир. 1968 илдән Итти
ны, Б., 1973; История геологического раз- рикләри, Б. 1950; Үмуми истилик техни- фаг әһәмијjәтли фарди пенсијачыдыр.

палеогеография Среднекурин- касы, Б. 1973 (ә. А. Һүсејнзадә илә бир- мәммәдов Әрәстун Сурхај оғлу
ской впадины в связи с нефтегазоносно- ко); Таблицы теплофизических свойств уг
стью, Б., 1976. леводородов ароматического ряда, М., 1979 (д. 10.9.1922, индики Пушкин р-нунун

(совм. с Т. С. Ахундовым). Хырмандалы к.) — Сосиалист Әмәји
мәммәдов Әли Сәмәд оғлу (1900, Гәһрәманы (1974). 1975 илдән Сов. Икп
Ләнкәран—1938)— Азәрб.-да Совет һа- мәммәдов Әлөвсәт Мөһсүн оғлу үзвү. 1940—63 илләрдә Пушкин р-ну
кимијjәти уғрунда (4.6.1897, индики Ҝөjчај р-нунун Ал- нун Телман ад. к-зунда колхозчу, дә
мүбариз. 1919 илдән поут к.—30.6.1930, мирчи, бəнна ишләмиш, 1964 илдән
Сов.ЙКП үзвү. 1917 Шамхор. р-нунун бригадирдир. 1973 илдә памбыгчылыг
илдән Ләнкәран гә кечмиші Тәһнәли к., саһәсиндә jүксәк әмәк көстәриҹиләринә

засында Ингилаби Кәнчәдә дәфн олун наил олмушдур. 2 дәфә Ленин ордени,
иш апармыш, 1919 мушдур) — Азәрб. Октјабр Ингилабы ордени, 2 Гырмы -
илин апрелиндә Му да Совет Какими зы Әмәк Бајрағы ордени илә тәлтиф
ған респ. -сы гурул

jәти уғрунда мүба едилмишдир.

дугдан сонра Гыр
риз. 1918 илин мәммәдов Зијад Искәндәр оғлу

мызы гвардија дәс
февралындан Сов. (д. 1911, индики Зәнкилан р-нунун

тәләри таркибиндә йкі үзвү. Тифлис Мәликли к.)Соси
әксингилабчыла ра

шәһәр мәктәбиндә алист Әмәји Гәһрә

гаршы вурушмуш
охумушдур. 1918 ил маны (1948). Биоло

дур. 1920 илин јан дә Бакыја кәлмиш, кија елмлари нами

варында бәрпа олунмуш Ләнкәран Билкәһ Маш зади (1953). 1932

кизли гәза партијакомитәсинин тәрки- тағада мүәллим олмуш, Маштаға кәнд- илдән Сов. Икг үз
бинә сечилмиш, АКП-нин 1-чи гурул- ли депутатлары Совети Ичрайjjә Ко- вр. 1936—67 илләр

сечилмиштарынын нүмajәндәси олмуш вә гурул- митасинин мәс'ул катиби дә Маштаға р-н к.т.

тајда чыxыш етмишдир. Азәрб.-да "Со- дир. Бакы коммунасынын мүвәгтəти шв'бәсинин мүдири,
вет Һакимијjәтинин гәләбәсиндән сонра сүтутундан (1918) сонра Ҝөjчајда кизли Абшерон

чусу» 'Маштаға р-н
сәдри олмушдур, (1920). Москвада Ј. м. Халу Дахили Ишләр Комиссарлығын- такетинин редакто

Свердлов ад. Коммунист Ун-тини би- да (Xдик) ишләмиш, Мүсүслү наһи ру, Маштаға МТС
тирдикдән (1921) сонра Ләнкәран пар- jәсиндә ингилаб комитәләринин индә, Азәрб. Кәнд
тија тәшкилaтына рәһбәрлик етмиш- килиндә иштирак етмиш, зохсул коми- Təcəppүфаты Назирлијиндә агроном,
дир. м. ҝәнҹә гәза ичрайjjә Комитә, тәсинин сəдри, ҝөjчај вә qәбpаjыл гә- Зәнкилан р-н ХДС-нин сəдри, Азәрб.
синин сəдри (1921—26), Азәрб. мик за милисинин рәиси (1920—23), Азәрб. CCP EA" дкинчилик"Ин-тунда
катиби вә респ. халг дахили йшләр ко- CCP Xдик Баш Милис Идарәсинин ишчи вазифасиндә ишләмиш, 1967 ил
миссары (1926—29), малијjә комисса- комиссары вә сијаси шө бәсинин рәиси дән Азәрб.CCP EA Ҝенетика вә Селек
ры (1931—32) вә с. вазифәләрдә ча(1923—24) олмушдур. Сонракы илләр- сија Ин-тунун баш елми ишчисидир.
лышмышдыр. Дәфәләр дә АК(б)П мк. дә Шамахы, Ҝөjчај, Шамхор, Ордубад 1947 илдә амбыгчылыг саһәсиндә үк
ја, РК(б)-нин"Загафгазија өлкә ко- гәза ичраијәкомитәләриндә рәһбәриш- сәк әмәккөстәриҹиләринә наил олмуш
митаси Тафтиш комиссијасына, Азәрб. дә чалышмыш, Нахч. МССР халг тор- дур. АКп 19-чу гурултајынын нүма
ССР, ЗСФСР вә ССРИ МИК-ләринә паг комиссары вә Мик-ин катиби, jәндәси олмушдур.
үзв сечилмишдир.

Азәрб.ССР халг əдлиjjә комиссарынын Әсәрләр и: Микроелементларин
әд.: Гусейнов А. А., Сини- муавини, сонра прокурору, Дөвләт Си- Абшерон шәрантиндә тәрәвәз биткиләринин

дын в. м., сражающаяся Мугань. До- јаси Идарәси Ҝәнчә маhал шв'бәсинин мөһсулдарлығына әсири, Б., 1964; Ми
кументы истории и комментарии к ним, рәиси вә с. вәзифәләрдә ишләм ишдир. нерал елементләрин биткиләрин мөһсул
Б., 1979. Бандитләр тәрәфиндән өлдүрүлмүшдүр. дарлығына тә'сири, Б., 1970.
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ол- 1981.

мәммәдов Зүлфүгар Мәһди оғлу 2-ҹи катиби, Зәнҡилан РК-нын 1-чи ка- тунун ректорудур. Азәрб.КП вә Азәрб.
(21.3.1903, Јелизаветпол, индики Ки- тиби вә с. вәзифәләрдә ишләмишдир. комсомолу тарихинин Тәдгигатчыла

ровабад — 5.7.1971, 1947 илдә памбыгчылыг саһәсиндә jүксәк рындандыр. «Азәрбајҹан комсомолу со
Бакы—совет ҹәр- әмәк көстәриҹиләринә наил олмушдур. сиализм гуручулуғу уғрунда мүбариза
раһы, ендокринолог. Азәрб.ССР Али Советинә (2-ҹи чағы- илләриндә» (Б., 1958), «Азәрбајҹан
Тибб e.д. (1936), рыш) депутат сечилмишдир. 2 дәфә Коммунист Партијасынын сосиализм
проф. (1938), Азәрб. Ленин ордени, «Шәрәф нишаны» ордени гуручулуғу илләриндә мүбаризә тари
ССР EA акад. илә тәлтиф едилмишдир. 1968 илдән хиндән» (Б., 1961), «Ингилаби ән'әнә
(1968, м. үзвү 1961). Иттифаг әһәмијјатли фарди пенсијачы ләр вә кәнчлик» (Б., 1966), «Азәрбаj
Азәрб.ССР Әмәкдар иди. чан комсомолу» (тарихи очеркләр)
елм хадими (1942). мәммәдов Имран Сәфәр оғлу (1902, (Б., 1968) вә с, әсәрләрин мүәллифлә
1929 Илдән Сов. индики Жданов р-нунун Таталылар к, — риндан биридир. Нах.McCP Али Со
икп үзвү. 1931 — 1972, орада)–Cocиалист Әмәји Гәһрә- ветинин (10-ҹу чакырыш) депутатыдыр.
1971 илләрдә Азәрб. маны (1948). 1937—63 илләрдә Жданов Әсәрләри: Коммунист Партија
Девләт Тибб Ин- р-нунун «Јени həјат» к-зунда брига- сы бүтүн Совет халгынын партијасыдыр,
тунда кафедра мү- дир, ферма мүдири, сəдр ишләмип- Б., 1964; Гәһрәманлыг тарихиндән сәһи

дири, Азәрб. Һәкимлари Тәкмилләш- дир. 1947 илдә гоjунчулуг саһәсиндә фәләр, Б., 1967; Унудулмаз рәшадәт, Б.,
дирмә Ин-тунун, Азәрб. Дөвләт Тибб jүксәк әмәк көстәриҹиләринә наил
Ин-тунун директору, Експериментал мушдур. Октјабр Ингилабы ордени вә мәммәдов Исрафил Мәһәррәм оғ
вә Клиник Тәбабәт Ин-тунун ендокри- Гырмызы Әмәк "Бајрағы ордени илә лу (1919, индики Шамхор р-нунун
нолокија шө’бәсинин мүдири ишлә- тәлтиф едилмишдир. 1963 илдән Итти Чапарлы К.—1.5.
Мишдир. Тәдгигаты ендокриноложи, фаг әһәмијjәтли фарди пенсијачы иди. 1946, Кировабад)

үмуми ҹәрраһи хәстәликләрә вә с. Һәср мәммәдов Иса Әли оғлу (д. 11.7. илк азəрб. Совет

едилмишдир. Азәрб.ССР Ҹәрраһлар 1925. Нах. МССР, индики Илич р-ну Иттифагы Гәһрәма

Мәмијjәтинин сəдри олмушдур (1947— нун Јухары Ара ны (11.12.1941), баш

71) Ленин ордени, Гырмызы Улдуз лыг к.) совет пар
лејтенант. 1941 ил

ордени, Гырмызы Әмәк Бајрағы орде тија вә дөвлат хади дән Сов. Икп үзвү.
ни вә медалларла тәлтиф едилмишдир. ми. Сосиалист Әмә Кировабадда педаго

Әсәрләри: Оператив ҹәрра һијjә ји Гәһрәманы (1976). жи техникум битир

(дәрслик), Б., 1936; Үмуми ҹәрраһлыг Азәрб.CCP әмәкдар мишдир. 1939 илдә

(дәрслик). Б., 1969; Эндемический зоб в Советмүәллими (1964). Ордусуна

Нухинском, Закатальском и Белоканском 1945 Илдән Сов. көнүллү кетмишди.

районах Азербайджанской ССР, Б., 1939; 1941
икп үзвү. 1944—

илин декаб
к истории становления и развития хирур
гии в Азербайджане, Б., 1967 (совм. с

рында М.-ун взводу70 илләрдә индики
г. к. Алиевым). Илич р-н Комсомол Новгород вил.-нин Пустынка к. јахын
Әд.: «Хирургия, 1972, № 9, с. Комитасинин 1-ҹи лығында дүшмәнин бир сыра һәмләлә

136—137. катиби, Нахчыван рини дәф етмиш, 300 әскәр вә забити
мәммәДОВ Ибраһим Мәммәдһү Вил. Комсомол Котырмышды. М. бу «дөјүшдә шәхсән 70

(ҮИК(б)Псејн оғлу (д. 12.3.1918, индики Хан- митасинин катиби вә 1-ҹи катиби, нах. фашист мəhв етмишди»
"лар р-нунун Фүзу- чыван Шәһәр вә Рајон Халг, Маариф А. С. Шербаков), Правда»газети (23.
ли к.)- Сосиалист шв'бәләринин мүдири, Нах. МССР Мә
Әмәји Гәһрәманы дәнијjәт назири, 1970 илдән АКП Лән- мышды: «...Совет халгы Исрафил Мәм

12.1941) М.-ун икидлији Һаггында јаз

(1948). 1951 илдән кәран шәһәр Комитасинин 1-ҹи катиби
Сов.ЙКп үзвү. Бө- ишләмишдир. 1981 илдән АКП МК-ның мəдов кими гәһрәманы тәрбијә етмишОнун гәһрәманлыг вә шүҹаәтиjүк Вәтән мүһари- катибидир. Сов. Икп 24—26, АКП 28— дир.
бәси иштиракчысы. 30, Yилкҝи 11-ҹи гурулгајларынын Звезда», «Известија», вә б. мәркәзи гә

бүтүн өлкәјә jajылмышдыр», «Краснаја

1935—47 илләрдә нүмajәндәси олмушдур. АКП. 28-29-ҹу зетләр дә М.-ун гәһрәманлығыны кениш
колхозчу,

дән индики Ханлар гурултајында (1981, јанвар) мк Бүро- вә архаҹәбһәдә м. Лады илә бағлы
р-нунун «Москва» суна үзв сечилмишидир. Азәрб.ССР Али
C-зунда

«Мәммәдoвчулуг» һәрәкаты кенишлән
Советинин (8— 10-чу чакырыш) депутабригадир АЛККИ МК-да

ишлэјир. 1947 илдә тыдыр. 1975 илдән Азәрб.ССР Али Со мишди. М. 1943 илдә
памбыгчылыг са веги Pəјасəт hej'әтинин үзвүдүр. Ләнкә- hекајə, шер, очерк, поема

шө'бә мүдири ишләмишдир. М.-а чохлу
һәср

һәсиндә jүксәк әлек көстәриҹиләринә ран р-нунунигтисади, сосиал вә мәдә - едилмиш, Һагтында сәнәдли филм чә
наил олмушдур. Тырмызы Әмәк Бај- ни инкишафы, әмәк мәһсулдарлығы- килмишдир.Кировабадда Ленин ад.

артырылмасы, зәһмәткешләрин мәдәнијjәт вә истираһәт паркында дәфн
Мәм медов Имамәли Худу оғлу сәj'ләринин сәфәрбəрлијә алынмасы, олунмушдур; гәбирүстү абидәси гоjул
(д. 1899, Nəнуби Азәрбајҹан—Сосиа- онлaрын әмәк фәаллығынын јүксәлдил
лист Әмәји Гәһрәманы (1949). 1937 — мəси саһәсиндә м.-ун хидмәти олмуш- мушдур. Ад. күчә вар. Јашадығы евин
68 илләрдә Шамхор р-нунун Әзизбəјов дур. М.-ун рәһбәрлији илә. Ләнкәран дур. Новгород вил.-дә М.-ун икидлик
ад. с-зунда фәһлә ишләмишдир. 1949 р-ну 9-чу бешиллик тапшырыгларынын көстəрдији јердә она абидә гоjулмасы
илдә үзүмчүлүк саһәсиндә jүксәк әмәк јеринә jетирилмәсиндә jүксәк әмәк кес гәрара алынмышдыр.
көстәриҹиләринә наил олмушдур. 2 дә- тәриҹиләри әлдә етмишдир. з дәфә
фә Ленин ордени илә тәлтифедилмиш - Ленин ордени, 2 Гырмызы Әмәк Бајра- фагы Тәһрәманы Исрафил Мәммәдов, Б.

әд.: Мәдәтов г. ә., Совет Итти

дир. 1968 илдән Иттифаг әһәмијjәтли ты ордени вә медалларла тәлтиф едил- 1975; Азарбайджанская ССР в период Вели
фәрди пенси јачыдыр. Мишдир. кой Отечественной войны (1941—1945 гг.).

мәммәдов Имаш Бабакиши оғлу Әсәрләри: Ихтимаи вазифәнин Сб. документов и материалов, в 2-х т., т.
(10.5.1908, индики Фузули р-нунун дәрк едилмәси. Б., 1981; Горком партии 1, Б., 1976.
Ајбасанлы к.-3.8. как организатор комплексного подхода к мәммәдов Jәһја ҹәфәр оғлу (д. 10.
1977, Фузули)–Co идеологической работе, в кн.: к единой 10.1930, Нахчыван ш.) — совет ријазиj
сиалист Әмәји Гəh цели, М., 1980. јатчысы. Физика-ријазијјат е.д. (1966),
рәманы (1948). 1938 мәммәдов Исаг Мустафа оғлу (22. проф. (1967). Азәрб.CCP әмәкдар елм
илдән Сов, икп 3.1925, индики Губадлы р-нунун Га- хадими (1981). Азәрб.ССР Девләт мү
үзвү. 1930— 68 ил раҹаллы К.-совет тарихчиси. Тарих кафаты лауреаты (1976). 1956 илдән
ләрдә индики Фүзу e.д. (1976), проф. (1978). Азәрб.ССР Сов.Икп үзвү. 1965 илдән АДУ-да
ли р-н Комсомол әмәкдар елм хадими (1981). 1945 илдән һесаблама ријазијјаты кафедрасынын
Комитәсиндә шөбә Сов.ИЌп үзвү. С. М. Киров ад. АДУ- мүдири, 1971 илдән һәм дә елми
мүдири, Ҹапаридзе да мүәллим (1952—77), Н. Нариманов ләр үзрә проректордур. Әсәрләрк. ди
ад. K-зун сәдри, ад. Азәрб. Дөвләт Тибб Ин-тунда ка- ференсиал вә интеграл тəнликләр, геј
MTC директору, федра мудири (1977—78) ишләмишдир. ри-хәтти функсионал анализ, тәгриби
АКП Гарјакин 1978 илдән Акад. J. Һ. Мәммәдәлијев bесaблaмa вә б. саһәләрдәдир. Јүксәк
Ағҹабади РК-нын ад. Нахчыван Дөвләт Педагожи Ин- ихтисаслы кадрлар Һазырланмасында

вә с.

иш

ва
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хидмати вар. М. Москвада (1966), Вар
шавада вә Краковда (1974) кечирилән
бејнәлхалг конгресләрдә мә'рузә етмиш
дир. М. Халглар!Достлуғу оддени илә
тәлтиф олунмушдур.

Әсәрләр 1: Односторонние оцен
ки в условиях исследования решений диф
ференциальных уравнений, Б., 1971; Приб
лиженные методы решения обыкновенных
дифференциальных уравнений, Б., 1974;
Нелинейные уравнения Вольтерра, Ашха
бад, 1976.

мәммәдов Јунис Мирзәмәммәд оғ
лу (д. 35.1900, индики Шəки ш.)–Co

сиалист Әмәји Гəh м. д. Мәммә- «Манлы мејит» (Л. Н. Толстој) тамаша
рәманы (1949). 1924 дов Фәрһад сындан сәнә. Реж. М. Ә. Мәммәдов.
илдән Сов.Икп үз («Мәһәббәт әфса

нәси», А. Мәлин Мәммәдгулузадə) вә с. тамашалары
вү. Бөјүк Вәтән мү

ков) ролунда. Азәрб. театры тарихиндә әһәмијjәтли
hарибаси иштирак јер тутур. м.-ун реж.-луг үслубу әсә
чысы. 1925—43 ил рин фәлсәфи мә'насынын габарыг ве
ләрдә Азәрб. диви рилмәси, монументаллығы, сәһнә ми
зијасында батареја занларынын дәгиглији илә сәҹијjәлә
сијаси рәһбәри, баш лушуну вермишдир. М. 1972—73 ил- нир. М. Һәмчинин М. Ф. Ахундов ад.
сијаси рәһбәр, диви- ләрдә Әлҹәзаирдә ишләмиш, Р. Ахун- Азәрб. Дөвләт Опера вә Балет театрын
зија сијаси шө'бәси

дова илә бирликдә «Үч ингилаб» (1973, да бир сыра тамашалара («Лејли вә
нин

тә'лиматчысы Р. Һамыјев) адлы илк Әлҹәзаир бале- Мәҹнун», «Короғлу», Y. Һаҹыбəјов;олмушдур. 1936 илдә тини тамашаја гојмушдур. ССРИ-нин «Азад», ҹ. Ҹаһанкиров; «Тоска», ҹ.
Һәрби-сијаси Акаде- бир чох шәһәриндә вә хариҹи өлкәләр- Пуччини, вә с.) гурулушлар вермишдирмијаны (Ленинградда) битирмишдир. дә чыxыш етмишдир. Тырмызы Әмәк (1953—60 илләрдә театрын баш реж.-у).

1943—63 илләрдә АКП МК-да тә'ли- Бајрағы ордени вә медалларла тәлтиф 1978 илдән С. Вурғун ад. Азәрб. Дөвләтматчы, Варташен р-н Партија Комитә едилмишдир. Рус Драм Театрынын баш реж.-дур.
синин катиби, Шәки р-н здС Иҹраијjә мәM Məдов Мәһди Әсәдулла оглу 1969—76 илләрдә Азәрб. Театр Мәмиj
Комитасинин сəдри, Шәки р-н сәнаје д. 22.5.1918, Шуша)— Азәрб. совет ре- jәтинин сəдри олмушдур. 1946 илдән
комбинатынын директору, коммунал
тәсәрруфат шө'бәсинин мүдири вә с. дaгoг. ССРИ

жиссору, актјор, пе Азәрб. Девләт Инҹәсәнәт Ин-тунда пе
халг дагожи фәалијјот көстәрир (1949 илдәнвазифәләрдә ишләмишдир. 1948 илдә

Шәки р-ну үзрә түтүнчүлүк саһәсиндә нәтшунаслыг докто
артисти (1974). Сә кафедра мудири, 1960 илдән проф.).

М. милли драматурщија, инҹәсәнәт нәjүксәк әмәк көстәриҹиләринә наил ол ру (1968). 1956 ил зәријjәси вә естетикаја дайр бир сырамушдур. Гырмызы Улдуз ордени вә әсәрин мүәллифидир. Октјабр Ингила

илдән Иттифаг әһәмијjәтли фарди пен- начарски ад. Моск
медалларла тәлтиф едилмишдир. 1963 дан Сов. ИКІүзвү.

бы ордени, 2 Гырмызы Әмәк Бајрағы
ордени, һәмчинин медалларла тәлтифсијачыдыр.

мәммәдов Јусиф Шыхмәммәд оғ- Сəнəти Ин-туну би
ва Дөвлат Театр едилмишдир.

лу (д. 1896, индики Ҹулфа р-нунун пирмишдир. 1940 —
Әсәрләри: həјат вә сәнәт jолла•

рында, Б., 1965; Театрлар, актјорлар, та
Норашен к.) — Сосиалист Әмәји Гәһрә- 45 илләрдә Киров машалар, Б., 1966; Азәрбајҹан драматур
маны (1949). 1935—71 илләрдә Ҹулфа абад Драм Театры кијасынын естетик проблем ләри, Б., 1968;
р-нунун индики ҹ. Ҹаббарлы ад. с-зун- нын реж.-у (сонра Инҹәсәнәт вә дин, Б., 1971; А. Туганов,

да фәһлә ишләмишдир. 1948 илдә үзүм- лар баш реж.) олмуш, бурада «Баһар» сејн Әрәблински, Б., 1973; Естетика hаггынчүлүк саһәсиндә jүксәк әмәк көстәриҹи- (М. h. Тәһмасиб), Мадрид» (м. Иб- да сөһбәтләр, Б., 1976; Театр дүшүнҹәлә
ләринә наил олмушдур. 1968 илдән Ит- раһимов), «Од кәлини», «Огтај Елоғлу» ри, Ба. 1917

әд.: Алиева А., Поэт театра,
мәммәдов Магсуд Давуд оғлу (д. Низами» (М."hүсејн), «Тој» (с. Рәһ- Театр», 1971, 10; Джафаров Дж.,
30.5.1929, Ҝәнчә, индики Кировабад) — ман) вә с. әсәрләри тамашаја гојмушдур. ,

Азәрб. совет балет М. 1946 илдән Азәрб. Дөвләт Драм Теат- мәммәдов Мәммәд Әскәр оғлу (д.
артисти, балетмеј илләрдә баш 1.9.1928, Товуз р-нунун Көһнәгала к.)рында реж. (1960—63
стер. Азәрб. ССР реж.) вә актјор кими фәалијjәт көстәр Сосиалист Әмәји

халқ артисти (1970). Мишдир. Он иккинҹи кеҹә» (1946, В. Гәһрәманы (1980).
1979 Илдән Сов.

икп үзву. Москва пе де Вега), «Меһманхана саһибәси» үзвү. 1953—71 ил
Шекспир), «Рәге мүәллими» (1949, ло: 1949 илдән Сов.икі

Хореографија Мәк- (1952, к. Голдони), «Алов» (1961, м. ләрдә АКП Бәрдә
ролунда), РК-нын 2-ҹи катиби,дир (1951). 1951 Һүсејн; Фәрһад Камалов

71 илләрдә Азәрб. Манлы мејит» (1968, Л. Толстој; Фјо- катиби,
«Кәндчи гызы» (1962, м. Ибраһимов), Аксу РК-нын 1-ҹи

Күрдәмир
Опера вә Балет Теа- дор Протасов ролунда), «Xəјјам» (1970, мəhəлли к.т. истеh
трынын солисти ол- h. Ҹавид; Xəјјам ролунда), «Инсан» салат идарәсинин вәмуш, бурада шаһза (1974, с. Вурғун; Шаһбаз" ролунда), Товуз рајон к.т.-ы
дә, Шелкунчик («Со- Мешшанлар» (1975, м. Горки; Тетерев идарәсинин рәиси

налар көлү», «Шелкунчик», п. Чај 1971 илдәнковски), Алберт («Жизел», А. Адан), ролунда), «Дәли јығынҹағы» (1977, ч. олмуш,АКП Сабирабад РК
Ватслав («Бахчисарај фонтаны», Б. нын 1-ҹи катибидир. Сабирабад р-ну
Асафјев), Полад («Гыз галасы», Ә. Бә үзрә 10-ҹу бешиллик тапшырыглары -
дәлбәјли), Азад («Күлшән», С. Һаҹы нын јеринә jетирилмәсиндә jүксәк әмәк
бəјов), Мәнзәр, Ленни («Једди қөзәл», көстәриҹиләринә наил олмушдур. Азәрб.
«Илдырымлы jолларла», Г. Гарајев), ССР Али Советинин (8—10-ҹу чағы
Фәрһад («Мәһәббәт әфсанәси», А. Мә рыш) депутатыдыр. Октјабр Ингилабы
ликов) вә б. партијаларда чыxыш ет ордени, Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени
мишдир. 60—70-ҹи илләрдә Р. Ахун вә медалларла тәлтиф едилмишдир.
дова илә бирликдә Азәрб. Опера ва

М. Ә. Мәм мәммәдов Мәммәд Әһмәд оғлу (12.
Балет театрында «Хәзәр балладасы» мəдов Xəје 7.1913, индики Товуз р-нунун Хатын
(1968, т. Бакыханов), «Гобустан көл јам («Xəјјам», к. — 13.6.1975, орада) — Сосиалист
ҝәләри» (1969, Ф. Гарајев), «Илдырым h, Maвид) ро- Әмәји Гәһрәманы (1948). 1939 илдән
лы jолларла», «Једди кө (1974, лунда, Сов. Икп үзвү. 1931 — 75 илләрдә То
1978, г. Гарајев) вә с. әсәрләрин гуру вуз р-нунда Киров ад. к зун heсaбда

лы
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ры, сәдри, «Бакы фәһләси» ва «Шәфәг» нүмajәндәси олмушдур. 1950 илдә пам
илләрдә Азәрб.ССРк-зунун сəдри, Хатынлы кәнд, ХДС бытчылыг саһәсиндә jүксәк әмәк көстә Нефт Сәнајеси НаИҹраијjә Комитасинин сəдри вә с. вә- риҹиләри әлдә етмишдир. Октјабр Ин зирлијинин Баш

зифәләрдә ишләмишдир. 1947 илдә ат- гилабы вә Гырмызы Әмәк Бајрағы ор Ҝеолокија Идарәчылыг саһәсиндә jүксәк әмәк көстәри- денлари илә тәлтиф едилмишдир. синдә баш кеологҹиләринә наил олмушдур. Мәммәдов Мәммәд Ҹәбpаjыл оғлу мүавини, 1963—74мәммәдов Мәммәд Искәндәр оғлу (1920, индики Гах р-нунун Бајдарлы
илләрдә Азәрнефт(д. 25.6.1904, индики Ағдам р-нунун к. –24.1.1945, инди Бирлијиндә рәһбәрГарадағлы к.)Co ки АДР-ин Намслау вазифәләрдә ишләсиалист Әмәји Гəh ш. —Совет Иттифа мишдир. 1977 илдәнрәманы (1948). 1928 гы Гәһрәманы (10. Азәрб. Дөвләт Нефтилдән Сов. икп 4.1945, өлүмүндан Сәнајеси Елми-Тәдүзвү. Бөјүк Вәтән сонра), баш сер гигат вә Лајиһә Инмүһарибәси жант, санитар тә'ли тунда бөјүк елмиракчысы. Әмәк фәа матчысы. 1940 илдә ишчидир. Азәрб.ССР-дә нефт јатаглалијjәтинә 1920 илдән Совет Ордусуна ча- рынын ишләнилмаси вә истисмары мәбашламышдыр. 1937 ғырылмышдыр. Гаф- сәләләри илә мәшғул олмуш, дәниз нефт—72 илләрдә Мир газдан Одер чајы jатагларынын комплекс мəнимсәнилмәбәшир, Жданов вә саһилләринәдәк дө– си усулларыны тәдгиг етмишдир. ГырАғдам р-нларында jүш јолу кечмишдир. Мызы Улдуз ордени вә медалларла тәлИҹраијjә Комитәси Одер чајынын сол тиф олунмушдур.

нин сәдри, AKI caһилиндә jaрaлы әскәр вә забитләрин мәммәдёв Мухтар Искәндәр оғлу
Жданов РК-нын биринҹи катиби, Ағ- берләшдији еви 1əкбашына мүдафиә (14.5.1901, индики Ағдам р-нунун Гарадамда Натаван ад. с-зун директору вә едәркән шәхси икидлик көстəрмиш вә дағлы к.—31.3.1980, орада)—Сосиа
26 Бакы комиссары ад. к-зун сəдри дөјүшдә һәлак олмушдур. Ленин орде- лист Әмәји Гәһрәманы (1951). 1939 ил
олмуш, 1972 илдән Ағдам р-н Јејинти ни вә медалларла тәлтиф едилмишдир. дән Сов.икп үзвү. Әмәк фәалијjәтинә
Сәнаје Ишчилари Һәмкарлар иттифа- Гах р-нунда М.-ун ад. с-з, мәктәб, күчә 1920 илдән башламышдыр. Гарадағлыгынын сəдридир. АКП-нин 15-ҹи, 22— вә с. вар.

К.-индә к-з тәшкилиндә иштирак етмиш
24-ҹү гурултајларынын нүмajәндәси мәммәдов Мәммәдаға Әммәд оғлу дир. 1932—40 илләрдә Ағдам р-нунунолмушдур. 1947 илдә памбыгчылыг са- (30.5.1926, Бакы— 23.1.1971, Бакын Телман ад. к-зунда, Гәрвәнд вә Бојəh
Һәсиндә jүксәк әмәк көстәриҹиләринә совет кимјачысы, технолог. Техника мəдли кəнд истеһлак ҹәмијjәтиндә,
наил олмушдур. 2 дәфә 2-ҹи дәрәҹәли елмлари намизәди. ССРИ Дөвләт мү- 1941 — 60 илләрдә Орҹоникидзе ад. к.-3
Бөјүк Вәтән мүһарибәси ордени илә кафаты лауреаты (1951), Азәрб.ССР да сəдр олмуш, 1960 илдән өмрүнүнтәлтиф едилмишдир. әмәкдар ихтирачысы (1960) вә әмәкдар ахырына кими Телман ад. к-зда агромәммәдов Мәммәд Мөвсүм оғлу мүһəндиси (1964). 1946 илдән Сов.Икі ном ишләмишдир. АКП-нин 18—22-ҹи
(д. 19.4.1919, индики Ханлар р-нунун үзвү. Азәрбајҹан Нефт вә Кимја Ин-ту- гурултајларынын нүмajәндәси олмуш
Говларсары к.) Сосиалист Әмәји Təh- ну битирдикдән сонра нефт e'малы сә- дур. 1950 илдә памбыгчылыг саһәсиндә
рәманы (1950). 1945 илдән Сов. Икп најесиндә вә рәһбәр партија органла- jүксәк әмәк көстәриҹиләри әлдә етмиш
үзвү. 1938 илдән Ханлар р-нунун «Азәр- рында ишләмиш (1949—59), "Азәрб. дир. Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени вәбајҹан» с-зунда фәһлә ишләфир. 1949 Нефт з-длары бирлијинин баш мүһән- медалларла тәлтиф едилмишдир.
илдә үзүмчүлүк саһәсиндә jүксәк әмәк диси вә рәис мүавини (1959—61), Азәрб. мәммәдов Надир Бајрам оғлу (д.
көстәриҹиләринә наил олмушдур. Гыр- ССР хтш Нефт Емалы вә Кимја Сә- 1.7.1928, Товуз р-нунун Әлимәрданлы
мызы Улдуз, «Шәрәф нишаны», «Шөһ- најеси Идарәсинин рәиси (1961— 65), к.)—Сосиалист Әмәји Гәһрәманы (1949).
рәт» орденлари вә медалларла тәлтиф Азәрб.ССР нефт e'малы вә нефт кимја- 1967 илдән Сов. Икп үзвү. 1943—15едилмишдир. сы сәнајеси назиринин биринҹи мүавини илләрдә Товуз р-нунун Низами ад.мәммәдов Мәммәд Нәҹәф оғлу (д. (1965—67) вә назири (1967—71) ол- к-зунда колхозчу, мангабашчысы, ан
2.1.1920, индики Фузули р-нунун һо- мушдур. Əсас елми ишлари јени ашгар бар мүдири олмуш, 1976 илдән Низа
радиз к.) Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә нөвлəринин һазырланмасы, тәтбиги ва ми ад. с-зун фәһласидир. 1948 илдә
партизан һәрәкаты иштиракчысы, леј- нефт e'малы технолокијасынын тәкмил- үзүмчүлүк саһәсиндә jүксәк әмәк көс
тенант. 1943 илдән Сов.Икп үзвү. 1939 ләшдирилмәсинә аиддир. Ленин орде- тәриҹиләринә наил олмушдур.
илдә ордуја чағырылмыш, Совет — Фин- ни, «Шәрәф нишаны» ордени вә медал- мәммәдов Ниҹат Мирјусиф оғлуландија мүһарибәсиндә, Белорусијада лaрлa тәлтиф едилмишдир. (5.3.1929, Бакы—22.4.1966, Бакы)
кедән дөјүшләрдә иштирак етмиш, 1942 мәммәдов Мәммәдгулу Мәммәда- Азәрб. совет hејкәлтәрашы. ССРИ Дөв
илин иjунунда Вјазма јахынлығында лы оғлу, (1897, индики Фузули р-ну- ләт мүкафаты лауреаты (1972; өлүмүн
бир груп әскәрлә мүһасирәдән чыхараг нун Гочәһмəдлик. — 29.3.1958, орада) дән сонра). ә. Әзимзaдә ад. Азəро.
«Искра» партизан дәстәсини јаратмыш- Азәрб.-да Совет Какимијjәти уғрунда Дөвләт Рәссамлыг Мәктәбини (1951)
ды. М.-ун взводу 1942—44 илләрдә дүш- мүбариз. 1919 илин сентјабрындан Сов.
мәнин хејли həрби техника вә сурсаты- икп үзвү. 1914 илдә Бакыда Балаха
ны, ҹанлы гүввәсини мəhв етмишдир. ны вә Забрат нефт мә'дәнләриндә иш
1946 илдән ордудан бурахылан М. Фү- ләмиш, ингилаби һәрәката гошулмуш
зули р-нунун һорадиз к.-ндә мүәллим дур. 1918—20 илләрдә Гочәһмəдли к.-н
ишләўир. Гырмызы Улдуз ордени вә ме- дә гырмызы партизан дәстәсиндә əкс
далларла тәлтиф олунмушдур. М.-а ингилаби гүввәләрә гаршы мүбариза
очеркләр, һекајəлəр вә с. həcp eдил- апармышдыр. Азәрб.-да Совет haки
миш, Һагтында сәнәдли филм («Әбәди мијjәтинин гәләбәсиндән сонра ҹәбра
гардашлыг», 1965) чәкилмишдир. jыл гәза милис шө'бәсиндә мәс'ул вази

Н. М. Мәмәд.: Алычанов м., Азәрбајҹан фәдә ишләмиш, Гарјакин, Ағдам, ҸӘб
мəдов. «Фүдөјүшчүләринин партизан 'һәрәкaтындa pajыл вә с. р-нларда бандитләрә гаршы
зулинин портиштирaкы (1941—1944-чү илләр), Б., 1975; вурушмаларда иштирак етмишдир. М.
рети». МәрЗелинский В. А., в боях испытанные, Гарјакин р-нунда кооперативләр итти мәр. 1957. Р.Минск, 1973; Азербайджанская ССР в пе- фагында шө’бә мүдири, к-з сəдри, ком Мустафајевриод Великой Отечественной войны (1941 мунал тәсәрруфаты шөбәсинин мүдири ад. Азәрб.—1945 гг.). Сб. документов и материалов, (1931—58) олмушдур. Ленин ордени, Дөвләт Инчәв 2-х т., т. 1, Б., 1976.

«Шәрәф нишаны» ордени вә медаллар сәнәт Музеји.
Бакы.мәммәдов Мәммәд Рза оғлу (д. 5. ла тәлтифедилмишдир.

1.1916, индики Ағдам р-нунун Mah- мәммәдов Миркaзым Мирәһәд оғ
рызлы к.-Сосиалист Әмәји Гәһрәма- лу (д. 6.11.1911, Бакы jахынлығында, вә В. И. Суриков ад. Москва Рәссам
ны (1951). 1950 илдән Сов.Икп үзвү. Рамана к.)-совет кеологу. Ленин мү- лыг Ин-туну (1957) битирмишдир.1939—71 илләрдә Ағдам МТС-индә, кафаты лауреаты (1961). Азәрб.ССР Һејкәлтәрашлығын мүхталиф жанрла
Телман, Низами вә Орҹоникидзе ад. әмәкдар мүһəндиси (1961), ССРИ-нин рында әсәрләр japaтмышдыр. Әсәрләри:
к.-зларда агроном вә cәдр ишләмиш, фахри нефтчиси (1971). Ҝеоложија-ми- «Аилә» (кис, 1957), «Академик М.
1971 илдән Орҹоникидзе ад. к-зун агро- нералокија елмлари намизәди (1967). Топчубашов» (мәрмәр, 1961), «Гызымын
номудур. АКП-нии 28-чи гурултајынын 1942 илдән Сов.ЙКп үзвү. 1960—63 портрети» (кипс, 1962, мәрмәр, 1965),
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«Нефтчи» (хипс, 1963; көстәртлән бүтүн мәммәдов Хәлил Мәммәд оғлу
әсәрләри Азәрб. Инҹәсәнәт Музејиндә (д. 5.5.1916, Шуша-Совет Иттифагы
дир) вә с. 26 Бакы комиссарынын ха Гәһрәманы (24.3.
тирә ансамблы (мәрмәр, гранит, мис, 1945), милис кен.-м.
1968, мүштәрәк лајиһә; Бакы) монумен (1958). 1941 илдән
таллығы, пластик формаларын лако Сов,ЙКП үзвү. 1939
никлији илә фәртләнир. илдә Совет Ордусу
мәммәДОВ Нүсрәт Худу Оғлу (д. чакырылмыш

19.12.1927, индики ҹәлилабад р-нунун дыр. 1940 илдә танк
Приволноје к.)—Сосиалист әмәји Təh баталјонунун алај

рәманы (1966). 1957 илдән Сов, Икп үз мәктәбини битирән
вү. 1940—69 илләрдә Мәлилабад р-нунун М. танк командири
İырмызы Партизан» к-зунда чобан, тә'јин едилмишдир.
тракторчу вә бригадир, 1969—78 ил Бөјүк Вәтән мүһа
ләрдә «Ғырмызы Партизан» с-зунда рибәсиндә рота, ба
шв'бә мүдири вә агроном ишләмиш, т. п. Мәм талјон командири
1978 илдән бригадирдир. 1966 илдә та- мә дов. М. олмушдур. Керч ј-а-нда хедән дөјүш
хылчылыг саһәсиндә jүксәк әмәк көстә Әзизбəјовун ләрдә, Крым, Шимали Гафгаз, Украј
риҹиләри әлдә етмишдир. ССРИ Али абит дәси. Тунҹ.
Советинин (6-ҹы чакырыш) депутаты

на вә Молдавијаны азад етмәк уғрундаГранит. 1977.
Бакы. вурушмаларда фәртләнмишдир. 1944

олмушдур. илин пајызында М.-ун танк баталјону
мәммәдов Рза Әли оғлу (д. 9.4. Румынијада фашист ишғалчыларынын
1927, Бакы) — тәсәрруфат рәһбәри, Со дармадағын едилмәсиндә гәһрәманлыг
сиалист Әмәји Гәһрә көстəрмишдир. 1946 илдә ордудан бу
маны (1980). Азәрб. рахылмышдыр. М. Респ. партија мәк
ССР әмәкдар мүһән тәбини битирдикдән (1949) сонра мәс'ул
диси (1971). 1958 икп үзвү. 3. Мәммәдованын оғлудур. партија вә совет ишиндә чалышмышдыр.
илдән Сов.ЙКП үз И. J. Репин ад. Ленинград Бојакарлыг, Азәрб.ССР Дахили Ишләр Назирлијин
вү. Әмәк фәалијjә Һејкәлтәрашлыг вә Меѓмарлыг Ин-туну дә мүавин (1957—60), назир (1960—65),
тинә 1951 илдә баш битирмишдир, (1951). Азәрб. Рәссамлар Азәрб.ССР Назирләр Советиндә шөбә
ламыш, 1953—61 Иттифагы Идарә hej'әтинин сәдри мүдири (1965—71), Азәрб.ССР Бәдән
илләрдә л. Шмидт (1970—72) олмушдур. Һејкәлтәрашлы- Тәрбијəси вә идман Комитасинин сəдри
ад. Бақы машынга ғын мухталиф жанрларында (монумен (1971—74) олмушдур. 1974 илдән Азәрб.
јырма 3-дунда мү тал абидә, портрет, бүст, горелјеф вә с.) ССР Назирләр Советиндә шө"бә мүди
həндис-техник вә ди әсәрләр барадыр. М.-ун илк әсәрләри ридир. АКТ-нин 18—23 вә 25—28-ҹи
кәр. вәзифәләрдә, («Бакы комиссарлары», кипс, 1951, гурултајларында мк үзвү сечилмиш
1961—67 илләрдә Б. Партизан Михајло», мәрмәр, 1955, «Сә- дир. Азәрб.ССР Али Советинин (4—8-ҹи
Сәрдаров ад. машынгајырма з-дунун, мəл Вурғунун портрети, ағаҹ, 1957— чағырыш) депутаты олмушдур. Тырмы
С. М. Киров ад. машынгајырма з-ду- hамысы Азәрб. Дөвләт Инҹәсәнәт Музе- зы Бајраг, Александр Невски, Гырмызы
нун директору, 1967 — 75 илләрдә Азәрб. зиндадир; «Низами Ҝәнҹәви», ағаҹ, 1954, Әмәк Бајрағы, 2 Гырмызы Улдуз, «Шә
нефт машынгајырма сәнаје бирлијпнин Низами ад. Әдәбијјат музеји) динамик- рәф нишаны» орденләри вә медаллар
баш мүһəндиси, рәиси олмуш, 1975 лији, ифадэлилији, пластик формаларын ла тәлтиф едилмишдир.
илдән Үмумиттифаг нефт машынгајыр- орижиналлығы илә фәртләнир. Мону Әд.: Ганзаде Ф., Живет среди
ма сәнаје бирлијинин рәисидир. Азәрб, ментал hејкәлтәрашлыг М.-ун зарадыҹы- нас человек, Б., 1976.

депутатыдыр. АКП 29-ҹу гурултарында В. И. Ленинин абидәси (ө. Елдаровла мәммәдов Худу Сурхај оғлу (д.
АКб мк үзвлүjүнә намизəд, 30-ҹу гу- биркә, тунҹ, 1957), Бакыда Ү. Һамы- 14.12.1927, Ағдам р-ну, Мәрзили к.)
рултајында үзвү сечилмишдир. Ленин бəјовун (тунҹ, гранит, 1960), м. Фү- совет кристаллогра
ордени, Гырмызы Әмәк бајрағы орде- зулинин ө, Елдаровла биркә, тунҹ, фы. Ҝеоложија-ми
ни, «Шәрәф нишаны» ордени вә медал- гранит, 1962), м. Әзизбəјовун (тунҹ, нераложија
лaрлa тәлтиф едилмишдир. гранит, 1977), И. Нәсиминин И. Зеј- (1970), проф. (1973),
мәммәдов Сәфәрәли Ибраһим оғ- наловла биркә, тунҹ, гранит, 1979) аби- Азәрб.ССР ЁA м.
лу (30.12.1929, Исмајыллы р-нунун ӘҺән дәләри, XI Гызыл Ордунун шәрәфинә үзвү (1976). 1959 ил
к.)— иншаатчы, Сосиалист Әммәји Гәһ- абидә (тунҹ, гранит, 1980) пластик дән Сов.Икп үзвү.
рәманы (1971). Азәрб.ССР-ин фәхри ahəнкдарлығы, образын психоложи вә- 1957 илдән Азәрб.
иншаатчысы (1974). ССРИ Дөвләт зиjjәтинә мүнасиб форма сечилмаси ба- CCP EA Гејри-үзви
мүкафаты лауреаты (1978). 1966 ил- хымындан совет Бејкәлтәрашлығынын вә Физики" Кимја
дән Сов.Икп үзвү. Әмәк фәалијjәти- ән јахшы нумунәләриндәндир. Азәрб. Ин-тунун структур
нә 1947 илдә Азәрнефтин тә'мир-ти- ССР Али Советинин (8-ҹи чакырыш) кимја лаборато
кинти трестиндә бәнна кими башламыш- депутаты олмушдур. АКП 28-ҹи гурул- ријасынын мүдири
дыр. 1961 илдән Азәрб.CCP Сәнаје Ти- тајында (1971) мк үзвлүjүнә намизəд дир. Əсас елми иш
кинтиси Назирлији 4 %-ли трестинин сечилмишдир. «Шәрәф нишаны» орде- ләри кристаллокимја саһәсиндәдир. Си
48 %-ли идарәсиндә бригадир ишләфир. ни илә тәлітиф олунмушдур. ликат бирләшмәләриндан бир чохунун
Сов. Икп 24-чү, 26-ҹы гурултајларынын Әд.: Совет Азәрбајҹанынын һејкәл- гурулушуну мүəjjәнләшдирмиш, hə
нүмajәндәси олмушдур. Ленин ордени, тәрашлығы, Б., 1973; Новрузова Д., мин бирләшмәләр синфи илә боратлар,
Октјабр Ингилабы ордени вә медаллар- Токай Мамедов, М., 1972. карбонатлар, јарымкечириҹиләр, вә с.
ла тәлтиф едилмишдир. мәммәдов Тураб Сүлејман оғлу арасында кристаллокимјави гоһумлуг
мәммәдoв Токај Һәбиб оғлу. (д. (д. 10.5.1911, индики Ағдам р-нунун олмасыны ашкара чыхармыш, 30-дән
18.7.1927, Бакы) — Азәрб. совет hејкәл- Гарадағлы к.)-Сосиалист Эмәји Гәһ- чох үзви лигандлы комплекс бирләшмә

тәрашы. Азәрб.ССР рәманы (1948). 1945 илдән Сов. Икп ұз- нин молекул . вә кристал гурулушуну
ətəкдар инҹәсәнəт вү. Азәрб.ССР-ин памбыг устасы (1957). өjpəнмиш, тэдгигатларында електроно
хадими (1962). Бөјүк Вәтән мүһарибәси иштиракчысы, графија, ренткен-спектрал анализ вә
Азәрб.ССР халг рәс- 1932—63 илләрдә Ағдам р-нунун индики Һидротермал синтез үсулларындан ке
самы (1973). ССРИ Телман ад. к-зунда колхозчу, бригадир, ниш истифадә етмишдир. Јүксəкихти
Рәссамлыг Академи- сəдр олмушдур. Үмумдүнја сүлһ тәрәф- саслы елми кадрлар һазырланмасында
јасынын м. үзвү дарлары конгресиндә (Москва, 1949) хидмати вар. Шәрәф нишаны» ордени
(1975). Проф. (1977). иштирак етмишдир. 1947 илдә памбыг- вә медалларла тәлтиф едилмишдир.
CCPЙ Дөвләт мү- чылыг саһәсиндә jүксәк әмәк көстәри
кафаты Әсәрләри: Калиум-силикатларынлауреаты чиләри газанмышдыр. АКП-нин 18, 19,
(1978). Азәрб.CCP 22, 24-чү гурултајларынын нүмajәндә. Б., 1960; Нахышларын јаддашы Б., 1981

вә һидросиликатларын кристаллокимјасы,

Дөвлат
лауреаты (1982). мишдир. 1963 илдән Иттифаг әһәмијjәт- ская и молекулярная структураАкво-бе
1949 Сов. ли фарди пенсијачыдыр. (бензоато)-дипиридина меди (II), Координа

е. д.

Илдэн
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ционная химия, т. 5, в. 1 (119), 1979 «Бөјүк дајаг» (1962), «Аршын мал алан» иди. 1947 илдә Алсу р-ну үзрә планла
(совм. с др.). (1966), «Бир ҹәнуб шәһәриндә» (1969), рын јеринә jетирилмәсиндә jүксәк әмәк
мәммәдов Һаҹы Мәммәд оғлу (28. Једди оғул истәрәм» (1970), «Севиль көстәричиләринә наил олмушдур. ССРИ
4.1920, Шамахы—2.8.1981, Бакы)- (1970; киноопера), «Ахырынҹы ашырым» Али Советинин (4-чү чакырыш), Азәрб.

Азәрб. совет мусиги- (1971; 1972 илдә кечирилән 5-ҹи Умум- ССР Али Советинин (1—6-ҹы чағырыш)
чиси, тарзән. Азәрб. иттифаг кино фестивалында киши ро- депутаты олмуш, дәфәләрлә АКп'мк
ССР халг артисти лунун əн јахшы ифачысы мүкафатына үзвү сечилмишдир. З дәфә Ленин орде
(1963). 1948 илдә лајиг көрүлмүшдүр), «Күн кечди» ни, Гырмызы Әмәк Бајрағы, Гырмызы
Азәрб. Дөвләт Тибб (1971), «Сәмт күләји» (1973), «Хаос» Улдуз, «Шәрәф нишаны» орденлари ва
Ин-туну битирмиш- (1974; «Ермәнистанфилм» киностуди- медалларла тәлтиф едилмишдир. Дыр
дир. 1949—70 ил- јасынын истеһсалы), «Дәдә Горгуд» ныс кəнд мәктәби М.-ун алынадыр.
ләрдә hәким-ҹәрраһ (1975), «Илич бухтасы» (1977), «Истин- мәммәдов һүсејн Мүрсәл оғлу
ишләмишдир. Тарда таг» (1979), «Бизи бағышларын» (1979; (1906, Ағcy— 26.3.1974, Бакы)—кен.-м.
чалмағы мүстагил телевизија филми), <0 бирикүн кеҹә (1958). 1930 илдән

өjpəнмишдир. 1930— jарысы» (1981) вә с. филмләрдә чәкил Сов.ЙКП үзвү. 1925

48 илләрдә Азәрб. мишдир. «Шәрәф нишаны» ордени илә илдән Совет Орду
Дөвләт Халг Чалғы тәлтиф едилмишдир. сунда хидмәт етмиш
Аләтләри Оркест- мәммәдов Һәсән һаҹымәммәдһү дир. Тифлисдә һәр

риндә ишләмиш, 1949 илдән Азәрб. сејн оғлу (д. 5.6.1912, индики Илич би мәктәб битирдик

Дөвләт Филармонијасынын солисти ол- р-нунун Шаһтахты к.) Сосиалист Әмә дән (1922) сонра

мушдур. М.-ун сəнəткарлығы үчүн ори- и Гәһрәманы (1949). 1946 илдән Сов. Wүрчүстан атычы

жиналлыг, виртуозлуг, емосионаллыг икп үзвү. Бөјүк Вәтән мүһарибәси полкунда взвод ко

характерик иди. Myғaмлaры (Орта Ма- иштиракчысыдыр. 1942—71 Илләрдә мандири олмушдур.

Һур, Секаһ, Чаһаркаһ, Забул, Шур Илич р-нунун һ. Ҹавид ад. к-зунда
1933—40 илләрдә

вә с.), Азәрб. маһны вә рәгсләрини, колхозчу, мангабашчысы, сәдр вә бри
Бакы һһм һиссә

еләҹә дә Азәрб, бәстәкарларынын әсәр- гадир ишләмиш, 1971 илдән ејни адлы ләриндә мухталиф
ларини мəһарәтлә ифа етмишдир. М. с-зда һесабдардыр. 1948 илдә түтүнчү командир вазифә

классик рус вә Гәрб бәстәкарлары лүк саһәсиндә jүксәк әмәк көстәриҹи- ләриндә, 1940 — 54 илләрдә Азәрб.ССР
әсәрләринин тарда илк ифачыларын- ләринә найл олмушдур. 1969 илдән Ит- Дахили Ишләр Назирлијиндә чалыш
дан олмушдур. о, Бүлбүл, с. Шу- тифаг әһәмијjәтли фарди пенсијачыдыр. мышдыр. 1955 — 63 илләрдә Респ. Јерли
шински, h. Һачыбабабəјов, 3. Адыкө- мәммәдов һүммәт Муса оглу (д. ҺҺм гәраркаһынын рәис мүавини
зәлов вә б.-ны тарда мешајиәт етмиш- 25.5.1928, индики Шəки р-нунун Чај вә рәиси вазифәләриндә ишләмишдир.
дир. ССРИ-нин бир чох шәһәриндә, Гарагојунлу к.) — 1965 илдә ордудан бурахылмышдыр.
һәмчинин хариҹи өлкәләрдә (Франса, метро иншаатчысы, Ленин ордени, 2 Гырмызы Бајраг, Гыр
Белчика, пXP, Maҹ.XP, Иран, Сури Сосиалист Әмәји мызы Улдуз орденлари вә медалларла

ја, Әлҹәзаир вә с.) чыxыш етмишдир. Гәһрәманы (1971). тәлтиф олунмушдур.

«Шәрәф нишаны» ордени илә тәлтиф 1957 Илдән Сов. мәммәдов һүсејн Тағы оғлу; (д.
олунмушдур. иКП үзвү. Әмәк 11.1.1910, индики Кировабад)-әмәк
мәммәдов Һәмид Ҹәфәр оғлу (д. фәалијjәтина 1942 дар дәмирјолчу,Сосиалист Әмәји Гәһрә
3.5.1923, Нах. МССР индики Илич р-ну Илдә к-зда башла- маны (1959). 1940 илдән Сов.ИкП үзвү.
нун Хок к.) Сосиалист Әмәји Гәһрәма мышдыр. 1950 илдән Әмәк фәалијjәтинә 1929 илдә башла
ны (1949). 1951 илдән Сов.Икп үзвү. Бакыда метро ти- мышдыр. 1934 илдән Азәрб. д.ј. Киров
1941—77 илләрдә Илич р-нунун инди Кинтисиндә јерал- абад шө'бәсиндә jол хидмати техники
ки Әзизбəјов ад. с-зунда мангабашчы ты газымачы, 1952 вазифасиндә чалышыр. Ленин ордени,
сы, ферма мүдири вә бригадир олмуш, илдән газымачылар Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени вә ме
1977 илдән һәмин с-зда санитар-техник бригадасынын баш- далларла тәлтиф едилмишдир.
ишләўир. 1948 илдә түтүнчүлүк саhə- чысы ишләмишдир. 1973 илдән сәhbәти- мәммәдов Мавад Мәммәд оғлу
синдә jүксәк әмәк көстәриҹиләринә найл нә керә пенсијаја чыкмышдыр. (1889, Шуша—12.12.1948, Ағдам)
олмушдур. мәммәдов һүсејн Абдулла оғлу Азәрб.-да Совет Лакимијjәти уғрунда
мәммәдов Һәсән (Әбүлһәсән) Аға- (15.5.1906, индики Илич р-нунун Шаһ- мүбариз. 1916 илдән Сов.Икп үзвү.1904
мәммәд оғлу (д. 22.11.1938, Салјан)- тахты к. — 31,5.1972, Нахчыван)-Со- илдән Бакыда нефт мә'дәнләриндә фәһ

Азәрб. совет актјо- сиалист Әмәји Гәһрәманы (1949). 1934— лә ишләмиш, Бакы фәһләләринин тә'
ру. Азәрб.ССР эмәк- 72 илләрдә Калинин ад. к-зда зоотех- тилләриндә фәал иштирак етмишдир.
дар артисти (1971). ник, ферма мүдири вә с. вазифәләрдә 1917—18 илләрдә Бакыда Гырмызы
СЃРИ Дөвлат мү- ишләмишдир. 1948 илдә тојунчулуг гвардија тәркибиндә вә Г. К. Петровун
кафаты лауреаты саһәсиндә jүксәк әмәк көстәриҹилә дәстәсиндә, 1919 илдә исә һәштәрхан вә
(1981). Азәрб. Ленин ринә наил олмушдур. Саритсиндә Гызыл Орду сыраларында

комсомолу мүкафа- мәммәдов Һүсејн Гурбан оғлу əксингилабчылара гаршы вурушмуш
ты лауреаты (1970). (1.11.1900, индики Ордубад р-нунун дур. Азәрб.-да Совет bакимијjәтинин
1973 илдән Сов.ик Дырныс к.—24.11. гәләбәсиндән сонра Шуша газа партија

үзвү. Азәрб. Дөвлат 1970, Бакы)-Со- комитасинин тәшкилатчысы, Агдам
Инҹәсәнәт Ин-туну сиалист Әмәји Гәһ- гәза милис идарәсинин сијаси рәһбәри.
битирмишдир (1962). рәманы (1948). 1920 (1920—24), сонралар Гонагҡəнд газа
1962—72 илләрдә Илдән Сов.Икп иҹраијjә комитасинин сəдри вә с. вәзи

Азәрб. Дөвлат үзвү. Ингилабдан фәләрдә чалышмышдыр. Азәрб.ССР
Драм Театрынын актјору олмушдур. аввал Бакы нефт Али Советинин (1-ҹи чағырыш) де
1962 илдән кинода фәалијjәт көстәрир. мә'дәнләриндә фәһ- путаты олмушдур.

ләлик етмишдир. Мәммәдв Ҹаваншир Муса оғлу
1921 илдә көнүллү (д. 17.10.1915, Шуша-Азәрб, совет ки
сурәтлә Гызылорду но оператору, кино

сыраларына кет режиссор. Түр.ССР
миш, Бакыда һәрби (1948) вә Азәрб.ССР

сијаси мәктәби би (1959) әмәкдар ин

тирдикдән сонра 1925 иләдәк ордуда си vəcəнəт хадими. Ле
јаси рәһбәр ишләмишдир. 1925—51 ил нин мүкафаты ла
ләрдә АКП Исмајыллы, Күрдәмир РК уреаты (1959). Ашга
нын катиби, Гонагкәнд, Гарјакин, Ағcy бад Кино Технику

РК-нын 1-чи катиби, 1951 — 63 илләрдә муну битирдикдән
Нахчыван Вил. Партија Комитасинин (1937) сонра Ашга
2-ҹи катиби, Нах. МССР Али Совети бад киностудијасын

Pəјасəт hej'этинин сəдри олмушдур, да оператор ишлә
h, А. Мәммәдов «Једди оғул истә- 1953—67 илләрдә Азәрб.ССР Али Со мишдир. Бөјүк Вә

рәмә филминдә. вети Pəјасəт hej'әти сəдринин мүавини тән мүһарибәси ил



ти

вү.

jүк Вәтән мүһари. Ахундова, Б., 1962; Разровоззрение офскойа Азербайджане: 1965: История
илләрдә философародов
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ләриндә Мәркәзи Сəнəдли Филмләр jында мк үзвү сечилмишдир. Азәрб. (1938—39), АКП
Студијасынын оператор групунда ол- ССР Али Советинин (2—3-чү чағырыш)
муш, 416» (1942), «Хәзәрлиләр» (1944), депутаты олмушдур. Орден вә медал

Нахчыван Вилајәт
Комитасинин икин

Әбәди одлар дијары» (1945) вә с. филм- ларла тәлтиф едилмишдир. ҹи катиби (1944 —
ләри чәкмишдир. 1950 — 60 илләрдә мәммәдов Шамхал Әлимәммәд оғ 45), Дашкәсән мә'
Бакы киностудијасы»да 12 сәндли лу (д. 15.10.1910, Гарјакин, индики Фү дән комплекси[о ҹүмләдән «Киров адына көрфәздә» зули)-совет кимја
(1956; Венесија бејнәлхалг кинофести кинтисинин рәһбәричысы. Кимја е.д. (1950—53), АДУ-давалынын хүсуси мүкафаты), «Азәр (1954), проф.(1956), кафедрабајҹан мәдәнијjәтинин баһары» (1960) Азәрб.cCP EA м. мүдири,

елми ишләр үзрәвә с.], 2 бәдии [Wөрүш»(1955) вә Mah үзвү (1967), 1942
ны белә japaныр» (1957)] филмин опе проректор (1948—50;

илдән Сов. ИКП үз 1953—59), Азәрб.
ратору олмушдур. М.-ун «Хәзәр нефт ССРИ EA ССР Али вә Ортачиләр һаггында дастан» вә дәнизи Азәрб. Филиалы Ихтисас Тәһсили
фәтһ едәнләр» (1953, 1959, оператор нын Кимја Ин-тун- Комитасинин сəдри (1959—61) вазифәС. Медынски илә биркә; һәр ики фил да үзви кимја лабо- ләриндә чалышмышдыр. 1958 илдан
мин реж. Р. Кармен) сәнәдли филмлә раторијасынын мү- Азәрб.CCP EA Ҝеолокија Ин-тунда мә'ри совет сәнәдли кинопублицистикасы дири (1937—43), hə- дән ишлари секторунун рәһбәридир.нын тијмәтли әсәрләриндәндир. М. 1960 мин ин-тун директо- М.-ун филиз мә'дән елми саһәсиндә тәдилдән Мәркәзи Елми-Күтләви Филмлар ру (1943—52), АДУ- гигaтлaры вар. АКП МК үзвлүjүнә наКиностудијасында (һазырда «Сентр-нун үзви кимја кафедрасынын мүдири мизәд (1952), АКП мк үзвү (1960) ва
научфилм) фәалијjәт көстәрир. М. (1943—52), В. И. Ленин ад. АПИ-нин Азәрб.ССР "Али Советинин (3-ҹү ча
Кино сəjahəти» алманахынын јарады- кимја кафедрасынын мүдири (1956— ғырыш) депутаты олмушдур. Тырмызы
чыларындандыр. Азәрб, совет елминин 59), Азәрб.CCP EA J. Һ. Мәммәдәлијев Әмәк Бајрағы ордени вә медалларла
наилијjәтләриндән бәһс едән «Ахтаран ад. Нефт Кимјасы Просесләри Ин- тәлтиф едилмишдир.
тапар» сәнәдли филми, «Шуша», «Го- тунда биоложи актив маддəлəрин син
бустан», «Улан-Батор», «Бакуриани», тези вә технологијасы лабораторија- месторождений шахтным способом, Б.,Әсәрләри: Разработка нефтяных

«Лаһыҹ», «Күр боjунҹа», «Загатала етүд- сынын мүдири (1959—78) олмушдур. 1956; Классификация систем подземной раз
ләри», «Түмен» мəнзәрә филмлари М.- Əсас тэдгигaтлaры пестисид хассәли работки рудных месторождений, Б., 1979.
ун 70-ҹи илләрдә чәкдији әсәрләрдир. гликол ефирләринин синтези вә тәдги

Әд.: Рзаева М., Документальное гинә аиддир. М.-ун рәһбәрлији илә мәммәдoвa Acја Әли гызы (д. 5.
кино Азербайджана, Б., 1971; Курба- бир сыра јени пестисид (һербисид, ин 4.1928, индики Фүзули р-нунун Дөвлат
нов М., Рагимов ч., Джаваншир сектисид, акарисид, функисид вә с.) јарлы к.)-Сосиа
Мамедов, Б., 1976.

синтез едилмиш, гликол ефирларинин лист Әмәји Гәһрәма
ны (1948). 1950 ил

мәммәдов Ҹәлал Ҹаббар оғлу (д. синтези үчүн јени усуллар ишланиб
9.12.1918, Јереван)— Азәрб, совет јазы- hазырланмышдыр. Jүксəкихтисослы дән Сов.Икп үзвү.

чысы, тәрҹүмәчи, тəнгидчи. Азәрб.ССР елми кадрлар һазырланмасында хид 1944—59 илләрдә
әмәкдар инҹәсәнәт хадими (1978). 1961 мəти вар. «Шәрәф нишаны» ордени вә Фузули р-нунун ин

дики Телман ад.илдән Сов. Икп үзвү. Мүасирләрин медалларла тәлтиф едилмишдир.
həјатындан бәһс едән «Нуранә» (1961), Әсәрләри: Исследование в области с-зунда манга баш

«Кәлирәм, Сакүл» (1974) hекајә вә синтеза простых эфиров гликолей, Б., 1944; чысы, китабхана мү

повест китабларынын мүәллифидир. Простые эфиры гликолей, Б., 1961; Прос дири, Фүзули р-н

«Мәрзијə Давудова» (1949), «Һәсән бәј тые галоидоэфирыи их биологическая ак комсомол комитаси

Зәрдаби» (1949), «Әләсҝәр Әләкбәров» тивность, Б., 1966. нин катиби, Дөвлат

(1954), «Рза Тәһмасиб» (1966) моногра- мәммәдов Шејдабəј Фәрәҹ оғлу јарлы кəнд Совети
фијалары, әдәби-тəнгиди, публиcистик (23.1.1912, Дәрбәнд) — совет философу. нин сəдри олмуш,
мәгаләләри вар. Рус әдәбијjaтындaн РСФСР әмәкдар елм хадими. Фәлсә 1959 илдән Фүзули р-н барамагурутма
Азәрб. дилинә, Азәрб. әдәбијјатындан фә с.д. (1963), проф. (1965). 1939 ил идарәсинин мүдиридир. 1947 илдә тахыл

рус дилинә тәрҹүмәләр eдир. «Азәр- дән Сов. Икпі үзвү. Москва тарих, чылыг саһәсиндә jүксәк әмәк көстәри
бајҹан» журналынын редактору (1966— фәлсәфә вә әдәбијјат ин-туну (1938), чиләрина наил олмушдур, «Шәрәф ни
76)

Нәшријјат Комитəси сəдринин бирин- битирмишдир. 1938 илдән фәлсәфәдән мәммәдОВА Әзизә Әбдүлбағы гызы
ҹи мүавини (1976 илдән), ACE Елми дәрс дејир. Ломоносов ад. МДҰ-нун (1892, Тифлис, —14.8.1961, Бакы)

редаксија шурасынын үзвүдүр (1976). проф.-дур. Фәлсәфә тарихи, Шәрг Азәрб. совет актри
«Шәрәф нишаны» ордени илә тәлтиф фикри тарихи, атеизмин нәзәри вә та сасы. Азәрб.ССР
едилмишдир. рихи мәсәләләри саһәсиндә ишлајир. әмәкдар артисти

Әсәри: hалә, Б., 1978. «Философскије науки» журналы ре (1936). ә. Зүлало

мәммәдов Ҹәлил Фәрзәли оғлу мәсләһәтчиси (1970—1971) олмушдур.
даксијасынын үзву (1958—1969) вә елми вун гызыдыр. Илк

азəрб. актрисалар
(12.11.1910, индики Гасым Исмазылов

Әсәрләри: Философские и общест дан олан м. сәһнә
р-нунун Гарагојун венно-политические взгляды Низами, М., фәалијjәтинә Бакы
лу к. — 20.6.1953, 1959; Очерки по истории философии в Рос да Әли Бајрамов
Бакы) Сосиалист сии. Вторая половина XIX и нач. XX века, клубу нәздиндәки
Әмәји Гәһрәманы М., 1960 (мүәллифләрдән бири вә ред.); драм дəрнəјиндә

Философские и естественнонаучные взгля(1949). 1931 илдән ды зардаби, Б., 1961; башламыш, сонра
үзвүБө- М. Ф. лар Бакы Азад Təн

мысли в ТеатГид-Таблиғ
бәси иштиракчысы, лософии фи

рында (1921—25),
1934—53 в ссср, м., 1968 мүәллиф- Бакы Түрк Ишчи Театрында (1925—33),
Јевлах РХМШ-нин ләрдән бири),

дарда барой филаеви, М.,по истории азер- 1933 илдән исә м. Әзизбəјов ад. Азәрб.
мүдири, Газах вә байда
Загаталада совет по истории философской и общественно-по- дир. м. мүхталиф характерли образлитической мысли впартија мәктәбинин л Туркменистане, м, лар japaтмышдыр. О, хүсусилә милли1970; М. Ф. Ахундов, М., 1978.
директору, АКП колоритли азəрб. гадын ролларынын ән

Масаллы РК-нын 1-ҹи катиби, АКП Ба- мәммәдов Ширәли Нәсирзадә (д. јахшы ифачысы кими шөһрәт газан
кы Вил. Комитасинин катиби вә АКП 25.12.1904, индики Ордубад р-нунун мышдыр. Әсас роллары: Түкәз, Зиба
МК-нын партија, һәмкарлар иттифагы Дәстә к.) — мә'дән ишлари саһәсиндә («Һаҹы Гара», «Ләнкәран ханынын вә
вә комсомол органлары шө’бәси мүдири- совет алими. Техника e.д. вә проф. зири», М. ФАхундов), Һафизә («Пәри
нин мүавини вә с. вазифәләрдә ишлә- (1948), Азәрб.CCP EA акад. (1968; м. ҹаду», Ә. Б. Һагвердијев), Фатманисә,
мишдир. 1948 илдә Масаллы iр-ну үзрә үзвү 1959). 1921 илдән Сов.Икп үзвү. Ҝүлнисә, Шәрәбаны («Алмас», «Солғун
к.т. cahəсиндә планларын јеринә jети- Москва Мә'дән Академијасыны битир- чичәкләр», «Јашар», 4. Ҹаббарлы),
рилмәсиндә jүксәк әмәк көстәричиләри- мишдир (1930). Москва Мә'дән Ин- Залха («Тој», с. Рәһман), Сәнәм («Көз. Ақп досент вә кафедра рәһбәри həкими», И. Сәфәрли), Василиса («һә



506 мәммәдОВА

тиф едилмишдир. 1967 илдән Иттифаг мәммәдОВА Совгат Баба гызы (д.
әһәмијjәтли фарди пенсијачыдыр. 1931, индики Шəки р-нунун Бидејиэ
мәммәдОВА Ҝүлхар Иси гызы (д. к.)—Сосиалистәмәји Гәһрәманы (1950).
19.2.1923, индики Ағдам р-нунун Mah- 1948—53 илләрдә Шәки р-нунун Ленин
рызлы к.)-Сосиалист Әмәји Гәһрәма- ад. к-зунда мангабашчысы ишләмиш,
ны (1951). 1946 илдән Сов.икп үзвү. 1953 илдән колхозчудур. 1949 илдә тү
1941 — 67 илләрдә Ағдам р-нунун Ор- түнчүлүк саһәсиндә jүксәк әмәк көс
ҹоникидзе ад. к-зунда мангабашчысы тəриҹиләринә наил олмушдур.
олмуш, 1967 илдән колхозчудур. 1950 мәммәдОВА Сона Аббасəли гызы
илдә памбыгчылыг саһәсиндә jүксәк (д. 16.4.1928, индики Ханлар р-нунун
әмәк көстәриҹиләринә наил олмушдур. Шәмшәддин к.)-Сосиалист әмәји Гəh
мәммәдОВА Мәһпарә Гара гызы рәманы (1950). 1953 илдән Сов. ИКП үз
(д.22.4.1910, индики Зәнҡилан р-нунун вү. 1943 илдән Ханлар р-нунун «Азәр
Тәрәкәмә к.) — Сосиалист Әмәји Гәһрә- бајҹан» с-зунда фәһлә ишләфир. 1949

ә. ә. Мәм
маны (1948). 1949 илдән Сов.Икп үзвү. илдә үзүмчүлүк саһәсиндә jүксәк әмәкмəдова

Залха («Тој», 1942—67 илләрдә Зәнкилан р-нунун Тел- көстәриҹиләринә наил олмушдур.
с. Рәһман) ман ад. к-зда вә «Коммуна» с-зунда мәммәдОВА Суғра Мәммәд гызы

ролунда. мангабашчысы ишләмишдир. 1947 илдә (д. 22.3.1926, индики Шамхор р-нунун
памбыгчылыг саһәсиндә jүксак әмәк Тәзәкәнд к.) — Сосиалист әмәји Гəh

јатын дибиндә», М. Горки) ва 6 м, көстәриҹиләринә наил олмушдур. 1968 рәманы (1949). 1941 — 77 илләрдә Шам
һәмчинин илк азəрб. кино актрисала

илдән Иттифаг әһәмијjәтли фарди пен- хор р-нунун Әзизбəјов ад. с-зунда ман
габашчысы ишләмишдир. 1948 илдә

рындан олмуш, «Һаҹы Гара», Исмәт», мәммәдОВА Мәсмә Мүсејиб гызы (д. үзүмчүлүк саһәсиндә jүксәк әмәк көс
Алмас», «Јени һоризонт», «Wөрүш», 28.8.1923, "Салјан) — совет идманчысы, тәриҹиләринә наил олмушдур. 2 дәфә
«Сәһәрә вә с. филмләрдә чәкилмишдир. кимнаст. ССРИ идман устасы (1949), Ленин ордени илә тәлтиф едилмишдир.Гырмызы Әмәк Бајрағы вә «Шәрәф ни- Азәрб.CCP әмәкдартәлтифшаны» орденлари илә

мәшгчиси (1957), 1977 илдән Иттифаг әһәмијjәтли фарди
едил- Үмумиттифаг дәрәҹәли haким (1958). пенсијачыдыр.

Мишдир. АзДБТИ-ни битирмишдир (1950). Ҝим- мәммәдОВА Умилејла Әли гызы
Әд.: Исмазылова А., Азәрбај, настика үзрә Азәрб. чемпиону (1937 — (д. 1916, индики Газах р-нунун Көчәсҝәр

ҹан гадынлары сәһнәдә, Б., 1977. 38), ССРИ чемпионатларынын вә бејнәл к.)-Сосиалист әмә

мәммәдОВА Әсмəр Вәли гызы (д. халг јарышларын иштирокчысы вә мү ји Гәһрәманы(1948).
1954 илдән Сов.25.5.1911, индики Газах р-нунун Әзиз кафатчысы олмушдур. Бөјүк Вәтән мү

бəјли к.) — Сосиалист Әмәји Гәһрәманы Һарибәсинин иштиракчысыдыр. 1950—70 икп үзвү. 1931—64

(1948). 1938—65 илләрдә Газах р-нунун илләрдә АзДБТИ-дә баш мүәллим ишлә илләрдә Газах р-ну

Әзизбəјов ад. вә б. к.-зларда
мишдир. 1970 илдән Азәрб. Инҹәсәнәт

манга
нун индики Низами

башчысы, колхозчу ишләмишдир. 1947 Ин-тунда бәдән тәрбијəси вә идман ка ад. к-зунда манга

саһәсиндә jүксәк мәммәдОВА Пакизә Гурбан гызы
федрасынын мүдиридир.илдә памбыгчылыг башчысы вә колхоз

әмәк ҝөстәриҹиләринә наил олмушдур. (д. 17.3.1913,
чу ишләмишдир.

1965 илдән Иттифаг әһәмијjәтли фарди индики Гутгашен р-ну 1947 илдә памбыг
нун Бөјүк Әмили к.) — Сосиалист әмә чылыгпенсијачыдыр.

саһәсиндә

мәммәдОВА Зивәр Нәҹәфгулу гы- jи Гәһрәманы (1950). 1943 илдән Сов. jүксәк әмәк көстә

зы (14.6.1902, Бакы—22.4.1980, Бакы) икп үзвү. 1938—67 илләрдә Гутгашен риҹиләрина

— илк азəрб. hејкәлтәраш гадын. Бакы р-нунун ə. Бајрамов ад. к-зунда кол олмушдур. Гырмы
Али Рәссамлыг Мәктәбини битирмиш хозчу, мангабашчысы ишләмишдир. зы Әмәк Бајрағы ордени илә тәлтиф

1964дир (1924). Бир мүддәт С. Д. Ерзја вә 1949 илдә түтүнчүлүк саһәсиндә бүк- едилмишдир. илдән Иттифаг
п. в. Сабсајын е'малатханаларында сәк әмәк көстәриҹиләринә наил олмуш- әһәмијjәтли фарди пенсијачыдыр.ишләмишдир. 1930— 40 илләрдә japaт дур. 1967 илдән Иттифаг әһәмијjәтли мәммәдОВА һумај әләкбәр гызы

(д. 8.3.1925, индики Шамхор р-нунун
дығы ә. Әзимзадә, һ, Сарабски, м. мәммәдОВА Сиддигә Рза гызы (д. Тәзәкәнд к.) — Сосиалист әмәји Гəh
Әзизбəјов, Совет Иттифагы Тәһрәманы 8.3.1925, индики Илич р-нунун шәһри- рәманы (1949). 1942—66 илләрдә ШамИ. Сүлејманов, Вәтән мүһарибәси гəh
рәманы һ. Әлијев, Бəсти Бағырова вә б. јар к.) — совет био- хор р-нунун Әзизбəјов ад. с-зунда ман

нын бүст-портретләри, Y. Һаҹыбəјовун
логу. Биолокија е.д. габашчысы олмуш, 1966 илдән Шамхор

hејкәли (кипс, 1950) М.-нын ән јахшы
(1971), проф. (1973). с-з фәһлә истеллак ҹәмијjәтиндә ишлә
1959 илдән Сов. jир. 1948 илдә үзүмчүлүк саһәсиндә

ишләриндәндир. Кичик пластика әсәрлә ол
ри вә тәтбиги сəнəт нүмунəлəри (каса,

икп үзвү. 1950—63 jүксәк әмәк көстәриҹиләринә наил

ваза, күлгaбы вә с.) дә japaтмышдыр.
илләрдә АКТИ-дә мушдур. 2 дәфә Ленин ордени илә тәл

мәммәдОВА Jacәмән Нифталы гы ассистент, досент тиф едилмишдир.

зы (д. 1924, индики Газах р-нунун Гы
олмуш, 1963 илдән мәммәдОВА Шәфигә Һашым гызы
Битки Мүһафизә- (д. 30.3.1945, Дәрбәнд) — Азәрб. совет

раг Кәсәмән к.)-Сосиалист Әмәји Гəh Азәрб.
рәманы (1950). 1944 илдән Сов. ИқП үз си Институтунун актрисасы.

вү. 1941—57 илләрдә Газах р-нунун директорудур. Тәд- CCP әмәкдар артис
гигаты ССРИ

«Искра» к-зунда мангабашчысы ишлә субтропик ти (1974).
мүкафаты

миш, 1958 илдән Јеникәнд ХДС Иҹ
вә мешә биткиләри- Дөвләт

(1981).
раијjә Комитасинин сəдридир. 1949 илдә

ни зəрəрвериҹиләр- лауреаты

памбыгчылыг саһәсиндә jүксәк әмәк көс- әтраф мүһитә тәһлүкәсиз тə"сир көстә- мүкафаты лауреаты
дән мүһафизә етмәкдә еффектив вә Азәрб.ССР Дөвләт

тәриҹиләринә наил олмушдур. Азәрб. рәп проблемә һәср едилмишдир. М. (1980). Азәрб. Дөв
ССР Али Советинә (3-ҹү чағырыш) ентомологларын Москвада кечирил ләт Инҹәсәнәт Ин

депутат сечилмишдир. Гырмызы Әмәк миш 13-ҹү Бејнәлхалг конгресиндә мә'- туну битирмишдир
Бајрағы ордени илә тәлтиф едилмишдир. рузә илә чыxыш етмишдир. 1976 илдән (1967). Һәмин илдән
мәммәдОВА Күләбәтин Әлиш гызы В. И. Ленин ад. ҮИКТЕА-нын Загаф- Азәрб. Дөвләт Драм
(д. 14.1.1920, индики Ағҹабәди р-нунун тазија ше' бәси битки мүһафизаси бөл- Театрында чыхыш
Аразбары к.) — Сосиалист әмәји гәһрә- мәсинин сəдридир. АКП'29-му гурулта- едир. Роллары:Маша
маны (1950). 1952 илдән Сов.Икп үзвү. jынын нүмajәндәси олмушдур. 2 Гыр- («Манлы мејит», Л. Толстој), Ҝертру
1937—67 илләрдә Ағҹабәди р-нунун Ҹа- мызы Әмәк Бајрағы, «Шәрәф нишаны» да («Һамлет», В. Шекспир), Севда
паридзе ад. к-зунда мангабашчысы, Үзе- орденлари илә тәлтиф едилмишдир. («Xəјјам», h. Ҹавид), Сона («Дәли јы
jиркəнд кəнд советинин сəдри ишләмиш ғынҹағы», Ҹ. Мәммәдгулузадə), Таһи
дир. 1949 илдә памбыгчылыг саһәсиндә Әсәрләри: Kəнд тəcəppүфаты ен- рә («Нағыл башлананда», И. Гасымов),
jүксәк әмәк көстәриҹиләринә наил ол- томоложијасы, Б., 1964; Азәрбајҹанда кəнд Анжел («Məhв олмуш күндəликләр»,
мушдур. Азәрб.ССР Али Советинин (5- тәсәррүфаты биткиләринин озијанвeричи- и. әфәндијев), Дилара («Шәһәрин јај
чи чакырыш) депутаты, АКП 21—26- субтропик битдиларин зәрәрвериҹи едәстә кунлари», Анар) вә б. М. кино актрисасы
мушдур. 2 дәфә Ленин ордени илә тәл- дəри, Б., 1974.

ликлари вә онлара гаршы мүбаризә тəдбир- кими дә танынмыш, «Гараҹа гыз», «Би
зим Ҹәбиш мүәллим», «Дәдә Горгуд»

наил

ол
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ләнмишдир. 0, Азәрб. опера сәһнәсиндә синин илк күнләриндән көнүллү ҹәб
рус вә дүнја вокал сəнəтинин əн јахшы һәјә кетмиш, Гара дәниз Донанмасында
ән'әнәләрини милли мусиги хүсусиј- 43 %-ли həрби госпиталда хидмәт ет
jәтләри илә әлaгәләндирмишдир. Əсас миш, Новороссиіск ш.-нин азад едилма
партијалары: Розина («Севилја бәр- си уғрунда ҝедән дөјүшләрдә 18-ҹи Ор
бәри», ҹ. Россини). Лакме («Лакме», дунун тәркибиндә тибб ишчиси кими
л. Делиб), Ҹилда («Риголетто», М. Вер- иштирак етмишдир. 1948 илдә ордудан
ди), Олимпија («Һофманын нағылла- тәрхис олунмушдур. 1949—51 илләрдә
ры», Ж. Оффенбах), Маргарита Валуа Ленинградда, 1951—61 илләрдә Узаг
(«Һукенотлар», ҹ. Мејербер), Гар гыз Шәргдә һәрби госпиталларда ишләмиш,
(«Гар гыз», н. Римски-Корсаков), 1961 илдән Бакыда Баш Аптекләр
Антонида («Иван Сусанин», м. Глин- Идарәси системиндә чалышыр. 1978
ка), Ануш («Ануш», А. Тигранјан) вә б. илдән респ. әһәмијjәтли фарди пенси
М.-нын јарадыҹылығында Шаһсәнәм јачыдыр. 1965 илдән Мүбарибә ве
(«Шаһсәнәм», Р. Глиер), Нәркиз, Ҝүл- теранлары совет комитасинин Бакы

ш. ь. Мәммәдова «Истинтаг» фил- зар («Нәркиз», «Шаһ Исмајыл», М. шв" бәсинин сəдр мүавинидир. Гырмы
Магомаев), Ҝүлчөһрә («Аршын мал зы Улдуз ордени вә медалларла тәлминдә.

алан», Y. hаҹыбəјов) партијалары хү- тиф едилмишдир. М.-К.-ја очерк,
«Хошбахтлик гајғылары», «Чарвадарла- суси јер тутмушдур. М.-нын репер- ше'р, повест вә с. həср олунмушдур.
рын изи илә», «Ад күнү» (телевизија туарына Азәрб., ермәни, күрҹү хале «мәммәдовЧУЛУf. — Совет Ит
филми), «Истинтаг» вә с. филмләрдә маһнылары, рус вә Гәрб бәстәкарла- тифагы Гәһрәманы И. Мәммәдовун
чәкилмишдир. рынын камера-вокал әсәрләри дахил икидлији шәрәфинә 1942 илдә өн ва
мәммәДОВА Шөвкат Һәсән гызы иди. м. Тбилиси, Одесса, Москва, арха ҹәбһәдә ҝениш јајылмыш һәрәкат.
(18.4.1897, Тифлис—8.6.1981, Бакы) — Кијев, Ленинград, Дашкәнд вә с. шә- «М.-ун тәшәббүсчүсү л. Шмидт ад.
Азәрб. совет мүғән һәрләрдә, һәмчинин Парис вә Тәбриздә 3-дун коллективи олмушду. «М.» һә
ниси (лирик колора чыхыш етмишдир. М. Азәрб. Театр ҹә- рәкатынын иштирокчылары истеһсал
тур сопрано), педа нормаларыны, ҹәбһә сифаришларини
гог, мусиги хадими; вахтында, кејфи јjәтлә вә артыглама
илк азəрб. профес сы илә јеринә jетирмәкдә фәреләнир

диләр. «М.ҹәбһәдә совет әскәрләсионал гадын мүғән

ни. ССРИ халг ар ринә вәтәнпәрвәрлик һисси ашыла -
тисти (1938). 1942 ил магда, өн ҹәбһә илә арха ҹәбһә ара
дән Сов.Икп үзвү. сында ваһид әлaгә japaдылмасында
Ушаглыгдан мусити мүəjjән рол оjнамышдыр.

МәммәДРӘһимоВА Минара А6вә театра мараг көс
тəрмиш, 6 јашындан дуләли гызы (д. 21.10.1922, индики
мусиги илә мәшғул Гутгашен р-нунун Бөјүк Әмили к.)

Сосиалистәмәји Гәһрәманы (1950).олмушдур. Тифлис
мусиги мәктәбини битирдикдән сонра 1943 илдән Сов.Икп үзвү. 1943—73
(1910) м. тәһсилини давам етдирмәк илләрдә Гутгашен р-нунун ə.Бајрамов
үчүн 1911 илдә Милана кетмиш, бу - ад. к-зунда колхозчу вә мангабашчысы

рада мәшһур мүғәнни Д. Амброзио - ишләмишдир. 1949 илдә түтүнчүлүк
саһәсиндә jүксәк әмәк көстәриҹиләринадан дәрс алмышдыр (икинҹи дәфә Ми

ланда 1927 — 29 илләрдә олмушдур). наил олмушдур. 1973 илдән Иттифаг
әһәмијjәтли фарди пенсијачыдыр.
мәммәдXAHлы Әнвәр Гафар оғ

Ш. h. Мәммәдова Нәркиз («Нәр- лу (д. 29.2.1913, Ҝөjчај ш.)— Азәрб.
киз», М. Магомајев) ролунда. совет јазычысы,

насир, драматург.
мијjәтинин илк сəдри олмушдур (1945— Азәрб.CCP әмәкдар
52). 1945—81 илләрдә Азәрб. Дөвлат инҹәсәнәт хадими
Консерваторијасында педагожи фәалиj (1963). Үмумитти
jәт көстəрмишдир (1949 илдән проф.). фаг Дөвләт Кинема
Азәрб.ССР-дә бир чох мүғэнниләрин тографија Ин-туну
(М. Магомајев, Ф. Əhməдова вә б.)

ш. h. Мәм- jетишмәсиндә М.-нын бөјүк хидмати
битирмишдир (1938).

мəдова Илк ири һәҹмли әсә
Шаһсәнэм олмушдур. Азәрб.ССР Али Советинә ри Бакы нефтчилә

(«Шаһсәнәм», депутат (1—4-ҹү чакырыш) сечилмиш ринә һәср олунмуш
Р. Глиер) ро- дир. 2 дәфә Ленин ордени, 2 Гырмызы «Бурулған» (1934)

лунда. Әмәк Бајрағы вә «Шәрәф нишаны» ор повестидир. «Бакы
денләри, Һәмчинин медалларла тәлтиф кеҹәләри» (1936),

1917—21 илләрдә м. Кијев консерва- едилмишдир. «Ајна» (1939), «Гәрбә атәш» (1943),
торијасында охумуш (А. Шперлингин Әсәри: Пути развития азербайджан- «Аналар вә jоллар» (1943), «Дирилик
вокал синфи үзра), бурада Р. Глиер.zə ского музыкального театра, М., 1931.. чешмәси» (1944), «Анд» (1947), Lызыл
биркә вердиклари консертләрдә Азәрб. әд.: Азербайджанская музыка. Сб. гөнчәләр» (1949) китабларында јени ҹә
мусигисини таблиғ етмишдир. Азәрб. статей, м., 1961; Данилов Д., Шовкет мијjәт уғрунда мүбаризәнин епизодлаМамедова, Б., 1976.
да Совет haкимијjәти гурулдугдан сон ры, јени инсанын мә'нәви аләминин
ра М. Бакыја көчмүш, милли мусиги мәммәДОВА - космоДЕМЈАН- формалашмасы просеси əкс олунмуш
мәдәнијjәтинин тәрәггиси үчүн кениш сКАЈА Дүррә Әлаббас гызы (д. 25.12. дур. «Гаралмаз күнәш», «Дирилик чеш
иҹтимаи фәалијjәтә башламышдыр. 1923, индики Шəки мəси» hекајəлəри Азәрб. әдәбијјатында
М.-нын тәшәббүсү илә 1923 илдә Ба р.)— Бөјүк Вәтән Лениниананын көзәл нүмунəлəрин дән
кы Театр Техникуму (1923—25 илләр мүһарибәси ишти- дир, М.-нын һекајəлəри Азәрб. совет
дә директору олмушдур) ачылмыш, нот ракчысы, баш леј- әдәбијјатында лирик-романтик нәсрин
нәшријјаты тә'сис едилмишдир. м. тенант, ССРИ тибб инкишафында мүһүм рол оjнамышдыр.
Азәрб. Опера вә Балет Театрынын сəh хидмәти ə'лачысы. Бөјүк Вәтән мүһарибәси илләриндә
нәсиндә илк дәфә 1921 илдә Виолетта Азәрб.CCP әмәкдар ҹәбә гәзетинин мүхбири олмуш, ҹә
(«Травиата», М. Верди) партијасында сәһијjә ишчиси нуби Азәрб. зәһмәткешләринин ағыр
чыхыш етмиш, 1948 иләдәк (фасиләдәр (1981). 1944 илдән һәјатындан вә мүбаризасиндән бәһс
лә) театрын солисти олмушдур. Ҝүҹ Сов.ЙКП үзвү. 1940 едән һекајәләр јазмышдыр («Карван
лү мусиги дујуму вә Jүксәк вокал мә илдә Бакы Әҹзачы- дајанды», «Гызыл гөнчәләр», «Баш
дәнијjәтинә, jүнкүл, мәлаһәтли, ахы лыг Техникумуну хијабанда» вә с.). м. Азәрб.-да Совет
ҹы сәсә малик олан М.-нын ифасы, битирмишдир. Бө- hакимијjәтинин гәләбәсинә һәср олун
һәмчинин актјорлуг мəһарәти илә фәрг jүк Вәтән мүһарибә- муш «Шәргин сəhəри» (1947), ҹәнуби
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Азәрб. халгынын милли азадлыг мүба- әдәбијјатын инкишафына һамилик едән мәнәви зƏPƏР, Бүгугда—геј
ризәсиндән бәһс едән «Од ичиндә» (1951) М.-ун дөврүндә Бағдадда «Һикмәт еви» ри-әмлак характерли зијан; физики ва
пjесләринин мүәллифидир. «Ширван japaдылды, јунан, һинд вә с. әлјазма- ја һүгуги шәхси шәрәф вә ләjarəтдән,
көзәли» (1957) лирик комедијасында лары әрәб дилинә тәрчүмә едилди; мү- нүфуздан салмаг, она мә'нәви вә физи
еһкамчы алимләр тəнгид олунур. Ко- тәзилилик дөвләт мәзһәбинә чеврилди. ки азаб вермәк вә с. илә ифадә олунур.
медија Загафгазија театр баһарында М.-ун дөврүндә Хилафәтә каршы күч- Совет вәтәндашларынын шәрәф вә лә -
1-ҹи дәрәҹәли диплома лајиг көрүл- лү чыxышлар олмушдур. 816 илдә баш- јагəти һәм ҹинаjәт гајдасында (бах
мүшдүр (1957). М.-нын сcенарилəри ланан Бабәк һәрәкаты Хилафәги сар- Бөһтан, Тәһгир), һәм дә мүлки гајда
əсасында «Бәхтијар» киноновелласы, сытды вә онун тәнәззүлүнү сүр'әтлән- да (бах мəс., Азәрб.ССР Мүлки Мә
«Фәтәли хан» (Мәһди һүсејнлә биркə), дирди. ҹәлләси, м. 7) мүдафиә едилир. Совет
«Мәһәббәт дастаны», «Бабәкә бәдии мәHБәшҮНАСлыг — комплекс хү- ганунвериҹилијиндә М.з.-ә керә әмлак
филмлари чәкилмишдир. А.С. Пушкин, суси тарих фәнни, тарихи мәнбәләр, өдэмәси нәзәрдә тутулмур.
Л. Н. Толстој, м. Горки, А. Н. Ост- онлaрын ашкара чыхарылмасынын нә- Хариҹи өлкәләрин ганунвериҹили
ровски, В. Шекспир, Г. Флобер, Стен- зәријjә вә тәҹрүбәси, өjpәнилмаси вә jиндә М.з.-ин пулла өдәнилмәсинә jол
дал вә т. Драјзерин әсәрләриндән тәр- истифадә едилмәси һаггында елм. М.- верилир. Өдəмəнин өлчүсүнү мәһкәмә
ҹүмәләр етмишдир. Әсәрләри ССРИ ын нәзәри вә тәгбиги саһәләри вар. Нә- мүəjjән едир.
халглары дилләринә вә бә'зи хариҹи зəри М. тарихи мәнбәләрин japaнмасы мәнәнәләр (Aphidinea) — барабар
дилләрә тәрҹүмә олунмушдур. 4 орден ганунaујғунлугларыны, онларда реал ганадлылар дәстәсиндән һәшәрат там
вә медалларла тәлтиф едилмишдир. тарихи просесин əкс олунмасыны өjpə- фәсиләси. Бәдәнинин уз. 0,5 мм-дән 6

Әсәрләри: Сечилмиш әсәрләри, нир, мәнбәләри тасниф ёдир вә мәнбәләр мм-дәк олур. Ганадлы М.-ин 2 ҹүт зәйф
Б., 1960; Алые бутоны, М., 1964. үзәриндә тарихи тәдгигaтлaрын методи- дамарлы ејни ганады вар. Дүнјада 2500,

Әд.: Азәрбајҹан әдәбијјаты тарихи, з

чилддә, ч. 3; Б., 1957; Азәрбајҹан совет ги (конкрет) М. тарихин ајры ајры Азәрб.ССР-дә 270-дәк нөвү, мә'лумдур.
касыны ишләјиб һазырлајыр. Тәтби - ССРИ-дә 800-дән артыг, очүмләдән

одобијјаты тарихи, 2 чилдда, Б., 1967.
cahəлəри, бөлмәләри, дөврлари вә проб- м. битки тохумаларында ејбәҹәр фыр

мәммәдXAHов Мәммәдхан Мәм- лемлəринин М.-ындан јараныр. Тарихи лар әмәлә ҝәтирир. Партенокенез јолла,
мәдхан оғлу (1881, индики Фузули мәнбәләрин тəнгиди тәһлили һәлә антик јумуртагојмагла, диридоғмагла

р-нунун Гочәһмəдли тарихчиләрә дә мә'лум иди. Мәнбәләрә лыр. Гышы мајаланмыш јумурта мәр
к.— 1938) — Азәрб.- марксист мүнасибəтин эсас принсиплә- hәләсиндә кечирир. Илдә 20-дәк нәсил
да Совет haкимијjә- рини В. И. Ленин ишләјиб һазыpламыш- верир; колонијаларла јащајыр. Битки
ти уғрунда мүбариз, дыр. Марксист М. мәнбәләрә реал һә-ләрлә, гидаланырлар.
1917 Илдән Сов. гигәти экс етдирән мүрәккәб ичтимаи мәнзәРӘ ЖАНРЫ, пејзаж (фр.
иКП үзвү. 1902 ил- hадисә кими бахыр. Јазылы мәнбәләрин paysage, pays— өлкә, јер)-тәсвири сә
дән Бакы нефт мә' - əсас өjpəпилмә методу мә'хәзшүнacлыг нəтдә тәбиәти тәбии вә ја инсан тәрә
дәнләриндә ишлә- тәдгигатыдыр (тәһлил вә синтез). финдән мүəjjән шәклә салынмыш һалда
миш, 1905—07 илләр Муасир совет М.-ында heсaблajан тәсвир едән жанр. Тәбиәт тәсвирләрина
ингилабында иш- електрон машынлардан истифадә олу- həлə Неолит дөврүндә тәсaдүф. еди
тирак етмишдир. Бур, нәзәри проблемләр ишланиб ha- лир. Орта асрләрдә мүсәлман Шəрги
Бакы пролетариаты - зырланыр, тəдгигaтлaрын мә'хәзү- өлкәләриндә, һиндистанда, Һинд-Чин
нын 1914 ил јај тә'- наслыг базасы кенишләнир. ССРИ-дә дә М.ж.-ндан китаб миниатүрләриндә
тилинин иштиракчы- м. саһәсиндә тәдгигат марказлари: истифадә едилмишдир. М.ж. мүстагил

ларындан олмушдур. 1917—19 илләрдә ССРИEA Тарих бөлмәси јанында Ар- жанр кими орта әср Чин бојакарлы
Гарјакин газасында гырмызы гварди- хеографија комиссијасы, ССРИ EA ғында формалашмышдыр (Го Си, Ма
ја сыраларында əксингилабчылара гар- ССРи Тарихи Ин-тунун м, бөлмәси, Јуан, муси вә б. бојакарларын мән
шы вурушмуш, партија өзәкләринин Москва вә Кијев ун-тләринин м. ка- зәрәләри). 13—15 əсрләрдә Гәрби"Авро
Japaдылмасында иштирак етмиш вә Гар- федралары вә с. инҹәсәнәтиндә мәнгәрә мотивлари
јакин гәза Партија Комитасинин сəдри, Азәрб.-да М.-ын көкләриңә албан әсәрин əсас идеја истигамəтинә чеври
АК(б)П 1-чи гурултајынын нүмajәндәси тарихчиси Мовсес Каланкатлынын «Ал- лир, инсанла тәбиәт арасындакы əлагә
олмуш вә мК-нын үзву сечилмишдир бан тарихи» әсәриндә раст кәлирик. А. өн планда верилирди. Классисизм инҹә
(1920). Азәрб.-да Совет Какимијjәтинин А. Бакыханов Шүлүcтaни-Ирәм» әсә- сәнəтиндә М.ж. әввәлҹә графикада,
гәләбәсиндән сонра м. совет вә тәсәр- риндә тарихи мәнбәләрдән истифадә ет- сонра бојакарлыгда формалашыр,
рүфат ишләриндә мәс'ул вәзифәләрдә миш, М. Ф. Ахундов мә'хәзшүнаслыг м.ж.-нын милли нөвлари (марина, дағ
чалышмышдыр. Дәфәләрлә партија вә һаггында гијмәтли фикирләр сөзләмиш- мəнзәрәси вә с.), Һәмчинин пленер еле
совет гурултауларынын нүмajәндәси, дир. Азәрб.-да М.-ын әсл инкишафы ментлари јараныр (Д. Веласкесин мән
Азәрб. К(б)П мк вә Азәрб. миК-нин Совет haкимијjәги илләриндә башла- зәрәләри). 18 әсрин сону—19 әсрин би
үзвү сечилмишдир. Азәрб.ССР-ин Гыр- мышдыр (Ә. Әлизадə, 3. Бүнјадов ринҹи јарысында М.ж.-нда романтик
мызы Бајраг ордени илә тәлтиф олун- вә б.). Азәрб. Дөвлат Ун-тинин тарих истигамәт тәбиәтин ајры-ајры һаллары
мушдур. факүлтәсиндә м. курсу тәдрис олунур. нын тәкбаролунмаз көзәллији, поетик
МәммәРИ (Mammeri) Мөвлуд (д. 28. мәнәви АшынмА, əсас фонд- лији илә бағлыдыр (Инкилтәрәдә 4.
12.1917, Кабилија, Таурирт-Мимун) — ларын мә'нови ашынмасы Кром, Ҹ, Констебл, Франсада Т. Же
Әлҹәзайрјазычысы. Франсыздилиндә — әмәк мәһсулдарлығынын вә техники рико, Испанијада Ф. Тојја, Русијада
јазыр. «Унудулмуш тәпә» (1952), Әл- тәрәггинин артмасы нәтиҹәсиндә әсас А. А. Иванов, Ф. Матвејев, И. Ајва
«әзаир әдәбијјатында реализмин ан фондларын дəлəринин ашағы дұшмаси, зовски ва б.). 19 асрин икинчи јарысын
jaxшы нүмунәләриндән олан «Әдиләт Ики формада тазаһүр eдир. Биринчиси да реалист М.ж.-нын нүмajәндәләри (К.
јухуда икән» (1955) романларынын əсас фондларын дәјәринин итирилмаси Коро, Барбизон мәктәби рәссамлары,
мүәллифидир. Әлчәзаир милли-демок- илә бағлыдыр; бу, ејни конструксија- г. Курбе, передвижникләр, И. Шиш
ратик ингилабына һәср олунмуш «Тир- лы објектләрин мүəjjән вахтдан сонра кин) композисијанын тәбиилијинә вә
jәк вә көтәк» (1965) романы Әлчәзаир эмәк мәһсулдарлығынын артмасы нә- садəлијинә наил олмуш, валјордан ис
әдәбијјатында илк гәһрәманлыг епопе- тиҹәсиндә даhа аз әмәк мәсрәфилә бу- тифада етмишләр. Импрессионист рәс
јасыдыр. «Фјен» (1967) пјеси, «Мзаб» рахылдығы (учузлашдығы) заман олур. самлар пленер үсулуну М.ж. үчүн əсас
(1970) повести вә с. әсәрләри вар. Әлчә- Бу формада М.а. əсас конструксија - шəрт Һесаб етмиш, шәһәр һәјатындан
заир Јазычылар Иттифагы Идарә hej'- сыны узун мүддәт сахлајан вә чидди мәнгәрәләр јарагмышлар. 19 әсрин со
Әтинин сəдридир (1964 илдән). дәјишикликләрә мә'руз галмајан ма- ну— 20 асрин аввәлләриндә рус М.ж.

Әсәрләри: Әдаләт ухуда шын вә гурғулара аиддир. М.а.-нын нда реалист ән'әнәләр В. А. Серов, К.
Б., 1963; Забытый холм, М., 1966; Опиум икинчи формасы техники тәрәгти нә- Коровин, И. Грабар, А. Васнетсов вә б.
и дубинка, М., 1967. тиҹәсиндә чәмијjәтдә јени, даhа мәһсул- нын әсәрләриндә өз əксини тапмышды.
мә'МУН (СО), әбу-л- дар вә әлверишли техниканын мејдана Јарадыҹылығы ингилабдан аввалки
Аббас Абдуллаһ әл; Мә' - ҝәлмәси илә бағлыдыр. Бу һалда мөв- дөврдә формалашмыш вә совет Паки
мун (786— август, 833, Тарсус)— Абба- чуд техника физики ҹәһәтдән ашынма- мијəти илләриндә јени инкишаф мәрһә
си хәлифәси (813—833], Һарун әр-Рә- дан көһнәлир. М.а.-нын 2-ҹи формасы ләсинә гәдәм гојан рәссамлар (В. Бак
шидин оғлу. 809—813 илләрдә Хорасан машын техникасы үчүн даhа характе- шејев, И. Грабар, Н. Крымов, А. Куп
валиси Олмушдур. Гардашы Әминлә ракдир. Һәр ики формада эсас фонд- рин, А. Остроумова — Лебедева, А. Ры
(809—813] мүбаризәдән онра Һакимиj- ар ејн вахтда М.а.-ja мә'руз галыр. К. Јуон ва б.), еләчә дә фәалијjәти
јəти әлә кечирмишди. Әрәбдилли елм ва Бах һәмчинин Физики ащынма, тамамилә совет дөврү илә бағлы олан
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тәсвири сəнəт усталары (Л. Бродскаја, јахуд әлдә етмәк мәгсəдилә борч верир лемини бүтүнлүклә һәм дә Она көрә
А. Гритсај, В. Мешков, (Б. Британија, АБШ), дикәрләри исә һәлл едә билмир ки, зәһмәткәшләрин

Н. ,
Чујков) совет М.ж.-нын гијмәтли нү- ринә сатыр, јахуд иҹарәјә верир (АФР), капиталындан олан коммунал
мунəлəрини јаратмышлар. Ајры-ајры Капитализм шәраитиндә кооп. мәнзил мүəссисəлəринин тә’сир даирәсиндәдир.
респ.-ларда М.Ж.-нын инкишафы мүəј- тикинтиси мәнфәәт кəтирән капитал ССРИ-дә капиталист eв саһибкарлы
jән рәссамларын јарадыҹылығы илә гоjулушу cahəсидир. Капиталист өлкә- ғынын вә торпаг үзәриндә хүсуси мүл
тәмсил олунур (Украјнада И. Бокшај, ләриндә зәһмәткешләр М.к.-на үзв киjjәтин ләғни, өлкәнин əсас мәнзил
А. Шовкуненко, Азәрб.-да С. Бәһлул- олмаг имканындан мәһрумдур. Синфи фондунун вә мәнзил тикинтисинин дөв
задә, күрҹүстанда Д. Какабадзе, Ер- мүбаризән ин кəскинләшмәси буржуа латин элиндә мәркәрләшмәси нәтиҹә
мәнистанда м. Сарјан, Өзбәкистанда дөвлəтини М.к. ишини танзимләмәјә, синдә мәнзил проблеми һәллинин əсасы
У. Тансыкбајев, Литвада А. Жмујдзи- кооп, мәнзил тикинтиси үчүн кү- гоjулду. «...Манзил мәсәләсини јал
навичјус, А. Гудајгис, Естонијада E. зәштли шәртләрдә кредит бурахмаға ныз торлаг үзәриндә хүсуси мүлкиjja
Китс вә б.). мәҹбур едир. Сосиализмдә дөв- тин jox eдилм әси, уҹуз вә сағламлыға

Азәрб. инҹәсәнәтиндә М.Ж.-нын илк ләт бүтүн ҹәмијjәтин мəнафеји наминә, јарарлы мәнзилләр тикилмәси һәлл
әламәтләри өз əксини орта әср миниатүр- М.к.-на Һәртәрәфли көмәк көстәрир; едә биләр» (Ленин В. И., Әсәрләри,
ләриндә тапмышдыр. Тәбриз миниатүр М.к. мәнзил шәраитини јахшылашдыр- ч. 24, сəh. 496—497). Көһнә гурулуш
мәктәбинә мәнсуб рәссамлар әсәрлә- маға eһтијаҹы олан зәһмәткешләрин вә- дан мирас галмыш бəрбад мәнзил шә
риндә мәнгәрә тәсвиринә хүсуси јер ве- сайтини тикинтијə ҹәлб етмәклә мән- раитинә вә Бөјүк Вәтән мүһарибәси ил
рирдиләр. 16 əсрдән Тәбриз рәссамла- зил тик интисинин кенишләндирилмәси- ләриндә алман-фашист ордусунун мән
рынын әсәрләриндә мәнгәрә даhа ҹан- нә вә сүр'әглəндирилмәсинә хидмәт едир. зил фондуна вурдуғу бөјүк зијана,
лы вә тәбии тәсвир eдилир, әсәрин сү: ССРИ-дә М.к. мәнзил-тикинти коопе. Һәмчинин шәһәр әһалисинин сүр'әт
жети илә үзви əлагәдә верилирди. 20 ративлари формасындадыр. артмасына бахмајараг, ССРИ-дә
әсрин әввәлләриндә Азәрб.-да М.ж. је- мәнзил Мәсәләси-капитализ- шәһәр әһалисинин мәнзил cahəcmia
ни инкишаф мәрһәләсинә чатмыш, Мин төрәтдији сосиал мәсәләләрдән орта тә'минаты 1913 ил сәвијjәсини хејли
Һүсејнзада («Бибиһејбәт мәсҹиди», бири; мәнзил eһтијаҹынын хүсуси фор- өтмүшдүр. ССРИ мәнзил тикинтисинин
1908), н. Расим («Дәниз мәнзәрәси», мaсындa, jә'ни шәһәр әһалисинин арт- мигјасына вә сүр'әтинә көрә дүнјада илк
1912), Б. Кәнкәрли (Нахчыван тәбиә- масы, мәнзилин əмтәәјә чеврилмаси илә јерләрдән бирини тутур. ССРИ-дә һәр
тинә дайр, акварелләр, 1912—21), Ә. Әлагəдар зәһмәткешләрин мәнзил шәраи- ил 2 млн.-дан чох (Азәрб.ССР-дә 1980
Әзимзaдә («Бакы бағлары» силсиләси, тинин кəскин писләшдији, кирајә һаг- илдә 23,3 мин) мәнзил тикилир; бу,
1930—36) вә б. Азәрб. тәбиәтини, ме?- гынын сон дәрәҹә артдығы заман таза- Һәр һансы инкишаф етмиш капиталист
марлыг абидəлəрини тасвир едән мән- һүр eдир. Империализмдә М.м. кәс- өлкәсиндә олдуғундан чохдур. Мәс.,
зәрәләр japaтмышлар. Бөјүк Вәтән мү- кинләшир. Капиталист өлкәләринин 1980 илдә ССРЙ-дә 2050 мин, АБШ-да
Һарибәсиндән сонра Азәрб. М.ж. даhа да бөјүк шәһәрләриндә хејли бош мәнзил- 1660 мин, Јапонијада 1566 мин мәнзил
инкишаф етмишдир (С. Бәһлулзадә, м. ларин мөвҹудлуғуна бахмајараг, кирајә тикилмишдир. Бунунла белә мәнзил
Абдуллајев, Б. Мирзәзадә, Т. Тағыјев, Һагтынын чох олмасы үзүндән азмааш- проблеми һәлә дә кəскин олараг галыр.
К. Ханларов, С. Саламзадə, С. Һагвер- лы зәһмәткешләр белә мәнзилләрдә ја- ичтимаи фондларын хејли һиссасини
дијев, м: Рәһманзадə, Н, Әбдуррәһма- шамаг имканындан мәһрумдур. Онла- мәнзил тикинтисинин даhа да инкишаф
нов ва б.). Рәссамларын јарадыҹы- рын бир һиссаси јашајыш үчүн japa- етдирилмәсинә јөнәлдән Коммунист пар
лығында тәбиәтин тәсвири вә тәрәннү- мајан биналарда галмаға мәҹбурдур. тијасы вә Совет һөкумəти мәнзил проб
мү илә јанашы сәнаје мәнзәрәләри (Т. М.м. игтисади ҹәһәтлән зәиф инкишаф леминин гыса мүддәтлә һәллини həјата
Салаһов, Н. Гасымов, Р. Бабајев вә б.) етмиш өлкәләрдә даhа аҹынаҹаглы вә- кечирир. 11-ҹи бешилликдә 530—540
дә мүһүм јер тутур. зијjәтләдир. Буржуа дөвлəти ев саһиб- млн.м" (Азәрб.ССР-дә 9 млн. м?) cahəси

Әд.: Нәчәфов М., Бөһруз Кән- карларынын мәнафејинә тохунмадан, олан јащајышевлари тикилмәси вә ис
кәрли, Б., 1957: Фёдоров Давы- кирајә һагтыны бир гадәр низама сал- тифадәјә верилмәси нәзәрдә тутулмушдов А., Советский пейзаж, М., 1958; jенә маға
онун, Русский пейзаж конца XIX— нача- «уҹуз» јашајыш евләри

чалышыр.. Бу мәгсәллә дөвләт дур. Азәрб.ССР-дә 1920—80 илләрдә
тикинтисиндә 50661 мин, о ҹүмләдән 1970—80 ил -

ла XX века, М., 1974; Изобразительное иштирак едир, мәнзил тикинтисинин ләрдә 15 332 мин м* jaшajыш еви тикиискусство Азербайджанской ССР, М., 1978. малијjәләшдирилмәсинә јардым көстә- либ истифадәјә верилмишдир. Дөвләт
мәнзил кооПЕРАСИЈАСЫ — коо- рир; лакин бу да зәһмәткешләрин мән- мәнзил тикинтисинин артмасы илә јана
перасија нөвү; үзвлəри бирликдә jаша- зилә oлaн eһтијачыны өдәјә билмир. шы кооп. тикинти дә фасиләсиз артыр
jыш евләри тикмәк вә истисмар етмәк Мәнзил хәрҹләринә кирајә һаггындан (бах Мәнзил-тикинти кооперативи).
үчүн бирләширләр. 19 әсрин ахыр- башга коммунал хидмәтләринə cəрф ССРИ-дә кирајә һаггы 1928 илдән дә
ларында Гәрби Авропа өлкәләриндә олунан хәрҹләр дә дахил едилир, чох јишмәз галыр вә фәһлә аиләси ҝәлири
зәммәткешләрин мәнзил еһтијаҹлары заман бу хәрҹләр кирајә һагтындан да нин 3%-ә гәдəрини (бир сыра капиталист
уғрунда мүбариза васитаси кими меј- jүксәк олур. Белəликлә буржуа һөку- өлкәсиндәштәгр. 20%-ини) тәшкил eдир.
дана кәлмишдир. капитализм- мəтинин кирајә һатты сәвијjәсини са- Бу, дүнјада ән уҹуз ев кирајә һагты
дә мүхталиф формаларда мөвҹуддур. битләшдирмәк вә уҹуз ев кирәси олан дыр. Әһалинин ев кирајә һагты вә ком
Бә'зи кооп.-ләр үзвләринə eв тикмәк, мәнзил тикмәк тәшәббүсү мәнзил проб- мунал хидмәти хәрҹлари бу мәгсәлләрә

чәкилән хәрҹләрин 1/3-индән дә азыныМәнгәрә жанры: солдан-к. Моне. «От таја
сы». 1886. Ермитаж. Ленинград; И. И. Шиш тәшкил едир (галаны иҹтимаи истеһлак

кин. «Палыд мешәси». 1887. Рус музеји. Ле фондлары һесабына өдәнилир). Дүнјада
нинград; с. Бәһлулзадә. Лаза кандиндә илк дәфә олараг ССРИ-дә вәтәндашла

шәлалә. 1972. С. Бәһлулзадәния хатирә музеји. рын мәнзил һүгугу конститусија илә
Әмиран.
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e'лан олунмушдур (бах ССРИ Консти- М.т.-нын үмүмдөвләт бүдҹәсиндә ма- нын Намунави Низамнамəси 1972 ил
тусијасы, м, 44, Азәрб.ССР Конститу- лиjjәләшдирилмасинин Истигамәти вә јанварын 10-да тасдиг eдилмишдир)
сијасы, м. 42). ССРИ-дә мәнзил мүна- hәҹми ганунлар вә һөкүмәт гарарлары əсасында фәалијjәт көстәрир. Мек-ја
сибәтләри ССР Иттифагынын вә мүттә илә тә'мин едилир. 18 јашы тамам олмуш вә һәмин јердә
фиг республикаларын, мәнзил ганунве- мәнзил тикинтиси — бах Тикин- даими јашајан, мәнзилә eһтијаҹы олан,
ри ҹилији Əсаслары (1981), oнлaрa мү- ти. јахуд мәнзил шәрайтини јахшылаш
вафиг сәнәд вә актларла, мүттәфиг мәнзил ҺҮГУГУ — мүлки hүгуг са- дырмаг истәјән вәтәндашлар дахил ола
респ.-ларын мәнзил мәҹәлләләри вә ди- hәси; мәнзил саһәсинин вәтәндашлар биләр. мек идарә вә мүəссисәләрдә ја
кəр актларла тәнзимләнир. арасында бөлүшдүрүлмәсини, ондан радылыр. МТК-нин тикдији ев онун
мәнзил тәсәPPүФАТЫ, ССРИ- истифадә гајдаларынын мүəjjән едил- мүлкиjjәтидир вә евин истисмары бү
дәнәһалинин мәнзил-мәмшәт тәләба - мәсини, hабелә истифадә шәртләринин түнлүклә кооп. үзвлəринин һесабына
тынын өдәнилмаси вә өлкәнин х.т. eh- дəјишдирилмаси ва дајандырылмасы həјата кечирилир. Мтк үзвү өз пајы
пијачлары илә әлагодар јерләшдирил- гајдасыны тәнзимләфир. ССРИ-дә мән- ны үмуми јығынҹағын разылығы илә
мәси вазифасини јеринә jетирән тәсәр - зил фонду мүлкиjjәтин нөвләринә вә онунла биркә jашајан həдди-бүлуға
Руфат саһәси. Коммунист партијасы формаларына көрә ашағыдакылара бө- чатмыш һәр бир аилә үзвүнэ верә би
м.т.-на даим, бөјүк фикир, вермәклә лүнүр: јерли Советләрин евләри; дөвләт ләр. мтК-нын мәрһум үзвүнүн пары
онун инкишафыны ваһид һалда ики- мүəссисә вә идарәләринин, кооп, тәшки- вәрәсәлик Һаггында умуми əсаслара
ли вәзифә кими мүəjjән етмишдир. латлары (Мәнзил-Тикинти Коопера- ујғун олараг онун вәрәсәләринә кечир.
Бу, бир тәрәфдән—сосиалист ҝениш тиви —МТК-дан башга), Һәмкарлар мәнЗУМə (әр. — дүзүм, ше'р,
тәкpар истеһсалынын зәрури шәртләрин- иттифаглары вә с. иҹтимаи тәшкилатла- поема, дастан—ше 'рлә (нәзмлә) ја
дән биридир, чунки өлкәнин сосиалист- рын евләри; шәхси мүлкиjjәт һүгугу эса- зылмыш епик сәҹијjәли әсәр, дастан,
ҹәсинә сәнајеләшдирилмаси, өлкә әра- сында вәтәндашлара мәхсус евләр. поема. Аға Мәсuh Ширвани вә б. та
зисиндә мәһсулдар гүввәләрин јерләш- Совет М.А.-на, әсacән, мәнзилдә ки- рихи мөвзуда М.-ләр јазмышлар.
дирилмаси мәнзил фондуну артырма - рајəчи вә онунла биркә jашајан аилә мәнимсәмә— билик, баҹарыг
дан мүмкүн дефил; дикәр тәрәфдән — үзвлəри (әр вә ја арвад, ушаглар, вали- вәрдишләрә jијәләнмәјә јөнәлдилмиш
мәнзил фондунун артмасы әһалинин дејнләр) бәрaбәр һүгуг вә вәзифәләрә әгли фәалијjәт. Тә'лим-тәрбијә просе
артан мәдәни-мәишәт тәләбатынын өдə- маликдирләр. М.h. мәнзил-санитарија синдә м. тә'лимин мазмун вә метод -
нилмәсиндә мүһүм шәртдир. Истеһсал нормаларыны, әлавә мәнзил, саһәси лары илә, һабелә шакирдлəрин фәрди
вә истеһлак характерли мәнзил фонду- алмаға бүгугу олан шәхслари артыг вә jаш хүсусијjәтләрилә бағлыдыр. Чох -
нун тəкрар истеһсалынын бу ҹүр бир- мәнзил саһәсинин һүгуги режимини ва пилләли инкишаф просеси олан м.
лији сосиалист М.Т.-нын əсас хүсусиј- мәнзиллəрин дəјишдирилмаси гајдасыны бу просеси идарә етмәјин хүсуси фор
jәтидир. ССРИ-дә мәнзил тикинтиси мүəjjән едир. М.h: əсас кирајəчидән мaлaры вә шакирдлəрин мухталиф фәал
дөвләт х.т. планы əсасында һәјата ке- кирајә көтүрәнләрин вә мәнзилдә мү- лыг сәвијjәси илә сәҹијjәләнир. М. про
чирилир. Совет haкимијjәти илләриндә вәггәти jашајанларын һүгуг вә вәзифә- сесинин идарә олунмасы формаларын
јени мәнзил саhəлəринин јүксәк сүр”- лəрини, мүвәгтəти олараг башга јерә дан бири јени биликләрә jијәләнмәни
әтлә истифадәјә верилмаси нәтиҹәсин- кедәнләрин мәнзил саһәсинә олан һү- тә'мин едән фәалијjәтин ҹидди низам
дә шәһәр мәнзил фонду 1980 илдә 1913 гугларынын сахланылмасы, мәнзили ланмасыны нәзәрдә тутур. м, мүəjjән
илләкинә нисбәтән 13 дәфә артараг бронлама вә һәмчинин кирајəчилəрин фәалијjәт системи əсасында һәјата ке
2200 млн.м? (Азәрб.ССР-дә 32,9 млн. мәһкәмә вә инзибати гајдада мәнзилдән чирилир. Бу һалда низамланмыш тә'
м*) олмушдур. Мүлкиjjәт нөвүнә көн чыхарылмасы haллaрыны да низама са- лимат системи шакирдлəрин фәалијjәти
рә бүтүн шәһәр мәнзил фонду иҹтимаи- лыр. ССРИ вәтәндашларынын М.А. нин тәкҹә характерини јох, һәм дә ар
ләшдирилмиш (тәгр. 80% ) вә вәтәндаш- конститусија илә мүһафизә олунур. дыҹыллығыны мүəjjәнләшдирир вә он
ларын шәхси мүлки јjәтиндә олaн фонда М.А., əсасəн, ССР Иттифагы вә мүт- лара өjpәнилән билији ҳаһа дүркүн
бөлүнүр. Иҹтимаиләшдирилмиш мәнзил тәфиг республикаларын мүлки ганун- дәрк етмәк имканы верир.
фонду дөвләт фондундан, кооп. вә вериҹилији илә низaмлaныр. 1981 ил м. просесиндә шакирд мүəjjән ма
иҹтимаи тәшкилатлара мәхсус фонд- иjунун 24-дә ССР Иттифагы вә мүттә- териалы өjpəнəркән нәинки фәалијjәт
лардан ибаратдир. М.т.-нын тәркиби- фиг республикаларын мәнзил ганун- үсулларыны үмумиләшдирир, һәм дә өз
нә дахилдир: jaшajыш евләри вә онла- вериҹилији Әəсаслары гәбул eдилиб. әгли иш «үслубуну» јарада билир.
рын мүһəндис аваданлыглары, ичтимаи- Бах һәмчинин Мәнзил мәсәләси. мəнимсәмә, ЈАХУД ИСРАФчы
ләшдирилмиш бағ фонду, мәнзил фон- мәнзил-истиcМАР контору лыг — совет ҹинаjәт һүгугуна көрә
дуна хидмәт едән вә мәнзил фондунун (мик)–CCРИ-дә мәнзил тәсәрруфа - дөвләт әмлакынын вә ја иҹтимаи әм
идарә едилмаси системинә мадди-тех- тынын илкин һалгасы, ваһид идарә- лакын оғурланмасы формаларындан
ники база кими дахил олaн тә'мир-ти- етмә вә ваһид тəcəppүфат-малијjә пла- бири. Тәгсиркара инанылыб
кинти, истеһсал, тәҹhизат, нәгл. вә ны илә бирләшмиш ев саһиблији комп- рылмыш вә ја онун ихтијарында олан
дикәр тәсәрруфатлар. Мәнзил фонду- лекси. Мик тəcəppүфат һесаблы тәш- шәхси әмлакы вә ја иҹтимаи дөвлат
нун (кимә мәхсуслуғундан асылы ол- килатдыр, əсас вәзифаси ев тәсәрруфа- әмлакыны өз мүлкиjjэтинә кечирмәк
мајараг) техники вә санитарија вәзиј- тыны дүркүн апармаг, вахташыры ола- үчүн көтүрмәкдән вә ја һәмин әмлакын
јəтинә үмуми нәзарәт јерли Советләрә раг биналарын ҹари вә әсаслы тә'ми- истеһлак едилмаси, јахуд өзканинки
Һәвалә олунмушдур. Советләрин мәнзил рини həјата кечирмәклә идарәчилијинә ләшдирилмәсиндән ибаратдир. М., j.и.
фондуну онлaрын иҹраијjә комитәләри верилмиш мәнзил фондуну горумаг; ја- 4 иләдәк мүддәтинә азадлыгдан мәһрум
вә japaтдыглары тәшкилотлар, идарәлә- шајыш евләри аваданлыгларынын вә етмә вә ја '1 иләдәк мүддәтинә ислаһ
рин мәнзил фондуну назирликләр, дөв- гурғуларынын фасиләсиз ишини тә'мин ишлари илә ҹәзаландырылыр. Ејни һә
ләт комитәләри, баш идарәләр вә онла- етмәк, ёвлари лазыми санитарија вәзиј- рәкәтләр тәкpapəн вә ја бир дәстә шәх
рын табелијиндәки мүəссисә, идарә вә jәтиндә сахламаг, еләҹә дә сакинларин син габагҹадан әлбир олмасы илә вә ја
тәшкилатлар, иҹтимаи мәнзил фондуну мәнзил-мәмшәт шәраитини јахшылаш- күлли мигдарда едилдикдә мәс'улијjәт
к-зларын вә башга кооп. тәшкилатлары- дырмагдыр. Бакыда мик-ләр 1979 йил ағырлашыр (Азәрб.ССР Ҹинаjәт Мә
нын, онларын бирликларинин идарә op- декабрын 21-дән мәнзил-истисмар саhə- ҹәлләси, м., 86). Әксәр мүттәфиг респ.
ганлары, Һәмкарлар иттифагы тәшки- си адланыр. ларын ҹинаjәт мәҹәлләләриндә вәтән
латларынын вә дикәр иҹтимаи тәшкилат- мәнзил-Тикинти коОПЕРАТИ- дашларын шәхси әмлакыны М., j.и.-а
ларын органлары өз низамнамәләринә ви (Мтк)–CCРИ-дә фәһлә вә гул- көрә дә ҹинаjәт мәс'улијjәти нәзәрдә
(əсаснамәләрина) ујғун идарә едирләр. лугчуларын кооп. тәшкилaты; шәһәр тутулмушдур. Мәс., Азәрб.ССР Чинajәт
10-чу чакырыш ССРИ Али Советинин вә шәһәр типли гәсәбәләрдә өз heсaбына Мәҹәлләсинә (м. 148) көрә вәтәндаш
5-чи сессијасында (1981, 24 иjун) гәбул jашајышевлари тикмәк вә истисмар ларын әмлакыны М., ф.и. 2 иләдәк мүд
олунмуш ССР Иттифагынын вә мүт- етмәк үчүн japaдылыр. Илк дәфә 1921 дәтә азадлыгдан мәһрум етмә вә ja 1
тәфиг республикаларын мәнзил ганун- илдә мәнзил кирајəси ширкәтләри ки- иләдәк мүддәтә ислаһ ишлари илә вә ја
вериҹилијинин Əсаслары вәтәндашла- ми јарадылмышдыр. Сов,ика мк вә 100 манатадәк ҹәримә илә ҹәзаланды.
рын мәнзил һүгугунун тә'мин едилмә- ССРИ Назирләр Советинин «Фәрди рылыр.
си, мәнзил фондундан сәмәрәли исти- вә кооператив мәнзил тикинтиси ћаг- мәнкәл–к.т. аләти. Мүхталиф өл
фадә олунмасы вә онун мүһафизаси мәг- гында» 1962 ил 1 иjун тарихли гарарын- чүлү кәсәр тијәдән вә ағам сапдан иба
сəдини дашыўыр. М.т. ССРИ X.т.-нын дан сонра Мтк хусусилә кениш јајыл- pəтдир. Азәрб.-да тала әкинчилик систе
ајрылмаз һиссәсидир. М.т.-нын умум- мышдыр. МТК мүттәфиг респ.-нын На- ми үчүн сәҹијjәви аләтләрдән олуб, ме
иттифаг х.т. планы илә әлaгәли шәкил- зирләр. Советинин тасдиг етдији нуму- шәләрин тәмизләнмәсиндә,
дә бирҝә планлашдырылмасы, еләҹә дә нәви Низамнамә (Азәрб.ССР-дә МТК- рын гырылмасында истифадә едилир.
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м. бир сыра Гафгаз халылары арасын- мәнсур ШЕРнәсрлә јазылан ки- чалмыш, муғaм нәзәријjәчиси кими та
да да јајылмышдыр. чик һәҹмли лирик әсәр. Шәрә хас олан нынмышдыр. 1922 илдән Азәрб. Дөв

Әд.: Ҹавадов г. ч., XIX аср ва лиризм, емосионаллыг, ahəнкдарлыг, ла- ләт Түрк Мусиги Мәктәбиндә, 1926—
XX əсрин әввәлләриндә Азәрбајҹанын экин- кониклик М.ш. үчүн дә сәҹијjәвидир. 46 илләрдә Азәрб. Дөвләт Консервато
чилик аләтләри, Б., 1979. Дүнја әдәбијјатында И. С. Тургеневин, ријасында дәрс демишдир. М.-ун ифа
мәнкәнә — пастаһы е'мал үчүн әл- Р. Тагорун М.ш.-ләри мәшһурдур. сында «Раст», «Забул», «Дүкаһ» му
веришли вәзијjәтдә јерләшдирмәк, сыхАзәрб. совет әдәбијјатында М.ш. cahə- ғамлары 1936 илдә" нота салынмыш

вә бәркитмәк үчүн гурғу; 2 сыхы синдә ҝүлһүсејн бүсејноғлу фәал ча- дыр. м. мукамат дәрслари үзрә илк
ҹы додағы (тәрпәнмәјән вә тәрпәнән) лышыр. програмын тәртибчисидир. Онун јени

мәнСУРИЈә— Чаһаркаһ муғамында гурулушда һазырлaдығы тар аләтләриолан көндә вә дәстаһы сыхан винтдән
Мүхалифдән сонра зилдә охунан шө”- Парис вә Истамбул инҹәсәнәт сәркилә
бә, муғамын кулминасијасы, зәрби му- риндә нүмајиш етдирилмишдир (1934).
ғам. Мусиги өлчүсү 3/4-дүр. әд.: Шушински Ф., Азәрбаj
мәнСУРОВ Бәһрам Сүлејман оғлу ханын халг мусигичиләри, Б., 1970.(д. 12.2.1911, Бакы)— Азәрб. совет му
сигичиси, тарзән. Азәрб.ССР халқ ар- мəнтиг — тәфәккүрүн форма вә га
тисти (1978). Тар чалмағы атасындан нунлары һагтында елм. М.» һәмчинин
вә әмиси М. Мәнсуровдан өjpəнмиш- инсан шүурунда објектив керчәклијин
дир. 1929 илдән А. Иоаннесјанын рәһ- дүркүн иникасыны билдирән термин
бәрлик етдији Азәрб. Дөвләт Шәрг Ор- кими ишләдилир. М. Һагтында илк
кестриндә, сонралар Азәрб. Радиосу тә'лимләр гәдим Јунаныстанда, Чиндә,
Халг Чалғы Аләтләри Оркестриндә Һиндистанда вә с. japaнмышды. М.

бир елм кими Аристотелин әсәрләриндә
Тоника», «Категоријалар», «Софист
ҹәсинә тәкзибләр һагтында», «Тәфсир
ләр һагтында») формалашмышдыр.
о; анлајыш, һөкм вә әгли нәтиҹә кими
тәфәккур формаларынын тəнгидини

Чилинкәр мәнкәнәлә вермиш, силлокизм нәзәријjәсини иш
ри; а-әл мәнкәнәси; ләјиб Һазырлaмышдыр. Аристотел
6-даралел мәнкәнә;

формал мəнтигин банисидир. Формалмәнкәйәси.
мəнтигә көрә, конкрет мәзмуну
сечилән фикирләр ејни форма кәсб едә
биләр. Мәс., «Бүтүн мәмәлиләр онур
ғалыдырлар» ва «Бүтүн квадратлар
дүзбуҹаглыдыр» һөкмлари ејни бир
формаja-үмумилик характерини бил
дирән формаја маликдир. Һәр ики һөкм

нбарәтдир. Дәзкаһ вә чилинҝәр М.-ләри фәалијjәт көстəрмиш, Азәрб. Дөвләт ғалылар», «квадратлар», «дүзбуҷаглыанлајышлардан («мәмәлиләр», «онур
олур. Дәзка. М.-си металкәсмә дәз

каһларына бәркидилир; онлардан фрез- маббар Гарјағды оғлу, һ. Сарабски, дә үмуми хассәләр əсасында бирләшән
Филармонијасынын

ләмә, дешмә вә с. механики емал про- с. Шушински, З. Адыкөзәлов, һ. Рэа- предметләр әксини тапмышдыр. Бә”сесләриндә истифадә олунур: Чилин јева кими мүғәнниләри мүшајиәт ет- зи һөкмләрдән әгли нәтиҹә jолу иләкəр М.-си чилинкәр дәзҡаһына бәрки- мишдир. М. 1932 илдән Азәрб. Дөвләт дикәр һөкмләр чыхарылыр. Әгли нәтидилир вә мухталиф чилинҝәр ишләрин- Опера вә Балет Театрынын солисти ҹәјә ашағыдакы нүмунәни көстәрмәкдә ишләдилир; стул М.-си, әл М.-си,
вә консертмејстеридир. М.-ун мугам олар: «Бүтүн металлар електрики кепаралел вә хүсуси м. нөвлəри вар. опералары үчүн мүғәнниләрин һазыр- чирир; бә'зи металлар маједирләр; бә”М.-нин додаглары әл илә (екссентрик, ланмасында хидмәти бөјүкдүр. м.-ун зи мајеләр електрики кечирир». Әкәрјахуд винтин дәстәјини фырлатмагла), пфасында «Бајаты -Шираз», «Һүмајун», бу әгли нәтиҹәдә «металлар», «мајесыxылмыш һава (пневматик м.) вә ја Нәва-Нишапур», «Шур», «Маћур-Һин- ләр», «електрик кечирир» ифадəлəринимаједән (һидравлик М.) истифадә ет- ди», «Бајаты-күрд»ва «Чаһаркаһ» му- мувафиг олaрaг «һидрокенләр», «газ

ларын ени вә бир-бириндән узаглашма гамлары илк дәфә олараг ЈУНЕСко лар», «үзви бирләшмәләр» анлајышлары

өлчүләр мүрафиг олараг стул М.-синдә дыр (1971, 1975). м. мусигишүнасла- кин ејни формалы әсли нәтиҹә алары:
180 ва 200 мм-дәк, паралел м.-дә 140 pын Сәмәргәнддә кечирилән бејнәлхалг Нәзәрдән кечирилән әгли нәтиҹәјә белә
вә 180 мм-дәк, әл м.-синдә 15-45 вә симпозиумунун, «Бәстәкар вә фолклор» һөкм формасы вермәк олар: «əкəр бүтүн
15—40 мм олур. Үмумиттифаг фестивалынын иштирак- металлар електрики кечирирсә вә он
мәнСУР ( 5 ), әбу ҹәфәр һаркаһ» (1970) вә «Раст» (1978) вокал- бә'зи мајеләр електрики кечирир». Әкәрчысыдыр (1978). М.-ун и фасында «Ча- лардан бә'зиләри маједирләрсә, онда
Абдуллаһ ибн
(707—775)—Аббаси хәлифәси" (754- инструментал, муғaмлaры нота салын- А, б вә В анлајышларыны бурада истә

775]. Бәрмәкиләр нәслиндән олан вәзир- Зејналлы ад. Бакы мусиги Мәктәбин- Һәмишə həгиги һөкм алынаҹаг. Бунумышдыр. 1941 илдән (фасиләләрлә) А. нилән диҝәр анлајышларла әвәз етсәк,
ләрин көмəји илә хәлифәлик едән М.
бир сыра ислаһатлар кечириш, тиҹа дә педагожи фәалијjәт көстәрир. ССРИ- белә ифадә етмәк олар: əкəр бүтүн АБ

рәт вә сәнәткарлығы инкишаф етдир- да гастролда олмушдур. 2 «Шәрәф ни- СБ-дир, бурада А, Б вә С ихтијаринин бир чох шәһәриндә, еләҹә дә Иран- дирсә вә бә'зи АС-дирсә, онда бә'зи

мишди. 762 илдә Бағдад ш.-нин эсасыны шаны» ордени вә медалларла тәлтиф анлајышлары билдирир, jә'ни дәјишәнгојдурмушдур. М.-ун һакимијjәти ил едилмишдир.ләриндә Азәрб. Һакими Jәзид ибн Усајд анлајышлардыр. Бунларын јеринә мүх

Ширвандакы (Бакыда) нефт ва дуз ҹүзэсий, Мусиги сәһифәләриз китабында, Истәнилән берләшдирилмәдә һәгиги фиӘд.: Әмиров Ф., Сары симин мө'- тәлиф анлајышлары јерләшдирмәк олар.

рүндә хәрач пулла өдәнилирди. Бу импровизатор, «Советская музыка». 1968. гиги, јахуд ејнијjәтлиһәгиги адландыриҫә әһалини вар-jохдан чыхарырды. № 6; Абасова Э., Тарист Бахрам Ман
Халқ арасында «пулун атасы» ады илә суров, М., 1977. олар. Ејнијjәтлиһәгиги һөкмләр
мәшһурлашмыш М. өзүндән сонра хә тәфәккүр ганунларыны ифадə eдир.

зинәдә 810 млн. дирһәм гојуб кетмишди. Мəшади Мәлик олу (1887, Бакыш һөкмләрдән дикәр һөкмлəрин (нәтичә)мәнСУРОВ Мәнсур (Мирзә Мәнсур) Тәфәккүр ганунлары бир сыра һәгиги

Әд.: Буниятон 3. м., Азербай- 30.6.1967, Бакы)— Азәрб. совет мусиги- чыхарылмасы үсулларыны мүəjjәнләшт
джан в VII—IX вв., Б., 1965; Беляев чиси, тарзән, педагог. Азәрб.CCP әмәк- дирир. Формал мəнтигдә ејнијjәт гану
Е. А., Арабы, ислам и арабский халифат дар инҹәсәнәт хадими (1940). Тарзән ну, зиддијjәт гануну, учунмуну, исв раннее Средневековье, М., 1966.

Мирзә Садыг Əcəд оғлу (Садыгҹан) тисна гануну, кафи əсас гануну фәрі
мәнСУР həЛЛАМ (858—918)-су- мәктәбинин давачысы олан М. му- лəндирилир. Фикрин мəнтиги эсаслан
физм ин көркəмли нүмajәндәләриндән ғам дәсткаһларыны (Раст, Шур, Се- дырылмасы әгли нәтиҹәләр һалгасынбири. Бах Һәлла Мәнсур. каh, Mahyp-hинди вә с.) усталыгла дан ибарәт (сон əгли нәтиҹәнин чыха

маг
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рылмасы һәмин һалгада əсасландыры- jәтин, һәмчинин тәфәккүрүн ән умуми (ах)А, (hr) А кими ишарә едилиp. x-инлан фикирдир) сүбутлар формасында инкишаф ганунлары һагтында елмдир. бу формуллара ихтијари дахил олмасыбаш верир. Һәр үр сүбутун эсаслан- о, идрак нәзәријjәси вә методудур, онун узғун операторла бағлы дахил олдығы һөкмләр дүркүн, һәгиги олмалы- диалектик М.-дир, чунки диалектика масы (А-дакы башга операторла һәләдыр. Сүбут просеси сонсуз олмадығы ганунлары тәфәккүрдә дә тəзаһүр eдир. бағланмајыбса), А исә ујғун операторунүчүн һәр бир сүбутда һәмин сүбут чәр- Лакин формал м. елми тәдгигатлар тә'сир областы адланыр. Һеч бир операчивәсиндә (һудудларында) мәнтиги эсас- үчүн там кифајəт дејил. Идракда елми торла бағланмамыш дахилолма сәрбəстландырылмајан мүддәалардан истифадә методу— материалист диалектиканы даxилолма адланыр. Форма анҹаг она
олунур. Һәмин муддәаларын һәгиги- рәһбәр тутмаг лазымдыр. О, тәләб едир дахил олан сәрбəст дајишәнләрдән асылији нәтиҹә е'тибарилә, практикада ки, тәфәккур просесиндә һагтында дү- лы функсијаны мүəjjән едир.joxланылыр.

шүнүлән һәр бир шеј өз-өзүнә мүта- Квантор умумийлик вә варлыг тӘКСүбутлар тә'лиминин эсасыны Ари- биг кәлмәлидир. Марксизм-ленинизм лифлари дүзәлтмәјә имкан јарадан вэ
стотел гојмуш, ону мəнтиги həгигәти классиклари ән'әнәви формал м. тә'- бир форманы сәрбəст дəјишәнләри азəсасландырмаг васитәләри hагтында елм лимларини тəнгид етмишләр (бах Ме- олан формаја чевирән мәнтиги операторадландырмышдыр. м. мәсәләләрини тафизика, һәмчинин Риjази мəнтиг дур. А(x) формасы x-ин сəрбəст дахилАристотелдән сонра стойкләр ишлә- мәгаләсинə). Мүасир М. риjази метод- олмасыны өзүндә сакладыгда (ух)А(x)
мишләр. Онлар шəрти вә ајырыҹы әг- лары тәтбиг едән дәГиг елмә чеврил- тәклифи робластында јалныз

нәтиҹәләр нәзәријjәсини ишләјиб мишдир. 0, риjази мəнгиг, jә'ни пред- доғрудур ки, А(x) һәр хє D. Үчүн,һазыpламышлар. Орта аср мəнтигчи- метҹә М., методҹа ријазијјат олмушдур. (ax)А(x) тәклифи исә бә'зи хєD үчүнләри мəнтиги антиномијалары (jә'ни
мəнтигдә мејдана чыхан формал зид- логика, м.,1977; кум пор Ф., оруд- ланмыш вә ја формула дахил олмадан

Әд.: Логика, М., 1974; Формальная доғру олсун. Бүтүн дахилолмалары бағ

дијjәтләр) өjpəнмиш, oнлaрын һәлли жев З., Диалектическая логика, м., дəјишәнин кванторла бағланмасы ифаүсулларыны тәклиф етмишләр. Лакин 1979.
дәнин мә'насыны дәјишмир. Бу кванорта әсрләрдә схоластика М.-и ила- мəнтиг өмәлләРИ, мəнтиги торлар бир-бири илә (ух)А(x)-(3x) А(x)һијјатын тәләрләринә ујғунлашдыр-әлагәләр, мəнтиги

мышды. Јени дөврдә Ф. Бекон индук- торлар— мүəjjән дилин ифадəлəрин- дəјишәнли Хі, ..., xn oлaн А ифадәсиопера- еквивалентлији илә бағлыдыр. Сәрбəст

сија нәзәријjәсини инкишаф етдирмиш- дән онун јени ифадəлəрини алмаг үчүн
дир. Р. Декарт М.-и елми идрак мето- әмәлләр. Мәнтиги бағлазычы, квантор, мүəjjән мүрәккәб ады» тә'јин едәрсә,
мәсәләләри илә эләгәләндирмәјә ҹәһд лар М.ә.-дир. Формал дилләрдә мәнтиги адланыр. Бу, 81, ..., *, дән асылы мүəjкөстəрмишдир.Лејбнис кафи əсас га- бағлазычылар ади дилдә ишләдилән jән функсијаны тә'јин едир. Дескрипнунуну, әгли нәтиҹәни (мәс., 54; 4, 3, евә», «вәja», «әкәр..., онда», «анҹаг вә сија оператору тәклиф формасыныдемəли, 5.3) өjpəнмидир. Инкилис анҹаг онда» бағлазычыларынын, «ин- адәтән дәјишәнләри аз олан предметмəнтигчиси ҹ. Милл Һадисәләрдә сә- карын вә с.-нин формаллашдырылма- формасына чевиpиp. B(x, y1, ..., y) сәрбәбијjәт әлагасини индуктив методла сыдыр. Бу сөзләрин мухталиф усуллар- бәст дəјишәнләри x, y1, ..., 9, олaн тәкмүəjjәнләшдирмишдир. Тәбиәтшунас

лығын тә'сири илә м. елминә тәбиәт тиглә бәрабəр терри-классик мəнтигин лиф формасыны көстәрирсә, y1,..., упганунлары, еһтимали нәтиҹәләр

етмәк методу олaн aнaлокијалар вә һи- бағлазычылар бирјерли,әлдә инкишафына сәбәб олмушдур. Мәнтиги
нин гејд олунмуш v?. и гијмәтлә

потезин мəнтиги ролу hагтында тә'лим үчјерли ва с олур. Бу, һәмин бағла- ри үчүн ( x) B(x, v2,..., v) ифадәсиикијерли,

мəнтигчилари м: й. Карински вә л. Онлара о вә 1-дән ибарәт чохлугда ҹәб- у...,y) ифадәсинин гијмәгини гаршы
нәтиҹәләр нәзәријjәси саһәсиндә рус синдән асылыдыр. Мәнтигәбриндә x аргументинин һәр хо гијмəтинә В(хо,

В. Рутковски мүһүм рол оjнамышлар, ри әмәл кими бахылыр. Әсас бирјер- гоjур. Белəликлә, (ix) B(x, y1,..., 9Фәлсәфәдә олдуғу кими М. cahəсиндә ли мəнтиги бағлајыҹы инкардыр. Бу,дә материализм илә идеализм, диалек
тика илә метафизика арасында мүбари — — кими мүəjjән едилир. А ифадәси y1, ..., y,-нин v..., v, гиj
риализмә мејл едирди. Сонралар Ф. икијерли бағлазычылар ҹәдвәлдәки кае мәтләринә (х) B(x, y,... , v) илә мү
Бекон, т. Һоббс, 18 ср франсыз мате- мидир. Биринчи сүтунда А В шәклин- әjjән едилән предикаты таршы гојан,
риалистлари (Д. Дидро, П. А. Һолбах, дә формуллар (*үчјерли бағлајыҹы V1, ..., У-дән асылы вә гијмәтутəри преК. А. hелветси)М.-дә материализмә ишарасидир), икинчидә һәмин формул дикатлар олaн функсијаны тә'јин едир.тәрәфдар чыкмышлар. И. Кант вә ҹ. үчүн А,В аргументләринин (0,0), (0,1),

Әд: бах Мнтиг ҹәбри мәгаләсининМилл идеалист мөвгедә дурмушлар. (1,0) вә (1,1) гијмәтләринә узғун гијмәт- өдәби јјатына.
Кантын фикринҹә, мәнтиги формалар ләр ардыҹыллығы, үчүнчүдә исә һәр

ӘБРИ (таклифләрмәзмундан асылы олмајыб априор (тәҹ бағлајыҹынын (вә узғун формулун) ады- мəнтиг
рүбәјә гәдәрки) характер дашыбыр, дыр. х1, ..., *, дəјишән објектлари үчүн ҹәбри) — риjази мəнтигин бөлмәси;
Yура мәхсусдур вә хариҹи аләмлә һеч мүəjjән һөкм верән ифадә cәрбəст дəји- муддәалар үзәриндәки мəнтиг әмәллә

тә'лими буржуа М.-инә тә’сир көстәр- адланыр. Бу, x1, ..., xn аргументләри- инкар мә'лум мүддәадан, даhа мүрәккәб
бир элагаси јоxдур. Кантын мəнтиги шәнләри бунлар олан таклифформасы рини өjpәнир. Вə, вә ja, əкəр..., онда,

мишдир. Рус мүтәфәккирләриндән А. И. нин гијмәтләри «доғру» вә ја <јалан» ва јенисини дүзәлтмәјә имкан верир.Кертсен, Н. Г. Чернышевски идеалист одан таклиф функсијасыны тә'јин едир. Белә тәклифин доғру вә ja jаланлығыМ.-ә гаршы чыкмышлар.Һекел формал Мәс., «х садә әдәддир», «хәyә вә ex** садә тәклифләрин доғру вә ja jаланлымəнтиг ганунларыны, идракын умуми
+y=2». Үмумилик, варлыг кванторла- ғындан, бағлајычыларын тәклифләрганунлары кими гәбул етмәсә дә, тә

фәккүр
һаггында диалектик тә'лим ја- ифадәсинә тәтбиги урғун олараг бүх)А, рилмәсиндән асылыдыр. Доғрулуғу көсрынын вә дескрипсија операторунун 4 үзәриндә әмәл кими узғун шәкилдә ве

ратмышдыр.

Лакин асл м, елмини марксизм ја тәрмәк үчүн «1», jаланлығы көстәрмәк
ратмышдыр. Марксизм классиклари Алв Jo001 конјуксија үчүн «0» символу ишладилар. Һәмин бағ
көстəрмишләр ки, тәфәккүрүн форма Алв лајычылары узғун олараг л (конјункси0111 диэјунксија ја), V (дизјунксија), (импликасија), ~вә ганунлары објектив аләмин ин'икасы

AB | 1110 импликасијаолуб, инсанларын (еквивалентлик), инкар исә — ишарәләрипрактикасындан
А~B (вәдоғмушдур. «...Мәнтиги формалар ва илә көстəрилир. Лакин дəјишән таклиф

танунлар бош бир гылаф дејил, објек- ја AB) i001 еквивалентлик дә ишләдилир. Онун гијмәтләри ихтија
тив дүнјанын иникасыдыр» A+B |io10(2 модулуна көрә топлама ри фарди таклифлар ола биләр. Са
(Ленин В. И., Әсәрләри, ҹ. 38, cəh. A(в 1ii0 конјунксијанын инқары дә тәклифләрдән мүрәккәб таклифлә
182). «Инсанын әмәли фәалијjәти инса- Ав lіодо дизјунксијанын инкары рин дүзәлдилмасинә ујғун формул ан
нын шүуруну бир чох милјард дәфә- Ав лајышы индуксија илә верилир: их

Go10 импликасијанын инқарыләрлә мүхталиф мəнтиги фигурларын тијари таклиф формул heсaб олунур;
тәкрар едилмасинә...» кəтириб чыхар А-В 1011) тәрс импликасија А вә в формулдурса, АлB, AVв, А-В,
мышдыр (јенә орада, сəh. 192). Марк тəрс импликасијанын ин- А~B вә А да формулдур. Бағлајыҹы -сизм классикләринин japaтдыглары ма A+B 100 кары

лара вә инкара «0» ва «1» гијмәтләринитериалист диалектика тәбиәтин, чәмиj алан кәмијjәтләр үзәриндә әмәлләр кими
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хла=)

ва

бахылыр (бах Мәнтиг әмәлләри); һәр вә б.-дыр. М.п.-ә көрә ән'әнәви фәлсә- мүндән сонра Һакимијjәтә Тамардан
формула мүəjjән М.ҹ. функсијасынын фә «бош сөз jығыны» (Карнап), бүтүн- олан оғлу I Ахситан кечди. Əбүл-үла
реализә едиләси кими бахмаг олар; лүклә вә тамамилә јанылма» (Рајһен- Ҝәнҹәви, Фаләки Ширвани, Хагани
«0» вә +1» ишарәләриндән ибарәт јы- бах), «бөјүк алдатмалар» (Шлик), онун вә б. III М.-ә бир нечә гәсидә һәср ет
ғымларда тә'јин олунмуш вә һәрәсиндә проблемлəри исә онтоложи вә идеоложи мишләр.
«0» вә ja 1» гијмəтини алан функсија- мәзмуну олмајан «сахта проблемләрдир». әд.: Буниятов З. М., Государст
лара М.ҹ.-нин функсијалары дефилир. Дүнја Һагтында елми тә'лим japaтмar во атабеков Азербайджана (1136—1225 го
А вә в формуллары ејни функсијаны мүмкүн дејил, фәлсәфә лингвистик ды), Б., 1978.
реализә едәрсә, онлар еквивалент фор- чәтинликләрдән» доғур, буна көрә дә мәнфәәт—1) капиталист мән
мул адланыр вә бу, A=B кими јазылыр. фәлсәфәнин вазифаси елм дилини тәһ- фәәти— изафи дәјәрин чeвpилмиш

Формулларын еквивалент формул- лил етмәк jолу илә онун ифадəлəринин формасы; әмтәә сатышындан әлдә еди
лара чеврилмәсиндә ујғун олараг ком- мә'налы, мә'насыз вә јанлыш олдуғуну лән вәсаитин капитал мәсрәфинә нис
мутативлик, ассосиативлик, удма, ашкара чыхармагдыр. Онларын фик- бәтән артығы кими тəзаһүр едир вә
дистрибутивлик, зиддијjәт вә үчүнҹүнү ринҹә варлыг, мадди аләм һисси мә' - капиталистләр тәрәфиндән һавајы мә
истисна гануну адланан (1)— (6) вә (7) луматлардан» конструксија олунур. нимсәнилир. Јалныз дəјишән капита
бәрабəрликларинин мүһүм ролу вар: һисси мә'луматлар материјаны Һасил лын мәһсулу олдуғу Һалда заһирән

хлугулх, хvy=уух (1) едән «хаммалдыр», оидракын мәзму- аванс олунмуш бүтүн капиталын (са
(хлу) Az=хл(улг),

нуну, варлығын əсасыны тәшкил eдир. бит вә дәјишән капиталын) артымы ки
М.П.-ин идрак нәзәријjәсинин əсасында ми көрүнүр; бунунла да М.-ин капита

(хvy) v2=xv(улг) (2) дуран верификасија (охлама) принси- лист истисмарынын нәтиҹәси кими әсл
хv(хуу)=x, xv(хлу)=x (3) пинә керә инсан она һисс үзвлəри илә мәзмуну пәрдәләнир, бүтүн аванс едил
хл(yvг)=(хлу)v(хлz), бәлли олан Һадисәләрдән башга һеч бир миш капиталын төрəмəси кими бу ҹүр

шери дәрк едә билмәз. Бунунлa дa M.п. тәмсил олунан изафи дәјәр чeвpилмии
хv (улг)=(хуулхуг) (4) субјектив идеализм вә агностисизмә га- формамәнфәәт формасы алыр»

(5) пылыр. Мүасир дөврдә ифласа украјан (Маркс К., Капитал, ч. 3, Б., 1960,
М.п. лингвистик позитивизм» — ади сəh. 40). Капитализм шәраитиндә М.

хvx=1 (6) дил фәлсәфәси илә товушмагдадыр. «...ејни изафи дәјәрдир, амма, о анҹаг

x-y=xуу, х~y=(хлу)(хлу) (7) әд.: Исмазылов Ф., Муасир мистикләшдирилмиш формададыр, бупозитивизм, Б., 1975; швыров в. с., исә зәрури олараг капиталист иcтehca
(5)-(7) әсacән, «0»... «1», имплика- Неопозитивизм и эмпирические основания үсулундан әмәлә кәлир» (јенә орада
сија еквивалентлик, конјуксија, науки, М., 1966; Карнап Р., Философ- cəh. 41). М.-ин бүтүн аванс едилмип
дизјунксија вә инкар илә ифадә еди- ские основания физики, пер. с англ., м. капитала нисбати мәнфәәт нормасына
лир. Ихтијари М.ҹ. функсијасы л, у 1971. характеризә едир. Капиталын даһа
илә ифадә олунан формулла көстәри- мəНУчөһР 1 (?—1034) Ширван- сарфәлі саһәләрә гоjулмасы уғрунда
лир. шаһ [тәгр. 1027/28—1034], Jәзид ибн саһәләрарасы рәгабәт нәтиҹәсиндә мұх

әд: Новиков п. с., Элементы Əhməдин оғлу. ІМ.-үн дөврүндә Дәр- тәлиф "м, нормалары үміуми орта м.
математической логики, М., 1973; Мен- бәнд haкимлији Ширванын тәркибин- нормасы шәклиндә
дельсон э., Введение в математиче- дән чыхды. 1029 илдә ІМ.-үн Дәрбәндә лнр. Мүхталиф М. нормаларынын бәра

бәрабәрләшдири

скую логику, пер. с англ., М., 1976. Һүҹуму мүвәффәгијjәтсизликлә нәтиҹә- бәрләшдирилмәси дәјәрин ucmehcan

мəнтиги ЕЛЕМЕНТ heсaблajан лəнди. 1030 илдә Азәрб.-а һүҹум етмиш гијмəтинә (истеһсал" хәрҹләри+орта
електрон машынын киришләринә верил- русларла Бакы jахынлығында вә Күр мәнфаәт) чеврилмәсинә сәбәб олур.
миш сигнaллaр үзәриндә мәнтиг ҹәбри чајы саһилиндә башвермиш дөјүшләрдә Изафи дәјәр истеһсалы вә онун чеврил
гајдаларына мүрафиг елементар мəнти- дә ІМ. мәғлуб олду. 1032 илдә алан- мiнш формасы кими М. көтүрмәк капи
ги әмәлијјаты јеринә jетирән гурулуш. лар вә сәрирлиләр Ширвана сохулараг талист истеһсалынын билaвaситә, дай
Киришләринә аргументләрiн гијмəтинә Jәзидијjәни гарәт етдиләр. Лакин кери ми мәгсәдидир (бах маркс К., Иза
узғун сигналлар (ҝәркинлик, ҹәрәјан чәкиләркән М.-үн пусгуда дурмуш фін дәјәр нәзәријjәләри— «Капиталын
вә c. кәмијjәтләрин урғун дискрет гиј- гошуну тәрәфиндән мәғлубијjәтә ук- IV ҹилди, h. 2, Б., 1968, cəh. 617 — 618).
мәтләри) верилән М.е.-ин чыxышында радылдылар. 1033 илдә аланлар јени- инһисарчы капитализм дөврүндә jүк
мəнтиги функсијанын гијмəтинә узғун дән ІШирвана мүвәффәгијjәтсиз һү- сәк м. нормасы ардынҹа гачмаг капи
сигнал алыныр. Икилик сај системиндә хум етди. І М.-үн Һакимијjәт илләри талист истеһсалы инкишафынын дaha
(«0» ва «1» рәгәмләри) ишләјән м.е.-ин јаделли ишғалчылара гаршы мүбари- чох Һәрәкәтвериҹи гүввәсинә чеврилир
сигналлары да урғун олараг ики мүх- зәдә кечсә дә Ширван мүстәгиллијини вә ејни заманда буржуазија ҹәмијjәти
тәлиф гијмәтә малик олмалыдыр. Је- горуја билди. ІМ.-ү гардашы Әбу Мән- зиддијjәтләринин дəринләшмәсинә
ринә jетирдији функсијаларын мигда- сур әли өлдүрмүшдүр. кəскинләшмәсин кəтириб чыхарыр.

рына көрә М.е. бирфунксијалы вә чох- әд.: бах Мəнучөһр II мәгаләсинин 2) Сосиалист тәсәрруфа -
функсијалы олур. Мәнтиги функсија- әдәбијјатына. тында мән фәәт-сосиалист

дан əлавә күчләндириҹи функсијаны мəНУчөһР (?—?)—Ширваншаһ мијjәтинин халис кәлиринин форма
да јеринә jетирән ме. актив (әкс һал- (тәгр. 1096—тәгр. tіo6/07), Фәрибүр- ларындан бири. Сосиализм ҹәмијjә
да пассив) М.е. адланыр. Һазырлан- зүн оғлу. Јазылы мәнбәләрдә һагында тиндә м. 1) изафи мәһсул дәјәринин
масында истифадә олунан физики ҹи- мә'лумат јоxдур. Һакимијjәт илләри өз конкрет тəзаһүр формасыдыр; 2) ис
Һаз (елемент) вә принсипләрә көрә М.е.- адындан кәсилмиш бирсиккә вә дөврү- тисмардан азад зәһмәткешләрин jол
ләр јарымкечириҹили (диодлу, транзис- нə алд јеканә китабәјә (Азәрб.CCP EA дашҹасына әмәKдашлығы, сосиалист

торлу, диод-транзисторлу вә с.) вә маг- Тарих Ин-тунда сахланылыр) әсәсән ҹәсинә гаршылытлы бардымы мұна
нит-јарымкечириҹили (феррит-диодлу, мүəjjәнләшдирилмишдир. сибәтләрини ифадə eдир. Әмтәәләрин
феррит-транзисторлу) олур. Резистор гијмәтләрлә реаллашдырыл
транзисторлу, диод-транзисторлу, канал Әд.: бах Мəну чөһр ІІІ мәгаләсинин масы шәраитиндә әлдә олуур; 3) ис
транзисторлу вә с. интеграл М.е.-ләр

әдәбијјатына.
теһсалын фасиләсиз артымынын вә

вар. М.е. рәгәмлә heсaблajан машын мәнУчөһР Ш (?-тәгр. 1159/60) — ҹәмијjәтин Һәр бир үззүнүн һәјат сә
ларын вә дискрет системлəрин (автома- Ширваншаh (1120—1159/60ј, тәфри- вијjәсинин даим јүксәлдилмәсинин баш
тикада) мәнтиги дөврәләринин гурул- дунун оғлу. Күрчү чары и Давидин лыча малија мәнбәјидир; 4) x.т.-на
масы үчүн истифадә едилир. гызы Тамарла евләнсә дә II м. дөв- планлы рәһбәрликдә мүһүм игтисади

әд.: әскәров Т., Електрон рәгәм фә Ширвана һүҹум етмишдиләр. Јалныз игтисади еффектлијинин синтетик көс
bесaблajычы машынлар. Б., 1974; Словарь їV Давидин өлүмүндән сонра Ширван тəриҹиләриндән биридир.

рүндә күрҹү феодаллары бир нечә дә- васитəдир вә сосиалист истеһсалынын

по кибернетике, Киев, 1979. Сосиалист

вә ҝүрҹүстан арасында сүлһ вә дост- планлашдырмасы вә учоту практика
мəнтиги позитивизм (манти- луг әлaгәләри күҹләнди. III М. дағыдыл- сында М.-ин һәҹми мүəссисонин топ
ги емпиризм). Неопозитивизмдә мыш кəнд вә галалары бәрпа етдирмиш, дансатыш гијмәтилә реализә олунан
ҹәрәјан. Маxизм, Б. Рассел вә л. Вит- jени јашајыш мәнтәгәләри салдырмыш, мәһсулундан көтүрүлән кәлирлә һәмин
кенштејнин мəнтиги атомизми М.П.-ин Күр чајы кәнарында бәнд чәкдирмиш, мәһсулун там маја дәјәрі арасында
идеја мәнбәләридир. Баниси М. Шлик- мүхталиф абадлыг ишлари апармышды. кы фәргдан иборатдир. Мүəссисәнин
дир (1882-1936). Əсас нүмajәндәләри Онун дөврүндә Ширванын тәсәрруфат (бирлијин), cahəнин рентабеллији М.-ин
Р. Карнап, О. Нејрат, К. Поппер, Ф. həјаты нисбәтән дирчәлмиш,
Вајсман, һ. Фејгл, К. Көдел, Ф. Франк мәдәнијjәт инкишаф етмишди. Өлү- лик).

вә нисби көстәриҹисидир (бах Рентабел

ACE-33, ч. 6
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Мүəссисəлəрин там тәсәрруфат he- фәәт нормасынын ашағы дүшмәси изафи (Тубкал д.) гәдәрдир. Атлантик океа
сабына кечмәси [бах Игтисади исла- дәјәрин бүтүн аванс едилмиш капита- нынын саһилбоју һиссәси, әcacән, ова
haт (1965)] вә топдансатыш гијмәт- ла олaн aзaлмa нисбатини, капиталын лыглардан (Гәрб, Абда, Сус) ибаратдир.
ләрдә едилән ислаhат М.-ин ихтисади артма дәрәҹәсинин азалмасыны ифа- Əразинин ҹ. вә ҹ.-г. һиссаси Бөјүк Сəh
стимуллашдырма фондларынын фор- дә едир.

pa гумлугларына кечир. М., әразиси үчүн
Малашмасы мәнбәји кими әһәмијjә- мәнфәәтлән АЈЫРМАЛАР — бах сејсмиклик сәҹијjәвидир. Фајдалы га
тини хејли артырмышдыр. ССРИ сәна- Мәнфәәтдән өдәмәләр.

зынтылары: фосфорит, Дашдуз, дашјесиндә М. 1965 илдәки 22,5 млрд. ма- мәнфәәтдән өдәмәләр, бүд- көмүр, гара вә әлван метал филизлә
натдан 1980 илдә 73,3 млрд. манатадәк ҹәјә мән фәәтдән өдәмәләр ри, нефт, тәбии. газ. Иглими чох јердә
(Азәрб.ССР-дә 229,6 млн. манатдан —сосиализмдә дөвләт бүдҹәси кәлири- субтропик, шм.-да Аралыг дәнизи тип944,6 млн. манатадəк), бүтүн Х.Т.-нда нин формалашмасында əсас мәнбәләр

ли, ҹ.-ш.-дә гурагдыр. Орта темп-рмүрафиг олараг 37,0 млрд. манатдан дән бири. ССРИ-дә иктисади ислаhата- јанварда 10—12°С, ијулда 24—28°С116,0 млрд. манатадәк (Азәрб.ССР-дә дәк (1966) М.ө. мәнфәәтлән азырма- дир. Иллик јағынты шм.-да вә дaғлар
383,0 млн. манатдан 1784,8 млн. ма- лар формасында олмушдур. Бүдҹәјә да 1000 мм вә даhа чох, ҹ.-да 200 ммватадəк), мүəссисә вә тәсәрруфат тәш- үч өдәмә дахил едилир: фондлара кө- дәк, Бөјүк Сәһра һиссәсиндә 100 ммкилатларынын сәрәнҹамі галан М.- рә верилән һагт, тәсбит едилмиш (рента) дән аздыр. Ҹ. р-нларында гум фырты
ин хүс.ч. исә һәмин дөврдә 29%-дән өдәмәләр вә мәнфәәтлән истифадәјә налары олур. Даими ахарлы чајлары40%-әдәк артмышдыр. көрә мүəссисә илә дөвләт бүдҹәси ара- аздыр. Ири чајлары: Мулуја, Себу,Муасир буржуа әдәбијјатында со- сындакы гаршылыглы мүнасибәтләрин Умм-әр-Рәби'и, Тенсифт. Бучајларсиализмдә м.-ин мафијjәти вә ролу тəнзимләнмәсини баша чатқыран мән- пајызда вә гышда јағышлар вахты курһатында елмә зидд бахышлар кениш фәәтин сəрбəст галығы үчүн haгг. Сәр- сулу олур, јајда гурујур. Су анбарлаjajылмышдыр. Буржуа истисадчыла- бәст галыг мүəссисәдә (бирликдә, са
ры бир тәрәфдән капитализмдә вә со- Һәдә) мәнфәәт бөлүштүрүлдүкдән сон ры, СЕС-ләр japaдылмыш, бәндләр чә

сиализмдә М.-ин интисади мазмунунун ра әмәлә кәлир. СРИ-дә Мө. 1965 Дағларда қонур дағ-мешә, тәһвәјикилмишдир. Шөлләрин чоху шордур.

ејниләшдирилмасинә ҹәһд көстәрир, илдәки 30,9 млрд. манатдан 1979илдә боз-гәһвәји, ҹ.-да ибтидаи субтропик вәтәсдиг олунмуш план көстәричилəри 84,9 млрд. манатадәк (Азәрб.ССР-дә тропик сәһра торпаглары jajылмышдыр.системиндә вә иттисади стимуллаш- мувафиг олараг 175,0 млн. манатдан м. әразисинин чох һиссаси чөлдүр.дырмада М.-ин ролунун артырылма- 614,2 млн. манатадəк) артмышдыр.
Мешәләр (әрaзинин тәгр. 12%-и) дағсыны капитализмә гајытмаг кими изah мәнфи-бах Минус.
ларда вә өлкәнин шM.-г.-индадир. Һejедир, дикәр тәрәфдән М.-ин сосиализмә мәнфи әдәД— сыфырдан кичик

јал олдуғуну вә сосиалист игтисадијјаты- олан əдəд. Мәс., — 0,3; —л. ванлары: чөлдонузу, чагтал, макака,
нын фәалијjәтиндә һеч бир рол ојна- мәРАБУТ (фр. maгabout, әр. !» – Pa- кафтар, каракал, Африкакобрасы, буд
мадығыны көстәрирләр. Әслиндә исә батда (шәһәрәтрафы ханәжаһj jашајан, нузду, күрзә вә с. Горуглар вар.

Әһали. Әһалинин тәгр. 99%-и мәраМ. сосиализмдә јени сосиал-игтисади Шимали Африка өлкәләриндә: 1) мү
мазмуна Маликдир вә ондан сосиалист сəлман өвлијасы, һәмчинин дəрвиш кешлиләрдир. Әксаријjәти өзләрини әрәб
истеһсалынын инкишафында мүһүм орденлари ва дини гардашлыг ҹәмиз- адландырыр. Әрәб дилиндә данышыр
интисади васитә кими истифадә едилир. jәтләринин башчысы, јахуд баниси; лар. Әcacән, дағәтәји вә дағ р-нларында

aha кeниш мә'нада — мүсәлман ка- jашајан бəрбәрләр диллəрини горујуб
мәнфәәт НОРМАСЫ — изафи дә- Һини, дини гардашлыг ҹәмијjәтинин сахламышлар; галан əһали авропалы
јəрин (адәтән, иллик күтләнин) бүтүн үзвү, дәрвиш. лар (франсызлар, испанлар вә б.) ва
аванс едилмиш капитала файзлә ифадә Маракеш jәһудиләридир. Рәсми дил
олунан нисбәти. Капиталдан истифадә әрәб дилидир. Дөвләт дини исламдыр.
нин еффективлијини,, капиталист мү Ишләјән әһалинин тәгр. 50%-и к.т.-нда
әссисасинин кәлирлијини характериза чалышыр (1980). Вадиләрдә, дағ әтәк
едир. Ашағыдакы формул илә ифадә ләриндә, дәниз вә океан саһилләриндә

әһали сылдыр. Әһалинин бир кисми мә'
олуна биләр: p = бурада дәнләрдә, мешә тәсәрруфатында вә с.c+v?

изафи дәјәр күтләси, с-сабит капитал, саһәләрдә чалышыр. Шәһәр әһалиси
(1976). Əсас шәһәрләри:— дəјишән капиталдыр. М.н. изафи

Касабланка (2121 мин; 1979), Рабатдәјәр нормасынын чеврилмиш форма
сыдыр. М.н.-на изафи дәјәрин күтләси, (768 мин; әтрафы илә, 1979), Фес (325

мин), Мәкнас (248 мин), Танжер (188капиталын узви гурулушу вә капита
лын дөвријjәси сүр'әти тә'сир мин), Учда (175,5 мин) вә с.

мәнфәәт НОРМАСынын АЗАЛ- мәРАКЕШ, әл - Мәғриб, 45, ; заманларда Ливија тајфалары (индикиТарихи очерк. М. әразисиндә гадим

MA MEJли ГАНУНУ— капитал ис- мәракеш краллығы (кі JIтеһсалы гануну. Капиталист истеһсал бəрбәрләрин әҹдадлары) мәскунлаш
1). мышды. Е.ə. 2-чи миниллијин сонундаүсулунун һәддини вә тарихи мәһдуд

Үмуми ма'лумат.

луғуну ифадə eдир. К. Маркс кәшф Африкада дөвләт. ш. вә ҹ.-ш.-дә Әл- ја колонијалары салынды.Шимал-Гәрби М.-ин дәниз саһили фразисиндә Финики
Шимали

етмишдир вә онун аввалки елми кашф- ҹәзаир, ҹ.-г.-дә Тәрби Бөјүк Сәһра илә М.-и е.ə. 27 илдә Рома, 5 әсрдә вандалләри илә—изафи дәјәр, нәзәријjәләри, һәмсәрһәддир. Шм.-да Аралыг дәнизи, лар, 6 әсрдә исә Бизанс тутду. 8 әсринкапиталын сабит вә дәјишәнкапитала г.-дә Атлантик океаны илә әhaтәләнир. әввәлиндә Әрәб хилафәтинә гатылды.ајрылмасы илә бағлыдыр. К. Маркс cah, 446,5 мин км. Әһ, тәгр. 20,13 млн. Өлкәдә әрәб дили вә ислам јајылмаға
мәнфәәт нормасынын азалмасыны ка- (1981). Пајтахты Рабат ш.-дир. Инзи- башлады. 788 илдә илк дөвләт-Идпиталист jығымы танунунун конкрет бати ҹәһәтдан 33 əјаләтә (о чүмләдән рисиләр дөвлати јаранды. 10 асрдә м.тəзаһуу формасы кими тәһлил етмиш- 2 əјаләт Гәрби Бөјүк Сәһрададыр) вә 2 Фатимиләр хилафәтинә гатылды, 11дир (бах Капитал jығымы). Капи
талист истеһсалынын инкишафы илә префектураја (Рабат ва Касабланка) әсрдә мүстагил Әлмүрабиләр (мәркәзи
умуми (орта) мәнфәәт нормасы азал бөлүнүр. Маракеш иди; өлкәнин индики ады

маға доғру прогрессив мејл едир. Бу- лы ирси монархијадыр. 1972 ил Консти- диләр хилафәтијаранды. 13 эсрин 2-чи
Дөвләт гурулушу. м. конститусија- бурадандыр), 12 әсрдә исә Әлмәвәһһи

фәәт нормасы капиталын дөвријjәси тусијасы гүввәдәдир. Дөвләт башчысы jарысында м. бəрбәр сүлaләси мари
мүддәтиндә мәнфәәт күтләсинин бүтүн вә али баш командан кралдыр. Крал баш нилэрин һакимијjәти алтына кечди.
аванс едилмишкапитала нисбати кими назири вә назирләри тә'јин вә азад едир; 14 әсрин 2-ҹи јарысында феодал чә

P парламенти бураха биләр. Ганунвериҹи кишмәләри, көчәрилəрин вә кәндлиләheсaблaныр:
C+u' бурада Р—мәнфәәт орган бирпалаталы парламент—Нүма- рин үсјанлары нәтиҹәсиндә м. ајры

күтләси, c+v сабит (С) вә дәјишән (v) сечиләнjәндәләр Палатасыдыр 6 ил мүддәтинә ајры феодаллыглара парчаланды. 15
264 депутат). Иҹра Һакимијң әсрдән М.-а португаллар вә испанларһиссәләрдән ибарәт аванс едилмиш бү- jәтини һөкумәт (Назирләр Шурасы) Һә- сохулмаға башладылар, М. халгынынавтүн ичтимаи капиталдыр. ҹәмијjәт

мигјасында мәнфәәт күтләси (Р) иза јата кечирир. ропалылара гаршы мүбаризаси 16 әсрин

фи дәјәр күтләсин» (M) ујғун кәлир вә д-рынын ән јүксәк г. һиссәси (Jүксәк панларын тутдуглары Сеута вә МелилТәбиәт. м. дaғлыг өлкәдир. Атлас сонунда дәниз саһили әразиләрин (ис
P M

нисбәти ејни олур. Мән- Атлас, Орта Атлас силсиләләри вә с.) јадан башта) азад едилиәси илә нәтиc+0 c+v
М. әразисиндәдир. Һүнд. 4165 м-ә чәләнди. 19 әсрин 40-ҹы илләриндә
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уғрунда башлан- кенишләндирмиш јени конститусија гә
мыш халг һәрәкаты бул олунду. 1958—72 илләрдә .м.-дә

150 о 150 300 км ЕАлхесира до Бриті франсыз гошунлары ССРИ арасында иттисади, тиҹарәт, тех
1-Мавританија тәрәфиндән аман- ники вә елми әмәкдашлыг harгында бир

БЛараш (Әл-Арайш сызҹасына јатырыл- сыра сазишләр имзаланды. 1976 илдә
Надор ды. 1945 илдә Тан- м. Гәрби Бөјүк Сәһранын бөлүнмәсин

Отидиким •2456° «бејнәлхалт дә вә '1977—78 илләрдә исә Заир респ.жердә
Таза

гәнИТРА DEC черад режим» japaдылды. сынын Шаба əјаләтиядә халг үсјанынын
РАБАТСАЛЕ

КАСАБЛАНКА для орган мәкна, ззаос
Бу-Насыр а. həрби әмәлијјатла- jaтырылмасында иштирак етди. М. ә.
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Маракеш
сүркүн вә һәбсләр- ши имзаланмышдыр.

(ися дән азад едилди, 1980—82 илләрдә Гәрби Бөјүк Сəh
Маракеш Комму- рада апарылан Һәрби әмәлијјатларын
нист Партијасы давам етдирилмаси өлкәнин истисади

(МКП) вә б. парти- чәтинликларини артырмыш, зәһмәткеш
"гӘРБИБӨЛҮК сәАРА Тиндуф јаларын мәтбуат ор- ләрин həјат шәрайтинин даhа да пис

әл-Әјун
Сіоту. ганларынын нәшри- ләшмәсинә сәбәб олмушдур; там вә гис

нә иҹазә верилди. мән ишсизлəрин сајы 2 млн. нәфәрә
Лакин 1947 илин чатмышдыр (1980). Күтләви һал алмыш

М.-- Авропа дөвләтләринин силаһлы 1-ҹи јарысындан сол гүввәләрә гаршы фәһлә тә'тиллари вә тәләбә һәјәҹанла
мүдахиләси башлады. 1844 илдә Фран- чәза тадбирлари jенидән күҹләнди. рында истисади тəлəбләрлә јанашы, си
са .-и гејри-бәрабəр һүгуглу сазиш, Икинҹи дүнја мүһарибәсиндән сон- јаси тәләкләр дә ирәли сүрүлмүшдүр.
сонра исә мүгавилә (1845) имзaлaмaғa рa кeнишләнән милли азадлыг һәрәка-- Сијаси партијалар, һәмкарлар ит
мәҹбур етли. 1859—60 илләрдә Испа- ты нәтиҹәсиндә 1956 илин мартында тифаглары вә дикәр иҹтиман тәшки
нијанын М.-и ишлғал стмәк ҹәһди баш М.-ин истиглалијjәти е'лан едилди; латлар. Истиглал—1943 илдә ја
тутмады. 20 әсрин әрвәлиндә Франса, м. үзәриндә Франса (1956, март) вә радылмышдыр. Ән нүфузлу — буржуа
Испанија, Алманија вә Б. Британија- Испанија (1956, апрел) протекторат- партијасыдыр. м. xалг гүрвә
нын М.-и әлә кечирмәк уғрунда мүба- лығы ләғв олунду; 1957 илин јанва- леринин Милли Итти фагы
ризаси бејнәлхалі мүнагишәјә сәбәб рында Танжер М.-ин тәркибинә дахил (1959), Мәракеш Тәрәгги вә Сосиализм
онду (бах Маракеш беһранлары (1905, едилди. 1956 илдә Бмт үзвлүjүнә гә- Партијасы, м. Халг Гүввәлә
1911)). 1912 илдә М. Франсанын про- бул олунду. 1958 ил сентјабрын 1-дә м. ринин Сосиалист иттифа
тектораты с'лан едилди; өлкә франсыз, ССРИ ялә дипломатик мүнасибәтләр ты (1974), Мүстәгилләрин
испан «бејнәлхалг» (Танжер) зона- japaтды. 1958 илдә М. Тарфаја əјалә- Милли Бирлији (1978), Көку
лара белүндү. М.-дә Франса протекто- тини (кечмиш Испанија М.-нин бир мәтпəpəст партијадыр. М. Зәһ мәт
ратлыгына каршы үмуми усјан (1912) һиссәси) Испанија һөкмранлығындан кешләринин Умуми итти
баш верди. Бөјүк Октјабр сосиалист азад етди; ифни үзәриндә суверенли- фагы (1960), М. Әмәк иттифа
Ингилабынын тә'сирін алтында М.-дә jи бәрпа олунду (1969). Лакин М.-ин гы (1955), әмә Јин Демокра
милли азадлыг һәрәкатынын јени јүксə- бир сыра тарихи әразиләри (Сеута, тик Конфедераси јасы (1978),
лиш дөврү башланды. 1921 илин иjу- Мелилја вә с.) һәлә дә Испанијанын М. — ССРИ Достлуғу ҹәмија
лунда М. тајфалары Әбд әл-Гадирин мүстәмләкәси олараг галыр. м. истиг- ти (1970) вә с. вар.
башчылығы илә Испанија ордусуну лалијjәт газандыгдан сонра өлкәнин мил- игтисади-ҹографи очерк. м. мә'
дармадағын едәрәк Риф респ.-сыны ли дирчәлиши, милли иктисадијјатын дән сәнајеси нисбәтән инкишаф етмиш
japaтдылар. 1926 илдә Франса вә Испа- japaдылмасы вә капиталист дөвләтләри- аграр өлкәдир. Истиглалијjәт әлдә
нијанын бирләшмиш силаһлы гүввәләри нин асылылығындан азад олунмасы етдикдән сонра М. Һөкумəти игтисадиj
Риф pccii.-сыны мәғлуб стсәләр дә, мүс- хәтти е'лан едилди. М. 1958 илдән әрәб јатын мүасир саhəлəрини инкишаф ет
тәмләкәчиләрә гаршы М. тајфаларынын ДөвләтләриҸәмијjәтинин үзвүдүр. 1958 дирмәк, хариҹи инһисар капиталынын
мүгавимәт һәрәкаты давам етди. 1934 ил ноjабрын 15-дә jығынҹаг, сөз, Һәм- мөвгејини мәһдудлашдырмаг, дөвләт
илдә илк сијаси тәшкилaтыії — дөвлəтин карлар иттифаглары азадлығыны е'лан бөлмәсини , мөһкәмләндирмәк тəдбир
идарә едил Индә мәракешлиләрин иш- иш «Ичтимаи азадлыг хартијасы» лəрини həјата кечирир. Бу тадбирлә
тиракы тәләбини ирәли сүрән М. Милли гәбул олунду. Лакин һөкүмәт хартија- рин həјата кечирилмәсиндә ССРИ вә
Һәрәкат Комитасинин (ммык) əса- ны дәфәләрлә позду (МКП-нин гадаған дикәр сосиалист өлкәләри М.-ә көмәк
сы гоjулду. МмһК гадаған олундугдан eдилмәси вә с.). 1961 илдә ІІ Һәсән көстәрир. ССРИ-нин јардыМы илә М.
(1937, декабр) сонра өлкәдә кизли тәш- крал олду. 1962 илин декабрында илк дә електрик ст.-лары вә бәндләр тикил
килатлар («Милли Партија» вә с.) ја- м. конститусијасы гәбул eдилди. Со- мишдир. Совет мүтəxəссисләринин иш
ранды. 1937 илдә франсызлар әлејһи- сиал-игтисади зиддијjәтләрин кəскин- иракы илә өлкәдә хеоложи тəдгигатлар
нә кәндли һәјәҹанлары вә чыxышла- ләшмәси, халг күтләләринин вәзијjәти- апарылыр. К.т.-нын габагҹыл саһәси
ры нәтиҹәсиндә мүстәмләкәчи haкимиј- нин ағырлашмасы, ишсизлијин артмасы әкинчиликдир. Беҹәрилән торпаглар 7,5
jәт органлары өлкәдә ҹәза тадбирлә- вә с. 1964—65 илләрдә күтләви тә'тил млн. ha-дан чохдур. Суварылан торпаг
рини ҝүҹләндирдиләр, күтләви һәбсләр вә нүмајишләрә сәбәб олду. Бу чыҳыш- ларын 60% -индән чоҳу мүлкәдaрлaрa
башланды. лар силаһла јaтырылды. 1965 илдә өл- мәхсусдур. 500 мин кәндли аиләси

Икинчи дүнја мүһарибәсиндә Фран- кәдә фөвгәл'адә вәзијjәт е'лан едилди; торпагсыздыр. Хырда кәндли тəcəppү
са фашист Алманијасына тəслим ол- (1970 илдә ләғв олунду); һөкумәт вә фатлары кооперативләшдирилир. Әca
дугдан сонра (1940, иjун) Франса М.-и парламент бурахылды, крал haкимијjәти сән, арпа (1979 илдә 1,9 млн. т), буғ
«Виши» дөвлатинин һакимијjәти алты- тамамилә өз əлинә алды. Лакин нүма- да (1,8 млн. т), пахлалы биткиләр (0,3
на дүшдү, Танжери исә Испанија тут- jиш вә тә'тилләр давам етди. 1970 илдә млн. т), шәкәр чуғундуру (2,2 млн. т),
ду. 1942 илдә М. ин шм. саһили әра- japaдылмыш Милли ҹәбһә (1972 илдә памбыг (11 мин т), картоф (130 мин
зи ләринә инқилис-американ гошунла- дағылды) демократик ислаһатлар ке- т), кəтан, түтүн вә с. әкилир. Ситрус
ры чыхарылды; Франса М.-и әрази- чирмәк тәләбини ирәли сүрдү. 1971 ил (0,9 млн. т), зејтун (250 мин т), үзүм
синдә АБш һәрби базалары japaдылды. иjулун 10-да вә 1972 ил августун 16-да jетишдирилир. Һејвандарлыг екстен
Икинҹи дүнја мүһарибәси дөврүндә М.-дә һәрби дөвлат чеврилиши етмәјә сив характерлидир. 3,1 млн. гарамал,
азадлыг һәрәкаты кениш арактер ал- ҹәһд стəрилди. 1972 илин мартында 21,6 млн. давар вар (1979). Сәнаједә

Өлкәјә истиглалијjәт верилмәси парламент вә һөкумəтин һүгугларыны хүсуси бөлмә үстүндүр. Әcac cahəси
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мә'дән сәнa jeсидир. Дүнја фосфорит Дәниз портлары: Касабланка, Сафи, 59 дөјүш тәjjapəси, hДГ-дә (4 мин нә
еһтијатынын 75% -и М.-дəдир. м. фос- Mәhәммәдијjә, Танжер. Бејнәлхалт аеро- фәр) 6 кəми вә 9 кешикчи катери вар.
форит ихраҹына көрә капиталист өл- портлары: Касабланка, Рабат, Танжер. Һәрби хидмәт мүддәти 18 аjдыр. М.-дә
кәләри вә инкишаф етмәкдә олан өлкә- Фосфорит, ситрус мејвәләри, балыг силаһлы гүввәләрдән әлaвә һәрбиләш
ләр арасында 1-ҹи јердадир. Јејинти консерви, халча, мејвә вә тәрәвәз кон- дирилмиш тәшкилатлар (30 мин нәфәр,
сана јеси (шәкәр, јағ, балыг e'малы, сервлари, шәраб, әлван метал филиз- оҹүмләдән жандармерија —11 мин нә
балыг консерви з-длары вә с.) инкишаф ләри вә с.. ихрач едилир. Машын вә фәр) вар.
етмишдир. м. сардина консерви ис- aвa данлыг, хам нефт, гара метал про- сәһијjә. 1975 илдә М.-дә әһалинин
теһсалына көрә дүнјада 1-ҹи јери тутур. каты, мешә материалы, гәһвә, чај вә с. Һәр мин нәфәринә дүшән доғум сары
Кимја, електротехника, тохуҹулуг, идхал слунур. Əсас тиҹарәти Франса, 46,2, өлүм са јы 15,7; һәр мин нәфәр ди
дәри-аjаггабы, автомобилјығма мүəсси- АФР, АБШ, Италија, Испанија, ССРИ, ри доғулана көрә ушаг өлүмү 149 ол
сəлəри вар. 1979 илдә 20 млн. т фосфо- пXP вә с. өлкәләрләдир. Пул ваhиди мушдур. Орта өмүр кишиләрдә 51,4,
рит, 4106 млн. квт-саат електрик енер- дирһәмдир. гадынларда 54,5 илдир. Өлкәдә трахо
жиси, 54 мин т балыг консерви истеh- Силаһлы гүввәләр. М.-ин силаһлы ма, гызылҹа, дизентерија, ҹүзам, зөh
сал едилмишдир. Д.j.-ларынын уз. гүввәләри гуру гошунлары, ҺҺг вә рәви хәстәликләр кениш јајылмышдыр.
1756 км (708 км-и електрикләшдирил- hДГ-дән ибарәт олуб умуми сајы 84, М.-дә 23140 чарпа jылыг (әһалинин һәр
мишдир), автомобил јолларынын уз. 65 мин нәфәрдир (1977). Али баш ко- 10 мин нәфәринә 13,4 чарпајы) 133 xəс
56 мин км-дир. Туризм (1979 илдә мандан кралдыр. Гуру гошунларында тәхана мүəссисаси, 1355 həким (əha
1436 мин турист) инкишаф етдирилир. 75 мин нәфәр, һһГ-дә (5650 нәфәр) линин һәр 10 мин нәфәринә 0,7 həким),

Маракеш. 1. Атлас дағдарында терраслы вади. 2. Рабат шәһәриядән көрүнүш. 3. Қасабланка шәһәринин маркази бис
сәсиндә. 4. Тетуан шәһәриндән көрүнүш. 5. Мејвэ-тәрәвәз консерви мүəccиcәсиндә. 6. Сус дәрәсиндә суварылан плантасијалар. 7. Фес шәһәриндә карауин мәсҹиди. 859. 8. Касабланка шәһәриндә «Либерте» јашајыш ва қонтор бинасы.

1950-и илләр, Ме'мар л. моранди. 9. Мәракәш рәгси.
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оҹүмләдән 773 нәфәри дөвлат хидмә- гу галасы, 11 әср; Маракеш јахынлы- 1966; Шоттен А., Обзор марокканской
тиндә, 128 диш bəкими, 500 әҹзачы, ғында Тасгомут галасы, 12 әср) вә ис- музыки (пер. с франц.), М., 1967; Новей
1741 мин орта тибб ишчиси вар (1975). теһкам тикилмишди. 16—17 əср абида- шая история Африки. М., 1968; Фольклор
Тибб кадрлары ун-тин тибб факүлтәсин- ләри həдсиз тəмтәраглылығы илә сечи- луцкая Н. С., Очерки новейшей исто

;
һазырланыр. 18—19 əср в.,

Маариф. Франса истилaсынaдәк М.- Мәкнасда Баб әл-Мәнсур дарвазасы Магриба, М., 1973; Ви рабов А. р.,
дә мүсәлман мәктәблəри мөвчуд иди. 1732), Фес, Мәкнас вы Мәракедсан Марокко. Основные проблемы экономичес
Франса ағалығы дөврүндә франсыз- pаjлары (һамысы 19 əср, фәртләнир. гория стран Азии и
ларын вә јерли әһалинин ушаглары Халг jашајыш биналары 2 мәртәбәли, время, ч. 1-2, м., 1976—79; АрабскиАфрики в новейшее

үчүн ајры-ајрылыгда дүнјави мәктәб- дахили һәјәтли даш евләр, бүрҹлү ев- Восток и
ләр ачылмышды. пер. с франц. и арабс
јалныз 17% -и мәктәбә ҝедирди. Тәһ- ларла тәмсил олунур. Орта асрләрдә кого, М., 1978; История национально-осво
сил франсыз дилиндә иди. Истиглалиј- тохуҹулуг (ипәк, зәрхара), халчачы- бодительной борьбы народов Африки в но

вә милли кадрлар һазырланыр. Тәһ- xышлы керамика, тунҹдан бәдии мә'- канской истории, пер. с франц., м., 1982.
jәтдән сонра савадсызлыг ләғв едилир лыг, дəри үзәриндә басманахыні, на- вейшее время, М., 1979; Литература Афри

сил франсыз вә әрәб дилләриндадир. мулатлар Һазырланмасы кениш инки
Тәһсил мүддәти ибтидаи мәктәбләрдә шаф етмишди. 1950-ҹи илләрдә ме' мар- мәРАКЕШ, Марракеш (әрет)
5, орта мәктәбләрдә 6 илдир. Али мәк- лыгда мүасир конструксија вә материал- —Мәракешин ҹ.-г.-индә шәһәр. Мә
тəблари: Рабат ун-ти, Фесдә Карауин лар тәтбиг олунурду (Касабланкада ракеш əјалəтинин инэ.м. Јүксәк Атлас
ун-ти (Африкада ән гəдим ун-т, 859), «Либерте» бинасы, Рабатда госпитал). д-рынын этәкләриндадир. д.). ст. Ав
Рабатда инзибати мәктәб, мүһəндислик Истиглалијjәт газандыгдан сонра (1956) томобил јоллары говшағы. ӘҺ. 334 мин
мәктәби. Ән бөјүк китабхана Рабатда М.-дә күтләви јашајыш биналары, сәна- (1975). Өлкәнин ҹ. һиссәсинин мүһүм
Дөвләт Архиви нәздиндәки китабхана- је вә ичтимаи гурғуларын тикинтиси ке- игтисади мәркәзидир. Јејинти, кимја
дыр (1920; тәгр. 210 мин китаб). Рабат- нишләнди (мәракешли ме'марлар Е. (пластик күтлә з-ду), тохуҹулуг, ти
да вә Тетуанда археолокија музејләри, Азагури, ж. Ф. Зевако; франсыз ме - киш, ағач е'малы сәнајеси вар. "Кус
Фесдә Силаһ музеји вар. марлары Ж. Кандилис, ш. Вудс). Тәс- тар сəнəткарлыг инкишаф етмишдир.

Елми идарәләр. Әсас елми идарәлә- вири сəнəт (бојакар М. А. Идриси, hej- М.-ин əсасыны тәгр. 1070 (дикәр
ри: Рабатда Шәриф елми ин-ту, Мил- кәлтәраш х. бен Салаһ, график м. мә'луматлара көрә 1060, јахуд 1062)
ли Агрономија тәдгигaтлaры Ин-ту, Аммар), халчачылыг, дəри мә'мулат- илдә Әлмүрабиләр гојмушдур. Шәһәрин
Рабат ун-ти нәздиндә Елми тәдгигатлар лары һазырланмасы, зәркәрлик вә с. ады сонралар өлкәјә аид едилмишдир.
Мәркәзи вә с. Бир сыра хариҹи өлкә- инкишаф едир. 12 әсрин орталарында ири тиҹарәт мәр
ләрин елми тәдгигат ин-тларынын фи- Мусиги. М. мусигиси бəрбәрләрин кəзи иди. Əлмурабиләр, Әлмәвәһһиди
лиаллары да фәалијjәт көстәрир. вә әрәб мәдәнијjәтинин гаршылыклы ләр, һәмчинин Сә'ди шәрифләри (1554—

Мәтбуат, радио верилишлари, те- тә'сири илә japaнмышдыр. Әһидлəрин 1659) дөврүндә Мәракешин пајтахты,
левизија. Мүһүм күндəлик газетләри (өлкәнин шм.-ш.-индә jaшa jан бəрбəр- феодал чәкишмәләри заманы исә өл
«Әл-Әләм» (1946), «әл-Әнба» (1971), ләр) вә әhвахларын (өлкәнин ҹ.-г.-ин- кәнин ҹәнуб Һакимларинин игамәтка
«Матен дү Саһара» (1971), «әл-Мәгрибә дә jaшa jан бəрбәрләр, эсасəн шлөх тај- hы иди, Маракеш Франса протекторат
(1977) вә с. Дөври нәшр әрәб вә фран- фалары) мусигисинә ајрылыр. Бәрбəр- лығына чeвpилдикдән (1912) сонра
сыз дилләриндадир. Һөкүмәт информа- ләрин мусиги аләтләри: гәсәбә, түтәк, сијаси әһәмијjәти заифләмишди. 1956
сија акентлији—Мәгриб Әрәб Пресс 1959 бәндир, тариҹә вә с. Классик (ә'ла вә илдә Мәракеш истиглалијjәт газандыг
илдә japaдылмышдыр. 1962 илдән фәа- сә'ма) вә халг (гриһа) мусигиси мөвҹуд- дан сонра М. ејни адлы əјаләтин инэ.м
лијjәт көстәрән м, радио верилишлә- дур. ə'ла — дүнјави, сарај мусигиси (əса- олмушдур.
ри вә телевизија идарәси һөкумəтин сыны классик әрәб поезијасы тәшкил Көһнә шәһәрин («мәдинә») ме'мар
ихтијарындадыр. едир), сә'ма исә дини мәзмунлу муси- лыг абидәләри: кәрпиҹдән тикилмиш

Әдәбијјат. М, әдәбијјаты әрәб, бәр- гидир. Гриhа данышыг дилинə əсасла- 6 тағлы, ојма нахышлы, күнбəзли Гү6
бəр вә франсыз дилләриндә japaныр. нан маһнылардыр. Әрәб мусиги аләтлә- бә әл-Бә" дејн көшкү (11—12 әсрләр),
Классик дөвр әрәбдилли М. әдәбијјаты ринә лүтнја, лира, рүбаб, ситра дахил- 17 нефли Гүтбијjә мәсҹиди (1153) вә
11—12 асрләрдән инкишафа башламыш- дир. Мәракешлиләрин халг јарадыҹы- онун минарәси (1184—99), 16 әсрә аид
дыр. Поезијада (Ибн Һәббус, Ибн Һәб- лығында дини мусиги (дикр) бөјүк јер дини комплекс, 8 һәјәтлән ибарәт Бен
базə, Ибн әл-Мүрәһһәл, ибн Рүшејд) тутур. Рабатда Милли Мусиги, Рәге вә Јусиф мәдрәсәси (1565), Бәһијjә са
сијаси сатира вә мәдһијjә, нәсрдә (Әл- Драм Сəнəти Консерваторијасы, Те- разы (1894—1900) вә с. Мәдинәнин ч.
Идриси, Ибн Бәттута) <pиһлә» (сәја- туанда Милли Мусиги вә Рәгс Мәктәби һиссәсиндә гәсәбә» (ичгала) јерләшир.
Һәтләрин, узаг өлкәләрин тәсвиринә даир фәалијjәт көстәрир. 1960 илдән М.-дә Бурада Баб-Агвенау дарвазасы (12
әсәрләр) әсас јер тутурду. Әрәб вә бәр- һәр ил милли мусиги фолклору фес- әср), мәсҹид (1197), некропол (16 әсрә
бәр дилләриндә шифаһи халг әдәбиі- тиваллары кечирилир. аид сәрдабалар), 2 сарај (16 вә 19 əср
јаты нағыллар, әфсанәви сәҹијjәли Кино. М, әразисиндә илк кинофилм ләр) вә с, галмышдыр. Мүасир шәһәр
епик поемалар, аталар сөзү вә мәсәл- 1907 илдә чәкилмишдир. Кинематог- 1913 илдә Мәдинәдән г.-дә салынмыш
ләрлә зəнкиндир. Милли азадлыг һә- рафија узун мүддәт хариҹи кино шир- дыр. М.-дә Карауин ун-тинин факүл
рәкатынын јүксəлиши илә әлaгәдар әрәб кәтләриндән асылы вәзијjәтдә галмыш- тәси, кемма ва ерамика музеји, ин
вә франсыз дилли муасир әдәбијјат ја- дыр. Милли кино истеһсалына м. ис- ҹәсәнәт музеји вар.
ран ды. Әрәбҹә јазан Әбд әл-Мәҹид тиглалијjәт газандыгдан (1956) сонра мәРАКЕШ АЗАДлыг Bə cocИА
бен ҹәллун вә франсызҹа јазан Әһмәд башланылмышдыр. М. бәдии филмләри- лизм ПАРТИЈАСЫ –бах Мәракеш
әc-Сәфриуи илк дәфә әсәрләриндә халг нин сүжeти муасир һәјат проблемлəри Коммунист Партијасы.
həјатыны тәсвир етмишләр. 60-ҹы ил- илә бағлыдыр: «Јашамаг үчүн галиб
ләрдә милли азадлыг мүбаризаси мөв- кәлмәк лазымдыр» (1968, реж.-лар м, мәРАКЕШ БөһРАНЛАРЫ — импе
зусу вас'әт алды (ә. Беннани, М. әл- Тази вә А. Мəснәви), Хурмалар јети- риалист дөвләтләринин, хүсусилә Ал
Мухтар әc-Суси, М. әл-Халауи, Әбу шәндә» (1969, реж.-лар А. Рәмдани вә манија вә Франсанын Маракеш уғ
Бәкр әл-Ламтуни, М. М. Саббаг, М. Л. Бəннани), Изләр» (1970, реж. н. рунда мубаризаси кедишиндә japaнмыш
эт-Тәнҹауи вә б.). 70 ҹи илләрдән әрәб- Бəннани), «Мин бир әл» (1972, реж. С. кəскин бејнәлхалк мүнагишәләр. В. И.
дилли әдәбијjaт дaha дa инкишаф ет- Бен Барка), «АҺ, бу күнләр» (1979, Ленин м.б.-ны бөјүк дөвләтләрин 1870—
мишдир: А. К. Һәллаб, М. ә. Ләһбаби, реж. Ә. әл-Мәануји) вә с. м. филмлә- 71 илләрдән сонракы бејнәлхалг сија
h, әс-Саиһ, мБуаллу, А. Ларуи вә б. ри «Сусси» ва «Ајн Шоке» киностуди- сəтиндә башлыча бөһранлардан Һесаб

Ме'марлыг, декоратив вә тәсвири јаларында истеһсал едилир. едирди (бах Әсәрләри, ч. 39, сəh. 723).
сәнәт. М.-ин орта әср шәһәрләри бүтүн Әд.: әфәндијев С. М., Мұстәм" 1) 1905 илбөһраны Франса
Мәғрибдә олдӯғу кими «гәсәбә» (ич- ләкат мәсәләси, сечилмиш әсәрләри, Б., нын Мәракеши ишғал етмәк ҹәһди илә
гала) вә мәдинәдән (шәһәрин өзү) 1977; Веймарн Б., Каптерева т., əлагəдар јаранмышды. Италија (1902),
ибарэтдир. Дини ме'марлыгда мәсҹид Подольский А., Искусство арабских Б. Британија вә Испанија (1904) илә

Франса
ндә Карауин" мәсҹиди, 859, Мәракеш тория Северной Африки, пер. с франц. Мәракеш султанындан өзү үчүнсәр
ш.-ндә Гүтбијjә мәсчиди, 1153; Рабатда Х. с., Социально-экономическое развитие фәли числаһатлар» кечирмәји тәләб
Һәсән мәсҹиди, 1195). 11—13 эсрләрдә современного Марокко, М., 1965; гор- етди. Маракешдә мөвгеләрини мөһ
чохлу гала (Фес јахынлығында Амар- нунг М.Б., Уткинг. н., Марокко, М., кәмләндирмәк истәјән Алманија Фран
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санын бу өлкәдә експанси јасына гаршы мәРАКЕШ тәрәгги ВӘ cocИА- халгын һәјат тәрзинә, дүнјакөрүшүнә
чыхды вә проблемин низама салынмасы лизм ПАРТИЈАСЫ (МТСП)-Мәра- јабанчы олaн көһнәлмиш М.-ләр ара
үчүн бејнәлхалг конфранс чакырыл- кеш Коммунист Партијасынын вә Мә- дан галхыр. Һәмин просес Азәрб.cCP
масыны тәләб етди. Конфранс 1960 ракеш Азадлыг вэ Сосиализм Партија- дә дә ҝедир. Бу ишдә АКП мк јанын
ил јанварын 15-дә Алхесирасда (Испа- сынын давамчысы кими 1974 ил авгус- да сосиалист адәт-ән'әнәләрини таблиғ
нија) чакырылды. Антанта өлкәләри- тун 27-дә japaдылмышдыр. Фәалијjә вә тәтбиг едән Шура вә Азәрб.ССР На

биркә тәзјиги гаршысында Алма- тиндә елми сосиализм идејаларына əсас- зирләр Совети јанында мүлки марасим
нија тәҹрид олунду вә Франсанын ланыр. МТСП-нин 1-ҹи милли гурулта- ләр комиссијасы мүһүм рол ојнајыр.
Мәракешдəки мөвгејинин заифләмәсинә jында (1975, феврал) партијанын прог- әд.: Соколова В. к., Весенне

билмади. Бунунла белә, рам сәнәлләри гәбул eдилмиш вә рәһ- летние календарные обряды русских, ук
Франсанын Маракеши ИШғал етмәси бəр органлары сечилмишдир. 1979 илин раинцев и белорусов, М., 1979; Зако
тә'хирә салынды. февралында МТСП-нин 2-ҹи милли гу- вич н. м., Советская обрядность и ду

2)'1911 ил бөһранына Фран- рултајы кечирилмишдир. Гурултарын ховная культура, Киев, 1980.

са гошунларынын Маракеш пајтахтыны гәбул етдији јекун гәтнамәсиндә пар- мәРАСИМ МАСКАЛАРЫ — мүхтэ
ишғал етмәси вә бунун ардынҹа алман тијанын елми сосиализм идејаларына лиф мәрасимләрдә тахылан үзлүк (бах
канонер гајығы вә jүнкүл крејсеринин вә пролетар бејнәлмиләлчилији прин- Маска). М.м. дүнјанын бир чох тајфа
Агадир лиманына кирмәсін сәбәб олмуш- сипләринә сәдагəти, империализм, сио- вә халглары (Африка, Шм. вә Ҹ. Аме
ду. Бу бөһран да Франса — Алманија низм вә иртиҹа әлејһинә, кәркинлијин рика, Асија вә 'Океанијада) арасында
мүнасибәтләрини мүһарибә hәддинә чат- заифләдилмасинин дəринләшдирилмаси гадимдан мә'лумдур. Ағаҹ габығы,
дырмышды. Инкилисләрин тəзјиги илә вә әмәкдашлыг уғрунда мүбаризәдә бү- тахта, от, дəри, парча, сүмүк вә с. ма
Алманија ҝүзәштә кетди, бөһран сазиш түн тәрәггипәрвәр гүввәләрин ваһид териаллардан дүзәлдилән маскаларда
jолу илә ләғв олунду. 1912 ил мартын ҹәбһәсини мөһкәмләндирмәјин зәрури- инсан үзләри, hејван башлары, әф
30-да Мәракешин бөјүк һиссаси Фран- лији бир даһа гејд олунмушдур. санәви, јахуд мифоложи сурәтләр тәc
санын протектораты е'лан едилди. М,6. МТСП демократик мәркәзијjәт прин- вир eдилирди. М.м.-ндан истифадә әҹ
ики империалист блоку арасында им- сини эсасында гурулмушдур. Али ор- дадлара, руһлара, hејванлара ситајиш
периалист зиддијjәтләрини кəскинләш- таны милли гурултај, мәркәзи органы вә тотемик (бах Тотемизм) тәсәввур
дирди, «Әл-Бәјан» гәзетидир. Баш катиби Әли ләрлә бағлыдыр. Кечмишдә шаманиз
Н. Н. Нәриманов 1906 илдә јазды- Jaтaдыр. мин кениш jajылдығы бир сыра Сибир

ғы «Мәракеш мәсәләси» ва «Гузғунлар мәРАКЕШ чајИРТкәси (Docio- халклары (хантлар вә мансиләр) ов илә
ҹәмдәк үстән мәгаләләриндә М.б.-нын staurus maroccanus) — дүзганадлылар бағлы мәрасимләрдә маска тахырдылар.
империалист маһијjәтини ачыб көстәр- дәстәсиндән һәшәрат; чәјирткә нөвлә- Американын бир сыра һинди тајфала
миш ва мустәмләкәчи дөвләтләрин мәз- риндән бири. Бәдәнинин уз. 22—38 мм- рынын әкиндән әввәл кечиртдиклари
лум халглара гаршы jөнәлмии гасбкар- дир. Pəнки түнд-ләкәли күрәни - сары- халг шəнликлари вә мәрасимләриндә бу
лыг сијасəтини кəскин ифша етмишдир дыр; күрәјинин өн тәрәфиндә ачыг ҹүр Маскалардан инди дә истифадә
(бах Нариманов Н. Н., Мәгалә- ранкли хачабəнзәр нахышлар олур. Ар- едилир.
ләр. Нитгләр, ҹ. 1, Б., 1971, cəh. 36— ха аjагларын балдыры тырмызыдыр. Азәрб.-да кечмишдә ел шәнликлә
38, 45—47). С. М. Әфэндијевин «Мүс- Ики формада: сүрү илә вә тәк тәк раст риндә, бајрамларда, мејдан тамашала
тәмләкат мәсәләси» (1907) мәгаләсиндә ҝәлир. Аралыг дәнизи саһилбоју әрази- рында көстәртлән халг оjунлары («Koca
дә Мәракешин тэбии сэрвәтләрини ча- синдә, Иранда, Әфганистанда, ССРИ- коса», «Году-году», «Гаравәлли» вә с.)
пыб таламаға ҹәһд көстәрән империа- дә исә Орта Асија, Газаxыстан, Крым, заманы М.м.-ндан истифадә олунмуш
лист дөвләтләринин (хүсусилә Франса- Гафгазда, очүмләдән Азәрб.ССР-дә дур.
нын) гэсбкарлыг нијjәтләри тəнгид јајылмышдыр. Памбыға, тахыла, јонча

Әд.: Мәммәд Ариф, Азәрбајҹан
едилмишдир (бах әфәндијев С. ја вә бостан биткиләринә чох зәрәр да халг театры, Сечилиш әсәрләри, ч. 3,М., Сечилмиш әсәрләри, Б., 1977, сəh. верир. Б., 1970; Авдеев А. Д., Маска, Опыт62—63). мәРАКЕШлиләр — Маракешин эсас типологической классификации по этно
мәРАКЕШ КОММУНИСТ ПАРТИ- әһалиси, милләт. Тәгр. 19,9 млн. нәфәр- графическим материалам, в кн.: Сборник
ЈАСЫ (МКП)—1920 илдән Рабат вә дир (1981). М.-ин эксəријjәти əpəбди- Музея антропологии и этнографии, М.—Л.,
Касабланка ш.-ләриндә фәалијjәт көс- линин Мәракеш диалектиндә, бир гис 1957, N 17, 1960, № 19.
тəрмиш ајры-ајры коммунист груплары ми бəрбәр дили диалектләриндә даны- мәPACим HƏFMəлəРИ-шифаһи
əсасында 1943 илин нoјабрында јара- шыр. Диндарлары мүсәлмандыр. Бәр- халг јарадыҹылығы жанры; адәт вә
дылмышидыр. мкп өлкәнин истигла- бәрләрин Шимал-Гәрби Африка ја қәл- мәрасимләрлә бағлы лирик нәтмәләр.
лијjэти, демократик азадлыглар, зәһмәт- миш (7 əсрдән) әрәбләрлә гарышығын- М.н. бир чох халгларда мөвҹуддур.
кешләрин рифаһынын јахшылашдырыл- дан эмәлә кәлмишләр. Франсыз вә һәлә гадим Јунаныстанда Дионис баj
масы, Мәракеш истиглалијjәт әлдә ет- испан мүстәмләкәчиләринә гаршы мил- рамларында јени мәһсулдан шәраб
дикдән (1956) сонра исә өлкә әразисин- ли азадлыг һәрәкаты (1912—56) нәти алынмасы мәрасими илә әлагӘдар нәғ
дән хариҹи гонунларын чыхарылмасы ҹәсиндә м. милләт кими формалашмәләр охунарды. Азәрб. шифаһи халг
вә һәрби базаларынын ләғни, хариҹи мышлар. Бах Маракеш. әдәбијјатындагы ағылар, вәсфи-һаллар
инһисарларын ағалығына сон гоjулма- мәРАСИМ-ајин, адәт, ән'әнә, тән- М.н.-нә дахилдир. Тој шəнликлариндә
сы, банкларын вә филиз мә'дәнлари тәнәли шəнлик, рәсми гәбул вә с.-нин ифа олунан нәғмәләр даһа кени ја
ширкәтләринин миллиләшдирилмәси, иҹра едилмаси; ҹәмијjәтлә вә сосиал jылмышды. Сосиализм шәрайтиндә көh
аграр ислаһатларынын һәјата кечирил- групларда шәрти, мүəjjән сосиал мүна- нəлмиш адәт вә мәрасимләрлә әлaгадар
маси, халгын јашајыш сәвијjәсинин сибәтләр рәмзини билдирән адәтләрин М.н. арадан чыхыр; М.н.-нин дикәр бир
jaxшылашдырылмасы уғрунда чыxыш конкрет иҹрасы вә мөһкәмләнмәси фор- гисми исә мәзмунҹа дəјишилиб јенилә
етмишдир. МКП-нин фәалијjәти дә- масы. М. мүəjjән олунмуш вахтда
фәләрлә гадаған едилмиш (1952, 1959, мәканда иҹра едилир. Ибтидаи иҹма
1960), рәһбәрләри исә тә'гибләрә мә'- гурулушунда мәмшәт, әмәк, дини М. Әд.: әфәндијев П., Азәрбајҹан

руз галмышдыр. 1968 илдә мкп əса- ләр бир-бириндән фәрәләнмирди. Си шифahiн халг әдәбијаты, Б., 1981.
сында japaдылан Мәракеш Азадлыг вә нифләрин, дөвлəтин вә динин мејдана мәРВ-Орта Асијанын (Түр.ССР Бај
Сосиализм Партијасы (МАСП) өлкәнин кәлмәси илә әлагодар иҹтимаи вә дөвлат рамәли ш. јахынлығында) ән гадим
милли хусусијjәтләринə əсасланмагла һәјаты илә бағлы М.-ләр, дини М.-ләр, шәһәрләриндән бири. Харабалыглары
сосиализм ҹәмијjәти гурмағы гаршы- зәһмәткеш халг күтләләринин тəcəppү- 19 әсрин 80-ҹи илләриндән (1946 илдән
ја мәгсәд гојду. 1969 илдә партијанын фат вә мәмшәти илә бағлы М.-ләр ја- исә интенсив шәкилдә M. J. Массонун
фәалијjәти гадаған едилди. 1972—74 ранмышдыр. Мәс., тәгвим (әкинчилик, рәһбәрлији илә археоложи експедисија
илләрдә МАСП јарымлегал шәраитдә малдарлыг, балыкчылыг, овчулуг вә с.), тәрәфиндән) өjpәнилир. М.-ин əн гә
фәалијjәт көстəрмишдир. 1974 илдә Мә- аилә (доғум, тој вә с.) М.-ләри бу гәбил- дим һиссәси Әркгaлaдыр (е.ә. 1-ҹи мин
ракеш Һакимијjәт органларынын иҹаза- дәндир. М.-ләр макик, символик, оjун, иллијин орталары). з əсрдән Сасани
си илә Мәракеш Тәрәгги вә Сосиализм әјләнҹә вә с. Мүтәрәгги вә мүртәҹе (ди- ләр дөвлатинин тәркибинә дахил иди.
Партијасы japaдылмышдыр, МКП нү- ни вә с.) олур. Мәмијjәтин сосиалистҹә- 7 əсрдә əpəбләр тәрәфиндән ишғал олун
мајәндә hej'әтләри коммунист вә фәһлә синә јенидән гурулмасы дөврүндә ду. Бу дөврдә м.-дә ҝовургала, шә
партијаларынын бејнәлхалг Москва мү- ССРИ-дә вә дикәр сосиалист өлкәләрин- həрин этрафында 2 Будда вә христиан
шавирәләриндә (1957, 1960) иштирак ет- дә көһнә М.-ләрин мүтәрәгги үнсүрлә- монастырлары, феодал гэсрлари тимиш

онларын сәнәдларини бәјән- риндән истифадә едилмәклә јанашы, килмишдир. 11 әср—12 әсрин 1-ҹи јарыМишдир. јени заманда сәсләшән М.-ләр јараныр, сында Сәлҹугиләрин пајтахты олан М.

вә шир.

ва
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лунда.

Оле

вали

даһа да тәрәгги етди, шәһәр г.- тәрәф әд: Босворт к. э., Мусульман
женишләнди (Султангала). Султангала- ские династии, М., 1971.
да Шәһријар-әрк ичгаласы, Султан Сән- мәРДАНОВ Мәҹид Әһәд оғлу, (д.
ҹәр мәгбәрәси, 4 ејванлы һөкмдар сара- 9.4.1913, индики Гутгашен р-нунун Вән
jы, монументал инзибати биналар вә с. дам к.)-совет ким

вар иди. Шәһәрәтрафы әразндә Мәһәм јачысы (нефт кимја
мәд ибн Зејд мәгбəрəси (1112—13), ду сы). Техника е.д.
лусчулар мəhəллəси вә с. јерләширди. (1962), проф. (1963),
М.-дә чохлу сарај, мәсҹид, мәдрәсә вә Азәрб.CCP EA м.
мәгбәрә галыглары мүһафизә олунмуш үзву (1968). Азәрб.
дур. 12 әсрин сону—13 әсрин аввәллә ССР әмәкдар елм
риндә Харәзмшаһларын əсас шәһәр хадими (1979). 1951
ләриндән олмушду. 1222 илдә м.-и м. h. Mə pилдән Совиќп үз
монголлар дағытды. Сонралар нисбәтән данов

вү. Совет Ордусу Имамверди
бәрпа олунса да, 19 əсрдә тамамилә сыраларында хид- (<1905-и ул
сүгут етди. М.-ин харабалыглары Ма мәт етмиш (1939—48) дә», 4. Ҹаб
ры ш.-ндән 30 км ш.-дəдир. М. әразиси вә В. В. Кујбышев барлы) ро
горуг е'лан едилмишдир. ад. Нефт Е’малы

Әд.: Труды Южно-туркменской ар
Институтунда ишләмишдир (1948—59).
1959 илдән J. Мәммәдәлијев ад. Нефт касына малик олан М.-ун ифасы үчүн

теоргие, Ашхабад, 1962—69; устано. Ким јасы Просесләри Институтунда лыг сəчизјави иди. Ән јахшы роллары:
ва 3. й., Фиданович м. и., Архео- елми ишләр үзрә директор, мүавини вә Атакиши, имамверди («Севил», «1905
логические комплексы Эрк-калы и Гяур- мотор јанаҹаға лабораторијасынын мү- ҹи илдә, ҹ. ҹаббарлы), Хлестаков
калы — основа периодизации городской диридир. Əсас тəдгигатлары нефт мəh
культуры античного Мерва, Всесоюзное («Мүфәттиш», Н. Гогол), Лука («Һәја

сулларындан мотор јанаҹагларынын
научное совещание «Античная культура полиалкилбензолларын ка

тын дибиндә», М. Горки), Шмага («Кү
Средней Азии и Казахстана» (Тезисы док- алынмасы,
ладов), Ташкент, 1979. талитик чеврилмәси, ароматик вә изо- Полони «һамлет», В. Шекспир), Шван

наһсыз мүгәссирләр», А. Островски),

парафин карбоһидрокенларинин

мәРВАН по 5*) ибн Мәһәммәд (тәгр. финләрлә алкилләшдирилмәси, алки
684—750)— сонунҹу Әмәви хәлифәси дароматик һидропероксидләрин, нитро
[744—750]. Бизанслылара гаршы ву- ефирләрин, нитроалканларын синтези
рушмаларда фәртләнмиш, Əрминијjә, саһәсиндәдир. Мотор јанаҹаглары үчүн
Азәрб. вә әл-Мәзирәдә олмуш, хүсуси ашгар нөвлари синтез етмиш ва

haкимијjәтә кечдикдән сонра нгамәт- онлaрын истеһсалынын сәнаје усулла

чүрмүшдү. 11 М.-ын дөврүндә Сури- розијаја гаршы инһибиторлар алынмасы
јада Хилафәтә гаршы чыxышлар баш вә тәтбиги саһәсиндә чалышыр. Јүк
верди. Ирагда хариҹиләрин, Хорасан сәкихтисаслы кадрлар һазырланмасын
вә Мәварәннәһрдә шиәләрин мəркәзи да хидмати вар. М. «Шәрәф нишаны»
Һакимијjәтә гаршы чыкышлары күҹ- ордени, 2-ҹи дәрәҹәли Вәтән мүһари
ләнди. 747 илдә Әбу Мүслимин башчы- бәси ордени вә медалларла тәлтиф едил
лығы илә баш верән үсјан Гәрби Иран мишдир.
дан Ирага jajылды. Бөјүк Заб чајы са
Һилиндәки вурушмада мәғлуб олан II Әсәрләри: Исследование реакции
М. кичик дәстә илә Суријаја, орадан содимеризации 1,3-бутадиена и этилена в
да гошун топламаг үчүн Мисирә гачды присутствии Ni-содержащих комплекс ка- м. h. Məрданов «о олмасын, бу

вә орада өлдүрүлдү; ІІМ.-ын өлүмү минь, 1973, № 3; Влияние филминдә.
ненасыщенных

илә Әмәниләр сүлaләсинә сон гоjулду, углеводородов в растворе на коррозию, ста- дја («Лjубов Japoвaja», к. Трендов)
Һакимијjәтә Аббасиләр кечди. зия и зашита», 1974, № 7; Противодым- вә с. Азәрб. киносунун илк вә танын

Әд.: Беляев Е. А., Арабы, исламные присадки к дизельному топливу, «Химия мыш актјорларындан олан М. «Бис
и арабский халифат в раннее средневе- и технология масел и топлин», 1975, № 3. миллаһ», haҹы Гара», «Севил», «Лә
ковье, М., 1966. мәРДАНОВ Мустафа Һашым оғ тиф», «Бакылылар», «Кәндлиләр», «Сә

мәРВАНиләР—1) Әмәниләр сүлала- лу (28.2.1894, Nəнуби Азәрб., Мәрәнде бући», «Гара дашлар», «Сәһәрә вә с.
синин I Məрван ибн әл-Һакимдән [683— 28.12.1968, Бакы)— филмләрдә чәкилмиш, «0 олмасын, бу
685) башлајан голу. Әмәви хәлифәлә Азәрб. совет акт- олсун» филминдәки һәсән бәј образы
ри Умејја тајфасынын ики ајры-ајры jopy. Азәрб. ССР она кениш шөһрәт газандырмышдыр.
голларына мәнсуб идиләр. І Мүавија халг артисти (1943). м. 1962—68 илләрдә Азәрбајҹан Театр
[661 — 680], оғлу I Jәзид (680—683] вә 1945 илдән Сов. ҹәмијjәтинин сəдри олмушдур. Гырмы

нәвәси II Мүавијə [683] нәслин башчы икП үзвү. C. Məр- зы Әмәк Бајрағы ордени вә медаллар
сы Әбу Суфјанын ады илә Суфјаниләр, дановун гардашы. ла тәлтиф едилмишдир.

I Məрван вә онун варисләри исә М. Тифлис киши ким- Әсәрләри: 50 ил Азәрбајҹан сəh
адланырдылар. 2) Дијарбәкир haкимлә назијасыны битир- нәсиндә (Хатирәләрим), Б., 1959; Məним
ри сүлaләси (990—1085). Һөкмдарлары: миш (1916), Москва мүасирләрим, Б., 1973.
Һәсән ибн Мәрван (990—997), Mәhәм Дөвләт Театр Сәнә- мәРДАНОВ Сәмәд Һашым оғлу (22.
мәд әд-Дөвлә Сәид [997 — 1011], Наср ти Ин-тунда тәһсил 9.1909, Тифлис—6.8. 1939, Бакы)
әд-Дөвлә Әлмәд (вә ja Məhәммәд) ибн алмышдыр (1922 Asəрб. совет кино ре

Мәрван [1011—61), Низам әд-дөвлә 24). Сәһнә фәалијja жиссору. М. Мәр
Нәср (1061, Məјафарикиндә; 1063 ил- тинә 1910 илдән Тифлис мүсәлман драм дановун гардашы.
дән һәм дә Амиддə], Сәид [1061—79), дәрнәкләриндә башламышдыр. Һачы 1935 илдә Үмумит

1063 иләдәк һәм дә" Амиддə), Мәнсур Гәнбәр «Јағышдан чылдыг, јағмура тифаг Дөвләт Ки

(1079—85]. Күрд мəншәли М.-ин бани- дүндүк», Н. Б. Вәзиров), Kəpəмəли нематографија Ин
си тајфа "башчысы Баз иди. Баз Ермә- («Һамы Гара», М. Ф. Ахундов), Жорж тунун реж.-луг фа

нистан вә Күрдүстанда бир сыра гала- Данден («Жорж Данден», Ж. Б. Мол күлтәсини битир

лары әлә кечирмишди. Онун варисләри јер), Әдһәм («Надир шаһ», Н. Нәрима мишдир. Məhyp
сонралар Дијарбәкир, Хилат вә Мәләз- нов) М.-ун илк сәһнә ролларыдыр. М. совет кино реж. С.

кирди тутараг мүстәгил Һакимлик ја- 1921 — 22 илләрдә Тифлис Азәрб. Теат M.Eјзенштејнин тә
ратдылар. Бир мүддәт Мосулда һаким- рынын директору олмуш, 1924 илдән ләбәси вә професси
лик етмишләр. М. Аббасиләр, Фати- Азәрб. Дөвләт Драм Театрында чыxыш Онал тəhcил алмыш

миләр вә Сәлҹугиләрлә, һәмчинин Би- етмишдир. о, бурада Азәрб., рус ва илк Азәрб. кине

зансла јахшы мүнасибәт сахламыш, Гәрб драматурглары әсәрләринин тама- матографчыларындан бири олан М.-ун
бир сыра абадлыг ишлари апармыш- шаларында камил образлар силсиләси јарадыҹылығы милли кино сəнəтинин
дылар. М.-ә Сәлчугиләр сон гојмушлар. japaтмышдыр. Јүксәк актјорлуг техни- инкишафына тә'сир көстəрмишдир

олсун,
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сол.

ст.

ГАЛАЛАРЫ — Азәрб. Барды. Халчачылыг, тохучулуг, бом. илк Азәрб. сәсли киносу вә илк со- мәРДəКАН
вет кинокомедијаларындан олан «Мави ССР Абшерон р-нунун Мәрдәкан шә- јагчылыг вә с, инкишаф етмишди. Әт
дәнизін саһилиндә» (1936, гурулушчу һәр типли гəс.-ндә орта асрләрә аид рафында памбыг, тахыл, мејвә jетиш
реж. Б. Барнет: «Азəрфилм» ва «Меж- тарихи меѓмарлыг абидәләри. Ики мү- дирилирди. 7 әсрин орталарында М.-и
рабпом:филм» (Москва) киностудија- дафиә галасындан ибаратдир. 1232 илдә əpəбләр ишғал етди. Хилафәт дөврүндә
ларынын биркә истеһсалы] филминин тикилмиш Данрәви галанын китабə- м. маhал маркази иди. Хүррәмиләр
реж.-дур. М.-ун 1939 илдә чәкдији синдә ме'мар Әбдүлмәҹид бин Мәс'- һәрәкаты М.-и дә бүрүмүш дү. 9 асрдә
Кәндлиләр» (1940 илдә екрана бура- удун ады јазылмышдыр. Һүнд. 12 ммәркәзи Һакимијjәтә гаршы мүбариза
хылмышдыр) тарихи-ингилаби бәдии олан гала силиндрик формададыр. 14 апаран вә Хилафәтлән ајрылмаға ча
филми Азәрб. киносунун кызыл фон- әсрин орталарында тикилмиш Дөрд- лышан мүтәғәллибләрдән бири дә м.
дуна дахилдир. Бу филм Азәрб. кино- күнҹ галанын һәр тини јарымбүрҹләр- hакими Әбу Бәис иди. Әнвәлләр Баба
сунда сосналист реализи принсиплә- лә әһатә олунмушдур. Дахили һәјәти кин силаһдашларындан олмуш, сонра
ринин мөһкәмләнмәсиндә мүһүм рол олан (28х25 м) галанын һүнд. 22 м- лар она xəјанат етмиш Мәһәммәд ибн
оjнамышдыр. дир. Һәр ики гала Абшеронун ваһид Әбу Бәйсин дөврүндә м. Хејли бөјүдү.

Әд.: Гулубэ jовӘ., Совет Азарбајҹа
нынын киносу. Б., 1958; Бек - Наза
ров А., Записки актера и кинорежиссера,
М., 1965.

мәРДəКАН — Азәрб.ССР Әзизбəјов
р-нунда (Бакы шәһәр советлији) шә
Һәр топли гэс. (1936 илдән). м. гас.
совстлијинин мəркәзи. Хәзәр дәнизи
саһилиндә курорт. Електрик д.ј. ст.
Абшерон ј-а-ндадыр. Гушчулуг с-зу, 4
умумгәһсил мәктәби, интернат, мусиги
мәктәблари, мәдәнијjәг еви, китабхана, Мәрдәкан га
Азәрб.CCP EA-нын дендролокија пар- лалары:

да-Даи рәвикы, хәстәхана, бир нечә санаторија, С. Гала 1232;
Јесенинин ев-музеји, 5 ушаг бағчасы, сағда-Дөрд
тибб мәнтәгәси, автомат телефон күн агала.

ва С. вар. 14 əср.

м. гəдим jaшajыш мәнтәгәләрин
дәндир. «Мәрдәкан» сөзүнүн етимоло
кијасы барәдә мухталиф мүлаһиҙәләр

мөвҹуддур. Тәдгигатчыларын бир гис- мүдафиә системинә дахил олмуш, јер- Mәhәммәд ибн Бәис М.-дә гәср тикдирди
ми «M.»-ы вахтилә бурада мәскунлаш ли феодалларын сығынаҹағы вә кө- вә шәһәрин этрафына мөһкәм гала димыш мардлар тајфасынын ады илә әла- зәтчи мәнтәгәси ролуну оjнамышдыр. вары чәкдирди. М.-ин Хилафәтә гаршыгәләндирирләр. Халг етимолокијасына мәРәзә— Азәрб.CCP Шамахы р-нун- тәһлүкәјә чеврилдијини көрән хәлифә
м. јахынлығында гајаларда Тунч дөв- нин мəркәзи. Р-н мәркәзиндән 30 км рин команданлығы алтында ораја горүнә (е.ә. 3—2-чи минилликләр) аид ҹ.-ш.-дә, Бакы—Шамахы автомобил јо шун көндәрди. Mәhәммәд ибн Бәис
кечи, каман вә с. тәсвирләри, Һабелә лу кәнарында, Гобустандадыр. Шәраб әсир алынды, гала дивары вә гэср дагэдим jaшajыш јерләри, тәбирләр вә с. 3-ду, орта мәктәб, китабхана, клуб, ғыдылды. Мүхталиф дөврләрдә Саашкар едилмишдир. М. Абшеронун халг киногурғу, хәстәхана, доғум еви вар. ҹиләр, Рәввадиләр, Сəлчугиләр, Елме'марлығы мәркәрләриндән

олмуш 1943—59" илләрдә ејниадлы р-нун мəр- дəкəзләр дөвлатинин тәркибинә дахилдур.. Стратежи мөвгедә јерләшән М.- кәзи олмушдур. БөјүкВәтән мүһари- олан М.-и 1225 илдә Харэзмшаһ әда 13—14 əсрләрдә мөһтәшәм мүдафиә бәсиндә һәлак олмуш һәмјерлиләрин лаләддин ишғал етди. 13 әсрин 2-ҹи јагалалары тикилмишди (бах Мәрдәкан шәрәфинә абидә rоjулмушдур.
галалары). Рус шәргшүнасы И. Н. Бе рысындан М. Елханиләр дөвлати тәр

М.-нин шм.-ш.-индә орта әср Шир- кибинә дахил иди. 14 әсрин 80-ҹи ил
резин Јахын Шәрг өлкәләринə cəjahəти ван— Абшерон мегмарлығына аид Дири- ләриндә Тејмурун вә Гызыл Орда хазаманы М.-даолмуш вә '1720—21 ил- баба түрбәси (1402) вә карвансара(17 ны Тохтамышын гошунлары М.-и даләрдә Бакы һакими Мирзə Məhәммәд аср) вар.
хан тәрәфиндән тикдирилмиш бир га- мәРӘзә ғытды, 15 асрдә Гарагојунлу, сонра

РАЈОНУ —1959

ланы (һазырда дағылмышдыр) тәсвир Азәрб.ССР-дә инзибати р-н. 1943 ил ләриндән олан М. 16 әсрин башланғыиләдәк Ағгоjунлу дөвләтләринин əсас шәһәр

етмишдир. М.-да Туба Шаһи мәсҹиди октјабрын 8-дә тәшкил олунмуш вә ҹындан Сәфәниләр дөвлатинин тəр(1482), түрбәләр (15 вә 17 əсрләр), Шејx 1959 ил декабрын 4-дә ләға едилиб, кибинә гатылды. Сәфәви-Османлы мү
Казым һамамы, Ханбаба Һамамы (19 әразиси Шамахы р-нуна верилмишдир. hарибәләри заманы М. дәфәләрлә әл
әср) вә с. абидәләр галмагдадыр. мәРӘнд-Иранын шм.-г.-индә, ҹә дән-әлә кечди. Османлыларла Сәфәви

м. дәнизкәнары иглим курортудур. нуби Азәрб.-да шәһәр. Тәбриздән 60 ләр арасындакы Сәраб сүлһү (1618 ил,
Мүалиҹә васитәләри: аероhелио-талас- км шм.-г.-дә, Савалан д.-нын әтәјиндә, сентјабр) М.-дә бағланмышды. Евлија
сотерапија, үзүм мүалиҹәси вә с. М.-да Xoj— Тәбриз автомобил јолу кәнарында- Чәләбинин мә'луматына көрә, 17 əсрда
ган дөвраны вә һәзм органлары, синир дыр. д.). ст. Əh. 76 мин (1976). Түнкүл тәгр. 15 мин адам јашајан М.-дә 3000
системи хәстәликләринә тутуланлар (әсacән, халчатохума) вә јејинти сәнајеси ев варды. 19 әсрин әрвәлләриндән м.мүалиҹә олунурлар. м.-да ихтисас- мүəссисəлəри вар. Чулфа — Тәбриз д.ј. Гачарларын табелијинә кечди, 1828 иллашдырылмыш санаторијалар (кардио- (CCРИ-нин көмəји илә електрикләш- Түркмəнчај мүгавиласинә әсaсән
ложи, невроложи, гастроентероложи), дирилмишдир) М.-дән кечир. Иранын тәркибиндә галды.пансионат, курорт поликлиникасы, М. Азәрб.-ын гəдим шәһәрләриндәнсанаторијаларда Иран ингилабы (1905—11), һәмчинин

мүалиҹә-диагностика дир. Јунан чоғрафијашүнасы Птоле- демократик һәрәкат (1945—46) дөврүндә
кабинетләри, су мүалиҹәханалары, иг- мејин Моғрафи гә'лимнамә» әсәриндә м, әhaлиcи дә шаһ үсули-идарәсинә
лим мүалиҹәси үчүн биналар, мүалиҹә ады чәкилән Мандагарна jашајыш мән- гаршы мүбаризәдә фәал иштирак ет
hовузлары вар. М.-да нафталан вә тәгәсинин М. олдyғy eһтимал едилир. Мишди. М.-дә Азәрбајҹан Демократ
нафталандан һазырланмыш мәлһәм, М. hаrтында латын, јунан, әрәб, фарс, Фиргәсинин тәшкилaтлaры вар иди.паста илә дә мүаличә апарылыр. түрк, ермәни вә с. мәнбәләрдә, һәмчи- Лакин 1946 илин сонларында шаһ го

Әд.: әләскәрзадə ə., Туба Ша- нин орта әср Авропа мүәллифләринин шунларынын һүчуму нәтиҹәсиндә де
Һн мәсҹидинин китабəлəри, Тарих вә Фәл- әсәрләриндә мә'лумат верилмишдир. мократик тәшкилатлар дағыдылды. М.
сәфә Институтунун әсәрләри, ч. 1, 1951; М.-дә археоложи газынтылар заманы әhaлиcи монархија вә империализм әлеј
Асланов Г. М., Абшеронда археоло- атропатеналылара мәхсус гала галыг- финә јөнәлмиш Иран ингилабында дажи газынтылар, Азәрбајҹанын мадди мәдә- лары ашкар едилмишдир. Галадан (1978—79) фәал иштирак етмишдир.
Стараянные оборонные сооружения Апше- дан аләтләр, силаһлар, һејван сүмүк- М.-ин ән көркəмли абидәси Ҹүмә

мәсчидидир (11—12 әсрләр). Мәсҹи
киxанова, т. 1, 1947; Азимов А., Ку- Орта асрләрдә М. мүһүм тиҹарәт дин квадрат планлы ибадәт залы күнрорты Азербайджана, М., 1964.

мәркәзи иди. Шәһәрдә өртүлү базар бәзлә өртүлмүшдүр. 14—17 əсрләрдә

исә
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мәсҹидә битишик чохлу көмәкчи отаг- дәрман М.-үдүр (А. officinalis); ларындан әдвијјат кими истифадә олу
лар тикилмишдир. Мәсҹидин меһра- Гәрби Авропа, Һиндистан, Јапонија, нур. Бә'зи невлари декоратив биткидир.
бы (1329, уста Низам Бәндкир) Азәрб. Шимал-Шəрги Чин, АБШ, ССРИ-дә мәРКәз (р и јазијјатда) 1)
вә ён Шәрг ме'марлығында кәҹ үзә- Гафгаз, Загафгазија вә Крымда беҹәри- чеврәнин М.-и онун бүтүн нөгтәләрин
риндә ојма сəнəтинин əн надир намунә- лир. Ҹаван зоғларында 2% зүлал, 2,4% дән ејни узаглыгда олан нөгтəдир. 2)
ләриндәндир. карбоһидратлар (селлулоздан башга), С, hәндәси фигурун симметрија М.-и

әд.: Азәрбајҹан тарихи, ч. 1—2, Б., В, В2, РР витаминлари вә с., көк вә елә нөгтəдир ки, ону һәмин нөгтә бо
1961—64; Ибраһи мо в ч., Азәрбај- зоғларында аспарагин алкалоиди олур. јунча гатладыгда өзү өз үзәринә дүшүр

ху әср тарихинә даир очеркләр, Б. Бә'зи нөвлəри декоратив биткидир. (бах Симметрија). 3) Ики охшар фи
1959; Вәлиханлы Н. М., IX-XII аср мәРЗБАНИранда Сасаниләр дөв- гурун охшарлыг М.-и һәмин фигурла
араб оғрафијаршүнassajjahлары Азарбай дүз, Ра: рундә (3-4 эсрләр), әсacән, уҹгар əја- рын узғун нөгтәләриндәнкенән
х. флим, ләтләрин (5 əсрдән бүтүн əјаләтләрин) хәтләрин кəсишдијиІХ. .

долили 5. Ә. Азәрбајланын чануб зибати вә һәрби ишләрә тәкбашына баш- һәрәкәтлә олан мадди нөгтəнин ону
ханлыглары. Б., 1979; Али - заде А. А., чылыг eдирди. Адәтән һөкмдар сүлaлә- əјрихәтли һәрәкәт етмәјә мәҹбур едән

политиче- си нүмajәндәләриндән тә'јин олунурду. ҹисмә (әлагәјә) тә'сир етдији гүввә.
ская история Азербайджана XII—XIV вв., 457 илдә Албанијада (Гафгаз) Сасани М.г. вә мәркәзәгачма гүввәси гијмәт
Б., 1956; Эфендиев О. А., Образова- зүлмүнә гаршы үсјан амансызлыгла ја- ҹә бәрабəр, истигамәтҹә əкс олуб мүхтә
февидов в начале XV века, Б., 1961; Бу: тырылдыгдан сонра албан һөкмдарла- лиф ҹисимләрә тәтбиг олунур. Мәс.,
ниятoв зм., Азербайджан в VII—IX рынын Һакимијjәти ләға едилмии (462) илә бағланмыш ҹисим үфүги мүстави
вв., Б., 1965; jенә онун, Государство вә ІІ Вачагана (тәгр. 487—510] гәләр дә фырландыгда ип ҹисмә мәркәзәгач
атабеков Азербайджана (1136—1225 го- өлкәни М.-лар идарә етмишди. ма гүввәси илә, ҹисим исә илә М.г.
ды), Б., 1978.

әд: Бунинтов З. м., о дея- илә тә'сир eдир. Д'Аламбер принсипи
МӘРӘнди—гэдим к.т. аләти. Тахыл тельности католикоса Албании Виро (596- нин динамика мәсәләләринин һәллинә

. Овал 630 т.), Ближний и Средний Восток (сб. тәтбигиндә «М.г.» мәркəздәнгачма ата
шәкилли дишсиз тијәдән (уз м-әгә. статей, мо 1962Дня Конов М. М.: ләт гүввәси мә"насыны дашыўыр. Бу

дәр) вә ағам сапдан ибарәт олaн М. эса- мәРЗили — Азәрб.ССР Ағдам р-нун- нан heсaблaмa системинә нәзәрән һәвә фырла

Сирди «Короғлу» дастанында вә с. фолк- да кәнд. м. советлијинин мəркәзи. мишә мөвҹуддур.
Лор нүмунәләриндә дә М.-нин ады чә- Р-н мәркәзиндән вә Ағдам д.ј. ст.-в- мәРКәзәГАЧМА гүВВәси—мад
килир. Азәрб.-да (хүсусилә Нахчыван дан 20 км 4.-ш.-дә, дағ әтәјиндадир. ди нөгтәјә (ҹисмә) тәбиг eдилән вә
Конасында) 20 әсрин” әввәлләринәдәк әр. 3400 (1981); үзүмчүлүк, тахылчы- Һәрәкәт трајекторијасынын баш нор
зəcəppүфатда м.-дән истифадә олуы- лыг, Һејвaндaрлыг вә барамачылыгла малы бојунча əjpилик мәркәзинә доғру
тушдур. мәшғулдур. Тојунчулуг комплекси, јөнәлән гүввә. Мәс., конки сүрәнин əj
мƏPƏнди, Шамахы Мəpəн- орта вә сәккизиллик мәктәб, мәдәнир- рихәтт бојунҹа һәрәкәтиндә М.г. онун
диси—Азәрбајҹанын гијмәтли сүфрә әт еви, 2 китабхана, киногурғу, хәстә- ағырлыг гүввәси илә бузун реаксијагүв
үзүмү сорту. Әcacән, Шамахыда, гис-хана вә рабитә шв'бәси вар. mua
мән дә Абшерон, Ағcy, Исмајыллы вә мәРИБ-гэдим шәһәр, Сəба дөвлəти вәсинин әвәзләјиҹисидир. М.г. F=
Кировабадда беҹәридир. Тәнәфи күчлү өкмдарларынын игамәтҡаһы, хараба- дүcтуру илә ифадә олунур (бурада
боз атыр; киләси түнд-тырмызы, јахуд лығы Сәнa Jәмән Әрәб Респ.)ш.-ндән т— мадди нөгтəнин күтләси, — сүрәт,

абидəлəpə R— трајекторијанын əjpилик радиусу:
гара олур. Векетасија дөврү 154—180 көре е. 1-чи минуллијин -ҹи јары- дур). Чеврәбојунҹа һәрәкәтлә —тюR
күндүр. Ширәсиндә 19,2% шәкәр, 5,3 сында (вә ja 2-чи јарысында) мөвчуд (и — бумаг сүр'әти, к чеврәнинрадиу
гл туршу олур. Әкилдикдән 4 ил сон- олмушдур. М. даш диварла әһатә олун- судур). м.г. чисми әјрихәтли трајек
ра мәһсул верир. Түнд-шабалыды тор хушду; шәһәрин дахилиндә Бөкмдар- торија" (чевра) үзрә һәрәкәтдә саклабыр
паглaрдa jaхшы инкишаф едир. Азәрб. ларын сарады зерләширди. Шәһәрдән ва она мәрхәзәгачма тәҹили верир.
ССР-ин үзүм сортлары стандартына г.-дә Вади-Дәннәдә е. ә. 1 эсрдә тикил- Дүзхәтли һәрәкәтдә м.г. сыфыр олур.
дахилдир. миш мәшһур м. бәнди (галыглары га- мәРКәзәГАЧMA тәҹили, нор
мәРӘчҮЈҮД, гуланчар (Aspara- лыр). М.-ин тәрәгги етмәсинәсәбәб мал тәҹи л—əјрихәтли һәрәкәтлә
gus)—занбагчичәклиләр фәсиләсиндән олмушдур. М.-ин јахынлығында сабеј- мадди нөгтəнин тә'ҹилинин трајектори
битки ҹинси. Сызбудагланан чохиллик ләрин баш аллаһы әл-Магаһын мә'- јанын баш нормалы бојунҹа əјрилик
от, јарымкол вә ја лианалардыр. Хыр- бәди (е... 8 эср), јерләширди. əсрдә мәркәзинә доғру јөнәлмиш топлананы.
да чичәкләри ајрыҹинсијjәтлидир; меј- тәнәззүлә уғрамыш, 6 эсрдә исә бэнд м.т. сүр'әтин истигамәтчә дәјишмасини
вәсигырмызы киләмејвәдир. 300-дәк, дағыдылдыгдан сонра тамамилә тәрк
ССРИ-дә 30, о чүмләдән Азәрб.ССР-дә едилмишидир. а

мәPJәмГУРДУЛАР көстәрир:(Oniscoidea)7 нөвү мә'лумдур. Ән әһәмијjәтлиси
п (бурада и — нөгта

R

гуруда jашајан бәрaбәрајаглы хәрчәнк- нин сүр'әти, п—верилмиш нөгтәдә әj
кимиләр јарымдәстәси. Бәдәни 1—50 мм ринин нормалы истигамəтиндә олан вә
уз.-да олуб, бел-гарын тәрәфдэн јасты- әjpилик мәркәзинә доғру јөнәлән валид
лашмышдыр. Ајрыҹинсијjәтлидир. 1000- вектор, R —əjpилик радиусудур). Чев
дәк, ССРИ-дә 70, оҹүмләдән Азәрб. рә бојунҹа һәрәкәтлә М.т. 'R-a (R-ра
ССР-дә 9 нөвү jajылмышдыр. Тропик диус, w—буҹаг сүр'әтидир), дүзхәтли
вә субтропикләрдә, хүсусән CaCO-ла һәрәкәтдә исә сыфра бәрабəрдир.

торпагларда чох олур. Орта мәРКәзи АМЕРИКА - Шимали
Асија, Гафгаз вә Крымын мешәләриндә Американын ҹ. һиссасиндә әрази. Мек
хәзәл алтында, чөл торпагларында ја- сика јајласынын ч. әтәјиндә Балсас
шајыр. Бә'зән шитилликләрә вә сувары- чөкəклијиндән (тәгр. 18° шм.е.).Ҹəнуби
лан биткиләрә зәрәр вурур. Торпагәмә- Американын Дарјен көрфәзинәдәк (8—
ләкәлмәСиндә фәал иштирак едир. 9°шм.е.) узаныр (бә'зән сәрһәди Теуан
мәPJәмноxУДУ (Teucrium)— додаг- тепек вә Панама бәрзәхләри иә ҝөтү
чичәклиләр фәсиләсиңдән битки ҹинси. pүлүр).Ҹ.-г.-дә Сакит океанла, шм.-ш.
Чохиллик, надир һалда бириллик от, дә Мексика көрфази вә Кариб дәнизи
јарымкол, јахуд коллардыр. Јарпаг- арасындадыр. Үмуми саh. тәгр. 770
лары там, ләләквары бөлүмлүдүр. Ики- мин км2, eни 48 — 960 км-дир. Мекси
додаглы көj, тырмызы, бә'зэн ағ, јахуд ка (ҹ.-ш. һиссаси), Гватемала, Белиз,
сары чичәкләри сүнбүлвары, салхым- Салвадор, Һондурас, Никарагуа, Кос
шәкилли вә ја сүпүркә чичәк групунда та-Рика, Панама М.А.-да јерләшир.
јерләшир. Аралыг дәнизи өлкәләриндә ӘҺ. тәгр. 25 млн. 1974 (етник тәркиби
100 (башга ма'лумата көрә 300-дəк), Һагтында бах Америка мәгаләсинə).
ССРИ-нин Авропа һиссәсинин ҹ.-унда М.А.-нын чох һиссәстни Кордилјер

Дәрман мәрәчүүдү: 1-үүҹәрмиш көкүм вә Гафгазда 20-дән чох, о ҹүмләдән системинә дахил олaн орта һүндүрлүк
сову; 2-чичәкли будағы; 3-мејвәли Азәрб.ССР-дә 8 нөвү мә'лумдур. Ән чох лү дағлар (Nəнуби Сјерра-Мадре, Сјер

будағы. jajыланы аг М.-дур (Т. polium). Јарпаг- ра-Мадре-де-Чјапас вә с. тутур. Ән

занкин
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(4217 м). Ән ири овалыглар әрaзинин
шм.-ындадыр. Фајдалы газынтылары: РЕСПУБЛИКАСЫ Маркази Африт
гызыл вә күмүш филизлари, сүрмә, Бирлоо

чивә, нефт, газ вә с. М.А. тропик (ни
карагуа чөкəклијинәдәк) вә субеква Ванҷиад 1388ј?

ториал иглим гуршагларындандыр.
Иллик јағынты 500—1000 мм-дән 3000 Hделе дар

мм, бә'зи јерләрдә 7000 мм-ә гәдәрдир. 788
Баминйи - Бангаран СваддаЧај шәбәкәси Јукатан ј-а истисна ол миллин һарны, 1055

магла чох јердә сыздыр. Ән ири чај
лары: Мотагуа, Патука, Коко. Чохлу Батанғафов pМука)

көл вар (Никарагуа, Манагуа, Исабал, Злоѕ4
Атитлан). Pүтубәтли тропик, енлијар Бриа

Босангба
паглы вә иjнəјарпаглы мешәләр, алп Бозум

чәмәнликлари, шм.-г.-дә ксерофил ме
шә вә коллуглар вә с. jajылмышдыр. Босембеле у посел;
мәРКәзи АСИЈА— Асијанын дахи 10

Карно
ли һиссәсиндә тәбии вил. Ш.-дән Бө Борту Берберати Мобаје ,
jүк Хинганын ҹ. һиссаси вә Tajханшан

15 мбайних
силсиләси, ҹ.-дан Һинд вә Браһма
путра тектоник чөкəкликлари, г. вә Хөритәдә префектуралар рәгөмләрлә көстәр илмишдир:
шм.-дан Шəрги Газахстан, Алтај, Гәр- 9. к
би вә Шәрги Сајанын дағ силсиләләри 2 Баминки-Бангоран 7 Јухары Котто 12 Мбому
илә әhaтәләнир. Саh. мухталиф мә'лу з Уам-Пенде 8 Нана-Мамбере 13 Јухары Мбому

матлара ҝөрә 5—6 млн. км?-дир. чXP 9 Јухары Санга 14 Игтисади Санга
5 Кемо-Грибинки 10 Омбелла-Мпоко

вә MXP әразиләринин чох һиссәси М.А.
дадыр. М.А.-да монгол халклары, чин
лиләр, ујғурлар, тибетлиләр ва б. jаша
јыр. М.А.-нын кеoлoжи əсасыны Чин- Дөвлат гурулушу. MAP респ.-дыр. мүстагил дөвләт е'лан едилди. 1970 ил
Кореја платформасынын г. давамы тәш- 1976—79 илләрдә конститусијалы ирси дән БМТ-нин үзвүдүр. 1960 илдә ССРИ
кил eдир. Релјефи бир-бириндән дал монархија иди. Дөвлат чеврилишиндән илә дипломатик мүнасибәтләр japaтды;
системлəри (шәрги Тјаншан, Кунлун, сонра (20 сентјабр, 1979) јенидән респ. мәдәни (1965), тиҹарәт (1969), истисади
Наншан вә с.) илә ајрылан јајлалар вә олмушдур. 1981 илин сентдабрында јени вә техники (1970) әмәкдашлыг " hаггында
Һүнд., əсасəн, 500—1500 м олан дүзән- həрби чеврилиш нәтиҹәсиндә конститу- сазишләр имзаланды.
ликләрдән (Гоби, Алашан, Ҹунгарија сијанын фәалијjәти дајандырылмыш, 1966 ил јанварын 1-дә һәрби чев
дүзәнликлари вә с.) ибаратдир. Ән бүк- Милли дирчәлиш һәрби комитəси haки- рилиш нәтиҹәсиндә полковник ж. Б.
сәк зирвэси Гарагорумда Чогори д.-дыр мијjәтә кәлмишдир. Бокасса Лакимијjәт башына кечди (1972
(8611 м). Иглими кəскин континентал, Тәбиәт. Əразисинин чох һиссасини илдән өмүрлүк президент e'лан едилди);
гурудур. Орта темп-р јанварда — 10-дан тутан Азанде јүксəклији (макс. Һүнд. парламент бурахылды, конститусија
— 25°С-jәдәк, ијулда 20—25°С-дир (Ти- 1388 м) уҹгар шм.-да батаглашмыш дү- нын фәалијjәти дајан дырылды. 1976
бет јајласында тәгр. 10°С). Иллик ја- зәнликләрә кечир. Иглими екваториал ил декабрын 4-дә МАР конститусијалы
ғынты дүзәнликләрдә 200 мм-дәк, дағ- муссондур. Орта темп-р Банки ш.-ндә монархија, Ж. Б. Бокасса исә І Бокас
ларда 300—500 мм, ҹ.-ш.-дә 1000 мм-ә ән исти ајда 31°C, ән сојуг ајда 21°С-дир. са ады илә император e'лан едилди;
гәдәрдир. Јер күрәсиндә ән јүксәк гар Иллик јағынты 1000—1600 мм. Ән бө- өлкә Мәркәзи Африка Империјасы ад
сәрһәди М.А.-дадыр (Тибет јајласында јүк чајы Убанкидир. Әcacән, гырмызы ландырылды. Халк күтләләринин үму
7 мин м-дән кечир). Асијанын ири чај- вә гырмызы-сары латeрит торпаглары ми наразылығы шәрайтиндә 1979 ил
лары-Хуанхе, Jaнcзы, Меконг, Са- вә саванналар үстүндүр. Фил, кәркәдан, сентјабрын 21-дә дөвлат чеврилиши баш
луин, Браһмапутра, Һинд, Иртыш, антилоп, зүрафә, бәбир, чаггал, меј- верди; I Бокасса деврилди, өлкә jенидән
Селенга, Амур М.А.-нын кәнар һиссә- мун, чохлу гуш, һәшәрат вә с. вар. Анд- респ, е'лан олунду. 1981 илин сентјаб
ләриндән башланыр. Чохлу көл вар. ре-Феликс, Баминки-Бангоран, Сен- рында јени həрби чеврилиш нәтиҹәсин
Әксəријjәти шорсулудур. Ән бөјүк кө- Флорис милли парклары japaдылмыш- дә кенерал А. Колингба һакимијjәт ба
лү Кукунордур. Шабалыды вә боз-го- дыр. шына кәлди; сијаси партијалар гадаған
нур торпаглар, шоранлыглар вә такыр әһали. ӘҺалинин 70%-дән чохуну едилди, конститусијанын фәалијjәти да
лар кениш јајылмышдыр. Биткиләри банда, гбајја, азанде вә б. халклар тәш- јандырылды. МАР Африка Бирлији
чох јердә јарымсәһра вә сәһра типлидир. кил eдир. Рәсми дил франсыз дили- Тәшкилaтынын үзвүдүр. Бүтүн өлкә
Шм.-да чөл биткиләри үстүндүр. Дағ- дир. Санго дили дә jajылмышдыр. Әһа- ләрлә мүнасибәтләри инкишаф етдир
ларда иjнəјарпаглы (шм.-да вә г.-дә) линин 60%-дән чоху ән'әнәви е'тигадла- мәҡ хәття јеридир.
вә енлијарпаглы (ш.-дә) мәшәләр вар. рыны сахламышдыр; 35%-и христиан, Сијаси партијалар вә һәмкарлар ит

галанлары мүсәлмандыр. Ишләјәнлә- тифаглары. 1981 илин сентјабрынадəк:
рин (1,5 млн.; 1976) 85%-и к.т.-да ча- Мәркәзи Африка Демокра
лышыр. Орта сыхлыг 1 км2-дә тәгр. тик Иттифагы—1980 илин мар
3,8 нәфәрдир (1979). Əсас шәһәрләри: тында тә'сис едилмишди, haким пар
Банки (тәгр. 400 мин чох; 1979), Бер
берати, Босангоа.

Тарихи ма'лумат. MAP-ын гəдим
тарихи заиф өjpәнилмишдир. 16—19
әсрләрдә Мәркази Африка дөвләтләри
нин тәркибинә дахил иди. 1894 илдә
Франса МАР-ы ишғал етди. 1904 илдә
Франсанын Убанки-Шари— Чад мүстәм
ләкәсинә, 1910 илдә исә убанки-Шари
ады илә Франса Екваториал Африкасы

мәРКәзи АФРИКА РЕСПУБли- нын (ФЕА) тәркибинә дахил едилди.
КАСЫ (République Centrafricaine) 1914 илдә 'ФЕА тәркибиндә мүстәмлә
(МАР; 1976—79 илләрдә Мәркәзи кәјә чеврилди. Икинчи дүнја мүһари
Африка Империјасы). бәсиндән сонра өлкәдә милли азадлыг
Үмуми ма'лумат. Мәркәзи Афри- һәрәкаты күҹләнди. 1946 илдә Фран

када дөвләт. Камерун, Конго, Заир, санын дәнизашыры әразиси, статусуну
Чад вә Суданла һәмсәрһөддир. Саб. алды. 1958 ил сентјабрын 28-дә Мәр
623 мин км2. ӘҺ. 2,3 млн. (1979). Ин- кәзи Африка Республикасы (MAP) ады
зибати ҹәһәтлән 15 префектураја бө- илә Франса Бирлији даxилиндә мух
лүнүр. пајтахты Банки ш.-дир. тар респ., 1960 ил августун 13-дә исә Боали шалался.
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тија и ди; Убанки вәтәнпәрвәр нөгтәдән кечән гүввәләр. Мәс., Күнәшин
Чэбһәси (1976); Республика ҹазибә гүввәси онун мəркәзинә доғру
Тэрэгги Партијасы (1980); јөнәлир. М.г.-ин гијмәти гүввә мәркә
1 илл Мәркози Африка зиндән мəсафәдән асылыдыр.
Птти фагы (1980) вә с. Маркази М.г.-ин тә'сири илә күтлә мәркәзи мүс
Африка Зәрмәтке шлари - тәви əјри бојунҹа һәрәкәт едир, күтлә
нин Умуми Итти фагы—јека мәркәзини гүввә мәркәзи илә бирләш
нә һәмкарлар иттифагы мәркәзидир. дирән радиус исә бәрабəр заман фаси

Игтисади-ҹоғрафи очерк. МАР аг ләләриндә бәрабəр саһәләр ҹызыр (бах
рар өлкәдир. Игтисадијјатында хари Саһәләр гануну). М.г. саһәсиндә гапа
ҹи (хүсусилә Франса, АБШ, Исраил) лы jолда көрүлән иш сыфра бәрабəр
капитал әсaсдыр. Ичма торпаг саһиб дир. М.г. саһәси потенсиаллы cahəдир.
лији вә натурал тәсәрруфатлар үстүн мәРКәзи ДҮЗәнликлƏР — Ши
дүр. Беҹәридән торпаглaрын үмуми саh. мали Американын дахили һиссәсиндә
тәгр. 5,9 млн. hа дыр. Әcacән, памбыг, (АБШвә Канадада) дүзәнликләр. Ап
гәһвә, маниок, дары, чәлтик, јерфынды палач д-ры, Лавренти јүксəклији, Бө
ғы, түтүн, каучуклу биткиләр вә с. jүк Дүзәнликләр вә Мексикајаны ова
әкилир. Һејвaндaрлыг јардымчы ха Алмаз haсплаты. лыгла әhaтәләнир. Һүнд. 150—500 м
рактер дашыўыр. 900 мин гараал, дир. Шимали Америка платформасы
850 мин давар, 262 мин донуэ Мәтбуат, радио верилишлари, теле- нын ч, һиссәсиндадир. Кристаллик бүвар

(1979 80). Гијмәтли одунчаг нөвлари визија. Банкидә франсыз дилиндә «Та нөврәси Палеозој јашлы шистләр вэ
истеһсал едилир (1979 илдә 330.мин м3). пене» (1974), «Тер африкен» (1974), әhәнхдашыларла өртүлмүшдүр. Даш
Балыгчы лыг инкишаф етмишидир. Сә- санго дилиндә «Линга» (1976) газетләри көмүр, нефт, хөрәк дузу, гурғушун,
најелә к.т. xаммалыны е'мал едән мү- нәр едилир. Мәркәзи Африка Телег- синк филизләри, барит вә с. фајдалы
әссисәләр үстүндүр. Банкидә транзис- раф Акентлији 1974, Һөкүмәт радио ст. газынты jатаглары вар. Чајлары Мис
тор радиогәбуледиҹиләри истеһсал едә 1958 илдә japaдылмышдыр. Телевизија сисипи һөвзәсинә аиддир. Шм.-ында
з-двар. Өлкәнин тәбии eһтијатлары верилишлари 1974 илдән апарылыр. бузлаг мəншәли көлләр (Бөјүк Ҝөлләр,
зәиф өjpәнилмишдир. Дәм ир филизи, Ме'марлыг вә декоратив сəнəт. Кəнд Виннипег, Манитоба вә с.) вар. Игли
уран, алмаз, никел, манган, кобалт, jашадыш мәскәнләри чајларын саһилин- ми мүлајим континентал, уҹгар ҹ.-да

дә (1 јахуд 2 ҹәркә) салынмыш килмөһ- субтропикдир. Гонур торпаглар jajыл
рә вә ја каркаслы, даирәви, јахуд дөрд- мышдыр. Гарышыг вә енлијарпаглы
буҹаглы комалардан ибаратдир. Шә- мешәләр вар. М.д. АБШ вә Канаданың
һәрләр (Банки, Берберати, Бангасу вә мүһүм к.т.р-нудур. дразинин 3/4-үн
с.) варлы авропалы вә африкалылара дән чоху әкин саһәси вә отлаглардыр.
мәнсуб абад мəhəллəлəpə (муасир ме?- Шм.-ш.-индә ири шәһәр агломерасија
марлыг үслубларында тикилмиш чох- лары (Чикаго, Детројт, Кливленд) јер
мәртәбәли инзибати биналар, шәхси лəшир.
мүлкләр) вә комалардан ибарәт jox- мәРКәзи (EMйсcИЈА) БАНКЛАР,
суллар мәhәлләсинә ајрылыр. Ағач капиталист өлкәләриндә
үзәриндә ојма (мухталиф габлар вә —игтисадијјаты дөвләт-инһисарчы тән
мусиги аләтләринин hәндәси орнамент- зимләмә мәркәзләри; банкнот бурахыл
ләрлә бәзәдилмәси), дулусчулуг (габ- масында, пул тəдавүлүнүн, банк кре
гаҹаг, гәлјан), һөрмә мә'мулаты (hə- дитинин тәшкилиндә вә бунлара нәза

Банк шәһәриндон көрүнүш. сир, чанта, сәбәт), дәмирдән вә фил сү- рәтлә инһисар һүгугуна маликдир. 19
мүjүндән бәзәк әшјалары (үзүк, бојун- әсрин орталары—20 әсрин әввәлләрин

мис Јатаглары вар. 1979 илдә 314 мин бағы, голбаг) һазырланмасы кениш ја- дә инкишаф етмиш капиталист өлкәкарат алмаз чыхарылмышдыр. Енерке- jылмышдыр. ләринин чохунда М.(е.)6.-ын функсијатикасы Боали—1; Боали—2 СЕС-ләри Мусиги. MAP халгларынын мусиги лары мүəjjән банклара тәһким олунмуш
нә, Банки, Бваре, Мбайки, Босангоа, јарады ҹылығында коллектив мәрасим ду. Дөвләт-инһисарчы капитализм дөв
Бомбари, Иделе, Монгумба ИЕС -ләри- тамашалары (солист вә хорун инстру- рүндә М.е.) б.-ын ролу хејли артмыш
нə əсасланыр. Автомобил јолларынын ментал ансамблын мүшајиәти илә оху- дыр. Икинчи дүнја мүһарибәсиндән
уз. 292,6 мин км-дир (1979). Чај кәми- масы, рәгсләр), еләҹә дә тарихи епос, сонра инкишаф едән өлкәләрдә дә мил
чилији инкишаф етмишдир. Əсас чај лирик маһны, тәмсил вә ағыларын про- ли м.(е.)6. japaдылмышдыр. М.е.)6.
порту вә бејнәлхалқ аеропорт Банкидә- фессионал шаир-мүғәнниләр тәрәфин- ын əсас функсијалары: пул нишанладир. Алмаз, тәһвә, одунҹаг, памбыг дән соло ифасы башлыҹа јер тутур. ры емиссијасы (бурахылмасы) вә нағд
вә с. ихраҹ олунур. Машын вә авадан- Хор адәтән тәбилләрлә мүшајиәт олу- сыз өдәмәләр саһәси дә дахил олмагла
лыг, əрзаг вә с. идхал eдилир. Хариҹи пур. 4 тәбилли (ағаҹдан кәсик конус пул тəдавүлүнүн умуми һәҹминә нә
тиҹарәги, эсасəн, Франса иләдир. Пул формалы; бунлара метал зәнжләр, шах- зарәт, коммерсија банкларынын еһти
сәһијjә. 1970 илдә МАР-да әһали шахлар өлaвa eдилир) ансамбллар по- јат вәсаитләрини сахламаг вә онлара

инҹәсәнәти лазыми кредит јардымы көстәрмәк
нин һәр мин нәфәринә дүшән доғум үчүн хорла охума, чохсәслилик, зəнкин («банклар банкы»); дөвләт бүдҹәсинин
сары 46, өлүм сајы 25; һәр мин нәфәр мелизмләр, зәнкуләләр, мүхталиф сәслә- сәрбəст вәсайтларини сахламаг вә һө
дири доғулана көрә ушаг өлүмү 190 ри мəһарәтлә тәглид етмәк вә с. харак- кумəт адындан бунларла әмәлијјатлар
олмушдур. Өлүм һаллары әсacән, ин- терикдир. Истиглалијjәт газанылдыгдан апармаг («һөкүмәт банкы»); пул-кредит
фексион вә паразитар (малјарија, ва- (1960) сонра милли мусиги сəнəтинин сијасəти методлары илә кредитин һәҹ
рэм, ушаг инфексијасы, ҹүзам, трипа- инкишафы ҝениш вүс'әт алды. Банки- минә вә коммерсија банкларынын иш
HOCOMO3 вә с.) хәстәликләрдәндир. дә Инҹәсәнәт вә Мәдәнијjәт Идарәси, кузарлығына тә'сир көстәрмәк (бах
Өлкәдә 3,2 мин чарпаjылыг 52 хәстәха- Милли Мусиги Мәктәби вә с. фәалијjәт Кредит сијасəти) вә с. ССРИ-дә м.на мүəссисаси (әһалинин һәр мин нәфә к өстәрир. (е) 6. Һаггында бах ССРИ Дөвлат
ринə 2 чарпајы), 10 поликлиника, 82

диспансер, 59 həким (әһалинин һәр 43,4 Западная иәд.: Сюре - Канал Ж., Африка Банкы мәгаләсинә.

мин нәфәринә 1 həким), 1 диш һәкими, М., 1961; "Новейшая история Африки, 2 ложи мәдәниәти-сон Тунч вэ
Центральная, пер. с франц., мәРКәзи ЗАГАФГАЗИЈА АРХЕО

11 әҹзачы, 1,3 минә јахын орта тибб иш- изд., М., 1968; Субботин В. А., Ко- еркән Дәмир дөврү (е.ә. 13—7 əсрләр)
чиси вар (1972). həким кадрлары ха лонии Франции в 1870—1918 гг., М., Загафгазија тајфаларына мәхсус мәдә
биҹдә һазырланыр. 1973; Африка. Западная и Центральная нијjәт. м.З.а.м.-нин локал вариантлаМаариф. Тәһсил мүддәти ибтидаи Африка, М., 1979 (серия «Страны и на рында (Хощалы-Ҝәдәбәј мәдәнијjәтимәктәбләрдә 6, натамам орта мәктәброды»).

вә с.) муасир Загафгазиjа халглары мәләрдә (коллежләрдә) 4, там орта мәк- мәРКәзи БУМАГ-чeвpəнин ики дәнијjәтинин гајнаглары нәзәрә чарпыр.
тəбләрдә (лисејләрдә) 7(4+3), ибтидаи радиусу арасындакы буҹаг. М.б. сөj- М.З.а.м.-нә аид чохлу гәбиристан, аз
тәһсилдән сонра пешә мәктәбләриндә 2, кәндији гөвслә өлчүлүр. мигдарда исә инсан мәскәнләри ашкар
техники коллежләрдә 4 вә техники ли- мәРКәзи ГҮBBәләр —ҹисмә тәт- олунмушдур. Гәбирләр даш гуту, курсејләрдә 7 илдир. Јеканә али мәктәб биг олунан вә онун ихтијари вәзијjәтин- ган, чох вахт исә кромлехләрдән иба
Банки ш. -ндәки ун-тдир (1969). дә тә'сир хәтти гүввә мәркәзи адланан рэтдир; өлүләр чох һалда отурмуш ва
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илә

зијjәтдә дәфн едилмишләр. Гәбир ава- hүнд. 2592 м. Јамачлары дикдир, кәс- лаби тәшкилат. 1917 ил мартын 17-дә
данлығы тунчдан гылынк вә xәнҹәр; кин парчаланмышдыр; 1500 м јүксәк- Кијевдә japaдылмышды. Бөјүк Октјабр
jүјән, балта, күрз, ох уҹлуглары, кә- лиjәдәк мешәләр, даћа јуxарылар кол- сосиалист ингилабындан сонра Һакимиj
мәр вә с. әшјалардан ибаратдир. Илк луг вә чәмәнликләрдир. јəти әлә кечириб «Украјна халг респ.
дәфә дәмир бычаг вә низәдән истифа- мәРКәзи MYГАВилә тәшкилA- сы» e'лан етмиш, Үмумрусија əксинги
дә олунмушдур. Дулус чархында hа- ты, СЕНТО (The Central Treaty лабынын мәркәзләриндән олмушду. Үс
зырланмыш керамика бә'зән ағ паста Organization)-Јахын вә Орта Шәргдә јан етмиш халгын вә совет гошунлары

нахышланмышдыр. М.З.а.м.-нин тәҹавүзкар һәрби-сијаси блок (1955- нын зәрбәләри алтында М.р. 1918 и.
əсас абидәләри: Самтавро гәбиристаны, 79). Б. Британија вә АБШ-ын тәшәббү- февралын 8-дә Волына гачды. Австри
Минкәчевир, Хачбулаг, Лчашен, Артик сү илә japaдылмышды. Ираг онун тəр- ја-Алманија блоку илә Брест-Литовскда
гәбиристаны вә с. кибиндән чыханадәк (1958) «Бағдад хəјанəткар мүгавилә бағлајараг, мартын

Әд.: Пиотровский Б. Б., Ар- пакты» адланырды. Б. Британија, 1-дә Австрија-Алманија гошунлары илә
хеология Закавказья с древнейших вре- Түркијə, Иран, Пакистан рәсмән М.м.т.- Кијевә гајытды. Апрелин 29-да алман
мен до 1 тысячелетия до н. э., Л., 1949. на дахил идиләр. АБШ формал ола- команданлығы ишғалчылара гаршы
мәРКәзи иҹРАИЛӘ комитаси раг бу тәшкилaтын үзвү олмаса да, онун азадлыг мүбаризасини јатыра вә Алма
(мик)—1917 илдән 1936 ил ССРИ əсас комитәләринә дахил иди вә әc- ниjаjа әрзаг апарылмасыны тә'мин едә
Конститусијасы гәбул eдиләнәдәк ССР линдә фәалијjәтиндә рәһбәр мөвге ту- билмәјән М.р.-ны говду.
Иттифагында, мүттәфиг вә мухтар турду. Игамәтҡаһы Ангарада иди. 1979 мəРКәзи РАДИО ВЕРИлишлә.
респ.-ларда али дөвләт һакимијjәти ил мартын 13-дә Иран вә Пакистан М. РИ, ССРИ-дә—бах Радио верилиш
органынын ады; танунвериҹилик, сә- м.т.-ндан чылдылар. Мартын 15-дә ләри, Умумиттифаг радиосу.
рәнҹам, иҹра вә нәзарәт функсијалары- Түркијә һөкумəтинин СЕНfо-нун фәа» мәРКәзи синие сисТЕми-ин
ны һәјата кечирирди. Азәрб.ССР мик лиjjәтини дајандырмаг барәдә тәшәб- сан вә һејванларда синир, системинин
Һагтында бах Азәрбајҹан ССР Мәр- бүс ирәли сүрмәси илә әслиндә бура- əсас һиссәси; синир һүҹејрәләрн (неј.
кәзи Имраијjә Комитəси мәгаләсинә, хылмыш олду. ронлар) вә oнлaрын чыхынтылары мәҹ
мәРКәзи ЈАКУТИЈА ОВАЛЫ ғы, мәРКәзи нәЗАРӘт комиссиА- мусундан ибаратдир. Онурғасырлар
Мәркәзи Јакутија дүзэн- сы, Yик (6) П-нин,(Мнк)—1920— да синир дүjүнләриндән (ганглиләрдән)
лији, Вилјуј овалығы— Јак. 34 илләрдә ҮЙК(б)П-нин али нәзарәт онурғалы hејванларда вә инсанда онур
МССР-дә дүзәнлик. Ленанын орта вә органы. В. И. Ленинин тәшәббүсү илә ға берниндән вә бејиндән тәшкил олун
тисмән ашағы ахыны, Вилјуј вә Алдан japaдылмышды. Партија гурултајында мушдур. М.с.с.-нин башлыҹа вә спесни
чајларынын ашағы ахынлары боjунда- сечилирди вә jалныз онун гаршысында фик функсијасы рефлексләр адланыр.
дыр. Һүнд. 60—400 м. Иглими кəскин мәс'ул иди. Əсас вәзифаси — партијанын Али hејванларда вә инсанда М.с.с.-нин
континенталдыр. Орта темп-р јанварда бирлијини горумаг, партија дахилиндә- ашағы вә орта шө'бәләринонурға беј.
— 45°С, ијулда 17°С, иллик јағынты ки һәр ҹүр антипартија груплашмала- ни, узунсов бејин, орта бејин, аралыг
300 мм-ә гәләрдир. Чохлу батаглыг вә рына, фраксијачылыға, партија үзвлә- бејин вә бејинҹик јүксәк инкишаф ет
термокарст ҝөл вар. Әcacән, гара шам ринин партија Програмыны вә Низам- миш организмин ајры-ајры орган вә
мешәләри илә өртүлүдүр. намасини позмаг һалларына, дөвләт системлəринин фәалијjәтини танзимлә
мәРКәзи кәшфијЈАТ ИДАРӘси апаратындакы бүрократик позғунлуг- jир, онун ваhидлијини вә фәалијjәтинин
(мки; Central Intelligence Agency) — лара гаршы мүбаризә апармаг, партија тамлығыны тә'мин едир. М.с.с.-нин али
АБШ-ын мәркәзләшдирилмиш хариҹи сыраларынын тәмизлијини сахламаг, шө'бәси олaн бејин бөјүк јарымкүрәлә
кәшфијјат хидмәти. 1947 илдә japaдыл- дөвләт органларынын фәалијjәтиндә ри габыгы, габыгалты төрәмәләр орга
мышдыр. Хариҹи дөвләтләрә даир ле- партија хәттини тә'мин етмәк, фәһлә низмин хариҹи мүһитлә әлегә вә гар
гал вә гејри-легал јолла алынмыш мә'- вә кәндлиләрин кениш күтләсини дөв- шылыклы мүнасибəтини танзим едир.
луматлар эсасында АБШ-ын али рәһ- ләт апаратынын ишинә ҹәлб етмәк, М.с.с.-нин əсас хүсусијjәтләрн пе
бәрлијинә информасија вcрир вә дикәр рәһбәр кадрларын сечилмәсиндә пар- риферик синир системи вастәсилә
американ кәшфијјат органларынын иші- тија МК-сына көмəклик костәрмәк бүтүн орган вә тохумaлaрлa əлагадар
ни әлaгәләндирир. мки-нин мəркәзи вә с. иди. Мнк фәалијjәтиндә партија дыр. Психи фәалијjәтин рефлектор тә
апаратынын өзəји (бә'зи мә'луматлара гурултајларынын көстәришларини рәһ- биәтли олмасы барәдәки материалист
көрә әмәкдашларынын сајы 10 миндән бəр тутурду. Партија сијасəтинин ән идеја И. П. Павловун али синир фәа
аз дејил) үч директорлуг»дан (мә'лу- мүһүм мәсәләләринә мк вә мнк-нын лиjjәти тә'лиминин јаранмасына сә
мат-тәһлил, оператив вә елми-техники) бирләшмиш пленумларында бахылыр- бәб олду. И. П. Павлов сүбут стаи ки,
ибаратдир. мки Кубаjа тәҹавүз ha- ды. мнК-нын рәһбәр органы — Pəјасəт али hејванларда вә инсанда бејин ја
зырлaмыш (1961), Маҹарыстан (1956) hej'әти (1923 илдән пленумда сечилир- рымкүрәләрн rабығынын рефлекс тәри
вә Чехословакијада (1968) əксингилаби ди) мнЇ үзвләр арасындан ҹари иш- анаданкәтмә дејил, организмин фәрди
чыхышлара, Чилидә гануни халг бир- ләр үчүн Катиблик, коммунистләрин həја. Дөврүндә онун этраф мүһиттә гар
лији һөкумəтинин деврилмәсинә (1973) фәрди ишинә бахмаг үчүн Партија Кот- шылыглы фәалијjәти просесиндә фор
вә c. көмәк көстəрмиш, АБШ-ын Һинд- лекијасы тәшкил едирди. Yик(6) ІІ-нин малашыр. Бу, рефлексләр шәртії реф
Чиндә тәҹавүзкарлыг мүһарибәсиндә 12-ҹи гурултајындан (1923) сонра Фә}- лексләрдир. М.с.с.-нин узлаш,дырычы
фәал рол оjнамышдыр. Бир чох өлкә лә-Кәндли Муфәттишли јн илә бир- фәалијjәтінин сасыны пки синир про
ләрә, хүсусилә Иран, Куба, Әфганыс- ликдә ваһид орган кими фэалијjәт көс- сеси—ојан.ма вә ләнкимә тәшкил eдир.
тан, Никарагуаjа гаршы тәхрибатчылыг тəрмишдир. Партијанын 17-ҹи гурул- м.с.с.-нин фәалијjәти үчүн характерик
фәалијjәтини сон дәрәҹә күчләпдир- тајында (1934) Мнк Yик(6) пMK ја- һаллардан бири дә онун ајры ајры һис
мишдир (1979—82), мки, ССРИ вә нында Партија Нәзарәти Комиссијасы- сәләр арасындагы мүəjjән табеликдир.
дикәр сосиалист өлкәләринә, мүтөрәг- на чеврилди.

Әд.: Караев А. И., Интерорецепги вә сүлһсевәр гүввәләрә гаршы апа- мәРКәзи полиTEXник киТАБ- торы и обмен веществ, Б., 1957; Гаса
рылан идеоложи мүһарибәдә ән иі- ХАНА-ССРИ-дә ән бөјүк елми-тех- новг. г., Интерореактивные гликемичес
рән васитәләрдән истифадə eдир. Мки- ники китабханалардан бири; Москвада- кие рефлексы, корковая их локализация
нин директоруну вә онун мүавинини дыр. 1864 илдә тәбијјат, антрополокија, и механизмы нервной регуляции,
АБШ президенти (сонрадан сенатын етнографија һәвәскарлары ҹәмијjәти функция мозга, м., 1975; костюк п.тәсдиги илә) тә'јин едир. Игамәткаһы Москва ун-ти нәздиндә баратышдыр. Физиология центральной нервной
Ланглидадир (Вашингтон јахынлы- 1934 илдә РСФСР хKC-нин гәрары темы, Киев, 1977; Современные проблемығында). илә М.П.К. РСФСР Халг Маариф Ќо- клинической физиология инс, Л., 1981.

Әд.: Антони д, жобер А. и миссарлығынын Дөвләт Елми-Техники
Ковальсон Л., Заговоры ЦРУ. пер. Китабханасына чеврилмиш, 1947 илдә мәРКәзи сTATйстикА ИДАРӘ.
с франц., М., 1979; Яковлев Н., ЦРУ Үмумиттифаг «Билик» ҹәмијjәтинин си (мси) — 1) ССРи Маркази
против СССР, 2 изд., М., 1981; Светов табелијинә верилмишдир. Статистика Идарәси-сосиБ., тарин О., Международный терро
ризм и ЦРУ. Документы, свидетельства, М.П.К.-нын фондунда 3,5 млн.- алист учоту вә статистикасы ишинә мәр
факты, М., 1981. дәк китаб вар (1982). Бир сыра ин-т кəзләшдирилмиш рәһбәрлик едән итти

вә китабханаларда шәрикли «Новоје фаг— респ. органы. 1918 илдә japaдыл
мәРКәзи кОРДилЈЕР ДАFЛАРЫ в науке и технике», «Историја техни- мышдыр. Әсас вәзифәләри: х.т.-нын(Cordillera Central)—Пиренеј ја-нда, ки» вә с. елми-техники әдәбијјат, биб- инкишафына дайр дөвләт планларынынИспанија вэ Португалијада, Месета лиографик мә'лумат нәшр eдир. јеринә jетирилмаси кедишини, иҹтима и
аразисиндә орта һүндүрлүклү силси- мәРКәзи РАДА — 1917—18 илләрдә истеһсалын вә елми-техники тәрәггинин
дәләр системи. Уз, тәгр. 400 км, макс. Украјнада буржуа-милләтчи әксинги- еффектлијини вә с. характеризә едән,

. Б., 1970;

Сис
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ва с.

кәси

ске

М.-ләр

тик дөврдән тикинти вә ме'марлыг ма- М.-ләрин күтләси мувафиг олараг 1,3— мәРСин Фәсиләси (Myrtaceae)
териалы кими истифадә едилир. ССРИ- 131 кі, 0,1—133 кг вә 11 — 194 кг олур. — һәмишəјашыл икиләләли битки фә
дә тәгр. 60 м, вә мәрмәрләшмиш əhəнк- Дөјүш тә'јинатына көрə əсас, хүсуси силәси. Ағам, кол вә колчуглардыр.
дашы атағы (Урал, Карелија, УССР, вә көмәкчи м. груплары вар. Гәлпәлә- Тамкәнарлы, галын, садə јарпаглары
Орта Асија, Ўзаг Шәрг, Ерм.ССР вә нән, фугас, гәлпәләнән-фугас, бетон- гаршы-гаршыја, бэ?зэн дә нөвбәли дү
с.) вар; eһтијаты түкәнмәздир. Азәрб. дәлән, зиреһдәлән, кумулјатив вә јан- зүлүр. Чичәкләри икнчинсијjәтлидир.
ССР-дә jатаглары Дашкәсән, Илич, дырыҹы М.-ләр әсac група аиддир. Мејвэси чәјирдэк, гутуҹуг, киләмеј
Губа, Шуша, Әскәран вә с. р-нларда- Хариҹи өлкә ордуларында кимјави М. вэjәбәнзәр вә с. олур. 150 дәк ҹинси
дыр. Хариҹдә м. јатаглары Италија, вә нүвә М.-ләри мөвчуддур. Түстүлә- (3000 нөнү) тропик Америка вә Авс
Јунаныстан, Куба, Франса, Норвеч, нән м., ишыгландырыҹы М. вә тәш- тралијада (ан чох Полинезијада) jajыл
АБШ өлкәләрдә вар. вигат М.-си (тәшвигат әдәбијјаты илә мышдыр. ССРИ-дә евкалипт, мəрсин,
мәрмәР БӨҹәк (Polyphylla fullo). долдурулмуш) хүсуси м.-ләрә аиддир. фејхоа вә с. беҹәридир. Азәрб.ССР-дә
јастыбығҹыглылар фәсиләсиндән бө- Көмәкчи М.-ләр дөјүш һазырлығы вә 3 чинси мә'лумдур. Бир чох төвтэринин
чәк. Бәдәнинин уз. 3,8 см-дәк, ганад- полигон сынаглары үчүндүр. Кичик (фејхоа вә с.) мејвэси јејпир; гијмәтли
үстлүкләри гара, гонур, јахуд гирмы- калибрли (20—76 мм), ортакалибрли одунҹағында (бә'зи евкалитләр) исти
зымтыл-гонур олуб, мәрмәр кими (ады (гуру гошунларында 76—155 мм, зе- фадә олунур; ефир јағы вә әдвијjar (ми
да бурадандыр) ағ ләкәли нахышлы- нит артиллеријасында исә 100 мм-дәк) xəк вә с.), һәмчишин дəрман алыныр.
дыр. Мешә вә бағлара, үзүм тәнәкләри- вә ирикалибрли (гуру гошунларында мәРТәБӘ—үмуми стратиграфик шка
нә бәрәр вурур. Орта вә Ҹəнуб-Шəрги 155 мм-дән, зенит артиллеријасында ла ваhйді; кеoлoжиі аср мүддәт индэ
Авропада, ССРИ-дә Белорусијада, исә 100 мм дән чоҳ) М.-ләр вар. топланан, мүəjjэн газынты, фауна вэ
Волгaбojунда вә Загафгазијада jajыл- мәРСИЈә (әр. 4. — матәм ше'ри; флора комплексинә малик олан сү
мышдыр. Гафгазда, оҹүмләдән Азәрб. с — ағлама) — 1) Јахын вә Орта Шәрг, хурларын мэҹусу. М., бә'зэн сүхур
ССР-дә м.6.-инә чох охшајан Гаф- еләҹә дә Азәрб. классик ше'р нөвла- ларын лиположи торкибинә вә
газм.б.-и (Р. olivieri), Гара дәниз әт- риндән бири. өлүмлә, јасла бағлы гәм- лишдә фасиләләрині олмасына көрә aj
рафында, Газаxыстанда вә Орта Аси- ли, кəдəрли ше'р. Ағыја јахын олса былыр; зоналара бөлүпүр.
јанын шм.-ында ағ бөҹәк (P. alba) да мәзмун, композисија, услуб вә дил мәртәбә (heсaбда) — әдэдин ја
јашајыр. М.б.-ләринә гаршы агротех- ҹәһәтлән ондан фәреләнир. М., əсасəн, зылышында рәгәмгин тутлуғу јер. Он
ники вә кимјави мүбаризә тəдбирлари гасидә вә мәснэви, бә'зән исә гәзәл шәк- луг сај системиндә тәклик 1 ҹи, он
көрүлүр. линдә олур Әвзәлләр мәшһур шәхслә- луг 2 ҹи, jүзлүк 3 чү вә с. М.-дир.
МӘРМӘРӘ дәнизи (түркҹә Marma- рин, дөлт хадимларинин, елм вә сә- мәРҸАН АДАЛАРЫ — эһәпкли
га, бу дәниздәки Мәрмәрә а.-нын (ада- нәт адамдарынын өлүмү мүнасибәтилә лети олан организмлэрин фэалијjәти
да ағ мәрмәр чыхарылырды) адындан; јазылан сонралар Иранда нәтиҹәсиндэ јајраныш адалар. Сәчиjгадим јун. Пропонтида (Propontis, вә Азәрб.-да дини сәҹијjә алмышдыр. јави формасы ато, алдур. М.а. исти
prö— өн вә pontos—дәниз))— Авропа илә Азәрб. әдәбијјатында Дәхил, Гумри, иглимли океан вә ләззәрдә олур.
Кичик Асија арасында Атлантик океа- Рачи вә б. нын М.-ләрн мәшһурдур. мәРМАН дәнизи (Coral Sea) —
нынын материкдахили дәнизи. Босфор М. Ф. Ахундов инсанлары реал"həјат- Сакит океанда, Јени Гвинеја, Јени Бри
боғазы М.д.-ни Гара дәнизлә, Дарда- дан узаглашдыран, Онларын ичтимаи танија, Соломон, Јени һәбрид, Јени
нел боғазы исә Екеј дәнизи илә әлегә- шүуруну буховлајан М.-нин халг үчүн Каледонија а ры илэ Австраліијанын
ләндирир. Саh. 11 472 км?, уз. 280 км, зəрəрли, мүртәҹе маһијjәтини көстәр- шм.-ш. саһили арасында дарыгапа
макс. ени 80 км, орта һәҹми 4 мин км, мишдир. 2) Матәм нәғмәси. Ағы, ба- лы дәниз. Торрес боғазы М.д. ни Һинд
дәринлији 1389 м-ә гәдәрдир. Адалары: јаты илә јанашы гадим дөврләрдән мөв- океанынын Арафур дәнизи илә бирләш
Мәрмәрә, Пашалиманы, Авша вә с. Сәтһ ҹуд олaн М.-ләр дәфн марасимләринә дирир. Саh. 4791 км*, һәҹли i1 470
ахынлары Гара дәниздән Аралыг дәни- дахил олмуш, сонралар Шәбиһ» та- мин км2, макс. дәринлији 91 40 м-дир.
зинәдир. Сәтһдә сујун темп-ру јајда машаларында да охунмушдур. Халх Чохлу мәрман рифи (о чүмләдән Бөјүк
26°С, гында 9°C, дузлулуғу 26% о- маһныларына јахынлығы илә бәрабəр Сәдә рифи) вә адалары олдуғундан
дир. Əсас портлары: Истамбул, Из- М.-ләрин өзүнә мәхсус үслуб хүсусиј- М.д. адландырылмышдыр. Сујун темп
мит, Бандырма. НАТО-нун һәрби-дә- jәтләри вар. М.-нин формасы "тезис- ру сәтһдә августда 19°С дән февралда
низ базалары вар. мөвзунун вариантларла тәкpары нәти- 28°C јә гәдәр, дузлулуғу 34,5 35,5% о
мәрми (әр.-атмаг), артил- ҹәсиндә japaныр. М.-нин мелодикасы дир. Чохлу көпәк балығы, учан балыг
лерија мәрмиситоп, реактив үчүн мелодијанын кичик секунда вә вар.
гурғу вә минаатанлар үчүн дөјүш сур- терсија интервалы чәрчивәсиндә аша- мәРЧАН полипләРИ (Anthozoa)
саты. Конструксијаҹа ади (актив) м. ғы енмәси, истинад пәрдәси әтрафын- — бағырсагбошлуглулар типиндән онур
(силаһын лүләсиндә japaнан барыт газ- да ҝәзишмә, пунктир вә синкопалы ритм- ғасыз һејваплар синфи. Колонијалар
ларынын енержиси ћесабына атылыр), ләр сәҹијjәвидир. ла, бә'зән тәк һалда јашајан дәниз орреактив м. (реактив мүһәррикли) вә

әд.: Фәрһадова С., Халг мə ганизмларидир. Бәдәни радиал симактив-реактив м. (лүләдән актив м.

кими атылыр, амма сонра м.-дəки реак- həјат», 1971, No 5; jенә онун, онеко- ҹинси јолла чохалыр. 2 муасир јарым
расим мусигиси тарихимиздән, Елм "вә метријалыдыр. М.п. чинси вә гејри

тив атым Һесабына əлавә сүр'әт алыр торых закономерностях в организации му- синфи вар. 6000 дәк, ССРИ нин Шимал
нөвләринә бөлүнүр. Ади м. көндә, зыкального материала свадебных песен вә Узаг Шәрг дәнизләриндә 150- дәк нө
партлајыш ләвазиматы (трассер) вә и погребальных песнопений, Изв. Ан вү мә'лумдур. Палеозој ерасында тəxпартладыҹыдан ибаратдир; реактив вә Азерб.CCP (серия литературы, языка и

минән 80 фәсиләси олмушдур. Газынактив-реактив М.-ләрин бəрк јанаҹаг- искусства), 1979, № 2.
ты мәрҹанларын әмәлә кəтирдији әһәнк

ла ишләјән мүһәррики вә стабилизато- мәРСин (Myrtus) — мəрсин фәсилә- дашыдан, һәчинин бә 'зи муасир мадре
ру да олур. Миналарын, ади вә реактив синдән һәмишəјашыл кол, јахуд ағаҹ- пор мәрҹанлардан тикинти материалы

лар. Тамкәнарлы jарпаглары гаршы- истеһсал олунур; гырмызы мәрҗан зәр
гаршыја, икиҹинсијjәтли чичәкләри тәк- кәрликдә истифадә едилпр.
тәк јерләшир. Мејвәси киләмејвәјәбән- мәРҸАН РИФләРИ— тропиқ дән из
зәрдир. Әcacән, Американын субтропик ләрин даjаз саһәләриндә мәрҹан коло
вә тропик вил.-ләриндә, һәмчинин Ав- ниjаларынын әмәлә кəтирдији суүстү,
расија, Африка, Австралија вә Јени Зе- јахуд суалты тирәләр. Әcacән, мәрҹан- .
ландијада 100-дәк нөвү jajылмышдыр. ларын әhәнҝли скелетиндән, əhəнкли
Ади М. (М. communis) һәлә гадим јосунлардан вә молјуск габыгларындан
заманлардан декоратив битки кими ибарәт олур. М.р. 4 типа бөлүнүр: са
әкилир. Һүнд. 5 м-дәк, јарпаглары лан- hил рифләри, сəдд рифләри, атолл вә
сетвары, əтирли ири (диаметри з см) лагундахили рифләр.
ағ вә ја чәһрајы чичәкләри, көјүмтүл- мәРМАНЫ (Oxycoccus)-мәрчанки
гара мејвэси олур. ССРИ-дә Крымда, лә фәсиләсиндән битки ҹинси. Чох вахт
Гафгазын Гара дәниз саһилләриндә, Vaccinium ҹинсинә аид едилир. Әксә

Гәлпәләнән артиллерија Азәрб.ССР-дә Мәрдәкан дендрарисин- ријjәти сәбилән, назиккөвдәли, хырда
мәрмиси: 1-партлады дә беҹәрилир. М.-ин јарпағындан вә дәривары jарпаглы, һәм ишəјашыл јаNы; 2-партлајымы мад
дә; 3-Көвдә; 4 — апары б. һиссәләриндән әтријјатда ишләдилән рымколлардыр. Чичәкләри гырмызым

Nы кәмәруик. ефир јағы алыныр. Гуру вә jашыл мејва- тыл-чәһрајы, мејваси түнд гырмызы
синдән кулинаријада истифадә олунур. киләмејвәдир. Шимали Америка в
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елми ҹәһәтлән əсасландырылан статис- мәРКәзи ФРАНСА МАСcиви, умумтехника факүлтәси, техникумлар,
тик мә'луматлары топламаг, ишләмәк мәркәзи массив (Massif Cent- педагожи вә тибб мәктәбләри; совет пар
вә һөкумәтә вахтында тәгдим етмәк; ral)— Франсанын мәркәзи һиссәсиндә тија вә дөвләт хадими Ј. Ахунбабајевин
учот вә статистиканын, статистик көс- вә ч.-унда дағ массиви. Һүнд. 1866 хатирә музеји вар.
тәриҹиләр системинин ваһид елми ме- м-ә гәдәрдир (Пүн-де-Санси д.). Релје- мәРКМҮШ, As:0,— арсенин
тодологијасыны тәшкилини даһа финдә јајлалар үстүнлүк тәшкил eдир. кенлә үчвалентли бирләшмәси. Арсенит
да тәкмилләшдирмәк; автоматлашды- Јамаҹларында енлијарпаглы, иінəјар- туршусунун анһидридидир. Ағ pəнкли
рылмыш дөвлат статистика системини паглы мешәләр, зирвәләриндә алп чә- бәрк маддəдир. Арсени һавада гыз
јаратмаг вә еффектли фәалијjәтини тә'- мәнлари ва коллуглар вар. Уран фили- дырмагла вә ja As S-ү оксиҝен мүһи
мин етмәк; х.т.-нын һесабат балансыны зи, даш көмүр, мүхталиф тикинти ма- тиндә јандырмагла алыныр. Олдугаа
вә с. баланслары һазырламаг; ССРИ териалы jатаглары ашкар едилмишдир. зәһәрлидир. Организмдә ганјаранма про
х.т.-на даир дөвләт планларынын је- Минерал булаглар (Виши вә с.) вар. сесини күҹләндирир. Әдәбијјатда бә'
ринә jетирилмәси Һаггында мә'лумат- мәРkəзләшдиРИлмиш рус зән сəhв олараг арсен елементинә М.
лар, иллик мәҹмуәләр нәшр етдирмәк; дөвлати — чохмилләтли феодал дөв- дејилир.
ССРИ МСИ системинин тәшкилатла- ләти. 15 асрин сону—16 әсрин әввәлин- мәРКМҮШ Филизлари, арсен
рында, мүəссисә вә идарәләриндә әмә- дә шм.-ш.-и рус торпаглaрынын Бөјүк филизлари – тәркибиндән арсен
јин вә идарәетмәнин елми тәшкилини Москва кнјазлығы әтрафында бирләш- алынмасы интисади чәһәтлән әлверишли
тәтбиг етмәк. ССРИ Мси бүтүн фәа- дирилмәси нәтиҹәсиндә japaнмышды, олaн тәбии минерал агрегатлары. 120
лијjәтини мүттәфиг респ.-ларын мәр- 12 әсрин сону — 13 әсрдә феодал пәра- дән чох арсенли минерал ма'лумдур.
кәзи статистика идарәләри вә јерли кәндәлијини арадан галдырмаг үчүн Бунлардан арсенопирит FeAss (46% -и
дөвлат статистика органлари васита- бә'зи илкин шәртләр јаранмаға башла- As), лөллинкит FeAsz (172,8%-и),
силә һәјата кечирир вә oнлaрын ишинә мышды. Лакин монгол-татар зүлмүнүн реалгар Ass (70,1% -и), аурипигмент
рәһбәрлик едир. ССРИ МСИ тәркибин- бәргәрар олмасы бу просеси јарымчыг As,S, (61% -и) дaha кeниш јајылмыш
дә Баш Һесаблама Ишләри идарәси, тојду. 14 əсрдә мәһсулдар гүввәләрин дыр. Ал бирләшмәләри ән чох әлван
Баш Һeсaблaмa Məркәзи, heсaблaмa инкишафы илә рус торпаглары арасын- вә нәҹиб металлaрлa (Cu, Zn, Pb, AuМәркәзи вар. да игтисади әлaгәләр мөһкәмләнди вә Аg вә с.) биркә раст кәлир. Сәнаје әһә
2) Азәрб. ССР Мәркази ваһид рус дөвлати japaдылмасы үчүн мијjәтли филизләрдә As макс. 2% олур.

Статистика идарәси— респ. Тенидән илкин шәртләр мејдана ҝәлди. Адәтән, тәркибиндә 5—10% As oлaн дa
х.т. cahəлəриндә учот вә статистика Хариҹи һүҹумлар тәһлүкәси мәркәз- hа зәнқин филиз jатаглары ишләнилир.
ишини апаран вә респ. әразнсиндә бу ләшдирмә просесини сүр'әтләндирди, Ән јохсул филизләр гравитасија мето

мәркәзләшдирилиш рәһбәрлик Феодал пәракәндәлијинә гаршы мүба- ду вә флотасија илә эəнкинләшдири -
едән иттифаг-респ. органы. 1920 ил ризәдә Бөјүк Москва кнјазлығы ири лир. Јатаглары ССРИ (o ҹүмләдән
августун 9-да јарадылмышдыр. 1930 вә хырда феодаллара, шәһәрләрә, һәм- Азәрб.ССР-ин Ҹулфа, Ҝәдәбә вә с.
илдән ССРИ Дөвләт План Комитаси, чинин килсәнин көмəјинә архаланыр- р-нларында), Исвеч, Мексика, АБШ
1948 илдән ССРИ МСИ табелијиндә ды. Монгол-татар зүлмүнүн вә феодал вә с. өлкәләрдә вар.
иди; 1959 илдән Азәрб.ССР Назирләр чәкишмәләринин ләғвиндә мараглы мәРЛиктәпƏ— Иранда Көһәрруд
Совети јанында мси олмушдур; 1978 олан халг күтләләри бирләшдирмә чајынын ашағы ахарында е.ə. 2-ҹи
илдән Азәрб.CCP McИ адланыр. Азәрб. сијасəтини мүдафиә едирди. Твер вә миниллијин сонлары—1-ҹи миниллијин
ССР мСи респ.-нын игтисади вә со- Москва кнјазлыглары арасында кедән әрвәлләринә аид археоложи абидә,
сиал инкишафына дайр дөвләт план- кəскин мү баризәдә сонунҹу галиб некропол. Һөкмдар аиләсинә вә ә'jан
ларынын јеринә jетирилмәсинин ке- кәлди вә Москва бирләшмәнин мəркәзи лара мәхсус олдyғy eһтимал едилир.
дишини, х.т. cahəлəри арасында инки- олду. Бөјүк Москва кнјазы ІІ Васили Гәбирләр дәфн камерасынын форма
шаф нисбәтини, идтисадијјат, техника (1425—62ј феодал мүһарибәләриндә га- сына көрә үч типə бөлүнүр. Онлардан
вә мәдәнијjәтин инкишафыны, ичтимаи либ кәлдикдән сонра нүфузу даhа да күлли мигдарда силаһ (əсасəн тунҹ
истеһсалын вә елми-техники тәрәггинин артды. Иванын дөврүндә (1462— дан), бәзәк шејләри, гызыл (грифон
сәмәрәсини, әмәк мәһсулдарлығынын 1505] М.Р.д.-нин japaдылмасы әслиндә вә ганадлы өкүз тәсвирли гызыл габ
артмасыны, халгын рифаһынын јүк- баша чaтды; Јарославл (1463), Ростов лар), күмүш вә тунҹ әшјалар, саxсы
сәлдилмасини, мәһсулдар гүввәләрин (1474), Новгород (1478), Твер (1485) газлар, тохуҹулуг мə'мулаты нүмунә
јерләшдирилмасини əкс етдирән вә ел- вә c. кнјазлыглар Москва əтрафында ләри ашкар олунмушдур. Чајдантипли
ми ҹәһәтлән əсасландырылан статис- бирләшдирилди. Псков (1516), Смо- габларын бә'зиләри Гызылвәнҡ гәби
тик көстәриҹилари топлајыр, ишләўир ленск (1514) вә Рјазан (1521) кн јазлыг- ристаны тапынтыларына охшајыр.
вә респ. Көкумəтинә, ССРИ МСИ -нә ларынын бирләшдирилмаси илә М.Р.д. М.-дә гызыл вә күмүшлә ишләнилмиш
вахтында тәгдим едир. Азәрб.ССР Мси даhа да гүввәтләнди. 1552—56 илләрдә дәбилгә тапкылмышдыр. М.-дә метал
өзүнүн бүтүн фәалијjәтини Нах. McCP, М. Р.д. Казан вә һәштәрхан ханлыгла- ларын ишләдилмәсиндә комбинә ме
дгмв, Бакы ш. статистика идарәләри, рыны әлә кечирди. 16 эсрин орталарын тодундан истифадә олунмушдур. Ат
дөвлат статистикасынын р-н (шәһәр) да сијаси пәракәндәлијин галыглары ларын ајрылыгда ләвазиматы илә бир
мә'лумат heсaблaмa ст.-лары (мәркәз- ләғв олунду, М.Р.д.-нин сосиал вә дөв- қә басдырылмасы М. гәбиристаны үчүн
ләри) васитәсилә һәјата кечирир. ләт-сијаси ҹәһәтлән формалашмасы ба- сәҹијjәвидир. М.-дән үзəриндә јазы

мәРКәзи ТЕЛЕВИЗИЈА — бах Те- ша чaтды. м.Р.д. -нин мөһкәмләнмәси изләри галмыш ики силиндрик мөһүр
левизија верилишләри. монгол-татар зүлмүндән азад олмаға дән (е.ә. 11—10 әсрләр) башга епигра
мәРКәзи тафтиш комиссиЈА. (1480) имкан верди вә өлкәнин тəcəppү- фик абидә ашкар олунмамышдыр. Та
сы, Сов. ИКП-нин, (MTK)-Сов. Икп фат, сијаси вә мәдәни инкишафына шә- пылмыш әшјаларын техники вә бәдии
гурултајынын сечдији партија органы, раит japaтды. ҹәһәтлән зəнкинлији сəнəткарлығын
Партијанын мәркәзи органларында иш- Әд.: Черепнин л. в., образо- jүксәк инкишафыны көстәрир.
ләрин келишинин сүр'әтини вә дүзкүн- вание русского централизованного госу- Әд.: Кашкай С. М., Из истории
түбүнү, Сов.Икп МК-нын кассасыны, дарства в XIV—XV вв., М., 1960; Саха- Маннейского царства, Б., 1977; Negah
мүəссисəлəрини (партија мәктәблари, рев А. М., Образование и развитие Рос- Tap E. о., АPreliminary Report on Mar
нәшријјатлар вә с.) тәфтиш едир. 12-ҹи 1969; Тихомиров м. н., РоссийскоеM.. lik Excavations, Tehran, 1964

гурултајдан (1923) етибарән партија- государство XV—XVI вв., М., 1973; хо- мәрмәр (лат. marmor, јун. marmo
нын бүтүн гурултајларында мтК-нын рошкевич А. л., Русское государство гоѕ— парлајан даш, даш гајмасы)
hecабаты динләнилир вә сечкиси кечи- в системе международных отношений кон- әhәнхдашы вә доломитләрин метамор
рилир. Сов. ИКП-нин 26-ҹы гурулта. ца ху— начала XVI в., М., 1980. физмә уғрамасы (јенидән кристаллаш
jында (1981) 73 нөфәрдән ибарәт Мтк мәРКИЛАН-Өзб.ССР. Фəрганә вил.- масы) нәтиҹәсиндә әмәлә кәлән хырда,
сечилмишдир. ндә шәһәр. д.ј. ст. Автомобил јоллары орта вә иридәнәли кристаллик сүхур.
мәРКәзи уШАГ КИТАБХАНАСЫ, говшағы. ӘҺ. 114 мин (1981). Ипәк Тәркибиндә кварс, халсeдон, hематит
В. Г. Белински ал. — мәктәблиләрә комбинаты, «Атлаз» фирмасы, бәдии пирит вә с. Минералларын, һәмчинин үз
хидмат мәдәни маариф мүəсси- тикиш фки, механики-тә'мир, трактор ви бирләшмәләрин гатышыглары олур.
сәси. 1889 илдә Бакы шәһәр Бәләдијjә тә'мири, ағач е'малы, чугунтөкмә вә һәҹм чәкиси 2,65—2,90, сыхлыға да
Идарәси јанында japaдылмыш, 1898 cүд э-длары вар. М.-да гəдим халд то- вамлығы 500—2500 кгс/см, рəнки га
илдә она В. Г. Белинскинин ады вс- хуҹулуғу, ағах вә кәч үзәриндә ојма тышыглардан асылы олараг мухталиф
ритмишдир. М.y.К.-нын 10 миндән сәнәти кениш јајылмышдыр. Елми- дир. Хырдадәнәли невлә даһа да
чох охуҹусу, фондунда тәrp. 150 мин тəдгигат ипəк сәнајесн ин-ту, Дашкәнд вамлыдыр. Бәрклијинә, ҹилаланмасына
китаб вар (1982). тохуҹулуг вэ jүнкүл сәнаје ин-тунун вә рәнкинин гәшәнклијинә көрә м, ан

едән
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рајы, бəнөвшəји-көj олур. Мејваси бир- онлардан мүəjjән мәсaфәдә гоjулан
јувалы пахладыр. Тохумунун өлчүсүнә гәбуледиҹиләрә өтүрүлүр. М.ө. агрес
көрә иритохумлу вә ја нимчәвары М. сив мүһитли, тəзјиги вә ја радиоактив
вә хырдатохумлу м. вар. 5 нөвү Ара- лиjи jүксәк олан гапалы бутумларда,
лыг дәнизи өлкәләри, Кичик Асија вә һәмчинин јүксәк темп-рлу вә с. јерләр
Орта Асијада jajылмышдыр; ади м. дә өлчмәләр апармаг үчүн хүсусилә
(L. culinaris) Авропа, Асија, Шимали әһәмијjәтлидир. Бах һәмчинин Теле
Африка өлкәләриндә, CCPЙ-нин Авро- өлчмә.
па һиссәсинин ҹ.-унда, Волгaбojунда, мәстәт — Азәрб.-да тарихи әрази.
Орта Асија респ.-рында, Гафгазда, о Самур чајы, Хәзәр дәнизи, Дағыстан вә
ҹүмләдән Азәрб.ССР-дә әкилир. То- Ширван илә һәмсәрһәд иди. Әрәб мән
хумунда 23—32% зүлал, 60%-дәк ни- бәләриндә әввәлләр гала вә шәһәр ки
шаста, 2,5% јағ, ви вә в, витаминлари ми гејд едилән м. тәхминән индики

Аврасијанын сојуг вә мүлајим иглим олур. Иритохумлу м. унундан вә jap- Вәлвәлә вә Самур чајлары арасында
Тәдгигатчыларын (и.

ли вил.-ләриндә 4, ССРИ-дә 2 нөвү нады мəhсуллары вә с. истеһсалында Маркварт, В. Ф. Минорски ва б.) фикмә'лумдур. Ән кениш јајыланы дөрд- истифадә блунур. Хырдатохумлу М.- ринҹә әјалотин ады гәдим массакетләрләчәкли, јахуд ади М.-дыр (О.
quadripetalus). Киләмејвәси јејилир; нин бүтүн һиссәләри к.т. Нејванлары лә әлагодар олуб, онун əpəбләшдирил
тәркибиндә лимон туршусу,

үчүн јемдир.

мәрчимәк ГУШЛАРЫ (Carpodacus) нин мә'луматына көрә өзүнү массакет
миш вариантыдыр. Ермәни мэнбәләри

туршусу, пектин маддәси, ваксинин

гликозиди, с вә Р витаминлари вар. Бәдәнинин уз. 22 см-дәк олур. Еркәк- киләр нәслиндән иди) 4 эсрдә һун вә
-сәрчәкимиләр дәстәсиндән гуш чинси. Һөкмдары адландыран Санесан (Арша

ниш ишләдилир. Һәзм јолу секресија лəрин рəнки чәһрады вә гырмызы, ди- дағлы тајфаларындан тәшкил eдилмиш
шиләри гонурумтул-боздур. 20 нөвү гошунларын көмəји илә һәмин әразивәзиләринин фәалијjәтини артырыр.

Киләмејвәси вә екстракты сәринләш әсaсән Мәркәзи Асијада, 1 нөвү Авро- дә мүстагил массакет Һөкмдарлығы
дириҹи, һәм дә синга элејһинә дәрман- пада вә 3 нөвү Шимали Америкада ја- japaтмышды. 7 əсрдән м, әрәб-хәзәр

мејданынадыр, сулфаниламид вә антибиотиклә- jылмышдыр. ССРИ-дә 5, оҹүмләдән мүһарибәләринин дөјүш
Азәрб.ССР-дә 2 нөвү вар. Коллуглар- чеврилди. М. мухталиф вахтларда Дәр

рин тә'сирини артырыр, гастритин мүа- да, мешә кәнарында һәм дүзәнликләр- бәнд эмирлијинин, сонралар исә Шир
мәРNAHкилә (Vaccinium vitis-daea) дә, һәм дә бүксəкликләрдә, дағларда ғаншаһлар дөвлатинин тәркибиндә ол
— мәрҹанкилә фәсиләсиндән колҹуг вә jашајыр. 3—6 јумурта гоjур. 13—14 күн мушдур. Түрк тарихчиси Мүнәҹчим
ја јарымколлар. Һүнд. 25 см-дәк болур. Курт јатыр. Тохум, киләмејвә, бә'зән башынын мә'луматына көрә м.-дә op
Дәривары, һәмишəјашыл јарпаглары мәСАМәли БЕТон-jүнкүл бетон мәнтәгәси мөвҹуд иди. Тәдгигатчылата әсрләрә аид чохлу гала вә jaшa jыш

нөвбәли јерләшир. Мејвэси ал-гырмы- групунун үмуми ады; минерал јапышды- рын фикринҹә м. сонралар Мүшкүр -зы киләмејвәдир. Ијнəјарпаглы вә
рышыг мешәләрдә, тундра зонасында, рычы, нарын силисиум оксиди вә мәса- адланмышдыр.
Шимали вә Мәркәзи "Авропанын, Аси- мәјарадан маддәнин судa тaрышығынын Әд.: Шәрифли М. Х., IX əсрин

Структуру икини јарысы—XI асрләрдә Азарбајҹан
јанын, Шимали Американын торфлу са- сүнги сурәтдә japaдылмыш галалы мә- феодал дөвләтләри. Б 1978; Минер
тундрада, Гафгаз дaғларында, Азәрб. самәләрлә (бетон һәҹминин 85% -инә ский В. Ф., История Ширвана и дербен
ССР-ин исә бә'зи дағ р-нларында битир. Мəсамәли структурун алынма үсулун- мəсгәт (Dia»)—Оманын пајтахты.
кәр, үзви туршулар, һәмчинин ваксинин дан асылы олараг газ-бетон (ичә- Әрәбистан j-a-нын ш.-индә, Оман көр

маддә, мәс., фәзи саһилиндә порт. Аеропорт. Карвангликозиди вә с. маддәләр вар. Јеји- рисинә газәмәләкәтирән
лир, мүрәббә, компот, повидло һазыр- алуминиум тозу гатылыр) вә көпүнлү- jоллары говшағы. ӘҺ. 85 мин (шәһәр
ланыр; гәннады сәнајесиндә истифадә бетон кими невләрә ајрылыр. М.6.-дан, әтрафы илә, 1980). Мирвари, дəри,

эсасән, биналарын һудудларыҹы конс- хурма, мејвә вә гуру балыг ихраҹ олу
труксијаларында вә истилији "изолјасија нур. Сəнəткарлыг инкишаф етмишдир.
едән материал кими истифадә олунур. мәсгат, Мәскәт султанлы
мәСАМәли ПЛАСТИК КҮтләләр, ғы—1792—1970 илләрдә Мәнуби-Шәр
поропластлар – газ табарҹыг- ги Әрәбистанда султанлыг. Оман имам
лары илә долу олан пластик күтләләр. лығынын саһилбоју р-нларында japa
Гурулушлары сүнкəрварыдыр, jә'ни бү- дылмышды. 19 әсрин аввалиндә Зән
түн дахили һиссәсини бир-бири илә зибар вә Шәрги Африка саһиллари м.
бирләшмиш бошлуг вә мәсaмә канал- султанларынын һақимијjәти алтында
лары системи дешиб кечмишдир. Бах иди. 1822 илдән бу әразиләрдә м.
һәмчинин Пенопластлар. султанларынын Һакимијjәти даhа да

мәСАФә-мүһүм Һәндәси анлајыш. мөһкәмләнди вә Мәссәт-Занзибар импе
Ики нөгтə арасындакы М. oнлaры бир- ријасы jаранды. 1856 илдә Зәмзибар
ләшдирән дүз хәтт, нөгтә илә дүз хәтт ајрылараг мүстагил султанлыға
(мүстави) арасындагы М. Һәмин нөгтə- рилди. Б. Британија мүстәмләкәчилә
дән дүз хәттә (мүставијә) ендирилән ринин өлкәјә сохулмасы вә м. Һаким
перпендикулјар, ики паралел дүз хәтт лəринин инқилиспәрәст сиjacәти үсјан
(мүстави) арасындалы М. онларын лара (1886, 1890, 1895) сәбәб олду.

олунур. М. мә'дә-бағырсаг, бөjpəкдашы ортаг перпендикулдар парчасынын уз.- 1891—1958 илләрдә М. Б. Британијанын
хәстәликлари, һәмчинин авитаминоз дур. Кәсишмәјән ики дүз хәтт арасын- протектораты иди. Биринҹи дүнја мү
заманы мүсбәт тә'сир көстәрир. дакы М. онлардан кечән паралел мүс- hарибәси (1914—18) дөврүндә милли
мәРҸАНЛАР (јун. korillion)-əcacән тәвиләр арасындагы М.-дир (бах Мет- азадлыг һәрәкаты ҝүҹләнди. 1955 илдә
мәрҹан полиплари синфиндән, гисмән рик фаза, Чохөлчүлү фаза). Оманда ири нефт јатаглары ашкар
дә һидроидләр (һидрокораллар јарым- мәСАФәдән ИДАРӘETмәтехники едилдикдән сонра М. султаны Б. Брита
дәстәсиндән) синфиндән бағырсагбош- системлəрин мəсафәдән идарә едилмә- нијанын көмəји илә Омана гошун је
луглу дәниз hејванлары. М.-ын чоху си. М.и., әсacән, истеһсалат гурғулары- ритди ва ораны зәбт етди. 1958 илдә
мухталиф формада әhәнхдашылы, бә нын мәркәзләшдирилмиш идарә едил- м. үзәриндә Б. Британија протекторат
зән дә гәрни скелет әмәлә кəтирир. Гыр- мәсиндә, һәмчинин операторун идарә- лығы ләғв едилди, әвәзиндә Б. Брита
мызы М.-ын, мунҹуг вә башга бәзәк олунан објектә јахынлаша билмәдији нија илә һәрби мүгавиләләр имзаланды.
шејләри дүзәлдилән гара мәрҹанын шәраитдә jүксәк темп-р, тәһлүкәли шта- 1970 ил иjулун 23-дә м.-дә сарај чев
(горгонариләр, дәстәсиндән) скелетинә лар вә с.) тәтбиг eдилир. Бах һәмчишин рилиши баш верди; султан Кабус бен
дә мәрҹан дефилир. Телеидарәетмә. Сәид haкимијjәтә ҝәлди. 1970 илин ав
мәРҹи, мәрҹимәк (Lens)—пахла- мәСАФәдән өлчмә— физики кə- густунда Оман имамлығынын М.-ә
лылар фәсиләсиндән бириллик битки мијjәтләрин (мәс., темп-р, тәзјиг вә с.) бирләшдирилдији вә Оман султанлы
ҹинси. Һүнд. 20—55 см олaн oтлaрдыр. техники васитәләрдә мәсaфәдән өлчүл- ғынын japaдылдығы е'лан едилди.
Јарпаглары мүрәккәб вә ҹүт ләләквары мəси. М.е. заманы өлчмә јериндә гоjул- Әд.: бах Оман мәгаләсинин әдәби јјабөлүмдү дүр. Чичәкләри хырда ағ, чәһ- муш вериҹиләрдән алынан нәтиҹәләр тына.

чев



Б., 1980.

ме'мары

дан Шаһ Тәһмасиб вә Шаһ Аббасын са- тә' jин олунан М.-нин гошунлары 716/17 ли мүәллиф (11 әсрин сону —12 әсрин

528 мәсдӘР

Әд.: Бертель с Е. Э., ИсториямәсдӘР (әр.а-мəншә, мәнбә)- лары, һабелә мөһкәмләндирилмиш јер
М.,иш, һал, һәрәкәтин адыны билдириб, ләрдә дә М.-ләр салынырды. м.-ләр персидско-таджикской литературы,1960.

заман, шәхс вә хүсуси шәкил әламәти бә'зән сүн'и сәлләр, хәндəк вә с. илә
олма јан фе'л формасы. Фе'л көкүнә м. əhaтәләнирди. 19 асрдә «М.» термини мəснәви—һүмајун вә Шүштәр му
шәкилчиси (Азәрб. дилиндә -маг/-мәк) ибтидаи иҹма гурулушунда jашајан ин- ғамларында Тәркиб шө'бәсиндән сон
артырылмагла japaдылыр. М.-ләр кә- санларын мөвсүми ов етмәк, балыг тут- ра ифа олунан шө'бә.
мијjәт категоријасы олмадығы вә он- маг үчүн истифадә етдиклари мүвәггәти мәсt-jүнкүл аjаггабы нөвү. Јахын

лардан башга нито һиссәси дүзәлдилә jaшa jыш јерини, сонралар исә газынты Шәргөлкәләриндә, о ҹүмләдән Азәрб.
билмәдији үчүн исимләрә дахил едил- заманы мәдәни тәбәгә галыглары ашкар да кениш јајылмышды. М.-ин үстү
мир. м. фе'лә хас нөв, давам, баҹа- олунан отураг овчу-балыгчы тајфала- вә алты, адәтән, тумачдан тикилирди.
рыг категорија во формаларынын шә- рынын рашајьш јерини билдирмәк үчүн Бајыра чыхан заман М.-ин үстүндән
килчиларини гәбул едир, синтактик тəр- ишләдилмишдир. Дүнјада ән гэдим М. әлaвә аjаггабы кејилирди. І
киб japaдa билир. галыглары Алтамира, Адыјаман, Азых мəcТАЛЫБӘулиләр — Азәрб. тај

Әд.: hүсејнзад. М., Мұасир мағарасы вә с. јерләрдә ашкар едилмиш- фаларындан бири. Әcacән ҹәнуби
Азәрба јҹан дили. Морфологија, Б., 1973; дир. м. типи истеһсалын инкишаф сә- Азәрб.-ын Гырлы Зарынҹы гышлагла
Муасир Азәрбајҹан дили, з чияддә, ч. 2. вијjәси, иҹтимаи мунасибәтләр, тәбии- рында вә Савалан д. әтәкләриндә jаша

ҹоғрафи шәраит вә с. илә әлaгәдардыр. jырлар. Малдарлыг, гисмән дә әкинчи
мәсәл — Азәрб. шифаһи халт јарады. Археоложи газынтылар нәтиҹәсиндә ликлә мәшғулдурлар. Тохуҹулуг (хал
чылығы нөвү. Аталар сөзүнә рахынССРИ (һәмчинин Азәрб.CCP)әразисин- ча, шал, ҹечим, кечә, јун чораб ва)
дыр. Лакин ондан фәргли олараг, м. дә хејли м. ашкар едилмишдир. да инкишаф етмишдир (бах шаһсевән
мүстәгил мə'на дашымыр, мүəjjән бир мәсләмә («.... ибн Әбд әл-Мәлик ләр).
Һадисәни, фикри мәҹази диллә, дола- (?—737/38—740/41 илләр арасы, Су- мәс'УД ДАВУД OFЛУ(?— ?)—12
jы jолла әкс етдирир (мәс., «Сујун лал рија)-әрәб сәркәрдәси, әмәви хәли- әср Азәрб. ме'мары. Ширван-Абшерон
аханы, адамын јерә баханы», «Диш- фәси Әбд әл-Мәликин оғлу. Әcacән ме' марлыг мәктәбинин нүмajәндәси.

галасынынсиз ағыз, дашсыз дәўирман» вә с.). м. Азәрб. әразисиндә апарылмыш әрәб-хә- Бакыдакы Гыз
сөһбәт арасында вә ја бәдии әсәрдә фик- зәр мүһарибәләриндә гошунлара коман- олмасы eһтимал едилир. Галанын куфи
ри гүввәтләндирмәк мәгсәди илә иш- данлыг етмишди. 707/08 вә 709/10 ил- хәтти илә јазылмыш даш китабәсиндә
ләдилир. ләрдә Арран əразисиндә хәзәрләри мәғ– М.Д.о.-нун ады талмышдыр («Гүббә
әд.: Азәрбајҹан шифаһи халг әдә- луб едәрәк Дәрбәндәдәк йрәлиләди. Мәс'уд бин Давуд»). Ме'марын башга

бијјатына даир тәдгигләр, китаб 1, Б., 1961; Лакин 80 минлик хәзәр гошуну јенидән әсәрләри мә'лум дејил.
әфәндијев П., Азәрбајҹан шифаһи Арраны тута билди. 714/15 илдә М. үчүн- Әд.: Алескерзаде А. А., Са
халг әдәбијјаты, Б., 1981. ҹү дәфә һүҹума кечәрәк Дәрбәнди тут- ламзаде л. в., онадписи на Деви

мәсиһи (Р үкнәддин Мәс' у- ду вә Хәзәр хаганлығынын әразисинә чьей башне», ДАН Азерб.ССР, 1955, 5.
дун тәхәллүсү; тәгр. 1580— 1656)= дахил олду. Бу сәфәрдә м. јə, албан мәҫУД ИБН НАМДАР ( . .
Азәрб. шаири. Сәфәни һөкмдарларын (Гафгаз) həрби дәстәләр дә јардым ; ?—?)—әрәбдилкомандан

рајларында әввәли). Бә'зи тэдгигатчыларын фикилдә Константинополу мүһасирәјә ал ринҹә мәншәҹә күрддүр. Бир мүддәт
мышды. м. ондан һәкимлик сəнəтини ды. Бир ил чәкән мубариза хувәффә- Ширваншаһлара хидмәт
мүкәммәл өjpəнмиш, тиббәт даир За- гијjәтсизликлә нәтичәләндія. 725/26 илдә ганш.-ндә үхтәлифә вәзифәләрдә ча

Һишам (724—774] лышмышдыр. Сəнəдләр, мәктублар, haбитәт үл-әлач» («Мүаличә гајдалары») гардашы хәлифә
əcəрини јазмышдыр. Шаир вә hәким ки- тәрәфиндән әрминијjә вә Азәрб. вали- белә Ширваншаһа, Арран эмирләрине
ми шөһрәт газанан М. Шаһ Аббасын си тә'јин олунду. јаздығы гасидәләр, Бејләганда баш вер
сара jына дә'ват едилмишди. 17 әсрин Әд.: Буниятов З. М., Азербай- миш Һадисəлəрин тәсвириндән ибарат
әввалиндә Һиндистана кедән М. бөјүк джан в VII—IX вв., Б., 1965. топлусу Ширван ва Арран тарихинин
мог оллардан олан Әкбәр ҸӘлаләддин өjpәнилмәсиндә мүһүм мәнбәдир. Әсәр
шаһ вә qаhанкир шаһын сарајларында мәслә һәт + (әр. с. хош- дә Бејләганын әһалиси, тиҹарәт вә сә
јашамышдыр. 20 иләдәк һиндистанда бәхтлик, рифаһ, фајда), тәдрисдә— нәткарлыг, халг күтләләринин силаһлы
галдыгдан сонра вәтәнә гајытмыш, өм- маариф вә ихтисасы тәкмилләшдирмә чыxышлары вә hаггындагы мә'лу
рүнүн сон илләрини мадди вә мә'нәви системиндә тәдрис мәшғәләсинин бир матлар хүсусилә гијмәтлидир.

сыxынты ичәрисиндә кечирмишдир. м. нөвү; адәтән мүәллимин шакирдләрлә Әсәри: Сборник рассказов,
«Вəрга вә ҝүлша» поемасынын мүәлли- (тәләбәләрлә, динлајиҹиләрлә) сөһбәти и стихов (факсимиле текста; предисловие
фи кими мәшһурдур. Ән'әнәви мөвзуда кими кечир, онларын билијини кениш- и указатели В. М. Бейлиса), М., 1970.
јазылмасына бахмајараг, поема идеја- лəндирмәк вә дәринләшдирмәк мәгсади Әд.: Буния тов З. М., Обзор
бәдии дәјәри илә һәмин мөвзудакы ди- дашы jыр. М.-дән али вә орта ихтисас источников по истории Азербайджана (ис
kəр әсәрләрдән фәргләнир. Азәрб. епик мәктәбләриндә, хүсусән бунларын ги- точники арабские), Б., 1964.
де'ринин көркəмли абидәләриндән олан јаби ва аҳшам шө бәләриндә даһа ке мәс'Уди ( 4 ),Әбу – л - Һәсән
бу ашигaнә-гәһрәманлыг дастанында мә- ниш истифадә едилир. м. фәрди вә Әли ибн әл-һүсејн ибн Әли-әл-Мәс"
Һәббәт мөвзусу, иҹтимаи-сијаси вә әхла- груп үзрә олур.
ги проблемләрлә әлaгәли шәкилдә не мәсләһәтXAHA (мәсләһәт + фар. — вә ја 957, Фүстат)-әрәб тарихчиси,

уди (9 әсрин ахырлары, Бағдад—956

ләмә алынмышдыр. Поемада инсан мә'- 4;; — ев)-әһалинин бу вә ја дикәр ҹоғрафијашүнас-сәjjah. Иран, Һиндис
нәвијјатыны уҹалдан үлви мәһәббәт шәр практик мәсәлә барәсиндә мүтəxəссис тан, Сејлон, Шимали Африка, Азәрб.,
гүввәләрә галиб ҝәлир. Лирик ше'рләр, мәсләһәти алмасына көмәк көстәрән Ермәнистан вә с. јерләрдә олмушдур
һәләлик там шәкилдә тапылмамыш «Да- мүəссисә, идарә (бах Гадын мәсләһәт- (919—945). 20-дән чох әсәриндән дөврү
нәвү-дам» («Тәлә вә дән»), «Зәнбур вә ханасы, Һүгуг мәсләһәтханасы). мүзәдәк анҹаг 2-си чатмышдыр. Тарихи
әсәл» («Ары вә бал») ва с. әсәрләри мəснәви (әр.сумыгошалашмыш), ҹоғрафи енсиклопедија олан «Мүруч
дә вар. Јахын вә Орта Шәрг, һәмчинин Азәрб. әз-зәһәб вә мә'адин әл-ҹәваhир» («Гы

әсери: Bəрга вә ҝүлша, Б., 1977. классик ше'р формасы. Мисралары го- зыл јујулан јер вә ҹәваhират мә'дән
Әд.: Араслы һ., XVII—xviii əср ша гафијәләнир: aa, 66, вв вә с. М.-нин ләриә) әсәриндә дәнизләр, дағлар, мүх

Азәрбајҹан әдәбијјаты тарихи, Б., 1956; һәр бејтиндә, адәтән, биткин бир фи- тәлиф халглар, əрəблəрин тарихи, ha
Азәрбајҹан әдәбијјаты тарихи, з ҹилддә, кир ифадә олунур. м. формасы епик белә јунан вә Рома һөкмдарлары һаг
ч. 1, Б., 1960; Сәфәрли Ә. Тәдим мә“ поезија, хүсусилә поема жанры үчүн гында јарымәфсанәви мә'луматлар ве
Һәббәт әфсанәси, «Азәрбајҹан», 1967, № 11. сәчијjәвидир. М.-дән илк дәфә фарс- рилмишдир. Әсәрдә Гафгаз д-ры, бура
мәсиһи-Рәһаб муғамында Дилрү- таҹик шаирләри Мәс'уд Мәрвәзи (9 əср) да јашајан халглар, Азәрб.-ын Дәр
бадан, бә'зән исә Раст муғамында Вила- вә Рудəки истифадә етмишләр. Адәрб. бəнд (Бабәл-Әбваб), Шәки, Гәбәлә,
jәтидән сонра ифа олунан ше' бә. поезијасында онун илк немунəлəрини Бакы (бурадакы «биләд ән-нәффатә»—
мәскән-гадим заманлардан инсан- Хагани japaтмышдыр. Фирдөвсинин «нефтли торпаг»), Бәрдә вә с. шәһәр
ларын јурд салыб даими вә ја мүвәг- «Шаһнама»си, Низаминин «Хәмсә- ләри, Ширван, Арран, Муған вил.-дәри,
гати jaшaдығы јер. Ән гадим М.-ләр си, Фузулинин «Лејли вә Мәҹнун»y M. хәзәрләрин вә русларын Азәрб.-a Һү
мағаралар олмушдур. Неолит вә Енео- формасындадыр. «М.» сөзү бә'зән ч. чумлары, Күр, Араз чајлары вә с.
лит дөврләриндән тәбии jүксəклик, чә- Руминин мәшһур «Мəснәвије-мә'нә- Һаггында да мә'лумат вар. «Китаб әт
тин кечилән сылдырымлы чај кәнар- ви» поемасы мә'насында да ишләнилир. тәнбиһ ва-л-ишраф» («Хәбордарлыг

етмиш атасы
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а јенидән көздән кечирмә китабы») мәсчидлари вә с.) вә һәјәт дахилиндә
әсәриндә Хәзәр дәнизи, онун саһи јерләшәрәк, әтрафы сыратағлы ејванлиндә jашајан түркдилли хадглар ва лaрлa əhaтәләнмиш тикилиләрдән (Тәб
с. harгында да бəbc етмишдир. М.-нин риздәки Әлишаһ мәсҷиди вә с.) иба
әсәрләрн Әрәб хилафәти, Шəрги Авро рәт олмушдур. Бә'зи һалларда һәр ики
па халклары, Гафгаз вә Орта Асија м. типи гарышыг шәкилдә тәтбиг eдил
тарихинин өjpәнилмәсиндә мүһүн мән Мишдир (Тәбриздәки кој мәсчид).
бәдир.

Азәрб. М.-ләринин минарәләри эса
Әсәрләри: Les Prairies d'or text сән бинанын баш фасады тәрәфдә сим

et trad. pur, C. Barbier de Meynard et Pavet
метрик шәкилдә јерләшир (ҹүтминарәde Courteille, t. 1—9, Paris, 1861—77; Кі

tab at-tanbih wa l'ischraf auctore al-Masudi, ли М.-ләр); Ширван-Абшерон М.-ләрин

B. G. А., pt. 8, Lugduni Batavorum, 1894. дә исә минарәләр асимметрик олур

Әд.: Вәлиханлы Н. М., (тәкминарәли М.-ләр).
XII аср әрәб чографијашүнас сәјјаһлары Әд.: Бартольд В. В., ОриентировАзәрбајҹан Һаггында, Б., 1974; Буния
тов З. М., Обзор источников по истории ка первых мусульманских мечетей, Соч.,

т. 6, М., 1966.Азербайджана (источники арабские), Б.,
1964.

мәсҹид-СҮЛЕЈМАН-Иранда шә
мәс'УЛиәти АҒЫРЛАШДЫ.

һәр. Хузистан останындадыр. ӘҺ. 66
РАН ҺАЛЛАР — чинajәт hүryгyндa мин (1971). Нефте'мал едилир. Күкүрд
һаллар; бу һаллар чинajәт әмәлини haсил олунур.
вэ чинajәткарын өзүнү ичтимаи мәткәӘ— газет, китаб, журнал вә с.
Һәтдән дала тәһлүкәли едир вә ону да Һазырлајан полиграфија сəна јеси мүәс
hа чидди ҹәзаландырмағы тәләб едир. сисəси. Әcacән, һүндүр чап ұсулу иләМ.a.h.-ын сијаһысы мүттәфиг респ.-ла ишләфир. Офсет чапы вә ја дəрин чап
рын чинajәт мәҹәлләләриндә верилмиш үсуллары илә ишләјәндә фабрик (офсет
дир (мас., бах Азәрб.ССР Ҹина јəт Мә

Таһирәдә Мәһәммәд Әли масчиди. чапы ф-ки, картографија ф-ки вә с.)
ҹәлләси, м. 37). М.а.П.-ын ики нөвү 1830—48. Ме'мар Јусиф Бохна. адланыр. 2 вә ја 3 чап үсулундан исти
фәртләндирилир: 1) бир чинә jәт тәрки фадә олунан ири М.-ләрә полиграфија
бинин ајрылмаз һиссаси вә ја ону төвсиф əhaтәләнмиш дөрдбуҹаглы һәјәти олaн комбинаты дефилир. Азәрб.ССР-дә ән
едән әламәти олан һаллар (мәс., тәкpар белә М.-ин чохсүтунлу ибадәт залынын бөјүк М.-ләр бунлардыр: «Коммунист»
оғурлуг); 2) бүтүн нөв чинajәтләр үчүн Мәккә истигамәтіндəки (гиблә) дива- нәшријјатынын М.-си, «Гызыл Шәргә
үмуми олан һаллар (мәс., чина јəтин рында бир вә ја бир нечә мәһрао јер- мәтбәәси, 26 Бакы комиссары ад. м.,
ресидивист вә ја мүтәшәккил груп тә-ләшдирилирди (Дәмәшгдә Әмәниләр мәс- Јени китаб, М.-си. Бах һәмчинин
рәфиндән едилмаси). Мәһкәмә чәза тə'- чиди, 705—715). 10 асрдән ејванлы М. Јығы истеһсалаты, Китаб чапы, По
рин едәркән мәҹәлләдә көстəрилмәјән типи јајылмышдыр. Ҹүмә ҝүнлари иба- лиграфија.
М.a.h.-ы нәзәрә алмыр. М.а.П.-ын мү: дәт етмәк үчүн нәзәрдә тутулан ири мәтбəə Əринтиси, тарт-сте
əjjән едилмәси ҹина јəти баш вермәси һәҹмли, бөјүк күнбəзли М.-ләр чумә реотинларин вә jығы сəтирларинин
сәбәби вә шәраитини ајдынлашдырмаг М.-и, јахуд чаме адланыр [Гүдсдә Гүб- (шрифтләр, бошлуг елементлари, хәт
үчүн дә ваҹибдир. Бу мә'луматлардан бә әc-Сәһра (687 —691), әл-Әгса (8 әсрин кеш вә с.) төкмә jолу илә һазырланма
чинajәткарлығын гаршысыны алма тәд- әввәлләри) мәсҹидлари, Тәбриздә Көj cында истифадә олунан әринти. Гурғу
бирләри базырландыгда истифадә олу- мәсчид (1465), Истамбулда Сүлејманиј- шун (75—85% ), стибиум (8—23%) вә
нур. jә мәсҹиди (1550—57), Султан Әһмәд галајдан (2—1%) ибарәтдир, бә'зән

Мәс'Улиәти JҮНКҮЛләшди- мәсҹиди (1609—16)). Мүхталиф өлкә- чүзи мигдарда мис дә әлaвә едилир.
Рән һАЛЛАР-ҹинаjәт Бүгугунда ләрдә јерли ме'марлыг ән'әнәләринин Әримә темп-ру 240—350°С-дир.
һаллар; бу һаллар чинajәт әмәлинин, тә'сири илә мүстәгил м. типләри ја- мәтБәх КомБАJны — бах Уни
јахуд ҹинаjәткарын өзүнүн нисбәтән аз ранмышдыр. Шимали Африка М.-лә-версал мәтбах машыны.
ичтимаи тәһлүкә кәсб етмәсини билди- ри үчүн чохнефли ибадәт заллары вә мәтБУАТ —чап олунмуш әсәрләр, чап
рир. Ашағы дакы М.j.h. фәргланди- сталактитли күнбəзләр сәҹијjәвидир мəhсуллары. Термин кими, əсасəн, дөв
рилир: ҹинаjәт тәркибинин ајрылмаз (Мәракешдә 17 нефли Гүтбијjә мәсчи- ри мәтбуат мә'насында ишләдилир. Күт
елементи олан һаллар (мәс., зәрури му- ди, 1153). Иранда, Мәркәзи вә Орта ләви информасија вә тәблигатын əсас
дафиә, һәддини ашмамагла адамөлдүр- Асија өлкәләриндә М.-ләрин дүзбуҹаг- васитаси кими М. сосиал вә сијаси мү
мə); мүəjjән бир ҹинаjәт тәркибинин лы Һәјәти боју ејванлар тикилир, əсас баризанин, елми биликлари јајмағын,
елементи олмајан һаллар. Мәс., Азәрб. фасадда монументал баштағлар јарады- маариф вә мәдәнијjәти инкишаф етдир
ССР Минajәт Мәчәлләсиндә (м. 36) лыр (Бухарада Кәлан мәсчиди, 12 әср; мәјин, ичтимаи рә”ји вә дүндaкөрүшүнү
едилмиш ҹина јəтин зәрәрли нәтиҹәлә- Исфаһанда Ҹүмә мәсчиди, 9—20 әср- формалашдырмағын гүдрәтли силаһы
ринин тәгсиркар тәрәфиндән гаршысы- ләр). Түркијə М.-ләринин әксәријjәтин- дыр. 15 әсрин орталарында Авропада
нын алынмасы, ҹипајəтин hәдә-горху дә мәркәзи бинанын үстүнү өртән бөјүк меўдана кәлмиш М. Әввәлҹә китаб типли
вэ ја мәҹбуријjәт алтында едилмаси бу күнбәзин этрафында кичик күнбəзләр нәшрләрдән (бах Китаб чапы), 17 əср
ҹүр М.j.h. сырасына аид едилир. М.j.Б. вә јарымкүнбəзләр тикилир (Истам- дән башлајараг даhа чох газет вә жур
тәхминидир, ја'ни мәһкәмә һәр, бир булда Сәлимијjә мәсҹиди, 1557). М.-ин нал нәшрләриндән ибарәт олмушдур.
конкрет ишдә дикәр һаллары да (мәс., минарәси эсас залын күнбәзи вә баш- м. јарандығы күндән синфи характер
ағыр хәстәлији, həрби вә әмәк хидмәт- тағы илә бирликдә умуми һәҹм-компо- дашыўыр.. Капитализм ҹәмијjәтиндә
ләрипи вә с.) М.j.h. heсaб едә биләр. зисијанын муəjjәнләшмәсиндә мүһүм буржуа 'м.-ы һаким синфин идеолоки
Бә'зи һалда М.j.h.-ын олмасы иши јол- әһәмијjәт кәсб едир. М.-ләр, адәтән јасыны вә һәјат тәрзини таблиғ етмәк,
дашлыг мəһкәҹәсинә вермәклә, јахуд јаш суваг, даш, јахуд агач үзэриндә кениш халг күтләләрини иктисади-сија
тәгсиркары заминлијә көтүрмәклә тәг- бәдии ојма, кәрпич, јахуд даш Көркү- си вә мә'нәви итаәтдә сахламаг васитә
сиркары ҹинаjәт мәс'улијjәтиндән азад ләрдән әмәлә кәлән нахышлар, ширли сидир. Мүртәче вә мүһафизәкар М.-ла
етмәк үчүн əсас ола биләр. керамика, инкрустасија ва дивар рәсм- мүбаризә шәраитиндә мүтәрәгги, инги
мәсчид (әр. . — ибадатхана; ләри илә бәзәдилирди. Муасир дөврдә лаби м. јаранмышдыр. 19 әсрин ор

— ибадәт етмәќ, сәүдә гылмаг сө- jени дәмир-бетон конструксијаларын таларында марксизмин тәшәккүлү илә
зүндəндир-мүсәлманларын ибадәт је- тәтбиги илә әлагодар олараг бир сыра əлагəдар јени типли ингилаби-пролетар
ри. Рәва jәтә көрә илк M. Mәhәммәдин Шәрі өлкәләриндә (Түркија, Мисир М.-ы мејдана кәлмишдир. Русијада
дөврүндә Мәдинәдә тикилмишдир. Сон- вә с.) мәсчидлəрин үмуми композиси - марксизм идејаларыны болшевик мәт
ралар Јахын вә Орта Шәргдә, Орта јасында вә дахили гурулушунда мүəjjән буаты кениш таблиғ едирди. Азәрб.-да
Асијада, Азәрб.-да, Һиндистанда, Ис- дəјишикликләр өзүнү көстәрир (мәс., ингилаби пролетар М.-ы 20 асрин әв
панијада вә с. өлкәләрдә кениш јајыл- Түркиjәдә бә'зи мәсҹидлəрин минарәлә- вәлләриндә japaнмышдыр.
мышдыр. Мәккәдә тикилмиш «Мәсчид- ринин дахилиндә илләләр әвәзинә лифт • Русијада әсл халг М.-ы Бөјүк Ок
үл-һәрам» («Бејт-үл-лаһ» – «Аллаһын гоjулур). тјабр сосиалист ингилабындан сонра ја
еви») мүсәлман аләминдә ән мүгәддәс Азәрб. М.-ләри, əсасəн мәркәзи күн- ранмышдыр. м. Һаггында хкс-нин
м. Лесаб едияир. бәзлә өртүлмүш кубшәкилли биналардан 1917 ил 28 октјабр (10 ноjабр) тарихли

7—8 асрләрдә планда дүзбуҹаглы М. (Нахчывандакы Ҹүмә мәсчиди, 12 әср, Декрети совет М.-ынын инкишафы үчүн
типләри japaдылмышдыр. Галереја илә ҝәнчә чүмә мәсҹиди, бир сыра Абшерон мадди замин јаратмаг ишиндә мүһүм
ACE— 34, ч. 6
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рол оjнады. Бу декретлә əксингилаби (ТА-лары): Полша М.а. (ПМА), Ма- jынын сол голу. Уз. 27 км, һөвзасинин
м. органдарынын нәшри гадаған едил- чарыстан TA (MTA), АДР-дә АДН, Ку- саh. 83 км?. Буровар силсиласинин
ди, шәхси мәтбәәләр фәһлә-кәндли бада Пренса Латина» вә б. Асија вә шм.-ш. јамаҹындан (820 м һүнд.-дән)
Көкуматинин ихтијарына верилди. Африканын инкишаф етмәкдә олан бир башланыр. Әcacән, јағыш сулары, гис
В. И. Ленин М.-ын əсас вазифасини чох өлкәләриндә дә (Ангола, Бенин, мән јералты сулар илэ гидаланыр. Су
онун «сосиализм гуруҹулуғу силаһы» Jәмән вә с.) М.а.-лари japaдылмыш- вармада истифадә олунур.
(Әсәрләри, ҹ. 27, cəh. 258) олмасында дыр. Капиталист өлкәләриндә Ројтер мәтлә—бах Гәзәл.
көрүрдү. Партијалы пролетар М.-ы (Инкилтəрə), Франс пресс (Франса), мәтн (әр. –күрәк, арха)—1) чап
harгында марксизм-ленинизм тә'лими- Ассошиејтед пресс вә Јунајтед пресс әсәри, әлјазмасы, јахуд јазыја алынмыш
ни рәһбәр тутан Сов.Икп jүксәк иде- (АБШІ), Киодотсусин (Јапонија) вә фолклор намунаси (бах Мәтншүнасјалы партија-совет мәтбуаты jарат- б. м.а.-ләри мәшһурдур. лыг). 2) Дил гајдалары əсасында ар
мыш, онун фәалијjәтини умумпартија мәТБУАТ конФРАНСЫ — Мәтбу- дыҹыл дүзүлмүш мә 'наҹа бағлы бир
ишинин ајрылмаз һиссәсинә чевирмиш- ат, радио, телевизија органлары нү- нечә вә ја чохлу ҹүмлә. М. абзаслара бө
дир. Партијалылыг, хәлгилик, проле- мa jәндәләринин рәсми шәхсләрлә көрүн лүнүр. 3) Мүәллифин әсәри (шәрһ вэ
тар бејнәлмиләлчилији, күтләвилик, шү. М.к. һәр һансы бир актуал ичти- әлавəлəрсиз). 4) Чап әсәрләринин (илдүрүстлүк М.-ынын əсасыны маи-сијаси мәсәлә барәдә мәтбуат нү- лүстрасијалы нәшрләр, албом вә с.)
тәшкил едән принсипләрдир (бах Фәһ- мајәндәләринә мә'лумат (хәбәр) вермәк јазы һиссәси. 5) Өлчүсү (кегли) 20 пунк
лә-кәндли мухбирләри һәрәкаты). мәгсəдини күдүр. Дөвләт хадимлари- та (7,52 мм) бәрабəр мәтбәә шрифти.
Партијанын күтләви мә'лумат вә тәб- нин вә ичтимаи хадимләрин, алимнәрин, мәтнШҮНАСлыг (мәтн + фар.
лиғат васитәләрини даhа да тәкмилләш- көркəмли шәхсијjәтләрин вә б.-нын мәт- с — билиҹи)-јазылы әсәрләри,
дирмәјә гајғы көстәрмәси Сов.Икп буат, радио ва телевизија органлары әдәбијјат вә фолклор намуналарини тəд
26-ҹы гурултајынын вә Сов.Икп мк- нүмa jәндәләри илә көрүшү дә (бурада гиг етмәк вә нәшрә һазырламаг мәгсәди
нын м., идеоложи иш мәсәләләринә даир Онлар күнүн мүхтэлиф ваҹиб Мөвзу- илә oнлaрын мәтнларини јохламаг вә са
гарарларында өз конкрет ифадәсини лары барәдә сөһбәт едир вә журналист- битләшдирмәклә мәшғул олaн филолоки
тапмышдыр. ССРИ-дә һәр ил мa jын лəрин суалларына чаваб верирләр) ја саһәси. м. әдәби әсәрләрин јаранма5-дә Мәтбуат күнү rејд ёдилир. Сов. М.к. адланыр. тарихини, мәтн. Ниндәгиглијини төj
иКП-нин милли сијасəти са jәсиндә мәтБУАТ ШҮНҮ—партија-совет мәт- рәнир, .онлары елми-тəнгиди усулла
бүтүн мүттәфиг вә мухтар респ., мух- буатынын ән'әнәви бајрамы; «Правда» чапа һазырлајыр, мухталиф нәшрлари
тар маһал, өлкә вә вил. ләрдә ССРИ гәзетинин илк нөмрәсинин чапдан чых- зәрури шәрһләр, изаһлар вә гејдләрлә
халкларынын дилләриндә гәзет, жур- масы илә (22 апрел (5 мај) 1912 ил) тә'мин едир. М.-ын әдәбијјатшунаслыг,
нал, китаб вә китабчалар нәшр олунур. Благодар һәр ил мa jын 5 дә гејд едилир. дилчилик, поетика, китаб нәшри вә с.
ССРИ халгларынын 55 дилиндә 8 мин- Илк дәфә М.к. 1914 илдә, «Правда- саһәләр үчүн бөјүк елми -әмәли әһә
дән чох гәзет, 46 дилиндә 6 минәдәк нын 2 иллији мүнасибәтилә, кениш мијjәти вар. Гәдим абидəлəрин мəтни
журнал, 62 дилиндә 81 минәдәк китаб зәһмәткеш күтләләрини мәркәзи болше- өjpәниләркән тәкҹә oнлaрын неҹә, нәнә китабча бурахылыр (1981). вик газети әтрафында бирләшдирмәк заман, һансы шәрайтдә јазылдығы

Дикәр сосиалист өлкәләриндә дә м. вә онун малијjә вәзијjәтини јахшылаш- дејил, һәмчинин сонралар һансы дә
марксизм-ленинизм идеологијасына, дырмаг шүары алтында кечирилмишдир. jишиклијә мә'руз Галдығы да мүəjjән
јени ҹәмијjәт гуруҹулуғу ишинә, «Правда»нын 10 иллији илә әлaгә-ләшдирилир. М.-ын тарихи гəдимдир;
техники, елми вә мәдәни тәрәггијә хид- дар РК(б)П МК-нын гәрары əсасын- онун əсасыны Гарим јунан филологу
мәт едир. Инкишаф етмәкдә олaн өл- да (партијанын 11-ҹи гурултарынын ра- Аристарх гојмушдур (е.ə. 2 əср). Py
кәләрдә халг күтләләринин маариф- зылығы илә) 1922 ил мa jын 5-дә М.к. сијада 'м. 18 әсрин орталарындан ја
ләнмәсиндә, милли истисадијјат вә мә- рәсми гејд едилмишдир. ранмышдыр. Лакин о, бир елм кими
дәнијjәтин инкишафында М.-ын ро- М.к.-ндә габагҹыл журналистләрә вә Совет дөврүндә инкишаф етмишдир.лу кетдикҹә артыр. мәтбуат ишчиларинә ССРИ Журналист- Совет М.-ынын тәт тәккүлү вә инкишафы

Кениш имтијаза, идарә апаратына ләр иттифагынын вә мүттәфиг респ.- Б. В. Томашевски Д. С. Лихачов, г. б.
малик вә техники ҹәһәтлән јахшы тәҹ- ларын мүнафиг тәшкилaтлaрынын тә'- Винокур, J. E. Feртeлc вә б.-нын ады
hиз олунмуш муасир буржуа М.-ы сис етдиклари мүкафатлар, оҹүмлә- илә бағлыдыр. Кізәрб.-да да м. Совет
империализмә хидмәт едир, мәтбу нәшр- дән Азәрб. Журналистләр иттифагы- hакимијjәти илләриндә мүстагил ин
ләрин ири кнһисарларын әлиндә мәркәз- нын «Гызыл гәләм» мүкафаты верилир. кишафа башла: мышдыр (С. Мүмтаз,
ләшмәси просеси кəскин рәгабәт нәти- мәтБУАТ мәРКәзи, мәтбуат һ. Араслы, әӘлизадә, А. Заманов,
ҹәсиндә кетдикҹә күҹләнир (бах Гәзет- бүросу—1) Гурултајлар, конгрес- ә. Мирәһмəдон, ҹ. Гәһрәманов вә б.).
журнал ширкәтләри). Капиталист өл- ләр, идман јарышлары вә c. кечирил- Әд.: Азәрбајҹан мәтншүнacлығы мә•
кәләриндәки коммунист партијалары- дији дөврдә һәмин һадисəлəри шəph сәләләри, h. 1, Б., 1979; Вопросы текстоло
нын м.-ы ленинчи м. принсипләринә едән журналистләрә көмәк мәгсәди илә гин, в. 1—4, м., 1957—67; Текстологиче
дөнмәдән әмәл едәрәк, буржуа М.-ына - japaдылан мә'лумат хидмәти. М.м. ское изучение эпоса, М., 1971; Рейс,

синифләрин тә'гибләринә мә'руз галан бүллетенләр (вәрәгәләр) бурахыр вә мәТУшәләх—бах Мәфусаил.
гаршы дурур. Һәмин өлкәләрдә һаким мәтбуат конфранслары тәшкил едир, нерС. А., Основы текстологии, М., 1978.

коммунист М.-ы вә мүтәрәгги м. әмәк- с. 2) Məркәзи вә респ. Газетләри ре- мәФРӘШ — ховсуз (бә'зән ховлу)
чи күтләләрә архаланыр.

даксијалары, мәтбуат акентликлари ва халча техникасы илә тохунан мәмшәтмәТБУАТ АЗАДЛЫҒЫ —бах Демок- с. јанында даими фэалијjәт көстәрэн әш јасы. Формаҹа һүндүр сандығаратик азадлыглар.
информасија органы. бәнәфир. Јорған-дөшәк, палтар вә с.мәТБУАТ АКЁНТЛИЈИ — ма'лумат- мәтБУАТ ХҮЛАСəси - гәзст вә жур

лары топлајан, ишләјән вә гәзет, жур- наллара партија рәһбэрлијинин мүһүм
нал, радио, телевизија, нәшријјат вә формаларындан, дөври мәтбуатын иши
с. идарәләри мүгавилə əсасында бу ни јахшылашдырмағын Осас васитола
мә'луматларла тә'мин едән тәшкилaт. риндән бири. Партија вә һөкумəтин
м.а.-нин баранмасы дөври мәтбуатын дөвримәтбуат гаршысына гојдуғу вэ- Н.
инкиша фы илә бағлыдыр. Телеграф зифәләрин неҹә јеринә jетирилмәси
рабитәсинин инкишафы сајәсиндә 19 ни јохламаг, совет мәтбуатынын габаг
әсрин биринҹи јарысында бир сыра чыл иш тәҹрүбәсини умумиләшдириб
телеграф акентлији (TA) јаранды: Волф јајмагла, онун идеја сијаси вә мәдәни
Телеграф Бүросу (1849, Берлин), Рөj- сәвијjәсини даhа да јүксəлтмәк, газет
тер TA (1851, Лондон), һавас TA (1858, вә журналларын фәалијjәтини дүзҝүн
Парис), Рус TA (1866) вә с. 1918 илдә истигамәтләндирмәк М.Х.-нин əсас вә
Русија Телеграф Акентлији (РОСТА) зифәләриндәндир. М.х.-нин мүхтәлиф
тәшкил eдилмиш, 1925 илдә o, Co- нөвлəри вар (үмуми, тематик, сон почт
вет Иттифагы Телеграф Акентлијинә илә вә с.). М.х. өз әһәмијjәтинә көрә
(СИТА) чeвpилмиш, мүттәфиг респ.-ла- баш мәгалә илә ејни сәвијjәдә дурур.
рын ТА-лары, оҹүмләдән Азәринформ

Әд.: Журналистика мәсәләләри, h. 1,јаранмышдыр.Хәбәрләр Мәтбуат Акент Б., 1966.
лији (XMA) 1961 илдән фэалијjәт көс

Мәфрәш. 19 əср. Азәрбајҹан Халчасытәрир. мәтәли-Азәрб.ССР Јардымлы вә вә халг Тәтбиги Сəнəти Дөвләт Музеји,Сосиалист өлкәләринин м.а.-ләри Масаллы р-нларында чај. Виләш ча Бакы.
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ахлама", һәмчинин Онлары дашымаг мəФУСАил, Mа фуса ил— Биб- тәлиф pəнкли һазырланыр: палтар,
упүние гифалә єдилмишдир. Ағзы ҹе- лија әфсанәсиндә Нуһун 969 ил jаша- ушаг костјумлары тикилишиндә, бә
чим 1ортүлүр, кәнарларындакы ил- мыш бабасы. Мәҹази мә'нада «мәфу- зәк үчүн вә декоратив мәгсәллә исти
как.1əр), паты ке'тирилэрәк чарпазы чә- сайл әсри» узунөмүрлүлүк, демакдир. фалә едилир.
килиб ба таныр. М., адәтән ҹүт тоху- Әрәб мәнбәләриндә (әт-Тәбәридә) Мә- Орта асрләрдә Јахын Шəргин бир
нур. Lәзәкләриндә hәндәси елементләр, тушəлəx ( ) кими алы чәкилир вә сыра өлкәсиндә, о чүмләдән Азәрб.-да
нэбати мотивләр, гуш вә һcјван тәсвир- онун 907 ил өмүр сүрдүү көстəрилир. тырмызы вә jашыл ранкли М. ҝениш
при үстүнлүк тәшкил сдир. М. гəдим мәФҺУМ — бах Анлајыш. истеһсал олунурду. Кечмишдә, әсacән.
10врләрдән Иран, Түркиjә, Әрәбистан, мәхДУМГУЛУ, Мәхтумкулу hаким синфин нүмajәндәләри М.-дән
Орта Асија вә Гафгаз халкларынын, о(тәхәллүсү Фәраги) (?—?)—18 әср кејим тикирди. М.-дән пәрдә, сүфрә,
чумләдән азəрб.-ларын мәмшәтиндә мү- түркмән шаири. өртүк, боғча вә с. Һазырланмасында
һум јер тутмушдур. Дөвләтмәһәммәд
мәФТил ---ен кәсијинин өлчүсү узун- Азадиниң оғлудур.

да истифадә едилирди. Кечмишдә М.
ин саја чешиди илә јанашы «күлмәх

лугуна нисбәтән чох кичик олaн метал ПЈиргазы (Хивә) вә мәр» ва «зәрмәхмәр» кими баhа нөв
ма'мулат (јарымфабрикат). М.-ин ен Кукелдаш (Бухара)

ләри хусусилә мәшһур иди, Орта әср
кесији, əсасан, даирәви, - бә'зән овал, мәдрәсәләриндә тәh
квадрат, алтыбуҹаглы, трапесшәкил- сил алмышдыр. Иш ләрдә (хүсусилә Сәфәниләр дөврүндә)

Азәрб.-ын Тәбриз, әрдәбил, Шамахы,
ли олур. м. полад, алуминиум, мис, ғалчы басгын зама Ҝәнҹә вә с. шәһәрләриндә истеһсал
никел, титан, синк вә oнлaрын әринти- ны тутулуб Ирана олунан јүксәк кејфијjәтли М. Венесиләриндән, һәмчинин чәтинəријəн вә әсир апарылмыш
нәчиб металлардан, биметал вә поли- дыр. Әдәби ирсин - ја, Һолландија, Франса, Русија вә с.

өлкәләрә дә ихрам олунурду. Дүнјаметаллардан азырланыр. Әcacән јај- дән дөврүмүзәдәк 10
нын мүхталиф музејләриндә Азәрб.-да

ма (мәфтил стандарында) вә металчәк- миндән чох Мисра
мә үсулу илә истеһсал едилир. М.-дән кәлиб чатмындыр. һазырланмыш хејли М. парча намунә

ләри сахланылыр.
електрик нагиллари, канат, тор, мис- Лирикасында јаделли ишғалчылара вә мәхмәрәк, гызылҹа мәхмә
мар, јај вә с. мә' мулатлар истеһсалын- јерли зүлмкарлара, мүртәҹе дин ха- рəји—сәпки илә мүшаһидә олунан
да, һәмчинин мүхталиф мэһсулларын димларинә, әдaләтсизлик вә бәрабəр- кəскин инфексион хәстәлик. Төрəди
габлашдырылмасы вӘ бағланмасында сизлијә гаршы чыхмышдыр. Јарады- ҹиси 1938 илдә јапон алими Д. Хиро ваистифадә едилир. ҹылығында вәтәнпәрвәрлик, түркмəн с. Тасаканын кәшф етдији сүзүлән вимәфтил РAБитəси — електрик ра- гәбиләләрини бирлијә чакырыш
битəси нөвү; мә лумат мәфтиллә, елек- ләри («Түркманин», «Шәрәкдир», «Ол руслардыр. Хәстәлик һава-дамҹы jолу
трик сигнaллaрынын васитәсилә өтүрү- маса» вә с. ше'рләри) күчлүдүр. Нә- Әcacән 2-10 јашлы ушаклар хәстәлә
лүр. Мә'лумат сəc (телефон рабитәси), сиһəтамиз дидактик әсәрләриндә мәрд- нир. Хәстәлијә тутуланларда давамлышәрти ишарә, јахуд həрф вә рәгәм шәк- лик, хејирхаһлыг вә

линдә (телеграф рабитәси), һәрәкәтсиз ләр тәрәннүм олунур. Мәһәббәт ли- 11—23 ҝүндүр. Әламәтләри: пејс. нәҹиб сифәт- иммунитет јараныр. Инкубасија дөврү

едәт тәсвирлә (телевизија тәсвири бир- көрдүннү» вә с.) həјати көзәлләрдәсә сәр, бојунарxасы вә с. лимфа дүјунлари
ликдә абонентләрин нитки кими (видео- едимир, гадына сирдаш кими занашы шишкинләшир, jүнкүл ағрылар, үздә
телефон) верилә биләр. Узаг (шәһәрләр- лыр. М. нун əсас хидмәти јазылы әдә
арасы) вә јахын (шәһәрдаxили) М.р. биjјатда һсҹа вазнли ше'рин мөргејини даләкәли сəпкиләр әмәлә кәлир. 2—3

нөвлəри вар. М.р.-ндә jeралты рабитә мөһкәмләтмәси, гошма, кәрајлы кими һәрарәтлә, jухары тәнәффус jоллары
күндән сонра чәкилиб кeдир. Сәпки

кабелләриндән (бә'зән һава рабитә хәт- формалара мүраҹиәт
ләриндән) истифадə cдилир. Електрик фолклордан, чанлы халг дилиндән јара- нын үнкүл катары илә мүшаһидә олу

М.р. радио рабитәсн илә бирликлә (мәс., тик дилини орижинал бәдии тәсвир ва
рабитәсинин мухталиф системләриндә дычылыгла фајдаланмын, түркмән бе нур. Һамиләлијин илк аларында м.

баш верәрсә дөлүн ағыр инкишаф гү

радиореле рабитәси) тәтбиг олунур. сурларына (микросефалија, карлыг,
мәФтилГУРДУЛАР — шынгылдаг бө- мишдир. Поезијасында реализмә мејл үрәк гүсуру вә с.) сәбәб ола биләр. Муа
чәкләрин (Elаtеridae) сүрфәләри: бир күчлүдүр. М.-нун барадыҹылығы түрк- лиҹәси: симптоматикдир. Профи
чох к.т. биткиләринин вә мешә ағаҹла- мән әдәбијјатынын кәләҹәк инкишафына дактикасы: хәстә ушаклары сағ

рынын зəрəрвериҹиләри. Сары, гәһ- гүвватлитә'сир көстәрбишдир. м. ламлардан 5 күн (сәпки әмәлә кәлмә

назик вә узун ( 30 мм дәк) олуб мәф - Азәрб. ше'рини јахшы билирди. Ше'р- мәХМУР Маһмүд (?, Коканд—1844,
вәји нə ја гонур, бә'зән дә боз бәдәни классик шәрг поезијасыны, о чүмләдән мишдән) мүддәтиндә тәҹрид етмәк, вак
тилә

10 к дән, ССРи дә 50-дән чox (5) си сам»), Нәсими (Дурду шаирлә дејишмә) орада)-өзбәк шаири. Ше 'рләриндә
зәрәртидир), о чумләдән Азәрб.ССР-дә вә Фүзулинин «Кәләдир») адлары ел- ханлары, сарај, ə'јанларыны, дин хадим

лэрини, мәддаһ шаирлари сатира ата
јыр. Сәтилән тохумла, биткиләрин јер- сəjahəт етмиш, Азәрб. да болмуш, јаје шинә тутмушдур. Мугими, Әвәз Отар
алты һиссәси вә с. илә ги:баланыр. Ән чох лаглары вар» шс'риндә онун тәбиәтини, оғлу вә б. өзбәк шаирләри М. поезија
тарғыдалы, шәкәр чугундуру, картоф, Шәки, Ширван вә Тәбризи васф етмиш- сынын демократик ән'әнәләрини давам
буғда, човлар вә с. јə зәрәр вурур. Азәрб. дир. Анадан олмасынын 225 иллији етдирмишләр.
ССР-дә чөл шыггылдағы, тарла шыг- Үмумиттифаг мигјасында гејд олун Әсәри: Избр. произв., Ташкент,

тылдағы, золаглы шыггылдаг вә с. да- мушдур (1960). Ашгабадда ақидәси го 1951.

ha чox jajылмышдыр. Мүбаризө јул ушдур (1971). әд.: Хәлилов П., ССРи халгла
тадбирлари: алаглары (хүсусилә ры әдәбијјаты, һ. 2, нәшр 2, Б., 1977;
М. ын гидaлaндығы ајры гы) мəhв ст Әсәрләри: Ше'рләр, Б., кор - Оглых., Узбекская литература,

мәк, сәпингабагы култивасија апармаг, бал, 1979; Сайланан эсерлер, т. 1–2. Апі- мәXPƏN
Избранное. М., 1960; Избранное, Ашха- 2 изд., М., 1976.

тохумлары инсектисидләмәк, алдады - габат, 1959. (ријазијјатда)— бах
ҹы зәһәрли ј смлар вә с. әә.: Дадашзадә А., Махтымгулу мәХРәҹКәср.
мәФТиллә ВЕРИЛИШ —сәсли вери- вә Азәрбајҹан поезијасы. (фонетикада)—бах
лиш системи; радиовсрилишиндән фәрг- 1960, № 9; Хәлилов П., ССРи халг- Артикулјасија.
ли олараг сəc (нитг, мусиги) автоном ве- лары әдәбијјаты, Т. 2. нәшр 2. Б., 1977; міәХСУСИ ВЕКТОР-хәтти чевир

кор-Оглых. Г., Туркменская литера- мәрилиш вә ја телефон мәфтиллари шәбә заманы истигамəтини дәјишмәјән
Микәләринлә jajыла електрик рэгсләри тура. М., 1972; Чарысв г. А.,ропонијание Махтумкули, М., 1973. вә анҹаг скалјара вурулан вектор. Че

васитәсилә динлајиҹиләрә (абонентләрә)
верилир. Әcacән, радиотранслјасија шә

вирмә матриси |jani || олан п— өлчүлү фә
мәхмәР-үз тәрәфилэ сых, шагули, занын хәти чевирмасинин М.в.-унун

бəкəси илә өтүрүлүр. Радиотранслјасија гыса (1—2 мм) ховлары олаш парча.
шәбәкәс и *, координатларытранслјасија - радио говшағы Ховлар тәбин ипак, јахуд кимјови лиф
күҹлән диричиләриндәй, програмын вс- ләрдән истсhсал едилиш элавә әриш
рилиши учун онара бирләшдирилмиш сапындан ибаратдир. Парчанын эриши Ха, ху=kx,мәфтилләрдән вэ гэбул нөгтəтэриндә адәтән памбыгдан, бә'зэн дә иэкдон

j= 1
гоjулмуш тә11зимләјичиси олaн абонент олур. Һүндүр ховлу м. плүш ал
с суҹалдандарындан ибарэтдир. М.з.-ланыр. Јарымәхмәр, јахуд велвет ад- бирҹинс хәтти тәнликләр системини
дә бир вә ја бир нечә програм олур. ланан м. дә истеһсал олупур. М. мүх- өдəјир (i = 1, һвә x һәмин матрисин
34*, м. 6

1960);

**,

п
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махсуси гијмəтидир). Өзүнә гошма че енержи сəпилдијиндән М.р. заман кеч
дикҹә сөнүр. Сөнмә гануну системдәБирмәдә сфера баш охлары һәмин че

вирмәнин М.в.-лары олан еллипсә кечир. тә'сир едән сүртүнмә гүввәсинин харак
мәХСУСи гијмәтләр-сыфыр ол териндән асылыдыр. Иткиси бөјүк
мајан x вектору үчүн Ах=х шәр олан системләр дә М.р. апериодик олур
тини өдәјән ләдәди (х-мәхсуси век (бах Рәгсләр).
тордур). Сәрһәд шәртләри илә верил мәхсуси ФунксиЈАЛАР-ријази
миш L(у) диференсиал операторунун анализин мүһүм термини; L (y) = лу
М.г.-и L (y)=xy тәнлијинин сыфыр б хәтти диференсиал тəнлијинин верил
дан фәргли həллəри олан л əдəдләри миш сәрһәд шартларини өдәјән вә ејни

дир. Мәс., L (у) оператору у” шәклин- си шәкил а-да биринчи, шәкил 6-дә ликлә сыфра бәрабəр олма јан һәлләри
дəдирсә, у(0)=y(л)=0 cәрһәд шәрт- икинҹи нөв гајытма, шәкил в-дә исә (ујғун А-лара мәхсуси гијмәтләр деји
ләри даxилиндә in = n? онун М.г.-и- өзүнә тохунма нөгтəсидир). Лакин хү- лир). Диференсиал тəнлик сәрһәд шәрт
дир (n— натурал əдəддир). Чунки —y" = cуси ады олан М.н. дә вар: түкәнмә ләри илә бирҝә өзүнә гошмадырса (бах

Гошма диференсиал мəнликләр), онун= n°у тəнлијини һәмии сәрһәд шәртләри нөгтаси, буҹаг нөгтэси вә с.
дахилиндә y = sin nx функсијалары 2) Диференсиал тəнлијин мәхсуси гијмәтләри hərиги, бу гијмәт

м.н.-си лари мухталиф одан М.ф. ортогонал
өдəјир. At n? олдугда исә анҹar y(x)=0

ду P(x, y) дыр. Диференснал тəнлик сониу гарча
функсијасы едәўир. Аналитик һәндәсә да өjpәнилирсә вә әмсалларын һәмин
нин, ҹәбрин, рәгс нәзәријjәсинин, квант дх Q(x, y) парчада мәхсусијjәти јоxдурса, М.ф.
механикасынын вә с.-нин бир чох мəcə- тəнлијиндә кәсилмәз диференсиалла- чохлуғу hеcабидир (бах Һесади чохлуг).
ләси м.г.-ин өjpәнилмәсинә кəтирилир. нан Pвә о функсијаларынын ејни за- м. ф. вә узғун махсуси гијмәтләр мә”
А = lіaiji матрисинә ујғун п-өлчүлү манда сыфрачеврилдији нөгтə. M.н. лумдурса, мувафи мәсәләнин бә 'зи
комплекс фәзанын хәтти чевирмәсинин координат башланғыҹындадырса, Теј. шәртләри даxилиндә һәллини М.ф.-а
М.г.-инә һәмин матрисин М.г.-и дефилир лор дустуру васитәсилә (1) көрә сыра шәклиндә јазмаг олур (бах

(i, j=1, п). Онлар А-ЛЕ матрисинин dy cx +dy + Р. (x,y) Фурје усулу). Тәнлијә сонсуз аралыгда
баҳылырса вэ ја әмсалдарын мәхсусиjдетерминантынын көкләря, jә'ни da ax + by +Q, (xy) јəти варса, М.ф. континуум ола биләр.

| a11 — ... an1 кими јазыла биләр (P, вә Q, функсија. М.ф.-а көрә ајырмада Фурје интегра
(1) лары ух?+ y? ифадәсинә нәзәрән сон- лына аналожи интеграл алыныр. Интег

суз ки чиләндир). Интеграл əјрилəринин биш гијмəтиндәрал тəнлик нәзәријjәсиндә Х-нын верил
ant :. ... ann

М.н. әтрафында хусусијjәти (a-3)
кими тапылыр (Е– ваһид матрисдир). (а-1) — bc— о характеристик тəнлијин

Бу əдəдләр А вә В AB охшар матрис- м+, вә Ал,0 вә ја ч=л, олдугда
нин і вә л, көкләриндән асылыдыр. (к (x, y, Ф (у) dy) =ЛФ (x)

а

матрисдир). Буна көрә дә (1) мувафиг фындан кечән бүгүн интеграл эјрилəри нүвәсінин м.ф.-ы дефилир. м.ф. Үмуләри үчүн ејнидир в терри-мәхсуси м.н. дүjүндүр; дүбүнүн аjхын этра- тəнлијини өдәјән функсијалара К(x,y)
хәтти чевирмәнин координат системи

она дахилдир. Xi+2 вә һ41, 0 оларса, ми һалда хәтти функсионал фазаданин се инд

асылы олма јан хас- М.н. јəhəрдир; онун этрафында дөрд хәтти операторун махсуси векторларысəлəрини характеризә едир. (1-ин һәр интеграл əјриси М.н.-jә дахилдир. Онла- кими дә тә” jин едилир.
к көкүнә елə xк мәхсуси вектору ҹа- рын арасында исә һипербола типли ин- Әд.: бах Мәхсуси гијмәтләр мәгалә
ваб верир ки, Ах =* олур. М.г. теграл əјрилəри јерләшир. 1,2=xt iв, синин әдәбијјатына.
мухталифдирсә, мәхсуси векторлар а+0, B +0 оларса, М.н. фокусдур; фо- мәхФи дәфтәРХАНА-Русијада
чохлуғуну векторлар фазасынын ба- кусун јахын әтраф нөгтәсиндән кечән мәркәзи дөвләт идарәси, сијаси истин
зиси кими көтүрмәк олар. Бу базис- интеграл əјрилəри сонсуз сајда сарғысы таг вә мәһкәмә органы. 1 Пјотр дөвләтә
дә хәтти чевирмә олан спиралдыр. 1, 2-4 із вә B+0 xəјанəтдә тәгсирләндирилән шаһзадә

А, 0 0 оларса, М.н.-нин характери јалныз Алексеј Петровичин ишинин тəhгиги
=1 Pвә Q-нүн ајрылышындакы хәтти һәд- үчүн јаратмышды (1718). Петербургда

ләрлә тә' jин едилмир; бурада М.н. фо- Јерләширди; Москвада шө'бәләри вар
. кус вә ја мәркәз, јахуд даhа мүрәккәб иди. 1726 илдә ләғв едилмиш, 1731 ил

дә Мәхфи ахтарыш ишлари дәфтәрдиагонал матриси илә верилир (бах характерли ола биләр.
һәм чинин Мәхсуси функсијалар). Д=ad— bc--) ханасы ады илә бәрпа олунмушду.

1762 илдә ләғы олунараг Мәхфи ексӘд.: әһмəдов Г., һәсәнов к., оларса, М.н. јуҡсәк тәртибдән М.н. ад- педисија илә әвәз еділди.
Јагубов М., Ади диференсиал тəнлик-ланыр. М.н.-jә интеграл əјриси дахил мəxФи
дәр, Б., 1978; Михайлов в. п., Диф- дејилсә, она да јаныглы М.н. дејилир. да мәркәзи дөвлат идарәси, сијаси ахЕКСПЕДИСИЈА-Русија
ференциальные уравнения в частных про 3) Биргијмәтли аналитикизводных, М., 1976.

функси јанын М.Н.-си-анали
тарыш органы (1762—1801). II Јекате

мәХСУСи МАТРИС—детерминанты тиклијин позулдугу нөгтә. а мәхсуси јарадылмыш, Мәхфи дәфтәрхананы
ринанын көстәриши илә Петербургда

сыфра бәрабəр олан п-тәртибли квад- нөгтәсинин башга М.н. дахил олмајан әвәз етмишди. Москвада шө'бәси вар
рат матрис (бах Ранг). Матрисин сəтир- әтрафы варса, она тәҹрид едилмиш иди. М.е. мүһүм сијаси ишләрин (J. и.
ләри (сүтунлары) арасында хәтти асы- нөгтə дејилир. а тәҹрид едилмиш М.н.- Пугачов, А. Н. Радишшев ва б.) истин
лылыг варса, оһәмишә М.м.-дир. дирсә вә lim f (c)=b оларса, а арадан таг вә мүһакимəсини апарырды. М.е.мәхсуси нөгтə—1) F(x,y)=0 шәк ләғв олундугдан сонра онун функсијалиндә верилән әјринин М.н.-си —F-ин галдырыла билән М.н., lim f (2) = сы Сенатын 1-ҹи вә 5-ҹи департамент
хүсуси төрәмәләринин сыфыр гијмәт
алдығы мо(хо, но) нөгтəси. Бу һалда оларса полјус, lim f (2) joxдурса, тәбии ләринә кечди.мәһБУС-гәтимкан тадбири гајда
икинчи хүсуси төрәмәләрин һамысы
сыфыр дејилсә, M.н. икигат, 1-ҹи М.н. адланыр. сында һәбс олунан шәхс. ССРИ-дә М.

вә 2-ҹи төрәмәләр сыфыр, 3-ҹү төрә- суси гијмәтләр мәгаләләринін әдәбијатына, ма Һагтында Əсаснамə (11 ијул 1969)
әд.: бах Аналитик функсија, Мәх. ун һүгуги вәзијjәти ибтидаи һәрсә ал

мәләрдән исә сыфыр олма јаны варса, илә мүəjjән едилир.
үчгат M.н. вә с. адланыр. Мо (хо, Уо) мәхсуси РәгаләР,. сәрбəст М.-ун пул көчүрмәк, бағлама алнөгтәсиндә рәгсләр-хариҹи тә'сир олмадан маг, нагдсыз heсaблашма үзрә јејин

әввәлҹәдән газанылмыш енержи (мас., ти мәһсулларыны вә ән зәрури истеh
д д?F д?F

башланғыҹ сүр'әт вә ја јердəјимə) лак предметларини сатын алмаг, өзүдх2 ду? heсaбына механики, електрик вә с. фи- нүн ҹинаjәт ишинә анд сəнəдлари ја
зики системин рәгси. М.р. Һәмишә да- нында сахламаг вә с. Һүгугу вар. Га

мүсбәтдирсә (мәнфидирсә) М.н. тәҹ- јаныглы таразлыг вәзијjәти этрафында дын М.-лар 2 јашынадәк ушаглары
рид едилмиш (дүjүн), сыфырдыр- баш верир. м.р.-ин характери систе- јанларында саклаја биләрләр. Гоһум
са, ја тәҹрид едилмиш нөгтəдир, ја да мин параметрләриндән (күтләсиндән, ларла көрүш ајда 1 дэфэ верилир. Вэ
әринин мүхталиф будагларынын бу индуктивлијиндән, еластиклијиндән, ту- киллә көрүшә мәһдудијjәт гоjулмур.
нөгтәдә ортаг тохунаны вар (0 нөгтə- тумундан) асылыдыр. Реал системләрдә м. ибтидаи həбс јеринин əразисиндә

0
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2 +a
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ишә ҹәлб олуна биләр. Мәһкәмәнин һисси онлар сағлам «бәдән севинҹи» көрә дејил, бу һиссләри бүрузә вермәлә
һөкмү илә ҹәзаны чәкән шәхсләр мәһ- кими гијмәтләндирирдиләр (М.-ә буна ри илә дә фәргләнирләр. м. фәрди вакум алландырылыр. бэнзәр бахыш Вагиф поезијасы үчүн бәнзəрсиз һиссдир. Чунки һәр бир ада
Мәһди үлЈА БОЈИМ — Сәфәниләр дә сәҹијjәвидир). Сентиментализм өз мын һәјат јолунун тəкраролунмаз ҹәдөвлагинин сијаси həјатында мүһүм гәһрәманындан зәриф дујғу, изтираб, һәтләрини, халгын мәмшәт вә адәтләри
рол сјнамыш гадын. Бах Бəјим Хёјран нәҹиблик, м. јолунда фәдакарлыг тə- ни, мүəjjән мәдәнијjәтин өзүнәмәхсусНисә.

ләб едирди. Стендал «Мәһәббәт һагтын- луғуну, сосиал групун вәзијjәтини вамәһДУДЛАШДЫРЫҹы (елек - да» әсәриндә Дон Жуанла Вертерин М. и.а. əкс етдирир.
трон техникасында-кириш изтирaблaрыны мүгајисә едәркән бирин Емосионал həјатын структуру тари
кәркинлијинин мәһдудлашдырма Һәд- ҹинин егоист М.-инин мүгабилиндә Вер- хән дәјишдији кими М, Һисси дә дә
диндән кәнара чыхан гијмәтләриндә терин реал həјата ујғун кәлмәјән, лакин јишир; чунки онда синфи мүнаси
чыхыш кәркинлији савијjәсини сабит көзәл вә идеализә олунмуш М.-нә үс- бәтләрин әламәтләринин вә инсанын
сахлајан гурулуш. М.-нын иш прин- түнлүк верир. м. алман романтизми- өзүнүн мә'нәви сәрвәт тәмајүллəринин
сипи кириш ҝәркинлијинин амплитуду нин фәлсәфи вә бәдии фикриндә апа- дəјишмәси eһтива олунмушдур. Шәх(jaxуд ани гијмәти) мәһдудлашдырма рычы мөвзу олмушдур. Ф. Шеллингә сијjәтин сечмә фәаллығы да, өзүнү
Һәддинә чaтдыгдан сонра гејри-хәтти көрә м. идеалдыр, о тәбиәтин әсл мә' - нисби унутмасы, тәмәннасыз һәср ет
елементин (мас., транзисторун) кечири- насыны вә инсан амалыны ифадә едә- мəси, м. објектини идеаллашдырмасы
чилијинин кəскин дəјишмәсинә эсас- рәк, конкрет тәҹәссүмүнү гадына олан да М.-ин спесифик хусусијjәтидир. М.ланыр. М.-дан импулс техникасында М.-дә тапыр. М.-и зака вә тәбиәтин гаршылыглы олмаја да биләр. К. Маркс
(импулсларын формалашдырылмасы универсал гануну hеcаб едән Л. Фејер- јазырды ки, əкəр сән гаршылыклы мә
вә чеврилмаси үчүн), радиоверилиши ва бахын фикринҹә,, инсанын динин һәббәт ојатмадан севирсәнсә, jә'ни əкəр
чохканаллы рабитә гурғуларында (сиг- маһијjәти әбәди вә дәјишмәз М.-дир. сәнин мәһәббәтин әсл мәһәббәт кими
налларын сәвијjәсини мәһдудлашдыр- 19—20 әсрләр буржуа фәлсәфәси үчүн ҹавабсыз галырса, həјати варлығындамаг үчүн) вә с.-дә кениш истифадә еди- М.ә бәдбин мүнасибэт сәҹијjәвидир. өзүнү бир ашиг кими севдирә билмирлир.

Мәс., Шопенһауерә көрә, М. чанлы сәнсә, онда сәнин мәһәббәтин күҹсүз
мәһӘББӘт-инсанларын таршылыглы варлыглары сәадәт хүлјасы илә алда- дүр, бу исә бәдбәхтликдир (бах Маркс
мараг вә мејлләринə əсасланан үнсиј- дараг, oнлaры өз мәгсəдлари үчүн алә- К. и Энгельс Ф., Из ранних произjәт вә јахынлыг мунасибәтләриндән до- тә чевирән бәсит физиоложи инстикт- ведений, М., 1956, с. 620).
ған дəрин интим һисс. Ән мүҹәррәд дир. Фрејдин психоанализи М.-ин бүтүн M, чохлу дәјишкән үнсүрләрдәнмә'нада М. инсанлар арасында елә бир нөвларини физиоложи инстинктләрә ибарәт мүрәккәб динамик интеллек
мүнасибэтдир ки, бу заман бир шәхс мүнҹәр едәрәк инсани һиссләрин со- туал, емосионал иради системдир. М.-ә
башгасыны өзүнә доғма билир, бу, вә сиал тәбиәтини нәзәрә алмыр, онун бү- нэвазиш, eһтирас, тәлаш, горху, гыс
ја дикәр шәкилдә өзүнү онунла ејни- түн нөвларини чинси импулсун субли- ганҹлыг, гәзәб, севинч вә с. хасдыр.ләшдирир; онунла бирләшмәјә вә јахын- масијасы hеcаб едир. ж. Сартрын Ани, тез совушан һәвәсин əксинә ола
лашмаға eһтијач дујур, давраныш вә фикринҹә, М.-ин идеалы вә мәгсади раг Һәгиги М. дəрин һәјәҹан, вәфа тәләб
дүшүнҹәләрини онун бахышлары бахы- башгасынын азадлығына хәләл кəтир- едир, өз бүтөвлүү, бөлүнмәзлији»мындан гијмәтләндирир. Фәрдләр мә'- мәмәк шәртилә она тә'сир көстәрмәк- илә сечилир.
нәви вә тәбии сусијjәтләри илә бир- дир. Буржуа фәлсәфәсиндә м. Мөв- Инсан садәҹә дикәр ҹинсдән олан
бирини тамамлајараг М.-дә ahəнкдар зусу «өзкәләшмиш», симасыз вә севки- варлығы дејил, мөһтаҹ» олдуғу емобүтөвлүк кәсб едирләр. Көтенин тәби- сиз аләмин тəнгидинә јөнәлдилмишдир. сионал-иради, интеллектуал, әхлаги варинҹә, тәбиәт санки бир ҹинсин дикә- «Сојуг» аләмә «истилик» кəтирмәќ на- естетик кејфијjәтләрә малик шәхсиj
риндә хејирхаһлыг вә көзәллик көрмә- минә едилән бу е'тираз чох заман өз јəти севир. М. үчүн мүтлэг објективсини истəјир.

әксинә чеврилир вә «сексуал ингилаб» ме'jap joxдур; ејни шәхс бир чох адам,Хүсуси мүлкиjjәт вә синфи антаго- дону, кефир.
Һәтта бир нәфәр үчүн дә мүхталиф вахтнизм шәрайтиндә м, даhа чох ган го- Марксист фәлсәфә дә м, вә вәзијjәтдә М. вә нифрәт објекти олаһумлуғу, никаһ, аилә, јахуд достлуг шәхсијjәтин, онун мә'нәви

аләминин била: објектинин мәзијjәти мүəjjәнәлагәләри илә (әр-арвад, валидејн ҹәмијjәтлә мүнасибәтләринин диалек
ушаглар, јахын гоһум вә достлар) бағлы тик материалистҹәсинә анлашылмасы бир шәхс үчүн, онун тəлəблари, марағы
олан инсани мүнасибәтләрлә мэһдудла- бахымындан шәрһ едилир. Шәхсијjәти вә идеалы үчүн әһәмијjәтиндадир. Ичшыр. Инсанлар биркəјашајыш, Һәтта онун eмoсионал həјатындан ары тәсәв- тимаи инкишаф етмиш инсанын М.-и
ичтимаи həјат идеалыны мәһз белә мү- вүр етмәк олмаз; бу һәјатын ән мүһүм əсасəн шүурлу характердадир. Лакин

насибәтләрдә көрмүшләр. «Әсл» M, ан- тәркиб һиссаси олан М. Һәјәҹан, руһи азад, сечмә характерли, һәм дә шәхлајышы һәгиги достлуг» идеалы кими изтираб, шәхсијjәтин һәмдәм сечмә фә- сијjәтин тәбии вә мә'нәви дәринлијининтарихи мә'зијjәт кәсб едир. Јунанлар аллығы формасында тəзаһүр eдир. м, үзви тəзаһүрү олан М. нə јарандыгда,еһтираслы М.-и (өз севкилисинә говуш- jалныз һәр бир адамын дејил, үмумиј- нә дә сөндүкдә ағыл вә ирaдә илә «прог
маг Һәвәси— «ерос») вә нәҹиб М.-и (өзү- jәтлә, ҹәмијjәт һәјатынын мүһүм чә- рамлашдырылмыр» (онларын нәзарәнү фәда етмәк тəлəбаты, ашигин мә' - hәтләри илә билaвaситә тәмасда олур, тиндә олса да).
шугда «әримəси»-«агапе»), достлуг һәм ајры-ајры сосиал груплар дахилин- М., «бәдәнинə həјати инстинктМ.-ини («филиа») вә инҹә М.-и («стор- дә, һәм дә умумбәшәри Һәмрә'јлији шөвгүнү eһтива едир, чунки өзүнүн әнге») фәртләндирмишләр. Јунан-Рома мә- ифадә едир, сәдагəтин, һәтта гәһрә- jүксәк тəзаһүрүндә eһтирас да М.-дәдәнијjәти М.-дә мә'нәви јахынлығы манлығын мәнбәзинә чевридир. Әсл көзәллик хассаси касб едир вә естедаһа үстүн сајмышдыр. Шəргин бир чох M, драматик зиддијjәтләри илә дүнја тик һәзз илә әлагодардыр. Ана баласыдинлари һиссијјатда инсанын аллаһа ин ҹәсәнәти вә әдәбијјатынын, халг ја- на бахыб Һәзз алыр, севән севдијинә.говушмасы jолуну көрмүшләр. Орта рады ҹылығының әбәди мөвзусудур. М, Идејаја, јарадыҹылыға, вәтәнә м. дә
әср илаһијјатчыларынын тә'лимларинә ичтимаи ҹәһәтлән инкишаф етмиш инса- интеллектуал, мә'нәви вә естетик һәззкөрә «халис» м. јалныз мә'нэви вә на мујəccəрдир. М.-дә нәсли давам ет- бәхш едә биләр. ССРИ-дә 20-ҹи илләреһтираслы олмалыдыр, əкс тэгдирдә дириб горумагда вә ҹинси инстинкт- дә jajылмыш «азад М.» консепсија
диндары аллаһа М. һиссиндән вә дини ләрдә ифадәсини тапан биоложи илкин сына гаршы Чыхы едән В. и.
ајинлари иҹра етмәкдән јајындыра би- шәртләр мөвҹуддур. Ҹәмијjәт һәјаты, Ленин демишдир: «... куја коммунизм
ләр. Христианлыгда истәр «агапе», ис- сосиал-әмәк фәалијjәти, үнсијjәт, ин- ҹәмијjәтиндә чинси һәвәси вә мәһәббәттәрсә дә «ерос» аскетик характер дашы- ҹәсәнәт бу биоложи инстинктлари hа- тəлəбатыны тә'мин етмәк бир стакан
мышдыр. 12 әсрдә трубадурлар поезија- гиги инсан М.-инин əн јүксәк мә'нәви- су ичмәк гәдәр садә вә әһәмијjәтсиз бирсы М.-и киши илә гадын арасындакы естетик һиссләри савијjәсинә галдыр- шејдир... Ҹинси həјатда јалныз тәбииемосионал мүнасибәтләрдә нәҹиблик вә мышдыр. К. Маркса көрә ҹинси М., ҹәһәт дејил, мәдәнијjәтин ҝәтирдији ҹәгајғы нүмунәси heсaб едирди. 13—15 инсанын фәрд кими нә дәрәҹәдә иҹти- həт дә, истәр јүксәк, истәрсә дә алчаг
әсрләрдә илаһи (платоник) М. идејасы маи варлыг олмасыны билдирән өзүнә бир ҹәһәт олсун, өзүнү көстәрир... Әлкениш јајылмышды (суфи поезијасы, мәхсус өлчүдүр. Инсан сосиаллашма, бәттә, eһтирас тә'мин олунмағы тәләбДантенин Беатричаја М.-и, Петрарканын тарихән формалашмыш мәдәнијjәтә jи- едир. Лакин мәһәббәтлә ики нәфәр ишашигaнә сонетләри, Фүзулинин гәзәл- jәләнмә, ҹәмијjәтдә japaнмыш әхлаги тирак едир вә үчүнчүсү әмәлә кәлир,ләри вә с.). Ренессанс дөврүнүн һума- норма вә сәрвәтләр эсасында севир вә јени бир ҹанлы japaныр. Бурада ичнистләри һәм дини аскетизмә, һәм дә бу һисси тә'мин етмә үсулларыны та- тимаи мәнафе вардыр» («В. И. Ленин
платоник М.-ә гаршы чыхмышлар. Әв- пыр. Лакин М. дəрин шәхси характерә һагтында хатирәләр», Б., 1959, ч. 2.вәлләр чинси гәбahəт» heсaб олунан маликдир. Инсанлар тәкчә севмәләринə cəh. 554—555).

ва
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ные основы

Коммунист әхлагы бәшәријjәтин 632, Мәдинә)-Исламын баниси, дөвлат рәкатында фәал иштирак етмишдир.
эсрләр боју инсанлар арасында ммү- вә сијаси хадим. Ислам eһкамларына 1963 илдән Јәм әнин ишғал олунмуш ҹә
насибәтләри јаратмаг арзуларынын һу- көрә бөјүк псјғәмбәр вә «аллаһын ел- нубунда Милли Азадлыг Комитасинин
манист мәзмунуну өзүндә бирләшди- чиси» («Расул-үл-лаһ») cajылан М. (1967 илдән Милли ҹәбһә; МҸ) үзвү
рәрәк м, аләминдә сосиал бәрабəрсиз- Гураны халга чатдырмышдыр. Гуреј- иди. Ҹəнуби Jәмән истиглалијjәт әлдә
лијин һәр ҹүр тəзаһүрлaрини рəдд ет- шиләр гәбиләсинин Бәни һашим нәслин- етдикдән (1967) сонра мүһүм һөкүмәт
мишдир. Инсанлара м. бүтүн бәшә дәндир. М. Һагтында чохлу дини əсатир вәзифәләриндә олмушдур. 1971 илдән
ријjәтин мəнафејинә хидмәт кими ба- вә әфсанәләр јарандығындан онун һә- баш назир, һәмчинин JХДР Президент
ша дүшүлүр. Бу исә о демакдир ки, јатына даир реал фактларын ашкар Шурасынын үзвү, 1978 илдән сəдри,
шәр гүввәләрә вә һиссләрә, синфи вә едилмәси чәтиндир. Рәвајәтә көрә М. 1980 илин апрелиндән Али Халг Шура
идеја дүшмәнләринә гаршы нифрәтсиз ушаг икән јетим галмыш (Һәлә доғулма- сы Pəјасəт hej'әтинин сəдридир. 1969
м. мүмкүн дејил, м, шәхсијjәти һәр мындан атасы Абдуллаһ, 6 јашында илин декабрында мҹ Баш рәһбәрли
ҹүр нагисликдән горумагда, онун фор- исә анасы Әминә вәфат етмишди), кәнч- jинин, 1972 илин мартындан мҹ мк
малашмасында бөјүк тәрбијави рол ој лијиндә дәвә карванларыны мүшајиәт Сијаси Буросунун, 1975 илин октјаб
најыр. Бу һисс шәхсијjәти өзүнү дәрк етмиш, Әрәбиcтaндa вә кетдији башга рындан Бирләшмиш сифаси тәшкилат —
етмәјә, онун мәнәви аләминин инкиша- өлкәләрдә jәһуди-христиан монотеиз- M4 мк Сијаси Буросунун үзвү иди.
фына, өзүнү камилләшдирмәјә руһлан- ми вә бә'зи дини-сијаси тә'лимләрлә та- 1978 илин октјабрындан Тәмән Сосиа -
дырыр, онун характерини даhа зəнкин, ныш олмушлур. 594 илдә варлы дул лист Партијасы (ЈcП) Сијаси Бүросу
мәзмунлу едир. м. инсан һәјатынын гадын Хәдиҹәјә евләндикдән сонра онун нун үзвү, 1980 илин апрелиндән ЈСП
ән гијмәтли бәзәзидир. Башга халкларын тиҹа рәт ишларини идарә етмишдир. МК-нын Баш катибидир. ССРИ-дә дә
әдәбијјаты вэ инҹәсәнэтиндә олдуғу Исламын еһкамларына көрә 610 илдә фәләрлә рәсми сәфәрдә олмушдур. Халг
кими Азәрб. әдәбијатында да м, өв- Аллаһдан М.-ә мәләк ҹәбpаjыл наси- лар достлуғу ордени илә тәлтиф едил
зусу апарыҹы олмушдур. Истәр классик тәсилә вәһј верилмаси онун пејғәмбәр- мишдир.
(Низами, Нәсими, Xəтан, Фузули, Ва- лијинин вә Исламын башлангыч тарихи мә һәммәд 1 (Mehmet I), Чәләби
гиф вә б.), нитәрсә дә муасир әдәбије hеcаб олунур: hәмин вахтдан ислам ди- Mәhәммәд Султан (тәгр. 1389
јатымызда М. Ән бүксәк мә'uәви ка- нини таблиғ етмәјә башламышдыр. Дини 4.5.1421, Бурса)-түрк султаны (1413
Миллик кими тәрәннүм едилнр. фәалијjәтинин илк дөврүндә М. Мәк- 21), Илдырым Бајазидин оғлу. Ангара

Әд.: Маркс К., Энгельс Ф., кәдә e'тимал газана билмәмиш вә күҹ- вурушмасында (1402) иштирак етмиш
Из ранних произведений, М., 1956; В. И. лү мүгавиәтә раст кәләрәк 622 ил иjу- ди. 1413 илдә гардашы Муса Чәләбини
Тенин һагтында хатирәләр. Б., 1955, , 2, лун 24 дә өз тәрәфларлары илә Мәди- мәғлуб едәрәк Әдирнәдә Һакимијjәтә
сəh. 554 — 555; голод. і.. Любовь, нәјә көчмәјә мәҹбур олмушдур (бах Һим- кечмишди. Османлы империјасынын 2
нравственно-психологические псоциаль- рәт). Бурада о, мүсәлман ичмасы ја- чи гуруҹусу сајылан I м. Маҹарыстан

взаимоотношений юношей и ратмыш, тыса мүдлəтдә әтрафына чох- да ишғалчылыг мүһарибәси апармыш
,челонска. .. 6972: Кън. Стара лу тәрәфдар топламышды. М. бүтпə- ды. Бурса, Әдирнә вә с. шәһәрләрдә

М. 1980 рәстләрин бир сыра Һүҹумларыны көзәл ме'марлыг абидəлəри — ҹамеләр
(«Бәдр дөјүшү», «Хән дәк дөјүшү» вә с.) тикдирмишдир.

мəhəкДАшы — 1) зәшф метаморфиз- дәф етмиш, 630 илдә Мәккәни, сонра мәhәммәд Ігәлдәддин (?—1220)
ләшмиш, нарынләнәли, карбонлу, га- Әрәбистанын хејли һиссәсини тутараг – Харәзмшаһ (1200— 20ј. Харәзмин
ра бүлөн дашына охшар силисиумлу мүсәлман дөвлəти јаратмышды. Бурада сәphəдларини кснишләндирмиш, Сәнҹәр
шист. 1. Василсилә нәҹиб метал.па- исламын һаким дин кими гәбул eдил- Мәликин башчылығы илә Бухара сә
рын əјары мүəjjән едилир. Сәртлији мәсинә наил олмушду. М.-ин гәбри нәткарларынын үсјаныны (1207) вә Сә
4,7—6, 5. Тәркибиндә карбонун мигда- ислам дүнјасынын икинчи (Кәбәдән мәргәнд үсјаныны (1212) јатырмышды.
ры 8- 23%, гатышыгларынкы
Fe, Ca, Mn, S, Na, CI вә с.) ән чоху 2% зијарәткаһыдыр.

(Al, сонра) мүгәддәс јери, мүсәлманлaрын 1210 илдә гаракитајлара галиб кәлмиш
ди. Чинкиз ханын Харәзмә һүҹуму

олмалыдыр. М.-да чат олмаалы,

гејри-үзви туршулар она тә'сир етмәмә Әд.: бах Ислам мәгаләсинин әдәбијja. (1220) заманы онунла дөјүшә кирмәк
дән чәкинмиш, кичик дәстә илә Хәзә

лидир. ССРИ-дә М. үчүн ирәли сүрү рин саһилинә гачмышды. Хәзәр дәни
лән тәләкләри өдәјән сүхурлар (шункит) мәhәммәд (? — ?)— Ағгоjунлу дөв- зиндәки ада тардан бириндә өлмүшдүр.
Уралда, Карел. МССР-дә раст кәлир. ләт хадими, дипломат (15 əср). Османлы мәhәммәд || ФATEh [Mehmet iІ
Хариҹдә силисиумлу шистләрин бөјүк империјасына гаршы иттифаг бағламаг Fatih (1429 вә ја 30.3.1432, Əдирнә—
фатаглары гадим Лидија дөвлəти əра- мәгсəдилә 1464 илин мартында Венеси- 3.5.1481, Гәбзә јахынлығында))-Oc
зисиндәдир (бунунла əлагодар сухур јаја көндәрилмиш Ағгоjунлу сәфирли- манлы султаны [1444—46; 1451—81].
«Лидија дашы» да адланыр). Сүн'и јинин башчысы. М. Узун Һәсәнин мәк- ІІМурадын оғлу. Ишғалчылыг сија
М. тәбиидән кејфијjәтсиз олур. 2) тубуну Венесија сенатына тәгдим ет- сəти јеритмишдир. 1453 илин мајында
мәҹази мә'нада ме'jaр, өлчү, сынаг. миш, Османлы империјасына ејни вахт- Константинополу тутуб Османлы импе
мəhəлли САЗИшләр, рекио - да һүҹум етмәк барәдә 1464 илин сент- ријасынын пајтахты етмиш, Бизанс
налсазишләр-мүəjjән ҹоғрафи јабрында сенатын хүсуси јығынҹағында империјасына сон гојмушду. II м. Ф.
р-нда (рекиoнда) јерләшән дөвләтләр мүвәффәгијjәтлә данышыг апармышды. Сербијанын мүстәгиллијини ләғв етмиш
арасында бағланмыш чохтәрәфли беј- мәhәммәден. Әзиз (д. •7.7.1924, (1459), Мореја (1460), Трапезунд (Траб
нәлхалк мүгавиләләр. М.с. БМТ-нин Ираг, Ирбил ш. јахынлығы, Беркот к.) зон) империјасыны (1461), Боснијаны
Низамнамəси илә нәзәрдә тутулмушдур. — Ираг фәһлә вә милли азадлыг Һәрәка- (1463), Евбеја а.-ны (1471), Гараман
Сијаси, игтисади, һәрби, елми-техники, ты хадими. Јохсул кәндли аиләсиндә бәјлијини (1471) тутмуш, Крым ханлы
мәдәни вә һүгуги характерли мәгсәд- доғулмушдур. Чох кәнч јашларындан ғыны асылы вәзијjәтә салмыш (1475),
ләрлә бағланыр. М.с., бир гајда ола- әмәк фәалијjәтинә башламыш, фәһлә Албанијанын ишғалыны баша чaтдыр
раг јерли (мəhəлли) характерли мүба- вә милли азадлыг Һәрәкатында ишти- мышды (1479). Ағгоjунлу һөкмдары
Һисəлəрин һәлли, јахуд коллектив Һәрә- рак етмишдир. 1945 илин сонунда Ираг Узун һәсәнлә муһарибәләр (бах Малат
кәтләри həјата кечирмәк үчүн јарады- Коммунист Партијасына (йкП) да- јавурушмасы (1473), Отлугбели ву
лыр. ССРИ мөһкәм сүлһү вә бејнәлхалг хил олмушдур. Коммунист фәалијjәти- рушмасы (1473)) апармышды. ІІ М.Ф..
тәһлүкәсизлији тә'мин етмәк, тәҹавүзүн нә көрә 1948 илин октјабрында һәбе ин дөврүндә Османлы империјасынын
гаршысыны алмаг, коллектив тәһлүкә- едилмиш, 15 ил һәбс вә 5 ил сүркүн чә
сизлик системи јаратмаг үчүн М.с. (мас., засына мәһкум олунмушдур. 1958 ил едилмишди.

илк ганунвериҹилик мәҹәлләси тәртиб

Варшава мүгавиласи, 1955) бағламаг тə- Ијул ингилабындан сонра азад едилмиш мәhәммәд V, Сиди Mәhәм
рәфдарыдыр. Сијаси тәҹавүзкар тәшки- вә икП-нин фәалијjәтиндә мүһүм рол мәдбен Јусиф (1909, Фəc— 26.2.
латлар вә блоклар japaдылдыгда М.с. оjнамышдыр. 1958 илдән иki MK, 1961, Рабат —Маракеш кралы (1957 ил
принсипи позулур. 1959 илин иjулундан мк Сијаси Бү- дән (1927—53, 1955—57 илләрдә сул
мəhəлли сөзләр — әдәби дил нор- росунун үзвүдүр. 1964 илдән икі тан)]. Икинҹи дүнја мүһарибәсиндән
маларына дахил олмајан, мәһдуд әра- МК-нын биринчи катибидир. сонра Маракешә истиглалијjәт верил
зидә (маһал, шәһәр, кәнд вә с.) ишләнән мәhәммәд (А.А.) Әли Насир (д. мәси тәләби илә чыxыш етмишдир. 1953
сөзләр. Мүасир дилчиликдә, бу мә'нада, 1939, Ҹəнуби Jәмән, Дафија)—Јәмән илин августунда франсыз Һакимијjәт
эсасән, диалектизмләр термининдән Халг Демократик Республикасы органлары мүртәҹе феодалларын көмәистифадә олунур.

(JХДР) дөвләт вә сијаси хадими. Бри- ји илә Ў М.-и девириб Мадагаскара
мә һәммәд(А.), Mәhәммәд ибн гада кенералы (1978). Кәндли аиләсинсүркүн етдиләр. Мәракеш халгынын
Абдуллаһ (тәгр. 570/571, Мәккә—8.6. дә доғулмушдур. Милли азадлыг Һә- азадлыг һәрәкаты нәтиҹәсиндә вәтәнә

тына.
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вар.

гарытмасына иҹазә верилди; 1955 ил адада гала) haкими. Бабәкин тәрәф- jени jүрүшләрин иштиракчысы олмуш
нојабрын 16-да јенидән тахта чыкды. дарларындан олмушдур. Сонралар Хи- дур. Һакимијjәтә кечдикдән сонра 8 рус
мәһәммәд БӘ) АШиг (1776, Зән- лафәт тәрәфә кечәрәк Бабәкин ән көр- шәһәринин (Брјанск, Новгород-Северск
хилан—1861, Ордубад)— Азәрб. шаири. кәмли сәркәрдәләриндән Исма әл-Күр- вә с.) Крым ханлығына, Смоленскин
Г. Б. Закирлә јахын достолмушдур. дини xəјанәтлә тутараг эрәбләрә тәс- исә мүттәфиги Полшаја верилмасини
Шифаһи халк әдәбијаты сəпкисиндә, лим етмишди. м.и. Б. 848 илдә Хила- тәләб етмишди. Полша кралы Сикиз
hабелә классик услубда јазмышдыр. фәтә гаршы чыкды. Мәрәнддә мөһкәм- мундла руслара гаршы иттифаг бағла
Тошмаларында М. П. Вагифин күҹлү ләнән М.И. Б.-ә гаршы 849 илдә Буға әс- мышды (1520). Москва кнјазынын əлал
тә'сири дујулур. Ше'рләринин чоху- Сәғирин команданлығы илә әрәб гошуну тысы олан Казан ханы Шаһәлијә гар
ну Ашыг Пәридә һәср етмишдир. Әсәр- көндәрилди. Аз сонра әсир алынан М.и. шы гәсд һазырлaмыш (1521) вә гарда
ләриндә реал инсани һиссләр тәрәннүм Б. Самирәјә котирилди вә һәбсханада шы Саһиб ҝәрајы ханлыға кечирмиш
олунур. Дидактик, нәсиhəтамиз мәз- өлдү. ди. Крым вә Казан татарларынын Моск
мун.ту ше 'рләри дә («Төвбәнамә» вә с.) Әд.: Буниятов З. М., Азербай- ваjа jүрүшүнә башчылыг етмиш, рус

джан в VII—IX вв., Б., 1965. гошунлары jахынлашдыгда әһалидән

ри вә муасирләр:» китабында (тәртибчи- ?)— Тәбриз Һакими (тәгр. 9 əс
Әсәрләри: Ше'рләр, «Ашыг Пә- мәhәммәд ИБН ӘР-РӘВВАД (?— чохлу әсир көтеруб кeри гајытмышды.

Рә8- Ногајлaрлa бирликдә Һәштәрхана jүрүш
заманы М.К.-ы ногај мурзасы Акишнрләрi:» кітабында, h. 2 (топла јаны С. вадиләр сүлaләсиндән иди. Онун дөв

рүндә Рәввадиләр дөвлати тәшәккул мә һәммәд МУРАД СәмәРГән
өлдүрмүшдүр.

да көчарли Ф. Б., Азәрба јчан просеси кечирирди. Ми Р. өз адындан ди (?—?)— 16 əср өзбәк миниатур рәседәбијјаты, т. 1, Б., 1978,

мәһәммәд Бәш ШАР мәгБӘРӘ. ларда Мараға, Мијанә, әрдәбил, Вар- самы. «Шаһнамә» әсәринин 1556 ил
си-орта әср таҹикмеѓмарлығынын ни (тәгр. индики «əнуби Азерб.-ын Шәргшүнаслыг Ин-ту), чәкдији115 ми
керкәмли абидәси. Таҹ.ССР-дә, Пәнҹ- хејли һиссәсини) haкимијjәти алтында ниатүрдә драматик дөјүш сәћнәләри ва
кәнд јахынлығындакы Мәзари-Шәриф бирләшдирә билмишди. Ибн ән-Нә с. епизодлар тәсвир олунмушдур. Ори

гышлағындадыр. 11—12 әсрләрдә ти- димин мә'луматына көрә Бабәк кәнч жинал јарадычылыг услубуна малик
килдији eһтимал едилир. Жениш иба- икән (16 јашында) ики ил М.И.Р.-ын рәссамын миниатүрлəри ифадəли вә
дәт залы тромплaр үзәриндә гурулмуш јанында ишләмишдир. тә’сирлидир. 1570-ҹи илләрдән һиндис
күнбәтлә өртүлмүшдур. М.-г. вә шм.-ш.
һиссәләриндә 2 күнбəзли сәрдаба јер- икинҹ јарысы — асрләрдә Азәрбајман насында ишләмишдир.
ләшир. 1342—43 илләрдә тикилмиш феодал дөвләтләрн, Б., 1978.

Әд.: Шәрифли м. х., 1x әсрин танда әкбәр шаһын сарај е'малатха
әд.: Пугаченкова Г. А., Рем

баштағы ширли терракота вә мајолика мәhәммәд ИБН əзид (?—4.6. на с древнейших времен до середины XIXпель л. и., История искусств Узбекиста
илә бәзәдилмишдир.
мәһәммәд ӘБУБәKP OFЛУ (?—?) 956)— Ширваншаh (948—956), Әбу Та- века, М., 1965).
— 11 әср Азәрб. ме мары. Әсәрләриндән һир Јәзид ибн Мәһәммәдин оғлу. Ата- мәhәммәд НАДИР сәмәргән
јалныз” Бакынын ичәришәһәр һиссә- сынын өлүмүндән сонра haкимијәтә ди (16 әсрин сону— 1650-ҹи илләр)—
синдәки Сынылгала минарәси (1078) кечмишди. Оғланлары әһмәди Лаи- өзбәк миниатүр рәссамы. Бир мүддәт
мә'лумдур. Минарәнин үзəриндәки китабәдә онун тикилмә тарихи вә мемарын саран (Табаса ран) "haкими тə Бухарада ишләмиш, 17 әсрин әввәллә
ады илә "јанашы «устад-рәис» сөзләри дин етмишди. Һәлә атасынын сағлы- дарларынын сарај китабханасында фәа

ғында Ширваншаһлар дөвлəтинин һә лијjәт көстəрмишдир. Бурада бир сы
мәһәм мәд Әли һәзин(о:Рk») јатында мүһүм рол ојнајан М.и...-ин ра"сарај ə'јанынын вә дөврүн көркәм
шейх ҹәм ал әд-Динәбу-л дөврүндә Ширванда иктисади həјат ли шәхсијjәтләринин портретларини,

зин (17.1.1692, Исфаһан — октјабр, лијиндән өлмүшдүр (бә'зи мәнбәләрә чыгарылмасы. Бә с.) чәкмишдир. Гра
фика усулунда ишләдији портретләр

Муасири олдун шайрләрен һәјатын мә һәммәд КАЗым Б) Мир ісихоложилифадәлилији чилә фәрглә
дан бәһс едән «Тәзкирәт әл-мүасирин» за Mәhәммәд казы' А сәф нир. Әсәрләри Ермитажда, "м. Сал
(«Муасирләр һаггында тəзкирә»), ме- (1720 121 , Мәрв—?, бә'зи тəдгигатчылара тыков-Щедрин ад. китабханада (Ленин
муар характерли «Тазкирәт үл-әһвал» көрә 1753)-Иран тарихчиси. Бир муд- град), Британија музејиндә (Лондон)
(«тәрчүѕtезін-һал тəзкирәсі») вә сә әсәре дәт Надир шаһын гардашы Азәрб. Һа- вас, јерләрдә сакланылыр.
тəрин мүәллифидир. 18 әсрин 20— 36- кими ибраһимханын јанында хидмәт мәhәм мәд” өлҸАЈТу — Елхани

ҹу илләр һадисәләриндәнбәһс едән етмиш (1736—39), сонралар Мәрв ha- һөкмдары (1304—16]. Бах өлҹајту
«Тәзкирәт ул-әһвал» әсәриндә тәбризли- киминин вәзири олмушдур. 1749/50 Mәhәммәд Худабәндә.
ләрин силаһлы чыxышлары, Муған гу- илдә 3 ҹилддә јаздығы «Тарих-и аләм мәhәммәд РЗА Пәкләви (26.10.
рултајы (1736 илдә Надирин шаh e'лан араји Надири» («Дүнјаны бәзәјән На- 1919, Теһран—27.7.1980, Гаһирә)
едилмаси), Талыш ханлығы һаггында дирин тарихи») әсәриндә («Надирна- Иран шаһы (1941—79]. Иранда вә ха
да мараглы мә'луматлар, вар. М.Ә.5. мә» дә адланыр) Надирин һәр би сәфәр- риҹдә тәһсил алмышдыр. Атасы Рза
тарихи һадисəлəрин шәрһиндәСәфәти- Надирә таршы чыxышлар, 1743 "илдә дән сонра тахта чыкмышды. Мүсәдләрин мөвгејиндән чыxыш, етмишдир. Ширванда баш вермиш
Амин (1818—1863) – 19 әсрин 40-— вә с. Һагтында әтрафлы мә'лумат вер- jә хариҹә гачмыш, АБ империалист
50-ҹи илләриндә шимали гафгаз дағ- мишдир. Орта Асија, Иран вә Азәрб.- даирәләринин көмəји, билaвaситә АБШ
лыларынын мүстәмләкәчилијә гаршы ын 18 эср тарихинин өjpәнилмәсиндә мәркәзй Кәшфијат идарәсинин ишти

У шаглыгда Мәһәмммәд “Асијалов ады Һадисәләр һаким синфин мөргејиндән рилишдән (1953, 19 август), сонра Ира
илә авар моллаларынын јанында тәр- шәрһ едилмишдир. на гајытмышды. 1955 илдә Иранын

бијә алмыш, 18 јашында мүрид олмуш әсәри.. Ш. ).L , XL Бағдад пактына (СЕНТО) дахил ол
дур. Шамилин е'тибарыны газандыгдан масына наил олмуш, 1959 илдә АБШ
сонра Шамил она «әмин» (әрәбҹә— 111) • •11r ла һәрби сазиш имзаламышды. М.Р.П.
«садиг») ады вермиш вә 1848 илдә наиб Иранда истибдад режими јаратмыш,
сифәтилә Ш имали Гафгаза көндәр- Әд.: Петрушевский и. п., ингилаби-демократик һәрәката гəддар
Мишди. Јерли руhаниләрә архaлaнaн Иранские источники по истории Азербай- ҹасына диван тутмуш, гејри-фарс халг
М.Ә. дағлылары чаризмә гаршы мүба- джана, Сб. статей по истории Азербайджа- ларын милли һүгугларына гаршы чых

өлкәни Иран көрфәзи р-нунда
амалдән зар сонра, 1859 илин нораб- ская литература биобиблиографический АБЇ империализминин жандармына), ,
рында М.Ә. дә рус һакимијjәт органла чевирмишди. Һәр үр азад фикир ва
рына тəслим олмуш, чардан тәгаүд ал- мәhәммәд кәРАЈ (?—1523)—Крым демократик фәалијjәти амансызҹасы
мыш, сонралар исә Түркиjәјә кетмиш ханы (1515—23]. Менкли Ҝәрајын оғ- на тә'тиб едән кизли хәфијjә идарәси—
вә орада өлмүшдүр. ду. Рус дөвлəтинә дүшмән мүнасибәт CABAK-ын japaдылмасы вә фәалијjә
мәһәммәд ИБН әл-Бәйс (?— бәсләўирди. 1507 илдә бөјүк гошунла тинә шәраит japaтмышды. 60—70-ҹи ил
850, Самирә)— Тәбриз вә Шаһи гала- Рус дөвлатинин ҹ. вил.-ләринә jүрүш ләрдә М.Р.П.-нин ислаһатлары Ира
сынын (Урмија көлүндəки ејни адлы кечирмиш, 1512, 1513, 1513 илләрдәки нын Гәрб дөвләтләриндән асылылығы



536 мәһәммәд РЗА тәБРИзи

кы күчләндирмиш, зәһмәткәшләрин вә- hаҹиб, Гызыл Арсланы сипəhсалар тә' - шакирди олмушдур. Истамбул, Əдир
зијjәтинин даhа да писләшмәсинә сәбәб jин етди. Һәлә атасынын сағлығында нә вә б. шәһәрләрдә чохлу мәсҹид, кар
олмушду. Иранда антиимпериалист вә дөвлəтин идарә олунмасында фәал иш- вансара вә көрпү тикмишдир (Әдирнәдә
монархија әлејһинә ингилабын (1978— тирак едән М.ч.п. сәлҹуг шаһзадəси Аиша Гадын карвансарасы, 1609, м'e
79) гәләбәси әрәфәсиндә (1979, 16 јан- ІІЇ Тоғрулун атабəји иди. Атасынын мар Һаҹы Шабан илә биркә; Тунҹа чајы
вар) хариҹә гачмышды. өлүмүндән сонра Нахчыванда һакимиј- үзәриндә 4-ҹү көрпү, 1607 —15). Он
мәһәммәд pЗА тәБРИзи (?— jәти әлә алмышды. Султан Арслан ша- мәшһур әсәри Истамбулдакы Султан
1627)—Азәрб. хәттаты. Бәдии хәтт нөв- Һын вәфaтындaн (1175) сонра гошунла Әһмәд амесидир («Көj ҹаме», 1609
ләри, хусусилә нәстә'лиг хәтти илә нә. Һәмәдана дахил олaн М.М.П. једди јаш- 16). Һүнд. 49 м, күнбәзинин диаметри
фис хәттатлыг нүмунəлəри (гит'әләр лы III Тоғрулу султан e'лан едәрәк бү- 24 м олан Султан Әммәд ҹамесинин
вә с.) јазмышдыр. М.Р.Т.-нин имзасы түн дөвлат ишларини əлинә алды. М.М. «классик» композисијасына јени ме'
вә јазылма тарихи (1578) олан бир гит'ə П. 1175 илдә Ағсонгурилəрин һакимијjә- марлыг деталлары әлава етмишдир;
Ленинградда Шәргшүнаслыг Ин-тунун ти алтында олан Тәбризи Елдәкәзләр өзүндән әввәлки 2, јахуд 4 минарәли
Әлјазмалары Фондунда, дикәр ишлари дөвлəтинә гатды. М.М.П. мәркәзи hа- мәсҹидләрдән фәргли олараг бурада гу
Теһран Милли Китабханасында вә M. J. кимијjәтә табе олмаг истәмәјән әмирлә- рулмуш 6 минарә абидәнин монументал
Салтыков-Щедрин ад. китабханада (Ле- ри өзүнә садис шәхсләрлә әвәз етди. лығыны артырыр.
нинград) сахланылыр. Онун шәхси бачарығы вә һәјата кечирди- Әд.: Jetkin K, S., Türk mimarisi.
мә һәммәд ТАҒЫ ХАН ПЕСЈАН jи сəрт инзибати тадбирләр нәтиҹәсиндә Ankara, 1970.

(7.8.1890, тәбриз — 13.10.1921, Мәшһәд) дөвлəтин сијаси нуфузу артды. М.М.п. мәhәммәдБӘ) УСТАҹлы, Ча
— Иран милли азадлыг һәрәкаты хадим- 50 минлик мүкәммәл сувари орду тәш- јан Султан (?—1514, Чалдыран)
Иран демократ Партијасынын (идо Мазирә, Шəрги Анадолу вә с.) heсaбына Усталы тајфасындан иди. 1 Шаһ Ис
ран һәрби мәктәбини битирмиш (1911), дөврүндә Елдәҡәзләр дөвлəти Јахын мајылын Ширвана һүҹумунда, Бакы вэ
өлкәјә кирмиш рус ва инкилис гошунла- Шəргин əн гүдрәтли дөвләтләриндән Күлхстан калаларынын мүһасирәсиндә
рына гаршы вурушмушдур. 1916 илдә биринә чеврилди. Бир сыра гоншу һөкм- (1500), Һәмчинин Нахчыван јахынлы
Алманијаја кетмиш вә орада тəjjapa дaрлар М.М.П.-ын вассаллығыны гәбул ғында, Ағrojунлу Әлвәнд, Мирзәнин
чилик мәктәбини битирмишди. 1920 етмәјә мәҹбур олдилар. М.М.П.-ла Ха- мәғлуб едилмәсиндә (1501) фәртлән

мишди. 1502—03 илләрдә Ағгоjунлуилдә Петроградда, сонра исә Бакыда размшаһ Тәкәш [1172—1200] арасында
ингилаби идејаларла таныш олмуш, Теһ- достлуг мүнасибәтләри јаранды.ҝүр Мурада гарцы дөјүшләрдә икидлик
рана гајыдараг милли азадлыг һәрәка- үү феодаллары илә апарылан мүһари- көстəрмишди. 1512 илдә м. У. Зүлгә
тына кошулмушту. 1920 илдә ИДП-нин бәләр М.Ҹ.П.-ын гәләбәси илә нәтиҹә- дәр Әлаүддөвләни мәғлуб едәрәк Ди
мәсләһәти илә, Хорасанда орду вә жан- лəнди. Низами ҝәнчәвинин јаздығына барбәкри тутмушвә І Шаһ Исмазылын
дармерија командири олмаға разылыг көрә <једди өлкәниә фәтһ етмиш М.М. көстәриши илә Османлы султаны Сә
вермишди. Бурада бир сыра мүтәрәг- П.-ын рәсми титулу Сәлҹуг султанла лимә тәһгиредиҹи мәктуб көндәрмишди.
ги ислаhат кечирмиш, јерли кәндли- рынын титулундан јүксәк иди. О, гар- Чалдыран вурушмасында (1514) өл
ләрдән вә азəрб.-лардан силаһлы дәc- дашы Гызыл Арсланы Азәрб. вә Арран дүрүлмүшдүр.
тәләр japaтмыш, феодаллара гаршы му- ҹанишини, оғланлары Әбу Бәкр вә Өз- әд.: Эфендиев О. А., Образо
баризә апармышды. Әһалинин тәләби бәкин атабəји тә” jин етмишди. М.М.П. вание Азербайджанского государства Ce
илә Хорасан губернатору тә' jин едил- hәлә сағлығында дөвлəти доғлу ара- февидов в начале XVI века, Б., 1961.
сә дә, м. мәркәзи Һакимијjәтә табе ол- сында бөлүшдүрдү. Реј, Исфаһан вә мәhәммәдәли ПАШАL-Cll)
магдан боjун гачырмыш, шаһ усули- Ирагдакы бир сыра вил.-ләрин идарә- Meh мет Әли (1769, Македонија,
идарәсинә гаршы үсјан галдырмышды. сини Гутлуг Инанҹа вә Әмиран Өмәрә, Кавала ш. — 2.8.1849, Искәндәријjә)
1921 илдә шаһ гсшунларынын һүҹу- Азәрб. вә Арраны Әбу Бәкрә, һәмәда- Мисир Һакими [1805—49], Мисирдә
му заманы өлдүрүлмүш вә башы кәсил- ны исә Өзбәкә тапшырды. Мәнбәләрдә Ијул ингилабына (1952) кини һөкм сүр
мишдир. М. Совет Русијасы илә дост- ағыллы вә тадбирли һөкмдар кими ады мүш сүлaләнин баниси. Миллијjәтҹә ал
луг әлaгәләринин кенишләндирилмаси чәкилән М.М.П. елм вә инҹәсәнәт ха- бан олан М.л. Османлы jеничәриси иди.
тәрәфдары иди. Әдәби вә мусиги јара- димларинә һимајəдарлыг етмиш, өлкәдә 1799—1801 илләрдә Мисирдә Франса
дыҹылығы илә дә мәшғул олмушдур. хејли абадлыг иши апармыш, Мө’мүнә Туркијә мүһарибәсиндә албанлардан

әд.: Чәфәр Муҹири, Хорасан хатун түрбәсинин вә јахынлығындакы ибарәт гошун һиссәсинин командири ки
үс јаны вә Мәһәммәд Тағы хан Песјан минарәли баштағын тикинтисини баша ми иштирак Мәмлүкләрә
(1921), Б., 1974 (әрәб әлифбасы илә); чaтдырмышды. М.М.П-ын дөврүндә өл- гаршы халг һәрәкатындан истифадә
Иванова М. Н., Национально-освобо- кәнин игт Исади həјаты дирчәлмиш, едәрәк руhаниләрин көмəји илә һаки
дительное движение в Иране, М., 1961.

Азәрб. шәһәрләри Јахын Шәрин ири мијjәтә кечмиш вә түркләр тәрәфиндән
мә һәммәд ХУДАБәндә (?—1587) тиҹарәт мәркәзләринә чeвpилмишди. рәсмән Мисир пашасы кими танынмыш
-Сәфәни һөкмдары [1578—87]. Бах Дөврүн бир чох шаири М.М.П.-а әсәрләр ды. Даими орду вә Авропа типли дәниз
Худабәндә Мәһәммәд. (гасидә вә с.) һәср етмишдир. донанмасы japaдараг ишғалчылыг мү
мә һәммәд БАДИ — бах Һади Мә

Әд.: бах Елдәхәзләр дөвлати мәгалә- хејли һиссасини (1811—18), Шəрги Су
Һарибәләри апармыш, Әрәбистанын

һәммәд.
синин әдәбијјатына.

мә һәммәд ҺЕЈдәР, Доглат, даны (1820—22), Крити (1828) вә өн
Мирзә һејдәр (1499—1551) Мо- мә һәммәд ШЕЈБАНИ (1451—1.12. Асијанын бир сыра вил.-ларини (1831 —
ғолустан вә Шәрги Түркустанын дөв- 1510-өзбәк ханы, Шејбаниләр сүла- 33) Мисирә бирләшдирмишди.Түрк сул
ләт хадими, тарихчи. 1541—47 илләр- ләсинин баниси. Чинкиз ханын нәвәси танына гаршы мүһарибәләр апармыш
дә таҹик дилиндә Моғолустан ханла- Шејбанын нәслиндән иди. Ҝәнҹлијин- дыр (бах Мисир бөһранлары (1831 —
ры вә Гашгар әмирләринин тарихинә дә көчәри тајфаларын бирләшдирилмаси 33; 1839—41)].
Һәср олунмуш «Тарих-и Рашиди» кита- вә бабасы Әбүлхејрин дағылмыш дөв- мәhәммәдәли ШАҺ (1872—1925)
быны јазмышдыр (1895 илдә Лондон- лəтинин бәрпасы уғрунда мүбаризә Иран шаһы (1907 — 091. Гаҹарлар сү
да инкилис дилиндә нәшр едилмиш- апармышдыр. 15 əсрдән Тејмурилəрин лаләсиндәндир. 1908 ил иjунун 23-дә
дир). Китабда өзбәкләрин мəншəји вә торпаглaрыны фәтһ етмәјә башламыш- əксингилаби чеврилиш едәрәк мәҹли
Mәhәммәд Шејбанинин дөврүндә баш ды. М. ш. Мавәраәннәһрдәки феодал си говмушду. 1909 ијулунда
вермиш Һадисәләр һаггында да мә'лу- чәкишмәләриндән, истисадијјатын тә- фодаи вә мүҹаһид дәстәләри Теһраны
мат вар. нәззүлү вә синфи зиддијjәтләрин кәс- әлә кечирдикдән сонра Һакимијjәтдән
мә һәммәд ҸАҺАН пәһләВАН кинләшмәсиндән истифадә едәрәк, бу- салынмыш вә Ирандан сүркүн едилмиш
Әбу Мәфәр Нүсрәтәддин (?—23.3.1186, раны асанлыгла табе етмишди. Сонра ди. 1911 илин иjулунда тахт-таҹы әлә
Һәмәдан; бә'зи тəдгигатчылара көрә Харәэми (1505) вә Һераты (1507) тут- кечирмәк ҹәһди боша чыхдыгдан сонра
Нахчыванда Мө’мүнә хатун түрбәсин- мушду. Онун ҹ.-а һәрәкәти Сәфәниләр Крымда јашамышды. 1920 илдә ағгвар
дә дәфн олунмушдур)-Елдәҡәзләр сү- дөвлатинин мүгавимəтинә раст кәлди. дијачылар вә хариҹи мүдахиләчиләрлә
лаләсинин икинҹи һөкмдары (1174/75— Шаһ Исма jылын гошуну илә Мәрв ја- бирликдә Одессадан Истамбула гач
86], атабəј. Шәмсәддин Елдәхәзин оғ- хынлығындагы вурушмада өлдүрүл- мышды.
лу. 1160 илдә оғуллуғу Арслан шаһын мүшдүр. мәһәммәдЗАМАН тәБРИзи.
сәлҹуг султаны сечилмәсинә наил олaн мәhәммәдAFA, Mehмет аға (haҹы Мәһәммәдзаман Һаҹы Јусиф
Шәмсәддин Елдәкәз әслиндә бүтүн һаки- (Mehmet aga; 1540—1620) — түрк ме'ма- оғлунун тәхәллүсү; ?—?) —17 əср Азәрб.
мијjәти əлə aлaрar бөјүк оғлу м,Ҹ,П,-ы ры. Мәшһур түрк ме'мары Синанын рәссамы. Әввәлләр Тәбриздә, 640 ил

етишди.

или Н
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ләрдә исә Италијада охумушдур. Ита- сәнəтиндә јени бир үслубун (сонралар кимијjәти әлә кечирди. Шәки ханлығы
ли јада өзүнә «Паоло» тәхәллүсү көтүр- «Гәзвин үслубу», «Гәзвин мәктәби» ад- ләғв едилдикдә (1819) М.х. Әрзурума
мүш вә христианлығы тәбул етмишди. ланмышдыр) јарандығыны көстәрир. гачды. Сопралар Тифлисә ҝәлән М.х.
Буна көрә дә Ирана гајытдыгдан сон- М.-нин јарадыҹылығы, 16 әсрин со- чар һөкумəти тәрәфиндән һәштәрхана
ра орада гала билмәјиб Һиндистана нунда Азәрб. вә Орта Асија миниатүр сүркүн едилди. Узун илләр Шәки хан
кетмиш, Шаһ Чаһанын [1627—581 са- сәнəтинин идеја истигамəтинә, онун дәз- лығындa вcрки вә мүкәлләфијjәтләрин
рајында ишләмишдир. Тәгр. 1672—73 каһ бојакарлығы вә графикасы фор- мүəjjән едилмәсиндә рәсми ганун олан
илләрдә Ирана кәләрәк јенидән ислам масында инкишафына мүһүм тә'сир «Дәстур әл-әмәл» күллијјатыны тәртиб
динини гәбул етмиш вә өмрүнүн ахы- көстəрмишдир. етмишдир.
рынадәк Исфаһанда сарај китабхана әд.: Саламзадə ə. Р. вә баш- әд.: Іәки ханлыгынын мүхтәсәр та

сында ишләм ишдир. Һиндистанда јарат- галары, Азәрбајҹан инҹәсәнəти, Б., 1977; рихи, Б., 1958: Абдуллаев Г. Б., Азер
дығы әсәрләр мә'лум дејил. Низами Керимов К., Султан Мухаммед и его байджан в XVIII веке и взаимоотношения
«Хәмсә»синин 1539—43 ил (Британија школа, М., 1970. его с Россией, Б., 1965.

музеји, Лондон; з миниатүр) вә 1675 мəһәммәдилә . ...-Әлҹәзаи- мәhәммәдҺҮСЕЈН ИБН хәләФ
ил (шәхси коллексија, Нjy-Јорк) та- рин шм.-г. индә, Оран вил. -ндә шәһәр. тәБРИзи, Бүрһан тәбризи
рихли әлјазмаларына вә Фирдөвсинин Мүһүм д.ј. вә автомобил доллары (?, тәбриз— ?)— 17 əср Азәрб. филоло
«Шаһнамә» әсәринә (Честер Битти ки- говшағы. Əh. 71 мин (1971). К.т. р-ну- гу. Һиндистанда jашамыш, Һејдәр
табханасы, Дублин) чәкдији миниатүр- нун тиҹарәт, сәна је мәркәзидир. д.і. абад ва лиси Султан Абдулла Гүтбша
ләр ән јахшы ишләриндандир. e'малатханалары вар. Мејвә ширәси һа птһаф етдији «Бүрһане-гале» (1652)

әд.: Денике Б. п., Живопись истеһсал олунур. адлы фарс дилинин изаһлы лүғәтини
Ирана, М., 1938. мә һәммәдилә (кечмиш Феда- дә орада јазмышдыр. Тәгр. 20 мин сө
мәһәммәди (?—1580-чи илләр) — ла (әл-Мәракешдә Сеттат əја- зүн тоглaндығы бу лүғәтин әлјазмалары

Азәрб. миниатур рәссамы. Тәбриз ми һилиндә порт. Әһ. 35 мин (1975). Ири сонралар Кәлкәтә, Бомбеј, Лакнау, Тchниатур мәктәбинин нүмa jәндәси. Сул
Тәбриздә нефт e'малы 3-ду, кимја комбинаты, рани вә Истамбулда дәфәләрлә нәшр

доғулмуш, бурала вә гәзвиндә jашајыс јејинти, тохушулуг вә метал с'малы сә- блункудур.Онун нүсхәләри шәрг
japaтмышдыр. м. бојакарлыг вә гра- на јеси мүəссисəлəри вар.
фика («сијаһ гәләм») усуллары

әлјазмаларынын сахландығы бүтүн дүн
Абдулла (5.4.1869; ја китабханаларында вар.мәһәммәДОВ

индики Дағ.МССР, Хасавјурд р-нунун мəһәм мәдKYCEJн мəhЗУН (?,
ниатүрләр, портрет вә рәсмләр чәкмиш- Аксај к. —2.3.1937, орада) — гумуг со- тәбриз — 1578 79, тәбриз)—16 əср Азәрб.

Нәстә'лиг хәттинин маһир
Aski, Толғалы музеји, Истамбул, «Ашиг. (1934). Ингилабдан әрвәл муздурі, со- устасы олмушдур. Сарај вә дини би
ләр, Бағда кеф һәчлиси», һәр икиси вeт дөврүндә колхозчу олмушдур. Шер- наларын декоратив јазылaрлa бәзәдил
16 эср, Зәриф сәнәтләр Музеји, Бостон) ләриндә існи həјаты, гадын азадлығы- мәсинә рәһбәрликетмишдир. м.м. һәм

мишдир. М.-нин јарадыҹылығы 1560— мишдир. 1935 илдә «Совет гушлары» ләри Ленинградда М. Г. Салтыков-Щед
китабы

70-ҹи илләрдә даhа мәһсулдар олмуш Чых мышдыр. Бә'зи рин ад. китабханада, Азәрб.CCP EA
дур. Бу дөврдә баратдығы әсәрләрдә шерлари Азәрб. дилинә тәрҹүмә олун- әлјазмалары Фондунда вә Теһран Мил
capaj həјaтындaн дaha чох ади мәмшәт ли Китабханасында сахланылыр.
сәнәләри тәсвир

мә һәммәдсәйд ХАН(«Кәндлиолунур
(?—1786,

Салјан) - Шамахы [1747 — 68; Әд.: Казиев А. Ю., Художествен
ләрин рәгси», «Дәрвишләр», «Баһарынмүждəчиси», м. J. Салтыков-Щедрин 1774]. Ханчобаны тајфасындан иди. 18 ное оформление азербайджанской рукописал. китабхана, Ленинград; «Кəнд һә- эсрин орталарында М.x. гардашы Аға- ной книги xil-XVII вв., М., 1977.
јаты», 1578, Лувр, Парис). М. нин 60— сы ханла бирликдә Надир шаһын да- мəhəРРәм —fax Һиҹри тәгвим.

70-чи илләрдә чәкдији әсәрләр компо- гытдығы Шамахыны абадлашдырмыш мәһәррәмлик — исламын"
зисија вә колоритинә, бәдии тәсвир вә вә өзләрини хан с'лан стмишдиләр. 1763 мәзһәбинə əсасланан мүртәҹе дини мә
ифадә васитәләринә көрә миниатүр илдә Јени Шамахыны (A ғcy) тутараг расимләрдән бири. М.-jә имам тә”

Шамахы хандығына бирләшдирди. 1768 зијаси дә дејилир. м. заманы мә
илдә Губалы Фәтәли хан тәрәфиндән һәррәм ајында (м. ады бурадандыр)
әсир алынан М.Х. Дәрбэнд галасына са- Кәрбала чөлундә өлдүрүлмүш Әлинин
лынмышды. Ҝавдушан вурушммасындан оғлу имам Һүсе јнә, онун тәрәфдарла
(1774) сонра азад олунан М.х.бир мүд- рына матәм тутулур (мəрсијәләр охунур
дәт һакимијjәтини бәрпа етсә дә, 1785 вә с.). М.-ин илк он күнүндә, хүсусилә
илдә Фәтәли хан тәрәфиндән әлә кечи- 10-ҹу күнүндә (ашура —һүсејнин өл
pилмиш вә өлдүрүлмүшдүр: дүрүлдүү күні) дини тә'зијәләр иҹра
мәһәм мәдТАҒЫ ГАРАГОЈУНЛУ, олунур, мәрасим иштиракчылары өзлә
Әбул Мэ’сум бəј ибн Гәвамəддин (?--?) ринә ишкәнчәләр верир, һәмчинин һүсеј
— 18 әср Азарб. филологу. Ирагда јаша- нин өлүмүнү тәсвир едән шәбиһләр чы
дығы, сонра Һиндистана көздүү eh- харырлар (бах һәмчинин Ашура).
тимал олунур. «Фәрһəнки-түрк» (1727) мә һәРРӘмов Мәлик Мәлик оғлу (д.
әсәри мәшһурдур. Турк диллəринин мү- 29.8.1920, индики Зәрдаб р-нунун Бы
гајисəли лүғәти кими әһәмијjәти олан чагчы к.)-Совет Ит
1183 сәһифәлик бу әлјазмасында түрк тифагы Гәһрәманы
Диллəринин грамматик вә фонетик гу- (15.1.1944), полков
рулушундан јығҹам бәһс олумуш, Фү- ник. 1944
зулидән, Нәваидән, мүәллифин өз ше'р- Сов.Икп үзвү. 1939
ләриндән нүмунәләр верилмишдир. илдә Совет Орду
Луғатдә бә'зи сөзләрин (эсасəн, јер суна чагырылмыш
вә тајфа адларынын) шәрһи илә әлегә- дыр. Владимир ш.-н- .
дар мараглы стимоложи тәһлилләр вар. дә һәрби мәктәб би
мәһәммәдһәсән ХАН (?— август, тирмишдир (1942).
1830, һәштәрхан) — Шәки ханы (1784— Берлинәдәк дөјүш
95; 1797 —1819] М.Х.-ын дөврүндә jолу кечмиш М.,
Әрәлі вә Гутгашен султанлыглары Шәки Белорусија, Украјна
ханлығына бирләшдирилди. Аға Мәһәм- уғрундакы дөјүш
мәд шаһ Гаҹарын Азәрб.-a jүрүшү (1795) ләрдә фәргләнмишдир. 1943 илин па
заманы Сәлим хан тәрәфиндән һакими- jызында М.-ун командир олдуғу, рота
jәтлән салынан М.х. Тәркеш к.-нә гач- Днеприн кечилмәсиндә хүсуси мәһарәт
ды. Аға Мәһәммәд шаһын нәзәриндән көстəрмишдир. Бу вурушма ја көрә
дүндүзү үчүн Тәбризә чагырылан М.Х. М.-ун ротасындан 18 нәфәрә Совет
кор с дилди. Ага Mәhәммәд шаһ өлдү- Иттифагы Гәһрәманы ады верилмиш

Mәhәммәди. «Кəнд həјаты». 1578. рүлдүкдән (1797) сонра М.х. шамаxылы дир. Мүһарибәдән сонра атыҹы диви
Лувр. Парис. Мустафа ханын көмəји илә jенидән һа- зијада баталјон командири олмушдур,

иәлик

Илдән
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М. В. Фрунзе ад. Һәрби Академијаны даш сүтунчуглара бәркидилир. Муасир ри ССРИ Конститусијасында мүəjjән
битирмин (1954), полк гараркаһ рәиси тикинтидә jығма дәмир-бетон М.-ләр eдилмишдир. ССРЙ - дә м. системинә
вәзифәсиндә ишләмишдир. 1966 иләдәк даhа чох тəтбиг олунур. ашағыдакылар дахилдир: ССРИ Али

Респhəрби Комиссарлығы системиндә мәhәддин (cle Халид (д. 17. Мәһкәмәси, мүгтәфиг ва мухтар респ.
мәс'ул вәзифәләрдә чалышмышдыр. 8.1922, Гаһирә)—Мисир сијаси вә иҹ- ларын Али мәһкәмәләри, вил., дијар
1966—73 илләрдә с. М. Киров ад. хадими, журналист. «Халглар М.-ләри, шәһәр М.-ләри, мухтар вил.
АДУ-да һәрби кафедранын рәиси ол- арасында сүлһү мөһкәмләтмәјә көрә» вә мухтар маhал М.-ләри, р-н халг М.
мушдур. 1973 илдә eһтијата чыкмыш- Бејнәлхалг Ленин мүкафаты лауреаты ләри вә һәрби трибуналлар. ССРИ-дә
дыр. Тырмызы Бајраг, Гырмызы Ул- (1970). Мисирдә ијул ингилабы (1952) бүтүн М.-ләр сечки əсасында тәшкил
дуз, 3-ҹү дәрәҹәли Кутузов, 1-ҹи дә- заманы Ингилаба Рәһбәрлик Шурасы - едилир. Халг Мәһкәмәләрини мувафиг
рәҹәли Вәтән мүһарибәси орденлари вә нын үзвү олмуш, мајор рүтбәсиндә шәһәрин, јахуд р нун вәтәндашлары
медалларла тәлтиф олунмушдур. танк гошунларына рәһбәрлик етмиш- кизли сəсвермә jолу илә умуми, бара

дир. 1955 илдә полковник рүтбәсиндә бəр вә бирбаща сечки акасында 5 ил
Әд.: Асланов С. Р., Командир исте 'фаја чыкмышдыр. 1956—59 илләр- мүддәтинә сечир; һәмин М.-ләрин халгпрославленной роты, Б., 1979.

дә әл-Мәсаа» газетинин баш редактору иҹласчылары вәтәндашларын ишләдик

мәһәРРӘмов Мәммәд Алы оғлу әл-аум» нәшријјатына башчылыг ет- jығынҹагда ачыг сəсверлiə jолу илә 2,5олмушдур. 1964—65 илләрдә «Әхбар ләри_вә јахуд jашадыглары јердә умуми

(1919, индики Гасым Исма jылов р-ну- мишдир. 1957, 1964, 1969 вә 1974 ил- ил мүддәтинә сечилир. Вил., дијар нә
к. — 8.5.1977, һәмин ләрдә парламент депутаты сечилмишдир. али М.-ләрин халг иҹласчыларыны мү
р-нун Муздурлар к.; 1968—71 илләрдә Әрәб Сосиалист Итти- вафиг Совет вә Али Совет 5 ил мүддә

фагы мк үзчү иди. 1958 илдән Мисир тинә сечир. Һакимләр сечиҹиләр гарКировабад ш.-ндә
Милли Сүлһ Шурасынын баш катиби шысында мәс'улдурлар вә кери чағыдәфн олунмушдур)

Совет Иттифагы вэ Үмумдүнја Сүлһ Шурасынын (ҮСШ) рыла биләрләр. Бүтүн М.-ләрдә ишләрә
Гәһрәманы 22:2. үзвү, 1964 илдән Сіш Pəјасәт һе коллекиaл суратда бахылыр: биринчи1944), лејтенант. 1943 этинин үзвүдүр. 1965 илдә Жолио-Кури инстансијада ћаким вә 2 халгичнасчы

ад. Гызыл Сүлһ медалы илә тәлтиф сы, кассаси ја шика јəти вә протестләр
во 1939 илдә Совет олунмушдур. Ә. Садатын тәслимчилик үзрә ишләрә jухары М.-ләрин мəһкәмә
Ордусуна чакырыл- дыр. 1976 илдә Әрәб Сосиалист Иттифа- тәркибиндә бахыр. Һакимләр нә халг ичмышдыр. Совет —

мүһари гы парчаландыгдан сонра japaдылмыш ласчылары бәрaбәр һүгуглара малик
бәсинда (193540) мүхалифәтчи Милли Мутәрәгги (сол) дирләр. Ишдә ганунла нәзәрдә тутулан

гајдада прокурор иштирак сдир. М. ичиштирак етмишдир. Бөјүк Вәтән мүһа- мəhkəмə— дөвлатин хүсуси органы; ласында ичтимаи иттиһамчы вә ја ичрибәсиндә мүхтәлиф ҹәбһәләрдә бөлмә, һаким синфин мəнафејинә (сосиализм- тимаи мүдафиәчи дә иштирак едә бивзвод вә рота командири олмушдур. дә исә бүтүн xалгын мәнафејинә) әда- ләр. Мүһакимә иҹраатыны һәјата ке
Крымын, Украјнанын вә Полшанын ләт мүһакимəсини həјата кечирир. Дөв- чирәркән Һакимләр мүстәгилдиразад едилмаси уғрунда, Алманијада ке

ләтәгәдәрки ҹәмијjәтдә мүбаһисəлəри анчаг Гануна табедирләр. Мүһакимəдән дөјүшләрдә иштирак етмишдир. м. гәбилә башчылары, гәбилә вә тајфа- иҹрааты мүттәфиг вә ја мухтар респ.
көстəрмишдир. 1945 илдә тордудан бу дарын хусуси јығынҹаглары вә с. Һәлл нын дилиндә, јахуд мувафигруи әha

едирди; бир сыра мәһкәмәдәнкәнар адәт- лисинин әксәријjәтинин дилиндә апарахылмыш М. Гасым Исма jылов р-нун- ләр (мәс., ган интигамы) мөвчуд иди. рылыр; мүһакимә иҹраатынын апарылда к-зда ишләмишдир. Гырмызы Улдуз Феодал дөвлəтиндә М. силки характер дығы дили билмәјән шәхсләрин тəрордени вә медалларла тәлтиф едил- дашыбыр (мәс., кәндли М.-си, килсә ҹүмәчинин хидмəтиндән истифадә етМишдир.

М.-си вә с.), ири торпаг саһибләринә мәк, һабелә М.-дә ана дилиндә чыxыш
мә ҺӘРРәмов Мөсу Рүстәм оглу кениш сәлаһијjәт вә м. иммунитети етмәк һүгугу тә'мин олунур. Бүтүн М.(д. 17.4.1912, индики Фузули р-нунун верилмаси илә фәргланирди. Бу дөврдә ләрдә ишләрә ачыг бахылыр; ишә гапаһорадиз к.) — Сосиалист Әмәји Гәһрәма- али м. органлары japaныр (мәс., Ин- лы бахмаға јалныз мүстəсна һалларданы (1950). 1950 илдән Сов. Икп үзвү: килтәрәдә крал күрсүсү м.-си, Алмани- јол верилир. Һөкм бүтүн һалларда ачыг1947 — 75 илләрдә индики Фузули р-н јада император М:-си). 17—18 әср бур- e'лан едилир. Бүтүн мүттәһимләрә му:МТС-индә, «28 Апрел, «Һорадиз», С. жуа ингилабларынын идеологлары, о дафиә һүгугу верилир: м. мүлтәһиминВурғун ад. к-зларда бригадир олмуш, чүмләдән Франса енсиклопедистлари ганунла нәзәрдә тутулан
1975 илдән «Русија» к-зунда трактор вә мүтәфәккирлари М.-нин тәшкилинин үсулларла мүдафиә олунмаг имканыныпаркынын мүдири ишләфир. 1949 илдә вә мүһакимә иҹраатынын бир сыра де- тә' мин етмәлидир. Мүлки просесдэ,памбыгчылыг саһәсиндә jүксәк әмәк мократик принсипләрини ирәли сүр- һәмчинин тәрәфләрә өзләринин әмлак вәкөстәриҹиләринә наил олмушдур. мүшләр. Һәмин принсипләрин чоху шәхси һүгуг вә мәнафеләрини горумаг
мә һәРРӘМОВА Рәмилә Ҹавад гызы Инсан вә вәтәндашын һүгуг бəјаннамə- үчүн кениш һүгуглар верилишдир.(д. 7.11.1923, Бакы)- Азәрб.

синдә (1789), бир чох дөвлəтин консти- Азәрб.ССР-дә хал мәһкәмәләридилчиси. Филолоки

тусијасында нәзәрдә тутулмушдур. Ла- 1920 ил мa jын 12-дә тәшкил eдилмишја е.д. (1969). Азәрб.
CCP EA Нәсими ад. кин, буржуа дөвләтләриндә бу прин- дир. Азәрб.ССР Али мәһкәмəси 1923

сипләр һеч заман бүтүнлүклә һәјата или јунун 5-дән фәалијjәт көстәрир.Дилчилик Ин-ту
кечирилмәмишдир. Буржуа М.-си һә- Респ.-да мәһкәмә системи Азәрб. ССРАзәрб. дили тарихи
мишә һаким буржуа синфи алати ола- дөвлатинин инкишаф мәрһәләләринашө'бәсинин мүди
раг галыр. мүнафиг олараг тәкмилләшмишдир.ри олмушдур (1968
Сосиализм ҹәмијjәтиндә М.-нин вә- Азәрб.ССР Конститусијасына (м. 163)74); һәмин шв'бә

зифаси сосиалист ичтимаи вә дөвләт көрә Азәрб.-да Азәрб.ССР Али Мәһкәнин баш елми иш
гурулушуну, сосиалист тәсәрруфат сис- мəси, Нах.MCCP Али Мәһкәмәси, Бачисидир (1960—68;

сосиалист мүлкиjjәтини, кы Шәһәр Мәһкәмәси, ДГМВ-нин Вил.1978 илдән). Үмуми
дөвләт мүəссисә вә идарәләринин, кооп. Мәһкәмәси, р-н (шәһәр) халг мəһкәмәдилчилик, әдәби дил
вә дигәр иҹтимаи тәшкилатларын һү- ләри фәалијjәт көстәрир. Бүтүн М. ләтарихи,
гугларыны вә ганунла горунан мәнафе- рин фәалијjәтинә нәзарәт респ.-нынлокија, үслубијат
ләрини, вәтәндашларын гануни һүгуг вә али м. органына — Азәрб.ССР Аливас . даир әсәрләрин мүәллифидир.
мәнафеләрини һәр ҹүр гәсддән горумаг, мәһкәмәсинә һәвалә едилмишдир.

Әсәрләри: Азәрбајҹан дилинин онлары Вәтәнә вә сосиализмә садиг ол- мәһкәмә АИдијəти — биринчи
тарихи синтаксисинә аид материаллар, маг, ганунлары дүрүст иҹра етмәк, ин- инстансијада бахылмалы олан ишларин
Б., 1962 (М. Ҹаһанкировла биркə); Саби- тизамы көзләмәк руһунда тәрбијә етмәк- мәһкәмәләрә көрә арылмасы. Совет һү
рин сатирик шерләринин лексикасы, Б., дир. Әдаләт мүһакимəси вәтәндашларын гугунда предметә (нөвә) көрә, әразијə1968; м. ә. Сабирин дили, Б., 1976.

Ганун вә мәһкәмә гаршысында бәрабəр- көрә (јерли М.а.) вә ишләрин арасында
мәһәҹәр-мухталиф cahəлəрин лији эсасында һәјата кечирилир. Һөкм кы əлагәјә көрә М.а. фәрглән дирилир.
(пилләкән, террас, көрү, балкон вә с.) олмадан вә Ганун əсас көтүрүлмәдән Предметә керә М.а. ишларин
вә мејданчаларын кәнарыны бағламаг һеч кәс ҹина јəт төрәтмәкдә мүгәссир са- ҹина јəт нөвүнә, јахуд предметинә вә
үчүн истифадә едилән чәпәр нөвү. М. jыла билмәз, һабелә ҹинаjәт ҹәзасына мүлки ишин характеринә көрә ајрылма
кәрпич, даш, метал вә ја бетондан дү- мәһкум олуна билмәз. М.-ләрин тәш- сыдыр. Əразијә керә м.а. иш
зәлдилир, метал да јаглара, јахуд алчаг кили вә фәалијjәтинин эсас принсиплә- ләрин чинa jәт төрəдилән јердән (чина jәт
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ишиндә), ҹавабдеh кими чыхыш едән Һакимләрдән бири әвәз олундугда ишә мәһкәмә һаггында Совет Какимијjәти
физики шәхсин jaшaдығы јердән, орга- jенидән бахылмалыдыр. нин билaвaситə В. И. Ленинин иштира
нын јахуд ҹавабдеh кими чыxыш едән мәһкәмә БАХышынын ФАси- кы илә гәбул етдији 1917 ил 22 ноjабр
Һүгуги шәхсин әмлакынын јерләшдији ләсизлигибах мəһкәмә бахышы- тарихли илк декретиндә гоjулмушдур.
јердән (мүлки ишдә) асылы олараг ај- нын билaвaситәлији, шифсһилији вә мәһкәмә ЕКСПЕРТИЗАсы-про
рылмасыдыр. Ишләрин арасын- фасиләсизлији. сессуал фәалијjәт; ҹина јәт вә мүлки иш
дакы əлагәјә көрә М.а. бир бири илә мәһкәмә БАХышынын шиФА- ләр үзрә фактик мә'луматлары мүəjjән
әлагаси олан ишләрин бир мәһкәмәнин һилии–бах Мәһкә чә бахышынын етмәк үчүн експерт тәрәфиндән ишин
яхтијарына аид едилмасидир. билaвaситәлији, шифаһилији вә фаси- haллaрынын танунда нәзәрдә тутулан
мәккәмә БАЛлистикасы — кри- ләсизлији. гајдада тəдгиг eдилмәсиндән ибаратдир.
миналистиканын бир бөлмәси; одлу мәһкәмә гәРАРДАДЫ—бах Гә- Совет һүгугуна көрә М.е. тәһгигат апа
силаһдан истифадә илә бағлы ҹинаjәт- рардад. ран шәхсин, мүстəнтигин, прокурорун

ләрин истинтагы заманы (һәмчинин одлу мәһкәмә гәРАРЫ— совет һүгугу- тәрарына, Бабелә мәкәәнин гәрарда
силаһын кəздирилмаси, сахланылмасы, на көрә биринҹи инстансија мәһкәмәси- дына әсaсән апарылыр. М.е.-нын пред
Һазырланмасы, сатылмасы илә әлагодар) нин гарары; бунунла мүлки ишә маһиј- мети тəдгигатын објектиндән, мәгсад
гаршыја чыхан техники мәсәләләри өj- jәтҹә басылмасы онун һәлли ба- вә вәзифәләриндән асылыдыр. Мадди
рәнир. М.6. одлу силаһын мәншәји, ша чатыр. М.г. ишдә иштирак едән сүбутлар, мејитин һиссәләри, Һадисә
нөвү вә системини, онун сазлығыны вә Һакимлəрин сəсчохлуғу илә вә мүшавирә јеринин мадди мүһити, намунә нүс
атәш ачмаға јарарлығыны мүəjjәнләш- отағынын сирри көзләнилмәклә чыха- хәләри вә с. М.е. објекти ола биләр.
дирир, Һадисә јериндә тапылмыш күл- рылыр. М.г. гaнуни вә әсасландырыл- Криминалистика експертизасы, мү
лә вә килизләрә көрә истифадә олунмуш мыш олмалы дыр. М.г. јазылы шәкилдә һəндис-нәгл. експертизасы, мәһкәмә
силаh намунасини ејниләшдирир, ата- шәрһ едилир вә ону гәбул едән мәһкәмә тибб експертизасы (о ҹүмләдән психиат
шин истигамəтини вә мәсафасини мүəј- тәркиби тәрәфиндән имзаланыр. М.г. рија експертизасы), биоложи, мүһасибат,
jән едир вә с. Бунлар мәһкәмә-баллис- иш ајдынлашдырылдыгдан сонра дәр- игтисади, к.т., еколожи, мүһəндис-тех
тика експертизасы илә мүəjjән олунур. Һал чыхарылыр вә e'лан едилир. М.г. ники вә с. експертизалар фәртләндири
мәһкәмә БАХышы—ҹинаjәт вә ја- кириш, тәсвири, əсас вә jeкун (хүлaсә) лир. Тәдгигатын нәтиҹәләри експертин
худ мүлки просесин мүһүм мәрһәләси. һиссәләриндән ибаратдир. Мүəjjән олун- рә" jиндә əкс етдирилир; Һәмин рә'i
ССРИ-дә ССР Иттифагы вә мәттәфиг муш шикајəтвермә мүддәти битдикдә дән мәһкәмә сүбуту кими истифадә олу
республикаларын чина jәт мүһакимә М.г. гaнуни түввәјә минир. Мүттәфиг нур. ССРИ-дә М.е.-ны апармаг үчүн
үсулунун Əсаслары (1958), мүттәфиг респ.-ларын Али мәһкәмәләринин гә- хүсуси идарәләр (мәһкәмә-тибб експер
респ.-ларын чинajәт-просессуал мәчәл- рарлары е'лан едилдикдән сонра дәрһал тизасы бүросу, елми-тəдгигат М.е. ин
ләләри, ССР Игтифагы вә мүттәфиг гүввәјә минир. ту, лабораторијасы вә oнлaрын филиал
республикаларын мүлки мүһакимә үсу- мәһкәмә гәТНАМәләРинә JE- лары) japaдылмышдыр. Бах һәмчинин
лунун Əсаслары (1961), мүттәфиг респ.- нидән БАХМА-jухары инстансија Мәһкәмә експертолскијасы.
ларын мүлки-просессуал мәчәлләләри мәһкәмәсинин мәһкәмәләрин

илә мүəjjән олунмуш гајдада һәјата ке- һөкм, гәтнамә, гарардад вә гәрарлары- спертиза: организация и проведение, М.,
әд.: Шляхов А. Р., Судебная эк

чирилир. Һаким вә 2 халг иҹласчысын- нын гануни вә әсаслы олмасыны jox- 1979.
дан ибарәт тәркибдә иҹра олунур. м.б. ламасы; мәһкәмәнин бурахмыш олдуғу
заманы залда 16 јашы тамам олмуш һәр сәhвлəрин дүзәлдилмәси. ССРИ-дә гану- мәһкәмә ЕКСПЕРТИЗАсы ин
бир вәтәндаш иштирак едә биләр (гапа- ни гүввәјә минмәмиш мәһкәмә гэтна- стиТУТУ, Азәрбајҹан Елми -
лы м.б.-на јалныз ганунда көстәртлән мəлəринин jохланмасы кассасија јолу Тәдгигат Мәһкәмә Експер
мүстəсна һалларда jол верилир). Чина- илә һәјата кечирилир; лакин гәтнамәјә тизасы Институту — Азәрб.
jәт ишларинин м.б. заманы мәһкәмә мәһкәмә нәзарәти (бах нәзарәт) гајда- ССР Әдлиjjә назирлији нәздиндә елми
мүттәһимини тәгсирли (јахуд тэгсирсиз) сында вә јени ачылмыш һаллара (jә'ни тәдгигат институту. 1960 илдә 1956 ил
олмасы вә ҹәзанын тәтбиг eдилмаси (ја- ишә бахыларкән нама'лум галмыш һал- дән фәалијjәт көстәрән Бакы елми-тəд
худ едилмәмәси) мәсәләсини һәлл eдир. лара) көрә дә jенидән бахыла биләр. Нә гигат криминалистика лабораторијасы
Бир нечә мәрһәләдән ибаратдир: hазыр- зарәт гајдасында М.г.ј.б. Һәм ҹинајəт, нын əсасында тәшкил едилмишдир.
лыг һиссаси, мәһкәмә истинтагы (бах һәм дә мүлки просесин мүстәгил мәрһә- Ин-тда 3 шө'бә вә бу шө'бәләрин нәз
Истинтаг), мәһкәмә чыxышлары, мүт- дәсидир вә кассасијадан фәргли олараг, диндә 9 лабораторија вардыр. Ин-т өз
тәһимин сон сөзү, һөкмүн чыхарыл- hеч бир мүддәтлә мәһдудлашдырыл- фалијjәтиндә ашағыдакы мәсәләләри
масы вә e'лан едилмәси. Мүлки ишлә- мыр. Јени ачылмыш һаллара көрә әһатә едир: ҹина јәт вә мүлки ишләр үзрә
рин М.б. заманы мәһкәмә иддианын М.г.ј.б. нәзарәт гајдасында М.г.ј.6.-дан мухталиф нөв експертизаларын апарыл
'мин вә ja pəдд едилмаси мәсәләсини јени ичраат башламағын əсасларына вә масы, криминалистика елминин инкиша

Бәлл eдир. Бураjа ашағыдакылар дахил- шәртләринә көрә вә jенидән бахманын фы үчүн елми-тəдгигат ишларинин тәш
дир: hазырлыг мәрһәләси, ишә мафиј- нәтиҹәләринә көрә фәртләнир. М.г.ј.б. кили, мәһкәмә истинтаг органдары үчүн
јərҹә бахма, мәһкәмә чыxышлары, гә- jалныз прокурорун рә” jинә әсacән һәја- елми-методик вә практики көмәк көстә
рарын чыгарылмасы вә e'лан едилмаси. - та кечирилә биләр. Минајат ишлари үз- рилмаси. Ин-тда һүгуг елмлари доктору
Ичтимай-сијаси әһәмијjәтли ишләрә рә јени ачылмыш һаллара көрә ишә ба- вә намизәлләри чалышыр. Ин-тда елми

мәһкәмәнин сəјјар сессијасында ба- хан мәһкәмә әввәлки һөкмү дəјишдирә хәбәрләр вә редаксија нәшријјат шөбә
хылыр. билмәз; о, иши јалныз јени мәһкәмә ба- си вар.
мәһкәмә БАХышынын Би- Хышына көндәрә биләр. мəhkəмə ЕКСПЕРТолокиЈАсы
ЛАВАситәлији-бах Мәһкәмә ба- мәһкәмә гәТНАМәси-бах Гәт- совет Бүгуг елми саһәси; мәһкәмә екс
хышынын билaвaситалији, шифаһи- намə.. пертизаларынын ганунaујғунлугларыны,
лији вә фасиласизлији. мәһкәмә гәТНАМәсинин ичPA- методолокијасыны, елми əсасларынын
мәһкәмә БАхышынын БИЛА- сынбах Гәтнамә, Мәһкәмә иҹрачысы. формалашмасыны вә инкишафы просе
ВАситалији, шиФАҺилији вә мәһкәмә ГУРУЛУШУ—1) мәһкәмә- сини өjpәнир, һәмчинин oнлaрын објект
ФАсиләсизлији—мүһакимә ичра- ләрин вәзифәләрини, тәшкили вә фәа- ларини тәдгиг eдир. Бу просес əсас
атынын мүһүм принсипләри. Била- лиjjәт принсипләрини, структуруну вә елмләрдән көгүрүлән вә експертиза мә
васитәлик мәһкәмәнин ишә ба- сәлаһијjәтини мүəjjән едән нормаларын сәләләринин һәллинин елми үсул, метод,
харкән бүтүн материалларла таныш мәҹмусу. ССРИ-дә М.г. Баггында нор- васитә вә методикасы системинә чеври
олмасы вә сүбутлары билaвaсигә тәдгиг малар ССРИ Конститусијасы, мүттәфиг лән хүсуси биликләр əсасында өjpə
етмәсидир. Шифаһилик мүттәһи- вә мухтар респ.-ларын конститусијала- нилир.
мин, зәрәр чәкмиш шәхсин, иддиачы- ры, ССР'Иттифагы вә мүттәфиг респуб- мәккәмә инсТАНcИЈАСЫ—бах
нын, ҹавабдеһин вә просесин дикәр иш- ликаларын мәһкәмә гурулушунун Əсас- Инстансија.
тиракчыларынын шифаһи изаһат вә лары (1958) вә с.-дә нәзәрдә тутулмуш- мәһкәмә исЛАҺАты (1864)-Ру
ифадә вермасидир. Фасиласиз- дур. Бүтүн мүттәфиг респ.-ларда мəb- сијада мәһкәмә системи вә мүһакимə
лик башланмыш ишә бахылыб гур- кәмә гурулушу Һаггында Ганун гәбул ичрааты ислаһаты. Өлкәдә капиталист
тармамыш һәмин тәркибдəки мәһкәмә едилмишдир (Азәрб.ССР-ин мəһкәмә мүнасибәтләри инкишафынын доғурду
тәрәфиндән дикәр ишләрә бахылмама- гурулушу bаггында Ганун 1960 илдә ғу М.и. буржуазијанын синфи мәнафе
сыны, гәрарын (һөкмүн) мәһкәмә бахы- гәбул eдилмишдир). 2) Мәһкәмә идарә- jини экс етдирирди. 1864 ил Нојабрын
шы сона" чатан кими дәрһал чыхарыл- ләри системи (бах Мәһкәмә системи). 20-дә гәбул eдилмиш мәһкәмә низамна
масы вә baкимлəрин мүшавирәсиндән ССРИ-дә М.г. демократик принсиплә- мəлəри эсасында һәјата кечирилмиш
сонра е'лан едилмәсини нәзәрдә тутур. pə əсасланыр; бу принсипләрин тәмәли дир. М.и.-на əсасəн Русијада силки мəh
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ҝәмәләрин әвәзинә ваһид үмуми мәһкә- диачы, чавабдеh, oнлaрын нүмajәндә- мәһкәмә сисТЕМИ— дөвлəтин мəh
мә органлары тә'сис едилди, андлы и- ләри вә үчүнчү шәхсләр чыxыш едир. кәмә органлары; һәмин органлар әдaләт
ласчылар мәһкәмәси, вәкиллик, мәһкәмә мәһкәмә МYДАФИәси — бах Мү- мүһакимəсини həјата кечирмәк саһәсиндә
мүстəнтиглији мүəjjән олунду, проку- дафиә. бир-бири илә ганунла мүəjjән олунмуш
рорлуг јенидән гурулду. М.и. просесин мəһкәмә нәЗАРӘти-бах Нəза- мүнасибәтләрлә бағлыдыр. Совет м.с.
ачыглыг, шифаһилик вә мүбаһисә прин- рәт. ССРИ Али Мәһкәмәси, мәттәфиг респ.
сипларини е'лан етди, бә'зи мәһкәмәлә- мәһкәмә ПЛЕНУМУ-ССРИ-дә ларын Али мәһкәмәләри вә мухтар
рин сечкили олмасыны рәсмиләшдирди. ССРИ вә ја мүттәфиг респ.-ын али мəh- респ.-ларын Али мәһкәмәләри, дијар,
М.и. Загафгазијада, о чүмләдән Азәрб.- кәмә органы үзвлəринин иҹласы. ССРИ вил., шәһәр мәһкәмәләри, мухтар вил.
да јерли әһалинин «керидә галмасы» бә- Али Мәһкәмәси, hабелә мүттәфиг респ.- вә маhал мәһкәмәләри, р-н (шәһәр)
һанәси илә 1866 ил ноjабрын 22-дә ларын Али мәһкәмәләри тәрәфиндән ја- халг мэһкәмәләриндән ибаратдир. М.с.
нисбәтән мәһдуд шәкилдә һәјата кечи- paдылыр. Азәрб.ССР Али Мәһкәмәси- нин əсасыны ашағыдакы принсипләр
рилди. М.и. нәтиҹәсиндә Тифлисдә нин пленуму респ.-да али рәһбәр вә тәшкил едир: ваһид М. с. олмасы; M.с.
мәһкәмә палатасы, губ.-ларда даирә мәһкәмә нәзарәти органыдыр. М.п. мəh- структурунун ССРИ вә мүттәфиг респ.
мәһкәмәләри, гәзаларда кəнд (иҹма) кәмәнин сәдри, онун мүавинлари вә ларын дөвлат гурулушундан асылы ол
шөбәләри вә с. japaдылды. Ҹина јəт Али мәһкәмә үзвләриндан иборатдир. масы; ики инстансијалылыг. Мүттәфиг
ишләринә андлы иҹласчылар мәһкәмә- М.п. ајда бир дәфәдән кеч олмајараг респ.-ларда мәһкәмә органдарынын тәш
синин иштирaкы олмадан бахылырды. чакырылыр. Онун ишиндә мүтлэг Рес- кили мувафиг респ.-нын али дөвләт
Мәһкәмә ишлари вә мүһакимә иҹрааты публика прокурору вә Әдлиjjә назири Макимијjәти органынын сәлаһијjәтинә
рус дилиндә апарылырды. иштирак едир. М.п.-нун гарарлары садә аиддир. Азәрб.ССР Конститусијасына

Әд.: Азәрбајҹан тарихи, ч. 2, Б., сәсчохлуғу илә гәбул олунур. (м. 163) узгун олараг Азәрб.ССР-дә
мәһкәмә

1964; Мильман А. І., Политический психиАТРИЈАСЫ — әдaләт мүһакимосини Азәрб.ССР Али
строй Азербайджана в XIX— начале XX психиатрија саһәси; инсанын психи Мәһкәмәси, Нах.McCP Али Мәһкәмәси,
веков, Б., 1966. фәалијjәтинин позғунлугларыны ҹина- Бакы Шәһәр МәһкәмәСи, ДГМВ-нин

jәт вә мүлки hүгуг просесинин бә'зи Вилајəт Мәһкәмәси, р-н (шәһәр) халг
мә һкәмә истинТАГЫ — бах Ис- нормаларына мүнасибатдә өjpонир. Һә- мәһкәмәләри həјата кечирир.
тинтаг. мин нормаларла ганунун психи хәстәлә- мәһкәмә СТАТИСТИКАСЫ — Cта
мәһкәмә иҹЛАСЫНА сәДРЛик рә вә психи камиллији шүбһә доғуран тистика саһәси; сәлаһијjәтли дөвлат
ЕДән-ССРИ-дә мәһкәмә иҹласынын шәхсләрә мүнасибати билдирилир. Буна органларында бахылан ҹина јәт вә баш
кедишинә мәһкәмә тәркиби адындан мувафиг олараг М.п. илк нөвбәдә шәх- га һүгуг позунтулары һаггында мә'лу
рәһбәрлик едән шәхс. М.И.С.е. шәхс син төрəдилмиш әмәлләрә көрә мәс'у- матлары тотіла јыр вә өjpәнир, бу һүгуг
әдaләт мүһакимəсинин həјата кечи- лиjjәт дашымасы габилијjәтиндән, һәм- позунтулары илә мүбаризә тəдбирлә
рилмаси, ишин бүтүн һалларынын әт- чинин мүлки hүгуглара малик олмасы ринин учотуну апарыр. ССРИ-дә М.с.
рафлы вә објектив арашдырылмасы, вә мүлки hүгуг вазифәләри дашымасы на ҹина јəт, мүлки, инзибати вә инти
просесин тәрбијави тә'сири үчүн га- габилијjәтиндән кәнар едилмасинин тиб- зам һүгуг позунтулары статистикасы вә
нунла нәзәрдә тутулан бүтүн тəдбирлә- би (психиатрија) әсасларыны тәдгиг прокурор нәзарәти статистикасы дахил
ри көрүр, мәһкәмә иҹласында лазыми едир. Совет ҹина јәт һүгугуна көрә ан- дир. М.с. Һүгуг позунтуларынын струк
гајданы тә'мин едир. лагсыз вәзијjәтлә төрəдилән әмәл ҹи- туруну вә динамикасыны да әкс етди
мә һкәмә иҹРАЧысы — вәзифә- најəт, ону төрәдән шәхс исә ҹина јәт- рир. Азәрб.ССР-дә М.с. нын ишина
ли шәхс; мәһкәмәнин мүлки иш үзрә кар һесаб олунмур (бах Анлагсызлыг). Азәрб.ССР Әдлиjjә Назирлији рәһбәр
гәтнамә, гарардад вә гәрарынын, бары- Психи камиллији шүбһә доғуран ша- лик едир.
шыг сазишинин, ҹинјәт иши үзрә исә һидләр вә зәрәр чәкмиш шәхсләр, һәм- М.с. (чина jәт М.с.) ири дөвлатларин
әмлак көтүрүлмәси һиссәсина аид чинин М.п.-нын өjpəндији објектләрдир. Һамысында апарылыр.
гәрардад вә гәрарынын мәҹбури иҹ- Психи хәстәлијин олуб-оламасыны мәһкәмә ТАПШЫРЫБЫ — совет
расыны һәјата кечирир. М.и.-ны р-н тәһгигат вә јахуд истинтаг органлары- hүгугунда мүлки ишә бахан мәһкәмәнин
(шәһәр) халг мəһкәмәсинин сəдри, ја- нын, мәһкәмәнин тә'јин етдији мәһкә- сүбутларын топланмасы үчүн башга шә
худ халг haкими тә' jин едир. М.и.-нын мә-психиатрија експертизасы мүəjjән- һәрдә вә ја р-нда јерләшән мәһкәмә
тәләблари ССРИ-нин бүтүн әразисиндә ләшдирир. jә мүəjjән просессуал һәрәкәтләри етмәмәҹбуридир. М.п.-нын вәзифәләриндән бири дә jи тапшырмасы. М.т. мәһкәмә гәрар
мәһкәмә колЛЕЩИЈАСЫ —ҹина јəт руһи хәстәләрин ичтимаи тәһлүкәли һә- дадында рәсмиләшдирилир; гарарда
вә мүлки ишләрә бахыларкән мәһкәмә рәкәтләринин гаршысыны алмаг мәгсә- дын иҹрасы мәҹбуридир вә 10 күн мүд
тәркиби. ССРИ-дә мәһкәмәләрин әксә- дилә Онлары өjpәнмәкдир. ССРИ-дә дәтиндә јеринә jетирилмәлидир (бах
ријjәтиндә : (рн, шәһәр мәһкәмəси вә мәһкәмә -психиатрија експертизасынын мәс., Азәрб.ССР Мүлки Просессуал Мә
Һәрби трибуналлардан башга) тәшкила- апарылмасы сәһија органларына һәвалә ҹәлләси, и. 52).
ти бөлмә М.к. адланыр. Вил., дијар, едилмишдир. мәһкәмә тәРЧҮмәчиси — мәһкә
маһал мәһкәмәләри, мүттәфиг вә мух- мәһкәмә психолокиЈАСЫ-со- мә просеси иштиракчысы; мүһакимə
тар респ.-ларын Али мәһкәмәләрн мүл- вет психолокијасы саһәләриндән бири; иҹрааты апарылан дили билмәјән иш
ки ишләр үзрә М.к. вә ҹина јәт ишлари ҹина јəт просесиндә иштирак едәнләрин тиракчыларын ишин материаллары илә
үзрә М.к. тәркибиндә фэалијjәт көс- психикаларынын хүсусијjәтләрини (ша- таныш олмасыны тә'мин етмәк үчүн мəh
тәрир. Азәрб.ССР-дә Азәрб.ССР Али һид ифадəлəринин психолокијасыны, кәмә тәрәфиндән дә'вәт олунур. Лал
Мәһкәмәси, Нах.MCCP Али Мәһкәмэ- мүгәссир әхлагынын хүсусијjәтләрини, вә ја карларын ишарәләрини баша дү
си, Бакы шәһәр Мәһкәмәси, ДГМВ-нин истинтага олан психоложи тəлəйлəри шән шәхсләр дә М.т. heсaб едилир.
Вилајəт Мәһкәмəси М.к. japaдыр. М.к. вә с.) тəдгиг eдир. Һүгуг ишчиларинә ССРИ-дә мәһкәмә просесиндә М.т.-нин
биринчи вә икинҹи (кассасија) инстан- әдaләтли һөкм вә нәтиҹәләр чыхармаг иштирaкы ССРИ Конститусијасы (м.
сија мәһкәмәси, Азәрб.ССР Али Мәһкә- үчүн мәнтиг елминин ганунлары илә 159) илә нәзәрдә тутулмундур. М.Т.
мәси исә һәмчинин нәзарәт функсијасы- јанашы, психолокијанын да ганунлары- билә билә jaлaн тәрҹүмәјә көрә ҹинаjәтны һәјата кечирир. ны билмәк вачибдир. мәс'улијjәти дашырыр (бах мас., Азәрб.мә һкәмә "мәсрәФләРИ — бах мəһкәмә сәДРИ-ССРИ-дә мәһ- ССР Ҹинаjәт Мәҹәлләси, м. 179).
Мәһкәмә хәрчләри. кәмә органына башчылыг едән шәхс. мәһкәмә тәҹРҮБәси—1) конкрет
мәһкәмә МҮБАҺисәләРИ-мәһ- Дијар, вил., шәһәр мәһкәмәләринин ишләрин һәлли заманы ганунларын
кәмә ајлынлашдырмасынын мүстәгил сəдрларини мувафиг халг депутатлары тәтбиги үзрә мәһкәмәләрин фәалијjәти.
һиссаси; бу заман просес иштиракчы- Советинин сессијасы, ССРИ Али Мәһ- 2) Мүəjjән категорија ишлари мәһкәмә
лары мәһкәмә тәдгигинә jeкун вурур вә кәмәсинин, мүттәфис вә мухтар респ.- ләрин (илк нөвбәдә jухары инстансија
онун неҹә һәлл олунмасы барәдә тәк- ларын Али мәһкәмәләринин сəдрләри- мәһкәмәләринин) гaнуни гүввәјә минмиш
лифлари ирәли сүрүр. Совет ҹина јəт про- ни исә ССРИ Али Советинин, мүттәфиг гарарларыны нәзәрә алмагла һәлл ет
сесиндә М.м. -нә иттиһамчылар (бах Ит- вә мухтар респ.-ларын Али Советләринин мәк мејли. ССРИ-дә ССРИ Али Məh
тиһам), мүлки иддиачы, мүлки ҹаваб- сессијалары сечир. Бүтүн мәһкәмәләрин кəмəсинин - Pəјасəт hej'әти вә мүттә
деh (jaxуд онлaрын нүмa jәндәләри), мү- сəдрлари 5 ил ,мүддәтинә сечилир. М.с. фиг респ.-ларын али мәһкәмәләринин
дафиәчи, ичтимаи мүдафиәчи (јахуд мəһкәмә иҹласларына сəдрлик едир. 0, pəјасәт һеј 'әтләринин шәрһиндә бүтүн
мүттәһим), хусуси иттиһам ишләриндә мәһкәмә тәҹрүбәсини умумиләшдирир, мәһкәмәләрин тәҹрүбәси умумиләшди
исә һәмчинин зәрәр чәкмиш шәхсин (ја- тәшкилати иш апарыр, әсaссыз чыха- рилир, ганунлары неҹә дүркүн баша
худ онун нүмa jәндәсинин) нитглəри да- рылмыш һөкм, гәрар вә гәрардадлар- дүшмәк вә тәтбиг етмәк һаггында мәh
хилдир. Мүлки просесдә М.м,-ндә ид- дан протест вермәк һүгугуна маликдир. кәмәләрә көстәришләр верилир (бах
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Ганунун тәфсири). Бә'зи буржуа дөв- сифәтилә, һараја, кимин јанына вә данлы мүнасибəти вә нумунәви давра
ләтләриндә М.т. Һүгуг мәнбәји heсaб һансы вахтда чағырылыр, һәмчинин нышы илә ислаһ олундуғуну сүбут
олунур вә јени нормалар (преседент кәлмәмәјин нәтиҹәси (мәс., шаһид мәҹ- едәрсә, мәһкәмә ичтимаи "тәшкилатла
формасында) јарадыр. бури ҝәтирилә биләр, мүттәһим һаг- рын вәсaтəтинә әсacән мүəjjән олун
мәһкәмә ТИББИ — истинтаг, мәһ- гында даhа ҹидди гəтимкан тадбири муш мүддәт битәнәдәк М.-у ҝөтүрә би
кәмә органларынын фәалијjәти про- көрүлә биләр, вә с.). Вәтәндашларын ләр. м. Һәмчинин амнистија вә ја ба
сесиндә тәсадуф едилән тибб биоложи мустәнтигин јанына чакырылмасы да ғышлама илә әлaгәдар, көтүрүлә биләр.
проблемнәри өjpәнән тибби фәнн. М.т.- М.ч.в. шәклиндә рәсмиләшдирилир: мәһКУМЛУГУН kөтүрүлмәси
нә мәһкәмә-тибб експертизасынын про- мәһкәмәдә ВЕРмә— совет ҹинаjәт — бах Мәһкумлуг.
сессуал вә тәшкилaт əсаслары; мүхтә- просесиндә мүстагил мәрһәлә; әдaләт мәһЛУЛ-ики вә ја даhа чох маддә
лиф хариҹи тә'сирләрдән сәһһәтин по- мүһакимəсинин дүркүн һәјата кечи- нин (компонентин) термодинамик та
зулмасы вә өлүм сәбәбинин өjpәнил- рилмасинин мүһүм тә'минатларындан разлыгда олан макроскопик бирҹинсли
мәси; сағ адамларын мәһкәмә тибб ек- бири. М.в. мәрһәләсиндә иш үзрә тәһ- гарышығы. М.-дакы компонентләрин
спертизасы; мејитин експертизасы вә с. гигат вә ја ибтидаи истинтагын һәртә- hамысы молекулјар-дисперс һалында
аиддир. М.т. бир сыра тибб (патоложи рәфли, там вә објектив апарылмасы, дыр, jә'ни ајры-ајры атом, молекул,
анатомија, травматолокија, токсико- иттиһамын гануни вә әсаслы олмасы ион, ја да бунларын бир нечәсиндән
локија вә с.) вә һүгуг елмлари илә сыx joxланылыр, ишә мәһкәмәдә бахылма- ибарәт кичик груплар шәклиндә М.-ун
әлагəдардыр. М.т. 16 əсрдән башла- сы үчүн һүгуги əсасларын кифајəт олуб- һәр јериндә бәрабəр ja jылмышдыр.
јараг инкишаф етмишдир. Русијада олмамасы, ишин һәмин мәһкәмәјә аид Термодинамик ҹәһәтлән М.-а дəјишән
мәһкәмә тибб експертизасы 1716 ил- олмасы вә с. ајдынлашдырылыр. М.в. тәркибли фазалар кими бахылмалы
дә І Пјотрун һәрби низамнамəсинә һакимин тəкбашына гарары илә һәја- дыр, бу фазаларын һәр бириндә компо
әсacән рәсми сурәтлә тәтбиг олунмуш- та кечирилир. Лакин "həдди-бүлуға нентләрин нисбати, хариҹи шәрайт
дур. 19 әсрин ахырларында ун-тләрин чатмамышларын ҹинаjәтләри Һаггын- сабит галдыгда белә, мүəjjән һәдд да
тибб факүлтәләриндә, оҹүмләдән Азәрб. да, өлүм ҹәзасы тә'јин олуна билән хилиндә фасиләсиз дә бишә биләр. м.
ССР-дә (1927 илдә Ун-тин тибб факүл- ишләрдә вә с. һалларда М. в. проку газ вә бәрк һалда ола биләр (бах Бәрк
тәсиндә) М.т. кафедралары japaдыл- pорун мәҹбури иштирaкы илә мәһкәмә- мәһлул). Тәбии мајеләрин әксәријjәти
мышды. Азәрб. Дөвләт Тибб Ин-тун- нин бинакузарлыг иҹласында һәлл М.-дур: дәниз сују — чохлу мигдарда
да М.т. кафедрасы фәалијjәт көстәрир. едилир. гејри-үзви вә үзви маддәнин, нефт—

әд.: Сапожников Ю. С. Гам- сы ССРИ-дә мәһкәмәнинмəhkəмəнин сəЛАР СЕССИЈА- мүхталиф үзви компонентләрин М.
бург А. М., Судебная медицина, 3 изд., ҹинаjәт ундан ибаратдир. М.-ун компонентлә
Киев, 1980. ҹинајəтин төрəдилдији јердә, риндән һәр бирини oндaн ajырыб, саф

мүттәһим вә зәрәр чәкмиш шәхсин (мүл- hатда әлдә етмәк вә ja oнлaры гарышды
мәһкәмә ФОТОГРАФИЈАСЫ — ки ишләрдә исә иддиачы вә ја ҹавабде- рыб истәнилән тәркибли вә консистен
мадди сүбутлары тәсвир ётмәк мәгсә- hин) jaшaдығы, ишләдији, јахуд оху- сијалы м, алаг мүмкүндүр. Адәтән,
дилә истинтаг һәрәкәтләри кечириләр- дуғу јердә, бахмасы. М.с.с.-нын мәг- М.-ун əсас компонентинә һәлледи
кән тәтбиг eдилән шәкилчәкмә метод- сəди иҹтимаијjәтин диггатини һәмин ҹи, галан компонентләринә исә һәлл
лары вә техники васитәләр системи. М. просесә ҹәлб етмәк, онун тәрбијәви әһә- олмуш маддә деји.тир. Компо
ф.-нын објектлари ашағыдакылардыр: мијjәтини артырмаг, јени һүтуг позунту- нентләрдән бири ма је, дикәрләри газ
Һадисә јери, ахтарыш, истинтаг експе- ларынын гаршысыны алма вә oнлaрын вә ја бəрк маддодирсә, ма је һалдакы
рименти, адамлар, мејитләр, сәнәдләр, баш вермәси сәбәби вә шәраитини ара- компонент һәмин М. үчүн һәлледиҹи
ҹинајəт аләтләри, изләр вә с. М.ф.-нда дан галдырмагдыр. М.с.с.-ны кечир- маддә са jылыр.
тәсвиредиҹи фотографија методу вә мәк тәшәббүсүнү мәһкәмә вә ја проку- М.-тары һәлл олуш маддәнин кон
тəдгигедиҹи фотографија методундан рор галдыра биләр; мүттәһимин, јахуд сентраси јасына көрә гаты вә дурулаш
истифадә олунур. Тәсвиредиҹи метода зәрәр чәкмиш шәхсин (ҹинаjәт ишла- дырылмыш, һидрокен иондарынын
панорам, макрофотографија, репродук- риндә), иддиачы, јахуд ҹавабдеһин консентраси јасына көрә исә турш реак
сија фотографијасы вә с. аиддир. Тәд- (мүлки ишләрдә) jaшaдығы, ишләдији сијалы, гәләви реаксијалы вә нормал
тигедиҹи метода микрофотографија, вә ја охулуғу јердәки иҹтимаи тәпки- М.-лара ајырырлар. М. лар термо
инфрагырмызы, ултрабон өвшəји, рент- латлар да бу Һагда вәсaтәт вәрә биләр. динамик хассәләринә керә идеал
кен шүалары васитәсилә апарылан фо- мәһкәмә психИАТРИЈА ЕКС- rеjpи идеал ( јахуд реал) М.-дара аj
тографија вә с. дахилдир. ПЕРТИЗАСЫ — бах Мәһкәмә експер- рылыр. Компонентләриндән һәр бири
мәһќәмә хәРҹләРИ, ССРи дә тизасы. кимјези потенсе,а илә һәмин компо

— 1) мулки ишләрә бахмагла әлaгәлар мәһкәмә ТИББ ЕКСПЕРТИЗА. вентин консеніресијасы арасында са
дөвләт көмрүкләри вә мәсрәфлари (бах сы-бах Мәһкәмә експертизасы. дә логарифмик асылылыг" олан М.-а
мәс., Азәрб. ССР Мүлки-Просессуал мәһКУМ — мәһкәмә һөкмү илә Wil- идеал М. дејшир. Идеал М. үчүн
Мәҹәлләси, м. 78). 2) Ҹинаjәт ишләриндә најəт төрәтмәлдә мүгәссир билинмиш з əсас хассә мүəjjәне диҹи са jылыр: 1)
М.x. (мәһкәмә мәсрәфләри) ашағыда- шәхс. ССРИ дә М.-ун һүгуг вә вәзифә- компонентләринин гарышма "енталпи
кылардан ибаратдир: шаһидлəpə, зә- лəринин мәһдудлашдырылмасы га- јасы сыфырдыр, 2) гарышма ентропи
рәр чәкмиш шәхсләрә, експертләрә, нунвериҹиликлә мүəjjән едилир вә тә'- јасынын формулу идеал газларынкы
мүтəxəссисләрә, тәрҹүмәчиләрә вә һал рин олунмуш ҹәзанын агырлығындан, кими днр вә 3) компонентләр гарышды
шаһидләринә верияән мəблағләр, һәм- Һәмин ҹәзаны чәкмәк үчүн мүəjjән едил- рылдыгда һәлледиҹинин һәчми дә
чинин истинтаг органлары вә мәһкәмә- миш режимдән асылыдыр. јишмир. Идеал М. лар Раул тануну

ишлә әлагодар апардыглары дикәр мәһКУМЛУГ —ҹинаjәтә көрә мәһкум вә һенги ган унуна табе дир. Кифајәт
хәрҹләр (бах мəс, Азәрб.ССР Мина- олунмағын һүгуги нәтиҹәләри; ҹина- гәләр дурулашдырылмыш 1.-ларын әк
jәт-Просессуал Мәҹәлләси, м. 190). Ит- jәт мәс'улијjәти елементләриндән би- сәријjәти өзүнү идеал М. кими апарыр.
тиһам һөкмү чыхарылдыгда мэһкәмә ри. М. ҹәза чәкмиш шәхс барж индә Идеал М. арын хассәләринә малик
мәсрәфлари мәһкумун вә ја дөвлатин әлавә мәһдудијjәтдир (мәс., jaшajыш олма јан 1. пара гејри - идеал М.
үзәринә гоjулур. јерини, мүəjjән нөв фәалијjәт вә ја пе- дефилир.
мәһкәмә КАКИМИЛӘти- бур- пәни ссчмәк саһәсиндә мәһду дијjәт, Саф компонентләрдән бири илә та
жуа дөвлат ва конститусија һүгугунда мүəjjән вазифәләри тутмагын гадаған разлыг әмәлә кəтирмиші М. адојмуш
органлар системи; ганунла әдaләт мү- едилмаси). Совет һүгугуна көрә ҹәза- мәһлул, онун консентраси јасына исә
haкимƏсинин həјата кечирилмаси ны чәкмиш шәхс Ганунла мүəjjән олун - hәмин компонентин hәллолма га
лара һәвалә едилишдир. Буржуа ел- муш мүддәт битәнәдәк, јахуд м.-ун билиј јэти дејилир. Консентраси
ми «haкимијјот болҝусу» 123opjjә көтүрүлмәсинәдәк мәлкім һесаб сди- јасы маддәнин һәллолма габилијjотин
синдән чыхын едәрәк Мі.h. ни умуми лир. М. ун өдәниләси, јахудкөтүрүл- дән аз олан М. дојмамыш адланыр.
Һакимијjәтин мустәгил, сəрбот tahəси мәси гајдасы гануннаричиликлә (мәс., Дузлар, туршлар вә әсaслар суда ва
heсaб едир вә ону иҹра вэ ганунвери Азәрб.ССР Мина јəт Мәҹәлләси, м. 53) диҝәр полјар һәлледиҹиләрдә һәлл ол
ҹилик haкимијjәтинә гаршы гоjур. Со мүəjjән олунмушдур. Өдәнилә әсас вә дугда писмәт вә ја бүтүнлүклә ионлара
вет конститусијасы М.h. ни нәзәрдә әлa вә ҹәза чәкилликдән сонра танунла парчаланыр (бах Дuccccиасија). Елек
тутмур. мүəjjэн олунмуш мүддәт (1 илдән 8 тролитик диссосиасија да
мəhkəмə ЧAFЫРЫш вӘРәгәси иләдәк) гуртаран күнәні М.-ун автома- cлeктрoне јтраллыгыны сахлајыр. Шри
—ССРИ-дә мәһкәмәјә чағыpмa haгі ын- тик битмасидир. М.-ун көтүрүлмәси молекуллу бирләшмәләрин М.-лары
да јазылы рәсми билдириш. М.ч.В.-ндә мәһкәменин ону ләкв стмәс идир. Мәһ- бә'зи спесифик хусусијjәтләри илә ади
ашағыдакылар көстəрилир: ким, ким кум ҹәзаны чәк дикдән сонра әмәјә виҹ- М.-лардан фәртләнир.
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мә һЛУЛ НАСОСу-тәзә һазырлан- зети, 1967, 30 декабр; Бертельc E. э., сыра јарымдәстәләрә вә һоризонтла
мыш суваг нə ја һөркү мәһлуллaрыны Низами и Физули, М., 1962; Крым: ра ајрылыр. м.г. чөкүнтүләринин ја
нэгт едән насос. Иш принсипи мәһлулун ки, Б., 1981. Fritz Meier, Die Sch6. jы тдығы башга саһәләрдә онлaрын фа

ne Mahsati, Bd. 1, Wiesbaden, 1963. си јасындан асылы олараг ајры бөлкү
сорума вә вурулмасына əсасланыр. схемләриндән истифадә едилир. 1960
Плунжерин вурулан мәһлула тә'сир үсу- мəhСУЛ—бах Əмәк мәһсулу. илдә ә. Ә. Әлизaдә ону Балаханы мәр
луна көрә диафрагмалы вә диафрагма- «мәһСУЛ»— Азәрб.ССР-дә кəнд кө- тәбәси адландырмышдыр.
сы. М.н. вар. ССРИ-дә мәһсулдарлығы нүллү идман ҹәмијjәти. 1951 илдә ја- мəhСУЛДАР ГҮBвәләр — ичтимаи
саат да 1—6 молан М.н.-ндан истифа- радылмыш, 1953 иләдәк «Колхозчу» истеһсал просесиндә инсанларда 12
дә олунур. М.н. илә үфүги истигамәтлә вә «Урожај» адлары илә фәалијjәт биәт арасында «маддәләр мүба диләси
200 м-ә, шагули истигамәтлә исә 40 м-ә көстəрмишдир. Колхозчулары, с-з фәһ- ни həјата ксчирән субјектив (инсан) ва
гәләр мәсaфәјә мәһлул вурмаг мүмкүн- ләләрини, кәнд р-нларында јерлә- мадди (истеһсал васитәләри вә истеһлак
тур. М.н. -нда 1-1,5 Мн/м? (10—15 шән мүəссисә вә идарәләрин ишчилә- предметләри) үнсүрләр системи. М.r.кі см?) тәзјиr japaдылыр. рини, к.т. вә кооператив мәктәблəринин инсанларын тәбиәт ҹисимләринә вә гүв
мә һЛУЛГАРЫШДЫРАН-дивар һөр- тәләбә вә шакирдларини бирләшдирир. вәләринә олан мүнасибэтини ифадә
күсү вә суваг ишлари үчүн мухталиф «M » ҹәмијjәтинин 11 стадиону, 198 едир: М.г. истеһсал усулунун мүһүм
компонентләрин гарышдырылмасы ј0- баскетбол, 1032 футбол, 1612 волеј- тәрәфи олуб ҹәмијjәтии инкишафынын1у итә иншаат мәһлулу һазырлa jан бол мејданчасы, 25 идман залы, 8 ушаг- əсасыны тәшкил eдир. М.г.-ин инки
машын. ССРИ-дә бурахылан М.-лар- кәнчләр. идман мәктәби вар. Мәмијjә шафынын һәр бир пилләсинә мүəjjән
да бир дәфәјә 30 л-дән 1800 л-ə rəдəр тин 2185 бәдән тәрбијəси коллективин- истеһсал мүнасибәтләри ујғун кәлир.
мәһлу һазырланыр. М.-ларын гра- дә тәгр. 320 мин идманчы вардыр; бун- Инкишаф просесиндә М.г. Мөвчуд ис
витасија вә мәҹбури гарышдырычылы, лардан 3 нәфәри бе јнәлхалг дәрәҹәли теһсал мүнасибәтләри илә зиддијjәтә
сəјјар (мәһсулдарлығы саатда 1,4—5 идман устасы, 102 нәфәри ССРИ ид- кирир вә бу мүнасибәтләр М.г.-ин инм) вә cтaсионар (саатда 100 м) нөвлари ман устасыдыр (1982). кишафына тәкан верән формадан онундә вар. мәһСУЛ БАЈРАМЫ -К.Т. ишчилә бухосуна чеврилир; антагонист форма
мəhcəти ҝәнҹәви (?, Ҝәнҹә— ?, ринин ән'әнәви бајрамы. Дүнјанын бир сијаларда сосиал ингилаб дөврү баш
Кәнчә) —12 әср Азәрб. шаирәси. Һәјаты чох халгы арасында һәлә гадимдән ке- ланыр, ҹәмијjәтин истисади структу

harгында мә'лумат ниш ја jылмышдыр. Адәтән илин со- рунда чеврилиш баш верир. Мәмијjә
чох аздыр. Онун та- нунда кечирилирди. М.б. заманы адам- тин башлыҹа М.г.-и инсанлар, ичтимаи
рихи шәхсијjәт олублар тәзә либас кефир, евләрдә бајрам истеһсалын иштиракчылары — фәһләләр,
олмамасы, Өмәр сүфрәләри ачылыр, гоһум гоншу бир- зәһмәткеш күтләләридир. К. Маркс
Xəјјамдан әввәл вә биринə həдијjә верир вә с. Әввәлләр инкишаф стмиш М.г.-и ҹәмијjәтин асл
ја сонра jашамасы, мәhәлли сәҹијjә дашыјан М.6. сосиализм сәрвәти адландырмышдыр.. М.г.-ин
hарада анадан ол- ҹәмијjәтиндә коллектив әмә jин бәһрә- малди үнсүрлəри блан истеһсал васи
масы hаггында мүх- си кими јени форма вә мәзмун кәсб тəлəри вә истсһлак предметләри ин
тәлиф мүбаһисəли етмиш, илдәнилә даhа да зəнкинләш- санын зәка вә әмәјинин мəhсулудур.
фикирләр вардыр. мишдир. Азәрб.ССР-дә М.6. гејд едил- Истеһсал васитәләри әмәк васитәләри
Сон тэдгигатлар м. мәсијени сосиалист адәт-ән'әнәләри ва әмәк предметләриндән ибаратдир.
К.-нин тәгр. 11 әс- ичәрисиндә өзүнәмәхсус јер тутур вә Әммәк васитәләринин əні мүһүм тәркиб

ахырларында бүтүн к.т. р-нларында гејд едилир. М.6.- һиссаси әмәк аләтләридир. Истеһлак
Кәнҹәдә доғулдуғу- нда габаrҹыл коллективләр рапорт фәалијjәтинин көмəји илә нәинки и

ну, мүкәммәл тәһсил алдығыны, ІІәрг верир, әмәкчиләр әлдә етдиклари мəh- гүрвәси тәкpар истеһсал олунур, һәм
әдәбијјаты вә мусигисинә јахындан бә- сул намуналарини нама јии стдирир, дә инсанылі мә' пәви вә физики инки
ләд олдугуну көстәрир. Јарадыҹылығы- габагҹыллар мүкафатландырылыр. м. шафыны сасы гоjулур, јени нәсил,
нын ән мәһсулдар дөврүнү Султан Маһ- 6.-на һәср едилмиш маһнылар охунур, инсанын јепи хүсусијjәтләри форма
муд Сəлчугинин вә онун эмиси Султан идман јарышлары кечирилир, күтләви лашыр. В. И. Ленин М.г.-ин бу ҹәһәтСәнҹәр Сəлчугинин сарајларында ке- кәзинтиләр тәшкил олунур. ләринин инкишафынын тарихи мејли
чирмишдир. М.К. фарс дилиндә, әса- мəhСУЛ МҮБАДиләси-бах Мү- ни антагонист формасијаларда да өзү
сән, рубаи жанрында јазмышдыр. Әдә- бадилә. нә кортәбии сурәтлә jол ачан тəлəбатын
би ирси дөврүмүзәдәк там һалда кә- мəhСУЛ РЕНТАСЫ-бах Рента, јүксәлмәси вә ичтимаи истеһлакын артлиб чатмамышдыр. 13—15 əсрләрә аид Торпаг рентасы. масы гануну кими сәҹијjәләндириш
чүнк вә тазкирәләрдә М.Ҝ.-нин ики мəhСУЛДАР ГАТ — Азәрб.ССР-дә дир (бах Әсәр. там күллијјаты, ҹ. 1,
jүзә јахын рүбаиси вә бир нечә башга əсас нефтли газлы чөкүнтү комплекси; сəh. 105—106; ч. 4, сəh. 53—54). М.г.-ин
лирик ше'ри сахланылмышдыр. М.К. Орта Плиосенә мувафигдир. Галын үч инкишаф формасы вар: тәбии м.г.,
јалныз өз дөврүндә дејил, сонралар да лығы, əсаҫән, Абшерон ја-нда, Күр дү- иҹтимаи м.г. вә умуми М.г.; бу форма
көркəмли рүбаи устасы кими танын- зәнли јиндә вә Хәзәр дәнизинин ал- лар чәмијjәтин тарихи инкишаф просе
мыш, бу исә бә'зән башга сəнəткарла- тында 3000-4000 м ә чатыр. Мүхтә- синин үч инкишаф пилләсиндә тəзаһүр
рын рүбаиләринин дә она аид едилмә- лиф галынлыглы гум, гумдашы, алев- едир: илкин вә ја архаик М.г., тәкбар
синә сәбәб олмушдур. Мәһәббәт ли- ролит вә кил лајларынын нөнбәләшмә- вә ја антагонист М.г., коммунизм М.г. и.
рикасы М.Ю. јарадыҹылығында əсас синдән ибаратдир. Кәсилишдә чынгыл- М.Г.-ин инкиша фынын умуми гануну
јер тутур. Рүбаиләри дүнјавилији, hy- лы гум, конгломерат лајлары да раст ондан ибаратдир ки, М.г.- ин сонравы
манизми, епикуризми, никбинлији илә кәлир. «М.г.» терминини илк дәфә 1904 формаларынын мадди имканлары әр
сечилир. м. . мәһәббәти тәбии дујғу, илдә д. В. Голубјатников тәклиф ет- вәлки формаларын дахилиндә јараңыр
инсан шәрәфини јүксәлдән нәҹиб бир мишдир. М.г чөкүнтүләрини 1907 — 09 вә инкишаф сдир, лакин онун өзү јал
һисс кими мә'наландырыр. Шаирә дини илләрдә П. Е. Воларович Гырмаки ныз ҹәмијjәтин јсни инкишаф пиллә
хүрафат, ри јакарлыг вә мүһафизәкар- дәрәсиндә тәдгиг етмишдир. 1912 ил- синдә һаким форма ја чсврилир. Анта
лыг әлејһинә чыхараг, инсанын мә' - дә М. В. Абрамович Балаханы - Са- Тонист ҹәмијjәтлә М.r.-ин инкишафы
нәви азадлы ғыны мүдафиә етмишдир. бунчу — Рамана тырышығынын ҹ. га- нын башлыча һәрәкәтвориҹи гүввәләри
Онун ше'рләриндә халгын, хүсусилә нaды үчүн һәмин чөкүнтүләрин кə- синфи мүбаризә, игилаблар вә күтләШәрг гадынынын азад вә хошбәхт həјат силишини вермиш вә дәгиг стратигра- ләрин јарадыҹылы гыдыр. «Истисмар
hаггында романтик арзулары да əкс фик һәҹмини мүəjjәнләшдирмишдир. олудан синфи јалныз мүбаризә тәр
олунмушдур. Адына күчә, мәктәб, педа- М.г. чөкүнтүләри з шө бәјә бөлүнүр: би јəлəндирир, јалныз мүбариза онун
гожи техникум вә с. вар. Кировабадда үст, орта, алт. ш. Ф. Мәһди јев М.г.-ы нә гәдәр гүвватли олду ғуну она көстә
музеји јара дылмыш, hејкәли гоjулмуш- 1952 илдә 2 шөбәјә ајырмышдыр: үст рир, онун көрүш даирәсини кенишлән
дур (1980). М. Һ. Тәһмасибин «Рүбай- вә алт (орта шв'бә— Фасилә» дәстәси дирир, онун габилијjәтләрини јүксəл
ләр аләминдә», Кәмаләнин «Məhcəти» үст шөбәнин ашағы һиссасини тәшкил дир, зеһиини ајдынлашдырыр, онун
пjесләри М.К.-jə həcp eдилмишдир. едир). Литоложи тәркибиндән асылы ирадасини мөһкәмләлир» (Ленин
Әсәрләри: Рубаиләр, Б., 1957; олараг М.г. ын үст шө"бәси (јухарыдан В. И., Әсәрләри, ҹ. 23, cəh. 259).

Рубаиләр, Б., 1975. ашағы ja) Сураханы, Сабунчу, Балаха- Коммунизм формасијасынын

ҹиллдә, ҹ. 1, Б., 1960; һәмидогу ли, Гырмакиүстү гумлу, Гырмаки, Гыр- там тәнтәнәси илә сәҹијjәлән ир. Јени
әд.: Азәрбајҹан әдәбијјаты тарихи, ны, алт шө" бәси исә Гырмакиүстү кил- сыны тәшкил едән М.г. умуми М.г.-ин

Х., Məhcəти Ҝәнҹәви harrындагы бир мү- макиалты вә Гала дәстәләринә бөлүнүр. сосиалист истеһсал мунасибәтләри м.г.
баһисәјә даир, «Әдәбијјат вә инҹәсәнәт» гә- Бу дәстәләр мүхталиф р-нларда бир ин инкишафыны сүр'әтләндирән мүһүм

аса
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амил олмушдур. Сосиалистҹәсинә сә- перспектив х.т. планы олан ГОЁЛРО- мəhСУЛДАР ИСТЕКЛАК — бах
најеләшдирмә сијасəтинин мүвәффә- да экс олунмушдур. Х.т.-нын бүтүн сон- Истеллак.
гијjәти, сосиалист өлкәләринин елм вә ракы перспектив планларында М.г.ј. мә һСУЛДАР КАПИТАЛ—сәна је ка
мәдәнијjәтинин инкишафы гыса мүддә- өлкәнин истисади вә сосиал инкишафы- питалы дөвранынын функсионал фор

тә мәҹму иіцчини вә сосиализмин мад- „нын ән үмдә вәзифаси кими һәмишә масы вә икинҹи мәрһәләси (бах Ка
ди-техники базасыны елми-техники диггәт мәркәзиндә олмушдур. Һазыр- питалын дөвраны). Пул капиталдан
ингилабын əсас вәзифәләринин һәлли да өлкәнин бүтүн истисади р-нларында вә әйтәә капиталдан фәргли олараг
үчүн лазыми сәвијjәјә галдырмышдыр. вә мүттәфиг респ.-ларында сәнa jенин М.к. истеһсал саһәсиндә фэалијjәт
Мәмијjәтин мәдәни-мәмшәт базасынын, јүксәк сәвијjәдә инкишафына найл көстәрир. Башлыҹа вазифаси дәјәр нә
Хидмәт вә мә'нәви истеһсал саһәсинин олунмуш, онун чoxcahəли гурулушу изафи дәјәр јаратмагдыр.
сүр'әтлә артмасы Коммунист Партија- japaнмыш, тəcəppүфатын ҝениш миг јас- мəhcУЛДАРлыг нәзәРИЛәлә
сынын башлыҹа хәттини экс етдирир. да ихтисаслашмасы вә комплекс инки- РИ— дәјәрин истеһсалы илә бөлкүсү
Асудә вахтын чохaлмaсы вә күтләләрин шафы һәјата кечирилмишдир. Өлкәдә арасындакы гаршылыглы тә'сири тəli
биликләрә jи jәләнмәси коммунист фор- М.г.].-нин ән бөјүк нәтиҹәләриндэн лил едән буржуа нәзәријjәләрi. Məh-.
масијасына там ујғун м.г. japaдылма- бири иҹтимаи истеһсалын бүтүн саhə- сулдарлыға конкрет әмәјин истеһлак

ән мүһүм шәртидир. Сосиалист лəринин шәрг р-нларында ҹошгун иі- дәјәри истеһсал етмәк хассаси кими ба
өлкәләринин М.г.-инин планлы сурәт- кишафы олмушдур. Һәр бир иктисади хан марксист сифаси игтисадындан

дә бејнәлмиләлләшдирилмәс и вә интег. р-нун вә мүттәфиг респ.-нын әрази- фәргли олараг, буржуа сијаси игтиса
расијасы коммунизмин М.г.-инин фор- синдә вә м.ғ.д.-ндә ҹидди ирәлиләјиш ды дәјәрин мәнбәјини истеһсал амил
малашмасы просесини сүр'әтләндирир. баш вермишдир. Сибирин ш.-г. индә ләринин мәһсулдарлығында көрүр.
мәһСУЛДАР ГҮBвәләРИН ЈЕр. нефт haсилаты (газ конденсаты да да- Илк М.н. 19 әсрин 1-ҹи јарысында ис
ләшдИРИлмәси — өлкә әразисиндә хил олмагла) 1970 илдә 31 млн. т-дан - теһсал амилләри нәзәријjәләри
вә онун истисади р-нларында истеhca- 1980 илдә 312 млн. т-у өтүб кечмишдир; линдә олмушдур. Əсас јарадыҹыла
лын мадди компонентләринин вә әмәк һәмин дөврдә газ haсилаты 9,5 млрд. ры олан ж. Б. Сеј вә Ф. Бастиа (Фран
еһтијатларынын ҹоғрафи бөлүндүрүл- м-дән 156 млрд. м3-э чатышдыр. ГIав- ca) дәјәр јаратмаг габилијjәтини
мәси. М.г.ј. Каким истеһсал үсулу, лодар-Екибастуз комплекси мә' дәнчи- теһсалын амилләринә — әмәјә,
истеһсал васитәләри үзәриндә мүлкиj- ләри 1980 илдә тәгр. 67 млн. т, јахуд торпаға (истеһсал вас итәси
jәт формасы илә мүəjjән олунур. Ка- 1970 илдәкиндән 3 дәфә чох көмүр кими) вә капитала аид едирдиләр.
питализмдә М...ј. кортәбии шәкил- чыхармышлар. ССРИ-нин Асија һиссә- Истеһсал амиллэринин ҝәлири онла
дә тәшәккүл тапыр вә антагонист ха синин истисадијјатында Сајан, Братск- рын мэһсулдар хидмати илә, хидмә
рактер дашы jыр. "Онун əсас мәгсәди Уст-Илим, Ҹəнуби Јакутија, Гаратау— тип кәмијjәти исә өз нөвбәсиндә кә
jүксәк мәнфәәт көтүрмәкдир. Капита- Ҹамбул, Мангышлаг, ҹәнуби Таҹикис- лирлә изаһ олунурду. 19 эсрин сонунда
лизм шәраитиндә истеһсал, хүсусилә тан әрази-истеһсал комплексларинин japaнaн мәһсулдарлыг һэдди нәзәриj
сәнa je cahəлəри өлкәләр арасында вә ролу кетдикҹә артыр. Бајкал — Амур jәси истеһсал амилләри нәзәријjәсинин
һәр бир өлкәнин өз әразисиндә ифрат макистралы Шәргә вә Шимала ирәлилә- мəнтиги зиддијjәтләринин һәллинэ јө
дәрәҹәдә rejpи бəрабəр јерләшир. Бу- мәк үчүн бөјүк имканлар. ачыр. Јени нәлдилмишди; ҹ. Б. Кларкын (АБШ)
ну ингилабдан әрвәлки Русијанын тим- рекионлардан сəна је миг јасында исти- ады илә бағлыдыр. Истсhсал амиллэри
салында да аjдын көрмәк олар. О заман фадә һәм сосиал, һәм дә си јаси ҹәһәт- нәзәријjәсиндә олдугу кими, бу нәзә
Русијанын бүтүн сәнаје истећсалы (дә- дән бөјүк әһәмијjәт кәсб едир. Азәрб. ријjәдә дә белә бир мүддаа ирәли сү
jәрә көрә 92% -и) өлкәнин Авропа һис- ССР-дә јерли ресурслардан сәмәрәли рүлүрдү ки, куја мәһсулун дәјәри ис
сәсиндә, эсасəн, дөрд сəна је мәркәзин- истифадə əсасында чохистигамәтли их- теһсалын үч əсас амили-әмәк,
дә (Мәркәзи сәнаје, Петроград, Донетск тисаслашмаја вә истеһсал структуруна тал вә торпаглa japaдылыр. Марксист
вә Бакы) ҹәмләшмишди. Урал да дахил малик истисади р-нлар јаранмышдыр. әдәбијјатында М.н. вә М.н.-нинг муасир
олмагла өлкә әразисинин 80% -ни әһа- Инди һәр бир игтисади р-н күчлү сә- вариантлары тэнгидолунур.
тә едән бүтүн шәрг р-нларынын па- на је потенсиалына маликдир. Кечмиш- мəhСУЛУН КЕЈФИЈәти-мəhey -
jына исә сәнаје мəhеулу дәјәринин 8%-и дә олдугҹа заиф сәнаје истеһсалына ма- лун тә” jинатына мүнафиг олaрaг- мүəj
дүшүрдү. р-нлар инди респ. сәнајссинин јэн тэлəбаты өдэмәк габилијjәтини шорт
Сосиализмдә игтисади ганунларын үмуми мәһсулунун 1/3-индә чохуну лəндирэн хассəлəринин мәҹмусу. Муа

елми ҹәһәтлән дәрк олунмасы вә ҹә- верир. Игтисади р-нларда к.т.-нын јер- сир шәраитдә М.к. мәһсулун нәинки
мијjәтин мəнафеји үчүн онлардан шуур- ли тәбии -игтисади шәраитинә мувафиг истсһлак, һэмчинин техноложи хас
лу истифадә, өлкә дахилиндә мүттә- олараг ихтисаслашмасы вә тәмәркүз- солории, конструктор бәдии хусусиj
фиг респ.-лар вә игтисади р-нлар ара- ләшмәси просеси həјата кечирилмонііі- jәтләрини, е'тибарлығыны, давамлы
сында вэ дүйја сосиализм системи өл- дир. Һәр бир иктисади р-нда јерли ти - ғыны, конструкси јада деталларын, гов
кәләри арасында гаршылыглыi jap- кинти базасы, әһалијә вә х.т. на хидмэт шагларын стандартлашдырыла вә уни
дым гардашҹасына әмәкдашлыг едән сосиал вә исәһсал тэ”јинатлы ин- фикаси ја сәвијjәсини вә с. әһатә едир.
əсасында мәһсулдар гүввәләрин планлы фраструктурун кениш шәбәкәси јара- М.К. сәрвәкин артырылмасы

вә сәмәрәли јерләшдирилмасинә објек- дылмышдыр. вә мәһсулун конкрет истеһлакчысы үчүн
тив имканлар, вар. «Jaлныз, ва һид үму- мəhСУЛДАР әмәк-истеһсал олун- биринчи дәрэҹәлі әһәмијjәтә маликдир,
ми план əсасында өз мәһсулдар гүв- муш мәһсулда иш гүвәсинин тəкрар чунки кејфијjәт мэһсулун истеһлак дә
вәләринин аhəнк дар шәкилдә бирләш- истеһсалы үчүн зәрури олaн бaшa jын јəрини мүəjjән едир). М.к.-нин идарә
мәсини јаратмаг игтидарында олан васитәләринə cəрф едилдијиндән даhа олунмасы — онун лазыми сәвијjәсинин
бир ҹәмијjәт сәнајенин бүтүн өлкәдә артыг сарф едилмиш иш вахтыны тә- мүojjән ва тә'ин едилас
елә јерләшмәсинә имкан верә биләр ки, ҹәссүм етдирән әмәк. «Анҹаг оиш гүв- ламасы — мүнтэзэм нәзарәтлә вә асы
бу јерләшмә сәнајенин инкишафы вә вәси мәһсулдардыр ки, онун тәтбиги лы олдугу шортләрә, амилләрә мәгсәд
јашамасы үчүн, һабелә башга истеһсал өзүнүн малик олдуғу дәјәрдән артыг јөнлү тә'сир көстәрмәклә һәјата кечи
үнсүрлəринин инкишафы үчүн əн чох дәјәр верир» (Маркс К., Изафи рилир. М.к.-нин идарә олунмасын
әлверишли олсун» (Енкелс Ф., Ан- дәјәр нәзәријjәләри («Капитал»ын да мүһүм үнсүр кејфи јjәтин јүксəл
ти-Дүринг, Б., 1967, cəh. 300). Совет ha- IV ҹилди), Б., 1967; h. 1, cəh. 134). М.ә. дилмэсинин планлашдырылмасы дыр.
кимијjәтинин илк илләриндән өлкәми- бүтүн истеһсал үсулларында и зафи мәһ- ССРИ-дә сәна је мәһсулу кејфијjәтік
зин əразисиндә истеһсалын сәмәрәли сул јарадан әмәкдир. Капитализм- нин аттестасијасынын "Ваһид системи
јерләшдирилмаси проблеминә бөјүк әһә- дә М.ә. -јин маһијjәти изафи дәјәр дөвлэт саһә вә з-д аттестасијасыны бир
ми јjәт верилир. һәлә 1918 илдә в. и. истеһсал етмәкдән ибарэтдир; билава- ләшдирир. Мүəссисәнин маhсулу з
Ленин көстəрмишди ки, кәләҹәкдә Ру- ситә капитала мүбадилә олунан вә мән- кејфијjәт категоријасы үзрә (ә'ла, би
си јада сәнајенин сəмəpəли јерләшдирил- фәәт кəтирән һәр ҹүр эмәк М.ә. фор- ринҹи вә икинҹи) аттестасија олунур.
мәси габагчадан нәзәрә алынмалыдыр. масында олур. Ә'ла категоријалы мәһсуллара Дөв.Тәт
Сосиалист истеһсалынын јерләшди Сосиализмдэ сосиалистҹә- кејфujjәт нишаны верилир. Плтанлаш -
рилмәсинин марксист-ленинчи нәзәриј- синә тәшкил олунан, зәр ури мəhcy.з дырманы jaxшылашдырмах вэ тәсәр
јаси өз сонракы инкишафыны Сов. вә изафи мәһсул јарадан вә сосналист рүфат механизмини такмилләшдирмәк
иКП-нин пленумларында, Сов.Икп- истеһсалынын мәгсəдини həјата кечи- hаггында Сов.Икп К-нын вә ССР
нин Програмында, Партија гурултај- рән эмәк М.ә. дир: бу мэгсэд чэмијjәтин Назирләр Советинин гарарына (1979)
лары вә конфрансларынын гэрарла- бүтүн үзвлəринин həјат сәвијjәсинин мүнафиг олараг сəна је мәһсулунун ат
рында тапмышдыр. Сосиализмдә м.г.).- jүксәлдилмәсинә вә шәхсијjәтин һәр- тестасијасынын јени гајдасы мүəjjән
нин Ленин идејалары өлкәмизин илк тәрәфли инкишафына јөнәлдилмишдир. едилмишдир. Гајдаја көрә сәнa je e'ма
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истеһлак олунмуш истеһсал васитәлә мә һФУзъм. Нәҹиб әбдүл Әзиз мәҹАЗИ мә'НА-бах Сөзүн мәҹази
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лындан кечмәјән мәһсул, истеһсалы да- гамәтлә көрүлмәсинә имкан верир. Ис- әсәриндә јени милли әдәбијјатын ин
јандырылмыш мәһсуллар үчүн eһтијат теһсал олунмуш әмтәәлик мəhсулун там кишаф принсипләрини шәрһ етмишдир.
һиссәләр вэ комплектләнән мә'мулат, маја дәјәри (истеһсалла бағлы бүтүн М. Судан әдәбијјатында реализмин
јејинти, тибб, әтријјат-косметика мәһ- хэрҹләри әһатә едир) вә реализә олун- баниләриндәндир: «Дүнјанын сону»
суллары, мүәллиф тәрәфиндән һазыр- муш мәһсулун маја дәјәри фәрглəндири- (1946, Әбд әл-həким Mәhәммәдлә бир
ланмыш вэ ја, әсaсэн әл әмәји илә һа- лир. Мүəссисә сәвијjәсиндә мәһсулун кә) биографик хроникасы. Бир неча
зырланмыш зәркәрлик мә'мулаты, бә- фабрик-завод маја дәјәри дә мүəjjән еди- лирик ше'р мәҹмуасинин («Үрајин he
дин сəнәт мә'мулаты, китаб мәһсуллары лир; бу, бүтүн əмтәәлик мəhсулун маја кајəти», 1961; «Үрәк вә нәфс», 1964 вэ
вә инчәсәнәт әсәрләри, hабелә тара вә дәјәринин бир һиссәсини (јалныз истеһ- с.) мүәллифидир.
габлаш дырма мә'мулаты аттестасија салла бағлы хәрчләрини) тәшкил едир; мə hüУР ШИРВАНИ (?— ?)—18 әср
едилмир. Јалныз дим бурахылан мәһ- гејри-истеһсал хәрҹлари бура дахил Азәрб. шаири. Һәјаты harгында мә'лу
суллар, назирлик тәрәфиндән мүəjjән дејил. М.М.д.-нин ашағы салынмасы мат јоxдур. Нәсићəтамиз-дидактик сəп
едилән вә Дөвләт Стандартлар Комитә- сосиалист истеһсалынын мүһүм вәзи- кидә јазылмыш «Гиссеји-Ширзад» мәс
си вә ја ССРИ Дөвләт Тикинти Комитә- фасидир. Истеһсал chтијатларындан нәвисиндә сәдагәт вә мәрдлик тәрәннүм
си илә, һабелә ССРИ Дөвлат Мадди-даһа јахшы истифадә стмәклә истеһ- едилир. Поемада нағыл-дастан үнсүр
Техники Тәҹhизат Комитаси вә ја ССРИ салын интенсивләшдирилмаси, хаммал, лəринин күчлү олмасы шаирин фолк
Тичарәт Назирлији илә разылашдырыл- материал вә јанаҹаг иткисинин азал- лордан тә'сирләндијини көстәрир. Ири
мыш сијаһыда көстэрилән мәһсуллар дылмасы, əсас фондлар ваhидиндән мәһ- hәҹмли тәрҹибәнди, гәзәл, мүкәммәс вэ
аттестасија едилир. 1əhсул истеһсал сул бурахылышынын артырылмасы өз тәркиббәндлари, heҹа вазнли ше'рләри
олундугу, вахтдан 1—2 ил əрзиндә ат- ифадәсини М.М.д.-ндә таныр. Бу сә- вар. Әсәрләринин әлјазмалары Азәрб.
тестасија ја тәгдим олунмалыдыр. бәбдән дә маја дәјәринин аша ғы са- CCP EA Респ. Әлјазмалар Фондунда
мәһСУЛУН КЕЈФИЈәтинә нә- лынмасы көстәриҹиси ичтимаи истеһ- сахланыр.
ЗАРӘт-бах Мәһсулун кејфијjәти. салын еффектлији көстәричилəри сис- Әсәрләри: Тәрҹибәнд, көчәрмә һСУЛУН компЛEKTлији

теминдә эсас көстәриҹиләрдән биридир. ли Ф., Азәрбајҹан әдәбијјаты» китабын
сәнаје мәһсулунун истифадәјә japap- М.м.д. истеһсалын рентабеллији, əсас- да, ч. 1, Б., 1978; Стихи, в кн.: Поэзия
лығыны мүəjjән едән бүтүн курашдыр- лы вәсаит гоjулушунун еффектлији вә народов СССР TV—XVII веков. М., 1972.
ма һиссәләринин, аләт вә ҹиһазларын дикәр көстәриҹиләрин формалашма
олмасы. ССРИ дә мүəссисәләр арасын- сында да иштирак едир. өср Азәрбајҹан әдәбијјаты тарихи, Б., 1956;

дадашзад. А., XVIII аср Азәрбајҹан
дакы мүгавиләләр үзрә мәһсулларын Әд.: Родин с. г., Мәһсулун маја лирикасы, Б., 1980; Дадаш заде Ма
мүтлэг комплект шәкилдә көндэрилмәси дәјәри. Məhсулун маја дәјәри нәдән өмәлә мед Ариф, Азербайджанская литерату.
ГОСТ, техники шортләр, прејскурант, кәлир вә ону ашағы салмаға неҹә наил ол- ра, М., 1979.
јахуд тәрәфләр арасындагы сазишләрлә малы, Б., 1975; Планлашдырманы jax
мүəjjән едилир: мәҹАЗ-сөз вә ја ифадән ин гејри-мүсшылашдырмаг, истеһсалын сәмәрәлилији- тәтим мә'нада ишләдилмәси. М.-да бирмә һСУЛУН МАЈА ДәјәРИ — со-

сиалист мүəccиcәсинин мəhсул иҫте- сина тасарруфат механизминин та сирини Һадисә һаггында аjдын тәсәввүp japaтмагСов.ик МК. үчүн о, бага охшар Һадисәјә мәхсус
салына вә сатышына сəрф етдији ҹари нын 1979 ил 12 ијул тарихли гәрары, Б., әламәтләрлә сәҹијjәләндирилир. М. садә
хәрҹләр (пул формасында ифадә олу- 1979; й вашкевич В. Б., Проблемы (тәшбеh, епитет) вә мүрәккәб (истиа
нур). Маја дәјәринин истисади эсасы учета и калькулирования себестоимости рә, кинajә, мүбалиғә) олур. Әдәбијјатистеһсал хәрчләридир. Истеһсал хәрҹ- продукции. М., 1974; Матвеев Т.И.. да м.-дан бәдии тасвир васитаси кими
ләри дәјәрин ики мухталиф һиссасини

изводственном объединении, М., 1978. кениш истифадә едилир.

әмәк )

дәјәрини вә зәр ури иәһсулун дәјәрини (д. 11.12.1911, Гаһирә) —әрәб јазычысы мәҹБУРИ əмəкəмəјин антагонист
бирләшлирир. М.М.д. мүəссисәнин мү. Мисир). <Јени гаһирә» (1945), «Хан формасијалар үчүн характерик одан ич
һум көстәричиси олмагла мадди мәс- әл-Хәлили» (1946), «Мидaгo күчәси» тимаи формасы; бу шәраитдә ишләјән
рәфләрә вә әмәк сəрфинә нәзарәт олун- (1947), «Әввәл вә ахыр» (1949) роман- ләр өз зафи әмәјини еквивалентсиз
масыны тә'мин едир вә мүəссисәнин фэа- ларында, «Бејн әл-Гәсрејн», «Гәср әш

Шөвг», «Әс-Суккәријjә» олараг haким синифләрә вермәјә мәҹ

(1956—57) бурдурлар. М.ә. инсанын инсан тәрәМ.М. Д. Смәнфәәтин мүəjjән едилмәсиндә трилскијасында 20 эсрин биринҹи ја- финдән истисмар олундуғу шараитдә
эсас көстәричидир. Мүхталиф мүəсси- рысы Мисир һәјатынын реалист мәнгә- Мөвҹуддур. Онун илк формасы олан
сәләрдә буракылмыш ејни мә'мулатын рәси әксини тапмышдыр. «Нил үзә- кәләлик заманы билaвaситә истеһсал
маја дәјәри онларын техники инкишаф риндә чәрәнчилик» (1966), «Мирамар чы гул саһиблəринин хүсуси мүлкиjсәвијjәсини, истећсалын вә әмәјин тәш- пансиону» (1967) вә с. романлары 1952 jәти йди. М.ә.-ин феодал-тәһкимчилик
килини характеризә едир. М.М.д.-ндә ил Мисир нигилабына вә ондан сонра- формасында истеһсалчы феодал тор
маддиләшмиш вә ҹанлы әмәк сəрфинин кы дөвр проблемләринә һәср олунмуш- нағына тәһким едилирди. М.ә.-ин бу
даһа долғун əкс олунмасы, маја дәјә- дур. ики формасында шәхси асылылыг ј0
ринин истеһсал хәрҹләринə yјғунлаш- Әсәрләри: Вор и собаки, М., 1965; лу илә әмәјә бирбаша вә билaвaситә
дырылмасы хәрчләрин сәвијjәсини дүз- Пансионат Мирамар, М., 1975; Осенние мәҹбуријjәт сәҹијjәвидир. М.ә.-ин ка
күн мүəjjән етмәкдә вә бу хәрчләри мүх- перепела, м., 1975; Зеркала, М., 1979.
тәлиф мүəссисәләрдә вә сәнаје саһәлә- Егіпта, м., 1975.Әд: копарев Н. К., Писатели формал олараг азалдыр, лакин бү:

питалист формасында муздлу фәһлә

риндә мүгајисә етмәкдә мүһүм шәртдир.
Манлы вә маддиләшмиш әмәк сарфинин мəhҸУБlegя.Әбд үл-Халиг Мәһ- олдуғундан јеканә jашамаг мәнбәјини
өдәнилмәси М.м.д.-ндә хәрҹләрин аj- ҹуб Осман (23.9.1927, Омдурман—28. иш гуввәсини капиталистә сатмаға мәҹ
ры-ајры игтисади елементлари (хаммал 7.1971, Хартум)—Судан фәһлә һәрәка- бурдур. Әслиндә эмәк капитала табе
вә әсас материал, сатын алынмыш комп- ты хадими. 1946 илдә Гаһирә ун-тинә дир, фәһлә иктисади ҹәһәтлән капита
лектләшдириҹи мә'мулат вә јарымфаб- дахил олдугдан сонра коммунист вә листдән асылыдыр. Лакин бу мәҹбу
рикатлар, көмекчи материаллар, ја- милли азадлыг һәрәкатына кошулмуш- ријjәт алғы-сатты мүнасибәтләри илә
начаг вә енержи, сәнa je-истеһсал hej'ә- дур. 1949 илдән Судан Коммунист Пар- ифадә олунур.
тинин әмәк һаггы, сосиал сығорта ајыр- тијасынын (СКП), 1958 илдән тәрәг- мәҹБУРИ МҮАЛиҹә—бах Тибби
малары, əсас истеһсал фондларынын гипәрвәр Антиимпериалист Ҹәбһә (1953 характерли мәҹбури тəдбирләр.
амортизасијасы, дикәр пул хәрчләри) илдә japaдылмыш дыр) партијасынын мәҹБУРИ РәгслƏР — периодик дә
үзрə əкс олунур. Истеһсалын үмуми Баш катиби иди. 1968—69 илләрдә Су- jишән хариҹи гүввәнин тә’сири илә
хәрчләриндә ајры ајры хәрҹләрин мү- дан мүəссисләр мәҹлисинин депутаты japaнaн рәгеләр. Мәс., дэјишән кәркин
гајисəси М.м. д. нин структуруну харак- сечилмишди. Һөкумəти jыхмаг ҹәһдин- лик алтында механики конструксија
теризә едир. М.м.д-нин структуру мүх- дә тәгсирләндирилмиш вә һәрби три- ларын, дәјишән магнит саһәсинә тә'
тәлиф сәнa je cahəлəриндә кəскин фәрг- буналын һөкмү илә e'дам едилмиш- сири илә телефон мембранынын рәгси
ләнир. Хәрҹләрин калкулјасија мад- дир. вә с. М.р.-ин характери хариҹи гүв
дәләри үзрә груплашдырылмасы мəh- мəhҸУБ(9) Məhәммәд Әһмәд (д. вәнин характери вә системин хассәләри
сул ваhидинин маја дәјәрини мүəjjән 17.5.1908, әд-Дуејм)-әрәб јазычысы, илә мүəjjән едилир. Хариҹи гүрвэнин
етмәјә, маја дәјәри савијjәсинин һансы әдәби тәнгидчи, дөвләт хадими (Судан). тә'сири илә системдә ејни заманда мәх
амилләрин тә'сири алтын да әмәлә кәл- Суданын баш назири олмушдур (1965— суси рәгеләр вә М.р. japaныр. Заман
мәсини ашкар етмәјә вә маја дәјәрини 66, 1967—69). «Суданда мәфкурави кечдикдә мәхсуси рәгсләрин амплиту
ашағы салмаг үзрә ишләрин һансы исти- һәрәкат hаpаjа jөнәлдилмәлидир» (1941) ду сыфра јахынлашыр вә периодик
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М.р. гарарлашыр. Хар иҹи дəјишән ликларинин өjpәнилмасинә вә мүали- 1945 илдә Италија Коммунист Партија
гүввә периодик олмадыг да системдә ҹәсинә һәср олунмушдур. Азәрб.CCP сына (икП) гәбул eдилмишдир. Мүћа
М.р. гарарлашмыр. Епидемиологлар Мәмијjәти идарә hej'- рибәдән сонра М. Пунта Марина к.-ндә
мәҹБУРИ ШүAЛАНМА-бах Квант әтинин сәдри (1959—68) олмушдур. (Италија) илк ири кооператив јаратмыш
електроникасы. Гырмызы Әмәк Бајрағы ордсни, 3 «Шә вә 8 ил онун сэдри олмушдур. 1955 илдә
мәҹәллә— ичтимаи мүнасибәтләрин рәф нишаны» ордени вә медалларла Азәрб. а гајыдан М. Шәкидә, 1960 ил
мүəjjән саһәсини танзимләјән ваһид сис- тәлтиф едилмишдир. дән исә Сумгајытда тиҹарәт системиндә
тәмләдирилмиш ганунвериҹилик акты әсәрлә ри: Бактериальная дизенте- ишләфир. 2-ҹи дәрәҹәли Вәтән мүһари
(мас., ҹинаjәт М.-си, мүлки М., торпаг рия, Б., 1964; Библиография научных ра- бәси ордени вә медалларла, очүмләдән
М.-си вә с.). бот сотрудников ивмиг им. Г. М. Му- Италијанын јүксәк партизан медалы —
мәҹәлләләш ДИРМә-иҹтимаи мү- сабекова (1924—1964), Б., 1965; Сборник «Гарибалди Ўлдузу» вә икІ-нин кызыл
насибәтләрин мүəjjән саһәсини танзим материалов медико-географическому медалы илә тәлтиф едилишдир.
ләјән ганунларын вә диҝәр норматив Азербайджанской ССР, Б., 1966.

инфекционных заболеваний
мәҹлис (әр. , -иҹлас, jығын

актларын системләшдирилмаси фор ҹаг, иҹлас јери, түркҹә meclis) — 1) иҹ
масы. Гәдим Ромада Јустиниан мәҹәл- мәҹидов Рәшид Əcəд оғлу (21.3. лас, jығынҹаг, мүшавирә вә oнлaрын
ләләшдирмаси, Франса Мүлки Мәҹәл- 1908, Бакы — 2.7.1970, Бакы)-Бөјүк кечирилдији јер; ҹәмијjәт. 2) Иранда
ләси (1804), Рус Правдасы вә с. Мәш- Вәтән мүһарибәси гәһрәманы, полковник. вә Түркиjәдә али ганунвериҹи haкимиj
hyp M. нүмунәләридир. ССРИ-дә 60 1929 илдән Сов. Икі үзвү. 1941 илдә jәт органы: Иранда Ислам Респ.-сы
80-ҹи илләрдә мүлки ганунвериҹилик Совет Ордусуна чағырылмышдыр. 1927 нын Шура м.-и, Түркиjәдә Бөјүк Мил

мүһакимә үсулу, ҹинаjәт ганунве- — 41 илләрдә комсомол, партија вә со- ләт М.-и (1980 илин сентјабрында мү
риҹили ји вә мүһакимә үсулу, мәһкәмә вет органларында мухталиф вазифә- вәггәти бурахылмышдыр) адланыр.
гурулушу, аилә вә әмәк ганунвериҹили- ләрдә чалышiмышдыр. Бөјүк Вәтән мү- мәҹлис (драматуркијада) — бах Пәр
ји, торпаг ганунвериҹилији, мәнзил га- hарибәсиндә 416-ҹы атыҹы дивизија- дә.
нунвериҹилији вә c. cahəсиндә ССР Ит- сы командиринин мүавини вә сијаси «мәҹлиси-Үнс» (мәҹлис +әр.,
тифагы вә мүттәфиг республикаларын шөбәнин рәиси олмуш, Берлинәдәк дө- 1-үлфәт, ујушма)-әдәби мәчлис, 1864
ганунвeричилик Əсаслары гәбул eдил- jүш јолу кечмишдир. Мүһарибәдән сон- илдә Шушада, шаир һ. А. Акаһын
мишдир. Мүттәфиг респ.-ларда да јени ра Алманијада иктисади мәсәләләр үз- евиндә тәшкил олунмуш, Х. Натәванын
мәҹәлләләр гүввәјә минмишдир. рә Совет һәрби-инзибати идарәсиндә рәһбәрлији илә 1897 иләдәк фәалијjәт

Азәрб.ССР-дә 60—70-ҹи илләрдә ҹи- (1945—50), Загафгазиja həрби даирә- көстəрмишдир. Х. Натәван, м. Р. Фә
најəт, ҹинаjәт-просессуал, мүлки, мүл- синдә (1950—56) ишләмишдир. 1956 на, М. Ә. Нөврəс, А. h. Јузбашов, М.
ки-просессуал, торпаг, су, аилә вә ни- илдә ордудан бурахылан М. партија Мәмай, М. С. Пиран вә б. мәҹлисин
каһ, әмәк ганунлары мәчәлләләри тәбул ишинә кечмиш, АКП МК-нын инзибати нуфузлу үзвлəри идиләр.
едилмишдир. органлар шө’бәсинин мүдири (1959— «мәҹлиси-ФәРАМУШАН» (мәҹлис

Бејнәлхалг һүгуг саһәсиндә умуми 70) олмушдур, АКПМК-нын, Азәрб. + фараоliyнуданлар)-әдәби мәҹлис.
М. həјата кечирилмәмиш, јалныз ај- ССР вә зСФСР мик-ләринин үзвү, 1872 илдә Шушада, М. М. Нәввабын
ры-ајры ин-тлар гисмән мәҹәлләләш- Азәрб.ССР Али Советинин (1,5—7-ҹи евиндә тәшкил едилмиш, 1910 иләдәк
дирилмишдир. Мәс., мүһарибә ганунла- чакырыш) депутаты сечилмишдир. 2 фәалијjәт көстəрмишдир. М. М. Нәв
ры вә адәтләринә дайр Һаага конвен- Гырмызы Бајраг ордени, Гырмызы Әмәк ваб, һәсәнәли хан Гарадағи, Ф. Х. Кә
сијалары, дипломатик вә консул əлагә- Бајрағы ордени, 2 Гырмызы Улдуз ор- минә, А. Аси, м. ә. Баки, Б. Сәбур,
ләринә даир Ҹеневрә конвенсијалары дени, 1-ҹи вә 2-ҹи дәрәҹәли Вәтән мү- Б. Фәдан, М. Катиб вә б. шаирләр
(1949, 1958), Bјана конвенсијалары һарибәси орденлари вә медалларла тəл- мәҹлисин фәал иштиракчылары идиләр.
(1961, 1963) вә с. Бејнәлхалг сосиалист тиф едилмишдир. мәҹЛУМАН Савад Александрович
hүгуг принсиплари вә нормалары Вар- мәҹидов Һәсән Әли оғлу (12.12. (д. 11.11.1911, индики Мартуни р-ну
шава мүгавиләсиндә (1955), Гаршылыг- 1914, Бакы jахынлығындакы Гала к. нун Кәндхурд к.)-Сосиалист Әмәји
лы Игтисади Јардым Шурасынын Ни- — 11.1.1978, Бакы) — Азәрб, совет ме' - Гәһрәманы (1966). 1946 илдән Мартуни
замнамесиндә вә с.-дә мәҹәлләләшди- мары. Азәрб.CCP әмәкдар иншаатчы- р-нундакы і о-ли үзүмчүлүк с-зунун
ритмишдир. сы (1960). 1943 илдән Сов.Икп үзвү. фәһләсидир. 1965 илдә үзүмчүлүк са
мәҹидијӘ-Түркијә гызыл вә кү- Азәрб. Ме'марлар Иттифагы Идарә һәсиндә jүксәк әмәк көстәриҹиләринә
мүш сиккаси. Султан Әбдүлмәҹидин hej'әтинин сəдр мүавини (1950—54), наил олмушдур.
пул ислаһатына (1844) әсacән кәсилмиш- Азәрб.ССР Назирләр Совети Дөвләт мәҹмә үш-ШYƏРА» (әр.
ди. Чәкиси 7,2 г, номинал дәјәри 100 Тикинти Ишләри Комитасинин сәдри jығынҹаг + АЛ-шаирләр әдәби мәҹ
гуруша бәрабəр гызыл сиккәләр «jүз- (1958—60) вә с. вәзифәләрдә чалышмыш- лис. 1880 илдә Бакыда тәшкил eдилмиш,
лүк», Османлы лирәси «М.» адланыр- дыр. 1960—78 илләрдә Азәрб. Политех- әрвәлләр шаирләрдән М. Ҹүрминин,
ды. Ҝүмүш М. 20 " гуруша бәрабəр ол- ник Ин-тунда кафедра мудири вә де- сонралар исә А. Сүрәјјанын рәһбәр
мушдур. 20 әсрин әвәлләринә гәдәр кан ишләмишдир. Әcac ишлари: Ба- лији илә тәхминан 1915 иләдәк фәалиj
кәсилиб. Түркијә респ.-сында «М.» лирә кыда Ф. Е. Дзержински ад. Мәдәнијjәт jәт көстəрмишдир. И. Зүлали, М. Дил
адланыр. сарајы (1948), Азәрб.ССР Дахили Иш- хун, ə. Вагиф, Ә. Ҹəннəти, ə. Јусиф,
мәҹидов Балабаба Фәрәҹ оғлу (12. ләр Назирлијинин бинасы (1954), В. И. К. Салик, М. Мүсәввир, М. Азәр вә б.
3.1912, Бакы—3.7.1975, Бакы—совет Ленин Маркази Музејинин Бакы Фи- лары мәҹлисин фәал үзвләриндән иди

епидемиологу. Тибб лиалы (1955), Təјјарә вағзалы (1964), ләр. Мәҹлисдә бә'зән, гонаг сифәти
e.д. (1957), проф. «Бакы» меһманханасы (1970), Бакы илә, Cejид Әзим Ширвани дә иштирак
(1958), Азәрб.ССР метрополитенинин «Әзизбəјов» стансија- едирди.
EA м. үзву (1968). сы (1972), jaшajыш евләри, кинотеатр, мәҹмәЈИ-даирәви формалы (бә”
Азәрб. ССР әмәк- клуб вә с. Азәрб.ССР Али Советинин зән диаметри 1 м-дән бөјүк) дајаз мис
дар һәкими (1960) (5-ҹи чағырыш) депутаты олмушдур.
вә Азәрб.CCP әмәк- «Шәрәф нишаны» ордени илә тәлтиф
дар елм хадими едилмишдир.
(1964). 1939 илдән мәҹидов Шаһбаба Јагуб оғлу (пар
Сов. ИКП үзвү. 1938 тизан тәхәллүсү Франчо) (д. 9.5.
— 68 илләрдә Азәрб. 1920, индики Шəки р-нунун Шин к.) —
ССР Елми-Тәдги- Италијада Мүгавимәт һәрәкаты ишти
гат Епидемиолоки- ракчысы, партизан. 1958 илдән Сов.
ја, Микробиолокија икп үзвү. 1940 илдә Совет Ордусуна

вә ҝикијена Ин-тунда директор мүави- чағырылмышдыр. 1941 илин декабрын
вә директор, Азәрб.CCP Сәһијjә да Украјнанын Ромны ш. јахынлы

назиринин биринҹи мүавини, н. Нә- ғында ағыр јараланмыш вә әсир дүш
риманов ад. Азәрб. Дөвләт Тибб Ин- мүшдүр. 1944 илин сентјабрында М.
тунун ректору, Г. М. Мусабəјов ад. Италијанын Равенна вил.-ндә һәрби
Елми-Тәдгигат Вирусолокија, Микро- әсир дүшәркәсиндән башга јерә апары
биолокија вә ҝикијена Ин-тунда епи- ларкән јолда гачмыш вә партизанлара
демиолокија шв'бәсинин мүдири иш- гошулмушдур. 1944—45 илләрдә м.
ләмишдир. Тәдгигаты әсacән, бакте- 28-ҹи Гарибалди бригадасынын 7-ҹи ро
риал дизентерија, салмонеллјоз хәстән тасынын тәркибиндә вурушмушдур. Мис мәчмәји. Шаңахы. 19 əср.
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ни



546 мәЧМУ ИЧТИ МАИ МәһСУЛ

таб. A.н һиссии тамами.Тә пахышсыз баҹары га јијə:1əнмәк үчүн мүнтәзәм Бир мүддәтлән сонра сүркүндән гач
олан Мин агыз һиссасинин кэнарлары һәрәкәтләр; 2) организмин идман ја- мыш, Чин, Әфганыстан вә Ирандан
јары Таирові кіс мәстәртә, чәриен псә рышларыі, а максимум түввә, сүр'әт, кечәрәк Азәрб.-а гајытмышды. М.Ј. је
зәриф һә1əси, побати, бvта вә с. па- Чевиклик вэ дөзүмдүлүк кестәрмәјә нидән силаһлы кәндли дәстоси дүзәл
Хышлар:та бэзәUHлир. ӘcacӘ ІІ.ов, планлы сурәтлә һазырланмасы; 3) театр, дэрәк бәјләрә вә чар мә'мурларына гар
Хинкал вэ .. хөрәкләри сүфрәјә кэтир- естрада, сирк тамашалары, консерт шы вурушмушду (1910—20). Әксинг
мәк үчүн ж тифалә "едилир. Азәрб. да програмы, ајры ајры нөмрә вә сәһнәлә- лабчылар тәрэфиндән өлдүрүлмүш,түр.
һазырланмыш иәфис М. ләр харичдә рин ләфәләрлә тәжрар едилмаси јолу
дә шөһрә та заимышдыр. Јахын Шэрг, илә (бүтөв, јахул һиссәләрлә) һазырманы Гатыр Мәммәд, Б., 1969.Әд.: hүссінов ҹ., Халх гәһрә
Загафгазија Хазглары арасында а танмасынын эсас формасы.
к стиші jajы.1мышлыр. мәшгчи-бәдән тәрбијəси мүәллими, мәшәди ҝөЈҮШ Муса оглу (1875,мәҹМУ иҹтиМАИ мəhСУЛ - мүəј идманын мүəjjән төвү үзрә мүтəxəccис. индики Гасым Исмазылов р-нунун Ша
још Төвр (1,әтән, бир ил) әрзиндә истећ- Бејнэлхaлг вә Үмумиттифаr japышла- дылы к. — 13.8.1931)— Азәрб.-да кән.
сал саһэллэрин дә japaдылмыш мадди рынла јүксәк наисијjər газанмыш ид- һәрәкаты башчыларындан бири. 1893
не'мәтләрин (истеһсал васитәләри ва матчы вә ја команда һазырлајан мәшгчи- илдә кәндлиләрдән силаһты дәстә дү
петеһтак предметларинин) мәҹмусу. ләрә ССРИ нин вә ја респ.-нын әмәкдар зəлтмиш, чар мә'мурларына вә јерли
Капитализмдә М.и.м. капита- мəнгчиси Фәхри идман ады верилир. зүтмкарлара гаршы мүбаризә апармыш
листләрин мүлкиjjәтидир, музду фәһ- мәшәд-Азәрб.ССР Ағдаш р-нунда дыр. Дәфәләрлә һәбә вә сүркүн олуil -
тәстəрин амансыз истисмары һесабы- кәнд. М. советлијинин мəркәзи. Р-н мушдур. 1917 илдә Сибирдән гајыдан
на japaдылыр вә капитал саһиблəринин мəркәзиндән 1 км ч. - да, Ағдан—Пирәзә М.к. "70 нәфәрдән ибарот Гырмызы
варламасы мәгсэдилә бөлүшдүрүлүр. автомобил јоту кәнарында, Ширван дү- партизан дәстәси дүзәлтмиш вә мүбари
Сосиализм дә М.И.м. ичтиман зүндəдир. Əh. 639 (1981). Əсас тәсәррү- зәни давам етдирмишдир. 1918—19 йил
әмлакдыр. 108.1эт (умумхалг) вэ кол- фаты памбыгчылыгдыр. Мәдәнијjәт ләрдә М.К.-үн дәстәси Татыр Мәммә
XO3 KOOLI . мүлкиjjәтидир. М.л.м. ун еви, киног ургу, тибб мәнтәгәси вар. дин дәстәси илә бирләшмиш, мүсаватабир һиссәки колхозчу, фәһлә вә гу.Тлуг- мәшәди. Мəшһәди (фар. вә хариҹи мудакиләчи.Тәрә гаршы ву
чуларын шәхси јардымчы тәсәрруфат- -Иранын Мәшһәд ш. -ндә имам Рза- рушмушду. Гатыр Мәммәд өндүрүл
ларында japaдылыр вә oнлaрын шәхси нын (иәтəрин 8 чи имамы) тәбринн дүкдән сонра партизан дәстәсинә М.К.
мүлкиjjәтини ташкил eдир. Соснализм- зидарәт сдэіі шиә мүсәлманлара вери- башчылыг етмишди. 1920—31 илләрдәдә бүтүн М.И.м. зәһмәткәшләрин мад- лəli a. Ҝәнҹә зонасында Совет Какимијjәти
ди рифаһ вә мәдәни Сәвијjәсинин јүк- мәшәди гәДИР Һаҹыһүсејн оғлу нин мөһкәмләндирилмаси уғрунда мү
сәлдилмәсин», ҹәмијjәт үзвлəринин һәр- (1878, индики Гасым Исмазылов р-ну- баризәдә иштирак едән М.Ю. голчoмar -
тәрәфли, ahəнкдар инкишафынын тә'- нун Гызы лhачылык. — 25.10.1919, Ҝән- лaрлa дөјүш заманы һәлак олмушдур.
мин едилмәсинə cəрф олунур. 1940 — ҹә)-Азәрб. 1а кәндли һәрәкаты баш- мәшәди ҺҮСЕЈН Әскәр оғлу (13.7.
80 илләрдә ССРИ дә М.и.м. 13,6 дәфә, чыларындан бири. Жәнчә гәзасында 1868, Ҹəнуби Азәрб.-ын Әскәвар к. --
Азәрб.ССР-дә 1970—80 илләрдә 2,1 кәндлиләр арасында бəј вэ ханлара гар- 1939)— Азәрб.-да Совет Һакимијjәтидәфә артмышдыр.

шы мүбаризә апармагы таблиғ едән М.Г. уғрунда мүбариз. 1917 илин октјабрын
мәҹНУНБәЈов Ҹаббар Һүсејн оглу 1910 илдә һәбсолунмушду. Һәбәдән дан Сов. Икп үзвү. 1885 илдән Бакы(1912, Јереван—31.1.1967, Бакы) тачмыш, 1917—19 илләрдә партизан нефт мә'дәнләриндә фәһлә ишләјән
Азәрб. совет драматургу, насир вә тәр- дәстәси тәшкил етмиш, Гатыр Мәммәд- м. h. 1905—07 илләр рус ингилабын
ҹүмәчи. Бакы нефтчиларинин фәдакар лә әлaгә japaдараг мүсaвaт вә хариҹи да, 1905—11 илләр Иран ингилабында,
әмәјиндән бәһс едән «5 % ли бригада» мүдахиләчилəрин гүввәләринә каршы Бакы фәһләләринин 1914 ил тә'тилиндә(1931), «Јанар дәрә» (1931), аилә мән мүбаризә апармышды. м. г. 1919 илдә иштирак етмишдир. 1917 — 20 илләрдә
шәт Мөвзусунда «Илдырым» (1955) Ҝәнҹә ш. həбсханасына салынмыш вә кизли партија иши апармышдыр. Азәрб.вә с. пјесләрин мүәллифидир. Илич орада өлдүрүлүш дүр. да Совет Какимијjәтинин гәләбәсиндәнБухтасы» (1958) пјесиндә С. М. Киро
вун образыны japaтмышдыр. Повест вә Әд.: Борьба за победу Советской влас, сонра Бајыл-Бибиһејбәт р-н партија

hекајəлəри вар. Л. Н. Толстој, М. Гор- ты и материалы, Б., 1967.ти в Азербайджане (1918—1920). Докумен- комитәсиндә, рн Совети фөвгәл адә
комиссијасында р-н Советинин сəрін,ки, И. С. Тургенев, М. І. Лермонтов,
Азәрб.мик сəдринин мүавини вә с.О. Балзак, Ж. Верн, м. Рид, В. Латсис мәшәди ЗЕЈНАЛ (haгвердијев Зеј- вәзифәләрдә ишләмишдир. АК(6)ГІ

вә б.-нын әсәрләриндән тәрчүмәләр ет- нал; 1861 — 1918, Бакы)— Азәрб. тар- мк, Азәрб. Мик-ин үзвү олмушдур.
мишдир. Гырмызы Улдуз ордени вә зәни. Узун мүддәт и. Абдуллајев, М. Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени и.тә
медалларла тәлтиф олунмушдур. Беһбудов, С. Шушински кими ханән- тәлтиф едилмишдир.

— Азәрб.ССР
1969; Анамын көзләрн, Б., 1974.
әсәрләри: Инсан вә манекен, Б., дəлəри тарда мүшајиәт етмиш, 20 әс- мәшәдиҺҮСЕЈHли

рин әрвәлләриндә Шуша вә Бакыда Шамхор р-нунун Чапарлы совети
верилән шәрг консертләриндә шөһрәт јин дә кәнд. Р-н мәркәзиндән 11 км Шм. -мәҹРА— бах Чај јатағы. газанмышдыр. М.3. мyғaмлaрын (хү- ш. - дә, Кәнчә-Газах хүзәнлијиндә,дир.

мәҹРА МҮҺӘРРИки-мајенин сəр- сусилә Забул) соло ифачысы кими дә Әһ. 1136 (1981); памбыгчылыг, үзүм
бәст ахынынын кинетик енержисиндән танынмыш, Ү: hаҹыбəјовун Бакы, Шу- чүлүк, тахылчылыг вә һејвандарлыг та
истифадә етмәклә ишләјән чарх вә ја ша вә Тифлисдә көстəрилмиш опера вә мәшғулдур. Сәккизиллик мәктәб, кінтурбин. Тәбии мәҹрада сујун сүр'эти оперетта тамашаларында чалмышдыр. табхана вар.
кичик (1—2 м/сан) олдуғундан, М.м. - мәшәди иси (?—1905, Ағдам)— «мәшәл-легал сатирик журнал.
нин јарада биләҹәји хүсуси күҹ дә (чај Азәрб. ханәндәси. Мусиги тәһсилини Азәрб. болшевик.тəринин 1919
мәҹрасынын ен кәсијинин ваһид саһәси- Шушада, Харрат Гулунун мәктәбиндә тәшкил етдикләрн «Гырмызы гәләм»
нә Дүшән) бөјүк олмур (1—2 квт/м?). алмыш, мәшһур ханәндә Һачы һүсүнүн әдәби ҹәмијjәтинин һәфтәлик нәшри.
мәҹРАЛАРЫН Тәнзимләнмәси, «Ханәндәләр мәҹлиси»нин ән фәал үзв- Мүнтәзәм чыкмамышдыр (илк нөмраси
чајларын тәнзимләнмәс и— ләриндән олмушдур. Myғaмифачы- 1919 ил ноjабрын 13-дә, сонунчусу 1920чај мәҹраларындан сәмәрәли истифадә лығы техникасына дәриндән бәләд ил мартын 6-да Бакыда, ҹәми 6 нөмра).
үчүн oнлaрын форма вә су режим инин олан М.И. Шур, һүмајун, Маһур Редактору ə. Гарајев иди. «М.» «Туран»
сүн'и сурәтлә дәјишдирилмәси. Тәнзим- муғaмлaрыны усталыгла охумуш, тәc- мәтбәәсиндә чап олунурду: «М»-ин
ләмә торпаглары дашгындан горумаға, нифләр мүәллифи кими дә шөһрәт нәшриндә Сејид Ҹәфәр Ҹавадзадә (Пи
кәмичилик ва тахта-шалбан ахыдылма- газанмышдыр. М.И. Азәрб.-ын бир шәвәри), Ағабаба Јусифзадә вә б. фәал
сы шәраитини јахшылашдырмаға, дәһ- чох шәһәриндә, һәмчинин Орта Асија иштирак етмишләр.
нәләрдән истифадәни асанлашдырмаға вә Иранда чыxыш етмишдир. «М.»-дә мүсaвaт һөкумəтинин васујун һидротехники гурғулара сәлис мәшәди ЈолЧУ Мәммәд оғлу (1870, Загафгазија милләтчи партијаларынын
ахыдылмасына, саһиллəрин су илә ју- индики Шамхор р-нунун Дәлләр гәс, сијасəтини, Русијада кәнч Совет haкијулмасынын гаршысыны алмаға вә с.-jә — 1921)— Азәрб.-да кәндли һәрәкаты мијjәтинин дахили вә хариҹи душмәllимкан верир.

башчыларындан бири. 1890 илдә Дәлләр әрини кəскин тэнгид едән фелјето -
мәшвәрәтчи сəc (һ үгугда)– к.-ндә кәндлиләри мүдафиә етдији үчүн лар, епиграмлар, ше'рләр дәрч олуilсечкили органларын, јахуд бејнәлхалт һәбә алынмыш, həбсдән гачмыш ва мушдур.тәшкилотларын ишиндә мәшкәрәтчи силаһлы кәндли дәстәси тәшкил ст- мәшәлләр -Күнәш сәтһиндәфунксијалaрлa (jә'ни сəсвермәдә иш мү

мишди (1891). 1903 илдә ағыр јарала- шаһидә олунан лиф гурулушту ишыг
Тирак етмәдән) иштирак етмәк һүгугу, параг әлә кечирилән М.). 12 ил мүддә- лы төрәмә. Күнәш дискинин кәнартамәШГ-1) һәр һансы вәрдишә вә ја Сахалинә сүркүн олунмушду. рында, хүсусилә ҝүнәш ләкәләри гру -
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пунун əтрафында нисбәтән јахшы көрү- ләри гида маддəлəри илә (дузлу балык, мигДАРИ АНАЛиз- малдәнин тəр
нүр. тәрәвәз вә с.) мә'дә-бағырсага дүндүк- кибиндәки компоненттəрин нисбәт
мәШ РәБ Бабарәһим (1657 Әндичан — дә гарында ағры, үрәкбуланма, гусма, мигдарыны тә'јин едән кимјави, физи
1711, Бәлх)— өзбәк шаири. Азадфикир - исhал төрəдир. Мүалиҹәси:сүр- ки вә физики-кимјави усуллар. Вәсфи
лилик үстүндә сүркүн олунмуш, дәр фә дүшән наһијани, органы jумаг, анализлә бирликдә аналитик кимјанын
виш кими Орта Асија вә һиндистаны тәмизләмәк, мәдә М. -ында гурдгован əсас бөлмәләриндан биридир. Анализ
кәзмишдир. Ше'рләриндә ә'јанлары, дәрманлар вермәк. Профилак- үчүн көтүрүлән маддәнин мигдарын
мә'мурлары, дин хадимларини ифша тикасы: шәхси ҝихијена гајдаларына дан асылы олараг макро-, јарыммикро-,
етдији үчүн диванә чакырылышдыр. әмәл етмәк, мәнзили тәмиз сахламаг, микро- вә ултрамикрокимјәви анализ
Бәлx haкиминин әмри илә e'дам едил маддəлəрини милчәкләрдән го- усулларына ајрылыр. Макрокимјави
мишдир. Јарадыҹылығында суфилик румаг. анализдә көтүрүлән маддәнин күтласи,

идејалары əксини тапмышдыр. Шle'p- МИАЗМЛАР (јун. miasma — чиркләнма) адәтән, 100 мг-дан (мәһлулларда 10 мл
ләри (гәзәл, мүкәммәс, мүсәт тәс вә с) — гəдим тәсәввурләрә көрә куја јотуху- дән) чох, ултрамикрокимјави анализдә
сәмимилији, дилинин садəлији илә се- ҹу хәстәликлари төрәдән зәһәрли бухар- исә 1—10 мг (10—3—10—6 мл)
чилир. Рәдифдән мәһарәтлә истифадә ланма, чүрүнтү мәһсуллары.
етмишдир. «Нур мәнбәји» дидактик мИАРКИРИТ (алм. Miargyrit. јун. дә елементар, функсионал вә молекул

олур (бах Микрокимјави анализ). М.а.

Әсәри вар. méion — даhа аз, даһа кичик + argyros— jap
мәШРИГ (әрҙы» — күнчыхан)-шәрг ҝүмүш) — минерал. Кимјави тәркиби анализ маддәнин тәркибиндәки елемент

анализләр апарылыр. Елементар

сөзүнүн Шәрг өлкәләриндә синоними, Agsbs,. Моноклиник сингонијада крисләрин (ионларын) мигдарыны, функси -
мәшһәд (фар. }Иранын шм, - таллашыр. Лөвһәвары кристаллар, дә
ш.-индә шәһәр. Хорасан останынын инэ. нәли агрегатлар әмәлә кəтирир. Pəнки (функсионал) атом вә групларын мигда

онал анализ исә реаксијаја кирә билән

м. Кәшәфруд чајы дәрәсиндәдир. Д.ј. дәмири-гарадан полады -бозадәк дəји- рыны тапыб кәстәрир. Молекулјар ана
ст. Автомобил јоллары говшағы. ӘҺ. шир; нарын тырыстыларда таны-гыр
670 мин (1977). М. Багтында илк мә' - мызы

лиз фәрди кимјави бирләшмәләри араш
көрүнүр. Алмаз парылтылы - дырыр. М.а, үсуллары үчүн сечиҹилик,

лумат 10 әсрин сонуна (9 əсрдә М.-ин дыр. Кəскин анизотропдур. Сәртли - hәссаслыг вә дәГиглик характерикдир.
јериндә Сәнабад к. олмушдур) аиддир. и 2—2,5; сыхлығы 5100—5300 кг м. м.а. -ин классик усуллары маддә күт
11—13 әсрләрдә дәфәләрлә һүҹум вә һидротермал јатагларда күмүшлү ми- Тәсинин дəгиг өлчү.Tмәсинә әсасланан
дағынтылара мәГруз талмышды. 14 нераллар, һәмчинин галенит вә сфале - гравиметрик анализ вә һәмми анализ
әсрин сонундан Хорасанын əсас шәһә- ритлә биркә раст кәлир. Надир һаллар - дир. Классик кимјави усуллардан башка
ри иди. 16—17 əсрләрдә хүсусилә ин- да тəсадүф едилир. физики вә физики-кимјави (инструмен
кишаф етмишдир. 1736—47 илләрдә миAcc—РСФСР Челјабинск вә Кур- тату ма. "үсуллары да вар. Бунлар
Надир шаһ дөвлатинин пајтахты иди. ган вил. ләриндә чај. Ўз. 658 км, Һөв анализ едилән маддәнин оптик,
1795 илдә Гаҹарлара табе едилди. М. зәсинин саћ. 21 800 км2. Уралтау сил. трик, адсорбсија, каталитик вә с. ха
шиәләрин мүгәддәс шәһәридир («Икин- силәсиндән башланыр. Әcacән, гар су- рактеристикаларынын өлчүлмәсинә әсас
ҹи Мәккә»). лары илә гидаланыр. Октјабрдан ап- ланыр. Бу усуллары, адәтән, ашағыда

Өлкәнин шм.-ш.-индә тиҹарәт-сәнаје реләдәк донмуш олур. Миасс вә Чел- кы группара ајырырлар: електрокимјови
мәркәзидир. Метал е'малы, тохуҹулуг, јабинск ш.-ләри м. саһилиндәдир. из (кондуктометрија, полjaрoгрa
дәри-аjаггабы, јејини сәнајеси, ун-т МИАСС—РСФСР Челјабинск
вар. Тикинти материаллары

вил. - фија, потенсиометрија вә с.); спектрал
истећсал ндә шәһәр. д.ј ст. Әһ. 153 мин (1981). вә ја оптик (емиссија вә абсорбсија

олунур. Кустар сәнәткарлыг (фируза Автомобил, «Миасселектроапарат», ағач спектрал анализи, фотометрија, нефе

етмишдир. М.-дә мәшһур китабхана вар. ихтисас тәһсили мәктәблари, өлкәшүнас- күтлә-спектрометрик усуллары.
с'малы, халчатохума вә с.) инкишаф e'малы з-длары, талк комбинаты, орта лометрија, луминессент анализ вә с.);

М. -ин шм.-ш. һиссәсиндә, 8-ҹи шиә лыг вә минераложија музејләри вар. М.а.-ин кимјави усулларынын дә
имамы Рзанын гәбри әтрафында дини м. р-нунда талк, мәрмәр вә с. чыха- гиглији 0,005–0,1%. инструментал
нсамбллардан ибарәт мүгәддәс» мә- рылыр. Илмен горуғу м. јахынлығын- үсулларынкы исә 5-10% , бә 'зән дaha
һәллә салынмышдыр (12—19 əсрләр). дадыр. 1773 илдә салынмышдыр. м. чох олур. М.а. -ин физики вә физики
bурада ејванлы һәјәтләр, 5 мәдрәсә, Гырмызы Әмәк Бајрағы ордени илә кимјави усуллары jүксәк дәрәҹәдә саф
2 карвансара, Көвһәршад мəсҹиди (1405 тәлтиф олунмушдур (1982).
-18, ме'мар

маддəлəрин анализиндә, мәһсулун чы
Гәвамəддин Ширази), МИАСТЕНИЈА (јун.

Ilah мәсҹиди (1451, ме'мар Шәмсәддин astheneia—тагəтсизлик) —
mys — әзәлә + xымынын мүəjjән олунмасында, мал
синир-әзәлә дәләрин хассә вә гурулушларынын өj

ІШирази), Надир шаһын мәгбəрəси системинин хроник хәстәлији; әзәләнин рәнилмәсиндә вә с. тәтбиг eдилир.
(гранит, дәмир-бетон, 1961, ме'мар һ. тез јорулмасы илә мүшаһидә олунур.
Сејһун) вә онун ат үстүндә тунҹдан мигдЌл Аркади Бејнусович (д. 11. Мигдари кимјəз и анализ, Б., 1953; Кре ш

әд: шаптахтински һ. Б

hејкәли (hејкәлтәраш Ә. Садиги) јерлә- 3.1911, индики Гродно вил., Лидаш.)- ков А. П. Основы аналитической химии.
шир. Шәһәрин əтрафында 2 Мүсәлла совет физики. ССРИ EA акад. (1966; кн. 1–2. м.
мәжҹиди (133, 1676) вар. Гадим Тус ш, м. үзвү 1953). Тәдгигатлары нәзәри фи- шенк г. х.. Количественный анали.

дыр. Бурада 10 әсрә аид көрпу, Фирдав, шүаланма вә квадрупол шүаланма нә- мигJAC (әр. і-өлчү, ме 'jap)синин гәбри (гәбирүстү көшк1934) зәријjәсини, нүвә реаксијалары заманы
вә с. галмышдыр. М. Иранын халча

атомдарын
чертjож, план. аерофотошәкил ваионлашма нәзәријjәсини,

чылыг марказләриндандир.
мәШШАЙЛИК — бах Перипатетик

Квант нәзәријjәсиндә чох ҹисим мəcə- хәритә үзәриндэки дүз хәтт парчась!ујғун натурадакы узун
мәктәб. ләләринин һэлли методуну вә cahəнин узунлугунун

ми мусиги сәсләриндән бири; эсас нүвә нәзәрифузеини инкишаф етдириш, рәт мәхрәҹдән бөјүкдүрсә, објект бөквант нәзәријjәси усулларына әсacән, луғуна нисбәти. Адсыз әдәлдир. Су

3-ҹү пилләси (бах Пиллә, Солмизасија). тә'сирини ејрәнмиш, ифраткечиричи
чохгaт cəпилмәнин тормоз шүаланмаја уур вә әксинә.МИГМАТИТ (јун. migma, jијалик һал

Латын әлифбасынын E həрфи илә иша- лик нәзәријjәсини нүвәлiйн гурулушу да migmatos — гарын тырма, гарышыг),
МИАЗЛАР. (јун. miaino-чиркләнди- нүвәләрин таләп моментини"hеcабла шығындан ибарәт күрәккәб суурин
фәләринин инсан вә һејванларда тв- мыш, күчлү магнит саһәсиндә вакуумун jексија, магманын јан сүхурлара кечмәтəдгиг етмишдир. си, јахуд јан сүхурлaрын гисмән әримə
рәтдији хәстәлик. Дәри, бошлуг, мә”: Л. Ландау ад. мүкафата лајик көрүл- си һесабына әмәлә кәлир. м. гадим гра
дә бағырсаг, сидик ҹинси вә ҝөз М.-ы мүшдүр 1977). Ленин ордени, Гырмы- нит гнејс комплекслариндә кеңиш, ја
ајырдедилир. Гастрофилјус мозала- зы Әмәк Бајрағы, токтјабр Ингилабы jылмышдыр. Термини илк дәфә 1907
нынын сүрфәси илк инкишаф фаза орденлари
сында дəринин сәтһиңдә дерматит тө

вә медалларла тәлтиф олун илдә фин кеoлoгy J. И. Седеphoлм тәклиф етмишдир.
мушдур.

рәдир. Кордилоби милчәјинин сүр мЙГРАСИЈА (лат. migratio, migro
фәсинин дəријә душмәсиндән чибана Әсәрләри: Теория конечных фер- кечирәм, көчүрәм)—1) jaшajыш јери
охшар инфилтрат баш верир. Волфарт ми-систем и свойства атомных ядер, м., нин дəјишилмаси илә әлагодар әһалинин
милчәјинин сүрфәси дəри, диш әти, 1965; Метод Казичастицв теории ядра, м. бир јердән башга јерә көчмаси (бах Əha

М..
бурун, гулаг, көз, бә'зән ҹинсијjәт ор ли миграсијасы). 2) Јашајыш шаранти
ганларынын ағыр зәдәләнмәсинә сәбәб мигДАР ПУл нәзәРИЈәси--- 6-х гни, јахуд инкиша Інин дəјиш
олур. Ев вә әт милчәкләринин сүрфә- Пул, и 1э этэ дар ҷанлы организмла -

35", ҹ. 6

ја

сик

Хэс
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шына

рин јердəјишмәси. 3) Јерин габығында тифагынын, сонралар Иран јајласынын тәркибинә гатылды. Сонралар мидија
вә сәтһиндә кимјәви елементләрин пај- шм.-г. вил.-ләриндәки чарлығын вә лылар фарсларын һакимијjәтиндән азад
ланмасы (елементләрин М.-сы) нәһајәт бөјүк бир дөвлəтин ады. Илк дә- олмаг үчүн бир нечә дәфә тәшәббүс
вә јерләрини дәјишмәси; електромагнит фә Ашшур һөкмдары ІІІ Салманасарын көстəрдиләр (Гауматанын чеврилиши,
гаршылыглы тә'сири нәтиҹәсиндә енер- (Sulmansared) Гара обелискиндә е.ә. е.ә. 6 әсрин 20-ҹи илләриндә Фраорта
жинин бир һиссәҹикдән дикәринә өзба- 834 ил Һадисəлəри илә әлaгaдap KuR нын үсјаны, е.ә. 5 әсрин сонунда баш

кечмаси (енержинин М.- amadai кими ады чәкилир. Сонралар вермиш үсјан вә с.). Мидијалылар Һа
сы). 4) Калі аталын миграсијасы — бах ашшур, мәтнләриндә KuR mаdai, KuR ким халг кими, м. исә тезликлә дөвлә
Капитал ихрачы. matai формаларына тəсадүф едилир. Бу тин биринҹи дәрәҹәли (Парса илә јана
мигрен (фр. migraine), hемикра- адлар әслиндә «мидијалылар (өлкәси)» шы) вил. кими өз мөвгеләрини итирди
нија (јун. hemi—јары, јарым+ kra- демакдир. Бу өлкә гадим фарс мәтнлә - ләр. Лакин М. Һәрби дәстәләри бүтүн
nion — кәллә)—ардыҹыл тәкpар олунан, риндә mada, јунан вә латын мәнбәләрин- ӘҺәмәниләр (haхaмaнишиләр, дөврүн
тутма шәкиллибашағрылары илә ха- дә Media адланыр. Еркән орта әсрләрдә дә фарсларын ордусунда мүһүм рол ој
рактеризә едилән хәстәлик; адәтән ба- May (М.-нын Сасаниләр дөврүндә рәс- најырды. М. дөвлати ҹәми 50–60 ил
шын бир тәрәфиндә олур. Чох вахт ми ады) вə Məh (әһтимал ки, М.-нын (е.ә. 7 әсрин сону—6 әсрин 1-ҹијары
гадынлар хәстәләнир. Нәсилдән-нәслә әрәб мүәллифләринин әсәрләриндә гејд сы) мөвчуд олмушдур. Ишғалчылыг
кечдикҹә ағырлашыр. Чох вахт чинси едилән орта Мидија дөврүндəки ады) мүһарибәләри нәтиҹәсиндә japaдылмыш
јетишкәнлик дөврүндә баш верир. м. формаларына да тəсадүф едилир. Е.ә. м. империјасы гадим дөврүн ваhид
заманы башағрылaрлa бәрабəр үрәкбу- 9—7 əсрләрдәмидијалылар әразилә- игтисади базасы олмајан, бу вә ја дикәр
ланма, гусма, ишыгдан горхма, үздә ринин бир һиссәсини ишғал етмиш Аш- həрби сәркәрдәнин гәләбә вә ја мәғлу
дəринин авазымасы, јахуд гызармасы, шур дөвлəти илә амансыз мүбаризә биjjәтиндән асылы олараг japaнaн вә
əтрафларын сојумасы, зәифлик, үшүт- апарырдылар. Антик ән'әнә м. дөв- дағылан гејри-сабит һәрби инзибати бир
мә вә с. олур. Симптоматик М. лəтинин тәшәккүлүнү е.ә. 8 әсрин сон- ләшмәләриндан бири иди. Лакин М.
бејнян органик хәстәликларинин (шиш, ларына вә ја е... 7 әсрин әввәлинә аид дөвлəти чох кениш әразијә малик күч
дамар аневризми вә с.) әламәти кими едир вә чар Дејокун ады илә бағлајыр. лү бир империја иди. М. дөвлатинин,
дә тәэаһүр eдир. мүаличәси: Лакин бу. Ашшур мәнбәләри илә тәс- онун мәдәни тарихи ирсинин, инҹәсәнәт,
сакитләшдириҹи дәрманлар, физиотера- диг олунмур. Ашшур, мәнбәләринә кө- ме'марлыг, ҝејим вә c. cahəлəриндәки
пија вә с. рә М. чарлығы е.ә. 7 әсрин 70-ҹи ил- сәрвәтләрин, мидијалылар тәрәфиндән

ләриндә Ашур, әлејһинә јөнәлмиш, japaдылмыш ән'әнәләрин, тә'сисатла
әд.: Прусинский А., Мигрень, Каштаритинин башчылыг етдији вә ди- рын, идеоложи көрүшләрин, дини тә'М., 1979.

кәр мидијалы Һакимләр, һәмчинин ман- лимларин Шәрг аләминдә рол вә әһәмиj

миДАс (јун. Midas) — Фрикија пад- вә скифләр тәрәфиндән дә мүдафиә гындакы Әһәмәни (haхaмaниши) тәсәв
налылар вә јени кәлмәләр-киммериләр јəти бөјүк олмушдур. «Шаһəншаһ» har

шаһы [e.ә. 738—696]. Ашшур мәнбәлә- едилән күчлү халг һәрәкаты нәтиҹә- втрү, сатраплыг системи вә с. сонравыриндә Мита ады илә мәшһурлур. Е.ә. синдә тәшәккүл тапмышды. Көрүнүр нәсилләрә мидијалылардан кечмишдир.
717 илдә Ассурија падшаһы ІІ Саргона елә бу вахт, ја да бир гадәр сонра 'м:- Фарслар, ермәниләр Атропатена са
гаршы коалисијаја кирмиш, сонра исә нын пајтахтын мөһкәм мүдафиә дивар- кинлари вә Ән Асија xалглары онларонун акимијjәтини танымаға мәҹбур лары илә әһатәләнмиш, дахилиндә дан чох шеј əxз етмишләр.
олмушду (е.ә. 707). Һөкмдар сарајы вә хәзинә јерләшән ич Ҝүман етмәјә әсас вардыр ки, М.

Јунан мифолокијасында М. Һаггын- галасы олан Екбатана тикилмәјә баш- Иран аләминин мәдәни вә дини мәркә
да чохлу әфсанә вар. Əсатирләрдән би- ланмышды. Сонралар м. ишғалчылыг зи олмушдур. Мидијалыларын тә'си
ринә көрә Дионис М.-а елә габилијjәт мүһарибәләри дөврүнә гәдәм гојду. Тај- ри һәтта Авропада да нәзәрә чарпыр.
вермишди ки, тохундуғу шеј гызыла фa jығма гошун дәстәләриндән низами м. дөврү тарихдә бөјүк дəјишиклик
дөнүрдү. Башга бир əсатирә көрә Апол- гошун јарадан вә Ашшур дөвлəти илә ләр вә јениликләр дөврү олмушдур.
лон М.-ын гулaгaрыны ешшәк гулаг- мүбаризәни давам етдирэн Киаксар м. епохасы инҹәсәнәт вә мәдәнијjәт
ларына чевирмишди («М.-ын гулагла- [e.э. 624—585/84] М.-нын ән көркəмли бахымындан «итирилмиш» дөвр һесабры» ифадәси дә бурадандыр). Һөкмдары олмушдур. Антик ән'әнәјә кө- едилирди. Сон илләрдә апарылмыш ар
мидДЕНДОРФ Александр Фјодоро- pə o, «Асија үзәриндә һөкмранлығын хеоложи газынтылар нәтиҹәсиндә шәк
вич (18.8.1815, Петербург — 28.1.1894, мүəссиси» (Есхил) кими мәшһурдур. сиз-шүбһәсиз мидијалылара мәхсус
Һелленурме, индики Ест.ССР Валга р- Онун Һакимијjәти дөврү м. тарихиндә бә'зи мадди мәдәнијjәт намунәләри
ну-рус тәбиәтшунасы, сәjjah. Петер- дөнүш нөгтəси олду; м. кичик бир чар- ашкар олунмушдур.м. инҹәсәнәти

бург ЕА акад. (1850). 1837 илдә Дерпт лыгдан Гәдим Шəргин ири дөвлəтинә Ашшур, Урарту вә Еламын тә'сирина
(Тарту) ун-тини битирмишдир. 1842— чеврилди. Мидијалылар Бабилистанла, мә'руз галмышдыр. Онун формалаш
45 илләрдә Узаг Шәргә, Шимали вә әһтимал ки, hәм дә скифләрлә иттифаг- масында көрүнүр, Луристaн тунҹ сти
Шəрги Сибирә- сəjahəт стмишдир. м. да Ашшур дөвлəтини дармадағын едиб, ли адланан мәдәнијjәтин мүəjjән дә
одевр үчүн Сибирин там тәбии-тарихи онун шм.-ш. вә ш. торпаглaрыны әлә рәҹәдә тә'сири олмушдур. Зәнн етмәк
тәсвирини вермишдир. 1870 илдә Бараба кечирдиләр. Манна, Урарту вә Скиф олар ки, Мидија тајфаларынын мадди
чөлүнү, 1878 илдә Фәрганә вадисини чарлығы да ишғал едилди. М. импери- мәдәнијjәти, инҹәсәнәти вә идеоложи
Тәдгиг етмишдир. 1883-85 илләрдә јасынын сәphəдлəри г.-дә Галис (иі- тәсәввурлари Хурвин, Мәрлик, Сиaлк
Русијада малдарлығын вәзијjәтини өj- дики Гызыл Ирмаг), чајына, ш.-дә исә вә с. археоложи абидəлəри илә тәмсил
рәнән експедисија ја башчылыг етмиш- Орта Асијаја, бәлкә дә Әфганыстана- олунанлардан фәргәәнирди.
дир. Атчылыг вә малдарлыг саһәсиндә дәк узанырды. Бөјүк бир дөвлəтин меј- ССРИ əразисинин ҹ.-г. Һиссаси дә да
селексија ишлари апармышдыр. Нова- дана кәлмәси, күлли мигдарда ганимə- хил олмагла бөјүк бир рекиoнун ин
ја Землјанын Шимал а.-нда бурун вә тин әлә кечирилмаси, "хәрач алынмасы ҹәсәнәтиндә ҝениш јајылмыш М.-скиф
Тајмыр ј-а-нда көрфәз М.-ун шәрә- задәҗанларын вар дөвлатинин артма- стилинин мөвчудлуғуну сөзләмәјә әсас

сына вә м. ҹәмијjәтинин ичтимаи-иг- вардыр.
Мидзости Кендзи 16.5.1898, fо- тисади инкишафына имкан japaтды. Гајада оjулмуш сәрдабалар, инҹә
кио—24.8.1956, Киото)-јапон кино ре- Чар, задəхан тəcəppҮфатларында вә сәнәт, хүсусилә ме'марлыг Һаггында
жиссору. М.-нин филмлəринин башлы- еләҹә дә мә'бəд торпагларында гул әмә- мүəjjән тәсәввур japaдыр. Бунлар Сә
ча мөвзусуну сосиал мәсәләләр, ән'- jинин хүсуси чәкиси артды. Шәхси тә- каванд јахынлығында мејитләри гојмаг
әнәви милли мәмшәт вә дүнјакөрүшү илә cәрруфатдан мәһрум oлaн азад адамлар үчүн гајада оjулмуш тахча, Сәһнә,
мүасирлик арасындакы зиддијjәт тәш- категоријасы мејдана ҝәлди. Ичма үзв- Дүкан и Давуд, Гызгапан сәрдабалары
кил eдир. Јапон гадынларынын тале- лəринин истисмары күҹләнди, синфи вә с.-дән ибаратдир. Бу сәрдабаларын
јинә һәср етдији филмләрдә реализм антагонизм дәринләшди; монархија гу- бир гисми јашајыш свинә бәнзәдилмиш
күчлүдүр. Филмлари: «Нанива елеки- рулушу мүстәбидлашди. дир. Сон заманлар Бабаҹантәпә, Тә
јасы», «Қион бачылары» (һәр икиси м. Һөкмдары Астиаг [e.ә. 584— дә Нуши ҹан вә с. јерләрдә ашкар едил
1936), «Сајкаку гадынлары» (1952; co- 550/49] задәҗанларын вә магларын нү- мишмә'бəдләр, мөһкәмләндирилмиш
вет прокатында «Куртизанка О'Хара- фузуну мәһдудлашдырмаға чалышыр- галача», сүтунлу зал вә с. М. дөврүнүн
нын һәјаты»), «Укeтcy, моногата ри» ды. Бүтүн бунлар М.-да дахили сијаси монументал абидәләриндәндир. Әһэмә
(1953), «Рәис Сансө» (1954) вә с. Филм- вәзијjәти мүрәккәбләшдирди. E.ә. 550/49 ниләр (haхaмaнишиләр) дөврү инҹә
ләрн Венесија Бејнәлхалг кино фести- илдә м. фарслар тәрәфиндән ишғал сəнəтинин формалашмасында ән мү
валында мүкафата лајик көрүлмүшдүр. стилди вә сатраплыг кими әһәмәниләр һүм компонен тәрдән бири ола М.
мидиЈА-гəдимдә әввәлҹә тајфа ит- (haхaмaници иләр) дөвлатинин инҹәсәнәтинин ролу һәддән зијадә бе
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1956, А.И. МИтори, Мария Мидди: субут сдир. Мндија дилиндә разылы. «Мидланд Банк» Midlandоварь

jүкдүр. Фарс михи јазысынын М.-да етноними <mada»дан јаранмышдыр. јасына күчлү тә'сир кестəрмиш.Тәр. Е.ә.
japaдылмасы вә анҹаг сонралар фарс- Етимолокијасы дəгигләшдирилмәсә дә 7 әсрин сону 6 әсрин аввал.1эриндә
лар тәрәфиндән мәнимсәнилмәси Һаг- jә'тин ки, мүтəxəссисләрин heсaб етдији ишғалчылыг мүһарибәләри дөврүндә
гында фикир сөзләмәк үчүн əсас вар- кими һәмин ад Иран мәншәлидир. М.-ын мүвәффәгијjәтләри годим дүнија -
дыр. М.-да маздаизм, сонралар исә Мидија тајфалары Иран јајласына ны снлары танымага мәчбур стди. м.
маглар тәрәфиндән тәблиғ едилән зәр- е.ə. 2-чи миниллијин сону —1-ҹи минил- барәсиндә јунанлар мә'лумат всүрмәјә
дүштилик вә онунла бағлы олан дини лијин аввәлләриндән кеҹ олма јараг кө башлады. М. ын Авропа да да, илк нөв
тә'лимләр кениш јајылмышды. чүб кәлмишләр. Һеродотун (е.ә. 5 әср) бәдә Тәдим Јунаныстанда мүəjjән тә" -

Сон Әһәмәниләр (haхaмaнишиләр) мә'луматына көрә м. алты тајфадан сири нәзәрә чарпыр. Бэ'зи атимларин
дөврүндә тәдриҹән сечилән Кичик М. (буслар, паретакенләр, струхатлар, көстəрди ји кими Миди ја тајфасынын
нәһајəт гəти олараг Бөјүк (Ашағы) М.- аризантлар, будиләр вә маглар) ибарәт ады олан «маг» Авропанын бир чох
дан, јə'ни әсл М.-дан ајрылды. Сонунҹу, идиләр. Ёһтимал ки, Мидија тајфа- халғларында каһин, мүнәҹҹим, сеһрбаз
сијаси ҹәһәтлән әһәмијjәтини итирәрәк лары даhа чох олуб. Һеродотун јазды- сөзләринин синониминә чсврилди. «Ма
әввәлҹә Парфија, сонралар исә Иран ғына көрә м. да фарслар кими ари киjа» сөзү дә һәмин тајфанын адындан
дөвлатинин тәркибинә дахил олду; адланырдылар. Һәлә гадимдән һинд- дыр. «Сатрап», «парадиз» («чар бағы»,
әһалиси етник хүсусијjәтләрини Иран диалектләриндә данышанлар «ов горуғу», «бағ», « ҹәннәт»), «сарапи »
итирәрәк фарслар, дикәр халг вә тај- өзләрини белә адландырырдылар. Е.ә. (мүгајисә ет: јунанҹa saгapis, фарсҹa se
фаларла гарышыб говушду. Еһтимал 3 әсрдә jашамыш Ератосфенә истинад гара, түркҹә sürара, гəдим русҹа «сара
ки, е.ә. 4 əсрин сон рүбүндә (бәлкә едән Страбон көстәрир ки, «Ариана панг») вэ c. кими сөзләр дә М.-а мәхсус
даћа әввәлләр) мустәгил м. дөвлəти, Фарс вә Мидијанын бир һиссәсинә, һәм- дур. Славјан дилләриндəк мис мә'на
вахтилә м. тәркибинә дахил олaн әра- чинин Бактрија вә Согдиананын шм. сыны билдирән «мед» сөзү дә әһтимал
зинин анҹаг бир һиссәсиндә—ҹәнуби һиссәсинә аид едилир» вә бу әразиләрин ки, «Мидија» сөзүндән јаранмышдыр.
Азәрб. әразисиндә (кечмиш Маннада) ја- сакинлари «демәк олар ки, бир дилдә Атропатенанын јерли тајфалары илә
радылды. Бу әразијә «Кичик Мидија», данышырлар» (jә'ни Иран дилләриндән гајнајыб-гарышмыш М.-ын бир кисми
«Мидија-Атропатена» вә ја садәҹә ола- бириндә). Антик дөврдә Мидија дили гəдим азəрб.-ларын етнокенезиндә мүəj
раг Атропатена дејилирди. М. ән'әнә-кими танынан дилин шәксиз Иран мән- jән рол оjнамышлар.
ләри һәмин әрaзидә һәлә бир нечә jүз шәли олмасыны тәкчә антик мүәллиф- Мәнбәләрдә М.-дан һәтта еркән орта
ил боjунҹа jашады. ләрин вә дикәр мәнбәләрин вердији ај- эсрләрдә белә мөвҹуд бир халг кими

Әд.: Азәрбајтан тарихи, т. 1, Б., 1961; рычајры сөзләр jox, һәм дә гоншу, хүн бәһс олунур.
Әд.: бах Мидија мәгаләсинин әдәбиі

Всемирная история, т. 1, М., 1955; Дья- адланан дилдән) гәбул етдији сөзләр дә
хи Иран тархшүнacлығында, Б. 1970; Мидија дилиндән (Орта Мидија дили јатына

; Алиев ИграрИстория
Б., 1960; ГрантовскийЗ. А., "Ран- мәтнларинолмамасына бахмајараг, бү- -Б. Британијада ири сәһмдар коммер
няя история иранских племен Передней түн бу материаллар Мидија дилинин сија банкларындан бири; 1836 илдә тә'
Азии, 1970; Cameron G. G., Histo- Иран диллəринин г. групуна айд ол- cиc eдилмишдир. 1923 илдән М.Б.»

of 1 early iran, Chicago, 1936; Laь св. мacыны һесаб етмәјә әсас верир. адланыр. «М.Б.» авиасија, електротех
М. eһтимал ки, е.ә. 1-ҹи минилли- ника, резин инһисарлары, инвестиси

rе mеde, 4]. А.», 1961, t. 249, 1; Cavai- jин әрвәлләриндә һәрби демократија- ја трестләри, сығорта ширкәтләри вә с.
апас Е., Арrороѕ du debut de Thistoire дaн еркән гулдарлыг ҹәмијjәтинә кечид илә сых әлaгәдәдир. Хариҹдә, oүмләdes medes, J.А.», 1961, t. 249, № 2.

мидиЈА ӘФСАНәләРИ—јарымта- лыг (атчылыг хүсусилә инкишаф етмиш- әманəт гәбул етмәк һүгугунда акент
дөврүндә jашамышлар. Онлар малдар- дән Москвада нүмajәндәлији, АБШ-да

рихи әфсанәләр. Һеродотун «Тарих» ди), әкинчилик вә сәнәткарлыгла мәш- лиjи вар.
әсәриндә вердији бу әфсанәләр Миди- ғул олмушлар. Сонралар м. маһир Мидлсбро (Middlesbrough) — Б.
јанын тарихи илә бағлыдыр. Онларын иншаатчы, зәркәр, мухталиф парча Британијада шәһәр. Јоркшир графлы
ичәрисиндә «Астиаг» вә «Томирис» әф- вә кејим нөвлəри һазырлa jан сəнəткар ғында, Тис чајы естуарисиндәдир. ӘҺ.
санәләри хүсуси јер тутур. «Астиаг»да кими шөһрәт тапдылар. Аристофаның 154 мин (1976). Гара металлуркија,
Мидија дөвлатинин сүтуту илә әлaгә- «Гурбағалар» әсәриндә көстəрилир ки, машынгајырма, ким ја сәнa jecи вар.
дар Һадисәләр, «Томирис»дә исә ҹәсур Мидија парчалары үзәриндә ат-хоруз- 1971 илдән Тиссајд конурбасијасы тәр
Һөкмдар гадын Томирисин вәтәни фә- лар, кечи-мараллар вә с. фантастик ҹан- кибинә дахилдир.
дакарлыгла мүдафиә етмаси тәсвир олу- лылар тасвир олунурду. мЙДУЕ) (Midway)-Сакит океанда,
нур. Мәншәји тарихи һадисәләрдән кө- Е.ә. 1-ҹи миниллијин аввәлләринә Һавај а-рынын шм.-г. групунда мәрҹан
түрүлсә дә, бу әфсанәләр јазыја алын- аид Ашшур тасвирләриндән мә'лум атоллу. Атоллун лагунунда саh. 5,2 км2
дығы дөврдә артыг халгын бәдии тә- олур ки, М. үстдән һејван дәриси бəрки- олан бир нечә ада (ән бөјүкләри Сенд
фәккүр сүзҡәҹиндән кечәрәк ҹилалан- дилмиш гыса голлу узун көрнәк кефир, вә Истерн-Ајленддир) вар. м. 1867
мыш, долғун сүжeт хәттинә малик әдә- сачларыны лент илә бағлајырдылар. илдән АБШ-ын мүлкүдүр. ӘҺ. 2,5 мин
би әсәр сәвијjәсинә jүксәлмишдиләр. Бу кезимин бә'зи деталлары М. тәрә- (1980). Сакит океандан кечән телеграф

Әд.: Мүхтəcəр Азәрбајҹан әдәбијјаты финдән Загрошјаны зонада jашамыш хәттинә хидмәт едән ст., аеродром, ма
тарихи, 2 чилддә, ч. 1, Б., 1943; Азәрбај- аборигенләрдән һәлә е.ә. 3-ҹү минилли- јак вә с. вар. Һәрби-дәниз базасыдыр.
уан әдәбијјаты тарихи, 3 чилддә, ч. 1, Б., jин сонларында, бәлкә дә даhа еркән Икинҹи дүнја мүһарибәсиндә м.
1960; Геродот, история, кн. 1—9, л., дөврдә көтүрүлмүшдүр. Даһа сонра- р-нунда (1942, 4—6 иjун) АБШ-ын опе1972.

лар антик јазычыларын әсәрләриндә ратив базасыны әлә кечирмәјә ҹәһд
мидиЈА-АТРОПАТЕНА (гәдим јун. «Мидија либасы» кими танынан кејим едән Јапонија һәрби-дәниз гүввэләри
вә лат. Media-Atropatene)-антик мән- енли көjнәк чахчурдан вә гыса бүрүн- нин зәрбә груплашмасы илә АБш до
бәләрдә Атропатенанын адларындан ҹәклән ибарәт иди. Е.ә. 6—5 əсрләрдә нанмасы арасында вурушма олмушдур.
бири (бах Атропат вә Атропатена мә- Мидија әсилзадəлəринин баш кезими мидһәд констиТУСИЈАСЫ
галәләринə). һәлә е.ә. 3-ҹү миниллијин сонларындан Мидһәд пашанын фәал иштирaкы илә
мидиЈАЛЫЛАР —e.ә. 9—7 əср аш- ма'лум олан вә јерли ән'әнәләрдән до- hазырланмыш илк Туркијә конститу
шур мәнбәләринә көрә Иран јајласынын ған тиара олмушдур. Мидијада jajыл- сијасы. 1876 ил декабрын 23-дә e'лан
Хәзәр дәнизиндән ҹ.-да, тәгр. индики мыш дикәр баш кезими башлыг-түрбан едилмишди. М.к. Түркиjәдә конститу
Зәнҹан—Һәмәдан, Гәзвин—Теһран 30- типик Иран кејими иди. Е.ә. 1-ҹи минил- сијалы монархијаны тәсбит етсә дә,
насында, һәмчинин ш.-ә вә ҹ.-ш.-ә доғ- лијин 2-ҹи гәринәсинин аввәлләриндә султанын һүгугларыны ҹүзи дәрәзәдә
руузанан р-нларда мәскунлашмыш кениш тарихи сәһнәјә чыхан м. Тәрби мәһдудлашдырырды. 1878 илдә н ә6
халг. м. Һаггында илк мә'лумат е.ә. Асијада мүһүм рол оjнамышдыр. м. дүлһәмид М.к.-на əсасəн сечилмиш мәҹ
9 әсрин 30-ҹу илләринә аиддир. Мух- зəнкин мадди вә мә'нәви мәдәнијjәт, лиси бурахды вә истибдадчы мүтлэги
тәлиф дөвр мәнбәләриндә онлaр amadai, инҹәсәнәт, дини тә'лимлар вә с. јарат - jәт режими јаратды. Ҝәнә түркләр ин
madai, matai (ашшур), madaj (гәдим мышдылар. Еһтимал ки, Мидија маз- гилабы (1908) нәтичәсиндә II Әбдүлһә
jәһуди), maktape (јени е'лам) mаdа даизмин вәтәни, гəдим мәркәзи олмуш Тид М.к.-ны бәрпа етмәјә мәҹбур олду.
(гәдим фарс), mеdоі (гэдим јунан mаdоі; дур. м. Мидија (хүсусилә Атропатена) мидһәд ПАША (Midhat Pasa) ӘЛ
мүгајисә ет Кипр мәнбәләриндәки «ma- әразисиндә jашајан, һәмчинин өн Аси- мәд (18.10.1822, Истамбул-10.4.1883
doi»ла) medi (латын), mark (гәдим ер- јанын дикәр гәдим халкларынын кә- (башга ма'луматлара корə i, jaxуд 8.5.
мәни) адлары илә мә'лумдурлар. Бу ад- ләҹәк нәсиллəринин (фарс, ермәни вә 1884), Тайф)-Түркијә дөвләт хадими.
парын дамысы нәтиҹә e'тибарилә М,-ын б, халгларын) мәдәнијjәт вә идеоложи- Дунај (1864-68) вә Бағдад (1869—72)
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зил.-ләринин кен.-губернатору, бөјүк мушдур. 1916 илдә Исвечрәјә мүһачи- едән <Јохсуллар» (1916), «Саaтбасаат»
зәзир (1872, 1876—77) вә с. вәзифәләр- рәт етмишди. Берлин пролетариатынын (1932), «Көкс» (1935), «Бансју дүзән
дә олмушдур. Османлы империјасы- 1919 ил јанвар тә'тилиндә иштирaкына лији» (1946—47), «Ики ев» (1947),
нын истисади, сијаси вә мәдәни кери- көрә Алманија мәһкәмә органлары тә- «Мәрһәләләр»(1947—49) повестларинин,
лијини арадан галдырмаг мәгсəдилә ис- рәфиндән 10 ил һәбс ҹәзасына мәһкум автобиографик «Нобуко» (1924—26) ро
лаһатлар кечирмәјә ҹәһд көстəрмиш- олунмуш, лакин Италија парламенти- манынын мүәллифидир. Јапонијада
ди. <Јени османлылар» һәрәкатына го- на сечилдијиндән азад едиләрәк вәтәнә т. Кобајаси вә М. адына әдәби мүкафат
шулараг Түркијанин илк конститусија- гарытмышды. Италија Коммунист Пар- тә'сис едилмишдир.
сыны е'лан етмишди (1876, 23 декабр). ти јасынын (ИКП) japaдылмасында
1877 илдә Әбдүлһәмидин әмри илә (1921) иштирак етмиш, икп МК-нын Әсери: Повести, М., 1958.

Авропада суркүндә олмушдур. 1881 ил- үзвү сечилмишди. Әд.: Логунова В., Жизнь
1921 илдә jенидән творчество Миямото Юрико, М., 1957.дә султан Әбдүләзизин өлүмүндә (1876) парламентә ссчилмишди; лакин ирти

«иттиһам олунараг» Таифә (Әрәбистан) чанын фитнәләри нәтиҹәсиндә депутат- МИЈАМото Кендзи (д. 20.10.1908,
сүркүн едилмишди; II Əбдулһәмидин лыг Мандатындан мәһрум cдиләрәк Јамагути префектурасы) — Јапонија
гатиллари тәрәфиндән өлдүрүлмүшдүр. Һәбсә алынмыш, 10 ил азадлыгдан мəh- коммунист һәрәкаты хадими. Кәндли

әд.: Фадеева И. Е., Мидхат па рум едилмишди. Икп МК-нын гара- аиләсиндә анадан олмушдур. 1931 ил
жизнь и деятельность, М., 1977. ры илә әввәлҹә Алманија ја, сонрадан дән Јапонија Коммунист Партијасынын

ССРИ-jә мүһаҹирәт етмиш, Гырмызы (ЈКП) үзвүдүр. 1932 илдә ЈЌП МК-нын
МИЕЛИТ (јун. myelos — онурға бејни) һәмкарлар Иттифаглары Интернaсиона- таблиғат вә тәшвигат шө'бәсиндә ишлә
— онурға бејнин илтиһабы. Илкин М.-и лы Иҹрайjjә Комитасинин, сонра исә мишдир. 1933 илдә ЈКП мк, мк Си
мухталиф нејротроп вируслар төрəдир, Бејнәлхалг Фәһлә Japдымы Тәшкилaты јаси Буросу вә Катиблијинин үзвү сечил
икинҹили м. исә инфексион аллергик Иҹраијjә Комитасинин үзвү вә бу тәш- мишдир. 1933 илдә һәбсолунмушдур.
просесләрдән, травма вә с.-дән баш ве- килатын ССРИ-дəки немајәндәси ол- 1945 илдә һәбсханадан азад едилдик
рир. М. заманы онурға бејнин гишалары мушдур. дән сонра ЈКП мк үзвү, 1946 илдә исә
вә синир, көкләри зәдәләнир. Илкин ЈКП Мk Сијаси Бүросунун (1955 илдән
оҹаглы м. кəскин башла јыр, темп-р Ф., Франческо Мознано о жизнь интер. ЈКП мк Рәјасəт hej'әти) үзву сечил.

jүксəлир, синир системинин функсија- националиста, пер. с итал., М., 1981. мишдир. 1946—49 илләрдә кП-нин
сы позулур. Синир һүҹејрәләринин мəhв органы «Дзенеј» журналынын редактору
олмасындан солғун паралич, һисси мизидлƏР (Mysiolacea)нали хәр- ишләмишдир. 1955—58 илләрдә ЈКП
позғунлуг, спастик парезләр мејдана чәнкләр јарымсинфиндән дәстә. Бәдәни- мк катиби вә «Акаһата» гәзетинин ре
чыхыр. Муалиҹәси: антибиотик- нин уз. 0,3—2,5 см, дәринликдә jаша- дактору (1957 илә гәдәр) олмушдур.
ләр, десенсибилизəедиҹи дәрманлар, јанларын уз. 18 см-дәк олур. Хариҹи 1958—70 илләрдә ЈКП МК-нын Баш
витаминлар, масаж, кимнастика вә с. көрүнүшүнә көрә креветкалара охшајыр. катиби иди. 1964 илдән ЈКП мк Рәја

ние повторными курсами больных с ин- чох, ССРИ-дә 100, о чумләдән Азәрб. 1970 илдән мкРәјасəт hej'әтинин сəд
Әд.: Жаркова А. к., Грязелече- Инкишафы метаморфозсуздур. 600-дән сәт һej'әти Даими Бүросунун үзвү,

фекционным миелитом, Киев, 1965. ССР-дә 35 нову вар. Азәрб.ССР-ин ридир. М. 1979 ил декабрын 15—24-дә

миәҹик КАРВАНСАРАСЫ, Ми- Einhnomysis benedcni jашајыр. Балыглар тиби Л. И. Брежнев башда олмагла
ширин суларында Paramysis facustris вә Москвада Сов. Икп МК-нын Баш ка

нәҹик карвансарасы—Азәрб.

CCP Абшерон р-ну Пирәкәшкүл к. ја- Мизија, мисија јун. Mysia)— шыглар апармыш вә Биркә Бəјанатүчүн јемдир. Иглимләшдирилишдир. Сов. Икп нүмajәндә hej'әти илә даны

хынлығында орта әсерләрә аид тарихи Кичик Асијаныі (индики Түркијə əра- имзаламыш укп нүмajәндә hei'әтинәме'марлыг абидәси (бах Гарачы карван- зисиндә) шм.-г. индә гәдим өлкә. Е.ә. 7 башчылыг етмишдир.сарасы).
МИЗАН (әр.;-өлчү, тәрәзи, чәки) әсрдә лидијалылар, е.ә. 6 әсрин орта- миЈАнә — Ҹəнуби Азәрб.-да (Иран)
орта әсрләрдә бир сыра јахын шәрг ларында фарслар, с.ә. 4 əсрин сонунда шәһәр. Тәбриз— Теһран автомобил јолу
өлкәсиндә, очүмләдән “Азәрб.-да ба- Македонијалы Искәндәр ишғал етмиш- кәнарында, Гызылүзән чајы вадисин
зарда маллары чәкмәк үчүн истифадә ди. E.ә. 3—2 асрләрдә Пергам падшаһ- дəдир. Д.). ст. ӘҺ. 28,5 мин"(1976). Jүн.
едилән тәрәзи. М.-да чәкилән маллар- дығына, е.ә. 133 илдә исә Романын Аси- күл сәнаје мүəссисəлəри вар.
дан хусуси көмрук (М. пулу) алыныр- миЗРАБ (әр. А-симли м. Азәрб.-ын rəдим шәһәрләриндән
ды. М. пулуну тәрәзијә бахан ми - мусиги дир. М. Һаггында орта әср мүәллиф
зaндaрлaртонлајырды. аләтләринин (тар, уй, саз, китара вә ләриндән Ибн Хордадбеh, Jә'губи, Ибн
МИЗАН, cә һнә мизаны-тама с.) сәсләнгдирилмәси үчүн мал бујну- әл-Фәхиһ, Истахри, Ибн һавгәл, Мү
шанын бу вә ја дикәр моментләриндә зундан (бә'зән сүмүк вә пластмасдан) гәддәси, Идриси, "һәмдуллаһ Гәзвини
актјорларын сәһна:15 јерләшмәси. м. дүзәлдилән назик кичиҹик пластин. вә 6. мә'лумат вермишләр. Әрәб мән
пjесин мазмунунун ачылмасында əсас Ганунда чалмаг үчүн металдан ојмаға- бәләриндә Мәјаниҹ адландырылан м.
ифалә васитәләриндәндир. Гамашанын бәнзар, хүсуси м. Һазырланыр. əтрафында тахил, чәлтик, памбыг, мүх:
үслуб вә жанры м. гурулушунун "ха мизРАГ — дешиҹи сојуг силаћ, низә- тәлиф мејвә вә с. jетишдирилирди."7
рактери илә мүəjjән едилир. нин бир нөвү. Металдан дүзәлдилир, әсрин орталарында М.-ни əрəбләр иш
МИЗАНТРОПИЈА (јун. misanthro- ағаҹ, јахуд метал салын уҹуна кечири- ғал етди. Аббасиләрин Азәрб.-дакы
pia, miséo— нифрәт едирәм + anthropos лирди. Әcacән, әлбәјаха дөјүш заманы илк haкими Jәзид әл-Мүһәлләби м. јə
— инсан) — инсансевмәзлик + инсана истифадә, едилирди. Тунҹ дөврүндән һәмдани әрәб гәбиләсини көчүрдү. Бә
нифрәтетмә, , адама јовушмазлыг. кениш јајылмышды. Пијада гошунлар- лазуринин (9 əср) мә'луматына көрә,
МИЗДАХКАН -- Харәзмдә орта әср шә- да 18 әсрәдәк, ствари һиссәләриндә исә гәбилә башчысы Абдуллаһ ибн ҹәфәр
Һәр јери (индики Гарагаллаг МССР-ин Биринчи дүн ја мүһарибәсинәдәк (бә" - шәһәри абадлашдырды. Әрәб хилафә
Хоҹејли ш.-ндән 3—4 км ҹ.-да). Еркән зи өлкәләрдә 19 әсрин 30-чу илләрина- тинә гаршы башланмыш хүррәмиләр
феодализм дөврүндән 15 әсрәдәк һөв- дәк) галмышды. Совет сүвари дәстәлә- һәрәкаты М.-ни дә бүрүмүшдү. Мүх
ҹуд олмушдур. Шәһәр јери истеһкам риндә 1931 иләдәк истифадә олунмуш- тәлиф дөврләрдә Саҹиләр вә Рәввади
галыглары олан Ковургаладан, гәби- дур. Азәрб. әразисин тән Тунч вә Дә- ләр дөвлатинин тәркибинә дахил олан
ристан вә Мүзлүмжан Сүла мәзары мир дөврләринә, һабелә орта әсрләрә м. и 11 әсрин орталарында Сәлҹуги
(13 әсрин сону—14 әсрин әввәли) гал- аид хејли М. намунəлəри тапылмыш- ләр тутду. М. 12 әсрдә әввәлләр Ағсон
мыш ики тәпәдән ибаратдир. Археоложи дыр. Ақсу р нунун Нүјди јахынлы - гуриләр, сонралар исә Елдәҡәзләр дөв
тэдгигатлар (1928—29, 1962, 1964—65) Еындакы антик дөврә аид некрополда лəтинин тәркибиндә иди. М. әһалиси
заманы М., hабелә Харәэмин дин та М. типли силаһлара даhа чох гəсадуф 1210/11 илдә Елдәкәзләрин заифләмә

олунмундур.

рихинә даир материаллар ашкар едил МИЈА Мото Јурико (гызлыг фамили-муш күрҹү феодалдарына кəскин му:
синдән истифада едәрәк Азәрб.-а сохул

мишдир.
јасы —Tјудзо) (13.2.1899, Токио — гавимәт көстəрди. 1225 илдә М.-ни Ха

әд.: Ягодин В. Н., Ходжа - 21.1.1951, Токио)— јапон
Вов т. к., Некрополь древнего Миздах јазычысы. размшаһ Ҹәлаләддин ишғал етди. h.

1931 илдән Јапонија Коммунист Парти- Гәзвининин ма'луматына көрә әввәлләркана, Ташкент, 1970.

јасынын үзвү. 1927 — 30 илләрдә ССРІН абад шәһәр олан м. монгол ишғалы
МизиАНО (Мisiano) Франческо (26. да јашамышдыр. Јапон әдәбијјатында заманы хејли дағылды вә тәнәззүл
6.1884, Калабрија, Ардоре — 16.8.1936, сосиалист реализминин көркəмли нү: едәрәк кәндә чеврилди. 13 әсрин 2-ҹи
Москва)-Италија вә бејнәлхалг фәһ- мa jәндәсидир. Јапон кәндлиләринин, јарысындан М. Елханиләр дөвлəтинин
лә һәрәкаты хадими. 1907 илдә йта- фәһләләринин, зәһмәткеш зијалыла- тәркибинә дахил иди. Султанијjә-Конја
лија Сосиалист Партијасына дахил ол- рынын һәјат во мубаризәсиндән бәһс карван јолу М.-дән кечирди. М. 15 əср
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1.

миЈАНКУ — Азәрб.ССР Масаллы р-ну- г. Александров вә Р. Тәһмасиблә бир
нун Һишҡәдәрә советлијиндә кәнд. Р-н кə), «Маһны белә japaныр» (1959, Р.
мәркәзиндән 20 км ҹ.-да, Буровар сил- Тәһмасиблә биркә) бәдии филмларинин
силәсинин шм.-ш, әтәјиндадир. ӘҺ. 993 гурулушчу реж.-у олмушдур. м. Һәм
(1982); чајбеҹәрмә вә һејвaндaрлыгла чинин әксәр филмларинин сcенари мү
мәшғулдур. Сәккизиллик мәктәб, клуб, эллифидир. Филмлари Азәрб.-да инги
китабхана, тибб мәнтәгәси, рабитә шө'- лаби мүбаризә, гадын азадлығы, вәтән
бәси вар. пәрвәрлик вә с. Мөвзулара һәсредил
МИЈАНПУp-cacән, әрик вә шафталы мишдир. Кинода чәкилмишдир.
гахындан һазырланан чәрәз. Чəјирдәји миКАЛАР — лајлы гурулушлу мине
чыхарылараг гурудулмуш мејвәләрин раллар (алүмосиликатлар) групу. Үму
арасына гоз вә ја бадам ләпәси гоjулур, ми формулу R, R2—3[AlSi,O10](OH,F).;
сонра онлар сапа дүзүлүр. Мәнуби бурада R, = K, Na; R=AI, Mg, Fe, Li.
Азәрб.-да әнҹирдән дә м. дүзәлдилир. М.-да к“ Nat, Ca2 +. Ва2+, Rь*,

Мијанә. Гыз көрпусу. 12 әср. ланыр. Азәрб. ССР-дә мејвәчилик р-н- Cst-ла, Mg2 вә Fe2+sc2 1. Јn2+-ла,
дә Гарагојунлу вә АғГОјунлу дөвләтлә- ларында, хусусилә Ордубадда кениш А13+v3, Cr3+, ті4 +, Gаз - да вә с.
ринин, 16 әсрин башланғыҹындан исә jajылмышдыр. изоморф әвәз олунур. Кимјави тәрки
Сәфәниләр дөвлəтинин тәркибиндә ол- мило (Milhaud) Даријус (4.9.1892, бинә көрә м. үч група бөлүнүр: алу
мушдур, Сәфәниләр дөврүндә М.-нин Франса, Екс-ан-Прованс—22.6.1974, миниумлу М. — мусковит, парагонит
тәсәрруфат həјаты нисбәтән дирчәлди. Ҹеневрә)-франсыз бәстәкары, дири- NaAl; [Aİsi,Oіојон), магнезиумлу

шаф етди. Ханлыглар дөврүндә әрдә- тунун үзвү (1956). «Алтылыг» адлы домелан KFe [AISіO,0ј он, F), ли
Шәһәрдә тичарәт вә сәнәткарлыг инки- жор, мусиги тəнгидчиси. Франса Ин- дәмирли м. — флогопит, биотит, лепи

бил ханлығына дахил олан М. Түрк- бәстәкарлар групунун иштиракчыла- тиумлу, М. — лепидолит, синнвалдит
мәнчај мүгавиләсинә (1828) əсасəн Ира- рындан олмушдур. «Боливар» (1943) кLiFeAl[ AlSi,ool (он, F), тајниолит
нын тәркибиндә галды. операсы, «Одлу тәср» (1954) кантатасы кLiMg.[SiO2 (OH, F),. Ванадиумлу,

Иран ингилабы (1905—11), һәмчи- вә с. әсәрләри халг азадлыг мүбаризә- хромлу вә с. м. да раст кәлир. М.
нин демократик һәрәкат (1945—46) дөв- си мөвзусундадыр, м. «Орфејин из- моноклиник сингонијада кристаллашыр,
рүндә м. əhaлиcи дә шаһ үсули-идарә- тираблары» (1924), «Христофор Ко- адәтән, алтыбуҹаглы лөөлә uәкилли
синә гаршы мүбаризәдә фәал иштирак лумб» (1928), «Фијеста» (1958, вә c. кристаллар әмәлә ҝәтирир Сәртлији
етмишди. м.-дә Азәрбајҹан Демократ операларын, «Дамда өкүз» (1919) вә 2,5—3, сыхлығы Fe ун миг дарындан
Фиргәсинин тәшкилaтлaры вар иди. «Мави експресс» (1924) балетларинин, 12 асылы олараг 2770--3330 кг/м?. Ашынма
М. əhaлиcи монархијаја вә империа- симфонија вә с. мусиги әсәрләринин, нәтиҹәсиндә м.-дан к,0 ,аз олан вә ја
лизмә гаршы jөнәлмиш Иран ингилабын- бир чох мәгалә вә китабларын мүәлли- hеч олма јан су илә зэнкин һидромикалар
да (1978—79) да иштирак етмишдир. фидир. әмәлә кәлир. М.-дан електротехника,

М.-нин «. "һиссәсиндә, Гафланты микАдо (həрфи мә'нада — мөһтәшәм радиотехника вә авиатехникада истилик
д.-нын әтәјиндә, Гызылүзән чајы үзә- дарвазалар)— Јапонијада император вә електрики изолə едән материал кими
риндән салынмыш көрпү («Гыз көр- титулу.. (хүсусилә мусковит вә флогопитдән),
пүсү» дә адланыр; 12 әсрдә тикилдији миKAылЗАдә Әлипаша Микajыл тикинти, резин, семент сəна јесиндә, хү
еһтимал едилир) гэдим ме'марлыг аби- оғлу (1888, Бакы --2.10.1962, Бакы) — cуси оптик шүшәләрин һазырланма
дәсидир. Китабәсиндә көрпүнүн 15 әc- Азәрб.-да Совет Какимијjәти уғрунда сында, боја вә пластик күтлә йcтehca
рин сонунда ме'мар Мәһәммәд Осман мүбариз. 1917 илин мајындан Сов.йка лында истифадә олунур. М.-ын синтез
оғлу тәрәфиндән тә'мир eдилдији көҫтә үзвү. 1914 илдән ингилаби һәрәката го- (сәнаје әһәмијjәтли) методлары һазыр
рилир. Көрпүнүн јахынлығында Шаһ шулмушдур. 1918 илдә Гырмызы гвар- ланыр. Јатаглары ССРИ, Һиндистан,
Аббас карвансарасы (17 əср) галыр. дија сыраларында əксингилабчылара Бразилија, АБШ, Канада вә Мадагас
Гафланты д.-нын үстүндəки Тыз галасы гаршы вурушмуш, Ҹавад газасында карда ма'лумдур.
(?), шәһәрин јахынлығындакы 24 ашы- Советләрин, кәндли комитәләринин тәш МИКАНИТ (инк. вә фр. mіса—мика се
рымлы Мијанә көрпүсү (1842 илдә тә'- килиндә иштирак етмишдир. Бакы ком- зүндэн)-бир-биринә лак.ла бирләшди -
мир eдилмишдир), еләҹә дә Ҹүмә мәсҹи- мунасынын мүвәггәти сүгутундан сонра рилмиш мика тәбәгәләриндэн ибарәт
ди (?), Имамзадә Исмајыл түрбәси кизли фәалијjәтә кечмиш, 1919 илин материал. Електроизолјасија материалы
(Кәмаләддин түрбәси дә адланыр) вә декабрында һәбс олунмушдур. Азәрб.- кими ишлэдилир.
онун јанындагы минарә (1842; Күнд. да Совет Какимијjәтинин гәләбәсиндән миКЕЛАНҸЕЛо Буонарроти
13 м) ән јахшы абидәләридир. сонра мухталиф тәсәрруфат саһәләрин- (Michelangelo Buonarroti, Микелан

дә чалышмышдыр.

әд.: Азәрбајтан тарихи, ч. 1—2. Б., миKAылов Микajыл Јусиф оғлу нардо ди Буонаррого и
jоло ди Подовико и 1 ио

нын хv әср тарихинә даир очеркләр, Б., д. 31.12.1903, Бакы) — Азәрб. совет мони; 6.3.1475, Капрезе, индики Кап

аср әрәб чоғрафијашұнас-сәлаһлары Азәр- артисти (1943). Азәрб.CCP әмәкдар ин- Рома) — ита тјан һе јкәлтәрашы, боја

м. Х., іх әсрин икинҹи јарысы — XI əср- нун илк реж.-ларындан олан М. 1924 нијjәтинин эн көркəмли нүмa jәндәләләрдә Азәрбајҹан феодал дөвләтләри, Б., фәалијjәтә башламыш, чохлу сә- риндән бири. Капрезе ш. Һакиминин
нуб ханлыглары, Б., 1979; Али - за де нəдли-хроника филмләр оғлу, олан м. бојакар ҹ. Ҝирланда jo
А. Социально-экономическая и поли- чәкмишдир. Илк бәдии филмини («Лә- (1488 — 89) вә һејкәлтәраш Бертолдо
тическая история Азербайджана XII— тиф») 1930 илдә japaтмышдыр. Сонра- ди Ҹованни,дән (1489—90) дәре алмыш
XIV вв., Б., 1956; Буниятов З. М., лар Исмәт» (1934), «Бир аилә» (1943, дыр. Јарадыҹылығынын инкишафына
Азербайджан в VII—IX вв., Б., 1965; je

«отто, Донате..ло, Мазаччонун, еләтоонун, Государство атабеков Азербай
джана (1136—1225 гг.). Б., 1978. ҹә дә антик һејкәлтәрашлығын бөјүк

1ə'' ири олмушдур. Һэлә илк әсәрләрин
миЈАНӘ БАБА ТҮРБәси — Түр. дә («Мадонна пилләкән јанында», «Кен
ССР Каахка р-нунун Мијанә к.-ндә таврларын дөјүuү», һәр икиси мәрмәр,
орта асрләрә аид ме'марлыг абидәси. тәгр. 14900 — 92, Буонарроти музеји.11 асрдә (орнамент бәзәкләри вә үзлү Флоренсија) м. јарадыҹылығынын
jү, 14 əср) суфи шаири Әбу Сәидин башлыҹа ҹәһәтләри — образларын мону
гебри үзәриндә тикилмишдир. Баштағ менталлығы, пластик күчү вә драматиз
лы вә күнбəзли M.б.т. бишмиш кәрпич ми, инсанпәрвэрлик һиссләри бүтүн тә
дән инша едилмишдир. Түрбэнин ширли фәрраты илә өзүнү бүруза верир. Ро
керамика илә үзлүк чәкилмиш баштағы, мада оларкән japaтдығы «Исанын меји
интерјериндәки орнамент бәзәкләри вә ти үзәрин,дә ағлашма» («Пјета»; 1498
сәтһиндәки кәрпич һөркүсүндән әмәлә 1501, Мүгәддәс Пјотр килсәки, Рома)
хәлән нахышлар декоратив еффект ја Пејколи М. үслубунун пүхтәләшдији -
радыр. ни көстәрир: дəрин мә'налы бу әсәрин
ми)Анәҹи EJнәлГУЗАТ — бах Һә- «Исмәт» филминдән кадр. Реж. жас иде јасы эсл инсани кəдəр, өвлада
әдани Ејнәлгузат Мијанәҹи, М. Микa jылов. мәһәббәт кими нәҹиб һиссләрин

лда

вә техники

А.,

тә
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Мәрмәр.

тә

дылмасы», «Һәрванын japaдылмасы», т., Эротика Микеланджело, Собр. соч., т.
«Күнаһкарлыг вә ҹәннәтдан говулма», 10, М., 1961; Стоун и., Муки и радо"
«Нуһун гурбаны», «Дүнја дашгыны» сти, М., 1971; Лазарев в. н.Микелан
вә с.) јерләшдирилмишдир. Үмумијjәтлә джело, в его кні Старые итальянские ма
капелланын 18

м һүндүрлүкдә олан келанджело Буанарроти. М., 1977; Ми
плафонунда 343 инсан фигуру тәсвир келанджело него, времяСтатейм..
Һәјата мүнасибəтиндә бәдбинлик japaн- скульптор, пер. с итальянского, М., 1979;
мыш, бу да онун Флоренсијада Сан- Кристофанелли Р. Дневник Ми
Лоренсо килсәсиндә japaтдығы мәшһур келанджело Неистового, М., 1980.
Медичилəрин сəрдабасы (1520—34) hej- микЁНА (Mykenai)—Арголиддә (Ју
кәлтәрашлыг вә ме'марлыг ансамблын- наныстанын ҹ.-унда) гадим шәһәр. Ёке)
да əксини тапмышдыр. м. 1534 илдә мәдәнијjәтинин сас мәркәзләринлән
һәмишәлик Рома ја көчмүш, Сикст ка- иди. Е.ә. 3-ҹү минилликдә кичик ја
пелласынын меһрабында «Мәһшәр күнү» шарыш јери олмушдур. Е.ә. 17 асрдән
адлы монументал фреска үзәриндә иш- ахаjларын пајтахты иди. М.-дан та
ләмишдир (1536—41). М. тәгр. 1537 — 38 пылмыш зəнкин әшјалар (зәркәрлик мә'

«Давид. илләрдә «Брут» бүст-һејкәлини (Фло- мулаты, гызыл маскалар, фил сүмүүн
ренсија Милли Музеји), 1542—50 ил- дән бәдии мә'мулатлар, е.ә. 15 әсрә аид

1501 — 04. ләрдә Ромада Паолина капелласынын фил сүмүjүндән һејкəлчикләр вә с.)Флоренсија
Рәссамлыг фрескаларыны, 1550—55 илләрдә исә jүксәк сəнəткарлыг нүмунәләридир. Е.ә.
Академи јасы өз гәбирүстү абидәси үчүн нәзәрдә тут- 16—15 əсрләрдә акрополда истећкам
Галере јасы. дуғу «Исанын мејити үзәриндә ағлашма» лар вә сарај тикилмишди. E.ә. 1400 —

килсәси, Флоренсија) адлы дөрдфи- чирмишдир. Е.ә. тәгр. 1200 илдә М. јан; :
рәннүмүдүр. М. 1501 илдә Флоренсија ја гурту hејкәл, јаратмышдыр. М.-нун ғындан мəhволмушдур. Сонралар бәріна
гарытмыш, гәлдар Медичилəрин һөкм- мемарлыг саһәсиндәки фәалијjәти дә eдилсә дә е.ә. 470 илдә Аргос әһалиса

тәрәфиндән јенидән дағыдылмышдыр.ранлығына сон гојмуш республика вә
1876 илдән археоложи газынтылартәндашларынын гәһрәманлығыны
(фасиләләрлә) апарылыр. М.-да тиббчәссүм етдирән символик әсәрләр үзә
музеји вар.риндә ишләмишидир (5 м-дик «Давид»

Һејкәли, мәрмәр, 1501—04, Флоренсија Әд.: Блаватская Т. В., Ахей
Рәссамлыг Академијасы Галерејасы). ская Греция во втором тысячелетии до н.

Э., М., 1966.1505 илдә папа II Јули м.-ну Рома ја
чағырмыш вә она өзүнүн мәгбәрәсини МИКЕНАС Јуозас Јокубо (12.2.1901,
japaтмaғы тапшырмышды. Мәгбәрә һәҹ Скарлупис хутору, индики Латв.ССР.
ми, әзәмəти, көзәллији бахымындан дүн ин Даугавпилс р-нундадыр—24.10.1964,
јада јежанә вә надир сәнәт әсәри олмалы Вилнүс)-Литва совет Бејкәлтәрашы.
и ди; мәгбәрәнин лајиһәләри тез-тез дә Литва совет hејкәлтәрашлығынын ба
јишдирилдијиндән онун иншасы бал ниси. ССРИ халг рәссамы (1961). ССРИ
ныз 1545 илдә баша чат дырылмышды. Рәссамлыг Академијасынын м. үзвү
м. мәгбәрә үчүн нәзәрдә тутулмуш бир (1954). ССРИ Дөвлат мукафаты лау
сыра һејкәлләр _japaтмышдыр («Муса», реаты (1947). 1952 илдән Сов.ЙКП узвү.
1515—16, Сан-Пјетро-ин Винколи кил Каунас (1922—26) вә Парисдә (1927
сәси, Рома; «Үcјанкар гул» ва «Манве 31) охумушдур. Әсәрләри: «Ана» ба
рән гул», һәр икиси 1513—16, Лувр, релјефи (мәрмәр, 1935), Нjy-Јоркдакы
Парис). М.-нун əн мөһтәшәм вә әзәмәтли
ранккарлыг әсәри Ватикандакы Сикст
капелласы таванынын (плафон) фрес
каларыдыр (1508—12). Ренессанс дөврү
монументал декоратив сəнəтинин мисил
сиз наилијjәти са jылан бу плафон рәсм
ләринин мөвзусу Библија әфсанәләри ва ЕНГЕ В EMIAS
рәвајәтләриндән көтүрүлмүш дүр. Тава

нын мәркәзиндә доггуз дүзбучаглы лөв- капелласынын фрескаларында н. Ватикан.
«Пејғәмбәр и јеремија). 1509—12. Сикст J. Мике

на с. Илк
hə, oнлaрын әтрафында исә 20 чылпаr Рома. гарангушлар».
кәнч фигуру, мәрмәр тахтларда отур Кипс. 1964.
муш 7 мүдрик пејғәмбәрин вә 5 сивил- диггәтәлајнгдир. 0, 1546 илдән Рома Виднүс.

ланын сурәтләри, Һәмчинин драматик дакы Мүгәддәс Пјотр килсәсинин лајн
мазмунлу композисијалар («Ишығын һәси үзәриндә ишләмиш, онун меһраб
зүлмәтлән ајрылмасы», «Күнәшин, ајын һиссасини классик ме'марлыг ордер
вә биткиләрин japaдылмасы», «Торпа - ләри системи үзрә мөһтәшәм динамик
ғын судан арылмасы», «Адәмин јазі формаларда һәлл етмишдир. М. Ренес

санс дөврү ме'марлығында монументал
ансамбл проблеминин һәлли саһәсиндә
илк Тәшәббүс көстәрәрәк Капитоли
мејданыны лајиһәләшдирмишдир. м.
гоча јашларында поезијаја дала чох Үмумдүнја сәркисиндә Литва павилјону
мараг көстəрмиш, əсасəн мадригал вә үчүн «Литва» hејкәли (кипс, 1939),
сонетләр јазмышдыр. Сағлығында ше'р- Калининградда «Гәләбә» hејкәл групу
ләри дәрч олунмамышды. Илк шер- (тунҹ, 1946), Зараса) ш.-ндә М. Мел
ләр» китабы 1623 илдә нәшр едилмиш- никајтенин абидәси (тун, 1947—55),
дир (Д. Шостакович М.-нун сөзләринә «Сүлһ» (кипс, 1960), «Илк гарангуш -
вокал сүита јазмышдыр). М. јарадыҹы- лар» (кипс, 1964) вә с. Педагожи фәа
лығы инсан шәхсијjәтинә пəpəстиш, ин- лиjjәт көстəрмишдир (1946 илдән проф.)
санын бөјүклүүнә вә көзәллијинә инам Мики РЛәр— Һиндистанын Ассам
һиссләри илә ашыланмышдыр. м. мү- штатында jаша јан халг. Тәгр. 230 мин
бариз инсан вә вәтәндаш олмуш, доғма нәфәрдир (1978). Дилләри Тибет - Бирма
јурдунун истиглалијjәти вә азадлығы дилләринә аиддир. Əсасэн, экинчилик
арзусу илә jашамышдыр. лә мәшғулдурлар. Диндарлары анимиз

Флоренси јада Сан-Лоренсо килсәси Әд.: hәбибов Н., Микеланҹело, мә ситајии сдир.
нәздиндә Лауренсиана китабханасынын Б., 1977; Роллан Р., жизнь Микелан- микЛАШЕВСКАЈА Наталија Михај
естибүлү ва пилләкәләри. 1523—68. джело, Собр. соч., т. 2, М., 1954; Манн ловна (24.12.1909, Чернигов губ,-нын



МИҚОЈАН 553

ГӨкүн

Стародуб ш., инди Гвинејада мүстәгил Папуа Иттифагы иштирак етмиш, Совет haкимијjәти мү
ки Брјанск вил. -ндә дөвлəти japaдылмасы барәдә лајиһә һа- вәггәти деврилдикдән сонра Бакыда
дир—7.5.1981, Ба - зырлaмышдыр. Сэjahәтләринин күндә- кизли фэалијjәт көстэрмишдир. 1919
кы)— Азәрб. совет лији Д. Н. Анучинин редакторлугу илә илин мартындан Гафгаз өлкә Комито
сәнәтшунасы. Сонәт 1923 илдә чап едилишдир. 1947 илдән си (ГӨк) Бакы бүросунун үзвү олмуш,
шүнаслыг Доктору ССРИ EA Етнографија Ин-ту М. -М.-ын октјабрда тапшырығы илэ(1969). 1943 Илдэн адыны дашыбыр. 1979 илдә Австра- Москва ја кетмиш, В. И. Лениндә ке
Сов, икп үзвү. лија Иттифагында (Сиднеј ш.-ндә) рүшмүшдүр. 1920 илин апрелиндә 11
Азәрб. Дөвлат Рәс Миклухо-Маклај ад. ҹәмијjәт japaдыл- ҹи Гызыл Орду илә Бакыја кәлмишдир.
самлыг Техникуму мышдыр (президенти М.-М.-ын нә- 1920 илин сентјабрында Азәрб. Һәмкар
ну (1935) вә АДУ-ну вәси Роб Миклухо-Маклајдыр). Һаг- лар Иттифаглары Шурасынын сэдри
(1942)битирмишдир. гында филмләр чэкилмишдир. сечилмиш, окт јабрдан Нижни Новгород
1944 илдән Азәрб. әд.: Чумаченко А., Человек с да (индики Горки ш.), сонра Ростов
CCP EA Me'марлыг луны, Улан-Удэ, 1979; Путилов Б. н., Донда рәһбәр партија ишиндә ча
вә инҹәсәнәт Ин-тунда ишләмишдир. Николай Николаевич Миклухо-Маклай, лышмышдыр. 1926—46 илләрдә ССРИ
Əсас елми ишлари 18—19 асрләр Азарб. м., 1981. халг хариҹи вә дахили тиҹарәт, јејинти
дивар рәсмларинин, 19 аср Азәрб. рәс- микЛУхо-МАКЛА) САҺили- Je- сәна јеси комиссары, хкс сəдринин мүа
самларынын (Мирзә Гәдим Ирәвани, ни Гвинеја а.-пын шм, -ш. саһилбоју - вини ишләмишдир. Бөјүк Вәтән мүһари
Мир Мөсүн Нәвваб вә б.) јарадыҹы- нун бир һиссаси. Уз. 300 км. Тропик боси заманы Гызыл Ордунун тәҹhизи,
лығынын, Азә рб. совет тәсвири сәнәти- мәшәләр вә каучук ағаҹы плантасија- азад едилмии р-нларда х.т.-нын бәр
нин тэдгигинә һәср едилмишдир. Бо- лары вар. 1871—72, 1876—77 во 1883 пасы мсәләләри илә мәшғул олмуш
јакарлыг ишлари дә вар. илләрдә бура да јашамыш во тəдгигат- дур. 1947—55 илләрдә ССРИ Назирләр

Әсәрләри: Рустам Мустафаев, лар апармыш Н. Н. Миклухо-Мак- Совети содитинин мүавини (һәмчинин
Б., 1959; Сергей Ефименко, Б., 1964; Ста- ларын шәрәфинә адландырылмышдыр. 1946—49 илләрдә хариҹи тиҹарәт,
новление и развитие искусства социалис- микОБАКТЕРИЈАЛАР (Mycobacte- 1953—55 илләрдә тиҹарәт назири),
тического реализма в Советском Азербай- rium) (јун. mykes —көбәләк + бактери- 1955—64 илләрдә биринчи мүавини,джане, Б., 1974. јалар)— актиномисетләр синфиндән бак- 1964—65 илләрдә ССРИ Али Совети Ра:
Миклошич (Miklosich, Miklosic) теријалар ҹинси. Ендоспор әмәлә кəтир- јасəт hej'этинин сəдри иди. Партијанын
Франс (Франјо) (20.11.1813, Радомер- мир, һәрәкәтсиздир, траммүсбәтдир; 10—24-ҹү гурултауларынын нүмa jәндә
шак, Лутомер ш. јахынлығында—7.3. бөлүнмә вә тумурҹугланма јолу илә си, 1923 илдән мк үзвү. олмушдур.
1891, Bјана) — Австрија вә словен дил- чохалыр. Тәркибиндә каротиноидләр 1926 илдән ҮИК(б)П'мк Сијаси Бү
чиси. Вјана EA акад. (1851), Петербург олдуғу үчүн колонијалары сары, нарын- росу үзвлүjүнә намизэд, 1935 илдән үз
EA (1856) вә башга академијаларын үз- ҹы, јахуд гырмызыдыр. Сапрофит вә вү, 1952—66 илләрдә Сов. Икп мK Pəја
вү. Славјан диллəринин грамматика вә паразит нөвлэри кениш јајылмышдыр. сәт һej'этинин үзвү иди. ССРИ Али Со
лексикасынын мүгајисəли-тарихи өjpə- Бир кисми азот фиксəедән микроорга- ветинин (1—9-ҹу чағырыш) депутаты
нилмасинин банисидир («Славјан дил- низмлардир, диҝәри инсанда вәрәм, ҹү- олмушдур. Игтисадијјата вә партија та
ләринин мүгајисали грамматикасы», зам вә с. хәстәликләрә сәбәб олур. рихинә даир әсәрләри вар. 6 дәфә Ленин
ч. 1—4, 1852—75; «Славјан дилләри- микозЛАР (јун. mykes—көбәләк)- ордени, 2 башга орден вә медалларла
нин етимоложи лүғәти», 1886 вә с.). паразит көбәләкләрин инсан вә һејван тәлтиф едилмишдир.
микЛУхо-МАКЛА) Николај Ни- организминдә төрәтдији хасталикләр. Әсәрләр и: 10-летие
кола јевич (17.7.1846, индики Новгород Инсанларда эсасын дəрини зəдэлэјир Азербайджана, газета «Правда», № 117, 28

Советского

вил., Боровичи р-ну, (дерматомикозлар). М.-ын инсанлар апреля 1930 г., Бакинская организацияРождественској к. — арасында jajылмасы көбәләјин пато- большевиков в 1917—1918 гг., в кн.: Победа
14.4.1888, Петер кенлијиндән, организмин мүдафиә гүв- Великой Октябрьской революции, м.,
бург)-рус алими, Вәсиндән, хариҹи амилләрин тә'сирин- М., 1970; дорогой борьбы, М., 1971; ви воспоминания о Ленине,
сəjjah, етнограф вэ дән асылыдыр. Һејванларда
иҹтимаи хадим. эсасəн к.т., хәздəрили вә jыртыҹы hej- начале двадцатых..., м., 1975.
1866-67 илләрдә ванларда, кәмириҹиләрдә, арыларда микоЈАн Арт јом Иванович (5.8.
Канар а-рына, Мә вә балыгларда мүшаһидә едилир. Төрә- 1905, индики Ерм.ССР Туманјан р-ну
ракешә, Данимарка дичилари организмә дүшәрәк дәридә вэ пун Санаин к. — 9.
ја, Норвечә, Ис онун төрәмәләриндә ( сәтһи М. — трихо- 12.1970, Москва) —
вечә, Франсаја ва фитија, микроспорија, кечәллик вә с.), совет авиаконструк
1869 илдә Гырмызы дахили органларда (виссерал М.—Лим- тору, мүһэндис-тех
дәниз саһилләрина фанкит, споротрихоз стрептотрихоз, ники хидмәт кен.
cəjahət етмишдир. Шимали Америка бластомикозу, кок пол.-и (1967). ССРИ
М.-М.-ын илк елми тэдгигатлары дәниз сидиоидомикоз, криптококкоз во с.) EA акад. (1968; м.
сүнкәрләри вә көпәк балығынын бејни- спесифик патоложи просесләрэ сэбэб үзнү 1953). Ики дә
нин мүгајисəли анатомијасына вә с. мә- олур. Сәтһи м. бүтүн өлкәләрдә, вис- фэ Сосиалист әмә
сәләләрә һәср олунмушдур. Сонракы сә- cерал М.. эсасэн, Америка, Авропа вә jи Гэрэманы (1956;
jahәтләри (Малајја архипелагы а-ры, Асија өлкәлэриндэ jajылмыдыр. 1957). Ленин мүка
Малакка ј-а, Океанија а-ры вә Австра- микоJAH Анастас Иванович (25.11. фаты лауреаты
лија) заманы апардығы гијмәтли ҹоғра- 1895, индики Ерм.ССР Туманјан р-ну. (1962), ССРИ Дөвләт
фи мүшаһидәләр (релјефин тәсвири, дә нун Санаин к. — 21. мүкафаты лауреаты
низин дəринлијинин өлчүлмәси, метео 10.1978, Москва) (1941, 1947, 1948, 1949, 1952, 1953).
роложи мүшаһидәләр) өз әһәмијjэтини —совет өвлат в А. И. Микоjанын гардашы. 1925 илдэн
инди дә итирмәмишдир. Бир мүддэт партија xадими. Со - Сов.Икп үзвү. н. J. Жуковски ад.(1871—72, 1876—77, 1883) Јени Гвинеја сиалист Әмәји Гәһ- hэрби-Һава Мүһандислари Академијанын шм.-ш. саһилиндә (индики Миклу рэаны (1943). 1915 сыны битирмишдир (1936). 1940 илдәнхо-Маклај Саһили) jашамыш, буранын илдэн Сов.ИЌп үз- тојјарәгајырма үзрә сынаг-конструктортәбиәти, əһалисинин мәдәнијjәти вә мәй вү. Тифлисдэ ермә - бүросунда баш конструктор ишләмишшәтини илк дәфә өjpəнмиш, јерли әһали ни руhани семинари- дир. О, М. И. Гуревичлә бирликдә чохнин мәһәббәтини вә e'тибарыны газан јасыны битирмиш, jүксәйдә һава дөјүшү апара билән, һәмышдыр. Бу аданын Ч.-г. вә ч.-1u. са Ечмиэдзин руhани ин дөврүн эн сүр'әтли гырымы МиГ-1Һилләриндә олмушдур (1874; 1880,1881). академи јасынын серијалы тојјарэсини (1940) japaтмышФилиппин, Индонезија а-рына (1873), 1-ҹи курсунда оху- дыр. МиГ-1 вә онун модификасијасыМалакка (1874, 1875), Микронезија вэ мушдур. Тифлис вэ олан МиГ-3-дән Бөјүк Вәтән мүһари
Меланезија ја (1876, 1879) сәjahəт етмиш, Ечмиэдзиндә партија иши апармышдыр. бэси ҹэбһәләриндә мүвэффагијjәтлә ис
Австралијада jашамыш (1878—82 вә Гафгаз болшевик тәшкилaтлaрынын тифадә едилмишдир. М. ССРИ-дә реак
1884—86), јерли эһалинин антрополоки- 1-чи гурултајынын (1917, октјабр) нү- тив авиасијанын пионерлэриндэн бири
ја вә етнографијасыны өjpəнмиш, Сиднеј мајэндоси, 1918 илин апрел мa jында дир. Онун рэһбәрлији алтында илк сош. јахынлығында биоложи ст. jарат- «Известија Бакинского Совета» газе

веr реактив гырыҹы тəjjapəси МиГ-9
мышдыр. М.-М. мүстәмләкәчилији вә тинин фактики редактору олмушдур. (1946), илк совет сәсдәнсүр'әтли гыры
иргчилији ифша етмиш, 1881 илдә Јени кы коммунасынын мүдафиәсиндә чы тəjjapəси МиГ-19 (1954) вә с. japa
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дылмышдыр. М.-ын рәһбәрлији алтын- бирликдә симбиоз (мүштәрәк) jашамасы. јасыны, физиолокијасылы. биокимја
да ишланилиб һазырланан тəјјарәләрдә м. биткиләрин көкүндә мүхталиф фор- сыны, ирсијjәт вә дәјишкәнијини, тә
(Е6, E-166, E-266) бир сыра дүнја ре- маларда олур; көкүн учуну хариҹдән биәтлә маддәләр дөвранында ролуну
кордлары газанылмышдыр. ССРИ Али әһатә едән ектотроф М. вә миселинин вә jajылмасынын практики әһәмијjәтиСоветинин (3—8-ҹи чакырыш) депу- hүҹејpəнин дахилинә кечмәси илә ха- ний өдрәнән елм.
таты олмушдур. 6 дәфә Ленин ордени, рактеризә олунан ендотроф м. адырд м: бир елм кими мејдана кәлмәмии
4 башга орден вә медалларла тәлтиф едилир. ЕктотрофM. бир чох ағаҹ дән бир нечә мин ил аввал, инсанларедилмишдир.

(палыд, күкнар, шам, тозағаҹы), кол микроорганизмларин Мөвчудлуғундан
Әд.: Арлазоров М., Артем Ми- (сөјүд), бә'зи колҹуглар вә от биткилә- хәбәрсиз олдуғу, вахт белә онлардан

коян, М., 1978; Пономарев А. н., ри (диридоған гарабашаг) үчүн харак- гымыз вә сүд мəhсуллары һазырланма
Советские авиационные конструкторы. 2 терикдир. Ендотроф М.-нын ин- сында, шәраб, пивә, сиркә алынмасын

кишафы заманы көкүн формасы дә- да, јем ин силослашдырылмасында, хә
миколитик БАКТЕРИЈАЛАР ( јун. јишмир, көк телләри мəhв олмур, кө- мирин гыҹгырдылмасында вә c. кснишmykes—көбәләк + lytikös—әридән) — кө- бәләк Кифлари габыг паренхимасынын истифадә етмишләр. Бактеријалары вәбәләк иселисини әридән
бактерија групу. спорсуз һүҹејрә дахилиндә јерләшир. Көклә- маја көбәләкләрини илк дәфә А. Пе

М.б. көбәләкләрин риндә м. олан биткиләр микотроф венһук өзүнүн һазырлaдығы микросмиселисини əритдијинә керә шам чили- биткиләр адланыр. копла диш әрпиңә, битки ширәләринә,
ji, памбыг шитили вә с.-дә хәстәлик микотоксикозлАР (јун. mykеѕ— пивәјә вәтөрәдән фитопатокен бахаркән көрмүшдүр. Т.

көбәләкләрлә көбәләк + toxikon — зәһәр)— зәһәрли кө- Пастер М.-ны бир елм кими формалаш
(Fusarium, Verticillium) мүбаризәдә он- бәләкләрлә jолухмуш јемләрдә топла- дырмышдыр. Онун таклиф етдији roлардан истифадә етмәк олар.

миколокЙЈА (јун. mykеѕ— көбә- ван хәстәлији. м. бирдән-бирә башла- тәликләрлә мүбаризәдә бөјүк рoлoiнан зәһәрли маддəлəрин төрәтдији hej- руjучу пејвәндләр методу јотухучу хәc

ләк +-локија) —көбәләкләр һаггында ыр, күтләви олур, контакиоз дедил, је- нады. Вирусларын кәшфинәгәдәр Паселм; ботаниканын бөлмәләриндән бири. ми
М. көбәләкләрин морфологија, дәјишдикдә хәстәлик

систе- едилмир. Пајызда вә ја јазда Кејванлар вәндлəр тәклиф етмишдир. Пастерин
матика, биолокија, физиолокија, еко- дәнли биткиләри jығылмајан, гышдан идејаларыны Русијада умуми М.-ныңлокија, чоғрафија вә филогенијасыны, галан отлагда отарылдыгда, кифлән- баниси 'с. н. Виноградски инкишафҺәмчинин oнлaрын тәбиәтлә вә инсан миш, бордаг дөврүндә чох рутубәтли етдирди. М.-нын инкишафында һол

мәктәбинин

на голокија, тибб, ба јтарлыг вә сәнаје, дикдәм баш верир. м.-ын клиники бөјүк хидмати олмушдур. Тибби М.о ҹүмләдән микробиологија сəна јеси аламәтләри организмә дүшән зәһәрин нын инкишафында вәрәм вә вәба төилә әлaгәдардыр (бә'зи көбәләкләрдән мигдарындан, тә'сир мүддәтиндән, рәдиҹиләрини вә с. Кәшф едән Р. Ко
пенисиллин, гризеофулвин рә с., һәм- макроорганизмин нөв вә jаш хүсусиј- хун хидмәти вар. Тибби М.-нын дә имчинин лимон туршусу, витаминләр, әтиндән асылыдыр. Өjpәнилән М. мүс- мунолокијанын инкишафы Е. Ру (Фран
фы, адәтті 3 дөврә ајрылыр. 1-ҹи дөвр вә зәһәрләнмәни төрәдән көбәләјин чин- вә"cCРИ-дә И. И. Мечников. Т. А.
көбәләкләрин тасвири вә таснифаты илә МикоТРОФ Биткиләр, мико- Гамалеја вә б.-нын ады илә бағлылыр.адландырылыр. Тарасевич, д. к. Заболотны, Н. Ф.

характерна лунур. 2 чи зөнрдә (19 трофлар (јун. mvkes — көбәләк + М.-да еколожи истигамәт и Б. Исачен
көбәләкләрни систематикасы, онтоксно- пагдан көкүндəки көбәләкләр васитә. Кишаф етдирмишдир.и вә фиокенези өөрэтилмиш, хусусан силә алан вә микориза әмәлә кəтирәнпапоксін көбәләкләрин инкишаф мәр- биткиләр. Умуми м. микроорганизмларин

Биткиләрин
һәлсинә дiha чox диггәт јетирилмиш, м.б. ә аиддир (гатыргујругу, плаунлар, ғунлуглары өдрәнир

әксәријjәти биолокијасындагы əсаслы ганунаyj
Техники .

дир. 3-чү дөвр. јахуд јени дөвр (19 бәз, бирдлик восубуткиләрдән вә "ја сәнаје М.-сынын вәзифаси маја
ахырларындан) көбәләкләрин башга). М.6. З група бөлүнүр: симбионт- ларын, , jем зүлалынын, липидларин.биоким јасы вә физиолокијасынын ин- көбәләк јотухмадан, тохумданинкишаф бактеријалы күбрәләрин алынмасында

кәмиздә 1. саһәсиндә тәдгигат"Міх ліс. стмәјән биткиләр (мәс., сәһләб чичәји); тәтбиг eдилән микробиоложи просес
нинградла, Москвада, муттәфиг респ.- микоризасыз инкишаф едә билән, ла- ләрин өjpәнилмәсиндән, һәмчиний мик
ларда, очүмләдән Азәрб.CCE"EA Бо- кин көбәләклә jолухдугдa дaha jaxшы робиоложи синтез јолу илә антибио
таника Ин-тунда апарылыр. м. ја аид инкишаф едән биткиләр (бир чох ағаҹ- тикләр, витаминлар мс, алынмасын
елми әсәрләр CCPЙ-дә <Микологија лар, коллар, колҹуглар); чох вахт ми- дан ибаратдир. Кэнд тэсэррү

нә фитопатолокија», «Новости систе- мүлітиндә көбәләк jолухмадан jax - микрофлорасынын таркибини, малдәлә
коризасы олан, лакин әлверишли тида фаты вә ја торпаг М.-сы торпаг

матики низших растениј» вә с. журнал- шы инкишаф едән биткиләр (мәж.. че- рин торлагде дәлранында ону ролуну:парда часдилир.
кә, тозағачы, бир чох коллар).

Әд.: Ульянищев в. и., Мико- миКРО... (јун. mikros — балаҹа, кл- мәһсулдарлыгында әһәмијатни, битки
флора Азербайджана, т. 1—4. Б., 1952— чик), микр... — макронун əксинә ола- ләрин мəhсулдарлығына бактериал пре
67; Жизнь растений, т. 2, М., 1976; Билай par" кичиклик билдирән мүрәккәб сөз- паратларын тә'сирини вә с. Ајдынлашв и сновы общей микологии, 2 изд., ләрин тәркиб һиссәси (мәс., Микроиглим, дырыр, биткиләрдә яхтатик рада

микроорганизм). микроорганизмлари өjpәнир ва буйлар
микопЛАЗМАЛАР (Mycoplasmаtа- миКРОБƏРКлик - индентор ад.тан- ла мүбаризә, к.т. биткиләри ва
Tes) — асл бактеријалардан (Eubacteriac) дырылан мүəjjән формалы бəрк чис- шә зəрəрверияләри и.тә микробиоложиһүҹејрә диварынын илә мин (чох вахт пирамидашәкилли алма- мүбаризә үсулларыны ишләјиб һазыр
фәртләнән чох хырда микроорганизм- зын) адәтә јасты нүмүнә сәтһинә илас- лајыр вә с. Ксоложи М. тәбиәтда
ләр. Һәрәкәтсиз, спор әмәлә ҝәтирмә- тик сурәтлә басылмасына көстәрлән мадіәләр дөвранында микроорганизм
jән, граммәнфи, бактериал филтрдән мүгавимəт. м. сынаглары басылан тəрин ролуну өjpэнир, бактеријаларын
кечән формалардыр. М.-а плевро- jүкүн вә нүмүңә үзәриндә алынан изин көмəји илә филиаләрдән метат алми
пневмонијаја бəнзәр организмләр ад- кичик олмасы иллә ади бəрклик начмә - масы усулларыны тәклиф едир. Су
ланан микроблар аиддир; бунлар гара- ләриндән фәртләнир. м, ајры ајры М.-сы шор вә ширинсу микрофлорасы

плевропневмонија, гушларда структур тәшкиледиҹиләринин, чох на- нын тәркибини өjpәнир, ахар сv:1арын
респираторлу Микоплазмоз хәстәлидини зик сәтһ өртүкләринин, хырда детал тәмиз.ләнмәсинә даир микробиоложи

Ти 4.төрəдир. Инсанда ревматик вә артрит ларын (саат вә ҹиһазларда). ади бəрк усуллары тәкмилләшдирир - 4
хассәли хәстәлик ләрдә, тәнәффүс jол- лик методларындан истифа,дә заманы би М.-нын вазифаси инсанда хам тәлин
ларынын вә сүд вәзисинин инфексија- чатлајан көврәк ҹисимлəрин вә с. Хас төрәдән микроорганизм.Тәри өjpәнмәk
ларында тəсадүф едилир. Ағзын се- сəлəрини гијмәтләндирмәјә имкан дән вә бунтара гаршы сәмәрә.1и мубариза
ликли гишасында, ширинсу һөвзәлә- pир. М. əдəди бəрклик əдəдинин усуллары ишлајиб һазырламагдан иба
риндә, ахар суларда, пејиндә вә тәбиәт- Виккерс методу илә тә'јининдә олдугу рәтдир. Кт. heiванларына аид бу мә
дә маддәләр дөвранында иштирак едән кими heсaблaныр. сәлэлэри
апрофити формалары да мә“лумдур. миКРОБиолокИЈА (микро... + био- həля сдир. "Космик и космик ша

райтин микроорганизмләрә тә'сирини,
rhiza — көк), көбәләккөк-көбәләк скопик көбәләкләри вә jокунлары, "бун метеоритләрдә вә дикәр планетатəрин

али битки кок:1əри илә ларын систематикасыны морфолоки сұхурларында микроорганизмларин тап.

ме.

Олмамасы

малда

ве

сесии
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лығыны, космик қәмиләрин стерили- на олмагла). Бә'зэн бүтүн микроорга- ментлари ташкил едир). 3) Һибрид
засија усулларыны аjдынлашдырмагла низмләрн М. адландырырлар, ИМС—назик тәбәгәли пассив елементлә
јанашы инсанын космосда узунмүддэт- МИКРОглЙЈА, мезоглија (мик- Jк микроминиатүр дискрет актив еле
ли олмасы үчүн нормал шәрайтин ја- ро... јахуд мезо+јун, glia-јапышган)- ментләрин биркә комбинасијасындан
радылмасында микроорганизмләрдән мэркәзи синир системиндә хырда jум- тәшкил eдилмиш имС. 4) Вакуум имс
истифадә кими мүһүм проблемдә мән- ру һүчејрәләр. Бирләшдиричи тоху- — актив елемент кими микроминиатүрғул олур. манын һүчејрәләриндән инкишаф едир електровакуум ҹиһазлары, пассив елем. ибтидаи битки вә һејван Морфо- во нејроглија һүчеjpəлəринин үмуми мент кими назик тәбәгәләрдән истифадә
локијасы вә систематикасы, молекул- сајынын тәгр. 10% -ини ташкил eдир. едилән Имс. Интеграсија дәрэчәсинин
јар биологија, үзви кимја, торпагішүнас - Инфексија, интоксикасија, бејин өде- артмасы вә бунунла əлагəдар елемент
лыг вә б. елмләрлә баглыдыр. ми заманы М. Һүҹејрәләринин сајы вә өлчүсүнүн азалдылмасынын ИС-дәУмуми М. кими муасир М. нын өлчүсү артыр. мүəjjән һудуду олдуғундан сонхүсуси саһәләри дә сүр'әтлә инкишаф МИКРОЕЛЕКТРОМАШын

күчү лар интенсив тəдгиг олунан функсионал
едир. Бу ҹүр инкишафын 3 эсас сэбэ бир нечә 100 вт а, валынын (ротору- микросхемлəpə (ФМС) кечилир. Бу -
би вар: физика, қимја вэ техниканын нун) фырланма тезлији 30000 дөвр/дәг- рада маддəлəрин комбинасијасындан
Наилијjәтләри сајәсиндә М.-ны чох- jo 1эдәр олaн електрик машыны. Са- алынмыш мүһитин електроникасы илэ
пу јени тәлгигат усуллары илә зэ кин- бит вә дәјңішəli qəpəјан М.-лары вә уни- бирликдә мухталиф физики Һадисә
ләшмәси; 20 срин 40-ҹы иллэринэн веригал м. нөвлари вар. м. кичик күч- ләрдән (мәс., бәрк ҹисимдəки оптик
башлајараг микроорганизмлэрин прак лу автоматик турғуларда, електрик Һадисәләр вә с.) истифада едәрәк мүəj
тики татбигинин кəскин сурәтлә артма- мәмшәт чиһазларында, кино, фото вә jән функсијалары jеринә jетирән ФМС
сы; ирсијjәт вә дәјишкэнлик, үзви бир- радио апаратларында вә с.-дә истифадә ләр дүзәлдилир. ФМС-дә Jк материал
ләшмәләрин биосинтези, маддәләр мү- едилир. Ишләдилмә јеринә вә истифа- ларлa jанашы ифраткечириҹиләр, сег
бадиләсинин тэнзимләнмәси қимі ән дә шәрайтинә көрә мүхталиф конструк- нетоелектрикләр, фотокечиричилик хасмүһүм биоложи проблемлəрин һәлли сијалары бар.
үчүні микроорганизмләрдән "нстифадо микрОЕЛЕКТРОНИКА — интеграл истифада "едилир. Функсионал мəсаолунмасы.

вә функсионал микросхемләр əсасында сән, ашағыдакы истигамәтләрдә инки
20 әсрин 40 чы илләриндән е'тибарән електрон гурғуларынын japaдылмасы вә шаф едир: Оптоелектроника — оптик ватехники М.-да јеңи истигамәтләр сүр'эт- тэгбиги мәсәләләри илә мәшғул олaн електрооптик Һадисәләр əсасында оп

лә инкишаф етмәјә башлады. Ән бирин- електроника бөлмәси, М. електрон гур- тоелектрон микросхемлəрин japaдыл
чи'japaнaн вә инкишаф едән антибиотик- ғуларынын (ЕГ) e'тибарлығынын ар- масы мәсәләләрини өjpәнир. Акусто
ләр истеһсалы олду. Микроорганизм- тырылмасы, өлчүсү, күтләси, дәјәри електроника — бәрк ҹисимләрдә
ләрин к.т.-нда тәтбиги кəскин сурәтлә вә сэрф етдији күҹүн азалдылмасы ки- електрон дәстәсинин акустик далға
артды. Бактеријалы күбрәләр истеhca- ми проблемлəрин һәлли просесиндә ларла гаршылыклы тә’сиринə, пјезо
лы чохалды. Сүд туршусу бактерија- japaнмышдыр. Радиоелектроника гурғу- електрик електромеханики резо
ларынын гурудулмуш һүчејрәләрні ин- ларында (РЕГ) истифадә едилән əсас ба- панс еффектләринә əсасланан функ
санын вә к.т. hејванларынын бағырсаг за елементлари тарихəн ашағыдакы ин- сионал ҹиһазлар japaдылмасы мәсәләлә
хәстәликларинин мүалиҹәсиндә истифа- кишаф мәрһәләләри кечмишдир: елек- рини өjpәнир. Бу ҹиһазларда акустик
дә едилир. Селлулозун микроорганизм- трон лампа.тары вә мүхталиф електро- сигналлар" вә електрик сигнaллaры гар
ләрлә парчаланмасы битки талыгда- вакуум ҹиһазлары; јарымкечириҹи шылыглы чеврилир. Магнето елек
рында, јахуд гиданын һәзминдә әһәмиј- (JK) чиһазлар; интеграл микросхемләр троника--јени магнит материалла
jәтли вә фајдалыдыр. Микроорганизм- (ИМС), оҹүмләдән бөјүк интеграл рын (зәиф ферромагнитләр, магнит
ләр васитәсилә нефт карбоһидрокенлә- схемләр; функсионал чиһазлар вә функ- jК-ләр) вә назик магнит тәбәгәләрин
риндән аминтуршуларла зәнқин микроб сионал микросхемләр. алынмасы илә әлагодар , japaнaн исти
зүлалы алыңыр. Һәтта хәстәликтөрәдән РЕГ-ин дискрет елементларинин гамәт олуб, нисбәтән бөјүк һәҹмдә ин
микроорганизмләрдән мүалиҹә, про- өлчүләринин кичилмәсиндә (миниатүр- формасијанын дашынмасы, сахланма
филактика ваксинлари Һазырланыр. ләшдирилмәслиндә) електрон лампала- сы вә ишләнмәси кими функсијалары
Чиркли суларын тәмизләнмәсиндә М.- рындан Jк чиһазлара кечилмасинин əсас јеринә jетирән ҹиһазлар japaдылма
нын ролу хүсусилә бөјүкдүр. ролу олмушдур. РЕГ-ин комплекс мик- сына имкан верир. Силиндрик магнит

ССРИ-дә микробиолог кадрлар ун-т- роминиатүрләшдирилмәсиндә илк мәр- доменләри эсасында japaдылмыш јад
ләрин, к.т., һәмчинин тибб вә бајтар- hәлә модуллардан вә микромодуллар- даш гурғуларында информасијанын
лыг ин-тларынын М. кафедраларында дан истифадә едилмәсидир. Микромо- јазылма сыхлығы 10 бит/см2, иш
Һазырланыр. Үмуми м. саһәсиндә дул ајры-ајры микроелементләрдән jы- ләмә сүр'эти 3-106 бит/сан-дир. Ганн
елми мәркәз ССРИ EA Микробиоло- ғылар вә мүəjjән формада 10—20 еле- еффектиндән (мүəjjән бөһран
кија Ин-тудур. Мүттәфиг респ.-ларын мент /см сыхлығы илә кипләшдирилир гијмəтинә малик сабит електрик саһәси
E. ларында микробиологија ин-тлары, (модулда исә сыхлыг 3-5 елемент/см - тәсири илә нүмунәдә jүксәктезликли
шө'бәләри вә с. japaдылмышдыр. Азәрб. дир). РЕГ — елементләринин микромини- рәгеләрин кенерасијасы) истифадә едил
ССР-дә М.-нын инкишафы Азәрбајҹан атүрләшдирилмасинин сонракы мәрһә- мəси лүксәк тезликли кенераторлар
Вирусологија, Микробиолокија вә ҝи- ләси олан имС-нин илк нүмунəлəри вә күчләндириҹиләр јаратмагла jана
кијена Ин-тунун ады илә бағлыдыр. 1959—61-ҹи илләрдә japaдылмышдыр, шы, мәнтиг схемлəринин елементи кими
Бајтарлыг М.-сынын вә вирусолокија- Микросхем — ваһид һәҹмдә (1 см) ишладилән вә һәмчинин дикәр функсио
нын əсасы Акти-дә (Гәнијев М. Г) бир-бири илә електрик əлатаси олан əн нал схемләрдә истифадә олунан чиһаз
гоjулмушдур. Торпаг М.-сы вә анти азы беш елементин ајрылмаз там шәкил- лар дүзәлтмәјә имкан верир. Квант
биотикләр саһәсиндә АДУ-нун ибтидаи дә бирләшмәсиндән әмәлә кәлир. имс- м.-сы— бәрк ҹисимләрдә вә маје крис
биткиләр систематикасы вә микробио- дә елементин кипләшдирмә (јерләшдир талларда фаза кечидлəрин маддәнин
локија кафедрасында ишләр апарылыр. мә) сыхлығы (интеграсија дәрәҹәси) електрик, оптик вә магнит хассәләрн
М.-jа аид мәгаләләр Микробиолоки- 1 см-дә 101-э чата билир. 1000-дән чох нин кəскин дəјишмаси илә мүшајиәт
ja» (1932 илдән), «Журнал микробиоло- елементдән тәшкил олунмуш имс бө- олунмасы сајәсиндә системдә хариҹи
кии, епидемиолокни и иммунобиоло- дүк интеграл схемләр (Бис) адланыр. тә'сирләрә гаршы бөјүк һәссаслыг мөв
кии» (1924 илдән) вә с. журналларда Схемдә сигналын күҹләндирилмаси вә ҹуд олур ки, бу да мүхталиф функсио
дәрч олунур. ја дикәр чевирмә функсијаларыны је- нал системләрдә информасијанын чев

ринә jетирән елементләр (диод, триод) рилмасинә имкан верир. Криоелекәд: Гасымова 1. с., Үмуми -актив, конденсатор, индуктивлик, троника — криокен темп-рлардамикробиолокија, Б.,
г., общая микробиология, М., 1972; Ус» резисторлар — пассив елементләр ад- (8ок : ок) електромагнит cahəси илә
пехи микробиологии. Сб. статей, н. 13, м., ланыр.
1978; Пяткин К. Д., Кривошеин М.-нын мүасир инкишаф сәвијjәсиндә бәрк ҹисим електронларынын гаршы
Ю. С., Микробиология, 4 изд., м., 1980. ИМС-ин һазырланмасы ашағыдакы лыглы тә’сирини өjpәнир вә бунун əса

үсулларла апарылыр: 1) Јарымкечи- сында електрон ҹиһазлары japaтмаг
МИКРОБЛАР (микро... + јун. bios — риҹи ймс (бах Интеграл схемләр). мәсәләләри илә мәшғул олур. Ифрат ке
həјат) — актиномисетләрин, бактеријала- 2) Назик тәбәгәли имс- үмуми алтлыг чириҹи тәбәгәләр арасында јерләштмиш
рын, маја көбәләкләри вә Микроскопик үзәриндә мүхталиф маддəлəрин назик чох назик (2 нм) диелектрик тәбәгәләр
көбәләкләрин, јə'ни микроорганизмлә- тәбәгәләринин пилләли шәкилдә јерләш- дән тунел кечидлари heсaбына јара
рин умумиләшдирилмиш ады (микрос- дирилмаси вә бунлардан микроелемент нан ҹәрәјанын (Ҹозефсон еффекти) зәйф
копик јосунлар вә ибтидаиләр мүстәс- тәшкил eдилмаси (адәтән пассив еле- хариҹи сигнaллaрлa идарә олунмасы
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функсионал М.-да кениш имканлар торпаглар исә (1 кг торпасда 0,02—0,6 Һаванын јер сәтһинә јахын тәбәгәсиндә
japaдыр. вә 0,1—6,7 мг) jохсулдур; jүнкүл тор- әмәлә кәлир вә һүндүрлүк артдыгҹa jox
Маје даxилиндә вә маје фазасы сәр- паглaрдa Mо, чимли-подзол турш тор- олур. Јашыл биткиләр зонасынын, ири

Һәдиндә баш верән физики haдисәләр паглaрдa Co, гараторпаглaрдa Mn, боз шәһәрләрин, ајры-ајры биналарын вә с.
əсасында идарәедиҹи вә информасија вә шабалыды торпаглaрдa Zn чатышмаз- М.-и вар. Јашајыш јеринин, истehca
системлəри japaдылмасы перспектив- лығы һисс олунур. М.-ин бу вә ја башга лат биналарынын, мүалиҹә вә ушаг
ларини өjpәнән хемотроника, органда нә дәрәҹәдә топланмасы һәмин мүəссисəлəринин вә с. М.-и инсан сағ
чанлы организмләрдә баш верән мүəjjән елементин дашыдығы функсија илә ламлығына билaвaситә тә'сир көстәрир
просесләрдән електроникада истифа- әлагодардыр. М.-ин характерик хүсу- вә истәнилән вахт асанлыгла дəјишди
дә едилмаси мәсәләләри илә мәшғул сијjәти онларын һормонларла, витамин- рилир. м. илә мезоиглим арасында
олан биоелектроник-a сahəсин- ләрлә, зүлaллaрлa əлагəдар олмасы вә сәрһәд дəгиг тə'јин едилмәмишдир. Ики
дә кениш тэдгигат ишлари апарылыр. oнлaрын биосинтезиндә фәал иштирак дөвлат арасында игтисади, сијаси ва
имс heсaблaмa техникасында (3-ҹү етмәсидир. М. ферментләрлә дә әлaгә- мәдәни мүнасибәтләрдәки вәзијjәт дә

нәсл hec аблајан електрон машынлар- дардыр. Манлы организмин инкиша- бә'зән м. адландырылыр.
да, радиолокасијада, рабитә техника- фында, мүбадилә просесиндә, ганја- микроинтиГАЛ — иҹраедиҹи елек
сында, ифрат јүксәк тезлик техникасын- ранмада, оммунитетдә М.-ин әһәмиј- трик мүһәррикинин күчү бир печә вт
да мәмшәтдә вә с.-дә кениш тәтбиг еди- јəти олдугҹа бөјүкдүр. Инсан организми дан бир нечә үз вт-а (тәгр. 500 вт-а)
лир. М. му heсaблaмa вә ида- үчүн М.-ин əсас мәнбәјни битки вә hej- гәдәр олaн електрик интигалы. Сабит
рәедиҹи машынлар, кибернетик машын- ван мәншәли мәһсуллардыр. Ичмәли су вә дәјишән ҹәрәјан М.-лары олур: ав
лар вә автоматик идарәтмә системлә- инсанын J, Cu, Zn, Mn, Co, Mo кими томатика гурғуларында, сәcјазмада,
ри јаратмагла елми-техники тәрәггинин М.-ə oлaн күндəлик тəлəбатынын 1- саат механизмлариндә вә с. дә исти
əсас мәсәләләрини һәлл етмәјә имкан 10% -ни тә'мин едир вә jалныз ајры-aj- фадә олунур. Сабит ҹәрәјан М.-ында
japaдыр. ры М. (E, Sr) үчүн башлыча мәнбәдир; тәнзимләјиҹи кими магнитли ва транәд.: Талиби м. ә., Гәрибов Jaлныз ики микроелементи (Ј вә F) зисторлу күҹләндириҹиләр, дәјишәні чә
М. А., на чијев Н. ҹ., Микроелектро- инсанда ендемик хәстәликләрин ами- pəјан М.-ында исә магнитли, магнитли
етатей, : 95 микрлежpМикроэле ди десаб етмәк оларЈод чатышмазлығы барымкечиричили күчләндиричиләртв.
Сб. статей, в. 1976—78; ЕФ jылмасынаF-ун артыг олмасы флуо- ләр тәтбиг eдилир.
мов И. Е., Горбунов Ю. И., Ко, роза, чатышмамасы _исә каријеcə cə- миКРОКАТОР — машын деталлары
зырь и. Я., Микроэлектроника, М., 1978; бәб олур. Организм F-у судан, J-у исә ңын вә калибрләрин ҳәтти өлчүләрини
Чистяков Ю. Д., Райнова Ю. П., суд вә тәрәвәздән ала биләр. Pаcиoнa дa- контакт үсулу илә өлчмәк үчүн чиһаз.
Физико-химические технологии хил олaн дикәр ән мүһүм M, чөрәк мәһ- М.-ун əсас чевириҹи елементи -учларымикроэлектроники, М., 1979. сулларындадыр. бәрқидилмиш, орта һиссаси бурулмуш
МИКРОЕЛЕМЕНТЛӘР организмдә Ганда бә'зи елементләрин консент
аз мигдарда (адәтән 0,001% вә даhа аз) расијасы даим аз чох сабит сәвијjәдә
тəсадүф едилән кимјави елементләр. Со—4—8 мкг% Cu— 80—140 мкг%,
«М.» термини торпағын, сүхурларын, Fe—45—60 мкг%) галыр, дикәр М.-ин
минералларын, сујун тәркибиндә олан исә (Sr, Pb, F) мүрафиг тəнзимләнмәјә
бә'зи кимјави елементлари - көстәрмәк eһтијаҹы олмур вә бунларын ганда миг
үчүн дә ишләдилир. Ҹанлы организмлар- дары елементин организмә дахилолма
дә бә'зи м.-ин олдуғу һәлә 19 асрдә сәвијjәсиндән асылы олараг хејли дә
мүəjjән едилмишди. В. И. Вернадскијə јишир. Al, Ti, CI, Pb, F, Sr, Ni вә с.
көрә м. организмин тəсадүфи компо- М.-ин мигдары jаш артдыгҹа чохалыр,
нентлари дејилдир, Онлар биосфердә 15—20 jашда артым заифләфир, јахуд
мүəjjән ган унаурғунлуг әсасында ја- дајаныр. 50—60 jашлы адамларын га
jылмышдыр. Мүасир мә'лумата əса- нында Co, Cu вә Ni-ин, скелетиндә исә
сән битки вә һејванларын организминдә Sr-ун мигдары 20—25 јашындакылара
70-дән артыг микроелемент тапылмыш- нисбәтән хејли аз олур. Организмдә
дыр. Бунлардан 65-нин мүəjjән физио- М.-ин әһәмијjәти мухталифдир. Co,Fe, Микрокатор механизминин схеми: 1-уу
ложи функсијасы вардыр. 12 м. мүх- Cu, Zn, Mn F, Br, организм үчүн зә-лары бәрки дилмиш вә орта һиссәс и бу
тәлиф биоложи актив бирләшмәләрин— рури, AI, Sr, Mo, Se, Ni— зәрури рулмуш јај: 2-көстәриҹи; 3- демпфер;

4-бумаг линки; 5— өлчү мили.ферментләрин, пигментләрин тәркибинә етимал олунан М.-дир. ві,

дахилдир, организмдә маддәләр мүба- Ag кими М.-ин әһәмијjәти исә аjдын- лентшәкилли јајдыр. Јај дартылдыг
диләсинә, биткиләрин мәһсулдарлы- лашдырылмамышдыр. М.-дән клиник да онун орта һиссасинә бәркидилмиш
ғыны артырмагла онун кејфијjәтини тәббәтдә истифадә едилмәси һәләлик көстәриҹи (әгрәб) јајла бирликдә мүəj
jaxшылашдырмаға тә'сир көстәрир. Мәһдуд характер дашыбыр. Бә'зи ане- jән буҹаг гәләр дөнүр. Әгрәбин шкалада
Битки вә һејван организминдә чатыш- мијалара гаршы Co, Fe, Cu, Mn препа- көстəрдији өлчүлән узунлуг јајын дөн
мадыгда бир сыра хасталикләр. (хлороз, ратларындан, еләҹә дә Br вә J-дан, ен- мә буҹағына мүтəнасибдир. Өлчмә вах
боз ләкә, чəтир хәстәлији, өзэјин чүрү- демик зоба гаршы jодлу дуз вә ја јод- ты м. да јаг үзәринә бәркидилир вэ
мәси, кобалтоз вә с.) баш верир. В вә лу чөрәклән истифадә едилир.
Си биткинин гидаланмасында зәрури сазланыр. М.-ун өлчмә Һәдди (4 —

олан маддәләр мүбадиләсиндә иштирак роэлементы в почвах зоны хлопководства миКРОКим Јәви AHAлиз — мал
Әд.: Гюль ахмедов А. Н., Мик- 300) мкм-дир.

едир. Торпагда кафи мигдарда Мо-нин Азербайджана и эффективность их при- дəлəрин кичик намунəлəринин (10-*олмасы сајәсиндә азот бактеријалары
вә фыр бактеријалары һаванын сәр- вальский В. В., "Андрианова 10—3 г) тәркибини васфи вә мигдари

B почвах СССР, ҹәһәтлән өjpәнән аналитик кимја усулу
калиум гидаланмасында иштирак едир. Ю. И., Грачева Т. И., Микроэле
Zn-ин битки тәнәффүсүндә, јак вә фос- менты в растениях и кормах, М., 1971; ләр ултрамикрокимјави анализ мето
формубадиләсиндә ролу бөјүкдүр. Биологическая роль микроэлементов них ду илә тэдгиг eдилир). М.а.-дән јарым

металлур
Кимја Ин-ту илә Торпагшүнаслыг вә цине, М., 1974; Тагдиси Д. Г., Али- кијада, минералокијада, биокимјави наАгрокимја Ин-тунун алимлари микро- eec. д. Микроэлементы и здоровье, М., клиник тəдгигатларда, мәһкәмә ким јаелементли бор-суперфосфат күбрәси радиокимјадаjapaтмышлар. ә. Җүләһмəдовун рәһ- и нейрогуморальная регуляция, Б., 1980. сында, үзви кимјада,

вә с. истифадә олунур. Ма, ән һәссас
бәрлији илә манганлашдырылмыш ка- МИКРОИглим (микро...+иглим)- вә спесифик реаксијалара əсасланыр.
лиум-сулфат күбрәси әлдә едилмиш- ҹоғрафи ландшафт дахилиндә кичик Апаратларын нисбәтән садә олмасына
дир. Торпагда М. Һәлл олмајан (вә ја әрaзинин (мәс., мешә таласы, тәпə ја- бахмајараг м.а. нэтиҹәләри кифajәт
чәтин hәлл олан) бирләшмә формасын- маҹы, көл саһили, шәһәр мејданчасы, гадәр дәгиг олур. Вәсфи М.а. ин (бах
да, аз һиссәси исә биткиләрин истифада тарла вә с.) иглими. М, дедикдә, аса- һәмчинин Вәсфи анализ) ән - универсал
едә билдији мүтəhəррик формада олур. сән, һәмин саһә үчүн характер олан үму- үсулу дамчы анализидир. Мигда
Гараторпаглaр в вә Cu-ин мүтəhəррик ми иглим шәраитиндән фәргли иглим ри М.a, (бах һәмчинин Мигдари ана
формалары (1 кг торпагда 0,4—1,5 вә нәзәрдә тутулур. М.-ә сәтһ өртүүнүн лиз) гравиметрик, титриметрик, фото
4—30 мг) илә зəнкин, чимли-подзол тә’сири бөјүкдүр. Буна көрә дә, әсacән, метрик ола биләр. Мигдари м.а.-лә
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үзви маддәләрдә ајры-ајры елемент- суперфосфат ва манганлы калиум-сул- ларын умуми нормалынын узунлуғуну
ләрин мигдары (елементар анализ), фат күбрәләри М.-дир. ССРИ-дә аша- өлчән) нөвлəри вар. 200 мм-дәк узун
функсионал трупларын мигдары (функ- ғыдакы 'м. тәтбиг eдилир: боркү6- луғу өлчмәјә имкан верир. Ән кичик
сионал анализ) ва молекул күтләси тә'- рәләри—əhəнкләшмиші, гумлу-чим- бөлкүләрин гијмәти 0,001—0,01 мм,
јин едилир. Үзви М.а.-дә гравиметрик ли-подзол вә чимли-глејли торпагларда бурахыла билән хәтасы +0,5 мкм-дир.
үсулла jанашы газ хроматографијасы чулундура, јонҹаја, күнəбахана, дәнли- МИКРОМЕТР (астрономија
үсулу да тәтбиг олунур. пахлалы биткиләрә, тәрәвәзә вә мејвә да астрономик борунун вә ја өлчү

Әд.: «Вердизaдә А. А., Васфи биткиләринә верилдикдә даһа сәмәрә- микроскопунун фокал мүстэвисиндә
јарыммикрокимјави анализ, Б., 1959; Сто- ли олур; мәһсулун кејфијjәтини јүк- кичик мəсафәләри өлчмәк үчүн чиһаз.
ляров К. П., Методы микрохимического сəлдир вә бор аҹлығы нәтиҹәсиндә әмәлә Нөвлари: ипли м., мөвгели м., гејд
анализа, Л., 1960; Крешков А. П., Ос- кәлән битки хәстәликләринә гаршы мү- едән М. вә спирал М. Сонунҳу дaha
новы аналитической химии, кн. 1, М., 1976. баризә васитасидир. Мис күбрә - дәГигдир (-0,1 мкм). Ҝеодезијада мик
МИКРОКлин (микро+јун. klino— ләри—əcacән, торфлу вә гумлу-под- роскоп — М. ишләдилир.
əјилирәм; ајрылма мүставилари ара- зол торпагларда тахыла, тәрәвәзә, дән- миКРОМОДУЛ (микро... + модул)
сындакы буҹаг дүзбуҹагдан 20” фәрг- ли-пахлалы биткиләрә вә с. верилир; радиоелектроникада — хүсуси
ләнир-чөл шпатлары групуна аид мəhсулун jетишмасини сүр'әтләндирир, формалы радио деталлардан (микроеле
минерал. Кимјәви тәркиби (K, Na) кејфијjәтини јахшылашдырыр. Ман- ментләрдән) сыx jығылмыш (кипләш
(AlSiO). Аз мигдар Ca, Ba, Fe, Rь, ган күбрәләри— гараторпаглар- дирилмиш) миниатүр говинаг; 1 см2-дә
Cs гатышыглары олур. Тәк-тәк дәнә- да, чимли-карбонатлы вә боз мешә тор- 5—30 микроелемент јерләшдирилир.
ләр, дәнәли јығынлар, призматик крис- пагларында тәтбиг eдилир. Тахыл, тә- М., эсасән, кичик габаритли во јүксәк
таллар әмәлә кəтирир. Сәртлији 6—6,5, рәвәз, киләмејвә биткиләри вә шәкәр е'тибарлы авиасија, ракет, космик елек
сыхлығы 2540—2570 кг/.. Pəнки чәһ- чугундурунун мəhсулуну (тәгр. 8—10%) трон апаратларында, рәгәмлә heсaблajан
рафы, гонуру сары, . гырмызымтыл-ағ, артырыр. Синк күбрәләри — електрон машынларында вә с.-дә фун.;
тырмызымтыл-чәһрајы, надир һалларда карбонатлы, нејтрал вә гәләви реакси- cиoнaл говшаг кими тәтбиг олунур. Мик
ағ, көјүмтүл-јашыл (амазонит) олур. јалы əhəнкләшмиш торпаглaрдa дaha роелементлэрин гурулушу, вә jығылма
Шүшә вә сәләф парылтылыдыр. Сү- јахшы нәтиҹә верир; шəкəр чулундуру, формасына көрә рәфли, јасты, һәбшә
хур әмәләкәтирән минераллардандыр. лобја, нохуд, вәләмир вә с.-нин мəh- килли вә силиндрик М.-лар вар.
Керамика сəнајесиндә мүһүм хаммал- сулдарлығыны вә кејфијjәтини јүксəл- миКРОн (јун. mikron — кичик) — узун
дыр. Амазонит мә"мулат дашы кими дир, торпагдa Zn чатышмамасы нәтичә- луғун системдәнкәнар ваhиди; 10 -6 м-э
ишләдилир. М. Азәрб.ССР-дә турш вә синдә баш верән хәстәликлари арадан вә ja 10-3 ммә бәрабəрдир. мк, ци иләорта интрузив сухурларда вар. галдырыр.

микрококкЛАР (Micrococcus) — өл- лери — чимли-подзол турш вә Јујул ишара олунур. Өлчү вә чәки үзрә 13чүсү 1—2 мкм олaн күрәвары бактерија- муш гараторпагларда, һәмчинин боз чү Баш конфрансын (1967) гарарына
лар чинси. Бөлүнмә илә чохалыр; Һә- мешә торпагларында пахлалы, дәнли- 7663—55 вә ваhидлэрин һиссәләринин

едилмишдир. ГОСТ

рәкәтсиздир, спор әмәлә
Граммүссэтдир. Гаты гида мүһитиндә мәһсулуну 20—25%, тахылы 20%" ар јаранма гајдасына cacән микрометр

даирәви ағ, сары вә ја гырмызы коло- тырыр; мәһсулда зүлал ва каротини миКРОНЕЗИЈА (микро... вә Јун.(мкм) адландырылыр.

нијалар әмәлә ҝәтирир. М.-ын иринли чохалдыр. кобалт күбрәләри
хәстәлик төрәдән (мас., м. pyogenes) — чимли-подзол, хүсусилә гумлу вә nesos — ада)-Океанијада, Сакит океа
нөвлари дә вар, әсacән сапрофитдирләр. батаглы торпагларда пахлалы биткила- нын г. һиссәсиндә, эсасəн, екватордан
микрокосм (микро в космос сөз- рә верилир; мәһсулу хејли артырыр шм.-да кичик адалар групу. М.-ja Ma
ләриндән) — Макрокосмун ин’икасы, вә jумруҹуг бактеријалары тәрәфиндән рија адалары, Каролина адалары, Мар
күзгүсү, Кайнатын символу олан инсан. атмосфер азотунун фиксасијасыны шалл адалары, Кирибати, Науру вә с.

М. Һаггында тә'лим гэдим јунан фәлсә- фәаллашдырыр. дахилдир (ҹәми тәгр. 1500 ада). Саh.
фәсиндә (Платон, перипатетик мәктәб, Әд.: Кольчугина В. В., Кузи 2622 км2. Әһ. тәгр. 300 мин (1982);
стоицизм), Ренессанс фәлсәфәсиндә на К. И., Унаняни т. т., Производ- эсасэн, микронезијалылардыр, амери
(Кузалы Николај, Ҹ. Бруно, Т. Кампа- ство применние микроудобрений в калылар, инкилисләр, филиппинлиләр,
нелла, Паратселс) јајылмышды. Көте ссСР и за рубежом, М., 1975; Анспок ҷинлиләр дә jашајыр. Адаларын чоху
нин пантеизм тә'лимларинә вә алман ро П. И. Микроудобрения (Справочная кни- мәрҹан, галанлары вулкан мәншәлидир.
мантизминә хасдыр. Т. Лејбни син фәл- га), л., 1978. Ән бөјүк адасы Гуамдыр. Фајдалы га
сәфәсиндә м. монададыр. МИКРОЛИТЛӘР (микро... вэ јун. зынтылары: боксит, фосфорит. Иглими
МИКРОКРИСТАЛЛоскопЙЈА lіthоѕ— даш-кичик даш аләт. Әcacән екваториал вә субекваториалдыр. Ил
мигдари микрокимјави анализ үсул- hәндәси формада (үчбучаг, трапесија, лик јағынты 2000— 6000 мм. Вулкан
ларындан бири; характерик формалы сегмент вә с.) олур. Мезолит дөврүндә адаларында һәмишəјашыл тропик ме
кристаллар әмәлә кəтирән реаксијалар- (һәмчинин Неолит дөврүндә) Африка, шәләр кен иш јер тутур. Јерли әһали
дан истифадә етмәклә апарылыр. Крис- Авропа вэ Асијада кениш јајылмышды. нин əсас мәшғулијjәти балыгчылыг вэ
таллар, адәтән, 80 — 200 дәфә бөјүдән ССРИ əразисиндә УССР-ин бир чох биткичиликдир (һиндгозу, банан, сит
микроскопла (бә'зән дә ултрабəнөвшəји р-нунда (хүсусилә Крымда), Азәрб. рус, шәкәр, гамышы, чәлтик). м. ада
шүаларла ишләјән микроскопла, ја- ССР-дә, Ашағы Волга боjунда, Орта ларынын бә'зиләриндә АБШ ва Б. Бри
худ електрон микроскопу илә) тәдгиг Асија вэ Газаxыстанда танылмышдыр. танијанын һәрби-дәниз һәрби-hава
едилир. М.-нын һәссаслығы бөјүкдүр микролит ох учлуғу ағаҹ вә ја сүмүк базалары вар.
(мәһлулун бир дамчысында маддәнин аләтләрин јарығына гоjулуб кәсиҹи ки- Әд.: Австралия и Океания, М., 1981
1 мкг-ынын jүздә бир һиссасини тә”- ми истифадә едилирди. (серия «Страны и народы»).
јин етмәк мүмкүн олур). Минерал вә микролитләр (петрографи
әринтиләрин анализи үчүн әлвериш- јада)— чох хырда (микроскопик) иj- МИКРОНЕЗИЈА дилләРИ-бах

МИКРОКҮБРӘЛӘР— тәркибиндә мик - Ман бәзи оптик константлары тәуин миКРОНЕЗИЈАЛЫЛАР - Микроне
роелементләр - (B, Cu, Mn, Zn, Co вә етмәк олар. Буңа көрә дә м.-ин һансы зијанын јерли әһалиси, гоһум халглар
с.) олaн күбрәләр. м. бор, мис, манган, минерала аид олдуғуну (һәмин мине- групу (тәгр. 300 мин нәфәрдир, 1982).
синк вә с. М.-инә, һәмчинин тәркибиндә рал өзүнэмэхсус формада олмаса да) Меланезијада (тәгр. 4 мин нәфәр) да
2 вә даhа артыг микроелемент олан по- мүэjjәнләшдирмәк мүмкүндүр. М. еф- jашајырлар. Антроположи тип кими
лимикрокүбрәләрә бөлүнүр. Микро, фузив сухурларын əсас күтләси үчүн м. меланезијалылар, полинезијалы

лар вә индонезијалыларын гајнајыб
туллантылары, фритләр вә с. м. кими мИКРОМЕТР (микро... + метр)— хәт- гарышмасындан әмәлә ҝәлмишләр. Дил
ишләдилир. М.-ин мүсбәт тә'сирини ти өлчүләри (дахили вә хариҹи) контакт лəри Малајја—Полинезија дилләринә
көстәрән илк тәҹрүбәләр Русијада вә үсулу илә өлчмәк үчүн микрометрик аиддир. Христианлыг эн'әнәви дини
хариҹи өлкәләрдә 19 асрин 2-ҹи јары- (дәгиг) винти олан универсал өлчү алә- e'тигадларла узғунлашдырылыр. Әca
сында апарылмышдыр. ССРИ-дә 5 млн. ти. Һамар М. (мә'мулатын хариҹи өл- сән балыгчылыг вә мејвачиликлә (хү
ha cahәдә бор, манган, молибден, мис чүләринин тә'јини үчүн), сиферблаты сусән һиндгозу jетишдирмәклә) мәш
вә с. М.-и татбиг eдилмәкләдир. Гејри- олан лөвһәли м. (лөвһә вә лентләрин ғулдурлар. Әкинчилик заиф инкишаф
гараторпаг cahəлəрин 50%-дән чохуна галынлығыны өлчмәк үчүн), бору М.-и етмишдир. Мүстәмләкә ишғалынадак
мухталиф М. верилир. Азәрб.ССР-дә (бору диварларынын галынлығыны өлч- (16—17 əсрләрдә) торпаглар тајфа за
истеһсал олунан микроелементли бор- мәк үчүн), дишөлчән м. (дишли чарх- дәҡанларынын ихтијарында иди,

и
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Әд.: Пучков П. И., Население ејни олан 2 вэ ја 4 мәртәбәли МП гатла- микРОРАЈон—јашајыш биналарын
Австралии и Океании. Сб. статей, 1979 ры һазырланыр, тәләб олунан мәртәбә- дан вә әһалијә мәдәни-мәмшәт хидмати

ли МП лазыми мигдарда бу ҹүр гатла- мүəссисəлəри системиндән ибарәт комп
МИКРООРГАНИзм колониЈАЛА- рын ујғун коммутасијасындан алыныр). лекс; нәгл. магистралларынын јанында
РЫ — көзлә көрүнән һүҹејрәләр (бакте- МП-ларын үч нәсли japaдылмышдыр. салыныр; ичәрисиндән бир баша кәсиб
ријалар, маја көбәләкләри) jығымы вә 1-ҹи вә 2-ҹи нәсл МП-лар узғун олараг кечән нәгл. jоллары joxдур. ССРИ М.
ја бир микроорганизм нөвү миселиси- р-каналлы п-каналлы MOJ-ҹи- -ларында ушаг бағчасы, көрпə еви,
нин (киф көбәләкләри) чохалмасы; һазлар үзәриндә гурулмушлар. 3 ҹү мәктәб, мағаза, шәһәр бағлары, идман
онларын бəрк субстрат үзәриндә арт- нәсл МП-лар комплементар Мој мејданчасы вә с, олур. М, мүасир шәһәр
масы, јахуд бөјүмәси заманы әмәлә технологијасына əсасланыр. Сонунҹу- jашајыш саһәсинин (әсacән бош Брази
ҝәлир. М.к. ири вә хырда, һамар ја ларын сәпәләнмә күҹү, радиасиjаjа ләрдә) илкин ваhидидир.
гарышыг, парлаг, јахуд тутгун, дүз кә- гаршы давамлылығы вә c. көстәриҹи- миКРОРАКЕТ МҮҺӘРРИки-дар
нарлы, ганадлыдыр; бозумтул јахуд ләри чох јүксəкдир. Чохкристаллы МП- ты гүввәси онларҹа н-дан бир неча мн-а
пигментләрин әмәлә кәлмәси нәтиҹәсин- ларда Шоттки диодлу азкүчлү тран- гәдәр олан, әсacән, стабилләшдириҹи вэ
дә сары, нарынҹы, гырмызы вә с. pəнк- зистор — транзистор мəнтиги схемлəри сəмтләшдириҹи, Һәмчинин фәрди мү
ләрин мухталиф чаларында олур. Коло- үзәриндә гурулур. 1 вә 2-ҹи насл мі- həррик кими истифадә олунан ракет
нијаларын формаја, рәнкә вә c. көрә лар сәрт идарәетмә схемлидир. Һазыр- мүһәррики.
характеристикасы, адәтән, микроорга- да истеһсал олунан ишләнилән миКРОСЕФАЛИЈА (микро... + јун.
низм нөвүнүн тәсвиринә аид едилир. МП-лар микропрограмлы идарәетмә- kephale—баш) — бәдәнин башга һис
МИКРООРГАНИЗМЛӘР, микроб- jә маликдирләр. Мәлдишләмә исә чох- сəлəринин нормал өлчүдә, кәлләнин
лар—биткиләрә вә һејванлара нис- мәртәбәли информасијанын мүəjjән (бејинлә бирликдә) исә хејли кичик
бәтән садә гурулушлу, јалныз микрос- мигдарда мәртәбәсинин паралел ола- олмасы. Сәбәби: hамиләлијин илк з
коп алтында көрүнә билән, əсасəн бир- раг ејни заманда ишләнмәси јолу илә ajында ананын вирус хәстәлијинә тутул -
Һүҹејрәли ҹанлыларын кениш бир гру- әлдә едилир. Учуз технолокија исә схе- масы, токсоплазмоз, бә'зән дөлүн бәтн
пу. Бактеријалар, микоплазмалар, мин бирҹинслији вә МП-ун хариҹи мү- дахили менингоенсефалити вә с. Муа
актиномисетләр, мајалар, микроско- һитлә олан əлагəлəринин (корпусундакы лиҹәси еффектсиздир.
пик көбәләкләр вә jосунлар (бә'зән контактларын) мигдары (18-дән 42 jә микроскоп (микро... +јун. skopeo
ибтидаиләр вә вируслар) М.-ә аиддир. гәдәр) илә тә'јин олунур. МП əсасəн, бахырам)-ади көзлә көрүнмәјән об
М. прокариотлара вә еука - ҹәлдишләјән дахили умуми тә'јинатлы jeктләрин вә oнлaрын һиссәләринин бө
pиoтлaра бөлүнүр. рекистрләр (YTP) блокундан вә һесаб- jүдүлмүш xəјалыны алмаг үчүн оптик

Әд.: Стейннер Р., Эдельберг мəнтиг гурғусундан (АМГ) ибарәт олaн чиһаз, објектив вә окулјардан, онлары
Э., Ингрэм Д., Мир микробов, пер. с мәркәзи просессордан, микропрограмлы бирләшдирән борудан (тубус), објекти
англ., т. 1—3, м., 1979.

идарә схемлариндән ибарәт идарәедиҹи ишыгландыран конденсордан вә ишыг
МИКРОөлчән-машын деталлары, гурғудан вә МП-ун эмрләр системиндәки мәнбәјиндән ибаратдир. Xəјалын мүша -
өлчү калибрлари вә с.-нин хәтти өлчү- әмрлари ичра едән микроәмрләри өзүн- һидә үсулуна көрә м. ики група бөлү
ларини тә”јин едән ҹиһаз. Конструкси- дә сахлајан јаддаш гурғусундан иба- нүр: визуал (хәјал бирбаша мүша
Јасындан асылы олараг линкли-дишли, рәтдир. ҮTP-ләрин мигдарыны мүмкүн һидә едилир) вә пројексијон (хә
Јајлы (микрокатор), үзҝәҹли-пневма- гәләр артырмаг әлверишлидир. "ҮТР. јал екрана пројексија олунараг мүша
тик, индуктив вә с. нөвләрә ајрылыр. ләр МП-ун диҝәр блоклары илә икиисти- һидә едилир). Нормал көз əн јахшы
миКРОПРОГРАМ — рәгәмлә һесабла - гамәтли информасија шинлəрилә (8 вә көрмә мәсaфәсиндә (25 см) јерләшмиш
Јан машындакы əлагали микроәмрләр 16 бит) əлагодардыр. ҮTP-ләр әмрләр ики нөгтəни вә ја ики хәтти һәмин нөг
чохлуғу. һәр микроәмр јеринә jетири- рекистри васитәсилә бирбаша үнван- тәләр арасындакы мəсафэ 0,08 мм-дән
лән микроәмәлијјаты, онун узунлуғу- лашдырылыр. ҺМГ топлама, чыхма, кичик олмадыгда сечә билир. Бактери
ну, сонракы үнваныны вә нәзарәт опера- өтүрмә, мәнтиги вӘ, ВӘ JA, ики мо- jаларын, һүҹејрәләрин вә с.-нин өлчү
сијасына даир хүсуси әмәлләри көс- дулуна көрә топлама вә сүрүшдүрмә ләри 0,08 мм-дән кичик олдуғундан он
тәрир. М. адәтән 10—100 микроәмрдән, вә c. садә әмәлләри јеринә jетирир. лары көрмәк үчүн јүксәк бөјүтмә габи
ода jүзәдәк вә дaha чox икилик мәртә. Мүрәккәб әмәлијјатлар ја микропро- лиjjәтинә малик м.-дан истифадә еди
бәдән ибаратдир. грамлара ја да алтпрограмлара әсacән лир. М.-ун əн садә схеми вә иш прин
МИКРОПРОГРАМлы ИДАРӘЕТ- иҹра олунур. Һмг икилик, онлуг-ики- сини шәк. 1-дә, умуми көрүнүшү исә
мәнрәгәмлә heсaблajан машынын иши- лик вә ишарә типли информасијасыны
ни ијерархик идарәетмә нөвү; иш за- ишләјән типләрдә дүзәлдилир. Әксәр
маны, һәр әмрдә өзүндән ашағы сәвиј- һМГ-лары паралел типлидир. Бә'зи
jәли әмрләр ардыҹыллығына мүрачиәт МП-ларда онлуг сај системиндә дә иш
едилир. Әмрләр системини дәјишмәјә, ләјән һмг олур.
ону әлaвә дәгиглашдирмәдән машыны Микропрограммы идарә блоку əмə

66 ,лај иһәләндирмәјә, зәрури мүрәккәб лин кодунун дешифраторундан, микро
F

әмәлләри дахил етмәјә вә бунларда ал- әмрин рeкистриндән вә микропрограм
горитмин хүсусијjәтини нәзәрә алмагла кечидларини тә'јин едән схемләрдән
машынын сүр'әтини артырмаға, онун ибаратдир. Максимал еффект алмаг
насаз јеринин јүксәк дəгигликлә тә”- үчүн микропрограммы јаддаша мүра fок
јини үчүн микроматнләр гурмаға имкан ҹиәт мүддәти әмәли јаддаша мүраҹиәт

мүддәтиндан бир тәртиб гадәр кичик Шәк. 1.

МИКРОПРОСЕССОР (МП)— просес- олмалыдыр. Мүасир МП-ларда микро- шәк. 2-дә көстəрилмишдир. Објективд?
сор функсијасыны јеринә jетирән бир програмлы jаддаша мүрамиәт мүддәти (0) ишыгландырылан АВ објектинин
вә ја бир нечә бөјүк интеграл схеми 30 : 120 нсан-дир. Биполјар МП-ларын һәгиги бөјүдүлмүш xəјалы (А, В,) алы
(БИС) үзәриндә гурулан ҹиһаз. Илк структуру гатлара ајрылмасына көрә ныр. Окулјар (ёк) вә објектив бир-би
мп 1971 илдә дүзәлдилмишдир. МП- фәртләнир. м-ун интерфејси үнван, ринә нәзәрән елә һәрәкәт етдирилир
лар, әсәсән, метал-оксид-јарымкечири- информасија вә идарәедиҹи шинләрдән ки, окулјар үчүн објектив ролуну ојна
ҹи ҹиһазлар (моJ-ҹиһазлар; p- вә ибарэтдир. Бүтүн МП-лар јаддаш вә јан A,B, xəјалы окулјарла онун фокусу
п-каналлы, комплементар, сапфир үзә- хариҹи гурғулар, интерфејсләринә ма- арасында, окулјарда алынан A,B, xəја -
риндә силисиум), биполјар транзистор- ликдир (чүнки МП-ларын чыxышлары- лы исә мүшаһидәчинин көзүндән ән јах -
лар вә чох перспективли инжексијалы нын сајы нисбәтән аздыр). МП-ларын шы көрмә мәсaфәсиндә јерләшсин. А,В,
интеграл мəнтиги (Ийм) технологијаја тәтбиг даирәси чох кенишдир (heсaблa- окулдар вә онун фокусу арасында јер
әсacән һазырланмыш БИС-ләр үзәрин- ма машынлары, информасијаны ишлә-ләшдијиндән A,B, xəјалы мөвһуми вә
дә гурулур. МП-ларын уҹуз вә кичик мә системлари, космик тəдгигатлар, бөјүдүлмүш алыныр.
өлчүләрдә олмасы əсас үстүн ҹәһәтлә- техноложи просесләрин автоматик ида М.-ун умуми бөјүтмәси (V) објектив
риндәндир. Онлар әсacән ики ҹүр: бир- pəетмә системлəри вә с.).
кристаллы (2, 4, 8, 12 вә 16 бит үчүн, (Voб) вә окулјарын (Vor) бөјүтмәләри

1'бајт вариантлы мЙ əн перспективли- Әд. Хилбурн Дж., Джулич г., нин һасилинә бәрабəрдир: V=Vo6: Voк.

дирі вә мәртәбәгатлы (биполјар схем- 1975Мікропроцессоры и системы обра- Бурада Voo= Е, d— објективин архаләрдә компонентләрин интеграсијасы ботки данных, «Зарубежная радиоэлек
нисбәтән аз олдуғундан, бир-биринин троника», 1975, № 9. фокал мүстависиндән A,B, ә гәдәр олан
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мəсафә, F — објективин фокус мəсафа рын күтләви мəhвинә сәбәб олдуғу
D

си, Vox = (F.-окулјарын фокус үчүн фајдалыдыр. Азәрб.ССР-дә 7 нө
F,

мəсафаси, D=25 см). Ади М. үчүн микрослОРИЈА (микро... +јун.
Vod=8 : 90, 7-15, V=56 - 1350. Даһа sporä— тохум, сәпин)- инсан вә һејван

чох бөјүтмә тәләб олундугда електрон ларда баш верән көбәләк ҳәстәлији. Те

микроскоп ундан истифадә едилир. м.. рәдиҹиси инсанларда паразитлик едән

ун мүһүм характеристикасы онун ајырд пас микроспорудур. Хәстәлији пишик

етмә габилијjәтидир. Бу, ишығын диф ләр јајыр. Инсанлар М.-лы хәстәләрлә
раксијасындан, далға узунлуғундан ва тәмасда олдугда, онун да рағындан, дәс

објективин əдəди апертурундан асылы малындан вә с. әшјаларындан истифадә
дыр. Нөгтәви иныг мәнбәјиндән М.-а етдикә jолухурлар. Әcacән, ушаглар
дүшән ишыг дәстәси дифраксијаја уғ хәстәләнир. Башын түклү һиссәсиндә,

радығындан һәмин мәнбәјин xəјалы гашда, быўда, сагалда олур; түкләр ди

бир нечә ишыглы haлгaлaрлa əhaтә олун биндән гырылaраг төкүлүр, јеринде

муш ишыглы даирәви дискдан ибарәт гырмызы, һамар, һалгавары оҹаглар
олур. Дискин диаметри d=1,22/A (бу әмәлә кәлир. Хәстәлик узун мүддәт да

рада Аnsin u— әдәди апертур, — ишы вам едир. мүалиҹәси: гризео
ғын далға уз., п— нөгтәви мәнбәји әһата фулвин, антибиотик, дәрман препарат
едән мүһитин сындырма әмсалы, u— нөг лары вә с.

тәви мәнбәдән чыхараг М.-ун објективи hејванларда М. микроспо

нә дүшән коник Ишыг дәстәсинин əн кә роз адланыр; позулмуш ва атипик

нар шүалары арасындакы буҹағын ја формада олур. Мәнбәји ҳәстә һејван

рысыдыр. Ики нөгтәви иныг мәнбәјини лардыр. Башда, хүсусилә гулагларын

.jырд етмәк үчүн Онлар арасындагы əтрафында, көзүн үстүндә, алт додагда,
2 Шәк. 2. Микроскопун схеми: 1— фокус- боjунда, габаг пәнҹәләрин арха сәтһиндә

=0,5 А-дан кичик олма- ланма јарадан механизм; 2-тубус сахла- пулҹугла, бә'зән дә габыгла өртүлмүш
јан; 3- тубус; 4-окулјар; 5— објектив; даирәви ләкәләр әмәлә кәлир; дəри ко

малыдыр. Далға уэ. кичик, əдəди апер- б— әш ја столу; 7-конденсор; 8— күзҝү. бyдлашыр, түкләр гырылыр вә асан
тур бөјүк олдугҹа ајырдетмә габилијjә
ти дә бөјүк олур. Ајырдетмә габилијjә вә б.-нын мүһүм ролу олмушдур. Јени көбәләк узун мүддәт јашајыр. Мүба

лыгла төкүлүр. Хариҹи мүһитә дүшән

тини артырмаг үчүн објект сындырма нөв М.-ларын japaдылмасында Л. И.
әмсалы : нисбәтән бөјүк олан мүһитдә Манделштам, В. П. Линник, А. А. Ле ризә тəдбирлари: хәстә hej
јерләшдирилир. Бу мәгсәллә иммeрcиoн бедев вә б.-нын хидмәти бөјүкдүр. М.-у личә етмәк, ҹидди бартарлыг тадбирләМ.-дан истифадә едилир, објектлә об- елми-тəдгигат ишларинә илк дәфә А.
јективин арасы сындырма әмсалы бөјүк Левенчук, Р. Һук вә б. тәтбиг етмишләр. шикләри мəhв етмәк.

ри көрмәк, саһибсиз хәстә ит ва пи

олан маје илә долдурулур. М.-да објект Әд.: Михель к., Основы теории Әд.: Желтаков М. М., Дәри-зөhмухталиф усулларла (ишыглы саһә, микроскопа, пер. с нем., М., 1955; Ланд рәви хәстәликләр, Б., 1975.
гаранлыг саһә, фаза контрасты, интер- сберг г. с. Оптика, 5 изд., М., 1976;
ференсион микроскопија, полјарлаш Годжаев Н. м., Оптика, М., 1977; Си- миКРОСТРУКТУР (микро...+лат.
мыш ишыгда мүшаһидә, луминессент вухин два. Общий курс физики. Оп- structura — гурулупи), металларын
микроскопија, ултрабəнөвшəји шүалар

тика, М., 1980
микроструктуру-метал

да мүшаһидә үсуллары вә с.) мүшаһидә микроскоп (лат. Microscopium)- әринтиләрин оптик вә ја електрон мик
олунур. көјүн Ҹəнуб јарымкүрәсиндә бүрҹ. Ән роскопу илә көрүнән гурулушу. Метал
Ишыглы саһә үсулу гејри-шәффаф, парлаг улдузу 4-ҹү улдуз өлчүлүдүр. вә әринтиләр адәтән ади көзлә ҝөрүн

шәффаф вә рәнкли һиссәҹикләрин конт- Азәрб.ССР-дә көрүнүр (бах"Улдуз мәјән чохлу мигдарда гејри-дүркүн фор
раст xəјалыны алмаға имкан верир. Бу хәритәси). малы кристаллардан (дәнәләрдән) иба

үсулда објективин апертурундан һәм микрососиолокиЈА— 20 әсриң рәт олур. Дәнәләрин формасы, өлчүсү,
Ашыгландырычыдан ҡәлән, һәм дә об- 20-ҹи илләриндә буржуа сосиолокија- гаршылыглы jерләшмәси вә с. oнлaрын
јектдән сəпилән ишыг кечир. Ишыглы сындa japaнмыш ҹәрәјанлардан бири эмәләкәлмә шәрайтиндән асылыдыр.
саһә үсулу илә көрүнмәјән һиссәҹикла- (г. Гурвич, J. Морено). Сосиометри- М.-ун ејни гурулушлу гисми структур
рин хәјалы гаранлыг саһә үсулу илә јанын даһа кениш јајылмыш ады. тәшкиледиҹиләри (изафи кристаллар,
алыныр. Бу һалда ишыгландырыҹыдан микроспOP (микро... +јун. sporä— евтектоид, дәмир-карбон әринтилари
кәлән идыг објективә дүшмәдијяндән тохум)-мухталифспорлу гыжыкими- үчүн аустенит, феррит, сементит,

xəјал јалныз објектдән сəпилән ишыгла ләрдә (селакинелла, салвинијалар вә с. перлит) адланыр. Метал вә әринтиләрин
алыныр. Бу усул бахылан објект дахи- су гыжыларында) вә тохумлу биткиләр- хассəлəри онларын М.-ундан асылыдыр.
линдә ултрамикроскопик һиссәҹиклари дә хырда спорлар. м. редукcиoн бөлүн- әд: Мартин Д., Доэрти Р.,
көрмәјә имкан версә дә онлaрын һәгиги мә нәтиҹәсиндә микроспоранқиләрдә Стабильность микроструктуры металли
өлчүләрини вә формасыны тә'јин едә (чохһүҹејрәли орган) әмәлә кәлир. Кы- неских систем, пер. с англ., под ред. В. н.
билмир. Фаза контраст үсулу исә бу жықимиләрдә м. шиддатли редуксија 1978

бахымдaн дaha əлверишлидир. Интер- етмиш ҹүҹәрти әмәлә кəтирир, бунун да миКРОСХЕМ — heсaблajан машын вә
ференсион микроскопија үсулу фаза үзәриндә еркәк ҹинсијjәт органы — ан- автоматик системләрдә, радиотехника
контраст усулу илә ејнидир, лакин хә- теридиләр јерләшир. вә c. caһәләрдә истифадә олунан гар
јал ранкли алыныр вә контрастлыг бөјүк микроспӦРИдиләр (Microspo-шылыглы әвәзолунан модуллар шәк
олур. Полјарлашмыш ишыгда мүшаһи- ridia)-книдоспоридиләр синфиндән иб- линдә елемент, говшаг вә ја гурғу
дә үсулу кичик һәҹмли вә шуаның го- тидаиләр дәстәси. 300-дән чох нөвү (jaxуд онун бир һиссәси). М.-ләр ва
ща сынмасыны japaдaн ҹисимлəрин тəд- бирләшдирән 20-дән артыг чинси вар. Һид техноложи просеслә—груп үсулу
гигиндә истифадә олунур. Луминессент Бирнүвәли организмлардир. Һејванла- илә һазырланыр. Һибрид вә интеграл
микроскопија үсулу луминессенсија һа- рын, əсасəн буғумајаглыларын вә ба- М.-ләр (бах Интеграл схемләр) мөв
дисәсинә әсасланыр. Бир чох үзви вә лыгларын һүҹејрәдахили паразитидир. ҹуддур. Һибрид М.-дә пассив елемент
гејри-үзви маддəлəр бəнөвшəји, ултра- шизогонија јолу илә чохалыр. Ҹинси ләр (резистор, конденсатор вә с.) изо
бән өвшəји вә ренткен шүаларынын тә'- просесдән (автогамија) сонра спорлар лә едилмиш көндә үзәриндә вакуумда
сиринә мә'руз галдығындан һәр маддә әмәлә ҝәлир; спорлары чох вахт овал- термик бухарланма, електрокимјави
үчүн характерик тәркиби көрүнән ишыг шәкиллидир (уз. 2—10 мкм). М.-ин бә'- чөкдүрмә вә с. илә һазырланыр; актив
шүаландырыр. Мүхталиф pəнкләр ба- зи нөвлари мухталиф һејванларда хәc- елементләр
хылан објектин тәркибиндәки мухталиф Тәликләр — микроспоридиозләр исә (транзисторлар, диод

(мәс., лар вә с.) ајрыҹа елемент шәклиндә
маддəлəри мүəjjән етмәјә имкан вериp. нозема ҹинсиндән олан М. нозематоз- монтаж едилир, сонра исә бүтүн модул
Ултрабəнөвшәби шүаларла мүшаһидә ларын төрəдиҹисидир; Nosema cuniculi heрмeтикләшдирилир. Һeсaблaмa тeх
үсулу М.-ун ајырдетмә габилијjэтини спорлары исә инсанда дағыныг склероз никасында истифадә едилән вә мәнтиги
артырмаға көмәк едир. Илк М.-у Ни- төрəдир) әмәлә ҝәтирир. Бир чох нөв- елементләрдән идарәт М.-ләр там функ
дерланд алими 3. Јансен (тәгр. 1590) ләри буғумајаглыларын вә балыгларын сионал jығым тәшкил eдир. 3-ҹү вә 4
гурашдырмыш, онун тәкмилләшдирил- паразитидир. 100-дән артыг нөвү зəрəрли ҹү нәсл heсaблajан машынларда М.
мәсиндә г. Галилеј, Л. Eјлер, Е. Аббе буғумајаглыларын паразити ва онла- ин вә бөјүк интеграл схемлəринин тәт

ва
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биги онларын е'тибарлығыны вә тәкpap јазылан (тутуму 1—8 Кбит) дай
сүр'әтини артырмаға, өлчүләрини ва ми јаддаш, програмлашдырылан мəнти
енержи сарфини исә азалтмаға имкан ги матрис, јүк рабитәли ҹиһазлар үзә
japaдыр.

МИКРОТЕЛЕФОн-телефон апара
риндә гурулмуш ардыҹыл мүрамиәтли
хариҹи јаддаш (тутуму 16 кбит-дән

тынын дәстәкшәкилли Конструктив чох), хариҹи гурғулар интерфејсләри
говшағы. Раhат истифадә үчүн 1.-да Шәк 1. Пјезо нин адаптерләри (бах Узлашдырымы
микрофонла телефон биркә гурашды - електрик микро систем), дахилетмәнин вә хариҹетмә
рылыр. Телефон дәстәји шәклиндә ол- фон. 1-гору јучу Идарәси, системли гаршылыклы

дугундан микротелефон дəс- фрагма : 3-пјезо әлагəлəрин идарәси вә синхрокенера
тəји адланыр. елемент; 4-Көв тор БЙС-лари дахилдир. Һәмин груп
МИКРОтом (микро... + јун. tome-- дә; 5— кабел; 6— БИС-ләрин истифадәсилә истәнилән

кәсилә, кәсик)—Микроскопда тəдгиг чыгышлар. тәркиб ва гурулушлу М.-ҺЕМ дүзәлт
етмәк үчүн инсан, һејван вә битки то олар. Тәтбиг саһәләриндән асылы
хума вә ја органларындан назик кәсик- конденсато пу, електретли, пјезоелек- олараг М.-ҺЕМ тәркибинә мүхталиф
ләр һазырлајан аләт. Ултрамикротомун трик вә електромагнитли. Истигамәтлән- аналог-рәгәм вә рәгәм-аналог чевириҹи
көмəји илә електрон микроскоплары мә диаграмына көрә исә истигамәтлән- ләр дә дахил ола биләр. М.-ҺЕМ-и
үчүн галынлығы 100 Аолан кәсикләр мәмиш, бир тәрәфә истигамәтләнмиш вә тәшкил едән компонентләрин узғунлаш
Һазырланыр. ики тәрәфә истигамәтләнмиш олур. М.- ма характеристикaлaры вә нисбәтән
МИКРОТРОн—тсиклик резонанс елек- ун ишини характеризә едән əсас пара- уҹуз олмалары, онлардан истифадә әдә
трон сүр'әтләндириҹиси; магнит cahəcи метрләр бунлардыр: тәкpap haсил едилән рәк уҹуз, мухталиф ихтисаслашдырыл
бирчинс вә замана көрә сабит, сүр'әт мыш идарәетмә вә heсaблaма, системлә
пәндириҹи електрик саһәсинин кәркин ри јаратмаға имкан верир. Бу мүр сис
лији исә сабиттезликлидир вә ја тезли темләр әвәзинә тәтбиг олунан Мини
јин мисллари илә дәјишир (бах Jүклү ҺЕМ сәмәрәли истифадә олунмурду
зәррәчикләр сүр'әтләндириҹиси). Шәк. 2. Лентли елек- (һәмин тәтбиг саһәсиндә Мини-ҺЕМ
миКРОФАГЛАР — бах Нејтрофилләр. тродинамик микро

МИКРОФИЛЛӘР (микро... +јун.
фонун електрик дөв- ин имканларындан там истифадә олун -

нә гошулма схе- мурду). Амма мәс., електриклә тәк -
phyllon —јарпаг)-бә'зи газынты ми: 1-бүзмәли лент; papјазылан даими јаддашдан истифадә
мүасир али биткиләрин (мәс., плаун -

кимиләр) Хырда jарпарлары; тәкамүл 3-магнит, транс- лан М.-ҺЕМ дүзәлтмәк мүмкүндүр вә
просеси кедишиндә али биткиләрин әҹ форматорун чыxыш- даhа әлверишлидир. Үмуми тә'јинатлы
дады олан псилофитләрин јарпагсыз
будагларында (теломлар) төрәмә ки

лары; 6 — трансфор- М.-ҺЕМ-ләрин мəhсулдарлығы Мини
маторун якинчи до- hEM-ләринки илә мүгајисә олуна би

ми (енасија) әмәлә кәлир.
МИКРОФилмләмә, микрофо

лағы: 7-трансфор- ләр. Фәрг ондан ибаратдир ки. М. -ҺЕМ
5 маторун биринчи до- дəки интерфејс нисбәтән аз имканлара

тосурәт алма-чан олунмуш Ma да ғы. маликдир. Она көрә дә м. ҺЕМ-ин
териал, чертjож, әлјазма вә с. -нин ми нисбәтән аз мигдарда информасија мән
ниатур фотосурәт инин фото вә ја кино бәләри вә тәләбедиҹилари илә характе

плјонкасы үзәриндә алынмасы. 1. тезликләр диапазону. тезлик характе- риза олунан саһәләрдә тәтбиги даhа әл
информасијанын тутдугу һәҹми хеј- ристикасынын гејри мүнтәзәмм.Тијили азалтмаға, ону узун мүддаг сахла- 1000 һс тезликдә охбоју һәссаслыг. м. веришлидир. М.-ҺЕМ-ин риjази тәминатына ассемблерләр, редакторлар,
мага вә лазым кәлдикдә ондан дәрһал ун кениш jajылмыш модификасијасы jүкләјичиләр, сазлазычылар, моделләш
истифадәјә имкан верир. Ёһтијат фо- ларингофон вә остеофондур. дириҹи в дикәр програмлар дахилдир,
тосурәт фондунун јаранмасы илә бә- миКРОФОТОГРАФИЈА (микро... + Бурада истифадә олунан ассемблерләр
рабəр, сәнәдтəрин орижинaллaрынын фото+...графика) — микроскоп васитә ики ҹүрдүр кроссассемблерләр вә ав
јакшы корунмасы, онлaрын сахланма- силә хырда објектләри 20 ләфә вә даhа трассемблерләр Кроссассемблер ja
сы үчүн бөјүк бинaлaрa eһтијачын тал- артыг бөјүтмәкалә фотошәкилләрин. чә Інни ҺЕМ-дә ја да бөјүк ҺЕМ дә,
мамасы, беләликлә дә сахланма хәрч- килмәси. Бунун үчун микроскопа, онун автоссемблер сә М. ҺЕМ-ин өзүндә
ләринин азалмасы, һәмчинин микросу- окулдары тәрәфтән микрофотопәкилчә ишләфир. Кроссассемблердән истифадә
рәтләри артырмағын ва онлардан исти- кән элавә һиссә, күзкүлү фотоапарат етмәклә, һәлә м. ҺЕМ јарады мамыш
фадәнин асан олмасы —М.-нин əсас вә с. тахытыр. М.-дан хырда објект- дан аввал
мүсбәт чәһәтләридир. м.-дән инфор- ләрин (кристал, лиф, биоложи препарат ишләмәк мүмкүн олур. Крожсассемблер

онун риjази тә'минатыны

масија мәркәзләриндә, архивдә, ки- вә с.-нин) микроструктуруну, јахул ха дән она көрә истифадә олунур ки,
табханада, елми-тəдгигат, лајиһә кон - риҹи көрүнүшүнү тəдгиг етмәк үчүн ж- прoгрaмлaрын транслјасијасыны м
структор вә с. мүəссисәләрдә истифадә тифа,дә олупур.
олунур.

ҺЕМ-ин өз үзәриндә тутумунун (хари
МИКРОФОТОМЕТР. микроден - чи гурғуларынын сајынын Әtати јад

МИКРОФЛОРА (микро... +флора)— ситометр- фотошәкилләрин (спек- даш тутумунун аз олмасына көрә) јери -
торпагда, суда, һавада, әрзаг мəhсул- трoгрaм, ренткенограм ва с.) кичик са - нə jетирмәк мүмкүн дејил. Ардыҹыт
ларында, инсан, битки вә һејван орга- həлəриндә оптик сых.Тығы өлчән
низмлариндә вә с. тəсадүф озунан мик- hаз. м. 25—40 ләфә бөјүдә билән мәнтиги идарәетмә системлəри, мүхтә

идарәетмә, информасијанын јығылмасы,

роорганизмларин мәҹмусу. Адәтән, 1ə- микроскопик оптиканын 0.1масы
бии субстратда јајцајан мүхталиф мик- денситометрдән (бах Денситометрија) идарә олунмасы вә c. caһәләрдә М.

илә лиф техноложи прохесләрин автоматик

роорганизмлардир. Микроорганизмлә- фәртләнир. Биршүалы вә икишүалы ҺЕМ кениш тәт биг олунтр.
рин сајыны тә'јин стмәк үчүн тәдгиг олу- м ләр вар. Икишүалы м. дaha кeниш Әд.: бах микропроцессор

1. Ин һәссаслығы са
мәгаләси.

нан субстрат хүсуси гидалы мүһитә әки- јајылмышдыр. нин әдәби јјатына
лир вә чүчәрмиш колонијалар һссабла- бит 10 Dmax о нисбати илә мүəjjән олу
ныр. Микроорганизмлари бирбаша өj- нур вә ади денситометринкиндән он вә миксАТ (1ikszat8) Калман (16.1.
рәнмәк методу да ксниці тәтбиг олу- jүз мин дәфәләрлә чохдур. Ән һәссас 1847, Склабонја — 28.5.1910, Будапешт)
нур; тəдгиг олунан објектдән һазыр- М.-лә (+ 100 мкм? cahәдә 3,0ə јахын — мачар јазычысы. Маҹарыстан ЕА
ланан препарат рəнкләнир вә һүчсірәләр оптик сыхлығы (D) өлчмәк мүмкүндүр. Фәхри үзвү (1889). Әсәрләриндә кәнд
микроскопла сајылыр. микРО-ҺЕМ — микропроцессор бөјүк лиләрә рәгбәт («Һәмјерли словаклар»
миКРОФОн (микро... +jvн. phone — интеграл схемлəри (БиС) групуна да- hека јә топлусу, 1881) əксини тапмыш
сс)—сәc рәгеләрини електрик рәгелә- хил олaн мүхталиф мәгсәлли интеграл дыр. «Гәрибә никаһ» (1900) романында,
ринә чевирән електроакустика чиһазы. схемләриндән jығылмыш heсaблaмa ма- новеллаларында феодал керилији, двор
М.-у (көмүрлү) илк дәфә рус алим- шыны. Бу БИС-ләр групуна микро- јан әхлагы, дини иртича ифша олтнур.
ләри М. Махалски (1878) вә п. Голу- просессор, микропрограммы идарәет- «Маҹарыстанда сечкиләр» (1893—97)
битски (1883) бир бириндән хәбәрсиз мә, микропрограмларын (тутуму 256- сатирик романы вар.
конструксија етмишләр. Телефонија, 8192 бит) вә програмларын (тутуму Әсәрләрн: Собр. соч., 1-6,

радио, телевизија, сәскүҹләндирмә вә 1—16 кбит, бурада К—1024) даими М., 1966—69; Зонт святого Петра Роман,
сәcјазма системләриндә тәтбиг олунур. јаддашлары, әмәли јаддаш (тутуму 256, М., 1978; Кавалеры. Повести, м. 1981.
Иш принсипинә ҝөрәм.-ун”ашағыдакы 1024 вә 4096 бит), јенидән програм- МИКСЕР (инк. mixer— гарышдырыҹы)
нөвлəри вар: көмүрлү, електродинамик, лашдырыла билән вә ја електриклә — 1) металлургија М.-и-дом

T
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на собасындан бурахылан маје чугуну шыг гидaлaнан организмләр (автотроф үзвү. 1931 илдә Но
топламаг үчүн силиндрик вә ја чәлләјә үзви бирләшмәләри фотосинтез вә хе вочеркасск Авиаси
охшар габ. М. ичәридән oдaдaвaмлы ша- мосинтез нәтиҹәсиндә гејри-үзви бир ја Ин туну битир

кәрпиҹләрлә һөрүлүр, хариҹдән ләшмәләрдән синтез етмәклә вә һетеро мишдир. М.-ин рәһ
исә метал тәбәгә илә өртүлүр. М. ара- троф Һазыр үзви маддәләрлә). М.о. бәрлији илә илк со
лыг тутум ролуну ојнајыр. М.-дә чугун хлорофилли гамчылылар — автотроф вст үчјерли Ми-1
тәркибҹә cјниләшир вә гыздырылмагла организмлардир; кəскин чиркләнмиш вертолјоту конст
ашгарлардан тәмизләнир. Тутуму 2500 су һөвзәләриндә онлaрын бөјүмәсинә ва руксија едилмиш
т-дәк олур. 2) Мәмшәт м.-и-со- чохалмасына сәбәб олан үзви маддәләр - дир. М. -ин рәһбәр
југ ичкиләри тез гарышдырмаг, jумур- лә, бир сыра али биткиләр дә (фотоав лији илә бурахы

чалаг, пүре, коктејл, крем вә с. тотроф) үзви маддәләрлә гидаланыр: лан Ми-2, Ми 4,
һазырламаг үчүн ишләдилән електрик мəс., јарымпаразит биткиләр (чынгыл Ми 6, Ми-8, Ми-10,
апараты. дaгoту, көзоту вә с). Бир чох һәшәрат Ми 10К, В-12 вә ди
миксинләР (Мухini)-дәфирмиағыз- jejән биткиләри, јашыл микотроф бит кəр вертолјотларла
лылар синфиндән онурғалылар јарым- киләри М.о. адландырмаг олар. 60 рәсми дүнја рекорду газанылмышдыр.
синфи. Бәдәнинин уз. 45—70 см-дир. микседём (јун. mуха — селик +dіdе- м. З дәфә Ленин ордени, з башга орден
Бурун дәлији тәк олуб, башынын уҹун- ma —шиш, өдемисели кли едем вә медалларла тәлтиф олунмушдур.
да јерләшир вә удлагла əлагаси вар. — галханабəнзәр вәзинин функсијасы- Әд.: Гай Д., Вертолеты зовутся ми.
6—8 әтли бығы олур. Гәлсәмә кисәләри- нын чатышмазлығы jaхуд функсијадан 2 изд. М., 1976; Пономарев А. Н.,

дүшмаси илә мүшаһидә олунан хәстә- Советские авиационные конструкторы. 2
лик. Тиреоид вә һипоталамоһипозифар изд., М., 1980.
м. ајырд едилир. Әламәтләри: мил (инк. mile, лат. milia раѕѕuum —
дəри вә дәриалтынын селикли өдеми, мин ҹүт ромалы алдымы) — узунлуг
дəринин гурулуғу, jухуҹуллуг, ган тəз- ваhиди; әcacән дәнизчиликдә йшләди -
јигинин ашағы олмасы, ушагларда чырт- лир. ССРИ-дә вә бир чох башка өлкә
данбојлулуг, кеч дишчыхарма ва дә ишләдилән дәниз мили. Бејнәлхалг

Дүүн шәклиндә Муалиҹәси: галханабəнзәр вәзи Һидрографија Конфрансынын (1929)
Тыврылмыш мик- препаратлары (тиреоидин), тријодтиро- тәрарына көрә 1 меридиан гөвсүнүн

син. нин вә с. орта уз., jә'ни 1,852 км дир. 1 дәниз ми
миксТУРА (лат mixtura — бирләшмә, ли 10 кабелтовдур. Б. Британијада 1
гарышыг)— бәрк, јахуд маје (дәмләмә, дәниз мили-1,853184 км, 1 гуру мили

нин сајы 5—15 чүхдүр. М.-ин 1 дәстә- мәһлул вә с.) маддəлəрин гарышығын- 1,609344 км (һәмчинин АБШ да ишлә
си, 1 фәсиләси, 15-дәк нөвү вар. Дүнја дан мәһлул һалында һазырланан дәр- дилир). Ҹоғрафи М. (алман мили)
океанынын мүлајим вә субтропик су- ман. екваторун 1/15 дәрәҹәси, јə'ни 7,4204
ларында jajылмышдыр. Јумурта гојмаг- микЎЛин Александр Александрович км дир. Көһнә рус мили-7,46760 км,
ла чохалыр. ССРИ-дә Авропа М.-и (д. 14.2.1895, Владимир)— авиасија көһнә Рома мили-1,481 км.
(Мухine glutinosa) бә'зән Баренс дәни- мүһәрриклари саһә мил (материаллар мугави
зиндә раст ҝәлир. Јыртыҹы М. заифлә- синдә конст мəтиндә)-узунлуғу дикәр ики өл
миш балыглары jejир, бә'зән гурдларла руктору. ССРИ EA чүсүндән кəскин фәргләнән конструк
гидаланыр. Балыгчылыға зәрәр вурур. акад. (1943). Мүһəн - ТИВ елемент. Әјрихәтли вә дүэхәтли
миксомиCETләр (Myxomyceta) дис-техники хидмәт олур. Бунлар биркә мил системини
јун. mўха — селик + mykes, көбәләк кен.-м.-у (1944). тәшкил eдир. М. бә'зән брус адланыр.
(Mycetozoa, Myxothallophyta), селик Сосиалист Әмәји мил ДҮЗҮ— Азәрб.ССР дә дүзәнлик.
биткиси, селикли көбәләк- Гәһрәманы (1940). Күр-Араз овалығынын бир һиссаси.
ләр-хлорофилсиз көбәләјәбәнзәр ор- ССРИ Дөвләт мү Г.-дән Гарабағ силсиләси илә әhaтәлә
ганизмләр шө"бәси (типи). 400-дәк нөвү кафаты лауреаты нир. Шм.-г. -дә Гарабағдүзүнә гову
мә'лумдур. Векетатив фазасы чохнүвә- (1941; 1942; 1943; шур. Ширван дүзүндән Күр чајы, Му
ли протоплазматик күтлә шәклиндә, 1946). 1954 Илдән ған дүзүндән Араз чајы васитәсилә aj
өлчүсү бир нечә мм-дән 1 м-дәк олан Сов. Икп үзвү. 1922 рылыр. Һүнд, дағәтәји һиссәдә 500 м-ә
плазмодидир. Репродуктив фазасы ги- илдә Москва Али гәдәр; ш. дә океан сәвијjәсиндән аша -
лафла өртүлмүш спорлардыр. М., адә- Техники Мәктәбини битирмишдир. М.- ғыдыр. Сәтһи һамар, зәйф пилләли -
тән, мешәдә, pүтубәтли јерләрдә, чү- ин лајиһәләдији M-34 (AM-34) мүһәрри- дир. Күр вә Аразын гəдим фатаглары -
pүмүш одунҹаг вә ја битки галыглары ки АНТ-25 тəјјарәләринә гоjулмушду. на, көл вә батаглыгларла тутулмуш да -
үзәриндә инкишаф едир. Әксəријjәти 1939 илдә М.-ин рәһбәрлији алтында јаз чөкəкликләрә раст кәлмәк олур.
сапрофитдир; бә'зиләри мәдәни битки- japaдылан АM-35A мүһәррикләриндән Антропокен чөкүнтүләриндән тәшкил
ләрдә хәстәлик төрəдир (мас., кәләмдә тырыҹы тəјјарәләрдә истифадә олун- олунмушдур. Фајдалы газынтылары:
фыр, картофда дәмкил). мушдур. 1941 — 45 илләрдә м. күлү нефт (Мурадханлы jатағы) вә мүхтә
миксоСПОРИдиләр (Myxospori- АM-38 вә АM-38 Ф (ИЛ-2 һүҹум тəјја- лиф тикинти материаллары. Јајы гураг
dia)-книдоспоридиләр синфиндән иб- рәләри үчүн) вә с. мүһәррикләрин japa- кечән мүлајим-исти јарымсәһра вә гу
тидаиләр дәстәси; бир чох зоологлар дылмасына рәһбәрлик етмишдир. м. ру чөл иглими вар. Орта темп-р јанвар
М.-и јарымсинфə ajырырлар. 800-дәк, 1943 илдән авиасија мүһәрриклари үз- да о—3°С, ијулда 25—27°С-дир. Ил
ССРИ-дә 215, оҹүмләдән Азәрб.ССР рә баш конструктордур. Мүһарибәдән лик јағынты 200—400 мм. Чај шәбәкәси
дә 39 нөвү мә'лумдур. Өд вә сидик сонракы дөврдә М.-ин рәһбәрлији илә сеjpəкдир. Ҝөлләри: Сарысу, Ақкөл
кисәси, сидик каналы вә балыгларын бир сыра турбореактив мүһәррикләр вә Меһман. Суварма каналлары (Ју
мухталиф тохумаларында, бә'зән дә japaдылмышдыр. з дәфә Ленин орде- хары Гарабағ, Баш Мил вә с.) чәкилмиш
суда-гуруда jашајанларда, тысбағада ни, 7 башга орден вә медалларла тəл- дир. Мил-Гарабағ коллектору М.д. -
паразитлик едир. М.-ин векетатив фор- тиф олунмушдур. ндән кечир. Јарымсәһра ва гуру чөл
малары һәрәкәтли чохнүвәли плазмо әд.: Лазарев Л., Взлет, м., 1978; ландшафты инкишаф етмишдир. Күр
диләрдир (15 мкм-дән 11 мм-дәк). Геј- Пономарев А. Н., Советские авла чајы саһил... ә сејрәк тугај мешәләрн
ри-чинси вә ҹинси јолла чохалыр. Спор- ционные конструкторы, 2 изд., М., 1980. вар. Памбыг, тахыл вә үзүм jетишдири
лар балыг организминдән суја төкүлүр лир. Барамачылыг вә 'hејвaндaрлыгла
вә јени саһиб-hejван тәрәфиндән уду- мЙКУН-Коми МССР-дә шәһәр. Д.ј. мәшғул олунур. Гыш отлаглары вар.
лур. hејванын бағырсағында амјөбва- говшағы. Д.ј. нәгл. мүəccпсәләрн, ағам мил минAPӘ— Азәрб.-да тарихи ме" -
ры рүшејм сeликли Гишаја, кирир, тəдарүкү комбинаты вар. 1937 илдә марлыг абидәси. Һаггында А. А. Ба
ганла мувафиг орган вә тохумaлaрa да- салынмышдыр. Кыханов вә б. мә'лумат вермишләр.
хил олараг бурада плазмодинин бөјүмә- мил Михаил Леонтјевич (22.11.1909, Мәсчид мәдрәсә харабалығы олан М.м.
синә вә формалашмасына сәбәб олур. Иркутск — 31.1.1970, Москва) — совет Өрәнгала (Бејләган) јахынлығын
Бә'зи м. балыкларын тәмлүкәли хәстә- алими вә вертолјот конструктору. Тех- дадыр. 19 әсрин 2-ҹи јарысынадәк го
лији олан миксoспoридиозларын төрә- ника е.д. (1945). Сосиалист Әмәји Гәh - ша минарәләрдән бири нисбәтән јарым
дичисидир. рәманы (1966). Ленин мүкафаты лау- учуг шәкилдә галмышды. Археоложи
миксоТРОФОРГАНИзмләР (јун, реаты (1958), ССРИ Дөвләт мүкафаты материаллар М.м.-нин 11—13 әсрләрә
mixіѕ—гарышыг+ trophé—гида) — гары- лауреаты (1968). 1943 илдән Сов.Икп аид болдуғуну сүбут eдир. Абидә бишмиш
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кәрпиҹдән тикилмиш, үзəри мухталиф мәркәзидир. Əсас сәнaje cahəси машын- дә философларын Милет мәктәби ја
рәнкли вә өлчүлү кашылaрлa бәзәдил- гајырмадыр. Нефт e'малы, кимја, ре- ранды. М.-ин чичәкләнмәси Фрасибулун
мишди. Бә'зи тэдгигатлара көрә Мил зин, металлургија сәнајеси инкишаф тиранлығы дөврүнә [e.ә. тәгр. 610—
дүзүнүн ады М.м.-нин ады илә әлaгә- етмишдир. Тохучулуг, јејинти, тикиш, бобј тәсaдүф едир. Дәфәләрлә иранлы
дардыр. дәри-аjаггабы, полиграфија мүəccиcə- ларын асылылығына дүшмүш, е.ә.

әд.: әһмəдовг. м., Орта әср Беј- ләри, ири ширкәтләрин («Монтекатини 129 илдә Ромаја табе едилмишди. Ел
ләган шәһәри, Б., 1979. «Едисон», «Пирелли, вә с.) идарә hej' - лин-Рома дөврүндә М. мәдәни һәјатда
мил сисTEMи (иншаат меха - әтләри; бир сыра али мәктәб (ун-т, по- бөјүк рол оjнамышды.

никасында)најры-ајры милләрин Милли китабхана, Елм вә әдәбијјат гəдим фәлсәфә мәктәби. Ады Ионија
литехник ин-т, консерваторија вә с.), миЛЕТ мәктәБИ-Јунаныстанда ән

говшагларда (дүjүнләрдә) мухталиф академијасы, мәшһур «Ла Скала» опе- дакы (Кичик Асија) Милет ш, илә әла
үсулларла (ојнагла, сәрт) бирләшәрәк ра театры, Бреда вә Амброзиана пина- гадардыр. Нүмajәндәләри Фалес, Анакәмәлә ҝәтирдији јүксахлајан конструк

котекалары, Полди-Петсоли музеји, симандр вә Анаксимен (е.ә. 6 әср) иди.

ғулар м.с.-нә мисал ола биләр. М.с.-н- Техника Музеји вә с, вар.сија. Тир, тал, ферма, нәрчивә вә гур- Леонардо да Винчи ад. Милли Елм вә М.м. шејләрин маһијjәтини «..мүəjjән
чисмани бир шејдә... ахтарырдыгдән бина вә гурғуларда, машын вә ме

М. еркән христиан вә роман ме'- (Енкелс "Ф. Тәбиәт ин диалектика
ханизмләрдә, тәјјарә вә ракетләрдә ке- марлығынын ән мүһүм мәркәзләриндән сы, Б., 1966, сəh. 160). Бу, Фалес үчүн
ниш истифадә едилир. М.с., ағаҹ, ме- биридир (Сан-Лоренсо (иншасына 4 су, Анаксимандр үчүн апејрон, Анакси
материалдан һазырланыр. Мәс., Ејфел јенидән тикилмишдир), Сант-Амброҹо садəлөвh-диалектик бахыш сәҹијјави
гүлләси, Бакы телевизија гүлләси мил (9 əсрдән, əсас тикинтиси 11—12 әср- олмушдур. Анаксимандр эксликларин
Һәмчинин Мүстәви систем, фәза сис- ләр) килсәләри вә с.). Јеткин орта әср- вәһдәти вә мүбаризаси, Анаксименка

ләр вә Ренессанс дөврү Табидәләри: Па- мијjәтин кејфијjәтә чеврилмаси (бүтүнтеми.

МИЛАБАД— Азәрб.ССР Жданов лассо делла Рачоне (1223—38), готик ҹисимләр һаванын сыxылмасы вә јахуд
р- килсә (1386 илдән; 1856 илдә гуртар- сејрәкләнмәси нәтиҹәсиндә јараңыр)

нунда гəс. м. советлијинин мəркәзи, мышдыр), Санта-Марија прессо Сан- идејаларыны ирәли сүрмүшләр. БуР-н мәркәзиндән 15 км 4.-да, Мил дү- Сатиро (1479—83),Санта-Марија дел- диалектик бахыш ганунaујғунлуг идезүндəдир. Әһ. 1567 (1981). Əсас тәсәр- ле Гратсије (1466—97; Леонардо да Вин- јасы илә бағлы олмушдур. М.м. мате
орта мәктәб, мәдәнијjәт еви, китабхана, рададыр) килсәләри вә с, М.-да барок- гәлтәбии гүввәләрин тə"сириндән азад
миЛАД АДАСЫ, Кристма с Christ. ко (Палассо Брера, 1651 илдән), ро- дыр. М.м. нүмajәндәләри мадди ил

кин башланғыҹын әбәдилији фикрини
mas)-Сакит океанда Лајн а-ры групун: 1778, Палассо Белҹојозо, 1773—81) сөзләјәркән аләм һадисəлəринин аллаhда əн бөјүк атоллардан бири. Саh.359

км?. Əh. 674 мин (1973). Һиндгозу план- әсрдә м. италјан ме'марлығында бир Һадисәләрә хас ганунaујғунлуға табе
үслубларында чохлу биналар вар. 20 ларын кортәбии ирадәсинә дејил, һәмин

тасијалары вар. Мирвари чыхарылыр, сыра мүтәрәгти тәмајүлләрин јаранды- олдуғуну көстəрмишләр. Онлар аллаhАданы 1777 илдә ҹ. Кук кәшф етмиш- ғы вә инкишаф етдији мәркәзә чеврил- ларын мөвчудлуғуну гәбул етсәләр дә,дир.

МИЛАД БАЈРАМЫ— Иса пејғәмбәрин чи еви (1935), Коммерсија ун-ти (1942), едән сајмырдылар (мәс., Анаксимандра
20 әсо тикилиләриндән Русти- аллаһлары аләми јарадан вә Идарә

анадан олмасы шәрәфинә кечирилән Милан сәркисинин павилјонлары (1950- көрә, һәр шеји әһатә вә идарә едән ал
христиан бајрамларындан бири. Де- ҹи илләр), Торре Веласка көјдәләни лаһ дејил, апејрондур).
кабрын 25-дә гејд едилир. Әкинчи халг- (1956—58), Галлaрaтeзе мәhәлләсиндә М.м. Гэдим Јунаныстанын материалар арасында кениш јајылмышдыр вә 2400 нәфәрлик jашајыш комплекси лист фикринин сонракы инкишафына
адәтән, өлән вә дирилән» аллаһлара (1974), ИБМ електрон ширкəтинин је- бөјүк тә’сир көстəрмишдир.ситајишлә бағлыдыр. М.б.-нын илкин

мәнбәји һәр ил гыш күнәш дурушу миЛАХ— Азәрб.ССР Чулфа
ни бинасы (1975) вә с. диггәтәларигдир.

Әд.: Асмус В. Ф., Античная фило

заманы (21—25 декабр) хиласкар ал- MCCP) р-нунда кәнд. М. советлијинин(Нах. София, М., 1976.

лаһын 4 доғулмасы» илә әлагодар кечи- мәркәзи. Р-н мәркәзиндән 50 км шм.-да, мЙЛЕТич Лүбомир Ҝеоркијев (1.1.
рилән гəдим бүтпəpəст мәрасим бајрамы Әлинҹә чајынын саһилиндә, Ҹулфа— 1863, . Југославија, Штип—1.6.1937,
олмушдур. М.б.-ны илк дәфә Рома дрәфсә автомобил јолу кәнарында, Софија)— болгар филологу. Болгарыстан
М.б. 431 илдә Ефес килсә jығынҹағын дағ әтəриндадир. Əh. 658 (1981). Әcac EA акад. (1898) вә президенти 1926

гануниләшдирилмишдир. М.6. 10 тәсәрруфаты һејвaндaрлыгдыр. Орта 37). Петербург ЕА әҹнәби м. үзвү (1901).
әсрдә Гәдим Рус дөвлэтиндә дә jajыла- мәнтәгәси вар. Археоложи абидәләр- дилләриндә ҹүмлә үзвү», 1901), диалек

мәктәб, мәдәнијjәт еви, китабхана, тибб Болгар дили тарихинә («Болгар вә рус
раг әҹдадларын руһлары шәрәфинә

гышда кечирилән гəдим славјан бај- дөвләт тәрәфиндән мүһафизә олунур. ри», 1905), Јунаныстан, Југославија
дән Тунҹ дөврүнә аид гəдим гәбиpиcтaн толокијасына («Шәрги болгар шивәлә -

рамы илә чулғалашды. мил-Биләк ОЈНАҒЫ — инсанда ба- вә Румынија славјанларынын тарих вә
Әд.: Белов А. В., Рождество хрис“ зу өнү илә әл арасындакы һәрәкәтли етнографијасына дайр әсәрләрин мүәл -2 изд., М., 1974.

бирләшмә. Oјнаг чухуруну мил сүмүју лифидир.
милАЈЕВ Јевкеи Тимофејевич (д. вә үчбуҹаглы гығырдаг диски, оjнаг милис (лат. militia—həрби хидмәт,
7.3.1910, Тифлис)-совет сирк артисти, башыны исә биләк сүмүкләри (гарыға- гошун)–CCРИ-дә дөвлəтин инзибати
еквилибрист. ССРИ халг артисти (1969). бəнзәр, ајпара вә үчүзлү сүмүкләр) ичрайjjә органы; вәзифаси ичтимаи аса
Сосиалист Әмәји Гәһрәманы (1979). тәшкил eдир. Бу оjнагла әли ачма, бүк- jиши, сосиалист мүлкиjjәтини, вәтән -
1952 илдән Сов. Икп үзвү. 1928 илдән мә, узаглашдырма вә јахынлашдырма дашларын, мүəссисә, тәшкилат вә ида -
сиркдә ишләфир (һалгаларда кимнастика, һәрәкәтләри мүмкүндүр. рәләрин һүгугларыны вә гануни мəна -
«4 Жак» акробатика групунун рәһбәри мил – ГАРАБАҒколЛЕКТОРУ – феләрини ҹинаjәткар гәсдләрдән вә ди
вә иштирокчысы). 40-ҹы илләрин орта- Азәрб.ССР-дә дренаж каналы. Мил кәр ҹәмијjәтә зидд Һәрәкәтләрдән мүһа
ларындан еквилибрист (һүндүр тир вә Гарабағ дүзләриндадир. 1966 илдә физә етмәкдир. М. 1917 ил октјабрын
вә нәрдиванларда) кими чыгыш етмиш- истифадәјә верилмишдир. Уз. 152 км. 28-дә (нојабрын 10-да) japaдылмыш,
дир. М.-ин рәһбәрлик етдији груп Чин, Јевлах, Бәрдә, Ағҹабәди, Жданов вә 1931 иләдәк јерли Советләрин нәздиндә
Исвеч, Б. Британија, Франса, пXP, Имишли р-нларындан шор сулары топ- олмушдур. Бундан сонра Халг Дахили
АДР, Јапонија, Италија, Австралија, лајараг Баш Ширван коллектору ва- Ишләр Комиссарлығы (1946 илдән
чCCP вә с. өлкәләрдә гастролда олмуш- ситәсилә (М.-Г.к. Күр чајы алтындан Дахили Ишләр Назирлији) системиндә
дур. М. 1977 илдән Москвада Ленинскиjе дүкерлә кечәрәк Күрдәмир р-ну әрази- дир. М.-ин тәшкили вә фәалијjәтинин
горыдакы сиркин директорудур. синдә Баш Ширван коллекторуна бир- əсаслары ССРИ Али Совети Pəјасәт
МИЛАН (Milano)-Италијанын шм.- ләшир) Хәзәр дәнизинә ахыдыр. Һej'әтинин 1973 ил 8 иjун тарихли
ында шәһәр. Ломбардија вил.-нин инз. миліET (јун. Milet6s)-Ионијада Ме- Фәрманында мүəjjән едилмишдир. М.
м. Падан дүзәнлијинин мəркәзи һиссә- андр чајынын мәнсәбиндә шәһәр. Јунан- ССРИ, мүттәфиг вә мухтар респ.-ла
синдадир. Ири нәгл. Говшағы. Ҝәмичи- ларын М.-ә ҝәлмәси е.ә. 16 әсрә аид рын дахили ишлар назирликлари сис
лик каналлары васитәсилә По чајы илә едилир. Е.ә. 14 əсрдә ахаjларын ири теминин тәркиб һиссасидир. М.-ә ССРИ
әлагәләнир. Әһ. 1,7 млн. (1976). Өл- шәһәрләриндән иди. Е.ә. 8—6 әсрләрдә Дахили Ишләр Назири рәһбәрлик едир.
кәнин мүһүм истисади вә мәдәнијjәт м, шәһәр-дөвлат иди. Е.ә. 6 әҫрдә М.- Д.j, су вә һава нәгл.-ында нәгл. М.-и

да

тово,



МИЛЛЕ 563

бөлмәләри вардыр. М. ҹинаjәтләри вә силаһланма хәттини давам етдирирләр. периалисти...» (Ленин В. И., Әсәрлә
ҹинаjәткарлары үзә чыхармаг үчүн эмә- НАТО дөвләтләри həрби хәрҹләри мис- ри, ҹ. 35, cəh. 292) кими ҝөстəрмиш,
лијјат ахтарышы вә дикəр гануни һәрә- ли көрүнмәмиш дәрәҹәдә артырырлар. «мүһарибәни гәләбәјәдәк давам етдир
кәтләр едир, ахтарыш вә истинтаг функ- АБШ-да бу хәрҹләр илдә 213 млрд. мәк» сијасəти јеритмишдир. Сонралар
сијаларынын (прокурорун көстәриши доллара (1982) чатмышдыр. Бу вәсаитин. Совет дөвлəтинә гаршы вәтәндаш мүһа
илә), сүркүн вә көчүртмә, шəрти олараг хејли һиссәси стратежи нүвә силаһынын рибәсинин илһамчыларындан олмуш
азадлыгдан мəhpyмeтмә вә с. Һагтында јени нөвлəринин сүрәтлә инкишаф ет- дур. 1920 илдән мүһаҹирәдә иди. Ру
Һөкмлəрин иҹрасыны һәјата кечирир. дирилмәсинə cəрф олунур. 70-ҹииллә- сија (18—19 əсрләр), Феврал буржуа
Паспорт системинә нәзарәт М.-ин мү- рин сону вә 80-ҹи илләрин әввәлиндә демократик вә Бөјүк Октјабр сосиалист
һүм фәалијjәт саһәләриндәндир. М. ав- јапон М.-инин дирчәлдилмәси үчүн тәһ- ингилабларынын тарихинә дайр әсәрлә
томобил јолларында jол Һәрәкәти тәһлү- лүкәли ҹәһдләр көстəрилмәкләдир. ри вар.
кәсизлијини тә'мин едир.М. ишчилари- ССРИ вә сосиализм бирлијинә дахил милл (Mill) Ҹејмс (6.4.1773, Нортуо
нин хүсуси pүтбəлəри вә ваһид кејим олан дикәр өлкәләр М. ә гаршы гәтиј- тер-Бриҹ, Шотландија—23.6.1836, Кен
формасы вар; хидмәти вәзифәләри иҹ- jәтлә чыxыш едир, ҝәркинлијин заифлә- сингтон)-инкилис философу, тарихчи
ра етдикдә онлaрa силаһ верилир. Мүс- дилмәси, силаһларын вә силаһлы гүв- вә игтисадчы. Милл Чон Стүартын ата
тəсна һалларда фөвгәл'адә тəдбир кими вәләрин дурмадан азалдылмасы уғрун- сы. «Инсан руһу феноменләринин
M, ишчиларинин силаһдан истифада да ардыҹыл мүбаризә апарырлар. тәһлили» әсәриндә д. Јумун тә'лиминә
етмәк һүгугу вар. Азәрбајҹанда 1920 милЈАРД (фр. milliard)-мин мил- тәрәфдар чыхараг бүтүн мә'налары
илин мајында ингилаби гајда-гануну јон, јə'ни 1 000 000 000=109 əдəди. һиссләрә, јахуд тəəссүратлара мүнҹәр
горумаг үчүн фәһлә-кәндли М.-и тәш- милЈЕРАН (Millerand) Александр етмиш, бураја дујғулары вә идејалары»
кил eдилмишди. Етјенн (10.2.1859, Парис—6.4.1943, да аид етмишдир. Јумун вә Д. Һартли
милис-әРАЗИ сисТЕМИ (həрби- Версал)-Франса дөвләт вә сијаси ха- нин ирәли сүрдүкләри идејаларын ас
дә)-динҹ дөврдә бирләшмә вә һиссәләр- дими, вәкил. Сијаси фәалијjәтә хыр- сосиасијасы фикрини шүур әмәлијјаты
дә минимум сајда һәрби хидмәтчи кадр- да буржуа радикалы кими башламыш- нын əсасы кими баша дүшмүшдүр. Ети
ларын (башлыҹа олараг команда hej' - дыр. 90-ҹы илләрдә сосиалист һәрәка- када М. иҹтимаи фајданы әхлагын
əтинин) сахланмасына əсасланан смс- тына кошулмуш, бу һәрәкатда оппорту- jүксәк принсип вә мә'jары -сајмышдыр.
тем. М.-ә.с. Исвечрәдә мөвҹуддур. нист. ҹәрәјанына башчылыг етмишди. Лакин онун фикринҹә, иҹтимаи фајда
ССРИ-дә 1923—35 илләрдә кадр сис- М.-ын 1899 илдә Валдек-Руссонун мүр- инсанларын һәјатында там həјата кеч
теми илә јанашы тәтбиг eдилмишдир. тәҹе һөкумəтинә (1899—1902) дахил ол- мир. М.-ә ҝөрә иҹтимаи рифаh намина
милиТАРИзм (фр. militarisime, лат. масы тарихдә сосиалистин буржуа һөку- чалышмаг шәхси хошбәхтлијин мәнбә
militaris-həрби)— империалист дөвлат- мəтиндә илк иштирaкы олуб Франса со- jидир. М. Британија конститусија сис
ләрин Һаким даирәләринин Гәсбкар сиалист һәрәкатынын бирлијини позду темини гисмән тәкмилләшдирмәји тәк
мүһарибәләрә һазырлашмаг, өлкә да- (бах Милјеранчылыг). Франса Сосиа- лиф едир, «орта синфи», jә’ни сәнаје
хилиндә зәһмәткәшләрин синфи чыxыш- лист Партијасындан чыхарылдыгдан вә тиҹарәт буржуазијасыны дөвлəтин
ларыны jатырмаг мәгсадилә һәрби һа- (1904) сонра М. реформист «Мүстәгил әсл саһиби сајырды. Д. Рикардонун
зырлыг тадбирларини кенишләндирмәјә сосиалистләр» груплашмасынын лидер- тә'лиминин ардыҹылы вә шәрhчиси ол
јөнәлдилмиш мүртәҹе сијасəти. Силаһ- ләриндән олмушдур. Сонрадан гәти ола- муш, ејни заманда Рикардонун нәзәриj
ларын вә силаһлы гүввәләрин, һәрби раг сосиалист һәрәкаты илә әлaгәни кәс- jәсини вулгарлашдырмыш, онун маһир
хәрҹләрин дурмадан артырылмасы мишдир. 1909—15 илләрдә мүхталиф јəтини-әмәк дәјәр нәзәријjәсини инкар
дөвлат истисадијјаты вә сијасəтиндә һәр- назир вәзифәләри тутмушду. Бөјүк етмишдир. М. әмәк һаггы фонду адла
би-сәнаје комплексинин тә'сиринин Октјабр сосиалист ингилабынын гәлә- нан мәддаһлыг нәзәријjәсинин мүәл
күҹләнмәси, шовинист таблиғатын ке- бәсиндән сонра антисовет мүдахиләси- лифләриндәндир.
нишләнмәси м.-ин сәҹијjәви ҹәһәтлә- нин тәшкилатчыларындан Иди; 1920 м. Рикардо мәктәбинин дағылма
ридир. м. истисмарчы ҹәмијjәтин мəh- илин јанвар-сентјабрында баш назир, сынын башланғыҹыны гојмушдур.
сулу олуб, истәр гулдарлыг, истәрсә 1920—24 илләрдә Франса респ.-сынын милл (Mill) Чон Стүарт (20.5.1806,
дә феодал дөвлатинин сијасəтиндә тә- президенти олмуш, антисовет вә анти- Лондон—8.5.1873, Авинјон) — инқилис
заһүр етмишдир. М.» термини илк демократик хәтт јеритмишдир. 1927 ил- позитивист философу, игтисадчы, иҹти
дәфә 19 әсрин орталарында ІІ Напо- дән сонра сијаси фәалијjәтлән узаг- маи хадим. Милл Мејмсин оғлу. 1865—
леон режимини сәҹијjәләндирмәк үчүн лашмышдыр. 68 илләрдә иҹма палатасынын үзвү

ишләнмишдир. М. Франса — Пруссија милJEPAHчылыг — сосиалист пар- олмуш, либерал вә демократик исла
мүһарибәсиндән (1870—71) сонра, хусу- тиjалары оппортунист лидерләринин һатлары мүдафиә етмишдир. М.-ин дүн
силә империализм мәрһәләсинин баш- буржуазија илә сијаси әмәкдашлыг jaкөрүшү Д. Рикардонун сијаси игтиса
ланмасы илә дaha кeниш шәкил ал- формасы; «М.» анлајышы франсыз со- ды, И. Бентамын утилитар доктринасы,
мышды. сиалисти А. Милјеранын 1899 илдә Ҹ. Берклинин вә Д. Јумун фәлсәфәси вә

В. И. Ленин көстәрирди ки, муасир П. М.Р. Валдек-Руссонун буржуа һө- д. Һартлинин ассосиатив психологија
милитаризм капитализмин нәтиҹәси, кумəти таркибинә дахил олмасы илә сынын тә'сири илә тәшәккүл тапмыш
капитализмин thəјати тəзаһүрүдүрә әлагодар, мејдана чыкмышды. Тарихдә дыр. М.-ә көрә билик тәҹрүбәдән доғур
(Әсәр. там куллијјаты, ҹ. 17, cəh, 202). «Милјеран гәзијjәси» ады алмыш бу вә онун предмети бизим дујғуларымыз
Империалист дөвләтләрин гызышдыр- Һадисә сосиалист һәрәкатында парча- дыр. Материја јалныз дујғуларын даими
дыглары Биринҹи дүнја мүһарибәси ланманын башланғычыны гојду. М-ын имканыдыр, шүур исә дујғуларын тәәc
дөврүндә тәгр. 70 млн., Икинчи дүнја тәрәфдарлары 1902 илдә Ж. Жоресин сүрат имканыдыр. М. «Огүст Конт вә
мүһарибәсиндә 110 млн.-дан чох адам башчылығы илә Франса Сосиалист Пар- позитивизм» әсәриндә Контун сосиал
Һәрби хидмәтә сәфәрбәр олунмушду. тијасыны japaтдылар. Икинҹи Интер- сијаси доктринасыны инсан азадлығы
Икинҹи дүнја мүһарибәси әрәфәсиндә насионалын Амстердам конгреси (1904) вә фәрдијjәтинин әһәмијjәтини гәбул ет
М. дүнјанын јенидән бөлүшдүрүлмәси- оппортунистләрин мүгавимəтинә бахма- мәјән мә'нәви вә сијаси деспотизм сис
нә ҹан атан фашист блоку өлкәләринин јараг сосиалистләрин буржуа һөкумәт- теми адландырмышдыр. Етикада («Ути
дөвлат сијасəтинин əсасыны тәшкил ләриндә иштирaкына каршы чылды. литарианизм», 1863) м. әхлаги һиссләр
едирди. Муасир М.-ин «идеја базасыны» В. И. Ленин М.-ы «тәфтишчилијин си- вә принсипләрин тәҹрүбәдән доғмасы
антикоммунизм вә антисоветизм тәш- јаси тактикасынын ән кениш өлчүдә, консепсијасыны ирәли сүрмүшдүр. Ка
кил eдир. Капиталист өлкәләри исти- həгигәтән милли мигјасда тәтбиг eдил- питализм гурулушунун гүсурларыны
садијатынын милитаристләшдирилмә- мəси саһәсиндә ән бөјүк бир тәҹрүбә» (пула пəpəстиш, әмлак бәрабəрсизлији,
си сосиал eһтијаҹлар үчүн хәрҹләрин адландырмышдыр (Әсәр. там күллијја- зәһмәткәшләрин ашағы həјат сәвијjәси)
азалдылмасына, веркиләрин артырыл- ты, ҹ. 17, cəh. 24). писләмии вә буржуа реформизми мөв -

масына, инфлјасијаја, зәһмәткешләрин милјон—1000 000=106 əдəди. гејиндә дурмушдур.
мадди вәзијjәтинин писләшмәсинә сә- милЈУков Павел Николајевич (27.1. милЛЕ (Millét) Жан Франсуа (4.10.
бәб олур, капитализмә хас əсас игтиса- 1859, Москва—31.3.1943, Екс-ле-Бел, 1814, Нормандија, Грүши— 20.1.1875,
ди, сосиал вә сијаси зиддијjәтләри да- Франса)-рус сијаси хадими, кадет- Барбизон, Парис јахынлығында)
hа да кəскинләшдирир. Буна бахма- ләрин лидерләриндән бири, тарихчи. франсыз бојакары, график. Кәндли
јараг, Сов.Икп 26-ҹы гурултајында Буржуа Мүвәггәти һөкумəтинин 1-ҹи оғлу. Әввәлләр еклектик портретләр,
көстəрилдији кими, Гәрбин ифрат ми- тәркибиндә хариҹи ишлар назири олaн мифоложи композисијалар чәкмиш,
литарист даирәләри «Совет тәһлүкәси» М. өзүнү «... инкилис-франсыз империа- 1840-ҹы илләрин сонунда Барбизон мәк
барәдә yјдурмалара әл атараг сүр'әтлә диҫт капиталынын нөкəри вә рус им- тәби сəнəткарларына јахынлашмыш
36", 1, 6
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риндә, хүсусән иктисади вә мә'нәви һә
јат бирлијиндә әсаслы дәјишикликләр
баш верир. Буржуа М.-ләриндән фәргли
олараг сосиалист М.-ләринин јени иг
тисади мүнасибәтләри, јени мә'нәви-си
јаси бирлиjи japaныр. М.-ләрин əрази
вә дил бирлији дә сосиализм əсаслары
үзәриндә, бејнәлмиләл принсипләр əса
сында тә'мин олунур. М.-ләрин əрази
мәһдудлуғу арадан галдырылыр, милли
диллəрин лүғәт тәркиби зəнкинләшир.

Сосиализм шәраитиндә милли зүлм
вә әдавәтә сон гоjулур, М.-ләрин һү
гуг бәрабəрлији бәргәрар олур, онларын
кечмишдән ирс галан фактик сијаси,

ж. Ф. Милле. игтисади вә мәдәни бəрабəрсизлији ара
«Сүнбүлјыған гадын- дан галдырылыр, милли һиссләрә, һәр
лар». 1857. Лувр. бир адамын милли лəјагəтинә һөрмәт

Парис. бәсләнилир. Коммунизм гуруҹулуғу М.
ләрин инкишафында јени мәрһәләдир.
Бу мәрһәләдә М.-ләр сијаси, игтисади
вә мәдәни ҹәһәтдән һәртәрәфли инкишаф
едир, дикәр тәрәфдән исә һәмин саһә
ләр үзрә бир-биринә јахынлашыр, М.

дыр. М. таблоларында кәндлинин ағыр дирмиш, бунунла да М.-ин әламәтләрин- ләрин инкишафы вә бир-биринә јахын
зәһмəтинин, аҹынаҹаглы һәјат шәраи- дән бири олан игтисади həјат бирлији лашмасы исә инсанларын јени сосиал
тинин реалист тәсвирини вермиш, онун јаранмышдыр. Инсанларын истеһсал, вә бејнәлмилал бирлијинин—совет
тәбиәтлә бағлылығыны поетик шәкилдә иктисади әлaгәләри мүəjjән әрaзидә баш халгынын мејдана кәлмәсинә сәбәб ол
ҹанландырмышдыр: «Сүнбүлдыған га- верир. Əрази умумилији олмадан ваһид мушдур.
дынлар», «Анжелүс» (1857, 1859; һәр истећсал просеси, инсанларын М. бир- М. тарихи категоријадыр. Инкишаф
икиси Луврдадыр, Парис), «Одундыған лији дә ола билмәз. М.-ин истисади, етмиш коммунизм ҹәмијjәти үчүн ин
гадынлар» (А. С. Пушкин ад. Тәсвири сифаси вә мәдәни әлaгәләринин инкиша- санларын јени, М.-дән даһа кениш, бү
Сəнəт Музеји, Москва) вә с. Офорт вә фы, истеһсалын иҹтимаиләшмәси ејни түн бәшәријjәти ваһид аиләдә бирләш
пастел техникасы илә дә ишләмишдир. заманда халга махсус јерли диалектлә- дирәҹәк тарихи бирлији хас олаҹагдыр.
МИЛЛЕР (Miller) Артур (д. 17.10.1915, рин ваһид милли дилә чеврилмасинә Лакин һәмин бирлик јалныз ҹәмијjәтин
Нjy-Јорк) — американ драматургу. «Бәх- шәрайт јаратды; бу просес һәм дә ејни узунмүддәтли инкишафы нәтиҹәсиндә
ти ҝәтирән адам» (1944), «Һамы мəним әрaзидә jашајан вә ејни дилдә данышан тәшәккүл тапаҹагдыр; һәм дә бу про
оғлумдур» (1947) пјесләриндә, «Комми- инсанларын мә'нәви həјатында, мәдә- сес ҹәмијjәт өзүнүн там сосиал јекҹинс
војажерин өлүмү» (1949) фамиәсиндә нијjәти, психолокијасы вә шүурунда лијинә наил олдугдан хејли сонра баш
буржуа мүһити вә әхлагы, «Ағыр сынаг» милләтә хас умуми әламәтләрин тәшәк- верәҹәкдир.
(«Сајлем ҹадукәрләри», 1953), «Көрпү- күлүнә сәбәб олду. Әд.: Маркс К. вә Енкелс Ф.,

дән көрүнүш» (1955) пјесләриндә мак- Ики-буржуа вә сосиалист типли Коммунист Партијасынын Манифести, Б.,
хартизм ифша олунур. «Төвбәдән сон- милләт мөвҹуддур. Буржуа М.-инин 1980; Енкелс Ф., Апләнин, хүсуси мүл
ра» (1964), «Бу, Вишидә олмушдур» синфи тәркибини əсасəн буржуа вә про- киjjәтін вә дөвлатын мәншәри. Б.. 1971;
(1965), «Гијмәт» (1967) фәлсәфи-етик летариат синифләри, сосиалист М.-инин Ленин В. И., «Халг достлары» нәдир вә
драмлары, «Дүнјанын јаранмасы вә синфи таркибини фәһлә вә колхозчу мүбариза едирләр?, әсәр.гаршы онлар неҹә

башга ишләр» (1972) комедијасы вар. кәндлиләр, зиjалылар тәшкил eдир. Бур- ч. 1; jенә онун, Биз һансы ирсдән имсәр. там күллијјаты,

1965—71 илләрдә Пен-клубун президен- жуа М.-инин идеја əсасыны милләтчи- тина едирик?, јенә орада, ч.2; је онун,
ти олмушдур. Бир сыра әсәри екран- лик, иргчилик, шовинизм вә с. тәшкил мәсәләјә даир тəнгидин гејдләр, јенә
лашдырылмышдыр. Пјесләри совет етдији һалда, сосиалист М.-инин иде јенә онун, «Мәдәни-мил

театрларында тамашаја гоjулур. ја əсасы достлуг, гардашлыг, бејнәлми- икт Програмы, Б.,
ли» мухтаријjәт Һаггында, јенә орада; Сон.

1977; Коммунист
Әсәри: Пьесы, М., 1960. ләлчилик вә с.-дир. вә фәһлә партијаларынын бејнәлҳалг
Әд.: Злобин Г., Современная дра Буржуа М.-инин сосиалист М.-инә шавирәси. Сəнəдләр вә материаллар. Б.ү

матургия США, М., 1965. неврилмаси ганунaујғун просесдир. Бу 1970; Национальная политика .
просесин əсасыны капитализмдән сосиа Очерк историографии, М., 1981; гули

МИЛЛЕРОВО—РСФСР Ростов вил.- лизма кечидин ганунaујғунлуғу тәш ев Дж. Б., Под знаменем ленинской націно

ндә шәһәр. д.ј. вә автомобил јоллары кил eдир. Сосиалист ингилабынын гәлә- Нации в истории и
нальной политики, Б., 1972; Козинг А.,

современности, пер. с
говшағы. К.т. тəдарүкләри вә к.т. хам- бәси М.-ләрин инкишафында јени бир нем., М., 1978; Метелица Л. В., Рас
малынын е'малы мəркәзи. Металлурки- дөвр—сосиалист М.-ләринин тәшәккү- цвет и сближение социалистических наций,
ја аваданлығы вә «Миллеровоселмаш» лү вә инкишафы дөврүнү ачды. Бөјүк М., 1978; Цамерян И. П., Нации и
3-длары, јејинти вә jүнкүл сәнајеси; к.т. Октјабр сосиалист ингилабындан аввал национальные отношения в развитом соцпа
техникуму вар. Русијада jашајан милләт вә халклар зов М. А., Нация влистическом обществе, М., 1979; Моро

милләf— инсанларын тарихи бирли- өз инкишаф сәвијjәсинә көрә мүхталиф ществе, М., 1979; История национальносоциалистическом об

ји; умуми әразијə, умуми әдәби дилә, тарихи пилләдә дурурдулар. Бунлара государственного строительства в СССР,
умуми игтисади вә мә'нәви həјат бир- капиталист инкишаф мәрһәләси кечмиш 1917—1978. т. 1-2, 3 изд., м., 1979;
лијинә малик бөјүк инсан групу. М.- вә буржуа М.-и кими тәшәккүл тапмыш куличенко М. И., Расцвет н сбли
дән әввәл инсанларын гәбилә, тајфа, олан М.-ләри (руслар, украјналылар, жение наций в СССР, М.,1981.
халг бирлик формалары олмуш вә та- белоруслар, латышлар, естонлар, лит- милләтләР БИРЛИЈИ-Б. Брита
рихи инкишаф просесиндә бунлардан валылар, күрҹүләр, ермәниләр, азәр- нија вә онун кечмиш мүстәмләкәләрин
бири дикəрини әвәз етмишдир. бајҹанлылар вә б.) вә феодал-патри- дән ибарәт бирлик. Һүгуги ҹәһәтлән
Марксизм-ленинизм өjpəдир ки, М.- архал инкишаф сәвијjәсиндә дуран М. 6. Вестминстер статутлары (1931)

ин јаранмасы капитализмин мејдана халклары (гырғызлар, таҹикләр, өзбәк- илә рәсмиләшдирилмишдир. Әввәлләр
кәлмәси вә инкишафы дөврү - тәсaдүф ләр, газахлар, јакутлар ва б.) мисал М.б. шәхси унија иди, чунки Инкилтә
едир. «Милләтләр ичтимаи инкишафын көстәрмәк олар. Сосиалист М.-и ики рә кралы һәр бир доминионун дөвлат
буржуа дөврүнүн лабүд мəhсулу вә ла- jолла тәшәккүл тапмышдыр: 1) буржуа башчысы heсaб олунурду (кралы онун
бүд формасыдыр» (Ленин В. И., М.-ләринин сосиалист М.-ләринә чев- тә'јин етдији кенерал-губернатор тәмсил
Әсәр. там күллијјаты, ҹ. 26, cəh. 79). рилмаси; 2) капиталист инкишаф jолу- едирди). Икинчи дүнја мүһарибәсин -
Капиталист мүнасибәтләри феодализмә ну кечмәмиш халгларын сосиалист М.- дән сонра М.6. монархија характери -
хас олан игтисади дағыныглығы арадан инә чеврилмаси. Буржуа М.-инин соси- ни итирмишдир (мас., Һиндистан респ.
галдырмыш, әмәә тәдавүлүнү инкишаф алист М.-инә чеврилмәси просесиндә М.- e'лан едилдикдән сонра да м.б. тәр
етдирмиш, кичик јерли базарлары ва- ин әламәтләри јох олм вә јени әламәт ки индә галмышдыр). Мүасир дөврдә
һид, умуми базар һалында бирләш- дә japaнмыр. Лакин М.-ин әламәтлә- М,6.-нә Инкилтәрә кралыны өзләринин

Милли
орада, ч.1. 24;
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наил

дөвләт башчысы heсaб едән кечмиш до- кин М.ч.-ндә әсас рол ојнајан Инкил- рүбәси вә Русијанын тәҹрүбәси фәһлә
миниoнлaрлa jанашы өз дөвлат башчы- тәрә вә Франсанын фашист тәҹавүзүнү ләрә бу милли програмы өjpəдир» (је
сы олан дикәр өлкәләр дә (мәс., Канада, СЃРИ-jә гаршы jөнәлтмәк сијасəти на орада, сəh. 343).
Кенија, Шри-Ланка) далилдир. М.6.-нә она кəтириб чыxарды ки, М.ч. нәтиҹә Јарадыҹы марксизм хәзинәсинә гиj
дахил олaн дөвләтләр өз араларында е'тибарилә алман, италјан вә јапон мәтли төһфэ олан бу әсәр партијанын
вә дикәр дөвләтләрлә ади дипломатик гэсбкарларыны ширникләндирәклә беј- пролетар бејнәлмиләлчилији руһунда
мүнасибәтләр сахлајырлар. Бураја да- нəлхалг аләмдә өзүнү көздән салды. тәрбијәсиндә көркəмли рол оjнамыш
хил олaн өлкәләр арасындагы əлагәләр Инжилтәрә вә Франса Совет—Финлан- дыр вә инди дә коммунист вә фәһлә
даһа чох символик характер дашытыр. дија мүнагишәсини бəһанә едәрәк 1939 партијаларынын фәалијjәти үчүн е'ти
Һәр бир өлкә биртәрәфли гајдада М.6.- ил декабрын 14-дә ССРИ-ни М.ҹ.-ндән барлы рәһбәрликдир.
дэн данышыксыз чыкмаг һүгугуна ма- чыхармаға олдулар. Бунунла милләтчилик-милли мәсәләдә
ликдир. Б. Британијанын м.б.-ндә да әслиндә М.м. сүгут етди. Рәсмэн исә буржуа вә хырда буржуа идеологија
хүсуси возијjәти һүгуги нормаларла М.ч. 1946 илин апрелиндә бурахыл- сы вә сијасəти, һәмчинин психолокија -
дејил, Б. Британија вә мувафиг өлкә- Мышдыр. сы, М. милләти ичтимаи бирлијин али

ләр арасындакы игтисади, малијjә вә милләтләрин өз мүгәддәРА- фөвгәлтарихи вә фөвгәлсинфи формасы
сијаси мүнасибәтләрлә мүэjjәнләшди- тыны тәуин ETмәси hҮГУГУ кими изаһ едир, милли мүстəсналыг нде
рилир. 46 үзвү вар (1982). ҺАГгынДА. — В. И. Ленинин мәгалә- јасы ирәли сүрүр. М.-ин кениш јајыл
милләтләР соВЕТИ-ССРИ Али си, 1914 плин феврал-мајында јазыл- масы капитализмин јаранмасы вә ин -
Совети палаталарындан бири; кизли мыш, апрел — иjунунда «Просвештеније» кишафы илә бағлыдыр. Буржуазија
сәсвермэ jолу илә умуми, бәрабəр вә журналында чап олунмушдур (Әсәр. умуммилли базар јаратмаг, милли чәр
бирбаша сечки һүгугу асасында сечилир. там күллијјаты, ч. 25, cəh. 273 — 344). Чивод» феодал гүввәләрә вэ јаделли бур
М.С. бүтүн мүттэфиг респ. ларын бэра Мәгаләдә милләтләрин өз мүгәддәраты- жуазиjаjа гаршы мүбаризэдә өз һөкм
бәр нүмa jәндәлији эсасында һәр мүтто- ны тә'јин етмаси һүгугу кими чох мүһүм ранлығыны бәргәрар етмәк, башга мил
фиг респ. дан 32 депутат, һәр мухтар принсипин партија програмында сахлан- дәтлэри əсарәтлә сахламаг jолу илә өз
респ. -дан 11 депутат, һәр мухтар вил. масы нәзэри ҹәһәтдэг əсасландырыл- һөкмранлыгыны мөһкэмлэндириб кeниш
дән 5 депутат, һәр мухтар маһалдан 1 мышдыр. В. И. Ленин көстəрмишдир ки, лэндирмәк үчүн М.-дән аләт кими ис -
депутат heсaбы илә сечилир. М.С. мүт- тарихи-игтисади бахымдан марксист тифадə eдир. Буржуазија милләт да -

тәфиг вә мухтар респ.-ларын, мухтар програмында милләтләрин өз мүгәлдә. хилиндә «синфи сүлһә» наил олмаг, про
вил.-ләрин вә мухтар маһалларын хүсуратыны тә”јин етмәси дедикдə, oнлaрын летариаты синфи вәзифосин,дэн јајын -
си нүмajәндэчилијини «әкс етдирмәклә дөвләт ҹәһәтчә ајрылмасы, мүстәгил дырмаг, мухталиф миллэтлэрин зэһ
умумиттифаг мәсәләләринин һәллиндә милли дөвләт japaтмaсы нәзәрдә туту- мәткешләри арасында милли эсдавот и
онларын игтисадијјат, мәмшәт вә мәдә- лур. Мәркәзләшмиш демократик дөнләт гызышдырмаг, ингилаби һэрәкатын беј
нәзәрә алмаға иккан верир. М.С. һәм дөвлат ташкил медиб-етэмәсі мәсәләся илэ М.-ээл атыр.
нијjәтләринин милли хусусијjәтләрини таркибиндә галыб-галмамасы, мүстагил нəлмиләл бирлијини сарсылман мэгсэди
ганунвериҹилик тәшәббүсу саһәсиндә, һәмин милләтин өзүндән асылыдыр. Марксизм-ленинизм М. эконкрет

Һәм дә, дикәр мәсәләләрин һәллиндә В. И. Ленин милләтләрін өз мүгэддэра- тарихи бахымдан јaнaшaрar M. ин об
Иттифаг Совети илә бәрaбәр һүгуглу- тыны тә'јин етмәси һүгугунун ајрылыс јактив ичтиман ролуну мүэjjәнләшдир
дур. М.С. өзүнүн сәдрини, онун 4 мүа- мүстәгилдөвләт јаратмагла сых бағлы мишдир. Милләтләрин тәшәккүл тапды -

ССРИ-нин 21 јашына чатмыш һәр бір да В. И. Ленин изаһ едирди ки, ком: феодализмә вә милли зүлмә гаршы мү
винини вә даими комиссијалары сечир. олдуғуну көстəрмишдир. Ејни заман- ғы дөврдә, мәс., Гәрбин Авропа вэ АБilда м. јүксәлмәклә олон буржуазијанын

вәтәндашы М.С.-нә депутат сечилә би- мунистләр, һәр бир милләт өз мүд, баризасиндә идеја бајрағы отмуш, халгләр. Бах һәмчинин Икипалаталы сис- дәратыны өзү тә'јин етмәлидир» шүары
тем.

милләтләр ҹәмиләти- Бирин- эксинә,
илә халқлары бир-бириндән атырмыр, күтләләрини бу мубаризәјә галдырмыш

хаягларын һүгуг бәрабəрлији ды. Бу, Һәмин дөврдә М, эмүэjjән мү
ҹи вә Икинчи дүнја мүһарибәләри ара эсасында онлары бирләшдирмәјә чәһд В.И., Осор. там күллијјаты. ч. 24,
сында фэалијjәт көстəрмиш бејнәлхалг көстәрпрләр. Милләтин мүстәгил дөв- сəh. 1 49). Такин, бу өлкәләрдә капи -
тәшкилат; Парис сүлі конфрансында ләтә ајрылмасы һәр бир конкрет шәраит- тализміні империализмә кечмэси
(1919—20) japaдылмышды. Илк әввэл дә милләтин интисади, сијаси вә мәдәни . ин характери дэјишир, о, иргчилик -
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М.ч. на 44 дөвләт гошулмушду (бунлар- хусусијjәтләрини нәзәрдә тутмалыдыр. по гонушур (мж. һитлеризм во онун
дан 31-и Антанта тәрәфиндә вуруш- в. и. Ленин оппортунистлари, бэ" вэһши пречи нәзәријj.жи). Імпериалист
муш, 13 ү исэ Биринҹи дүнја мүһарибә- ингилабчы сосиал демократлары пфиша буржуазија М. :) антикоммунист
си дөврүндэ битәрәф галан дөвләтләр вә тэнгид едәрэк көстөрирдин ки, ајры
иди; фәалијјот азадлығы үчүн АБШ М. лыб мүстәгил довлэг јарат;111эк оз соксиализм өлк»:Тэриндэ м. мејлларини

антисосег неетигамәти нермэјэ ҹәһд едир,

ҹ.-нә дахил олмады). Сөздә халклар мүгәддәратыны тә'јан етмәк һүтугун- манландырмаға үмид белоjир. Мүасир
арасында әмәкдашлығы кенишлэндир- дан имтина етмэк - hэр шејдэн эввэл дөврдә сифаси на ихтисади истиглалијjәт
мәк, әмин аманлығы горумаг мэгсэди великорус милләтчилијинэ күзэштә кет- угрундаа, империализмә гаршы мүбари
дашылығыны е'лан едирди; әслиндә исә мәк демакдир. « һәр бир миллут өз мү 15 апаран өлкәләрдә М. чох заман мил
империалист дөвләтләринин әлиндә гәддәратыны өзү 1ə'јни стмэлидир» ішүп
сијаси бир аләт пди. М.ҹ, нин əсас ор- ры милли зүлмү аралдан Галдырм: Ға лир. Бунунлa jанашы, кечмиш мүстэм

ли азадлыг һәрәкаты бајрағына чеври

ганлары Меневрәдә јерләширди. М.ч. көмөк едир, чаризм, гаршы мүбари:19 - ләкә вә асылы өлкәләрдә м. мүртэче
нин ады алтында 20 ҹи илләрин аввэл- дә мазлум халылары бирләші дирир, элмэтлэрэ дэ маликдир.
ләриндә Османлы империјасынын вэ Ал- Онлары рус пролетариаты илә јахын, ин Пролетар, коммунист дүнјак өрүштү
манијанын кечмиш мүсгәмләкәләри ман- дырырды. В. И. Ленин капитализм дә илә м. бир араја сығмыр. Kosiy
дат јолу илә галиб дөвләтләр арасында миллэтин бирлэшмәсн во инкишарынын нистләр М. эконкрет тарихи ҹәһәт
бөлүшдүрүлдү. 1934 иләдәк М.ҹ. Унин сосиал истисади шәралтини һәртәрэф дэн, халгларын империализмә гаршы
фәалијjәги ачыг антисовет, характер ли арапшдырмын, кашитализмнii jениҹә ийгилаби мүбаризаси, дүнја сосиализ
дашыбырды. Империалист Јапонијасы инкишафа башладығы вә һәмчинин мэһ-минин мэна феји бахымындан гијмәт
вә фашист Алманијасы М.ч.-ндән чых- вә доғру кетдији бир шәраитдэ милли һә- верирләр. Коммунистләр империалист
дыгдан (1933) сонра вә фашист тэҹа- рэкатларын игтисади эсасыны ачыб көс- шовинизмини, м. и ифша едир вә онун
вүзүнүн артасы шәраитиндә бир сыра тəрмиш, милли дөвлат japaдылмасына ла барышмаз мүбариза апарырлар.
капиталист дөвләтләринин һөкүмәтлә- олан мејли гејд етмишдир. В. И. Ленин Мэзлум милләтләрин М.-инә комму
ри ССРИ илә әмәкдашлығы кен ишлән- һәмчишин ејни тарихи мәрһәлә чәрчивә- нистләрин мүнасибəти В. И. Ленинин
дирмәк мәҹбуријjәти гаршысында гал- синдә милли проблемин дүзҝүн һәлли Сов. Иkп Програмында инкишаф етди
дылар. М.ч.-нин үзвү олан 30 дөвлатин үчүн мүхталиф өлкәлэрин конкрет хүсу- рилмиш мүддәасына əсасланыр: «Мәз
хаһиши илә 1934 ил сентјабрын 18-дә сијjәтләринин нәзәрә алынмасынын эһэ- лум милләтин милләтчилијиндә зүлмэ
ССРИ ҹәмијjәтә дахил олду. М.ҹ.-нин мијjәтини көстəрмишдир. В. И. Ленин гаршы чeвpилмиш үмумдемократик мәз
үзвү олдуғу мүддэгдә ССРИ фашист тә милли програмын маһијjәти hаггында мун вардыр, буна көрә дә коммунистләр
чавүзүпүн гурбаны олмуш Ефиопија, јазмыштыр: «Милләтләрин там һүгуг мүәјән мэрһәлә үчүн ону тарихән һаг
Австрија вә Чехословакијанын суверен- барабəрлији; милләтләрпін өз мүгэддэ- лы һесаб едорэк она көмәк едирләр. Бу,
лијини мүдафиә етмиш, сүлһ иши ва ратыны тә'јиіп етмаси hүгугу; бүтүн империалист зүлмүндән мәзлум халг
коллектив тәһлүкәсизлик уғрунда га- милләтләрдән олан фәһләләри бирләш- ларын азад олмаг сə'јиндән, милли
тијjәтлә мүбаризә апармышдыр. Ла- дирмәк—марксизм, бүтүн дүнјанын тәҹ- истиглалијjәт вә милли дирчәлмә сә'јин
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дән иборатдир. Eiни заманда, мәзлум Муасир дөврдә М.а.и.-лары, һәр ишләјиб һазыpламыш, Әлҹәзаир. Ин
милләтин милләтчилијиндә башга бир шејдән әввәл, антиимпериалист инги- гилабынын Милли Шурасыны (ӘЙМШ)
ҹәһәт дә вардыр ки, бу да мүртәҹе лаблары олуб дүнја ингилаб просесинин сечмиш, партијанын 1962 илә гәдәр
истисмарчы jухары тәбәгәнин идеоло- тәркиб һиссәсини тәшкил eдир. Милли әсас идеоложи сәнәдини— Суммам плат
кијасыны вә мәнафејини ифадә едир» азадлыг һәрәкатыны сосиалист ингила- формасыны гәбул етмишди. 1958 ил

(Сов. Икп Програмы, Б., 1977, сəh. 42). бы илә әмәли олараг бирләшдирмиш сентјабрын 19-да MAN Əлҹәза ир Рес -
Сосиализм вә коммунизм гуруҹулуғу Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабы М. публикасыны е'лан етмиш вә Мүвәггәти
практикасы, Һаким М. вә јерли М. ә а.и. дөврүнү ачды. «...Сосиализмин һөкүмәт јаратмышды. 1962 илин мартын
гаршы мүбаризә, милли бəрабəрлијә мејдана кәлмәси мәзлум халгларын да Франса илә Евиан сазишларини им
чидди риа јəт етмәк, истисади, сијаси азадлыға чыкмасы дөврүдүр» (Сов, заламыш, сентјабрда Әлҹәзаир Халг
вә мәдәни саһәләрдә әсл бәрабəрлијә икп Програмы, Б., 1977, сəh. 39). Со- Демократик Республикасынын (әХДР)
наил олмаг, кичик халкларын мәдәниј- сиализмин дүнја системинә чеврилмәси, japaдылдығыны е'лан етмишди.
јəтинә, eһтијач вә хүсусијjәтләринә капитализмин умуми беһранынын дaha 1962 илин иjунунда ӘЙМШ-нын Три
дигәтли мүнасибәт, зәһмәткешләрин да дәринләшмәси вә кəскинләшмәси мүс- поли ш.-ндә кечирилмиш сессијасында
бејнәлиләл тәрбијəси М.-ин галыгла- тәмләкә вә асылы өлкәләрдә галибијjәт- (МАҸ-ын 2-чи гурултајы сајылыр) јени
рына гаршы мүбаризанин мүвәффәгијја- ли м.а.и. илә нәтиҹәләнди; империа- Програм (Триполи хартијасы) гәбул
тини тә'мин едир. Тарихи тәҹрүбә көс• лизмин мүстәмләкә системи дaғылды, едилмиш, халг демократик ингилабы
тәрир ки, М.-ин дирчәлмәси вә күҹлән- «...бир чох өлкәдә милли азадлыг уғ- нын əсас вәзифәләри мүəjjәнләшди
мәси, həтта онун дөвләт сијасəтинин рунда мүбаризә артыб әмәли сурәтдә рилмишди. МАЧ-ын 3-ҹү гурултајын
əсасына чеврилмаси мүмкүндүр. Мәс., һәм феодал, Һәм дә капиталист истис- да (1964) «Әлҹәзаир хартијасы» адланан
20 әсрин 60—70-ҹи илләриндә Чиндә мары мүнасибәтләринә гаршы мүбари- јени Програм вә Низамнамә гәбул eдил
м. маоизмин шовинист вә һекемончу зәјә чеврилмәјә.. башлады (Сов. Икі миш, партијанын мк-сы вә Сијаси Бү
хәттиндә бариз ифадәсини тапмышдыр. XXIV гурултајынын материаллары, Б., росу сечилмишди. Програмда өлкәнин
Сов.Икп сосиализмин тәбиәтинә јабан- 1971, cəh. 19). Икинчи дүнја мүһари- сосиалистҹәсинә инкишаф jолу, истеh
чы олан шовинизм вә ja M. тəзаһүр- бәсиндән сонракы дөврдә (1945—80) салын планлы гајдада јенидән гурул
ләринә каршы мүбаризә апарыр. Ком- 1,5 млрд. нәфәрдән артыг адам мүстәм- масы вә истеһсал васитәләринин зәһмәт
мунист һәрәкатында М.-лә мүбаризә вә ләкә вә јарыммүстәмләкә зүлмүндән кешләрин сəpəнҹамына верилмаси зә
бејнәлмиләлчилијин мүда фиәси марк- хилас олду; 80-ə јахын јени мүстәгил рурилији гејд едилирди. 1965 ил 19
сист-ленинчилəрин ән мүһүм вәзифәлә- дөвләт јаранды. М.а.и. силаһлы мүба- иjун Һадисәләриндән сонра һ. Бумед
риндан биридир. ризә вә динҹ jолла һәјата кечирилир. jенин башчылыг етдији Ингилаби Шу

әд.: Ленин В. И., Милли мәсәләјә Башлыҹа һәрәкәтвериҹи гүввәләри фәһ- ранын (иш) haкимијjәтә кечмәси илә
вә мустәмләкә мәсәләсинә даир тезисләрин ләләр вә кәндлиләрдир; шәһәр хырда МАҸ-ын мК-сы вә Сијаси Бүросу
илк Тејдлари, Әсәрләри, ч. 31; jенә буржуазијасы, мүтәрәгги зиjалылар вә фәалијjәтини дајандырмыш, партија
онун, Милли мәсәлә вә мүстәмләкә мәсә- орду да М.а.и.-нда фәал вә мүһүм рол бир сыра тәшкилати дəјишикликләрә
ләси комиссијасынын мә"рузаси, јенә opa- обнајыр. м. а.и.-нда чох вахт онун рәһ- мо"руз галмышды. Иш билдирди ки,
да; Сов. Икп Програмы, Б., 1977; Комму- бəри блан милли буржуазија да ишти- МАЧ-ын сәнәдләриндә e'лан едилмиш
мүшавирәси. Сəнəдләр вә материалдар, рак едир. Лакин «сијаси истиглалијjәт дахили вә хариҹи сијасəтин əсаслары
Б., 1970; бах һәмчинин Бејнәлмиләлчилик, әлдә едилмәси илә милли азадлыг ин- дəјишилмәз галыр. Мүстәгил инкишаф
Милләт мәгаләләринин әдәбијјатына. гилабы битмир. Ингилаб сосиал вә, иг- шәраитиндә 1965—76 илләрдә Әлҹә

Милли... (лат. mіllе-мин)—һәҹмҹә сәбәб олмазса, милли дирчәлмәнин ва
тисади həјатда дəрин дəјишикликләрә заирдә бир сыра мүтәрәти сосиал-иг

илкин ваhидин 1/1000-нә бәрабəр ва- ҹиб мәсәләләрини һәлл етмәзсә, бу ис
тисади дəјишикликләр һәјата кечирил
ди. 1976 ил иjунун 27-дә кечирилмиш

Һидлəрин адларыны билдирән сөзөнү. тиглалијjәт мөһкәм олмаз вә бош бир референдумда бәјәнилмиш Милли Хар
Рус дилиндә м, бејнәлхалг дилдә m-лә шејə чевриләр» (Сов.Икп Програмы, Б., тија мүһүм програм сәнәди олду. Харифадә олунур; мэс., 1 ма (миллиам- 1977, сəh. 41). м.а.и.-нын јени мәрһәләси тијада милли истиглалијjәтин мөһкәм
пер) = 10 -3,

азадлыга чыкмыш өлкәләрин сосиал- лəндирилмаси, инсанын тәрә
милли АЗАДлыг ингиЛАБЫ — Игтисади инкишафынын истигамәти har- финдән истисмарына сон гојан ҹәмијjәт
милли азадлыг һәрәкатындан төрәјән гында мәсәләнин һәлли илә дaha чox japaдылмасы Әлҹәзаирин тарихи вәзи
вә хариҹи һөкмранлығын мəhвинә, мил- бағлы олур. Сосиализм истигамәтли фәләри е'лан едилди; «муздлу физики
ли истиглалијjәт газанылмасына, мил- гејри-капиталист инкишаф jолу тәрәгги- вә зећни әмәк зәһмәткешләри, кәндли
ли мүстәмләкә зүлмүнүн вә истисмарын нин даhа јахшы шәртләрини тә'мин едир ләр, әскәрләр, кәнҹләр вә ингилаби
ләғвинә јөнәлдилән ингилаб. Капита- вә милләтләрин бөјүк әксәријjәтинин вәтәнпәрвәр үнсүрләр» ингилабын һә
лизм деврү күтләви, умумхалг мил- мәнафејинә ҹаваб верир. рәкәтвериҹи гүввәләри адландырылды.
ли һәрәкатыны вә м.а.и.-ны japaтды. 1977 ил мајын 26—28-дә Бакы ш.-н- МАЧ-ын 4 ҹү гурултајы (1979) Мил
Милләтләрин тәшәҡкүл тапмасы, мил- дә «Бөјүк Октјабр сосиалист ингила- ли Хартијаја, мүтәрәгти антиимпериа
ли шүурун јүксәлмәси хариҹи гәсбкар- бы вә Асија, Африка вә Латын Амери- лист хәттә садиг олдуғуну көстəрди;
дарла мәзлум халглар арасында зиддиј- касы халгларынын милли азадлыг Һә- гурултајда партијанын јени Низамна
jәтләри күҹләндирир. Бу просесин иг- рәкаты» мөнзусунда бејнәлхалг елми мәси гәбул eдилди. 1980 илин иjунунда
тисади əсасыны капиталист мүнасибәт- конфранс кечирилмишдир. МАҸ-ын нөвбәдәнкәнар 5-ҹи гурулта
ләринин инкишафы, умуммилли ба
зарын јаранмасы тәшкил ёдир. Мазлум угрунда мүбаризанин програм сәнәдлари, кишафынын бешиллик план

әд.: Сүлһ, демократија вә сосиализм јында өлкәнин сосиал вә игтисади ин
(1980—

халкларын милли дөвләтләр japaтма- Б., 1961; Коммунист вә фәһлә партијалары- 84) нәзәрдән кечирилди вә тәсдиг олун
лары илә нәтиҹәләнән һәрәкатлары ан- нын бејнәлхалт мүшавирәси (Сәнәлләр вә дy, МАЧ-ын Низамнамəсиндә дәјишик
тифеодал, буржуа вә буржуа-демократик материаллар), Б., 1970; Сов. Икп Програ ликләр eдилди.

характери. дашырырды, бунлара бур- нын материаллары, Б., 1971; Сов. Икі xxy МАМ әрази-истеһсалат принсипи
жуазија башчылыг eдирди. Б., 1976; əсасында гурулмушдур. Али органы
Капиталист мүнасибәтләри инкиша- Совик XXVI гурултарынын материал- олан гурултајда баш катиб башда ол
фынын гејри-бәрабəрлији дүнјанын аj- лары, Б., 1981; гаврилов Ю. Н., На- магла МК сечилир. Баш катиб Сифаси
ры-ајры р-нларында милли һәрәкатла- ционально-освободительное движение: Бүро үзвлəрини (1980 илин иjунундан
рын, м.а.и.-нын мүхталиф вахтларда перспективы развития, М.,1981. —7 нәфәрлик) тә'јин едир вә онлары
кенишләнмәсини шәртләндирир. 20 әср- милли АЗАДлыг һәРӘКАТЫ — МК-нын тәсдигинә верир. МАЧ-ын

дә милли һәрәкат вә м.а.и. башлыча бах Милли азадлыг ингилабы. баш катиби Бенҹәдид Шәзлидир. Мәт
олараг Асијада, Африка вә Латын Аме- милли АЗАДлыг ҹәБhəси (MA%; буат органы һәфтәлик «Әл-мүҹаһид»
рикасынын эсрләр боју Авропа дөвләт- Front de Liberation Nationale), Әлҹә вә «Револјутсен Африкен» гәзетләридир.
ләринин експансијасына вә ағыр мүс- заирдәнингилаби демократик парти- милли БУРЖУАЗИЈА — бах Бур
тәмләкә әcapəтинә мә'рӯз галмыш р-н- ја; өлкәдә jeкaнә легал вә Һаким парти- жуазија.
ларында кенишләнмишдир. 19 әсрин јадыр. 1954 илдә Франса мүстәмләкә- милли ГАЛЕРЕЈА (National Gal
сону—20 әсрин әввәлиндә капитализ- чиләринә гарщы силаһлы мүбаризә lery), Лондонда—18—19 әсрләр
мин империализм мәрһәләсинә кечмәси- апаран кениш вәтәнпәрвәр тәшкилaт Гәрби Авропа бојакарлыг әсәрләринин
лә бу өлкәләрдә милли зүлм вә истис- кими јаранмышдыр. 1956 илин августун- топлaндығы ән јахшы музејләрдән би
Мар даhа да күҹләнди; империализм вә да Суммам (Кабилијjә) вадисиндә чағы- ри. 1824 илдә japaдылмышдыр. Музе
мәзлум халклар арасында зиддијjәтлә рылмыш гурултај МАЧ, Милли Азад- jин инҹилари ичәрисиндә Паоло уч
сон дәрәҹә кəскинләшди. лыг Ордусунун тəшқилати гурулушуну челло, Пјеро делла Франческа, к,

инсан
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Кривелли, М. Беллини, Леонардо да үсјаны (1848) үчүн тәкан олду; үсјан раитиндән «асылы олмајан», «мүстәгил»
Винчи, Тисиан, J. ван Ејк, һ. Колбејн, јатырылдыгдан сонра М.е. бурахылды проблем кими бахараг, капиталист ич
Рембрандт, д. Веласкес, т. Ҝејнс- (1848, Зијул). тимаи гурулушунун истисмарчы маһиj
боро, У. Когарт, ҹ. Констебл, П. Се- милли әмЛАК (Biens nationaux)— jәтини өрт-бaсдыр етмәјә, хүсуси мә
занн, в. ван Гог вә б.-нын әсәрләри вар. Бөјүк Франса ингилабы дөврүндә бәр- нимсəмəни инкар етмәјә, әмәклә капи
милли ГВАРДИЈА (фр. Garde Natio- гәрар олмуш, сонрадан умумијjәтлә талын мәнафе бирлијинин олдуғуну
nale)—1) 18—19 асрләрдә бир сыра Гәр- дөвлəтин мүсaдирә етдији дашынар сүбут етмәјә чалышырлар. Бу сәбәб
би Авропа өлкәсиндә мөвҹуд олмуш си- вә дашынмаз әмлакы билдирмәк үчүн дән буржуа ҹәмијjәтинин такмилләшди
лаһлы көнүллү дәстәси. Илк дәфә Бө- тарих әдәбијјатында ишләнән термин. рилмәси, онун «үмуми рифаһ» дөвлати
jүк Франса ингилабы дөврүндә Парис- милли йдМАН нөвлƏРИбах (бах «Үму ми рифаһ дөвлати нәзә
дә japaдылмышды (команданы М. Ла- идман озунлары, Күләш. ријjәси») шәкли алмасы «пәзәријjәси»
фајет). Франса — Пруссија мүһарибә- милли инҹәсәнәт ГАЛЕРЕЈАСы меўдана кәлмишдир. М.к.- вид бур
синдә (1876—71) Парисин мүдафиә- (National Gallery of Art), Вашинг- жуа «нәзәријjәләринин» əсасыны белә
синдә фәал рол оjнамышдыр. Парис тонда—АБШ-ын зəнкин бәдии бир вулгар анлајыш тәшкил едир ки,
коммунасынын (1871) гурулмасында музејләриндән бири. Смитсон ин-ту куја капитал мәнфәәт, торпаг рента ја
бөјүк дмәти олмуш, коммунанын нәздиндадир. 1937 илдә japaдылмыш, радыр, фәһләләрин эмәји исә там өдә
сүгутундан сонра бурахылмышды; 2) 1941 илдә ачылышы олмушдур. Гале- нилир. Һәр ҹүр фэалијjәт куја ејни дә
Һазырда бир сыра өлкәләрдә (АБШ, рејанын əсасыны шәхси коллексијалар рәҹәдә кәлир кəтирир вә ҝәлир көтү
ҸАР вә с.) мөвчуд олaн вә низами го- тәшкил етмишдир. М.и.г.-нда Авропа рән һәр бир шәхс ејни заманда онун ја
шун үчүн eһтијат һиссәләри сајылан вә Американын бојакарлыг, hејкәл- радычысы heсaб олунур. Буна мүнафиг
həрби бирләшмәләр. тәрашлыг, гравтра, рәсм, декоратив- олараг өлкә мигјасында бүтүн кәлирләр
миллидил— халгын милләтә чев- тәтбиги сəнəт инчилари, Рафаел, Ҹор- ҹәмләшдирилмәклә М.к. Кесабланыр.
рилмаси просесиндә халг дили эсасын- чоне, Тисиан, Ел Греко, Рембрандт, Буна көрә дә М.к. јарадан тəcəppүфат
да формалашан дил, милләтин јазылы . Вермер, П. П. Рубенс, Т. Ҝејнсборо, саһәләринә мадди истеһсал саһәләри

категорија блуб, милләтин јаранмасы- Коплинин таблолары, Донателло, ҹ. həлəри дә дахил едилир. Белә һесаб
на гәдәрки дил формалары силсиләси Л. Бернини, Ж. А. Гудонун hејкәлтә- лама методикасы кәлирләрин тәкpapəн
(гәбилә-тајфа-халг диллари) истигамә- рашлыг әсәрләри ва с. сахланылыр. Һесабланмасына јол верир; бу да М.к.
тиндә тәкамүлү тамамлајaн дaha jүк- милли комитә—1) ЧССР-дә јер- hәҹминин сүнги сурәтлә артмасына кә
сәк сәвијjәдир. Чохҹәһәтли (әдәби (ја- ли дөвләт һакимијjәти вә идарәчилији тириб чыхарыр. Әслиндә исә М.к. мад
зылы вә шифаһи), халг данышыг вә органынын ады. 2) Бир сыра гејри- ди истеһсал саһәсиндә cәрф олунмуш
диалект формалары) мүрәккәб систем һөкумэт характерли бејнәлхалг тәш- мәһсулдар әмәклә japaдылыр. Әһалија
олан М.д. милләтин ичтимаи həјатынын килатларын милли үзвүнүн ады (мыс., хидмәт едән саһәләр (маариф, тибб,
бүтүн саһәләриндә үнсијjәтваситəси ССРИ,тарихчиларинин Милли комитаси дөвлат идарәчилији, мүдафиә вә с.) сә

ишләнир. М.д.-ин тәшәккүлү Бејнәлхалг тарих елмлари комитасинин гејри-истеһсал саһэсинэ аиддир вэ М.
узунмүддәтли тадриҹи инкишаф про- үзвүдүр). к.-ин japaдылмасында билaвaситә иш

конВЕНТ-бах Конвент. тирак етмир.сесинин нәтиҹәсидир. Бу просесин ин- милли
тенсивлији ајры -ајры халгларын мил- милли кәлие-мүəjjән вахт (ил) Тарихда илк дәфә олараг сосиализм
ләт кими формалашмасы сүр'этиндән әрзиндә мадди истеһсал саһәсиндә јени ҹәмијjәтиндә ичтимаи сәрвәт онун бүтүн
асылыдыр. М.д. инкишаф етдикҹә japaдылан дәјәр вә ја мәҹму имтимаи үзвлəринин hэгиги сэрвәтинә чеврилир.
диалект хүсусијjәтләри арадан чыхыр, мәһсулун она ујғун кәлән һиссәси. Ил Сосиалист истеһсалмүнасибәтлэрини
әдәби дил јад үнсүрләрдән тәмизләнир, әрзиндә мадди истеһсалын нәтиҹәси ифадә едән М.к. мадди истеһсал саһә
валид јазылы вә шифаһи әдәби дил мәҹму ичтимаи мәһсулдур. Бундан ил синдә ишләјәнләрин азад эмэји илә
нормалары japaныр. М.д.-ин форма- әрзиндә cәрф едилмиш бүтүн мадди japaдылыр вә планлы шәкилдә бүтүн
лашмасында структур-гурулуш факт- мәсрәфлари чыхдыгда, јердә галан ҹәмијjәтин мəнафејинә урғун сэрф олу
ларындан даhа чох, әдәби дил норма- һиссә ил əрзиндә јени јарадылмыш дә- нур. М.к. ҹәмијjәт үзвлəринин артан
ларынын мүəjjәнләшмәси вә сабитләш- jәри, јахуд ҹәмијjәтин М.к.-ини ташкил мадди вә мә'нәви тəлəбатынын өдәнил
мәси эсас әламәтләндириҹи (диферен- едир. Иллик М.к. ил əрзиндә натурал- мәсинин вэ истеһсалынын

сиал) ҹәһәт сајылыр; мәс., Азәрб. ди- шеј формасында истеһсал олунмуш даим кенишләндирилмасининјеканә
линин дахили гурулуш гатлары (әсас бүтүн истеллак предметләри вә истеһ- мәнбәјидир. Истеһсалын сэмэрэлилији
лүғәт фонду, грамматик гурулушу, сал васитәләриндән ибаратдир. М.к. нин артырылмасы, әмәк мәһсулдарлы
фонетик системи) орта әсрләрдән сабит- өлкәнин истисади инкишафынын умуми- ғынын јүксәлдилмәси, мәһсул бурахы
ләшдији һалда, онун М.д. формасы 19 ләшдириҹи көстәриҹисидир. М.к.-дә лышы һәҹминин кенишләндирилмэси,
әсрин 2-ҹи јарысында мүəjjәнләшмиш- ҹәмијjәтин мəhсулдар гүввәләринин ин- мәһсулун кејфијjәтинин јахшылашды
дир. Сосиализмдә сосиалист милләтлә- кишаф сәвијjәси, игтисади структуру вә рылмасы, мадди еһтијата гәнаәт едилмә
ринин инкишафы шәраитиндә умумхалг мүəjjән дөвр әрзиндә кениш тәкpар ис- си–бүтүн бунлар м.к.-ин физики həч
әдәби М.д. милләтин бүтүн үзвлəринин теһсал просесинин нәтиҹәләри умуми минин артмасына билaвaситә тә'сир
үнсијjәт васитәсинә чеврилир. шәкилдә өз əксини тапыр. М.к.-ин иг- едир. Елми-техники тәрәгги замининдә

Әд.: hачы jев Т., xx әсрин өввал- тисади маһијjәти, мәнбәји, бөлкү прин- ССРИ X.т.-нда "баш верән бөјүк кез
ләриндә Азәрба јҹан әдәби дили, Б., 1977; сипи вә ондан истифадәнин характери фиjjәт дəјишикликлари сајәсиндә М.к.
Ҹа банкиров М., Азәрбајҹан милли иҹтимаи истеһсал усулу илә мүəjjән ин артмасында , әмәк мәһсулдарлығы
әдәби дилинин тәшәккүлү, т. 1, Б., 1978; олунур. нын јүксәлдилмәси кетдикҹә һәлледиҹи
Ахундов А., Умуми дилчилик, Б., Игтисади фикир тарихиндә М.к. рол ојнајыр. Мәһз эмәк мәһсулдарлы -
1979; Вопросы формирования и развития проблемини илк дәфә К. Маркс елми ғынын дурмадан бүксәлдилмәси heca
национальных языков, М., 1960; Взаимо- ҹәһәтлән ишләјиб Һазыpламыш, В. И. бына м.к. артымынын 4/5-ү тә'мин
ков и национальных культур, М., 1980. Ленинин әсәрләриндә барадычылыгла олунур. Сосиалист өлкәләриндә м.к.

инкишаф етдирилмишдир. Ленин јаз- ин тәгр. 3/4-үнү истеллак фонду тәш
милли Е'МАЛАТХАНАЛАР (Ateliers мышдыр: «Мүстәгил шәкиядә гаршыја кил eдир. Истеһсалын һәр бир ишти
nationaux)—18—19 əсрләрдә Франсада гоjулдугда гәтијjән һәлледилмәз олан ракчысы М.к.-дән сəрф етдији әмәјә
ишсизлији ләға етмәк үчүн japaдылмыш вә jалныз схоластик мүлаһизәләр, тә' - мүнафиг пај алыр. Сосиализмдә М.к.
ичтимаи тәшкилатлар. Әввәлләр 1786, бирләр вә тәснифләр доғуран «милли ин түфејли истеҺлакы арадан галды
1788 вә 1789—91 илләрдә мөвчуд ол- кәлир» вә милли истеһлак» мәсәләси, рылыр. "Лакин М.к.-дән бүтүнлүклә
муш, Феврал ингилабындан : (1848) бүтүн ичтимаи капиталын истеһсал шәхси истеһлакда истифадә олунмур,
сонра јенидән japaдылмышды. М.е. ја- просеси тәһлил олундугда тамамилә чүнки белә һалда сосиалист ҹәмијjәти
рымһәрбихарактер дашытыр, фәһләлә- Һәлл едилмиш олур. Бундан элава: мил- х.т.-нын инкишафы, зығым вә истеh
риндән исә әсacән гејри-истеһсал ишлә- ли истеһлакын милли мәһсула нисбати салын кенишләндирилмаси үчүн ла
риндә истифадә олунурду. Мүвэггәти вә бу мәһсулун ајрылыгда һәр бир һис- зым олaн мәнбәдән мәһрум оларды.
Көкумəтин М.е. -ы ингилабчы фәһләләрә cәсинин реаллашдырылмасы аjдынлаш- Буна көрә М.к.-ин бир һиссәсиндән
гаршы истифадә етмәк нијjәтләри боша дырылдыгда һәмин мәсәлә ајрыҹа бир (1/4-индән) jығым фонду кими исти
чыхдыгдан сонра емалатханалар тәд- мәсәлә олмагдан чыхыр(Әсәр. там күл- фадә едилир. Сосиализмдә зығым фон
риҹән бағланды. М.е.-а чәлб олунмуш лиjјаты, ч. 3, cəh. 54). Буржуа истисад- ду илә истећлак фонду арасында анта
фәһләләр исә ордуја вә с. ишләрә сә- чылары М.к.-ин һәрәкәтинә иҹтимаи гонист зиддијjәтләр јоxдур. Сосиалист
фәрбəрлијә алынды. Бүтүн бунлар Ијун тəкрар истеhcaлдaн кәнар, истеһсал шә кениш тәкpар истеһсалынын мәнбәји

сосиалист
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отан jығым фонду, ејни заманда ҹә- вә капитализмин бәргәрар олмасы дөв- ры бејнәлмиләлчилик принсипинә мү
мијjәт үзвлəринин мадди рифаһ вә мә- рүндә мејдана чых мышдыр. 16— 19 бариэ чакырышдыр.
дәни сәвијjәсинин дурмалан јүксәлдил- әсрләрдә милли азадлыг һәрәкатла- Милләтләрин өз мүгәддәратыны
мәсинин мадди əсасыдыр. М.к.-ин бөл- рына рәһбәрлик едән буржуа идеолог- тә'јин етмәси һүгугу hаггындагы шүар
күсү вә jенидән бөлкүсүндә дөвләт буд- лары М.м.-нин һәллинин əсасыны «мил- М.м.-нин һәллинин эсасы кими илк
ҹәси бөјүк рол ојнајыр. ССРИ-нин лилик принсипи»ндә (һәр һансы шәраит- дәфә Икинҹи Интернaсионалын Лон
М.к.-инин вә буна мувафиг мадди eh- дә «өз» милли дөвлатинин japaдылма- дон конгресиндә (1896) ирәли сүрүлдү.
тијатларын артмасы коммунизмин мад- сында) көрүрдүләр. Буржуазија һәмин Лакин Икинҹи Интернaсионалын оп
ди-техники базасынын japaдылмасында принсипдән пролетариаты синфи мүба- портунист лидерләри мустәмләкә халг
вачиб шәртдир. ССРИ-нин М.к.-и ризәдән азырмаг үчүн истифадә едир, ларынын азадлығы уғрунда пролета
1981 илдә 1913 илдәкинә нисбәтән 75 милләтчилик мөвһуматы илә, милли риатын мүбаризасинин зәрурилији барә
дәфә артмыш вә 474 млрд. манат ол- әдавати вә дүшмәнчилији гызышдырмаг- дә К. Маркс вә Ф. Енкелсин көстәриш
мушдур (Азәрб.ССР-дә 9,6 млрд. ма- ла онун сыраларыны парчаламаға ча- ларини гәбул етмәдиләр вә сонралар
нат). ССРИ М.к.-ин артым сүр'әтинә лышырды. Бунунла белә, буржуа ин- әслиндә милләтләрин өз мүгәддәратыны
көрә инкишаф етмиш капиталист өлкә- гилаблары вә милли буржуа дөвләтлә- тә'јин етмәси принсипинә каршы чых
ларини керидә гормушдур. Мәс., 1951— ринин јарандығы дөврдә миллилик дылар.
80 илләрдә ССРИ-дә М.к.-ин орта ил- принсипи» феодал дағыныглығына вэ В. И. Ленин марксизмин М.м. Һаг
лик артым сүр'эти 7,4%, АБШ-да 3,5% милли зүлмүн галыгларына гаршы мү- гындагы башлыҹа мүддәаларыны им
олмушдур. Азәрб.ССР-дә 1960—80 ил- баризәдә мүсбәт рол оjнамышдыр. Им- периализм вә пролетар ингилаблары,
тәрә М.к. тәгр. 4 дәфә артмышдыр, периализм дөврүндә ири капиталист капитализмдән сосиализмә кечид дөв
онун мутләр артымы 1970—80 илләрдә өлкәләринин буржуазијасы дүнјанын рүнә узғун олараг инкишаф етдирди.
аввәлкін 10 илдијə (1960—69) нисбәтән бөлүшдүрүлмәсини баша чaтдырыр вә В. И. Ленинин әсәрләриндә М.м. барә
3 дәфәдән чох олмушдур. «Миллилик присипиэни кәнара атыр. синдә марксист партијанын програм

М.к. истеһсал вә бөлкү, јахуд шәх- М.м. бүтүн халкларын империализм мүддәалары (милләтләрин һүгуг бә
си методла һесабланыр. ССРИ М.к. -- әcapəтиндән азад едилмәс инә јөнәлмиш рабəрлији вә азлыгда галан милләтлә
Нин hcсабланмасы методикасында бејнәлхалг проблемә чеврилир. «Импе- рин һүгуглары, милләтләрин өз мүгәд
истсhеал методу əсас сајылыр. Бу ме риализмјени тарихи әсас үзәриндә дәратыны тә'јин етмаси вә һәтта ајры
тода көрә әввәлҹә мү киjjәт формала- милләтләрин эсарәт алтына алынмасы лараг ајрыҹа дөвләт тәшкил етмаси
рына əсасəн мадди истеһсалын һәр са- дөврүдүр» (Ленин В. И., Әсәрләри, һүгугу, дилләр вә oнлaрын һүгуг бәра
һәсинин умуми мәһсулуну. мүəjjән- ч. 39,"cəh. 784). Мүстәгил сијаси гүз бәрлији, милли мәдәнијjәт вә онун син
ләшдирмәк, сонра исә, истеһсал про- вәјә чеврилән пролетариат М.м. hаrтын- фи мәзмуну, мәркәзләшмә вә мухта
сесиндә cәрф олунмуш бүтүн мадди да өз програмыны ирәлін сүрүр. ријjәт һагтында вә с.) елми ҹәһәтлән
мәсрәфләрин дәјәрини heсaблaмaг ла- М.м.-нін әсл елми һэллинин баш- əсасландырылмышдыр. Империализм
зымдыр. Үмуми мәһсулдан мадди мәс- лыча принсипләрини К. Маркс вә Ф. дөврүндэ ингилабчы марксистләрин
рәфләри чыкмагла М.К.-ин, јахуд ха- Енкелс ишләјиб һазыpламышлар. Он М.м.-дә дузкүн мөнге тутбасы мүһүм
лис мәһсулун һәҹми алыныр. Мадди лар көстәришлэр ки, М.м. конкрет та- әһәмијjәтә малик иди. Əhaлисинин 50%
истеһсалын һәр бир саһәсинин халис рихи характер даіцы jы вә иҹтиман вэ дән чоху азлыгда галан вә милли зүлм
мәһсулунун дәјәрини М.к.-ин умуми дөвләт гурулушу, өлкә дахилиндә вә чәкән милләтләрдән ибарәт олан Ру
һәҹми илә мүгајисә етмәклә, М.к.-ин бејнәлхалгаләмдә синфи гүрвэлəрин сијада бу хүсусилә кəскин шәкилдә
japaдылмасында һәмин cahəнин хүс.ч. нисбәти, haким синифләрин милли си- дурурду. В. И. Ленин јазырды: «Бизә,
мүəjjән едилир. Мадди истеһсалын бү- јасəти плә мүəjjән олунур. К. Маркс Авропанын ән шәргиндә вә Асијанын
түн саһәләри үзрә бу ҹүр heсaблaмaлaр вә Ф. Енкел көстәрирдиләр ки, М.М. - бөјүк бир һиссәсиндә олaн бөјүк дөвләт
апармагла өлкәнин М.к.-инин саһә нин һәлли фәһлә синфинин əсас вәзи- милләтинин нүмajәндәләрина Милли
структуру мүəjjәнләшдирилир. Һесаб- фәсиндән — пролетариат диктатура- мәсәләнин бөјүк әһәмгијjәтини унутмаг
ламалар ашағыдакы формулада апа- сына паил олмаг, јени, сосиализм ҹә һеч дә лајиг дејилдир; — хүсусəн елә бир
рылыр: Үм-Хм=Mм, јахуд Үм — мијjәти гурмаг вазифасиндән ирәли кə- өлкәдә ки, ону hаглы олараг халклар
Mм=Xм, бурада Үм-умуми мәһсул, лир вә oнa тaбeдир. Марксизм-лени- həбсханасы» адландырырлар» (Әсәр.
Хм-халис мәһсул, Mм— мадди мәс- низм классиклари Милли амилләрә там күллијјаты, ҹ. 26, cəh. 116).
рәфләрдир. Икинҹи бөлкү методуна кө- hеч вахт с'тинасыз јанашмамышлар. Капитализмдә М.м. -нин инкишафы
рә мадди истеһсалда чалышан вә М.к.- «Фәһлә мәсәләсинә» нисбәтән милли үчүн ики мејл хасдыр: биринчиси — мил
ин japaдылмасында билaвaситә иштирaк мәсәләнин табе әһәмијjәти олдуғу Маркс ли həјатын вә милли һәрәкатларын оjан
едән әһалинин бүтүн илкин кәлирләри, үчүн шүбһәсиздир. Лакин онун нәзә- масы, һәр ҹүр милли зүлмә гаршы мү
hабелә сосиалист мүəссисəлəринин ил- ријjәси милли һәрәката е'тинасызлыг баризә, миллий дөвләтләрин japaнмасы,
кин кәлирләри ҹәмләшдирилир. көстәрмәкдән јердән көjә гәдәр узагдыр» икинчиси — милләтләр арасында һәр

Әд.: Маркс К., Капитал, ч. 3, Б., (Ленин В. И., Әсәр. там күллијјаты, ҹүр əлагəлəрин инкишафы вә артмасы,
1960: јена онун, Гота програмынын тән- ч. 25, cəh. 322—323). К. Маркс вә Ф. милли сəдлəрин дағылмасы, капита
гиди, Б., 1964; Ленин В. И., Русијада Енкелс көстәрирдиләр ки, јалныз капи- лын, истисади həјатын, сијасəтин, ел
капитализмин инкишафы, Әсәр. там күл- тализмин мəhви вә пролетариат дикта- мин вә с, бејнәлмиләл бирлијинин ја
нын материаллары: Б., 1981; 8микитурасынын гурулмасы илә бүтүн зүлм ранмасы. Биринчи мејл бнун jүксә
шијев Ф. М., Сосиалист тәкpар истеһ- едилән милләтләр там азадлыга чыха лән хәтлә инкишафы дөврүндә, икин
салы вә муасир дөврдә онун хүсусијjәт- биләрләр. «Бир фәрди башга фәрдин ҹи империализм дөврүндә үстүнлүк
дәри, Б., 1973; Пронин С. В., Критика истисмар етмәси мәhв едилдији дәрә- тәшкил eдир. «Марксистләрин милли
буржуазных концепции распределения до- ҹәдә, бир милләти башга милләтин програмы һәр ики мејли нәзәрә алараг,
ходов, М., 1978; Потребности, доходы, истисмар етмәси дә мәhв едиләҹәкдир. биринҹиси, милләтләрин вә дилләринпотребление. М., 1979.

Милләтләр дахилиндә 1 синифләрин һүгуг бәрабəрлијини, бу ҹәһәтдән һеч
милли Кәлир БАЛАНсы — бах антагонизми илә бирликдә милләтләр бир имтијаза jол верилә билмәмә
ССРИ хала тәсәрруфаты балансы. арасындакы дүшмәнчилик мүнасибәт- сини (һабелә... милләтләрин өз мүгәд
милли МАКАЛ-бах Мухтар маһал, ләри дә jох олиб кедәҹәкдир» (Маркс дәратыны тә'јин етмәси һүгугуну), икин
Милли мәсәләнмухталиф иҹти- к. вә Енкелс Ф., Коммунист Пар- ҹиси исә, бејнәлмиләлчилик принсипи
маи-игтисади формасијаларда милләт- тијасынын Манифести, Б., 1980, cəh. ни вә пролетариатын, һәтта ән инҹә
ләр, милли груплар ва халклар ара- 69—70). Елми коммунизмин баниләри буржуа милләтчилији илә зәһәрләнмә
сындакы сијаси, интисади, әрази, Һү- өjpəдирдиләр ки, өз сосиал тәбиәтинә синә гаршы барышмаз мүбаризә прин
гуги, идеоложи вә мәдәни мүнасибәт- көрә бејнәлмиләлчи олан фәһлә син- сипини мүдафиә едир» (јенә орада, ҹ.
тəрин мәҹмусу. Истисмарчы ҹәмијjәтдә финин үмдә мәнафеји башга милләт- 24, cəh. 141). М.м.-нин гоjулушунда
М.м. милләтләрин вә халкларын мил- ләри əсарәт алтына алмаг сијасəтинә, вә һәллиндә бу вә ја башга халгын,
ли азадлығы, онлaрын сосиал инкиша- милли ва мустәмләкә зүлмүнә, бүтүн бу вә ја башга дөвлəтин конкрет тарихи
фы үчүн максимум әлверишли шәраит вә һәр ҹүр милли мәһдудијjәтләрә вә шәраити нәзәрә алынмалыдыр. Милләт
уғрунда мүбаризанин ҝедишиндә меј- ја имтијазлара гаршы ардыҹыл мүба- ләрин өз мүгәддәратыны тә'јин етмаси
дана чыxыр. Бир халгын башга халгы ризә апарылмасыны тәләб едир, чунки вә һәтта ајрылыб мүстәгил дөвләт ја
истисмар етмәси вә азадлыг мүбариза- башга халглара зүлм едән бир халг ратмаг һүгугу, пролетариатын синфи
си гулдарлыг гурулушунда башланмыш азад ола билмәз. К. Маркс вә Ф. Ен- мүбаризә мәніфеји илә сых бағлыдыр.
вә феодализмдә давам етмишдир. м, келсин ирәли сүрдүкләри «Бүтүн өлкән һәр бир башга мәсәләдә олдугу кими
м. там шәқилдә феодализмин мəhви лəрин пролетарлары, бирләшин 1» шүа- милләтләрин өз мүгәддәратыны тә'јин
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ләтли Совет Вәтәни илә Фәхр едирләр: аст вә фәһлә партијаларынынбаг сəлəнин инкишафында ики тарихи меј

едилмәмиш мәсәләләр дә вар ва Сов. Чын гарарыст Республикаларынын әлл милләтләр арасында һәр ҹүр әлaгәлә
лашмасы објектив тарихи просесдир, рпманов Н., мәга, орос, . 11; Нә
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етмәси мәсәләсиндә дә марксист парти- олмаг кими гүрур һисси руһунда тәр- тель коммунизма, М., 1981; Гулиев Дж.
јаны һәр шејдән әрвәл вә һәр шејдән бијә етмәк партијанын мүгәддәс бор- Б., Борьба Коммунистической партии

чох, милләтләрин өз дахилин дә проле- чулур» (Сов.Икп xxVI гурултајынын ноолитика на Азербайджане, Б., 1970;
тариатын өз мүгәддәратыны тә”јин ет- материаллары, Б.,1981, cəh. 75), ССРИ- деноонун под знаменем ленинской

Ленин милли сијасəтинин башлыҹа мүһүм наилијjәтләриндән бири олмаг- зян А. К., Ленинская национальная по:
принсипи пролетар бејнәлмиләлчили- ла бөјүк бејнәлхалг әһәмијjәтә малик- литика в развитии и действий,
јидир. В. И. Ленин буржуа милләтчи- дир.
лији вә пролетар бејнәлмиләлчилијини Дикәр сосиалист өлкәләринин прак- виноотношениях в СССР и тенденции

бир-бири илә барышмаз дүшмән олан, тикасы ССРИ-дә М.М.-нан һәлли та тия, М., 1972; Трошев И. И. и че:
мм-дә ики сијасəти, həтта ики дүнја- рүбәсинин доғрулугунусхасдитләмин, за фальсификации национальной политики
дырмышдыр. В. И. Ленин Загафгази- ләри арасында јени типли дөвләтләрара наций и пути
јанын бејнәлмиләлчи коммунист тәш- сы гардашлыг мүнасибәтләри јаранмыш- зования интернациональной
килатларыны М.М.-нин практики həл- дыр. Лакин сосиализм гурулушу м. людей, 2 М., 1976; Баграмов
линдә намунә көстәрәрәк јазырды: «Jал- м.-нин һәлли үчүн јалныз објектив ил- ка: достижения и перспективы, М., 1977;национальная полити:

ныз бүтүн милләтләрдән олан фәһләлә- кин шәртләр јарадыр, онларын һәјата да дамиров А. Ф., Советский на
рин (јерләрдә, ашағыдан јухарыја- кечирилмэси исә илк нөвбәдә субјектив род. Некоторые философско-социологиче
дәк) Гафгазда узун мүддәтлән бәри вә амилдән, јə'ни ҹәмијjәтә рәһбәрлик ские проблемы единства новой историче
бөјүк мүвәффәгијjәтлә һәјата кечирил- едән партијанын сијасəтиндән асылы ской общности, Б., 1977; Диалектика ин

миш олaн тaм бирлији фәһлә һәрәка- дыр. Партија М.м.-дә марксист-ле- циалистическом обществе. М., 1981; Натернационального и национального в со

тынын мәнафејинә вә вәзифәләринə yj- нинчи хәтлән узаглашарса, милләтчи- циональная политика КПСС. Очерк исто
ғундур» (Әсәрләри, ҹ. 29, cəh. 75). лик вә шовинизмә гаршы мүбаризәни, риографии, М., 1981.

Фәһлә синфи, онун марксист-ленин- зәһмәткешләри бејнәлмиләлчилик ру
чи партијасы бүтүн xалгларын вә мил- hунда тәрбијә ишини заифләдәрсә м.м. «Милли мәсәләјә ДАЙР тəнги
ләтләрин өз талејини мустәгил һәлл кəскинләшә биләр. Чинин индики hа- ди ГЕЈдләр—В. И. Ленинин мәга
етмәк һүгугуну таныўыр. Марксизм- ким даирәләринин бөјүк дөвлатчилик ләси. 1913 илин октјабр-декабрында
ленинизм милләтләрин јалныз формал сијасəти һәм өлкә дахилиндә, һәм дә јазылмыш, _һәмин ил легал болшевик
(hүгуги) дејил, һәм дә фактики (игти- онун сосиализм бирлији өлкәләри илә журналы «Просвешшеније»дә чап олун
сади вә мәдәни саһәләрдә) бәрабəрлији мүнасибәтләриндә М.м.-ни сон дәрәҹә мушдур (Әсәр. там күллијјаты, ҹ. 24,
мәсәләсини гаршыја гоjур. М.м.-нин кəскинләшдирмишдир. сəh. 129—168). Одөврдә милләтчи
марксист-ленинҹәсинә гоjулушунун ди- Инкишаф етмиш сосиализм вә ком- лик һәрәкаты азадлыг мүбаризаси үчүн
алектикасы беләдир: милләтләрин- со- мунизм гуруҹулуғу вазифәләри сосиа- чох бөјүк горху төрəдирди. В. И. Ленин
сиал вә милли зүлмдән там азад едилмә- лист милләтләринин һәртәрәфли ја- јазырды: «Русијанын ичтимаи həјат мә
си јолу илә, милләтләрин һәр биринин кынлашмасыны, онлaрын әмәкдашлы- сәләләри арасында милли мәсәләнин ha
инкишафы үчүн максимум әлверишли ғынын мөһкәмләнмәсини, сосиалист зырда көркəмли јер тутдуғу аjдындыр.
шәрайт japaдылмасы jолу илә oнлaрын әмәк бөлкүсүнүн кенишләнмәсини даим Һәм иртиҹанын данакар милләтчилији,
јекдиллијинә, бирлијинә вә һәртәрәфли зəрури едир. Сов. Икп, сосиалист өл- һәм әксингилабчы буржуа либерализ
јахынлашмасына доғру кетмәли. кәләринин гардаш партијалары бејнəл- минин милләтчилија...кечмаси ва

Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабы милəлчилик принсипларини ардыҹыл hajәт, мухталиф «милли» (jә'ни вели
Ленин милли програмынын һәјатилири- həјата кечирир, милләтчилик, шовинизм корус олмајан) с.-д.-ләр арасында мил
ни әмәли сурәтлә көстəрди. Совет Һа- тəзаһүрләринә вә галыгларына гаршы ләтчилик сәндәләмәләринин күчланиб
кимијjәтинин илк сәнәдләриндә (Сүлһ мүбариза апарыр, гардаш халкларын партија програмыны позмаг дәрәҹәсинә
Һаггында декрет, Русија xалгларынын дaha cых бирләшмәсинә наил олурлар. чатмасы, — бунларын һамысы, шәксиз,
hүгуг бəјаннамəси, Зәһмәткеш вә ис- Коммунизмин гәләбәси нәтичәсиндә мил- бизи милли мәсәләјә әввәлкиндән да
тисмар олунан халгын һүгуг бəјанна- ләтләр бир-биринә дaha чox јахынла- ha диггат вермәјә мәчбур едир»
мәси, Русијанын вә Шәргин бүтүн мү- шаҹаг, милләтләрин истисади вә идеја (јенә орада, сəh. 131). Әсәрдә гејри-рус
сəлман зәһмәткешләринә мүрачиәт вә бирлији артаҹаг, oнлaрын мә'нәви си- милләтләрин рус дилинә мүнасибәти
с.) сосиалист дөвлатинин милли сија- масынын умуми коммунист хүсусијjәт- мәсәләсинин һәлли јолу көстəрилир,
сəтинин принсиплари e'лан олунду. ләри инкишаф едәҹәкдир. Лакин милли «Милли мәдәнијjәт», «мәдәни-милли
Марксист-ленинчи милли програмын фәртләрин, хүсусән дил фәрглəринин мухтаријjәт» шүарларынын синфи ма
принсипләринә ардыҹыл әмәл олунма- силинмәси просеси синфи фәрглəрин һијjәти ачылыр, милләтләрин вә дил
сы нәтиҹәсиндә совет халклары М.м.- силинмаси просесиндән хејли узун сү- ләрин там бәрабəрлији, азлыгда галан
ни гəти вә һәмишәлик һәлл етмиш, чох- рәҹәкдир. милләтләрин һүгугунун тә'мин едил
милләтли сосиалист дөвлəти-ССРИ ја мәси принсиплари тәһлил олунур. В. И.

ратмышлар. Инкишаф етмиш сосиализм әд.: Маркс К. вә Енкелс Ф. Ленин либералларын дил мәсәләсиндә
шәрайтиндә совет адамынын даһа кениш Б.
бир һисси —үмүмсовет ифтихары меј- мә'лумат чилди, л. 1, cəh. 374—379); вә oнлaрын һәмфикирләринин милли

1980; Ленин В. И., Әсәрләри бах ки гејри-ардыҹыллығыны, бундчуларын
дана чыxыр. Милли мәнсубијjәтиндән јенә онун, Милли си јасәт вә проле" мәдәнијjәт», «мәдәни-милли мухтариj

вә ја дил фәргиндән асылы олма јараг. Б., 1972;"Зөвликенәтнамә вә гәрар- сист бахышларыны ифша етмишдир.
мәсәләләри, jәт» шүары мәсәләләриндәки антимарк

јени дөврүн жүждəчиси "олан зохимия- лары, 1-2 Б. 1954, Совики Про- в. и. Ленин марксизм тарихиндә илк
грамы, Б., 1977; Сов. Икп ххуі гурул- дәфә капитализм дөврүндә милли мә

гуруҹулугу
ССРИ-дә инсанларын јени тарихи бир- мүшавирәст Сәнәрләр ва материаллар), лин олдуғуну көстэрмиш ва

Биринчиси, милли həја
Милли мүнасибәтләр саһәсиндә һәлл ры иттифагынын тәшкил едилмасинин тын вә милли һәрәкатын ојанмасы, һәр

илдөнүмү һаггында. Сов.Икп мк.
иКП бу проблемләрә һәссаслыгла диг- Совет невл. и., МҮр милли зұлмә гаршы мүбаризә, миле ли дөвләтләрин japaнмасы, икинҹиси,

Гәт јетирилмәсинә хүсуси фикир верир. иллији, Б., 1972; ста И. В. Лени
Милләтләрин бир-бирилә даhа да јахын- низм вә милли мәсәлә, рин инкишафы вә чохалмасы, милли

вә

pəрли, лəнкитмәк исә , . ; ә, елмин вә с. бејнәлмиләл бирлијинин ја
верилмәздир. Биз милли хүсусијjәт. Азәрба јчан ССР-ин ва Азәрбачан Комму:1980; paдылмасыдыр. Бу мејлләрин һәр ики
ләрин сүн'и сурәтлә арадан галдырыл- јена онун, Советский Азербайджан, си капитализмин бүтүн дүнјаја мәхсус
масына јөнәлдиләнмејллэрин әлејһинә- М., 1981; Ленинизм и национальный воп- ганунудур, һәр бири өз-өзлүбүндә мү
јик. Лакин биз ејни дәрәҹәдә дә бу хү- рос в современных условиях, 2 изд., м., тәрәггидир. Марксистләрин милли прог
сусијjәтләрин сүн'и суратдә шиширдил- 1974; Деятельность коммунистических ор- рамы һәр ики мејли нәзәрә алыр. Мә
мәсини јолверилмәз heсaб едирик. Зәһ- Танизаций Закавказья по интернациональ- галәдә һәр бир мәдәнијjәтдә ики мәдә
мәткешләри совет вәтәнпәрвәрлији вә 1977; Актуальные проблемы националь: нијjәт — буржуавә демократик, сосиа
сосиалист бејнәлмиләлчилији руһунда, ных отношений в Конституции лист мәдәнијjэтинин олмасы кими мү
валид, бөјүк Совет Вәтәнинә мәнсуб СССР, М., 1981; Советский народ строи- һүм мүддаа ирәли сүрүлмүш вә әсас

нә

чох

Əсаслан

60-ҹы
Б., ; вда,

све те
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ландырылмышдыр. В. И. Ленин көс- не'мәтләрин eһтијаты кими баша дүшү- ламыш, ионлашма камерасы васитәси
тәрирди ки, һәр пролетар партијасы де- лер; тәбии сәрвәт вә иш гүввәси (әмәк) лә космик шүалары тəдгиг етмишдир.
мократик, сосиалист мәдәнијjәтини мү- исә М.с.-ин мәнбәји вә japaдылмасы миллиләшДИРМә — торпаг, сә

дафиә етмәли, онун инкишафына ча- шәрти кими чыxыш едир. Бә'зи совет наје, нәгл., рабитә, банклар вә с.-нин
лышмалыдыр. Капиталист ҹәмијjәтин- игтисадчылары тәбии , eһтијатлары да хүсуси мүлкиjjәтлән дөвлат мулкиjjә
дә милли мәдәнијjәт» шүары буржуа М.с.-ә аид ёдирләр. Həhajәт белә бир тинә кечмәси. "Ким тәрәфиндән, һансы
шүарыдыр. нөгтеји-нәзәр дә мөвҹуддур ки, М.с. синфин мəнафеји наминә һансы

ССРИ-дә вә дикәр сосиалист өлкә- анлајышы гејри-мадди сәрвәтләри дә— тарихи мәрһәләдә кечирилмәсиндән
ләриндә сосиализм гуруҹулуғу тәҹрү- елми биликләри, əһалинин мәдәни сә асылы олараг мухталиф сосиал-игти
бәси көстəрди ки, јалныз сосиализм вијjәсини вә с. әһатә етмәлидир. ССРИ- сади вә сијаси мәзмуна маликдир. Ру
милли формаларына көрә мүхталиф, дә М.с. статистикасы инвентаризаси- сијада Бөјүк Октјабр сосиалистинги
лакин мазмуну е'тибарилә ваһид со- ja, мүһасибат ва статистик һесабат- лабынын вә Азәрб.-да Совет haкимиj
сиалист мәдәнијjәтләри јарада биләр. ларын мә'луматларына əсасланан бир- jәтинин гәләбәсиндән сонра фәһлә син
милли мәҹлис-1) Франсaдa бaшa hecaблaмa методларындан исти- фи сосиалистҹәсинә дәјишикликләр һә
(1789, 1848 вә 1871 илләрдә), Алманија- фадə eдир. ССРИ М.с.-инин тәркиби- јата кечирмәјә башлады. Торпаг hагтын
да (1848 вә 1919 илләрдә вә бир сы- нә ашағыдакы мадди не'мәтләр —əсас да Декретлә бүтүн торпаг, јералты сәр
ра дикәр өлкәдә мәҹлиси-мүəccисан. вә дөвријjә истеһсал фондлары, ҹәмиј- вәтләр, сулар вә мәшәләр миллиләшди
2) Франсада Үчүнҹү Республика дөв- jәтин гејри-истеһсал фондлары, әһали- рилди (бах Торпағын миллиләшдирил
рүндә (1870—1940) парламентин һәр нин шәхси (истеһлак) әмлакы, истеһ- мəси). Торпаг үзәриндә хүсуси мүлкиj
ики палатасынын үзвлəринин президент сал мүəссисəлəринин вә гејри-истеһсал jәт ләғв олунду. Торпаг дөвләт (умум
сечмәк үчүн биркә иҹласы. 3) Бир сыра тәшкилaтлaрынын әмтəə eһтијатлары, халг) мүлкиjjәти е'лан едилди. YPМик
өлкәдә (Франса, Иорданија, Лаос, Ту- дөвләт әһтијатлары, истеһсал просеси- ин 1917 ил 14(27) декабр тарихли Дек
нис вә с.-дә) парламентин, јахуд онун нə ҹәлб едилмиш тәбии eһтијатлар да- рети илә хүсуси тиҹарәт банклары мил
палаталарындан биринин ады. ВСР-дә хилдир. Елми-техники ингилаб дөврүн- лиләшдирилди (бах Банкларын милли
али немајәндәли haкимијjәт органынын дә м.с.-ин тәркибиндә чох мүһүм ирә-ләшдирилмәси). Бу тадбир сәнаје, нәгл.

лчләјишләр баш верир: истеһсал фонд- вә дикәр тәсәрруфат саhəлəрини инки
Милли МҮАСИР инҹәсәнәт лары сүр'әтлә артыр вә јениләшир, геј- шаф етдирмәк үчүн дөвлэтин əлиндә
МУЗЕЈИ (Musée National d'Art Mо- ри-истеһсал фондларынын тәркибиндә күҹлү вәсаит japaтды. 1917 ил ноjабрын
derne), па рисдә— 20 әср Тәрби Ав- елми, тәдрис, тибби вә с. идарәләрин 14(27) дә YPMик вә хKC-нин фәһлә
ропа вә Америка тәсвири сәнәт әсәр- аваданлыглары кениш јер тутур, тәбии нәзарәти hаггында дәрҹ етдирдији Осас
ләринин тoплaндығы əн бөјүк музеј- сәрвәтләрин тəcəppүфат дөвријjәсинә намә сәнајенин миллиләшдирилмәсинә
ләрдән бири. 1947 илдә ачылмышдыр. ҹәлбедилмәси сүрәти фасиләсиз артыр. Һазырлыг тадбири иди. Нәглијja
Музејдә хүсусилә Фовизм (А. Матисс ССРИ-нин М.с.-и (торпаг вә мешәләр тынмиллиләшдирилмәси гына мүддәт
Р. Дүфи), кубизм (П. Пикассо, ж. нәзәрә алынмадан) 2,9 трилјон манат- дә (1917—18) həјата кечирилди (1920
Брак), абстраксионизм (В. В. Кан- дан артыгдыр (1982, јанвар). ил иjунун 6-да Хәзәр тиҹарәт донанма
дински, Р. Делоне вә б.-нын бојакар милли ҹәБhə (11) (Təмəн сы да миллиләшдирилди).
лыг, А. Колдерин hејкәлтәрашлыг әсәр Халг Демократик Республикасы; JХДР) Хариҹи сосиалист өлкәләриндә М.
ләри), конструктивизм нүмунәләри, А. — Ингилаби демократик тәшкилат. 1963 бу өлкәләрин бејнәлхалг вәзијjәти, со
Модилјанинин әсәрләри жениш нүмафиш илдә japaдылмышдыр; 1967 илә гәдәр сиализмә кечмәјин спесифик ҹәһәтләри,
етдирилир. Коллексијасында реалист ишғал олунмуш Мәнуби Jәмәнин Милли синфи гүввәләринин јерләшдирилмаси,
инҹәсәнәт дә тәмсил олунур (п. Пикас- Азадлыг ҹәбһәси адланырды; фәһләлә- тарихи вә иггисади хүсусијjәтләр
сонун портретләри, м. Утрилло вә ри, кәндлиләри, ингилабчы зијадылары зәрә алынмагда həјата кечирилмиш
А. Маркенин мəнзәрәләри, А. Мајол, вә хырда буржуазијанын нүмajәндәлә- дир. Инкишаф етмиш капиталист өлкә
Е. А. Бурдел, ш. Деспионун hејкәлтә рини бирләшдирир, Б. Британија мүстәм- ләриндә м. довләт-инһисарчы капита
рашлыг әсәрләри). ләкәчиләринә, јерли Һакимләрә вә фео- лизмин тазаһүрләриндан биридир. Ин

милли Мүтәрәгги (сол) ПАРТИ. даллара гаршы силаһлы мүбаризәјә рәһ- кишаф едән өлкәләрдә м., адәт ән, ха

JA—1976—77 илләрдә мүхалифәт пар- (1967, 30 ноjабр) сонра М.М. өлкәнин лик сијасəтинә гаршы jөнәлдилмишдир.
бәрлик едирди. JХДР japaдылдыгдан риҹи инһисарлара вә јени мүстәмләкәчи

тијасы кими japaдылмышдыр; Мисир haким тәшкилaтына чеврилди. Парти- миллионшиков Михаил Дмитри
ҹәмијjәтинин мүтәрәгги гүввәләри:тин јанын јени програмы (илк програмы іевич (16.1.1913, Грозны — 27.5.1973,
нүмajәндәләрини бирләшдирир. Мисир 1965 илин иjулунда 1-ҹи гурултајда гә- Москва) — механика
рәһбәрлијинин халга зидд дахили вә бул eдилмишди) вә низамнамəси 5-ҹи вә тәтбиги физика
хариҹи сијасəтини тəнгид етдијинә көрә гурултајда (1972, март) гәбул eдилди. cahəсиндә совет алијарандығы күндән ағыр шәраитдә иш- Милли азадлыг вә антифеодал ингила- ми, ичтимаи хадим.
ләмәјә мәҹбур олмуш, тә'тибләрә вә ҹә- быны баша чaтдырмағы, сосиалист өл- ССРИ EA акад.

за тəдбирләринә мә’руз галмышдыр. кәләринә, хүсусилә ССРИ jә архалан- (1962; м. үзвү 1953),MMП-нин 1980 илин апрелиндә кечи сосиалист истигамәтли витсе-президенти
pилмиш 1-ҹи гурултајында партијанын инкишаф jолуна чыхармағы əсас вәзи- (1962), бир чох ха
програмы вә низамнамəси гәбул eдил- фәләр кими мүəjjән етди. 1975 илдән риҹи EA үзвү. Соси
мишдир. Гурултарын е'лап етдији баш Бирләшмиш Сијаси Тәшкилат—М.М. алист Әмәји Гәһрә
сијаси бəјаннамәдә АБШ-ын ситәчи- адланырды. 1978 илин октјабрында маны (1967), Ленин
лији илә Мисирлә Исраил арасында М.Ч. əсасында Јәмән Сосиалист Пар- мүкафаты лауреаты
имзаланмыш Кемп-Девид сөвдәләшмәси тијасы japaдылды.
(1979, 26 март) гәтијjәтлә писләнмиш, милли ШУРА — ЧССР-дә Чехија вә ләт мүкафаты лау

(1961), ССРИ Дөв

Мисир рәһбәрлијинин ачыг гапылар» Словакија респ.-ларынын али немајəн- реаты (1951; 1954). 1947 илдән Сов. Икп
игтисади сијасəти кəскин тəнгид едил- дәли органынын ады. 1968 илдә тә’сис үзвү. Əсас ишлари турбулентлик нәзә
миш, бүтүн антидемократик ганунларын едилмишдир. Ҝизли сəсвермә jолу илә ријjәсинә, филтрасија нәзәријjәсинә вә
ләкви, вәтәндашларын һүгугларынын умуми, бәрабəр вә бирбаша сечки эса- тәтбиги газ динамикасына аиддир. Изо
мүдафиәси уғрунда мүбаризәдә парти- сында 5 ил мүддәтинә сечилир. М.ш. троп турбулентлијин сөнмәси мәсәлә
јанын вәзифәләри мүəjjәнләшдирил - респ.-нын јеканә ганунвериҹи органы- сини һәлл етмиш, нефт гујуларынын ис
мишдир. Ммп фәалијjәтиндә елми со- дыр. Сессијалар арасындакы дөврдә тисмары үчүн јени усул вермиш, газ
сиализм принсипләринə əсасланыр. Баш М.ш.-нын сәлаһијjәтини онун тә”јин ежекторунун тəдгиги вә тәтбигикатиби Халид Məhjәддиндир. етдији Pəјасәт һеј 'әти həјата кечирир. мәшғул олмуш, нүвә енержиcи cahəсиндә
милли сәРВəт, халг сэрвэти миллиКЕН (Millikan) Роберт Енд- мүһүм нәтиҹәләр алмышдыр.
— өлкәнин истисади гүдрəтинин ән мү- рус (22.3.1868, Моррисон—19.12.1953, РСФСР Али Советинин сəдри (7—8
һүм көстәриҹиләриндән бири; ҹәмијjәтин Сан-Марино) — американ физики. Но ҹи чағырыш), Пагуош Һәрәкаты Совет
истеһсал фәалијjәтинин бүтүн дөврү бел мүкафаты лауреаты (1923). Өзүнүн Милли Комитасинин сəдри олмушдур.
әрзиндә топланмыш ва пулла ифадә ишләјиб һазырлaдығы усулла елек- 5 дәфә Ленин ордени, Октјабр Ингила
олунан бүтүн истеһлак дәјәрләри мәҹ- тронун јүкүнү өлчмүш, А. Ејнштејнин бы ордени, 2 башга орден вә медал
мусу (мүəjjән тарихə oлaн вәзијjәтинә фотоеффект тәнлијини експериментал ларла тәлтиф едилмишдир.
көрә һесабланыр). jохламыш, Планк сабитинин әдәди. Әсәри: Турбулентные течения в пог

Совет игтисади әдәбијјатында М.с. гијмəтини тә”јин етмиш, ултрабән өв- раничном слое и в трубах, М., 1969.
адәтән әмәклә japaдылан, истеһсал вә шәји област үчүн атом спектроскопија- миллЈЕМ (фр. milliéme, әр.
истеһлакда истифадә олунан мадди сынын методикасыны ишләјиб Һазыр- дәбир)—Мисир, Судан вә 1971 илин сен

магла өлкәни

илә

— Мин
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тјабрынадәк Ливијада пиастрын 1/10-нә милтИАД (Miltiades), Кичик Милчәкләр — бах Икиганадлылар.
вә фунтун 1/100-нә бәрабəр хырда пул. Милтиад (е.ә. тәгр. 550—489)— миМАНСА (санскрит цилиндә— тəд
МИЛМАН Моисеј Самојлович (1867, Афина сәркәрдәси вә дөвлат хадими, гигат, мүлаһизә)—һиндуизмин
Одесса—1940, Бакы)— совет һистологу. Е.ә. 523 вә 513 илләр арасында тиран əсас фәлсәфи системиндән бири. Веда
Ти66 e.д. (1915), проф. (1919). Азәрб. Ҝиппи ону Херсонесә (Фракијада) сүр- ларын тәфсири илә мәшғул олур. Ут
ССР әмәкдар елм хадими. 1887 илдә күн етмиш, орада гардашы Стeсaгoрун тиар-мимансадан, јахуд веданпадан
Одесса кимназијасыны битирмиш, hej- вариси кими тиран олмушду. Ирана фәргли олараг һәмчинин Карма-киман
делбергдә тибб тəhcили алмышдыр. гаршы үсјана галхан (е.ә. 500—494) Ки- са «фәалијjәт мимансасы») вэ Пурва
1904 илдә Бакыја ҝәлмиш, 1919 илдән чик Асија јунанларына көмәк көстәр- миманса («биринҹи миманса») адланыр.
АДУ-да проф., Азәрб. Дөвләт Тибб мишди. Марафон вурушмасында (е.ә. М.-ны баниси М. идејаларыны сут
Ин-тунун һистологија кафедрасынын 490) стратегләрдән бири сечилмиш, бө- ралар формасында шәрһ едән Ҹајми
мүдири ишләмишдир. Тәдгигаты, əса- jүк сәркәрдәлик мəһарәти көстəрмишди. ни (е.ә. 4 əср— Е.ə. 2 эср) heсaб олунур.
сән, шиш хәстәликләринә, гоҹалыг проб- Милтон (Milton) Ҹон (9.12.1608, м. тәрәфдарларына көрә, ведалары
лемлəринин өjpәнилмәсинә һәср едил- Лондон —8.11.1674, Лондон)-инқилис там мә'нада вәһј адландырмаг олмаз
мишдир. «Теоретическа ја и практиче шаири, сијаси ха- вә oнлaрын дини вә фәлсәфи мүддэа
скаја медисина» журналынын тәшкилат дим, мүтәфәккир. лары мəнтиги эсасландырылмалыдыр.
чысы вә илк редактору (1923 илдән) Илк ше'рларини Pe- Бу системдә бир сыра браһман вә упа
олмушдур. нессанс идејалары- нишада мәтнларинә хүсуси әһәмијjәт

Әсәрләри: Учение о росте, ста нын тә'сири илә јаз- верилир. М.-ја көрә тәҹәссүм талмыш
рости и смерти, Изв. АГУ, 1926, т. 4—5; мышдыр. «Ареопа- вәзијjәтлән (Мокша) тамамилә гуртул
Das Vegetike Nervensystem und Geschwulst Китика» (1644), мағын расионал изаһы мүмкүн дејил,
bildung, verlag von Gustav Fischer, Jena, «Икона дүшмәни» буна билик, јахуд шүурлу ҹәһдлә дә1931.

(1649), «Инкилис наил олмаг олмаз. М, ичтимаи вә дини
МиЛ-МУҒАН СУкөTYPMƏ говША халгынын мүдафиә- борҹундхарманы сөзсүз јеринә jетир
Fы —ССРИ (Азәрб.CCP)-Иран сәрһә синә» (1650, 1654) мәји, јə'ни ајинлари иҹра етмәк вә һәр
диндә, Араз чајы үстүндә сукөтүрмә памфлетләринин мү- бир Һиндли үчүн онун кастасы тәрә
говшағы. Фузули р-нунун һорадиз гӘс. әллифидир. М. ин- финдән мүəjjән олунмуш мәһдудијjәт
јахынлығындадыр. ССРИ илә Иран килис әдәбијјатынын ләрә вә гадағанлара табе олмағы баш
арасында игтисади вә техники әмәк- мүтәрәгги ән'әнәләрини инкишаф ет- лыҹа шəрт сајыр. Њуја бу инсаны тә
дашлыг һагтында мүгавиләјә (27.7.1963) дирмиш, мүбариз публиcистиканын вә ҹәссүм тапмыш вәзијjәтлән тамамилә
әсacән тикилмиш (1967—70), 1971 илдә фәлсәфисијаси поезијанын əсасыны гој- азад едир. М, каннатда мә'нәви вә мад
истифадәјә верилмишдир. Су говшағына мушдур. Респ. тәрәфдары олан М. Стү- ди башланғычларын мөвҹудлуғуну гә
2 торпаг бәнд, суашыран бәнд, 2 су- артлар монархијасынын бәрпасындан бул eдир. Сонракы шәphчиләр М.-нын
гәбуледиҹи гурғу дахилдир. М.-М.с.г. (1660) сонра тә'гиб едилмиш, памфлет- теоложи ҹәһәтини даhа да гүввәтләндир
Араз су говшағынын су анбары васи- ләри јандырылмыш, тәнһa həјат кечир- миш, шәхси аллаһ идејасыны инкишаф
тәсилә тәнзим едилән вә чајын јатағы мәјә мәҹбур олмушдур. Јарадыҹылығы- етдирмишләр. Бунунлa jанашы М.-нын
илә буpаjа ахыдылан сујун бир һиссә- ның зирвэси олан «Итирилмиш ҹәннәт» рaсионал вә реалист методолокијасы
сини Баш Мил Каналына (Азәрб.CCP) (1667), «Гајтарылмыш ҹәннәт» (1671) ону гәдим һинд материализминә јахын
вә макистрал Муған каналына (Иран) поемаларында аллаһа асилик идејасы лашдырыр.
верир. М.-М.с.г. Азәрб.ССР вә Иран тəблиғ едилир. «Мүбариз Самсон» мЙМАС-Сатурн планетинин пејки.
әразиләриндә 200 мин һа-дәк о ҹүм- (1671) фачиәсиндә м. истибдада гаршы Диаметри тәгр. 500 км, планетин мəркә
ләдән Азәрб.ССР-дә 185 мин һа) са- мубаризә апаран халг гәһрәманынын зиндән орта мəсафаси 185 400 км-дир.
Һәдә сувармa ишларинин јахшылаш- образыны japaтмышдыр. «Британија- В. Һершел кәшф етмишдир (1789).
дырылмасына, 100 мин һа-дан чох (60 нын тарихи» (1670), «Москванын гыса миМЁТЕЗИТ (јун. mimetes— тәглидчи,
мин һа-ы Азәрб.ССР-дә) јени саhəнин тарихи» (1682) әсәрләри вар. пироморфитлә охшарлығына көрә)-ми
Суварылмасына имкан верир. Әсәри: Потерянный рай. Стихотво- нерал, кимјави тәркиби РЫ:[ AsO4],СІ.
МИЛОГРАД мәдәниәти-Бело- рения. Самсон-борец, М., 1976. Һексагонал сингонијада кристаллашыр.
русија вә Украјнада, Горын чајынын ју- Әд.: Самарин Р. М., Творчество Хырда призматик, надир һалларда иj

хары вә Деснанын ашағы ахарларында c. д., история зарубежной литературы Адәтән, зәйф сарымтыл-јашыл, јахудДжона Мильтона, М., 1964; Артамонов нәјәбәнзәр кристаллар әмәлә катприр.
е.ә. 1-чи минилликдә jajылмыш ар- xvii-xviii "вв., М., 1978.
хеоложи мәдәнијjәт, Сон мәрһәләләрдә јашылымтыл-гонур рәнклин олур. Сәрт
јалныз БССР аразисиндә мә'лумдур. МИЛУОки (Milwaukee)— АБШ-да лири 3,5; сыхлыгы 7190) —7250 кг/м.
Гомел вил,-нин Милоград гәС.-нин ады Висконсин штатында шәһәр. Мичи- Гыздырыларкән сарымсаг гoxycy (As
илә адландырылмышдыр. М.м. үчүн ган көлүнүн г. саһилиндә порт. Әһ. 700 нин олмасыны көстәрир) верир. М.
дәўирми дибли габлар вә латен мәдәниј- мин (1974). Ири сәнаје вә тиҹарәт һидротермал јатагларын оксидләшмә
јəти типли метал бәзәк әшјалары ха- мәркәзидир. Əсас сәнaje cahəси машын- зонасында гурғушун филнзләринин ок
рактерикдир. М.м. тајфалары әкинчи- гајырма вә метал е'малыдыр. Дәзҡаһ, сидләшмәси вә парчаланмасы, арсено
лик вә малдарлыгла мәшғул олмушлар. тикинти, јол вә к.т. машынлары, тур- пирит вә с. минералларын бох олмасы
милонит (јун. mylon— дәфирман) бин, мүһәррик вә с. истеһсал олунур. Һесабына әмәлә ҝәлир. Надир һаллар
нарын үjүдүлмүш шиcтвaры текстурлу Јејинти,, дəри аjагтабы, трикотаж, по- да тапылыр.
сүхур; гырылма позулмалары заманы лиграфија сəна јеси инкишаф етмиш- миМЕТИЗМ мимикријанын бир
парчаланма зоналарында әмәлә ҝәлир. дир. Ун-т вар. 1818 илдә салынмышдыр. формасы.
м: үчүн сүхурда золагвары текстур, Милчәк (лат. Musca)-көјүн ҹәйуб мЙМиКА (јун. minikis— тэглиди) —
лајланма вә с. japaдaн дахили диффе- јарымкүрәсиндә бүрҹ. Ән парлаг улду- үз әзәләләринин ифадəли һәрәкәтләри.
ренсиал һәрәкәтләрин тəзаһүрлəри ха- зу 3-ҹү визуал улдуз өлчүлүдүр. ССРИ М. инсанын һиссләринин, əhвали-руһиј -
рактерикдир. м. зоналары ССРИ-дә әразисиндә көрүнмүр (бах Улдуз хә- jәсинин тəзаһүр формаларындан бири
Урал, Tјаншан, Гафгаз вә Алтајдакы ритәси). дир. Актјор М. васитәсилә персонажын
ири рекиoнaл үстәкәлмәләр боjунда милчәкГАПАНЛАР (Muscicapidae) мүхталиф руһи вәзијjәтләрини ачыб
мә'лумдур. —сәрчәкимиләр дәстәсиндән гуш фә- көстәрә билир. М. гримлә сых баглы -
Милош ОБРЕНович, Милош силәси. Бәдәнинин уз. 9 см-дән 30 см- дыр. М. сәһнәдә дејнлән сөзүн тә'сир
Теодорович (7.3.1780, Среднја- дәк олур. Димдији "енли, јасты, эса- күчүнү артырыр, онун мә'насынын гав
Добринја—14.9.1860, Белград јахынлы- сында еластики гылчыглар вар. 330- ранылмасына көмәк едир. Пантомима
ғы, Топчидер)-серб кнјазы (1815—39, дәк нөвү мә'лумдур. Шәрг јарымкүрә- м. əсасында гурулмушдур.
1858—60), Обреновичләр сүлaләсинин синин бүтүн гитәләриндә jajылмышдыр: мимиКРИЈА (инк. mimicry, јун, mimi
баниси. Икинҹи Сербија үсјанына (1815) Јени Зеландија вә һавај а рынын һәрә- kos — бәнзәтмәк, охшатмаг),
башчылыг етмиш, Сербијанын ирси һа- синдә 1 ҹинси вар. Тропик вә субтро- зија—hејванларда горујуҹу (һимајə
кими титулуна лајиг көрүлмүшдү. пикләрдә хүсусилә чохдур. ССРИ-дә едиҹи) pəнк вә формалардан бири. Јаша
Түркијә Сербијаја дахили мухтаријjәт 15, оҹүмләдән Азәрб.ССР-дә 3 нөвү маг уғрунда мүбаризәдә һејванларын
вердикдән сонра әслиндә өлкәнин мүт- jашајыр. ССРИ-дә jувалајан М.-ын һа- сағ гaлмaсынa имкан јарадан М. тәбии
ләг Һакиминә чeвpилмишди. 1839 илдә мысы көчәридир. Јајда jувалајыр. 4—9 сечмә нәтиҹәсиндә japaнмыдыр. hej
Һакимијjәтлән әл чәкмишди. А. Гара- јумурта гоjур. Һәшәрат вә һөрүмчәклә ванларын өзүнү әтраф мүһит әшјалары
кеорки деврилдикдән (1858) сонра М:0. гидаланыр; зəрəрвери и һәшәраты мəhв на бəнзәтмәк намунәләринә мисал кими
јенидән һакимијjәтә гајытмышды. етдији үчүн фајдалыдыр. тропик мешәләрдәки бир чох иланларын
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кибиндә 97% минерал маддә олур.
м. диши зәдәләнмәдән горујур. м. зә
дәләндикдә бәрпа олунмур. Каријес
вә флуороз хәстәлијиндә м. зәдәлә
нир.

МИНА (фар. —шүшә, бүллур, шир) —
зәркәрликда ишләнән рәнкли шүшә тәбә
Гәси. М. мајесинин зәркәрликдә тәтбиги

Мимикрија: 1-га- минаcазлыг адланыр. Бәдии әдәбијјат
надлары бүкүлмүш да тәшбеһ васитаси кими ишләдилир
Һалда гурујарпаға («мина кәрдән», «мина бојлуә вә с.).
бәнгәјән каллима кә- МИНА (фр. mine—шахта, лағым, јер
пәнәји сакит поза да;
2— һәмән алты joл)-әрвәлләр истеһкам вә гакәпәнәк

учаркән: 3—јашыл лалары мүһасирәјә алдыгда онларын
јарпаға бәнзәјән ја- диварларыны партлатмаг үчүн атылан
шыл шала; 4 — рəнки jeралты лағымлара М. дејилирди. Ба

гохусу чүрүмүш рыт мејдана чыхандан сонра дүшманин
әти хатырладан раф- фортификасија гурғуларыны партлатфлезија чичәји. маг үчүн мүəjjән дәринликдә басды

рылан партладыҹы маддәләр белә ад
ландырылды. 1) Минаатан вә һамар
лүләли тәпмәјән тoплaрдaн aтмаг үчүн

артиллерија дөјүш сурсаты. Гәлпәләнән,
гәлләләнән-фугас, фугас, јандырыҹы,
түстүләнән, ишыгландырыҹы вә с. мәг

сəдли М.-лар вар. Көвдә, партладыҹы
лианалардан фәртләнмәмәсини, гызыл- Син сүлaләсинин Һакимијjәтә кәлмәси- стабилиза гор, əсас (алышдырыҹы) ва
бөҹәкләрин, дырманан кекконларын нә шәрайт јаратмышды. көмәкчи барыт партлајыҹыларындан
рәнк вә формасынын ағаҹ габығынын мин БиРКЕҹә», Әли флејла— ибаратдир. 2) Партлајыш манеәләри
рэнкиндән йә нахышларындан сечилмә- орта әсрләр әрәб әдәби абидәси, нағыл- дүзәлтмәк үчүн дөјүш сурсаты. Дәниз
мәсини вә с.-ни көстәрмәк олар. Бә'зи лар мәҹмуəси. Тәдгигатчыларын әксә- М.-сы вә јерүстү М.-лара ајрылыр.
hејванлар јарпаглара о гәдәр охшајыр ријjәтинин фикринҹә, «M.б.к.» нағыл- Јерүстү М.-ларын танквуран, пијада
ки, гуру вә jашыл јарпаглaрын харак- ларынын эсасыны 9 əсрдә орта фарс үчүн, нәгл. нөвларини вә објектлари
терик рəнки, контурлары вә спесифик (пәһләви) дилиндән әрәб дилинә тәрҹү- партлатмаг үчүн, хүсуси вә с. нөвлари
дамарланмасы да онларда аjдын көрү- мә едилән «hезар әфсанә» («Мин әф- олур. Әcacән, тәзјиг (контакт) нәтиҹә
нүр (мәс., каллима кәпәнәјинин бүкүл- санә») тәшкил едир (пәһләви мәтни дөв- синдә партлајыр. Дәниз М.-ларынын
мүш ганады тамамилә гуру јарпаға ох- pүмүзәдәк кәлиб чатмамышдыр). Әсәр- лөвбәрли, үзән М. вә диб М.-сы (су
шајыр). М. hејванларын давранышында дəки heкajәтләр орта әср Иран, әрәб јун 50—70 м дәринлијиндә гоjулур)
даһа чох тəкмилләшмишдир; мәс., гуру вә һинд халгларынын һәјатыны әкс нөвлəри вар. Контактлы вә контакт
јарпаглара охшајан бә'зи кәпәнәкләр етдирдији үчүн һәр үч халгын мүш- сыз (радио, сəс, магнит вә с. Васитәси
төкүлән јарпаглар кими даирә вуpараг тәрәк абидәси сајылыр. «M.б.к.»-нин лә) партладылан, һабелә тез вә кеҹпарт
учушур; бир чох һәшәратлар күнүн ән әрәб дилиндә сон тәртиби 18 әсрин эв- лајан М.-лар мөвҹуддур (бах һәмчинин
исти вахтында, онлары овлајан гушла- вәлләриндә Мисирдә баша чатмышдыр. Мәрми).
рын аз учдуғу вахтда фәалијjәтдә олур, Сонралар катиблар вә абидәни башга мЙНА (лат. mіnа, јун. mni)-Гәдим
әксинә гушларын ова чыxдығы сәһәр вә дилләрә чевирән мүтәрҹимләр дөврлә- Шəргин вә Гәди Јунапыстанын пул ва
ахшам вахты һәрәкәтсиз галырлар. Де- ринин иҹтимай, әхлаги көрүншләринә вә һесаб-чәки ваhидії. Ајры-ајры өлкәләрдә
мәк, тәкамүл просесиндә М.-нын јаран- шәхси зөвглəринə yјғун олараг онда дә- мүхталиф чәкидә олмушдур; Финики
масы илә јанашы давранышын мүнафиг јншикликләр апармыш, бә'зи јерләрини ја М.-сы. 364 г, Евбеја М.-сы исә 436
актлары әмәлә ҝәлмиш вә тәкмилләш- ихтисара салмыш, әлa вәләр етмишләр. г күмүшдан ибарәт иди вә с.
мишдир. Миметизм заманы jыр- Әсәри фарс дилинә илк дәфә 1844 илдә мин әл-әммәди, әл-Әлмә
тычы һејвандан мүһафизә едилмәјән Тәбризли Әбдүллэтиф чевирмишдир. ди(se У)-Күвејтдә мүһүм нефт их
зәһәрсиз, јахуд әти јејилән һејванлар «м.б. к.»-нин сүжeт хәттинин əсасыны раҹаты порту. Иран көрфәзи саһилин
(имитаторлар) әлван рəнкли, зәһәрли, əpəб һөкмдары Шәһријарла онун вәзи- дəдир. Нефт e'малы сәнајеси, дәниз
јахуд әти јејилмәјән һејванлара (модел- ринин ағыллы вә фәрасəтли гызы Шәһ- сујуну ширинләшдирән з-д вар.
ләр) охшардыр. ризад hаггында нағыл тәшкил eдир. мЙНААТАН, миномјот-артилле
Биткиләрдә М. əсасəн фајда- өлүмә мәһкум олунмуш Шәһризад кеҹә- рија минасы илә мүхталиф һәдәф вә

лыһејванлары чәлб етмәк, јахуд зәрәр- ләр сүбһәдәк Шәһријара мараглы вә се истеһкамлара атәш ачмаг үчүн тәпмә
лиләри горхутмаг үчүндүр. Нектары һирли нағыллар сөзләфир; о, нағылы jән артиллерија силаһы. Илк М. 1904
олмајан чичәкләр (мәс., ағтәрә) өзлә- гәсдән ән мараглы jериндә јарымчыг илдә Русијада japaдылмышдыр. М.
рини балверәнләрә охшадыр, нектар кәсир. Белəликлә 1001 кеҹә кечир вә дан, әсacән, гуру гошунларында исти
ахтарышында белә чичәкләри тозланды- нəhajәт Шәһријар Шәһризады өлдүрмәк фадә олунур. Атәш сүр'әти вә дәгиг
ран һәшәраты ҹәлб едир. Бә'зи битки- һөкмүндән эл чәкир. «M.б.к.» кенині лиjи jүксәк, гурулушу садә, чәкиси
ләрин чичәкләрн ирләнмиш эт, екскре- шөһрәт газанмыш, бир чох дилләрә (ин- нисбәтән jүнкүлдүр. Һәр ҹүр һава вә
мент иjи верир: бә'зән һәтта рәпкинә килис, алман, франсыз, рус, Азәрб. әрази шәраитиндә ишләдилир. Лүлә,
вә консистенсијасына көрә дә әтә охша- вә с.) тәрҹүмә олунмуш, Асија вә Авро- икиа јаглы лафет, дајаг тавасы, нишан
јыр (мас., раффлезија); белә ничәклә па халқларынын шифаһи вә јазылы ҡаһ вә с.-дән ибаратдир. Лүләнин ағыз
рин үзəри онлары тозлајан Милчәкләр- әдәбијјатына тә'сир көстəрмишдир; онун һиссәсиндә долдурулан — кичик
лә долу олур. сужетлари əсасында бир сыра рәссамлыг орта калибрли (50—120 мм) вә арха
мимоЗА — бах Күсдүм. (Иран миниатүрләри) вә мусиги әсәрлә һиссәсиндән (хәзинәдәні) долдурулан—
мин-Чиндә император сүлaләси (1368 ри (Н. А. Римски-Корсаковун «Шәһри- ири калибрли (120 мм-дән артыг) М.
— 1644). Əсасыны Чжу Јуанчжан гој- зад» симфоник сүйтасы, Ф. Әмировунлар вар. М.-ын лүләси jивсиз (Һамар
ушдур. М.-ләр 15 срин әввәлиндән ил- «Мин бир кечә» балети вә с.), кино- лүләли) вә ривли һазырланыр. Чијин
harчылыг сијасəти јеритмишдиләр; 1407 филмләр japaдылмышдыр. Абидәнин дә апарылан, нэгл. вә гошгу васитәсін
илдә Вјетнам ишгал олунмуш, ҹәуб дә- бир һиссәсини (446 кеҹә) Ә. Мүзниб лә дашынан М.-лар олур.
ниэлəри вә һинд океаны р-нларына 7 Азәрб. дилинә чевирмиш вә һәлә 1910 минААХТАРЫҹЫ — торпаг, гар
дәниз експедисијасы көндәрилмишди. илдә «Әлифлејла» («Мин кеҹә») ады илә ја сујун алтына гоjулмуш миналары
1521 илдә авропалыларын Чинә кәлмоси нәшр стдирмишди. ашкар етмәк үчүн радиоелектрон ҹића -
гадаган едилмишди. Кәндли мүһарибә

си (1628—45) пәтиҹәхсиндә м. сүлаласи тәрҹүмə), ч. 1-8, Б., 1973—80.
зы. Миналанмыш саһәләри кечмәк ваМәти: Мин бир кеҹә (русчадан
әразини Миналардан тәмиләмәк үчүн

Деприлмишди. Чин феодалларынын бир истифадә едилир. М. гуруда 50 см дәк,
һиссаси өлкәјә сохулмуш манчурларын миНА, дишдә— дишин үзəрини өр- суда 1 м-дәк дәринликләки метал әшјала
тәрәфинэ кечәрэк онлaрын көмəји илә тән кирәҹләшмиші тохума. М. hејван ор- ры ашкара чыхармаға имкан верир.
кәндли үсјаныны jатырмыш, манчур ганизминин сəрт тохумасыдыр; тәр- Метал һиссәләри олмајан миналары аш
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кар едән вә машынларда гурашдыры лик, рəнкләрин ahəнкдарлығы Азерб.
лан јол М.-лары да мөвчуддур. миналарынын фәртләндиричи хүсусиjМИНАДАшы JAH кәми — дүшмән jәтидир. Бу ҹәһәтлән Азәрб. М.-ы башга
кәмиләрини торпеда зәрбаси илә мәhв сәнәтләрә нисбәтән даhа чох кашыкар
едән һәрби кəми. Мина катери адланан бәнзəјир. Азәрб. минаcазлары
илк намунәләри, АБШ (1863) вә Ру нын дүзәлтдиклари үзүкләр, ајпара
сијада (1877—78) japaдылмышдыр. Су сырға вә синәбәндләр, кәмәр, тогта вә с.басымы 160 т, сүр'әти 27 км/саат-а бәзәк әшјалары кениш шөһрәт газанјахын одан белә кәмиләрин бирлүләли мышдыр.
торпеда апараты варды. Сонралар гы

Әд.: әфәнди јев Р., Азербајчанрычы М.к.-ләр japaдылды [мәс., Руси
бадии сəнəткарлығы, Б., 1966.јанын «Сокол» М.к.-си (1895)). Мина

крејсерләринин вә ескадра минадашы МИНАСАЗОВ Һүсејн Бахшәли оғлу
jычыларынын мејдана чыкмасы илә (д. 7.1881, Сарван к., индики Ҝүрҹ.
әлагəдар М.к. әһәмијjәтини итирмиш ССР Марнеули ш. —4.1.1932, Бакын

Азәрб, публиcисти, әдәби тәнгидчи ваМИНАЛАЈымы милчәкләр (Ag тәрҹүмәчи. 1899 илдә Гори семинаригоmyzidae)никиганадлылар дәстәсиндән јасыны битирмиш, бир мүддәт мүәл
Һәшәрат фәсиләси. Бәдәнинин уз. 1—3 лимлик етмиш, əсас фәалијjәти Бакы
мм-дир. Түнд pəнклидир. 600-дәк нөвү вә Тифлис мәтбуаты илә бағлы олмуш
вар. Ќениш јајылмышдыр. Сүрфәләри дур. Бакыда «Каспи» ва «Баку», Тиф
биткинин јарпаг вә ҝөвдәсиндә мина- Бакыда ч үмә мәсчидинин минарәси. лисдә «Закавказје», «Закавказскоје
ламагла» јоллар азыр (ады да бурадан 15 əср. обозреније» вә «Тифлисски листок» гәдыр), бә'зи нөвлари чичәклә инкишаф зетләриндә дәрҹ етдирдији мәгаләләрин
едир. Әксəр нөвлари бир нөвдән олан синә) чыкмаг үчүн јол әввәлләр М.-нин дә иҹтимаи багсызлыға, керилик вә чә
биткиләрдә (монофаглар), јахуд бир хариҹи сәтһиндән, сонралар исә дахи- hаләтә, гадын һүгугсузлуғуна гаршы

јахын нөвләрлә (стенофаглар) линдән олмушдур (долама пилләкән, чыҳмыш, бејнәлмиләлчилији таблиғ ет
гидаланыр. Ән чох зәрәр верән чох- јахуденишли joл). Һазырда Түркијə- мишдир. м. Тифлисдә демократик-беј
jejән минaлa jычынын (Phy- нин бә'зи мәсҹидлəринин М.-ләри да- нəлмиләлчи «Огни» журналыны (1907,
tomyza atricornis) сүрфәләридир; нохуд, хилиндә пилләкән әвәзинә лифт гоjулур. ҹәми 6 нөмрә), сонра исә «Јеженеделно
чулундур, кәләм, габаг, хиjapjарпагла- минАСАзлыг — зәркәрлик сəнəтиндә је обозреније(1909—10) газетини нәшр
рыны, тахыл миналај ыҹы- бәдии бәзәк үсулу. Орта асрләрдә бир ет дирмишдир.
сынын (Agromyza ҹинсиндән) сүрфә- сыра өлкәләрдә, о ҹүмләдән Азәрб.-да М. 1927" илдә Бакыда Азәрб.ССР
ләри исә човдар вә буғданын јарпагла- кениш јајылмышды. Мүхталиф тех- Али Советиндә тәрҹүмәчи ишләмиш,
рыны зәдәләфир. ники усуллары вар (ојуглу, рәсмли, өмрүнүн сон илләриндә ССРИ ЕА-нынминАЛАНмыш МАНЕәләр — океан, аракәсмәли јахуд пәрдәли вә с.). Оjy- Азәрб. филиалында елми иш апармыш
дәниз, көл вә чајларын мүəjjән јер- лу М.-да һәр һансы бир зәркәрлик әш дыр.ләриндә миналанмыш саһәләр јаратмаг- јасы Мина илә өртүлмәздән әввәл онун
ла дүзәлдилән манеәләр. М.м. дүшмән сәтһиндә хүсуси аләтләрлә (полад бы Әд.: Гурбанов Ш., Ачылмамыш

гүввәләринә бәрәр вурмаг, Онларын чаг вә с.) бәзәк мотивларинин ҹизқиләри сәһифәләр, Б., 1974.

маневрларини чәтинләшдирмәк, ирә- оjулур, јахуд рәсм вә нахыш гәлиб ва мЙНАС-ЖЕРАјс (Minas Gerais) —
лиләмәсинә мане олмаг вә с. мәгсәлләр ситәсилә гызыл, күмүш вә с. метала кө- Бразилијанын ҹ.-ш.-индә штат. Cah.
үчүндүр.
мЙНАЛЫ чүрүлүр. Сонра полад сaплaрдaн дүзәл- 587,2 мин км2. Әһ. 12,8 млн. (1976).

БОЈАГЛАР, лаклы дилмиш фырча илә оjуглара мүхталиф Инэ.м. Белу-Оризонти ш.-дир. Игтиса
бојаглар-адәтән, гејри-үзви пиг- рәнкли мина мајеси долдурулур, одда ди ҹәһәтлән инкишаф етмиш вә әһалиси
ментләрин лакда һазырланмыш нох бишириләрәк бәркидилир. М.-ын бу сых олaн штатлардан биридир. Игтиса
нарын суспензијасы. Тәркибиндә әсас үсулу илә бәзәдилмиш мә'мулатлар дијјатынын əсасыны мә'дән сәнајеси,
компонентләрдән әлава, долдуруҹу, мөһкәмлији вә давамлылығы илә фәрг- гара вә әлван металлургија тәшкил eдир.
јумшалдыҹы, бәркидиҹи, гурудуҹу, дәнир. Рәсмли М.-да нахышлар әш- Гызыл, алмаз, дәмир филизи, боксит,
дуруландырыҹы вә с. маддәләр дә ола јанын үзəринə ади фырча илә чәкилир. графит чыхарылыр. Полад, метал синк,
биләр. М.6. јағлы, алкидли, епоксидли, М.-ын бу нөвү о гәдәр дә мөһкәм ол- алуминиум, ферроəринтиләр, никел
нитроселлулозлу, полиакриллй вэ

олур. м.6.-ла рəнкләнән сәтһ гурулуг- м. зәркәрлијин шәбәкә үсулу илә биркә шынгајырма, нефт-кимја, семент, тоху
с. мур. Аракәсмәли (пәрдәли) истеһсал едилир. Метал е'малы вә ма

дан сонра орада хариҹи көрүнүшҹә тәтбиг eдилир. Бу усулда, бурулмуш ҹулуг, јејинти сәнајеси инкишаф етмиш
минајаохшар (ады да бурадандыр) japa- назик метал телләрлә әшјанын үзəриндә дир. Гәһвә, шəкəр гамышы, дәнли бит
шыглы өртук јараныр. м.б.-дан тəјја- мухталиф нахышларын хәтләри дүзәл- киләр, түтүн, ситрус мејвәләри вә с.
рә, автомобил, мотосикл, велосипед, дилиб лећимләнир. Сонра аракәсмәләр јетишдирилир. Һејвaндaрлыгла мәшдəзкаһ, чиһаз, сојудуҹу вә с.-и рəнклә мүхталиф pəнкли мина илә долдуру- ғул олунур.
мәк үчүн дә ишләдилир.

минАнгКАБАУЛАР — Индонезијада шыл, көj, фирузəји, гара вә гырмызы ди р-нунун Күрдләр, советлијиндә кәнд.
лур. Азәрб. М.-ында ачыг чәһрајы, ја- минАХОРЛУ — Азәрб.ССР Ағҹабә

халг. Əсасəн, Суматра а.-вын г. вә мәр- pəнкләр даhа чох ишләнирди. Pəнкарəнк- Р-н мәркәзиндән 32 км г.-дә, Гаргаркәз р-нларында jашајырлар. 5,6 млн.
нәфәрдир (1978). Дилләри Малајзија —
Полинезија дилләринә аиддир. Диндар
лары мүсәлмандыр. Әсас мәшғулијjәт
ләри чәлтикчиликдир. 20 асрин аввәллә
риндән техники биткиләр дә (каучук
вә с.) беҹәрирләр. Һејвaндaрлыг вә сә
нәткарлыг инкишаф етмишдир.
минAPƏ (әр. Фи-мүсәлманлары
намаза чағырмаг үчүн азан гүлләси.
Мәсчидин јаңында, јахуд она битишик
тикилир. Мисир, Ираг, Иран, Мәркәзи
вә Орта Асија өлкәләриндә, еләҹә дә
Азәрб.-да кәрпиҹдән һөркү нахышлары
олан, бәдии ојма, ширли керамика илә
бәзәдилмиш Һүндүр, jухарыја доғру Миналы күмүш кәмәр. 19
кетдикҹә даралан, даирәви, јахуд чох- өср. Азәрбајчан Халчасы вә
үзлү М.-ләр, Шимали Африка өлкәлә- Халг Тәтбиги Сəнəти Дөв
ри ва Суријада квадрат планлы М.- ләт Музеји. Бакы.
ләр, Түркиjәдә чохүзлү, инчә ҝөвдәли
вә иjнәвары улуглу М.-ләр jajылмыш
дыр. Јухарыја (М.-нин шәрәфә һиссә

econo
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чајынын саһилиндә, Гарабағ дүзүндә- кафедра. Мәсҹидин дахилиндә, меһра- бәрк күтләдир; физики вә кимјави хас
дир. Әһ. 1207 (1981); памбыгчылыг, та- бын јаңында гурулур. сəлəри кимјави тәркиби вә кристаллик
хылчылыг, hејвaндaрлыг вә барама- минДАНAo (Mindanao)—Филиппин гурулушу илә әлaгәдардыр. Ејни тәр
чылыгла мәшғулдур. Сәккизиллик мәк- архипелагынын ҹ.-унда ада. Филиппи- кибли мухталиф гурулушлу (полиморф)
тәб, китабхана, тибб мәнтәгәси вар. нин əразисидир. Филиппин архипела- м. модификасијалары ајры-ајры М.
минАЧичәй (Verbena)-минaчичә- гында бөјүклүбүнә көрә (Лусано а.-ндан нөвлəрини әмәлә ҝәтирир, сабит гуру
ји фәсиләсиндән битки чинси. Бириллик, сонра) икинҹидир. Саh. 94,6 мин км2. лушлу, (тәркиби мүəjjән һудудда дә
икииллик от вә јарымколлардыр. Амери- Əh. 7,0 млн. (1978). Сәтһиндә һүнд. јишән изоморф м. сыралары исә бир
канын тропик вә субтропикләриндә 200- 2954 м-ә (Апо вулканы; өлкән ин ән м. нөвүнә дахил едилир. Јер габығын
дән чох, ССРИ-дә 4" (2-си кəтирилмә- hүндүр нөгтӘси) чатан вулканик массив- да тәгр. 2,5 мин М. нөвү мә'лумдур. Тә
дир), о ҹүмләдән Азәрб.ССР-дә 2 нөвү ләр овалыгларла нөвбәләшир. Сејсмик- биәтлә ән чох (тәгр. 25%) силикатлар
-дәрман М. (V. officinalis) вә ја- дир, пүскүрән вулканлар вар. Саһил- синфинин М.-лары jajылмышдыр; ок
тыг М. (V. supina) мә'лумдур. ССРИ- боју овалыглар вә бөјүк дaғaрaсы дәрә- сидлар вә һидроксидлəр тәгр. 12%, сул
нин Авропа һиссәсиндә, Тафгаз вә Ор- ләр батаглашмышдыр. Көмүр, әлван фидләр вә oнлaрын аналоглары тәгр.
та Асијада, Азәрб.ССР-ин әксәр р-н- металлар, дәмир филизи jатаглары вар. 13%, фосфатлар, арсенатлар тәгр.
ларында мешә вә коллугда, чај кәна- Иглими субекваториал, муссон, ҹ.-да 18%, диҝәр кимјави бирләшмәләр 32%
рында дәрман м. дaha чox jajылмыш- екваториалдыр. Һаванын темп-ру ил- тәшкил eдир. М. морфолокијасы вә фи
дыр. hүнд, 30— 100 см олан чохиллик боју дүзәнликләрдә 25— 28°С. Иллик зики хассəлəри илә тә”јин вә характеризә
биткидир. Мејваси фындыгҹадыр. Кө- јағынты 1000—4000 мм-дир. Əсас чај- едилир. М.-ын морфолокијасы онун
jүмтүл-мави хырда чичәкләри сүнбүл- лары: Минданао (голу Пуланқи илә ајрылмаларыны көстәрир. М.-лар мүх
вары чичәк групунда јерләшир. Хош- бирликдә) вә Агусан. Чохлу көл вар тәлиф формалы кристаллар (изомет
əтирли көкүндән хијары туршуја гој- (ән бөјүју Ланао). Тропик вә муссон рик, иjнәвары, сүтунвары, вәрәгвары
дугда истифадә олунур. М.-нин Мəнуби мешәләри, саһилбоjунда бә'зи јерләрдә вә с.), икиләшмә вә агрегатлар (друз,
Америка мәншәли Һибрид форма вә мангров мешәләри вар. Һиндгозу, чәл- дендрит, дәнәли, сых вә торпагвары күт
сортлары декоратив биткидир. тик, ананас вә с. jетишдирилир. Давао, лә вә с.) әмәлә кəтирир. М.-ын морфо
МинБАшы орта асрләрдә Јахын Замбоанга ш.-ләри М.-дадыр. локијасынын дәГиг өjpәнилмаси онун

Шəргин бә'зи өлкәләриндә, б чүмләдән минДЕЛУ (Mindelo-Јашыл Бурун мəншəјини тә”јин етмәјә имкан верир.
Азәрб.-да мөвҹуд олмуш Һәрби вазифә. Адалары Республикасында шәһәр. Сан- Һәр бир бəрк маддә, кристаллик М.
Мин нәфәрлик гошуна башчылыг едән Висенти а.-нын шм.-г. саһилиндә порт. бирҹинсли кимјәви тәркибә маликдир.
М.-ларын ордуда хусуси имтијазлары əh. 19,4 мин (1976). Мүһүм көмүр ба- Бу тәркиб, оксидлари, јахуд кристаллик
варды. Мүдафиә галаларына бакимләр засыдыр. Балыгчылыг инкишаф етмиш- гурулушу вә кимјави əлагә типини (ме
адәтән, М.-лардан тә'јин едилирди. М.- дир. таллик, ковалент, ион) әкс етдирән фор
ларын бир нечә нәфәрдән ибарәт jүз- Миндовг, Минда угас (?—1263) мул шәклиндә көстəрилә биләр. Ким
башы наиби (мүлвини) олурду. — Бөјүк Литва кнјазы [1230-чу илләрин jәви əлагә типи ренткен-гурулуш анализ
Мүһарибә заманы мин нәфәрлик” һәр- сону—1263]. Литва торпаглaрыны бир- үсулу илә өjpәнилир вә бу да М.-ын
би дәстә көндәрән әјаләт һакимлари, ләшдирмиш вә бә'зи рус шәһәрләрини кристаллокимјави формулуну јазма
бә'зән дә көчәри тајфа башчылары да табе етмишди.Ливонија орденинә гар- ға имкан верир. М.-ын физики хас
м. адланырды. шы уғурсуз jүрүшдән сонра онунла са- Сәләринә онун парылтысы (бах Мине
минБАШЫ — Азәрб.ССР Сабирабад зиш бағлајыб, католиклији гәбул етмиш- ралларын тарылтысы), сәртлији (бах
р-нунда кәнд. м. советлијинин мəркә- ди (1251). 1260 илдә Ливонија вә Тев- Минералларын сәртлији), ајрылма
зи. Р-н мәркәзиндән 45 км ш.-дә, Күр тон орденләринин гошунларыны әзәрәк: сы (бах Кристалын ајрылмасы),
чајынын саһилиндә, Муған дүзүндә- католикликдән узаглашмышды. Фео- шәффафлығы, рәнҗи, сыхлығы, ра
дир. Əh, 472 (1981); памбыгчылыг, та- далларын гәсди нәтиҹәсиндә өлдүрүл- Диоактивлији, көврәклији, еластикли
ҳылчылыг вә һејвaндaрлыгла мәшғул- мүшдүр. ји вә с. Дахилдир. М.-ын шәффа ф-
дур. Орта мәктәб, клуб, китабхана" вә миндоPO (Mindoro)—Филиппин ар- лығы онун ишыкечирмә габилијjә
ти66 мәнтәгәси вар. хипелагында ада. Филиппинә мәнсуб- тидир. М.-лар шәффаф, јарымшәффаф
минБАШылы— Азәрб.ССР ҹәбра- дур. Саh. 9,8 мин км2. Сәтһи дағлыг- вә гејри-шәффаф олур. М.-ын рəнки
jыл р-нунда кәнд. м. советлијинин дыр. Макс. " hүнд. 2582 м-дир (Алкон онун тәркибиндә хромофор елементлә
мәркәзи. Р-н мәркәзиндән 6 км «.-да, д). Саһил бојубеҹәрилән овалыглардыр. рин Fe, Cr, Mn, Ni, Co вә с. олмасын
Аразбоју дүзәнликдəдир.Əh. 235 (1981); Pүтубәтли тропик мешәләр вар. Балыг дан (идиохроматик рəнк), кристаллик
үзүмчүлүк, тахылчылыг, hејвaндaрлыг овланыр. Гызыл чыхарылыр. Мүһүм гурулушунда бирчинслилијин позул
вә барамачылыгла мәшғулдур. Орта шәһәри Калапандыр. масындан (стерохроматизм) вә с. амил
мәктәб, китабхана, мәдәнијjәт еви, тибб миНЕ) ПАДШАҺлығы— бах Мәин ләрдән асылы олараг мухталиф олур.
мәнтәгәси вар. падшаһлығы. М.-ын сыхлығы кристаллик гуру

минБƏР (әр –мәсчиддә гуран миНЕРАГРАФИЈА (сон лат. minera— лушундакы атом вә ја иoнлaрын чәки.
охумаг вә моизә етмәк үчүн һүндүр јер, филиз+...графија) — минераложијанын синдән, oнлaрын габлашдырылма хасса

бир бөлмәси; филиз вә филиз минерал- синдән вә онда әлaвә атомларын (ОН
ларынын диагностикасы, Онларын мик- F-) вә сујун иштиракындан асылыдыр.
силә мәшғулдур. Бә'зи спесифик фи- Сыхлығына көрә jүнкүл (2500 кгр.

ағырзики (ишыг шүасынын ҹилаланмыш вә дәк), орта (2500—4000" кгм”),пардагланмыш нүмунәләрдән əксолма (4000-дән 8000 кг/м2-дәк) вә чох ағыр(8000 кг/м2-дән чох) м.-лара ајрылыр.
ганунaујғунлугларына, сәртлик,

хассәләринə əсасланан) ва М.-лар магнитлијинә көрә маг
магнитликимјәви (микрокимјәви реаксијалар вә нитли (магнетит вә с.), азс.) тəдгигат усулларындан истифадә (парамагнит) вә диамагнит (магнит тә

рәфиндән итәләнир; мәс., сәрбəст бис
едир.
миНЕРАЛ (фр. minéral, сон лат. mі- мут) олур. Тәркибиндә уран вә ториум
Пега — филиз)—Јер дәринликлариндә вә олaн бүтүн М.-лар шүаланма илә харак
сәтһиндә физики-кимјави просесләр теризә олунур.

М.-лар ендокен, екзокен вә метамор
нәтиҹәсиндә әмәлә кәлән, кимјави тәркиби вә физики хассəлəри тәгр. бирчинс- фокен мәншәли олур. М.-лардан опти
ли тәбии күтлә; сүхур, Филиз вә метео- ка, радиотехника, к.т. вә c. caһәләрдә
ритләрин əсас тәркиб һиссаси, м. ан- кеңиш истифадә олунур. Бә'зи М.-лар
лајышында ән мүбаһисəли мәсәлә мад- гијмәтли дашлар вә мә'мулат дашла
дәнин агрегат Калыдыр. М.-а бә'зи рыдыр.
алимләр јалныз бәрк маддәләри, ди- әд.: Вернадский В. И., Исто
кәрләри (В. И. Вернадски вә б.) бəрк, рия минералов Земной коры. Избр. соч.,
маје (сәрбəст ҹивә вә с.) вә газ маддәлә- , 4, кн. 1-2, М., 1959—60; Костов и.,
ри, үчүнҹүләр исә (Д. С. Белјанкин вә А. А., Введение в минералогию, Новоси

Дәмәшгде Әмәзиләр мәсчидинин (705—15) б.) техники просесләрин ән әһәмијjәтли бирск, 1973; ренә онун, Минералогия,
минбəри. мәһсулларыны аид едирләр. М., əсаҫән, М., 1975; Новые данные о минералах СССР.
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Минерал. 1, Пирит. 2. Киновар. 3. Магнетит. 4. Доломит. 5. Перлитли обсидиан. 6. Дашдуз, 1. Аметист друзу.
8. Калсит. 9. Кварс друзу.

в. 27, отв. ред. Г. П. Барсанов, М., 1978; ләр дузлу көлләр адланыр. М.к. лифли материал. М.м.-дан интраат конМитчелл Р. С., Названия минералов:

что они означают?, пер. с англ., м., 1982. ахарсыз чухурларда вә ја дәниз са- нелли конструксијаларда) вә сәнаједә
əсасəн Јер күрәсинин гураг р-нларында струксијаларында (о ҹүмләдән ирипа

МИНЕРАЛ ЈАFЛАР-нефт, јанар шист һилләриндә дәниздән аjpылмыш көр- истилик изолјасијасы үчүн истифадә
вә газынты көмүрүн e'малынын маје фәзләрдә әмәлә кәлир. М.к.-дә дузлар олунур. М.м.-дан кечә, таваҹыглар,
мәһсулларындан һазырланан сүрт- Һәлл олмуш минерал дузларын чајлар, өртүк, сегмент вә с., һәмчинин истилик
кү јағлары. Бах Нефт јағлары. јералты сулар ва атм. јағынтылары изолјасијасы үчүн мастика гарышығы
миНЕРАЛ Көлләр, дузлу көл- илә ахарсыз чухурлaрa ҝәтирилмаси вә һазырланыр.
"ләр вә ја дуз көлләри— сују су сәтһиндән ҝедән интенсив бухарлан- МИНЕРАЛ СУЛАР—биоложи актив
кəскин минераллашмыш вә ја суjунда ма һесабына топланыр. М.к.-ин су- минерал компонентләрин чохлуғу илә
чохлу мигдарда дуз олaн көлләр. М.к.-ә лары кимјави тәркибинә көрә карбо- характеризә олунан вә инсан организ
бә'зән суjунун дузлулуғу дүнја океа- натлы, сулфатлы вә хлоридли олур. мини мүалиҹә едән спесифик физики -
ны суунун дузлулуғундан (35 г/кг-дан М.к.-дән хөрәк дузу, сода, мирабилит, кимјави хассәләрә малик тәбии (әсacән,
чох), башга таснифатлара көрә 25 г/кг- јод, бром, бром бирләшмәләри вә с. јералты) сулар. Кимјави тәркиби ва
дан чох олaн көлләр дахил едилир. М.к.- истеһсал едилир. Сулфат типли М.к.-дә физики-кимјави хассәләриндән асылы

дә дузун мигдары 1% о-дән 35% о-дәк (вә әмәлә ҝәлән һидрокен-сулфидли мине- олараг маалиҹә мәгсәди илә (дахи
ја 25% о-дәк) олдугда заиф минераллаш- рал палчыглар мүалиҹә васитәсилә вә хариҹә) ишладилар. М.с.-ын әмә
мыш көлләр адланыр. Дузун јүксәк кон- кими ишладилар. ләкәлмә просеси мүрәккәбдир вә аз өj
сентрасијасында М.к.-ин сују дојмуш миНЕРАЛ МАҺлыҹ— поса вә мә'- рәнилмишдир. М.с.-ын әмәлә кәлмәсин
мәһлулдан ибарэт олур; дузлар кристал- дән сүхурларынын, јахуд онлaрын га-, дә јерүстү суларын инфилтрасијасы,
лашараг көлүн дибинә чөкүр. Белә көл- рышығынын әридилмәсиндән алынан вулканик просесләр вә с, иштирак едир.
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М.с.-ын ион-дуз тәркиби дузлу вә карбо- натриумлу-калсиумлу, темп-ру 62°С нин һәм практики (сәнаје үчүн лазым
натлы чөкүнтүләрин һәллолма, катион олaн минерал су. М.с. һәм курорт шә- олaн өлчүдә, формада вә кејфијјатдә
мүбадиләси вә с. просесләрин иштирaкы раитиндә, һәм дә курортданкәнар (по- монокристаллар вә ја агрегатлар ал
илә әмәлә кәлир. М.с.-ын тәркибиндәки ликлиника, хәстәхана, ев вә с.) бир сы- маг), Һәм дә нәзәри әһәмијjәти (мине
газлар онларын әмәлә ҡәлмәсиндә ҝео- ра мә'дә-бағырсаг, гараҹијәр, өд јолла- ралларын әмәләкәлмә шәрайтини дә
кимјави шәраитин əсас көстәриҹисидир. ры, бөjpəк-сидик ифразат системи, мү- гигләшдирмәк үчүн) вар. 20 асрдә М.с.
М.с.-ын тәркибиндә һава мəншәли азот, бадилә позғунлуғу илә мүшајиәт олу- саһәсиндә бөјүк наилијjәтләр әлдә едил
оксикен, аз мигдарда карбон газынын нан хәстәликләрдә вә с. тәтбиг eдилир. Мишдир. Бах Синтетик кристал
иштирaкы онлaрын Јер габығынын ок- М.с. ССРИ-нин бир чох р-нларында лар.
сидләшмә, просесинин үстүнлүк тәш- кениш јајылмышдыр. Јессентуки, же- минЕРХлныЈЕ воды — РСФСР
кил етдији үст зонасында, карбоћид- лезноводск, Кисловодск, Пјатигорск, Ставропол өлкәсиндә шәһәр. Кума_ча
рожен вә һидрокен-сулфидин иштирaкы Трускаветc, Maceстa, Белокуриха вә с. jынын дәрәсиндәдир. Д.), говшағы.Беј
Јерин ән дəрин тəкинә мәнсубредукси- м.с.-ыдаhа мәшһурдур. Тәбиәтдә тәса- нəлхалг аеропорт. Әһ. 70 мин (1981).
ја шәраитиндә, карбон газынын чох- дүф едилән М.с.-ын əсас типләри Азәрб. д.ј. нәгл. мүəссисəлəри, јејинти сәнаје
луғу исә метаморфик шәраитдә әмәлә ССР-дә ашкар едилмишдир. Азәрб.CCP- си, сувенир вә бутулка з-длары; муси
ҡәлдијини күман етмәјә имкан верир. дә 1000-дән чох термал вә сојуг сулу ги мәктәби вар. Тикинти материаллары
М.с. Јер сәтһиндә өзүнү булаглар шәк- минерал булаг гејдә алынмышдыр. Кар- истеһсал олунур.
линдә бүрузәверир; Јер тәкиндән га- бон газлы М.С., əсасəн, Кичик Тафгазда, миНЕРАЛОХИЈА (минерал+...ло
зыма гујулары васитәсилә чыхарылыр. о ҹүмләдән Нах. МССР-дә (Мстису, кија тәбии кимјави бирләшмәләр —
Практики мəнимсәнилмәси үчүн истис- Туршсу, Сираб, Дарыдағ, Бадамлы, минераллар, онларын тәркиби, дахили
мар eһтијаты мүəjjән едилмиш јерал- Bajхыр вә с.; һидрокен-сулфидли су- гурулушу, хүсусијjәтләри, 1 тәбиәтдә
ты M.с.-ын јатаглары ашкар едилир. лар Бөјүк Гафгазын ч.-г. гуртарама- әмәләкәлмә шәраитләри вә дәјишмәлә
ССРИ-дә вә хариҹи өлкәләрдә һидро- ғында (Галаалты, Сураханы), Ләнкә- ри hагтында елм. М.-нын əсас мәгсә
кеoлoжи шәраити, кеoлoжи инкишафран саһәсиндә (Ләнкәран, Масаллы су- ди фајдалы газынты jатагларынын ах
хүсусијjәтләри, мəншəји вә физики- лары вә с.); метанлы сулар Абшерон тарышы вә кәшфинин, oнлaрын исти
кимјави хассəлəри илә фәртләнән ми- ј-а-нда, Хәзәрјанысаһәдә вә с. јерләр- фадә үчүн зәнҡинләшдирилмасинин ел
нерал су əјаләтләри ајырырлар. ССРИ дəдир. ми əсасыны japaтмагдыр. М. кристал
әразиси карбон газлы суларла хүсуси- миНЕРАЛ ХАММАЛ— бах Фајдалы лографија, петрографија, кеоқимја вэ
лә зәнҡиндир (Гафгаз, Забајкалје, При- газынтылар. фајдалы газынтылар һагтында елмләрлә

морје, Камчатка вә с.). миНЕРАЛИЗАТОРЛАР— магмада вә сых әлагодардыр; физика вә физики
"M.с. организмә комплекс тә’сир көс- hидротермал мәһлулларда һәлл олмуш кимја гaнунлары вә методларындан

тәрир. Бу тә'сир тәтбиг олунан минерал учуҹу вә кимјәви актив маддәләр. Маг- жениш истифадə eдир. М.-нын бир не
суда һәлл олмуш бүтүн маддәләрлә, мада М.-ын иштирaкы онун гaтылығы- чә истигамәти вар: тәсвири м., кенетик
биоложи [фәал компонентләрлә (СО2, ны, кристаллашма темп-руну азалдыр, М., експериментал М: (бу истигамәтә
HS, As) вә с. билaвaситэ бағлыдыр. минералларын кристаллашма ардыҹыл- минералларын синтези саһәси јахын
М.с.-ы мүалиҹә вә курортоложи ба- лығыны дәјишдирә билир вә ири крис- дыр), тәтбиги вә техники-игтисади м.,
хымдан гијмәтләндирəркән илк нөв- талларын бөјүмәсинә имкан јарадыр. рекиoнaл М., космик күтләнин М.-сы
бәдә бу сујун қимјави тәркиби вә фи- м. өмәлә кәлән минералларын тәрки- . (бу истигамəтин инкишафы jалныз Аj
зики хассəлəри нәзәрә алыныр. М.с.-ын бинә дахил олмур; jалныз катализатор дан сұхур намунəлəри көтүрүлдүкдән
таснифатында да бу чәһәт әсас көстәри- ролуну ојнајараг онлaрын јаранмасы- сонра мүмкүн олмушдур). м. кеоложи
ҹи heсaб едилир. М.с. минераллашма на көмәк едир. М.-дан минералларын биликләрин əн гəдим саһәләриндәндир;
[1 л суда һәлл олмуш бүтүн маддәлә- синтезиндә дә истифадә едилир. инсанларын силаһ вә аваданлыг ha
рин-ионларын, биоложи актив еле- МИНЕРАЛЛАРЫН АЈРЫЛМАСЫ— зырламаг үчүн дашлары (нефрит, чах
ментләрин (газларсыз) грaмлaрлa ҹә- бах Кристалын арылмасы. магдашы вә с.) бир-бириндән ајырмағы
ми] дәрәҹәсинә көрә зәиф (1—2 г/л), МИНЕРАЛЛАРЫН ПАРЫлтысы— вә ахтармағы өjpəндиклари Даші дөв
аз (2—5 г/л), орта (5—15 г/л), чох (15— минералларын диагностикасында исти- рүндә japaнмышдыр. Бир гәдәр сонра
30 г/л) минераллашмыш, дузлу (35— фадә едилән сәҹијjәви физики хасса; Аристотел минералларын таснифатыны
150 г/л) вә чох дуалу (150 г/л вә даhа чох) шүасындырма әмсалынын (n) гијмəтин- вермәјә сә'j кестəрмишдир. Орта Асија
сулара, ион тəрқибинә көрә хлорлу, дән вә агрегатын нөвүндән асылыдыр. алимлариндән Бируни вә ибн Сина
Һидрокарбонатлы, сулфатлы, натриум- Парылтынын металлик (п. 3; тәмиз минераллары тәсвир етмишләр. М. мүс
лу, калсиумлу, магнезиумлу вә с. су- метал сәтһинә хас парылты), јарым- тәгил елм кими 19 әсрин сону— 20 әсрин
лара бөлүнүр; газларын вә спесифик металлик (n=2,5—3,5; оксидләшмиш, өввәлләриндә формалашмышдыр. М.
елементләрин чохлуғуна көрә карбон пасланмыш метал сәтһинә хас парылты), нын инкишафында рус алимләриндан
газлы, сулфидли, азотлу, бромлу, јод- алмаз (n=1,9—2,5), шүшә (n=1,3— М. В. Ломоносов, В. М. Северкин, Н.
лу, дәмирли, мәрхмүшлү, радиоак- 1,9), һәмчинин ипак, сәдәф, јағ, гaтран И. Кокшаров, П. В. Јеремејев, А. П.
тивли (радонлу) вә с., темп-руна кө- парылтылы нөвлəри вар. Карпински, Ј. С. Фјодоров вә б.-нын,
рә сојуг (20°С-дәк), илыг (20—37°С), миНЕРАЛЛАРЫн сәPTлији-ми- совет алимлариндән А. К. Бетехтин, А.
исти (термал; 37 — 42°С), чох исти (42°С нералларын јонулмаға, дешилмәјә вә к. Болдырјов, В. И. Вернадски, А. J.
вә даћа чох) олур. Мүалиҹә бахымын- ҹызылмаға гаршы көстəрдији мүгави- Ферсман, с. с. Смирнов, В. М. Ло
дан үзви маддәләрлә зəнкин, зәйф, ми- мәт. Сәртлик минералын мүһүм диаг- дочников, А. Н. Заваритски, Д. С. Кор
нераллашмыш сулар даhа әһәмијjәтли ностик, типоморф (бә'зән) әламәтидир. жински, Д. С. Белјанкин, Д. П. Гри
heсaб едилир. Белә үзви маддәләр су- Кристалда атомларарасы мəсафә кичил- горјев вә б.-нын, хариҹи өлкә алимларин
ја спесифик хүсусијjәт верир. Тәрки- дикдә, кимјави Благә ион типиндән ко- дән алман алимлари А. Г. Вернер, П. Г.
биндә үзви маддəлəрин мигдары 40 валент өлaгәјә кечдикдә вә с. һалларда Грот, Австрија алими г. Чермак, Аме
мг/л-дән артыг олaн минерал сују ич- М.с. артыр. Гурулушда һидроксид вә ја рика алими М. Дана вә 6.-нын бөјүк
мәк мәсләһәт көрүлмүр. Совет алимлә- су молекулларынын, һәмчинин минерал- хидмати олмушдур. Мүасир М.-нын
ри м.г. Курлов вә Е. Е. Карстенс М.с.- ларда газ-маје мөһтәвилəринин иштира- инкишафына елементләрин дөври га
ын тәркибини көстәрмәк үчүн садә фор- кы онлaрын сәртлијини азалдыр. М.с. нунунун кәшфи вә кристаллографија
мул тəклиф етмишләр. Бу формулда минералдакы изоморф гарышығын миг- да ренткен-гурулуш методунун тәтбиги
өввәлҹә минерал суда олан : газын (СО2, дарындан вә минералын позулма дә- бөјүк тә’сир кестəрмишдир. Азәрб.
Н20 вә с.) мигдары вә фәал елементләр рәҹәсиндән вә с.-дән асылыдыр. Сәрт- ССР-дә минераложи тəдгигатлар Азәрб.
(Br, J, Fe, Aѕ вә с.) г/л-лә көстəрилир, лијин 2 нөвү ајрылыр: нисби сəртлик ССР EA И. М. Губкин ад. Ҝедложија
сонра минерал сујун радиоактивлији, (Mohc шкаласы илә тә'јинедилир) вә Ин-тунда, Азәрб. Дөвләт Нефт Сәнаје
минераллашма дәрәчәси (М) грaмлaрлa мүтлэг сəртлик (хүсуси сəртлик өлчән си Елми-Тәдгигат вә Лајиһә Ин-тунда,
ифадә олунур. Формулун сонунда ҹиһазларла—склерометрлә тә”јин еди- С. М. Киров ад. АДУ-нун вә м. Әзиз
минерал сујун темп-ру (T) гејд едилир: лир). Нүмунәнин микроскопик саһәлә- бəјов ад. Нефт вә Кимја ин-тунун мү
мәс., Истису—со,0,45-M5,0 x ринин сəртлијинә микросəртлик деји- вафит кафедраларында әвә с. ин-тларда

Нco, 62 SO, 24 СІ 15 т62°C
лир.

МИНЕРАЛЛАРЫн синТЕЗИ—сәр- кишафында М. Ә. Ташгај, ш. Ә. Әзиз
Na 86-Са 10 бәст елементләрдән вә ја кимјәви бир- бəјов, А. З. Вазирзадə, h. h. Кәримов,

карбон газлы, орта минераллашмыш, ләшмәләрдән лабораторија вә ја завод С. М. Сүлејманов вә б.-нын мүһүм хид
Дидрокарбонатлы - сулфатлы - хлорлу- шәрантиндә сүн’и минерал алмаг. М.c,- , мәти олмушдур,

х
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Үзүнчүлүк, багчылыг, тәрәвазчилик ва
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ЕМАЛЕдиҹи сəНАЈЕ

Гара металлуркија Семент

ФАлуминиум металлуркијасы Шүшә-керамика

Машынгајырма ва метал е малы OToxучулуғ ва тикиш

Ким ја Дәри-аjаrrабы

Нефт е малы Јејинти

Ara e'малы вә кагыз
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ҺАСИЛЕДИҹи сəНАЈЕ

Даш көмүр Манган филизлари

Гонур көмүр АР Алуминиум филиалори

Лигнит Полиметал филизлар

Нефт Уран филизлари

®
®
® 1
1

600 000-2 млн кВт

100 000-600 000 кВт

10 000-100 000 кВт а)

Дәнли биткиләр. донузчулуг вэ
гушчулуг.

а) кениш саһадә картоф, күнəбахан
ва түтүн акинлари ила

(Н

( Табиий газ Каолин Камичилик чарлары
Нефт камерлари

Газ кәмәрлори
Минерал булаглар

Дамир филизлари

Гејд Даһа ири haсилат марказлари
бөјүк ишарәләрлә көстөрилишдир

мигJAC 1:2 400 000
24 48

Үзүмдүкләр ва бағлар

Шəкəр чулундуру
у Чэлтик

Мешә

1

24 72 96 км
1981 илин и јунунда БЩни-нин „Картографија“
ИХБ-дә тәртиб едилмишдир
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1961;

мини (Meany) Ҹорч (16.8.1894, Hју (16 аср) вә Исфаһан (17 əср) мәктәбиә- кесе "А. Ю., Художеное
комме,

МИНИМАКС 577

МИНЕРВА (Minerva) Гәдим Рома менти кими истифадә олунур. Бојакар- Гасым Әли вә б. фэалијjәт көстәрирди.
мифолокијасында илаһә (еһтимал ки, лығын хүсуси жанры кими портрет М.-ү Шәргдә китаб сəнəтинин ән нәфис нүму
етруск мәншәли), сәнәткар вә рәссамла- Ренессанс дөврүндә japaнмыш, 18 әср- нəлəри олан миниатүрлү әлјазмалары
рын һимајəчиси. Јупитер вә Јунона илә дә jүксәк инкишафа чатмышды. мәһз бу дөврдә japaдылмышдыр. Бун
Капитоли триадасыны тәшкил едирди. м. сәнэти эрәб өлкәләриндә, Иран, лардан «Шаһнамә» (1537, Метрополи
Е.ə. Зәсрин сонундан Афина илә ej- Әфганистан, Орта Асија, Түркијә вә тен-музеј, Hју-Јорк), Низами «Хәмсә»
ниләшдириләрәк мүһарибә вә дөвләт һиндистанда, еләҹә дә Азәрб. -да хүсу- синин (1539—1543, Британија музеји,
мүдриклији илаһәси кими ситајиш еди- силә инкишаф етмишдир. Шәргдә М. Лондон) әлјазмалары, Ленинград ва
лирди. сəнəти əсасән, китаб иллүстрасијасы Истамбулда сахланан М. албомлары
МинжилкЙЈЕВ Булат Абдуллаје- кими јаранмыш, елми, тарихи вә бәдии бодии-естетик дәјәринә көрә хүсусилә

(д. 23,3.1940, Фрунзе)—гырғыз әсәрләрә хүсусилә Фирдөвси, Низами, фәртләнир. 16 əсрдә бир сыра Азәрб.
совет мүғәнниси (бас). ССРИ халг артис- Наваи, Ҹами вә б. классикләрин әсәр- рәссамлары Шәрг өлкәләриндә фәалиj
ти (1977). 1975 илдән Сов.Икп үзвү. ләринә М.-ләр чәкилмишдир. Шәрг М.- jәт көстəрмиш, oнлaрын јарадыҹылығы
1966 илдән Гырғызыстан Опера вә Балет лəри, əсасəн дүнјави, бәшәри характер јерли М. мәктәблəринин формалашма
Театрынын солистидир. 1968—71 ил- дашыўыр. Орта аср әрэб өлкәләри ичә- сында мүһүм рол оjнамышдыр (Түр
ләрдә Миланын «Ла Скала» театрында рисиндә м. даhа чох Ирагда инкишаф кирәдә Шаһгулу вә Вәлиман Тәбризи;
тәчрүбә кечмишдир. Партијалары: Бо- етмишди. Бурада һәлә 12—13 эсрләрдә Исфаһанда Садыг бəј әфшар, Әфганы
рис Годунов («Борис Годунов», М. Му- елми рисаләләрә вә бәдии китаблара стан вә Һиндистанда Мир Сејид Әли,
соргски), дәўирманчы («Су пәриси», иллүстрасијалар чәкилмишдир. Әл-Һә- Фаррух бəј вә б.).
А. Даргомыжски), І Пјотр («І Пјотр», pиринин «Мәгамәләрэннә (1237 ил əл- Јапышдырма шәкил, бах сəh. 208—209.

Гуно), Дон Базилио («Севилја бəрбəри», рәссам Јәһја ибн Маһмуд) ва hаҹы к. ч., хуй эсрдә тәбриз міннатүр мәк
А. Петров), Мефистофел («Фауст», ш. јазмасы, Парис Милли Китабханасы,

Әд.: Саламзадə ə. В., Кәримов

4. Россини) вә с. м. мүғәнниләрин°Co- Кирманинин «Хәмсә»синә (1396 ил тәби вә рәссам Султан Мәһәммәд, "Азәрб.
фија (БXP) вә Тулузада (Франса) ке- әл јазмасы, Британија музеји, Лондон, сар EA Хәбәрләри, 1959, № 5; Кәримов
чирилән бејнәлхалг мүсабигәләринин ла- рәссам Ҹүнејд Султани) чәкилмиш М.- К., Азәрбајҹан миниатүрләри. Албом, ;
дә (о ҹүмләдән Бакыда), хариҹи өлкә ләриндәндир. Иранда м. сəнəтинин М., 1938; Свирин А. н., Древнерусская
ләрдә чыxыш етмишдир. ССРИ Али Со- инкишафы Јәзд (14 эср), Шираз(14— миниатюра, м., 1950; Всеобщая история
ветинин (10) -ҹу чакырыш) депутатыдыр. 16 əсрләр), Мәшһәд (16 əср), Гәзвин искусств, т. Керимов

его школа, м.
M.

Јорк — 10.1.1980, Вашингтон) АБШри илә бағлыдыр. Гәзвин вә Исфаһан 1974; народов СССР,
Һәмкарлар иттифагларында сағ истига- мәктәблари Табриз М. мәктәби илә сых оформление азербайджанской рукописной
мэтин лидери. Һәмкарлар иттифаглары әлaгәдә japaныб инкишаф етмишдир. книги XIII—XVII вв., М., 1977; пуга
апаратында 1922 илдән фәалијjәтә баш- Бу мәктәбләрдә Муин Мүсәввир, Аға ченкова Г., Галерки на о., Ми

ниатюры Средней Азии. М., 1979.ламышдыр. 1940—52 илләрдә Америка Рза, Рза Аббаси ва б. Иран рәссамлары
Әмәк Федерасијасынын (AӘФ) xə илә бирликдә Садыг бəј әфшар вә б. миник Автомобили-сәрнишин
зинәдары, 1952—55 илләрдә АӘФ-ин Азәрб. рәссамлары фэалијjәт көстәр (2—8 нәфәр, сүрүчү дә дахил олмагла)
сәдри блмушдур. АәФ илә Истеһсалат мишләр. Әфганы станда м. сəнəтинин вә багаждашымаг үчүн автомобил. га
Һәмкарлар Иттифаглары
(ИҺИК) бирләшдикдан сонра — 1955 мәктәбинин вә онун көркəмли нама јəн- палы.кузовлу, 4—5 јерли М.а. дaha
илин декабрындан — 1979 ил ноjабрын дəлəри К. Беһзад, Мирәк нәггаш, чох истеһсал олунур. ССРИ-дә м.а.
21-ләк АӘФ иһик-ин сəдри пди. Бәд-Гасым Әли вә б.-нын, мүһәррик силиндрләринин ишләк һәҹҺиндистанда

нам «синфи әмәкдашлыг» идејасынын исә Моғол миниатүр мәктәбинин фәа минә көрә 5 синфә бөлүнүр: hәҹми 1,2л-әгәдәр-хүсуси.чэ кичик һәҹмли (мас.,таблиғатчысы олмушдур. АБШ-ын тә- лиjjәти илә бағлы олмушдур.
Орта Шәрг М. сəнəтинин илк нү ЗАЗ-968 «Запорожетс»); 1,2-1,8 л—

ҹавүзкар хариҹи сијасəт хәттинин тә кичик һәҹмли (мас., «Москвич-2140»);
рэфдарларындан пди. Бејнәлхалг кәр- мунəлəри Азәрб. шәһәрләриндә (Тәбкинлијин заифлэдилмэси әлејһинә чы- риз, Мараға) јаранмышдыр. Китаб 1,8—3,5 л— орта һәҹмли (мәс., ГАЗ-24
хыш едирди. тәртибаты вә м. Сəнəти Азерб.-да даhа «Волга»): 3,5—51— бөјүк һәҹмли(мәс.,
МиниATYP (фр. miniature, итал. әввәлләр мөвҹуд олса да, бу сәнәтин ГАЗ-14 «Чајка»); һәҹмії мүəjjән һәдд

олма јан — jүксəксинифлиminiatura, лат. minium — кечмишдә әл- мүстәгил бәдии мэктэб кими (Тәбриз дахилиндә
јазма китабларыңы бәзәмәк үчүн исти миниатүр мәктәби) тәшәккүлү «Вəрга М.а. Хариҹи өлкәләрдә мүһәррик си

фалә едилэн әлван рәкләр (киновар, пы музеји, Истамбул), Рәшидəддинін 0,85 л-дәк олан Ма, микролитражлы,
вә ҝүлша» (13 эсрин әввәли, Топга-линдрлэринин ишләк һәҹми (литражы)

сүлүкән)) һәҹминин кичиклији ва

бодии усулларынын хүсуси инҹәлији илә Лондон вә Истамбул музсіләри), фир ражлы автомобил, адланыр. Кузовунун
гил маһијjәтли бојакарлыг, јахуд гра девсинин «Шаһнама» («Демогт Шаһ- гурулушуна көрэ М.а. ашағыдакы нөв

»

фика (бә'зән орма) әсәрләри (хусуси- сəлəри дүнјанын мүктәлиф музејләрин- чэркә от ураҹаглы гапалы кузовлу—се
1340—1350, ајры ајры һис- ләрэ ајрылыр: 4-гапылы, 2 вә ја з

лә портрет) М. үн сәҹијjәви нөвлари- дә сахланылыр) вэ
дир. Үзори лак, јағлы боја, јахуд тем с. элјазмаларына дан; седан гурулушлу, лакин аракәс

пера илә ишланмиш кичик лак мə"му- тәбриз миниатүр мәктәби 15 эсрдэ там кузовлу-купе; седан гурулушлу, да
чәкилмиш миниатүрлэрлэ элагодардыр. маси олан-лимузин; 2-гапылы, гапалы

латлар (бах Бәдии лак) М.-үн хүсуси мүстәгил бәдии мәктәб кими формала- кин үстү ачылан-кабриолет; үстү іум
ринлән бири китаб М.-үдүр. Китаб шараг, Бакы, Шамахы вә Орта Шәргин шаг ачылық-бағлана билән, 2 вә 4-га
M. Y һәлә Гэдим Мисирдә мөвчуд ол- миниатүр сəнəтийн инкишафына əсас- рындан əлава, дал гапысы олан гапалы

бир сыра мәркәзләриндә (hepaт, Шираз) пылы кузовлу— фајтон; јан гапыла
мушдур. Орта әсер Бизанс вә Гәрби Ав Бунларынлы тә' спр көстәришдир. Бу дөврдә кузовлу-универсал М.а.
ропа М. лэриндә Библија сүжeтлари ва «Хосров вә Ширин» (1410—1420, Фриз эсасында мүхтәлиф ихтисаслашмыш

мүгәддәсләрин həјатындан сәһнәләр мү- галерејасы, Вашингтон), «Шамахы ан- (такси, санитар, почт, идман машыны
һүм јер тутурду. 11 әсрдән башлајараг толоки јасы» (1468, Британија музеји, вә с.) автомобилләр дә бурахылыр.
Русијада М. икона сəнəтиндә вә дини Лондон) вә б. әсәрләрә чәкилмиш дәјәр- М.а. адәтән поршенли-карбураторлу да
китабларын бодит тәртибатында даһа ли М.-ләр japaдылмышдыр. 16 әсрин хилијанма мүһәррики илә һәрәкәтә кә
чох jajылмышды. 15 эсрдән М. әсәрлә- әввәлләриндә Тәбриздә, әсрин 2-ҹи ја- тирилир, ајры-ајры һалларда дизел
риндә дүнјови сужетләр үстүн јер тут- рысында исә Гәзвиндә сарај китабхана- мүһәррикли, роторлу-поршенли вә с.
маға башлады. Орта эсрләр ермәни М. ларынын бәдии
мәктәби халг сонәти илә бағлы иди. дөврүн əн көркəмли хәттат вә рәссам- сүр'эти 115—200 км/саат-дыр. Сон

e'малатханаларында М.а. бурахылыр. М.а. -ләринин макс.

Күрчү М.-лари эврэллэр Бизанс вә лары Султан Мәһәммәд, Мир Мүсәв- вахтлар електрик мүһәррикли М.а.-лә
јерли эн'әнәләр эсасында инкишаф вир, Мирзә Әли Тәбризи, Мир Сејид ринин лајиһәләндирилмәси вә бурахыл
едирди. Әли, Мүзәффәр Әли, мәhәммәди, Са- мaсынa чox фикир верилир (бах Ав
Портрет М. лэри кичик өлчүлү дыг бәјәфшар, Сијавуш бəј, Мир томобил, Автомобил сәнајеси).

(1,5 см дән 20 см дэк) бојакарлыг (бә'- Зејнaлaбдин тәбризи вә б. илә јанашы миниМАКС— икидәјишәнли f(x, y)
зән ојма) осорлоридир. Белә портрет- hepaт, сфаl Шираз вә шәһәр- həгиги функсијасынын max f(x, y)
ләрдән түтүн габы, саат, үзүк, медалјон ләрдән кәлмиш Шаһ Маһмуд Нишапу- гијмәти. Гијмәти max min f (x, y) олан"
вә с. мә'мулатлар үзәриндә бәзәк еле- ри, к. Беһзад, Ағамирәк Исфаһани, максимин M, илә әлaгәдардыр.
ACE-37, 4, 6
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минЙМЁТР (тат. minimus — ән кичик ССРИ дә «Електроника», «Саратов» сәсинлән чохүзлүләр вә габарыг hәндә
+ метр) калибр, машын дcтaллaры вә вә б. маркалы М.-ҺЕМ Тәр ижтеhca1 си ҹисим нәзәријjәләриндәки тəдгигат
с. Шин хэтти өлчү.Тэрини қисмән контакт олунур. зара кечәрәк мүһүм нәтичәләр алмыш
үстік и.тә өчәк үчүн эгрэбли вә линк Әд.; Акушски ii и. Я., Троя- ыр. Минковски фазасыны дахил едә
и чиһаз. Тинктәр өчмә милини әг- новский В. У.. 1Программирование на рәк, хусуси нисбилик нәзәријjәсинин

«Электроникс-100% для задач АСУ ТII. кинематикасыны һәндәси шәрһ етмиші
М., 1978. дир. Онун риjази физика, Һидроди.
миниҹиләр (Ichneumonidae). әст намика вә капиллјарлыг нәзәријjәсина
мини чиләр-- нәрләгана.Тытар дәс- лаир дә тагигаттары бар.

1əсиндән паразит һәшәрат фәсиләси. Минковски БӘРАБƏРСизлиши
Бәдәнинин уз. (), 4—5 см дир. Дунјанын —h. Минковскинин мүəjjән етдији
һәр јериндә јајытмындыр: 1250) дәк

Миниметр: 1— өлчү
чинси (60 мин,лән чох нөвү). ССРИ 1ə ка

милләрi; 2-линк;
400-дәк чинсин пүѕаjәләләри, чүм

3- дартычы винт:4— ләдән Азәрб.ССР за 330 нөвү вар. Сүр r1г

Ков лә: 5— әгрәб; 6 — фәләр һәшәрат, бә'әті Тә һөрүмчәк сүр к=1

мејлетмә көстәричи- фәләринин вә тыртылаарынын тахили, шәк:Индә бәрабəрсизлик («к. b— мэнфіїТәрін: 7— шкала: 8 ја да хариҹи паразитир. Јашы фәрі
бирлэш дирин бору;
9— Хомут (биләр

r 1): Бураданләри, əсасəі, чичәк ширеси (нектар) олмајан әдэд.тэрдир,
зик).

илә гидаланыр. Бир чох нөв тэрин са- алыныр ки, п өлчүлү дэəза, а =(1, ..
jынын тәнзим.Тэнмәс инә М. Иі мүһүм ., x,) вә y=(y1, ..., , нөгтэтəри ара
ролу вар. Бә'зи нөвтəри зэрэрвериҹи сыг дакы мəсафә
һәшәрата гаршы биоложи мубаризәдә
истифалә озунур. Бә'зән паразит пәр

рәб:1ә бирләш:(Ирир. Өлчмә һэлли 20 — дәганадлыларын башга групларынын
60 мкм. өчмә хәтасы (0,5—2,5 мкм- пүмajәндәләри дә (браконидләр, халси.1
дир. ССРІН-дә М. әвәзинә микрокатор ләр вә проктотрунидләр) м. адланыр. рәфинин чәми үчүнчү тәрәфиндән бө

кими тә'јин едилсә үчбучагын ики 1ə

ва лаhа тәкмит өлчмә васитәләрн иш- минЈА, әл - Минја C.J1) jүк олур. М.б.-нин сонсуз сыралар вэ
10(иир. МӘР-дә шәһәр. Минја мүһафазасынын интеграллар үчүн дә аналогу вар.
МИНИМУМ (ри јазијјатда) — изм. Нил чајынын сот саһилиндәдир. МИНКУС (Minkus) Түдвиг Фјодоро
бах Лаксимум вә мнимум. Əh, 131 миші (1974). Тиҹарәт нәгл. мәр
Минин (ё ухорук) Кузма (?--

вич (әсл ады Алоизи Лудвиг: 23.3.1826,
кәзи дир. Јун, шәкәр, памбыгтəИзлә- Bjana — 7.12.1907. Bјана) — скрипкачы

1616) - 17 срин эввәлиндә Полша мү мә, дәріг сэнaјеси вар.
Тахижин заманы 2-чи земство халг гоuy

вә бәстәкар. Мн.1.jjәтчә чехлир (ди -
минЈАР — РСФСР Челјабинск вил. - кәр мә'луматлара көрә полјак). 50) чи

ихиун башчыларын,дан бири. 1611 1.1.1.ндә шәһәр. Сим чајы саһилинадир. илләрин әрвәлләриндә 1890 илә гә
емство агсагта:16 сечизмин, хаяг го д.ј. ст. Метиз металлургија згу вар. дəр Русија да ја намуыш, сонра Вјанаја
шуну 10ə olivн 1:1нки и үчүн висаит 1oli, 18 әсрин 2 чи јарысында тәc. ким са
Таймасына рәһбәрлик етмишидир. 1612

көчмүіндүр. 1861-12 1.1ләрдә Бөјүк
ТыныІІ.Тыр.

11 августун 22 - 24 л» Москва утррупила минЈЕ (МІignet) Франсуа Окут ари олмушдур. Мен ән мәшһүр әсәри —
театрын (Москва) оркестрини солисти

19jүш:тәрдә фәг:Тиміни, 1613 11,12 (8.5.196, ГЕке и Прва с 21.3 1884. «Дон Кихот» (1869, (сенарист вә балет
bojaр тумасына лахит сли:1мшди. м. ilарис) франыя тарихчиси. )хлан мејстер м. Iletina) балеті муасир
рус ха:гынын митли гэһрәманстарын сијаси Е.М.Тәр Академијасынын (1833) учја театрларынын репертуарына да -
"Тандыр. Москвада Гызыл мејланда М. ва Франка Академијасынын узву (18.346) хітир. Дикір багеттәриПахита»
нә І. М. Пожарскитә абидә тојузмушдур 11хтижасча һугушунас иди. Турбон. 1:1pi (1846); "Е"Тез 1ә бирк»), «Фламет
(1818, hејкәлтәраш И. П. Мартос). гаршы мүбари 3:, 1:) ф.д. 1 ппштирак ет та вә ја әһәббәтин тәнтәнәси» (1864),

tэд.: Скрынников Р., Митин и міни, Ијут інги.Табынын (18:30) 1.рф солјалерка» (1877) вә с. М. ун « Дон
Пожарский, А., 1981. дары 0,1мушI (ур. М., буржуа тарихи Кихот» ва «Шахита» балетләрії Азәрб.
«МинитМЕН» — АБШІ һһГ-нин сае паслыгында стиф тэрин мүбарилсини Опера вә Бакт Театрында гамаша ја
стратежи ракет комплекси; үчиллэли тарихи һадисгэтэрин башлыча һәрәкәтне тоју мушахр.
гитә. Тәгарасы баллистик ракет. Ра- річиси heсaб етэн јени истигамәтін минќәЧЕВИР А зәрб.ССР дә , шәһәр
кетип «1. 3. моҳификасијасы һәр јаралычыларынландыр, о, синфи мүба - (1946 48 м. 1.1əрэ шәһәр тиили гəс.).
биринин нүвә тротил еквиваленти 0,2 ризәјә јазиныз буржуазијатын феодал бакыдан 323 км, Минкәчевир д.). ст. -
1т отан вә фәрди тушланан үч дөјүш лара гаршы мүбаризаси кими бахыр, сан (Бакы — Тбилиси л.ј.) 11 км ара
баштыгына Маникир. Макс. учуш пролетариатын буржуазија ја гаршы чы 15:11 р. NIликчевир су анбарынын ҹ.-ш.
ми афаси 13 мин к.м эк, старт чәкиси кышларыны кескин сурәтлә нислэјир34, т. з. 18,2 улир. 1) чи иттəрин ди. Ики чилдлик Франса оригилабынып саһилилә. Кур чарынын Минкәчевир
орта тарында бii a «М» үчүн Токио тарихи» әсәри (1821) М. јә бөјүк шөһрәт чылдыгы јердадир. Иглими мулајим.
јсралты бурахы. Пыш гургусу варды. газандырмындыр. 1848 ил тиги.табы
мини ҺЁМ, heсaблajан елек- нын мәглубијjәт индән сонгуа 16 кријулда 27,6°С дир. Иллик јағынты 304

истидир. Орта темп-р јанварда 2,7°С,

трон мини ма шынтар.-кичик тарихинин тəдгиги илә мәшғуі О.1мушТуту саб. за ан електрон машын- тур («Марија Стартын тарixII» (185) м.м. Əh. 167,5 миші (1982. 1 јанвар).
пары синфи, Микроелектронні : аслы ки- вә с.).

«М.» сөзүнүн етимолокијасы барә
Тә мухталиф мулаһиҙәләр вар. Акад.

чик өлчу:тү вэ ҹә:11 и.тәјән елементлә- минјон (фр. mіgnon həрфи мә"па:11
рин 1этбиги, нисбәтэн аз мәртәбә:1и ма- Хырдаҹа)- кегти пункта (2,5.3

шын сөз.Тәринә матик отасы, heсaб мм ә) борабəр отан шрифтии аҳы. АСЕ
вә мәпти әмәгијјаттарынын ичрасын- нин мәтін бетә өлчүлү шрифт 1.1ə jы -
са минима. aвa дaныгдан истифадә, ғылмыштыр.
кенин чепили харичи гурт уларла тәч минкәнд - Азгәрб.ССР Тачын р нун
Һизи, бир к» ја бир неча дајандырма 1а кәнл. 1 сонетијитині мәркази. Ріп
каналларын (0,1масы М.-ҺЕ1-1əрин тех- мәркәлимән 50 км г. 1.). Гараблағ јај
нoлoжи процесстэрин автоматтандыры. 1асында (ыр. h. 2306 (1981). Осас 1)
мыш идарәстмә систем.15рин 15 (.ХИС) сәрруфаты hејван тартыгдыр. Оута
ксниці тәтби инә имкат верир. Түасир мәктәб. к.1 б. китабхана, кіноуту,
М.-ҺЕМ тәрлә микрониро рама и аррә хастахана вар.
етмә принсипинэн, програм 1аидырма Минковски (Minkowski) hерман
заманы исә мүхтэлиф jүксэкс вирјан (22.65, 18654. Інск губ., Алексоты к
алгоритмик ди.Т.Тәрдән (ФОРТРАНИ ИН 12.1.19909. hоттишкен) атман рија.зиј
ли) истифалә олупур. Габарит өтчү. 1. јатчысы, физик, д.1;Lэр нәзаријj: инші
ри кичик, иштэмә сүр'ər:1p1 исә тис- чи ин мс 2:1:2:15рин һә1.1 үсу:1.тарыны
бәтэн бөјүкдүр. Үмумијjәтлә бә'зи ха- иііі.Тэмшдир. hэмин итии Мэн ясы 110
рактеристикаларына көрә микро ҺЕМ- отмадан рус рија,зијјатчысы К. Вони
тәр минимашын.тара јахыгдыр. ној да көрмуштур. 91.2.1.1 Тәш һәндә 1fпнкәчевир ишәһәрпін дан көрүнүш.
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3. М. Бүнјадов М.-ин адыны 839 илдә комплекс, 4 јашајыш јери вә 4 бөјүк гә- тыг катакомба вә тахта гуту гәбир
Азәрб.-да Хилафәтә гаршы чыкмыш бири стандан ибаратдир. Абидəлəрин бә' - ашкар едилмишдир. Гәбирләрдән кил,
Минкичәвр әл-Фәрганинин ады илә зиси 19 әсрин 2-ҹи јарысындан ма'лум шүшә вә күмүш габлар, мухталиф тәс
әлагәләндирир. М. әразисиндә һәлә е.ә. иди. Минҝәчевир CEC-ин тикилмәси вирли үзүк-мөһүрләр, дәмир силаһлар,
3-ҹү минилликдән башлајараг инсан илә әлaгәдар 1946—53 илләрдә С. Газы- гызыл үзүк, сырға, Аршаки, јунан,
мәскәнләри олмушдур. Археоложи ма- јевин рәһбәрлији илә газынтылар апа- Рома сиккәләри, Сасани мөһүрлəри вә с.
териаллар бурада jашамыш инсанларын рылмышдыр. тапылмышдыр. Јашајыш јерләриндә
jүксәк мадди мәдәнијjәтә малик олдуг- М. а.к. -нин əн гəдим групу 1 %-ли еркән орта әсрләрә аид чиј кәрпиҹдән
ларыны сүбут едир (бах Минкәчевир jашајыш јеринин (сағ саһил) алт тә-һөрүлмүш евләрин, илк христиан мә”
археоложи комплекси). Газынтылар бәгәси вә онун ҹ.-ундакы гәбиристанда бəдлəринин галыглары, метал, даш ва
заманы тапылмыш јунан, Рома, ар- ашкар олунан торпаг гәбирләрдән иба- сүмүкдән әмәк аләтләри, мәмшәт шеј
шаки вә с. сиккәләр тиҹарәтин инкиша- рэтдир (өлүләр бүкүлү вәзијjәтдә бас- ләри, саxсы мә'мулаты, Сасани вә әрәб
фыны көстәрир. 17 əср түрк сəjjаhы Ев- дырылмышдыр). Алт тәбәгәдән ашкар сиккәләри вә с. ашкар едилмишдир.
лија Чәләбинин «Сәjahəтнамә» әсәрин- олунмуш гарадам типли јарымгазма Азәрб. әразисиндә албан (Гафгаз) ја
дә Күр чајынын сағ саһилиндә иләк тиқилиләр, ән гəдим орпаг гәбирләр, зылары бурадан тапылмышдыр (бах
парча e'малатханалары, мәсҹиди вә даш аләтләр, јарымдаирәви гулпу олан Албан (Гафгаз) китабәләри). 9-13
Һамамы олан м. адлы jашајыш мән- шүрәләнмиш саxсы габлар Кур-Араз асрләрә аид тәбәгәләрин материаллары,
тәгәси һатында мә'лумат верилир. 18 мәдәнијjәтинә аиддир. Тунҹ вә илк Дә- әcacән, ширли саxсы мә'мулаты вә сик
әсрдә әһали Күрүн сол саһилинә, ин- мир дөврләринә (е.ә. 13-8 әсрләр) аид кәләрдир. Монгол истилaсындaн сонра
дики әразидән бир гадәр ҹ.-а көч- олан орта тәбәгәдән тәсәрруфат гују- әһали Күрүн сағ саһилинә, 1 %-ли ја
мүшдүр. лары, дулус вә металәритмә күрәләри, шајыш јериндән 3—4 км аралы 4 е-ли
м. респ,-нын мүһарибәдән сонракы тунҹ вә саxсы мә'мулаты, һејван вә ба- jашајыш јерина (14—17 эсрләр) көч

илләрдә japaдылмыш ири сәнаје мәр- лыг сүмүкләри ашкар олунмушдур. мүш дүр.
кəзләриндәндир. Индиқи Минҝәчевир Гәбиристанда бу дөврә аид 200 дән чох М.а.к.-нин бөјүк елми әһәмијjәти ohi
Һидротехники комплексинин тикинтиси торпаr rəбир вә 4 курган тэдгиг eдилмиш- ларын зэңкин вә хроноложи ҹәһәтлән
илә әлarəдар салынмышдыр. Азәрб. дир. Өлүнүн ат, өкүз вә зəнкин ава- ардыҹыл олмасындадыр. Бу абидәләрин
ССР-ин Бакы, Сумгајыт вә Кировабад- данлыгла бирликдә басдырылмасы кур- тәдгиги заманы Азәрб., hабелә гоншу
дан сонра 4-ҹү сәнаје шәһәридир. Бу- ганларын тајфа башчыларына аид ол- өлкәләрин гəдим девр вә орта әсрләрдә
рада енергетика (Минкәчевир су-елек- масыны еһтимал етмәјә әсас верир. Ор- иҹтимаи иктисади вә мәдәни инкишаф
трик стансијасы, Азәрб. ДРЕСи; би- та тәбәгәдән вә онунла һәмдөвр олaн тaрихини ишыгландыра билән 40 минә
ринҹи невбәси 1981 илдә истифадәјә гәбирләрдән тапылмыш даш аләтләр гәләр археоложи материал әлдә едил
верил Мишдир), електротехника (Миңкә- (чин дишлари, дән дашлары, балыг тору мишдир.
чевир кабел заводу, «Азәркабел», «Азәр- үчүн лотлар), тунҹ силаһлар, метал вә Иллүстрасија үчүн бах сəh. 580.
електроизолит» 3-ду), кимја вә нефт- сүмүкдән бәзәк шејләри, кил габлар ва Әо: Азәрбајҹанын мадди мәдәнијjәти,
қимја (шүшә лиф ва техники резин с. Хоҹалы Ҝәдәбәј мәдәнијjәтинә аид- . 1 3. Б., 1949-53, Ваһидов Р. М.,
мә'мулаты з-длары), машынгајырма (јол дир. Үст тәбәгәдән (е.ә. 7—2 әсрләр) Минкәчевир Hi-vi əсрләрдә. Б., 1961;машынлары зду), jүнкүл (тохуҹулуг таныла саxсы мә'мулаты, даш аләтләр, Казиев С. М., Археологические памят
комбинаты), јејинти (әт" комбинаты, тунҹ вә дәмир әшјалар һәмин дөврә айд ник" для изучения истории Азербайджана,
чөрәк з-ду вә с.), тикинти материаллары гәбирләрин аваданлығы илә ејнидир. Изв. АН Азерб ССР, 1950, № 7
(ирипанелли евтикмә комбинаты, дә- Бу дөврә аид гәбирләр хроноложи ҹәһәт МинҝәЧЕВИР ДРАМ

дәники ардыҹыл типа ајрылыр. 1-ҹи М. Давудова ад.
ТЕАТРЫ,

Мир бетон мә'мулатлары вә чынгыл зд минкәче

лары) вә с. сәнaje cahəлəри вар. м. тип гәбирләрдә өлүләр архасы үстә вир Дөвлат Драмтеатрын
биткин меѓмарлыг ансамбллары олан узадылмыш һалда дәфн едилмишдир; 1968 илдә тәшкил eдилмиш, 1969 илдә
бөјүк шәһәрә чeвpилмишдир. Шәһәрин гәбир аваданлығы үчүн үчтилли «скиф»
ме'марлыг симасынын формалашма- типли ох уҹлуглары, дәмир гылынҹлар,
сында CEC (1954), драм театры, иҹти- ҹида уҹлуглары, боз вә гырмызы pəнк
маи мәркәз, СЕС тикинтисинин мəркә- ли саxсы мә'мулаты сәҹијjәвидир. Е.ә.
зи гəс.-си, шәһәр Советинин бинасы, 7-5 әсрләрә аид 40-а гэдәр хәбирдән
клуб, туристләр еви, иҹтимаи вә jаша- ибарәт бу комплекс Азәрб.-ын археоло
jыш биналары мүһүм рол оjнамышдыр. жи ҹәһәтлән ән заиф өjpəн илмиш дөврү

М.-дә орта тибб мәктәби, политех - үчүн һәләлик, jeкaнә зəнкин мәнбә he
ник техникум, Азәрб.CCP EA Зооло саб едилир. Е.ә. 4-2 әсрләрә аид 2-ҹи
кија ин-тунун су анбарларынын биоло- тип гәбирләрдә өлүләр нисбәтән бүкү
кијасыны өjpәнән елми лабораторија- лү вәзијjәтлә басдырылмышдыр. Гә
сы, м. Давудова ад. Дөвләт Драм бирләрдән тунҹ вә дәмир силаһлар,
Театры, мәдәнијjәт еви, 11 китабхана, шүрәләнмиш гара вә боз ранкли зәриф
15 киногурғу, Үмумиттифаг аварчәкмә саxсы габлар, мухталиф бәзәк шејләри
идманы базасы вә с, вар (1982). (хүсусилә тунҹ үзүк-мөһүрләр) ашкар

«Минкәчевир ишыглары» ва «Огни олунмушдур. Сағ саһилдәки гәбиристан
Мингечаура» шәһәр гәзетләри 1948 ил- да ашкар едилмиш күп гәбирләр (300 Јағышдан чых дыр, јағмура дүлдүк»
дән чыхыр. Јерли радио верилишлари дән чох), әсacән, Күр-Араз дүзәнлијиндә (Н. Б. Вәзиров) тамашасында н сәһнә.
1948 илдән апарылыр. Шәһәрдә телеви кениш јајылмыш күп гәбирләр мәдә
зија верилишләринә баҳылыр. М.-дә 810 нијjәтинә аид ән зəнкин комплексдир. М. Маббарлынын «Алмас» пјеси илә
чарпаjылыг 5 хәстәхана мүəccиcəси, Күп гәбирләрдән танылмыш тырмызы ачылышы олмушдур. 1974 илдә театра.
з диспансер (онколожи, дəри-зөһрәви, ранкли саxсы габлар, дәмир силаһлар, м. Давудованын ады верилм ишдир
həким-бәдән тәрбијəси, санитарија- бәзәк шејләри, глиптика нумунәләри, Театрын репертуарында классик вә мүа
епидемиоложи ст., 208 həким, 653 ор- антик девр пуллары вә с. бу әрaзидә сир пјесләр кениш јер тутур. Ән jax
та тибб ишчиси вар (1980). јашамыш тајфаларын һәјат тәрзи har- шы тамашалары: «Кәндчи гызы» (М.

Б., 1970; Асланов г. м., вандов саһил гәбиристаны Бразисиндән күп (И. әфәндијев), «Ешг вә интигам» (С. С.Әді. Мәммәдов Ә., Минкәчевир, гында әтрафлы тәсәввур japaдыр. Сағ Ибраһимов), «Маһны дағларда галды
Р. М., и оне г. и., Древний Мингечаур, гәбирләрлә ејни дөврә айд дүзбуҹаг- Ахундов), «Мүфаттиш» (Н. Гогол),
Б., 1959; Буниятов з. М., об имени лы формада иќијаруcлу 23 дулус күрә- «Ики ағанын бир нөкәри» (К. Голдони),
Мингечаур», ДАН Азерб.cСР, 1959, т. си ашкар олунмушдур. «Һаҹы Гара» (М. Ф. Ахундов), «Ајдын»
15, № 2; бах һәмчинин Минкәчевир архео- М.а.к. нин бөјүк гисми Күр чајынын ҹ. Ҹаббарлы), «Шәрәф наминә» (А.
ложи комплекси мәгаләсинин әдәбијјатына. сол саһилиндәдир. Бурада шәһәр тип- IIирванзадə) вә с. М.д.т.-нда актјор
минкәЧЕВИР АРХЕОложи ком-ли 2 ва 3 % ли jaшajыш јерләри (3-4 лардан М. Хәлилов, Н. Рзајева, Н. Та
ПЛЕКСИ - Боздағ силсиләсинин ҹ. Әсрләрдә мејлана кэлмишдир) өjpə- ғыјев, Л. Һүсејнова, Ю. Ҝәрајев, Е. Ја
әтәкләриндә, Күрүн һәр ики саһилиндә нилмишдир. Јашајыш јерләринин этра- губова, В. Мәммәдов, И. Əлимов, Ш. Га
илк Тунҹ дөврүндән (е.ә. 3-ҹү минил- фындакы гәбиpиcтaнларда 1-8 эср- фарова вә б. фэалијjәт көстәрирләр.
ликдән) сон орта әсрләрә гәдәрки (17 әс- ләрә аид 30-дан чох дүзбуҹаглы вә ел- минҝәЧЕВир КАБЕЛ ЗАВОДУ
рәдәк) дөврү əhaтә едән археоложи пс формалы икијаруcлу дулус күрә - «АЗӘРКАБЕЛ» ССРи електротехни
дәләр; Загафгазијада ири археоложи си, күп гәбирләр, һәмчинин 200 дән ар- қа сәнајеси мүəccиcəси, Тикинтисинә
37°, 1, 6
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1954 илдә башланмыш, 1958 плдэ, эсасэн сарајлар едә, тәгр. 1470 илдә әһтимал
баша чaтдырылмышдыр. 1959 ил јанва ки, зәлзәлә нәтиҹәсиндә мәhв олмуш
рын 1 дән фэалијjэт көстэрир. Үмумит дур.

тифаг истеһсал бирлијинә— «Сојузeлек Әд.: Пендл бери Дж., Археоло
трокабел»ә дахилдир. З-д изолə eдил гия Крита, пер. с англ., М., 1950; Титов
миш мәфтилләр, алуминиум вә мис мәф В. С., Вопросы хронологии среднего брон

тилләр, күҹ кабелләри (пластмасла изо
зового века Крита, в сб.: Археология Старо
го и Нового Света, М., 1966; Молчанов

лә едиЛМИШІ вә пластмас өртүклу нəза А. А., Таинственные письмена первых ев
рэт. кабелләри, радио мәфтили, гурғу ропейцев, М., 1980
мэфтили), резинлә нзолə eдилмиш ва

резин өртүклү кабел вә мәфтил истеh Миномјот — бах Минаатан.

сал едир. Истеһсал просесләрн јүксәк минбP (итал. minore, лат. minor—ки -

дәррәҹәјә механиклашдирилмуш вә авто
чик, һәмчинин moll, лат. mollis—јум

матлашдырылмышiдыр. Сехлэрдэ 22 ме шаг, мүлајим)-мәгам; М.-ун əсасыны

ханиклаштирилмиш ахын хэтти вә 9 ав өзүнә мәхсус мәгам чалары олан кичик

томат хәтт фэалијjәт көстәрир. 1981 үчҺәмсәда тәшкил eдир. Мажорун әк

илдә мәһсул бурахылышы 1959 илдә синә олараг М., əсасəн мәһзун, кəдəрли

кинә нисбәтән 32 дәфәдән чох артмыш сәсләнмәјә маликдир.

дыр. Мәһсуллары хариҹи өлкәләрә дә дур. о, Азəро.ССР-ин Г.-индә əсас минОрбах Детерминант.
көндәринр. енержи базасы олмагла Ерм.ССР вә минОРАТ (лат. minor— кичик)-эм
минкәЧЕВИР СУ АН БАРЫ — Азәрб. Күрҹ.CCP ә дә енержи верир. лакын, әсacән, айләнин кичик үзвүнә ми

ССР дә, Күр чајынын орта ахынында минлик—1) орта әсрләрдә Јахын рас палмасы. м. принсипи бир сыра
су анбары. Минҡәчевир су електрик вә Орта Шәргә мин нәфәрдән ибарәт гəдим һинд һүгуг мәҹмуəлəриндә вә орта
стансијссынын бәнди илә Самух чө- гошун ваhиди. 2) Италијада ҹ. Гарибал- әср Авропа Бүгугунда тәсбит олунмуш
кəклијиндә japa,дылмыш, 1953—59 ил- динин ингилаби дәстәсинә (1000 во- ду. Мајоратдан фәргли олараг, əсасән
ләрдә су илә долдурулмушдур. Шм. вә лонтјордан чох) верилән ад. кәндлиләр арасында jajылмышды.

им. ш. -дэ Гоҹашен,ҹ. вә ч. ш.-дә ҝән- минЌЕЗИНКЕР (алм. Minnesinger; минорски Владимир Фјодорович
чэ Боздагы, шм. г. до Палантөкән сил- Minne— севки + Singer — нәғмәкар) — ал- (5.2.1877, Корчев-Волга – 25.3.1966,

шаир-нәғмәкары. м. поезијасы Кембрич;силэллэри арасындадыр. Саh. 605 км?, Ман
күлү Москвада Новоде

һәҹми 16070 м2, уз. 70 км, макс. ени 12 әсрин икинҹи јарысы— 13 срдә ја- вичје гәбиристанында дәфн олунмуш -
18 к.м, орта дәринлији 27 м (макс. 75 м), ранмышдыр. М.-ләр ҹәнкавәрләрин дур)-рус шәргшүнасы. Брүссел
сэвијjә дәјишкәнлији 5,2 м ә гәдәрдир. мәһәббәтини, həрби jүрүшларини, cə- Кембрич ун-тләринин фәхри доктору,
М.с.а. Азәрб.ССР-дә енергетиканы, либ сәфәрләрини тәрәннүм едән нәғмә- Б. Британија вә Франса академија
к.т. пы, чај нәгл.-пы, балыкчылығы ин- ләр гогиур вә симли мусиги алатинин ларынын м. үзвү, бир чох бејнәлхалг
книгаф етдирмәк, Күр чајынын ашағы мүшајиәти илə oxyјурдулар. Күренбер- елми ҹәмијjәтин Фәхри үзвү олмушдур.
ахытында дашгынларын гаршысы- кер, һенрих фон Фелдеке, Рејнмар фон Русија хариҹи ишлар назирлијиндә
ны алман мәрсәди илә japaдылмышдыр. Һакенау, Һенрих фон "Морункен, Вал- (әсacән, Иран вә Түркиjәдә дипломатик
М.с.а.-на Күрүн кечмиш голлары Та- тер фон дер Фокелвејде вә б. М.-ләр ишдә) чалышмышдыр. Бөјүк Октјабр
бырры (Иори), Ганых (Алазан) вә ҝән- мәшһур иди. м. сəнəти 14—15 əсрләр- сосиалист ингилабындан сонра Русија ја
ҹә чајлары төкүлүр. Јутары Гарабағ дә тәнәззүлә уғрамышдыр.

гајытмамыш, Иранда (1917—19), Фран

каналы вә Ју.хары Ширван каналы бу- Мәтн: Поэзия трубадуров. Поэзия сада (1919—32), Б. Британијада (1932
радан башланыр. миннезингеров. Поэзия вагантов, М., 1974. илдән) jашамышдыр. Иран, Гафгаз,

минкәЧЕВИЙ СУ ЕЛЕКТРИк минНЕСОТА (Minnesota)-АБШ-ын етнографија вә филолокијасына, ислам
Түркиjәнин тарихи вә мәдәнијjәтинә,

СТАНcИЈАСЫ, В. И. Ленин ад. — шм, -ында штат. Бөјүк Ҝөлләрдән г.- вә шәргшүнacлыг тарихинә дайр әсәр
Заrафгазијада ән бөјүк CEC ләрдән дәдир. Саh. 218 мин км2. Əh, 3,8 млн. лəрин мүәллифидир. Азәрб.-ын орта
бири. Кур чајынын үстүндә, Минкәт (1970). Инз, м. Сент-Пол ш.-дир. Əра - әсерләр тарихи, мәдәнијjәти вә әдәбиj
чевир ш. јахынлығындадыр. Тикинти- зисинин чох һиссәси далғавары дүзән- јаты Karгында әсәрләри вар. М. Азәрб.
синә 1945 илдә башланмыш, 1954 илдә лик, м.-ш.-и тәпәликдир (Һүнд. 701 ын шәһәр вә jaшa jыш мәнтәгәләри Һаг
бүтүнлүклә ишә дүшмүшдүр. 1957 илдә мә гәдәр). Иглими мулајим континен- гында «Ислам Ёнсиклопедијасында
Варвара су-електрик стансијасы енер- талдыр. Әсас чајы Миссисипидир. Тәгр. гијмәтли - мәгаләләр дәрҹ етдирмишдир.
жи вердикдән вә Минҝәчевир СЕС-ә го- 10 мин көл вар. Шм.-ш.-дә ирнəјарпаглы Ширван вә Дәрбәндин 10—11 әсрләр
шулдугдан сонра Минкәчевијp CEC сил- мешәләр галмышдыр. Дәмир филизи тарихинә һәср олунмуш монографија
силәси адланыр. СЕС ин мүəjjән олун- чыхарылыр. Електрик ст-лары, əса- хүсусилә әһәмијjәтлидир. Әсәрдә
муш күҹү 359 мин квт (6 һидроагрегат), сән, ИЕС-ләр вар. Унүjүтмә, јағ-пен- Ширван вә Дәрбәндин, гоншу халгла
орта иллик електрик енержи истеһсалы дир, дәри, машынгајырма, гара метал- рын тарихи, ҹоғрафијасы, етнографија
1,4 млрд. квт.саатдыр. Говшағын əсас луркија, кәмигајырма вә һәрби сана је сы вә топонимикасы, Ширваншаһлар,
вә ән орижинал һиссәси—јүксәк тәз- инкишаф етмишдир. М.-нын игтисадиј- Дәрбэнд haкимлари вә с. Һаггын та зән
јигли торпаг бәнди нәинки Авропада јатында к.т. мүһүм рол ојна јыр. Әсас кин мә'луматлар вар. м. Хәзәрләр,
јујулма үсулу илә тикилмиш ән нәhәнк саһәси hејвaндaрлыгдыр. Буғда, гар- Ағгоjунлу вә Гарагојунлу дөвләтләри,
[һүнд.-нә (80 м) вә ишләпән материалын ғыдалы, чoвдар, шәкәр чугундуру, пах - хәләҹ диалекти вә с. Һаггында да тəд
һәчминә көрә], һәм дә дүнјада чын - лалы биткиләр, кəтан әкилир. Ири пор- гигат әсәрләри јазмышдыр. 1942 илдә
гылудан јујулмуш јеканә бәнддир ту Дулутдур. Лондонда «Шаһ Исмајылын поезија
(1981). Су говшағына з көздән ибарәт мийни—Библијада Манна дөвлә- сы» китабчасыны (18 ше'ринин әсли
суашыран бетон бәнд (бир ачыг кана- тинин ады. Бах Манна. вә инкилисҹәјә тәрҹүмәси илә биркә)
лы илә, ени 30 м), 6 көздән ибарәт тәз- миној мәдәниәти-Крит а.- чап етдирмишдир. Маһаншаh Һәгигинин
јнгли су боруларына су гәбуледән гур; нда јүксәк инкишаф етмиш Тунҹ дөврү бир нечә ше'рини дәрҹ етдирмиш ва
ғу (уз. 66 м), 4 гапалы бетон бору илә 4 мәдәнијjәти (е.ә. 3—2-чи минилликләр) диваны Һагда мә'лумат вермишдир.
көздән ибарәт суашыран гурғу (уз. Екеј мәдәнијjәтинин варианты. Әф- Азәрб.ССР вә ҝүрҹ.ССР-дә олмушдур.
47 м), торпаг бәнд (уз. 1550 м, Һүнд. санәви чар Миносун ады илә адланды - Әсәри: История Ширвана и Дербен
80 м), Јухары-Гарабағ вә Јухары-Шир- рылмышдыр. Археоложи газынтылар да X-XI веков, М., 1963.
ван каналына су гәбул едән биркөзлү заманы шәһәр, сарај, порт, јащајыш әд.: Баскаков Н. А., В. Ф. Ми
гурғу дахилдир. Бəнд Минҡәчевир си мәскәни галыглары вә некрополлар аш- норский как тюрколог, «Советская тюрко
анбарыны әмәлә ҝәтиришдир. Су гов- кар едилмишдир. Әмәк аләтләри, мис логия», 1977, № 1.
шағы Күр-Араз овалығында 970 мин һа вә тунҹдан силаһ, гызыл, гијмәтли да мйнос (јун. Minos)-Кносун (Крит
cahəни сувармаг имканы japaтмыш, 200 вә с.-дән бәзәк шејләри, даш, қил, бү- а.) әфсанәви һөкмдары, Зевсин вә Јев
Мин һa cahəнин исә су алтында галмаг рүнҹ вә фил сүмүjүндән фигурлар та- ропанын оғлу. М.-ун ады илә бағлы
тәһлүкәсини арадан галдырмышдыр, пылмышдыр. Әһали Гәдим Мисир, Су- чохлу əсатир варианты вар. Јунан ән -
CEC-ин тикилмәси илә Күр чајында 600 рија, Кипр, Кичик Асија вә Јунаныс- анәләри Критдә ганунвериҹилијин ва
км узунлуғунда Хәзәр дәнизинә чы- танла сых әлaгә сахламышдыр. Е.ә. ҝүчлү, дәниз дөвлатинин japaдылма
хан чај нәгл. joлy_japaнмышдыр. Мин- 2-ҹи миниллијин эввәлләриндән һе- сыны м.-ун ады илә бағлајыр. Мүасир
кәчевир СЕС СЃРИ-нин Авропа Ва- роглиф јазыдан, е.ә. 1600 илдән хәтти тарихшүнаслыгда Критин гəдим тари
Бид Енергетика Системинә гошулмуш- јазы ан истифадә едилмишдир. Бүтүн хини з Миној дөврүнә (М.-ун ады илэ)
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бөлмәк гәбул олунмушдур. Бах Миној јудуҹy, heсaблajан електрон машынлар, русија CCP Елмлар Академијасы вә
мәдәнијjәти. електротехника з-длары. ИЕМ вә с. Онун ин-тларынын чоху м.-дəдир.
миноТАВР (Minotauros)-гэдим ју- вар. м. газ кəмəри васитәсилә Даша- Респ. вә вил. гәзетләриндән әлава М.
нан мифолоқи јасында Миносун арва- вадан (УССР) тәбии газ алыр. Јүнкүл дә 1967 илдән белорус вә рус диллəрин -
ды Пасифајанын Посејдонун мүгәддәс сәнаје инкишаф етмишдир. Јун парча, дә «Вечерни Минск» шәһәр ахшам гә
өкүзүндән доғдуғу нәhәнк јарыадам- тикиши тохуҹулуг мə’мулатлары, зети чыxыр.
јарыат. Бә'зи вариантларда өкүз баш- дәри-аjаггабы вә с. истеһсал олунур. М.-дә 13770 чарпаjылыг (1913 илдә
лы , инсан бәдәнли варлыг. Минос М.-ы Шәһәрин мүһүм сәнaje cahəлəриндән 835 чарпа jылыг) 27 хәстәхана мүəсси -
лабиринтә салмыш вә она једиртмәк бири дә јејинти сəна јесидир. Әт, сүд сəси, 32 поликлиника, 12 диспансер,
үчүн Афинаны һәр ил 7 оғлан вә 7 гыз комбинатлары, дәфирман-комбинат, гән - 8472 həким, 15926 орта тибб ишчиси
вермәјә мәҹбур етмишди. Лабиринтә да- нады, түтүн ф-кләри, пивә, маргарин, вар (1980).
хил олмуш Тесеј М.-ы өлдүрмүшдү. чөрәк з-длары вә с. вар. Тикинти мате
минск—БССР-ин па јтахты. Минск риаллары истеһсал олунур. Кимја сә- вочник, Минск, 1980; Потапов л. с.,Әд.: Минск. Энциклопедический спра

вил. -нин мəркәзи. 200—220 м јүксәк - на јеси инкишаф едир. БССР-ин полиг- Силуэт Минска, Минск, 1980; Мату.
ликдә, Свислоч чајынын (Березина- рафија истеһсалынын (полиграфија ком- ковский Н., Минск, М., 1982.
нын голу) һәр ики саһилиндадир. Орта бинаты вә с.) 1/2-индән чоху М.-дəдир.

Минск АВТОМОБИЛ ЗАВОДУ —темп-р јанварда 6,9°С, ијулда 17,8°С- Метро тикилир.
дир. Иллик јағынты 646 мм. Ири нәгл. ССРИ автомобил сəна јесинин ири мүәсШәһәрин муасир ме'марлыг cимасы
говшағы. ӘҺ. 1,4 млн. (1982). совет дөврүндә формалашмышдыр. Ал- сисәләриндән бири. 1947 илдән истисма -

Caлнaмәдә илк дәфә 1067 илдә гала ман-фашист ишғалы илләриндә М.-ин ра бурахылмышдыр. 1966 илдә з-дда

кнјазлығынын мәркәзи олмуш, 14 əср- ды. Мүһарибәдән сонракы дөврдә јени мыш вә МАЗ-500 маркалы автомобил

хил иди. Реч-Посполитанын иккинчи бө- jыш мәhәлләләри салынмышдыр. Әсас истеһсал бирлијинин баш мүəccиcəси
дән исә Бөјүк Литва кнјазлығына да- ичтимай мәркәз, сәнаје р-нлары, jаша- ләрин фасиләсиз истеһсалына башлан

лүшкүрүлмәсиндә (1793) М. Русијанын тикилиләри: БССР-ин һөкүмәт еви
тәркибинә кечмишдир. 19 әсрин 70-чи (1930—33), «Беларусь меһманханасы дир. 3-д 14 т-луг МАЗ маркалы авто
илләриндә М.-дә халгчы, 80 ҹи иллә- (1938), Белорусија Коммунист Партија- мобилләр, гошгу, јарымгошгу вә треј
риндә марксист дәрнәкләр мејдана ҝәл- сы мк бинасы (1940—4i; иншасы 1947 лерләр, бејнәлхалг вә шәһәрләрарасы
ди. РСДФП-нин 1-ҹи (1898), Полша вә илдә баша чaтдырылмышдыр), Дөвләт јүк дашынмасы үчүн 32 т-лугавтогатар
Литва с.-д.-ларынын бирләшдиричи гу- банкы (1950), Бай почтамт (1950—53), лар истеһсал едир. Бир сыра автомобил

1901 илдә «Искра» групу, 1903 илдә (1964), идман саразы (1966), Суидма- мишдир. 1982 илин апрелиндә МАЗ-500
РСДФП-нин Минск групу japaдылмыш- ны capa jы комплекси (1965—63) вә с. серијасындан 500 мининҹи автомобили
ды. м. фәһләләри 1905—07 илләр ин- Хатирә абидәләри: В. И. Ленинин аби- бурахмышдыр, Ленин ордени вә Ок
гилабында фәал иштирак етмишләр. М. - дәси (тунҹ, гранит, 1933), Гәләбә мону- тјабр Ингилабы ордени илә тәлтиф
дә Совет haкимијjәти 1917 ил октјабрын мeнти (гранит, 1954), Јакуб Колас
25-дә (нојабрын" 7-дә) гурулмушдур. Јанка Купаланын абидəлəри (һәр ики- 1938 ил јанварын 15-дә тәшкил eдилмишМинск ВиЛАЈәти-БССР-дә вил.
БССР japaдылдыгдан (1919, јанвар) си тунҹ, 1972) вә с.
сонра онун пајтахтыдыр. 1941 ил иjу- БССР-ин əн бөјүк мәдәнијjәт вә дир. Саh. 40,8 миң км2. ӘҺ. 1548 мин
нун 28-дә алман фашистлари тәрәфин- елм мәркәзи олан М.-дә 13 али мәктәб (1981, 1 јанвар; Минск ш. истисна ол
дән ишғал олунмуш, 1944 ил иjунун 3-дә (о чүмләдән Белорусија Дөвләт уни- магла).22 р-ну, 17 шәһәри, 23шәһәр
азад едилмишдир. Ленин ордени илә верситети), 200-дән чохкитабхана, типли гәс, вар. Мәркәзи Минск ш.-дир.

Табиәт. Сәтһи тәпәли дүзэнликдир.тәлтиф олунмушдур (1966). Гәһрәман Бөјүк Вәтән мүһарибәси Тарихи Му
шәһәрдир (1974). Шм.-г. һиссасини Минск јүксəклији,зеји, РСДФП-нин 1-ҹи гурултарынын
м. ССРИ нин ири сәнаје, елм вә ев-музеји, БССР Дөвләт Музеји, . ш. һиссәсини Məркәзи Березина дүзән

сәнa je cahəсимашынгајырма вә метал зејләри вә с. музејләр, опера вә балет, Дашдуз, тикинти материаллары, ка
Əсас Купаланын, Ј. Коласын әдәбијјат му- лији, ҹ. һиссәсини Полесје овалығы

e'малыдыр. Ири мүəссисәләри: трак- драм, кәнҹ тамашачылар, мусигили ко- лиум дузу вә с. Иглими мулајим кон
автомат хәтләр, диjирҹәкли јатаг, со- ja, сирк вә с. фәалијjәт көстәрир. Бело- тиненталдыр, Орта темп-р јанварда

4.-г.-дә —5,8-дән шм.-ш.-дә -7,2°С-jә
гэдәр, ијулда мувафиг олараг 17,3 вә
18,3°С-дир. Иллик јағынты 550—700
мм. Əсас чајлары: Березина, Птич,
Случ. Неман, Вилија вә с. Ән бөјүк
көл.ләри: Нароч, Mјадел, С вир, Сел
јава вә с. Су анбарлары (Солигорск,
Заславл, Тјубан, Вилејка) japaдыл
мышдыр. Әcacән, чимли подзол, торф
лу батаглыг вә аллүвиал торпаглар
ja jылмышдыр. Әрaзинин 37% -и ме
шәдир. Сығын, чөлдонузу, дәлә, дов
шан, тетра гушу, кəклик, чај гундузу,
чај самуру вә с. вар.
әһали. Әcacән, белоруслар, руслар

вә украјналылар jашајыр. Орта сыхлыг
1 км?-дә 37,9 нәфәрдир (1981). Шәһәр
əh. 38%-дир. Ири шәһәрләри: Борисов,
Молодечно, Солигорск, Слутск, Жо
дино.

Təcəрруфат. М.в. БССР-ин јүк
сәк инкишаф етмиш сәнa je р-нларындан
дыр. Әсас сәнaje cahəлəри: машынгајыр
ма вә метал е'малы, кимја, jүнкүл вә
јејинти. Енеркетикасы јерли (торф)
вә қәтирилмә (көмүр, нефт, тәбии газ)
хаммала əсасланыр. Тәбии газ Дашава
(УССР-Минск газ кəмəри васитаси

9 илә нәгл олунур. Машынгајырма вэ
метал е'малы мүəссисəлəри, əсасəн, Жо

Минск. 1, В. И. Ленин адына мејдан. Һөкумот еви. 2. Јени jaшa jыш рајонла дино (Белорусија автомобил заводу),
рындан бири. 3. Һәмкарлар иттифагынын мәдәнијjәт сарајы. 4. Вағзалјаны Борисов, Молодечно, Слутск вә Дзер

мејдан. жинскдəдир. Старобин калиум дузу
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јатағы əсасында кимја сәнајеси инки- минтс Исаак Израилјевич (д. 3.2. зыл ш.-ләрини əлагәләндирән автомо
шаф етмишдир. ССРИ-дә истеһсал еди- 1896, индики Днепропетровск вил., Кри- бил јолу үстүндəдир. Əh. 63 мин (1981).
лән калиум күбрәләринин 40% -индән нички к.)-совет та- М.-дә кәндлиләрин ағгвардијачылара
Чохуну М.в. верир. Тикинти материал рихчиси. ССРИ EA гаршы үсјаны (1918) баш вермишдир.
лары истеһсал едилир. Јерли вә ҝәти акад. (1946; м. үз- В. И. Ленин Шушенскоједә сүркүндә
рилмә одунҹаг əсасында фанер-кибрит, вү 1936), Сосиалист оларкән (1897—1900) дәфәләрлә М.-дә
ағаҹ e'малы комбинатлары, пианино, Әмәји Гәһрә маны олмушдур. М.-дә jүнкүл вә јејинти
мебел ф-кләри, тахта-шалбан 3-ду вә с. (1976). Ленин мү- сәнаје мүəссисәләри; к.т.-нын механик
ишләфир. Сәна је мәһсулунун тәгр. 1/3 кафаты лауреаты ләшдирилмаси техникуму, педагожи,
ини јејинти сәнајеси вериp. Jүнкүл сә (1974), ССРИ Дөв- мәдәни-маариф мәктәблəри, драм теат
на јенин тикиш, кəтан е'малы, дәри-аjаг ләт мүкафаты лау- ры, өлкәшүнаслыг музеји вар. 1739
габы cahəлəри вә с. инкишаф етмишдир. реаты (1943, 1946). илдә салынмышдыр.
К.т. сүдлүк-әтлик hејвандарлыг са 1917 илдән Сов.Икі минЎСКУЛ ЈАЗЫсы — jалныз ми -
һәси үзрә ихтисаслашмышдыр. 319 үзвү. Bәтәндаш мү- нускуллардан, јə'ни сəтри həрфләрдән
к-з вә 226 с-з вар (1979). Умуми әкин Карибәси илләриндә ибарәт олан гәдим вә орта әсрләр латын,
саh. 1180 мин һа-дыр (1980). Әcacән, (1918—20) Гызыл јун (о ҹүмләдән Бизанс) јазысы.
картоф, дәнли (арпа, човдар, буғда Ордуда си јаси ишчи олмушдур. МДУ- М.ј. 8 әсрин сонунда сүр'әтли јазы,
вә с.), техники (кəтан, шәкәр чулунду- да (1932—49), Сов. Икп мк јанында јахуд курсив хәттинин давамы кими ла
ру) вә jем биткиләри әкилир. 1,4 млн. Али Партија Мәктәбиндә (1937 — 49) ка- тын (Каролинг минускулу, 8 эсрин со
гарамал,1,2 млн. донуз, 93,7 мин гоjун федра мудири, Иҹтимаи ЕА-нын проф. ну— 15 əср; готик минускул, 12—15
вар (1978). д.ф.-ларынын уз. 836 км, (1947—50,) В. И. Ленин ад. Москва Пе- әсрләр) вә јунан (јунан сүр'әтли јазы
бəрк өртүклү автомобил јолларынын дагожи Ин-тунда кафедра мүдири сы 9—10 әсрләр) әлифбалары әсасын
уз. 9,6 мин км-дир (1977). Березина (1950—79) ишләмишдир. 1954 илдән да јаранмышдыр. 13 әсрдән латын ја
чајы кәмичилијə јарарлыдыр. Һава ССРИ EA ССРИ Тарихи Ин-тунда баш зысында мајускул јазысы вә м.ј. həрф
нәгл. инкишаф етмишдир. Вил. 2 дәфә елми ишчидир. Әсәрләри Сов.ЙКП, Бө- ләриндән истифадә едилмишдир.
(1967, 1970) Ленин ордени илә тәлтиф jүк Октјабр сосиалист ингилабы, Вә
олунмушдур. тәндаш мүһарибәси, совет ҹәмијjәти вә ма, пер. с нем., М., 1979.Әд.: Фридрих и... История пись

Мәдәни гуручулуг вә сәһијjә. Али бејнәлхалт мүнасибәтләр тарихинә аид
мәктәбләр, бөјүк мәдәни-маариф мүәc- дир. 2 дә фә Ленин ордени, 4 башга ор- минҹИВАН — Азәрб.ССР Зәнкилан
сисəлəри Минскдəдир (бах Минск мә- ден вә медалларла тәлтиф едилмишдир. р-нунда шәһәр типли гəс. м. гәc. co
галәсинə). Ивенетсдә Ф. Е. Дзержин- Әсәрләри: Великая Октябрьская ветлијинин мəркәзи. Р-н мәркәзиндән
скинин хатирә музеји вар. Белорус ди- социалистическая революция и прогресс че- 12 км ҹ.-ш.-дә, БакынЈереван д.ј. кә
линдә «Минскаја прауда» («Минск ловечества, м., 1967; История Великого нарында, Араз чајынын сол саһилиндә,
Һәгигәти», 1950) вил. гәзети чыxыр. Вил. Октября, 2 изд., т. 1—3, м., 1977—79. дүзәнликдəдир. 2 орта, 1 сәккизиллик
радио ва телевизија верилишлари илә минтсэЈАН — Чиндә чај. Jaнcзы мәктәб, хәстәхана, рабитә шв'бәси, авто
јанашы, Үмумиттифаг вә респ. радио чајынын сол году. Уз. 793 км, һөв- мат телефон ст. вар. Бөјүк Вәтән мүһа
вә телевизијаларынын верилишлари зэсинин саh. 134 мин км2. Миншан рибәсиндә һәлак олмуш Һәмјерлиләрин
ретранслјасија олунур. Минск вил. д-рындан башланыр. Сычуан чөкəкли- шәрәфинә абидә гоjулмушдур.
хәстәханасынын әразисиндә 2 минерал јини кечир. Јајда дашгынлар олур. Ор- миоГРАФ (јун. mуѕ— әзәлә...+grарhо
су булағы вар. Нароч вә Ждановичи та су сәрфи 3000 м3/сан. Ченду ш.-ндән — јазырам)—әзәлә jығылмаларынын
респ.-нын курорт мәркәзләридир. кәмичилијə јарарлыдыр. Сувармада ис- график тәсвирини јазан ҹиһаз.
Минск кнЈАЗлығы—1101 илдә тифадә олунур. Ибин ш. М.-ын мән- миозин-фибриллјар зүлал; Мио
Полотск кнјазлығындан арылмыш удел сәбиндәдир. фибрил адланан әзәлә лифләринин баш
кнјазлығы. Свислоч, Друт, Березина минтозЈАН-Чиндә чај. Уз. 577 лыҹа компонентләриндән бири. Әзәлә
чајлары һөвзәсиндә јерләширди. 1119 км, һөвзәсинин саh. 60,8 мин км2. Әса- зүлaллaрынын үмуми мигдарынын 40—
вә 1129 илләрдә М.к.-ны Кијев кнјаз- сән, Уjшан д-рынын голларында ахыр. 60% -ини тәшкил eдир.
лығы тутмушду. 12 әсрин орталарын- Тајван боғазына төкүлүр. Јајда даш, миозит [јун, mys, myos — әзәлә]—
да мүстәгиллик әлдә етмиш, Полотск гынлар олур. Орта су сәрфи тәгр. 2000 скелет әзәләләринин илтиһабы, Әcacән
кнјазлығынын вә монгол-татарларын м?/сан. Ашағы ахыны кәмичилијə ја- бүтүн әзәлә системини әһатә едир, jә'
истиласына гаршы мүбаризә апармыш- рарлыдыр. Сувармада кениш истифадә ни

ды. 1326 илдә Бөјүк Литва кнјазлы- олунур. СЕС вар. Нанпин ш. М. саһи- м. мүхталиф хәстәликләрдә, ән чохполиомиозит формасында кедир.

ғыңа бирләшдирилмишди. линдадир.

минтос Александр Лвович (8.1.1895, минус (лат. minus— даhа аз), мән- тәлијиндә мүшаһидә едилир. Хәстәликбирләшдириҹи тохуманын системли хәc

Ростов-Дон—29.12.1974, Москва) — ра- фи—чыкма әмәлини вә мәнфи әдә-кәскин, јарымкӘскиндиотехника вә фи- ди көстәрмәк үчүн ишарә. Мәҹази мә' вә хроник фор
мада олур. Хәстәлик əсасəн дәридә шиш

зика саһәсиндә совет нада чатышмазлыг, нөгсан вә түсур кинлик, гызарты (дерматомиозит) иләалими. ССРИ EA кими ишләдилир.
тəзаһүр eдир. Хәстәлијин өзүнәмәхсусакад. (1958; м. үзвү минУСА чөќәклији, Хакаси

1946). Сосиалист ја - Минуса чөкəклији формасы паразитләрин (трихинелла,

Әмәји Гәһрәманы Краснодарск өлкәсинин ҹ.-унда Гәрби ехинококк) төрәтдији паразит м.-дир.
(1956). Ленин мү- Сајан, Шəрги Сајан вә Кузнетск Ала- әламәтләри: әзәлә зәифләфир, ағ
кафаты лауреаты таусу арасында дағарасы чөкəклик. рыдыр, һәрәкәтләр позулур. Муали
(1959), ССРИ Дөв- Сәтһи, əсасән, уваллы дүзәнликдир. ҹәси: hормонал препаратлар, вита

ләт мүкафаты лау- hүнд. 200—300 м-дән 700 м-ә гәдәрдир. МИОКАРД (мио...+јун кardia — үрәк)минләр, ағрыкәсэн дәрманлар вә с.

реаты (1946; 1951). Иглими кəскин континенталдыр. Орта
1918 илдә Дон ун- темп-р јанварда — 16-дан — 20,5°С-jә —Ypəјин əсасыны тәшкил едән әзәлә
тини, 1932 илдә (бә'зән —52°С), иjунда 18,2—19,6°С гаты. М. eнинә золаглы әзәлә тохума
Москва Рабитә Мү- (бә' зән 45°С). Иллик јағынты 240 — cындан ибарәт олуб әзәлә һүҹејрәләрини

Һәндислари Ин-туну битирмишдир. м. 500 мм. Əсас чајлары Јенисеј вә онун сых бирләшдирир. м. Үpəјин фасилә
күчлү радиостансијаларын лајиһәлән - голлары Абакан, Oја вә Тубадыр. Чох сиз, ритмик, автоматик jығылыб бо
дирилмәси вә тикинтисинә рәһбәрлик лу көл вар. Сәтһиндә шијавлы-шырымлы шалмасыны тә'мин едир.
етмишдир. 1957 — 70 илләрдә ССРИ EA чөлләр, дағәтәји мешә-чөл үстүнлүк тәш- миокАРД ИНФАРКТЫ —үрәк әзә
Радиотехника Ин-туна башчылыг ет- кил eдир. Чөкəклијин əтрафында тоз- лә некрозунун бир формасы; Үрәк то
Мишдир. Əсас тэдгигaтлaры радиотеле- ағаҹы, Сибир гарашамы мешәләри вар. хумаларыны гидаландыран вена артери
фон модулјасијасы системлəринин he- М.ч. Ҹəнуби Сибирин мүһүм к.т. р-н- jаларында ган ҹәрәјанынын кəскин ча
сабланма методлары вә нәзәријjәсинә, ларындандыр. Әкинчилик-бағчылыг, тышмазлығындан баш верир. Таҹ да
чох хүчлү радио верилиши стансијала- бостанчылыг, әтлик-сүдлүк һејвандар- Марларда ган ҹәрәјанынын чатышмаз
рынын јени системли истигамәтләнмишлыг, атчылыг инкишаф етмишдир. Дә- лығы вена артеријаларында гәфләтән
антеналарынын japaдылмасына вә с.-jә мир филизи, даш көмүр вә с. фајдалы ган ахыны кәсилдикдә, јахуд вена да
аиддир. 4 дәфә Ленин ордени, башга газынты jатаглары вар. марлары Миокардын оксикенә олaн тә
орден вә медалларла тәлтиф едилмиш- минусинск — РСФСР Краснојарск ләбатыны өдəмəдикдә (ишемија) тө
дир. ССРИ ЕА-нын С. Попов ад. өлкәсиндә шәһәр. Јенисеј чајы саһи- рәфир. М. и. əсасəн (98% ) вена артерија
гызыл медалына лајик көрүлмүңдүр. линдә җәми дајанаҹағы. Абакан вә Гы- ларынын атеросклерозундан әмәлә қа
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чохлир. М.И.-на вахт үрәк-дамар хәстәлији. Сәбоби: оксикен, витамин вә әhәнкдашыдан ибаратдир. Нах. .

тромбозу сәбәб олур. Вена дамарла- чатышмазлығы, үрәк әзәләсинин һәд - МССР-дəки М.ш. чөкүнтүлэриндә дуз
рында тромб әмәлә кәлмәси үмуми сиз јорулмасы, зүлал, карбоһидрат вә jатаглары вар.
позғунлуглардан (ганда лахталанмаја електролит мүбадиләсинин позулмасы, «МИР,— елми-техники нәшријјат.
гаршы маддәләрин—hепарин вә фиб- hабелә интоксикасија (алкоголизмдə), ССРИ Дөвләт нәшријјат, Полиграфи
ринолизинин мигдарынын азалмасы) ендокрин позғунлуғу вә с. М.-нын илк ја вә Китаб Тиҹарәти Ишләри Комитә
вә јерли дəјишикликләрдән (дамарын дөврүндә чох вахт субјектив әламәтләр си системинә дахилдир. 1946 иллә Ха
дахили гишасында кәлә-көтүрлүк әмәлә олмур, тәнҝнәфәслик, үрәкдә хошакал - риҹи Әдәбијјат Нәшријаты кими Моск
кәлмәси, ган ҹәрәјанында бурулғанлаш- мәз һисс ола биләр. М. үрәк әзәләси- вада japaдылмышдыр; 1964 илдән
ма, ахынын заифләмәси вә с.) олур. нин jығылма гүввәсини азалдыр, бу «М.» ады илә фәалијjәг көстәрир, «М»
М.и. хәстәнин ади иш фәалијjәти арт- да үрәк чатышмазлығы илә нәтиҹәләнә ријазиј јат, нәзәри механика, физика,
дыгда да инкишаф едир. Үрајин иши биләр. Муалиҹәси: М.-ја сәбәб кимја, биолокија, астрономија, кеоло
артдыгҹа онун оксикенә вә гида мад- олан хәстәлији арадан галдырмаг, үрәк җија, космонавтика вә с. елмләр үзрә
дәләринә тәләби артыр. Белә ки, там әзәләсинин мүбадилә просесини јах- хариҹдә чыкмый вә рус дилинә тәрҹү
дамарларын атеросклеротик дəјишик- шылашдыран дəрманлар вә с. мә едилмиш монографијалар, тәдрис
лији адекват ган ҹәрәјаныны артырыр, миоКАРДИт (мио... + јун. kardia— вәсаитләри, елми-күтләви, елми фан
нәтиҹәдә үрәк әзәләсинин ишемијасы- үрәк)-үрәк әзәләсинин (миокард) ил- тастик әдәбијјат, совет елми техники
на, бә'зән М.и.-ңа сәбәб олур. М.и.- тиһабы. Сәбәби; инфексион хәстә- әдәбијјатынын инкилис, испан, алман,
ны илк дәфә 1909 илдә рус алими ликләр, оҹүмләдән вирус хәстәликлари, əpəб вә с. Дилләрә тәрҹүмәсини нәшр
В. П. Образтсов вә н. д. Стражеско аллеркија вә с. Грипдән төрәнән м. едир.
тәсвир етмишләр. М.и. әсacән, сол аутоиммун-аллеркик амилдән баш ве - «МИР»—ГИЈш үзвү олан Авропа өл
мә'дәҹијин арха, јахуд өн диварында рир; грип кечдикдән сонра онун төрәт - кәләринин бирләшмиш енергетика сис
олур. М.и.-нын јајылмыш формасы дији м. узун мүддәт давам едир. Ҹә- темлəри (БЕС). Милли енеркетика
мә'дәҹијин өн вә ја арха диварынын нуби Америка, Африка вә Полинезија- системлəринин паралел ишинин тәш
бөјүк бир наһијәсини әһатә едир. Тәд- да тəсадүф олунан М. паразитар мән- кили иштиракчы өлкәләр арасында
риҹән некротик күтлә соврулур. 6—7 шәли олур. м. диффуз, јахуд оҹаглы, електрик енержисинин гаршылыглы мү
Һәфтәдән сонра јериндә бирләшдириҹи хәстәлијин ҝедишинә көрә кəскин, ја- бадиләсини, енеркeтика системләриндә
тохума чапығы әмәлә кәлир. М.и. əса- рымкəскин вә хроник олур. Хәстәлик ишин сәмәрәлилијини, истеһлакчыла
сән кишиләрдә (40 jашындан јухары) jүнкүл, чох ағыр (өлүмлә нәтиҹәлә рын електрик тәҹhизатынын е'тибар
тəсадүф олунур. Папирос чәкмә, шәкәр- нән) формада кечир. Кəскин М. зама- лылығыны артырмаға вә с. имкан верир.
ли диабет, пијләнмә, азһәрәкәтли həјат ны заифлик, тез јорулма, тәннәфәc- 1977 илдә БЕС-нин електрик ст.-лары -
тэрзи вә с. М.и.-нын баш вермәсини лик, үрәк наһијәсиндә ағры вә аритмија нын күҹү 84 млн. квт, електрик енер
тезләшдирир. Ми, чох вахт стенокар- мүшаһидә едилир. Белә хәстәләр сол- жиси истеһсалы 407 млрд. квт-саат,
дијанын ағыр тутмасы илә (дөшарха- ғун олур, Онларын артериал ган тəзји- електрик енержиси мүбадиләси 22 млрд.
сы наһијәдә ағры, ағрыларын гола, ги ашағы дүшүр, веноз гап тəзјиги гал- квт-саатдан артыг олмушдур. БЕС-ә
күрәјә верилмаси вә с.) мүшајиәт олунур. хыр, бојун веналары шишир, үрәји бө- 34 дөвләтләрарасы електрик өтүрүҹү
Бу ағрылары бә'зән дaмapкенәлдән јҮjүр. Ревматик, идиопатик вә дифте- хәтти дахилдир (бунлардан 9-у 400 кв,
дәрманлaрлa (валидол, нитроглисерин), рија Мәншәли м. мә'лумдур. Ән ағыр 18-и 220 кв ҝәркинликдəдир). 1978 илдә
Һәтта наркотик маддәләрлә дә арадан форма идиопатик М.-дир. Муали- Виннитса (CCРИ) вә Албертиріша (Маҹ.
галдырмаг олмур. Бә'зи һалларда М.и. ҹәси: там сакитлик, витаминләр (С, в XP) арасында 750 кв кәркинликдә елек
ағыр боғулма әламәтләри, гастроложи групу), стероидли һормонлар, инфекси- трик хәттинин ишә салынмасы БЕС
вәзијjәтлә (гарнын јухары наһијәсиндә ја вә аритмијаја гаршы дәрманлар вә с. илә ССРИ нин Ваһид Енергетика Сис
ағры) тəзаһүр eдир. Темп-р јүксəлир, Әд.: Абдулла јев ҹ., Дахили теминин паралел ишинин башланғыҹы
ганда лејкоситләрин мигдары вә бә'зи хасталикләр, Б., 1967; Максимов в. олмуш вә БЕС ин күҹү тәгр. 300 млн.
ферментләр чохалыр, еритроситләрин А., Миокардиты, л., 1979. а .
чөкмә реаксијасы сүр'әтләнир. Дүзҝүн миоКЕОсинклиНАЛ (јун. mtion— мир Бәччә (?—1881) Икинчи Ин
диагноз електрокардиограма əсасəн даhа аз, даһа кичик + хеосинклинал)— килтәрә-Әфганистан мүһарибәси (1878
го јулур. Хәстәлијин ҝедишиндә ән ағыр платформа илә јанашы јерләшмиш вә — 80) заманы инқилисләрә гаршы халг
вәзијjәт М.и. нын кардиокен шок ки- hәмин бүнөврәдә japaнмыш кеосинкли- үсјанынын рәһбәрләриндән бири. Мән
ми ағырлашма вермасидир. Бу заман нал саһәләрин, əсасын, хариҹи һиссәлә- шәҹә кәндли, миллијjәтчә тачик иди.
ган тəзјиги кəскин ашағы дүшүр (90/60 ри. Адәтән, чөкмә (әсacән, карбонатлы) Әмир Əбдур-Рәһман Пакимијjәт башы
мм ҹ. сүт.), сојуг тәр, умуми заифлик гатын үстүнлүјҮ, заиф магматизм вә на кәлдикдән (1880) сонра" партизан
әмәлә кәлир, үрәк ритминин позулма- метаморфизм тəзаһүрлəри илә сәҹијjә- дәстәләри дармадағын едилди, М.Б.
сы (аритмија) вә с. әламәтләр олур. Ләнир. М. јанашы дахили евҝеосинкли- e'дам олунду.
Муалиҹәси; хәстәнин тә'ҹили нaллaрлa мүгајисәдә даhа аз мүтəhəр- МИР ВЕЈС (?—1715, Гәндәһар)-әфган
госпитализасијасы, јатаг режими, ан- рикдир вә онлар гырышыглыға евҝео- тајфасы килзайлəрин башчысы. 1709
тикоагулјант вә фибринолитик маддә- синклиналлардан даһа кеҹ ҹәлб олунур илдә гәндәһарда Сәфәниләрин һөкм
ләр, нејролептик препаратлар; үрәк вә с. «М.» терминини 1964 илдә алман ранлығына гаршы азадлыг үсјанына
чатышмазлығында үрәк гликозидлари, кеoлoгу X. Штилле таклиф етмиш дир. башчылыг етмишдир. Үсјан нәтиҹәсин -
сидиктован дəрманлар. М.и. кечирмиш миолокиЈА (мио... #локија) әзә- дә japaнмыш мүстагил эмирлијин (бах
хәстәләр узун мүддәт режим сахлама- ләләрдән бәһс едән елм; анатомијанын жилзаи амирлији) илк Һакими (1709—
лы, ағыр физики, јахуд емосионал кәр- бир һиссәси. 15) олмушдур.
кинлик тəлəб едән ишлә мәшғул олма- миомА (мио—јун. бma—шиш адла- мир әли тәБРИзи ибн Илјас (1330
малы, ачыг һавада кәзмәли, мүалиҹә рында шәкилчинәзәлә тохумасынын — 1446) Азәрб. хәттаты. Классик бә
бәдән тәрбијəси илә мәшғул олмалы- саламат шиши. Саја әзәләләрдән (ушаг- дии хәтт нөвлəринин маһир устасы ол
дыр. Белә хәстәләр витаминләрлә зән- лыг, мә'дә, бағырсаг, дәри) төрәјән М. мушдур. Орта эср мүәллифлари ону
кин гида илә гидаланмалы, түнд чај вә лејомиома, көндәлән золаглы нәстә°лиг хәттинин јарадыҹысы һесаб
гәһвәдән имтина етмәлидир. јахуд үрәк әзәләләриндән төрәјән м, едирләр. «Нәсхә вә «тә'лиг» хәтләринин

әд: Абдулла јев ҹ. м., Үрәк- исә рабдомиома адланыр. Надир əсасында japaдылмыш «нәстә'лиг» хәт
дамар хәстәликларинин диагностикасы вә һалда тəсадүф олунур, операси ја зама- тинин система салынмасы, мүстәгил

мүалиҹәси, Б., 1963; Атаки шиев А., ны ашкар едилир. хәтт үслубу кими формалашмасы, 15
Куприянов в., Морфология нервно- миопиЈА—бах Јахынданкөрмә. әсрдән Јахын вә Орта Шәргдә кениш
го аппарата сердца при инфаркт миокар- миоСЁн шөбәси (ЕПОХАСы) јајылмасы М.Ә.Т.-нин фәалијjәти илә
да, Б., 1977; Грицюк А. И. Гватуа (јун, méion — даhа аз +kаinos—јени)— бағлыдыр. 0, һәм дә шаир олмушдур.
Н. А., следзевская И. К., Инфаркт Неокен системинин алт шөбәси. 1833 м.Ә.Т.-нин хәтти илә јазылмыш әсәрмиокарда, Киев, 1979.

илдә Ч. Лајел азырмышдыр. ССРИ-дә, ләр Ленинградда (M. J. "Салтыков Шед
МИОКАРДиодистРОФИЈА (мио... УССР, Крым, Шимали Гафгаз вә Түр. рин ад. китабхана), Лондонда (Брита
+кардио... + дистрофија), миокард ССР-дә ҝениш _jajылмышдыр. Азәрб. нија музеји) вә Теһранда (Милли ки -
дистрофијасы, кардиомио- ССР-дә Бөјүк Гафгаз дрынын ҹ.-ш.-ә табхана) сахланылыр.
патија— илтиһаб просеси олмадан, истигамәтләндији саһәдә, Кичик Гаф әд: Казиев А. Ю., Художествен
маддәләр мүбадиләсинин позғунлуғу газда, Күр Йори чајларарасы әрaзидә, ное оформление азербайджанской руко
илә әлaгәдар үрәк әзәләсинин (миокард) Талышда вар. Ҝил, гумдашы, меркел писной книги XII — XVI вв., М., 1977.
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МИР ЗЕЈНАЛАБдин тәБРИзи(?- портрет, мәнгәрә, хүсусилә театр деко- мир МУСТАФА ХАН (?—26.7.1814.
?)— 16 әсер Азәрб. рәссамы, хәттат вә расијасы, китаб вә журнал графикасы Ләнкәран)-Талыш ханы (1786—1814),
орнамент устасы. Әввәлләр Тәбриздә, саһәсиндә чохлу гијмәтли әсәрләр јарат- Гара ханын оғлу. Русиjаjа мејл көстә
бабасы вә мүәллими Султан Мәһәм мышлар. «М.и.-jа естетләшдирмә вә рән М.М.х. Аға мәhәммәд шаһ Гама
мәдин јанында, 1576 илдән исә Гәзвин- үслублашдырма тәрәфдарларындан тут- ра табе олмадыгда Иран гошунлары
дә сарај китабханасында ишләмишдир. муш бөјүк реалист сəнəткaрлaрaдәк Ләнкәрана һүҹум етди (1795). Хәзәр
Әсәди тусинин «Шәршасбнамә» әсәри- мүхталиф истигамәтли рәссамлар (м. дәнизиндә Русијанын Һәрби кәмиләринә
нин 1573 ил әлјазмасына (Британија в. Добужински, К. А. Сомов, л. с. архaлaнaн М.М.Х. Ләнкәран əһалиси
музеји, Лондон) вэ «Шаһнама»нин - Бакст, Н. К. Рерих, J. J. Лансере, ни Сары а.-на көчүрдү. Иран гошун
1576—77 ил әлјазмасына (Честер Битти А. П. Остроумова-Лебедева, Б. М. Ку- лары Азәрб.-дан чәкилдикдән сонра
китабханасы, Дублин) чәкдији миниа- стодијев, В. А. Серов вә б.) дахил иди. Ләнкәраца гајыдараг haкимијjәти јени
түрләр мә'лумдур. «М.и.» бирлији 1899—1904 илләрдә ејни- дән әлә алды. Русија — Иран мүһари

Әд.: Кази Ахмед, Трактат о
адлы журнал нәшр етдирмишдир. бәси (1804—13) заманы, 1812 илдә Иран

лиграфах и художниках, М.—Л., 1947. Әд.: Гусарова А. П., Мир ис- гошунлары Ләнкәран галасыны тутду.
кусства», Л., 1972. Ҝен.-м. П. С. Котлјаревскинин коман

«МИР И ПРОГРЕСС» — совет иҹтимаи миР МЕҺди хәЗАни Мир Һашым данлығы алтында Иран гошунларына
тәшкилатларынын радиостансијасы. Оғлу (тәгр. 1819, кечмиш Бәркүшад ма- гаршы һәрби әмәлијјат апаран Русија
1964 илдә Москвада japaдылмышдыр. һалынын Мәмирли к.—1894)— Азәрб. гошунларынын көмəји илә 1813 илин де
«Ми,п.» мүасир һәјатын актуал проб- тарихчиси, шаир, «Гарабағ тарихи» кабрында М.М.х. Һакимијjәтини бәрпа
лeмларини, бејнәлхал аләмдә вә мүх- әсәринин (беш әлјазма нусхаси мә'лум- едә билди.
тәлиф өлкәләрин дахили həјатында дур; Азәрб.CCP EA Республика Әл- МИР МҮСәBвир (?—?)—16 əср
баш верән һадисәләр һагтында совет јазмалары Фондунда сахланылыр) Азәрб. рәссамы, Тәбриз миниатур мәк
иҹтимаијjәтинин фикрини хариҹи өл- мүәллифи. Әрәб вә фарс дилларини мү- тәбинин нүмajәндәси. 1549 иләдәк Тәб
кә динлајиҹиләринә чалдырыр, динҹ кәммәл өjpəнмиш, ахунд олмушдур. риздә, сарај китабханасында чалыш
јанашы jашамаг сијасəтинин Ленин «Гарабағ тарихи» әсәри Гарабағ ханлы- мыш, 1549 илдән Моғол һөкмдары һү
принсипләрини шәрһ едир. Верилишләр ғынын japaнмасындан Түркмəнчај мү- мајун шаһын дә'вәтилә һиндистана кет -
11 хариҹи дилдә (инкилис, франсыз, тавиләсинәдәк (1828) олан дөврү əhaтә мишдир. «Сәрхан бəј сүфрәчи» вә с.
алман, испан, әрәб, Чин вә с.) апары- едир. Мүгәддимə, 24 фасил вә сон сөз- портретләри, «Шаһнамә»нин 1537 ил
тыр. дән ибарәт олaн әсәр дини тәəссүбкеш- әлјазмасына (Метрополитен-музеј, Hју
«МИР ИСКУССТВА»—19 әсрин 90- лик мөвгејиндән јазылса да, Гарабағ Јорк) вә Низами «Хәмсәэсинин 1539—
ҹы илләриндән 1924 иләдәк Петербург- ханлығынын сијаси тарихинин өjpәнил- 43 ил әлјазмасына (Британија музеји,
да фәалијjәт җөстəрмиш рус рәссамлыг мəси үчүн мараглы мәнбәдир. Хәзани Лондон) чәкдији иллүстрасијалар Шәрг
бирлији. «Ми,»-ның үзвлəри, əсасән, тәхәллүсү ше'рләр јазмышдыр. миниатүр сəнəтинин гијмәтли нүмунә
задэканлығын кечмиши илә әлағәдар М. А. Мүҹтәһидзадәнин мә'луматына ләриндәндир.
Мөвзулары ишләјәрәк керчәклији естет- көрә диваны олмушдур. Әд.: Казиев А., Миниатюры ру

ләшдирмә програмы илә чыxыш етмиш- әд: Гулијев ә. н., һәсәнов кописи «Хамсе» Низами 1539-1543 гг.,

ләр. «М.и.» лидерләринин (А. Н. Бе- и. М., Стригунов и. в., XIX асрдә Б., 1964; Керимов К., Султан Мухам
нуа, С. П. Дјакилев) јарадыҹылығы үс- вә xx эсрин әввәлләриндә Азәрба јҹанда мед и его школа, М., 1970.
лублашдырма вә шәртилијин инки тарих елминин инкишафы, Б., 1960; һү- МИР СЕЈИД əли [16 әсрин әввәли,

шафына тәсир көстəрмишди. М.и.» сында Азәрбајҹан тарихшүнacлығы,сензадə ə., XIX асрин икинчи јары- тәбриз—1570-ҹи илләр, Деһли (2)j—16Б.,
илә бағлы рәссамлар тарихи жанрда, 1967. әср Азәрб. миниатүр рәссамы. Тәбриз

миниатүр мәктәбинин нүмajәндәси.
Рәссамлығы атасы Мир Мусаввирдән

вә к. Беһзаддан өjpəнмишдир. 1549
илә гәдәр Тәбриздә Султан Мәһәммә
дин башчылыг етдији сарај китабхана
сында чалышмыш, і Тәһмасиб үчүн ha
зырланан «Шаһнамә» (1537, Метрополи
тен-музеј, Hју-Јорк) вә Низами «Хәм
сәэсинин 1539—43, Британија музеји,
Лондон) әлјазмаларына иллүстрасија
лар, Низами әсәрләринин сүжeтлари
əсасында мустәгил миниатүрләр (hap
вард ун-ти, Кембрич) ва портретләр чәк -
мишдир. «Мәҹнун Лејлинин чадыры
өнүндә», «Елчилик», «Бәһрам Ҝур ва
чобан», «Сарајда мусиги мәҹлиси» вә с.
миниатүрләри образларын реаллығы,
ҹанлылығы, колорит зəнкинлији вә де
коративлији илә фәртләнир. М.С.Ә.
көркəмли портрет устасы олмуш, атасы
нын (Лувр, Парис) вә б.-нын - портрет
ләрини јаратмышдыр. 1549 илдә М.С.Ә.
атасы Мир Мүсәввир вә б. сəнəткарлар
ла бирликдә Моғол һөкмдары һүмајун
шаһын сарајына дә’вәт олунмуш, 1555
иләдәк Кабилдә, сонралар исә Дәһлидә
ишләмишдир. 0, Моғол миниатүр мәк

Мир мүсәввир. «Әну
тәбинин јарадыҹыларындан бири ол

ширәван вә бајгушларын
мушдур. Һүмајун шаһын сифариши

сөһбәти». Низами «Хәмсә илә japaтдығы «Әмир Темурун нәc
синин 1539—43 ил тарихли ли» монументал композисијасына көрә
әлјазмасына миниатүр. М.С.Ә.-jә «Надир, үл-мүлк» ады верил

Британија музеји. Лондон. миш вә o, capaj e'малатханасынын рәи
си тә'јин едилмишди. Бу дөврдә «Әмир
Һәмзә дастанынын («Һәмзәнамә») 12
ҹилдлик әлјазмасынын һазырланмасы
вә бәдии тәртибатына рәһбәрлик М.С.Ә.
jә тапшырылмышды. Лакин һәр ҹил
диндә 200-дәк миниатүр-иллустрасија
верилмәси нәзәрдә тутулмуш бу әсәрин
јалныз 4 ҷилди М.С.Ә.-нин башчылығы

هام درب یپک و هنک یزاب شزومآ یرایپ ینپا رب ار دنا رید - نیا
تمہاب ،ےریت راب تناک
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Сумгајыт иншаатчыларынын фәдакар
әмәји аксини тапмышдыр. «Јолумуз ha
јанадыр» (1957) романында м.ә. Саби
Рин сурәти japaдылмыш, 20 әсрин эв

вәлләри Азәрб. зиjалыларынын һәјати
тәсвир олунмушдур. Фузулинин («Фү
зулинин поетик хүсусијjәтләри», 1940
«Фузули сəнəткарлығы», 1958), hабел
4. Мәммәдгулузадə, ə. Һагвердијер
Н. Нариманов вә б.-нын јарадычылы
ғыны, умумијjәтлә, 20 аср Азәрб. әдәбиj
јаты мәсәләләрини тәдгиг етмишдир.
Үччилдлик «Азәрбајчан әдәбијјаты.
тарихи»нин (1957—60) мүәллифләрин
дәндир. Педагожи вә елми кадрлар
һазырланмасында хидмати вар. Әсәр
ләри ССРИ халглары дилләринә вә бир
сыра хариҹи дилә тәрҹүмә олунмуш
дур. Октјабр Ингилабы ордени, 2 башга
орден вә медалларла тәлтиф едилмиш
дир.

Әсәрләри: Сечилмиш әсәрләри,
ч. 1—4, Б., 1967—68; Дағлар дилә ҝәлди.
Һекајəлəр вә повест, Б., 1978; XX аср
Азәрбајҹан әдәбијјаты тарихи, нәшр з,
Б., 1982 (Ф. Һүсејновлa бирҝә); Воскрес
ший человек. Романы и рассказы, М, 1959.

әд.: Азәрбајчан әдәбијјаты тарихи, з
ҹилддә, ч. 3, Б., 1957; Азәрбајҹан совет
әдәбијјаты, Б., 1966; Азәрбајҹан совет әдә

Мир Сејлд Әли. «Мәҹ бијјаты тарихи, 2 чилддә, Б., 1967; Мир
нун Лејлинин чадыры өнүн- Мәлал. Библиографија, Б., 1968; Исма
дә.. Низами «Хамса»синин jылов J., Мир Мәлалын јарадычылығы,
1539—43 пл тарихли әлјаз Б., 1975; Очерк истории азербайджанской
масына миниатүр. Брита советской литературы, М., 1963.

нија музејп. Лондон.
МИРА-Балина бүрчүнүн оулдузу.
Мә'лум олан илк дəјишән улдуз. Дәји
шәнлијини алман астроному д. Фабри
сиус кәшф етмишдир (1596). Парлаг
лығы 2— 10,1 улдуз өлчүсү гадәр дә
јишир. Диаметри тәгр. 500 млн. км, Кү
нәшдән мəсафаси 77 парсекдир.
МИРА (фр. mirer — тушламаг, ишы

тамамланмышдыр. М.С.Ә. 1570 сығынды. Сонралар вәтәнә гајытмаг ис- ға бахмаг, нишан алмаг) — азимутун
илдә Мәккә зиjapəтинә кетмишди. Бә'- тәдикдә өлдүрүлмүшдүр. өлчүлмәсинә нәзарәт үчүн ишладилән

зи мәнбәләрдә рәссамын Мәккәдә, ди- МИР ҹәлАЛ (тәхәллүсү; там ады вә марка вә ја әшја. Чох ишләдилән М.
кәрләриндә исә гајыдандан сонра деһ- фамилијасы Мир ҹәлал Әли оғлу Па- узунфокуслу (фокус мəсафаси 100—
лидә өлдүү көстəрилир. М.С.Ә. һәм шајев; 26.4.1908, 200 м) вә коллиматор линзаларындан
дә шаир олмуш, «Ҹүдан» тәхәллүсү Әрдәбил— 28.9.1978, ибарәт олуб, нәзарәт едилән ҹиһазын
илә гәзәлләр. јазмышдыр. Бакы)— Азәрб. совет јахынлығында шм.-дан ҹ.-а гурулур.

Әд.: Керимов к., Азербайджан јазычысы, әдәбијјат- Xəтасы 0,05-дир.
ский художник XVI века Мир Сеид Али, шүнас. Филолоки- МИРАБ (әр. - —haким, эмир
в кн.: Исследования и материалы по архи ја е.д. (1947), проф. + фар. 1-су-кечмишдә бир сыра
тектуре и искусству Азербайджана, Б.,
1966; Грек Т. В., Индийские миниатюры (1948). Азәрб.CCP Шәрг өлкәсиндә, о чүмләдән Азәрб.-да
16—18 вв., М., 1971, с. 7—9. әмәк,дар елм хадими сувaрмa ишларини идарә едән шәхс. М.

(1969). Азәрб. Ленин лар чајларда бəнд вә дәһнәләрин тикил
МИР тәги (тәхәллүсү Мир: Әсл комсомолу мүкафа- масинә, суварма каналларынын (ана
ады Мир Mәhәммәд Тәги) (1724, Агра ты лауреаты (1968). архларын) чәкилмасинә, сујун бөлкү
1810, Лакһнау-һинд шаири. Урду вә 1944 И.Т.Дэн Сов, илә пајланмасына нәзарәт еді/рдиләр.
фарс дилләриндә јазмышдыр. Урду ди ИКП үзвү. В. И. Адәтән үч илдән бир сечила М.-лар
линдә 6, фарс дилиндә 1 диваны, 20 Ленин ад. АПИ-нин әмәк һarгындан әлaвэ, зорла кандлиләр

дән чох мəснәвиси, автобиографик «Зик- филолокија факүлтәсини битирмишдир дән пул вә с. алырдылар. Ири чајларда
ри-Мир» әсәри вар. Поезијасында су- (1935). 1961 илдән АДУ-нун Азәрб. суварма шәбәкәсинин ики-үч М.-ы

филик вә кәдәр мотивлари илә јанаәдәбијјаты тарихи кафедрасынын мү- олурду. М. вазифасинә, асасəн бај
шы, һуманист мејлләр дә əксини тап- дири ишләмишдир. Әсәрләри 1928 ил- вә мүлкәдарларын нүмajәндәләри се
мышдыр. дән чап олунмушдур. Јарадыҹылыға чилирди.

Әд.: Алиев г., Персоязычная ли- hекајәләрлә башламыш, ҹ. Мәммәдгу- әд.: Азәрбајтан тарихи, ч. 2, Б., 1964;
тература Индии, М., 1968; Основные про- лузaдә вә ә. Һагвердијевин сатирик, Гулијев Ш. А., Азәрбајчанда чәлтик
наведения иностранной художественной ли- јумористик ән'әнәләрини өзүнәмәхсус чилик (тарихи-етнографик тəдгигат), Б.,
тературы. Литература стран зарубежного орижиналлыгла давамВостока, М., 1975. етдирмишдир 1977.

(«Бој», 1935; «Бостан оғрусу», 1937; МИРАБИлЙТ (лат. mirabilis—фөвгәл'
МИР һәсән ХАН (?— 30.6.1832, Teh - Wөзүн ардын», 1939; «Вәтән "heкajәлә- адә, гәрибә; алман кимјачысы И. Р.
ран-Талыш ханы (1814), Мир "Мус- ри», 1942; «Һәјат hекајəлəри», 1945; Глаубер адландырмышдыр), глаубер
тафа ханын оғлу. Чаризмин һимајәсини Садә һекајәләр», 1955 вә c. китаблары). дузу— сулфатлар синфинә аид мине
гәбул етмиш мҺ.х. сонралар иранпә- Азәрб. да Совет haкимијjәти уғрунда мү- рал. Кимјәви тәркиби Na[SO,j.1он,О.
рәст феодалларын тә'киди илә Русија баризәјә һәср олунмуш «Дирилән адам» Моноклиник сингонијада кристалла
давлатиндән үз дөндәрдији үчүн Һаки- (1935), «Бир кәнҹин манифести» (1939) шыр. Гыса, призма шәкилли, и јнәвары
мијjәтлән салынды. Лакин Талыш ма- тарихи романларынын мүәллифидир. вә c. кристаллар, дәнәли вә тозвары ar
haллaрынын Иран ишғалчылары тәрә- Ачыг китаб» (1941) романында јени регатлар, хырда кристаллик габыглар
финдә

талан олунмасыны көрән һәјат гуруҹулугуна манечилик төрәдән- әмәлә кəтирир. Сәртлији 1,5—2, сых
М.Н.х. Иран дөвлəтинин дә һимајәсин - ләр сатира атәшинә тутулур. Јашылла- лығы 1480 кім?. Ашағы темп-рдапис
дән иТина етди. Бир мүддәт Мијан- рым» (1947) романында Бөјүк Вәтән мү- hәлл олдугундан (хүсусилә NaCl-ун
ку, мәшәләриндә далдаланан М.h.x. Һарибаси илләриндә Азәрб. зиjалылары- иштиракында) гышда дузлу сулардан
1826 илдә јеңидән Иранын һимајәсинә нын, Тәзә шәһәр» (1951) романында чөкүр. (Хәзәр дәнизиндә Гарабоғазгол

илә
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АБШ да Бөјүк Дузлу көл вә с.-дә олду- хил олмуш вә бригада кенералы рүт р нунун маркази. Автомобил јоллары
ғу кими). М. Кимја, шүшә вә с. сәнаје бәсиндә Шимал Ордусу дивизијаларын- говшағы. Бакыдан 337 км, Бәрдә д.і.
саһәләриндә, тибдә ишләдилир. дан бирина команданлыг етмишдир. ст. ндан 18 км аралыдыр. Тәртəр чајы
МИРAБO (Mirabeau) Оноре Габриел 1793 илин јанварындан Белчикадакы саһилиндә, Гарабағ дүзүндəдир. Јејинти
Рикети (9.3.1749, Билјон, Немүр ш. франсыз гоюунларынын команданы ол- сэнaјеси мүэссисəлəри, Расіі. Дөвлат

јахынлыгы 2.4.1791, Парис) — Бөјүк мушдур. 1798 илдә jенидән Инкилтэ К.Т. Истеһсал Техники To'минат Коми
Франса ингилабы хадими, граф. Геј- рәјә кетиш, Венесуеланын истиглалиј- 1эсинин рн шө'бэси, 6 үмумтэһсил мэк
ри ади натиглик мэһарәти колан М. нинг jэг утрунда мүбаризэсинин Тэшкили тоби, техники пешә мәктәби, мәдәнијjәг
ләриндә феодал мүтлэгијјот режимини барэдә Инкитәргә һөкумати илә даны еви, күтлэви китабхана, ушаг китабха
ифта етмиш, лакин сијаси идеалына шыглар алармыш, лакин мэгсэдинг пасы, кинотеатр, мәркәзи рії хэстәхана
көрэ сензли парламентли монархија- наил ола билмәмишди. Сонрадан АБIII a cы, ушаг хэстэханасы, вәрэм вә дәри
дан ирэли кедэ билмэмишди. Крал са- кәләрэк көнүллүлэрдэг ибарәт дәстә зөһрәви хасталиклар диспансерлэри вә с.
разы илә кизли сазишэ кирмиш (1790), топламыш, 1810 илдэ Венесуела хал- вар. Мирбэшир Гасымовун шэродина
бојүк мүкафат мүгабилиндэ онун кизли гынын азадлыг мүбариз с инэ башчылыг адландырылмышдыр.

Киаҝенти олмушдур (монархија деврил- етмишдир. Венесуела мүстәгил Довлэт МИРБәшИР НЕФТ ЈАТАҒЫ
дикдэн сонра ашкар едилмишди). Памф- с'лан едилдикдән (1811, 11 иjул) .сонра оваабад нефтли газлы саһ индэ, Тэр
летләр вә с. јазындыр. Әввэлҹә вәтэнпәрвәр силаһлы гүввәлэрин тэр чајынып сол саһилиндә Мирбэтчир

команданы, 1812 ил апрелин 3 дән псэ Ш. Эндэн ш. дадыр. Јатаг Шм. т. інстига
Әд.: Манфред А. З., Три порт: Венесуела респ. силаһлы гүлнэлэринин мэтдә узанан брахиантиклинал гыры

рета эпохи Великой рево баш команда 1ə'јин едилмишди. ШЫГла әлагодардыр. Щеоложи гуру
люции, М., 1979. Мүстэлэкә гонунлајрынын күчлү тээји луннунда Үст Табашир, Палеосен, Еосен,

МИРАЖ (фр. mirage), илтым, сэ ги алтында М., истиглалијјот угрунда Мајко, Үст Плиосен чөкүптүләри өjpə
раб атмосфердә ҹисимлә (во ја кө мүбаризни ишгт иракчыларына өлкоји нилмишдир. Гырышығын шм. -ш. ганады

jүн бир һиссаси ило) ејни заманда онун тәрк етмәјә иҹазэ верилмаси шəртилә 25—26°, ҹ.-г. ганады 14—15° буҹаг ал
мөһуми xəјалынын көрүнмәсиндэн 1812 ил иjулун 26 да 1слим һагтында тыда јатыр. Гырыпцығын енинэ исти
ибарәт оптик Һадис». Темп-рун (сых сазинии имзаламышды. Лакин із сонра гамэтиндә бир неча тектоник позғунлуг

лығын) па јланмасын дан асылы олараг həбс едиләрэк Испанијаја көндәрилмиш кечир. Сэнаје әһәмијjәтли нефт, эсасән,
hаванын сындырма әмсалынын дәјиш вэ hэбсханада өлүптүр. тырышыгын көмүлмүні ІМ. п. ганадын

мәси нотиҹэсиндә ҹисимдан кэлән ишыг Әд.: Лаврецкий И. Р.,'Фіране и да I вэ | Гаазанбулаг һоризонтларында

шүаларынын эјилмсиндән јараныр. ко де Миранда и борьба за независимость (Мајко серијасы) ашкар едилмишдир.
Темп-р һүндүрлүклә мүтəнасиб артдыг

Испанской Америки. М., 1976. Нефтин хүс. ч. (0,856—б,897. Cahəнин

да xəјал ҹисимдән јухары да (јухары МИРАНДА — Уран планетинин пејки. нефт газлылыг перспективлији күман
М.), азалдыгда исә ашагыда (ашағы М.) Диаметри тәгр. 500 км, планетин мәрки, Палеокен вә Мезозој чөкүнтүлэри
алыныр. Хэјал ҹисмин јанында (мас., кэзиндән орта мəсафаси 130, 4000 км дир. илә әлагодардыр.

исти дивар вэ га ја јахынлығында) да Американ астроному ҹ. II. Којнер кашф МИРБәшиР РАЈОНУ (1949 илэдэг
ола биләр. Чисим үфүгдэн ашағыда етмишдир (1948). Тэртэр рајону) — Азэрб.ССР-дә

јерлэш диклә онун јалпыз мөвһуми хә- МИРАНШАҺ (1368-— 21.4.1408) — Теј- инзибати р-н, 1930 илдә тәлкил eдил
јалы көрүнүр. Бир нечә М. ын топлан- мури һөкмдары, сәркэрдэ. Атасы Теј мишдир. 1963 илдә ләгв едилэрәк әра
масындан әмәлә кәлән мүрәккәб М. а мур ону Хорасан (1 38сі), Иран вэ Ираг зиси Бәрдә р-нуна верилмии, 1965 илдә
Морганын пәриси» (орта лат. fata (1393), "Азәрб. (1 402) haкими тә”јинет јенидән мустәгил р-н олмушдур. Саh.
Morgana) дефилир. Мәҹази мә'нада «М.» Мишди. Бир мүддэт Әлинҹәғаланын 412 км. Əh. 50 мин (1981, 1 јанвар).
термини «гејри həгиги», •yјдурма», мүһасирәсинә башчылыг етсә дә, мү Рнда 1 шәһәр, 49 кəнд вар (1981).

хүлја» мә'наларында ишләдилир. вәффәгијjәтсизлијә утрамышды. Аман Табиат. М.р. Күр-Араз овалыгынын

МИРАЛА (түркҹә miralay — сыз, гәлдар м. Азәрб. - дa haкимлик г. һиссәсиндәдир. Сәтһи дүзэнликдир,
алај башчысы)-1) полк (алај) команди - едәркән бир сыра шәһәр вә кәнди да- г.-дән ш.-ә мејиллидир. Антропогенин
ри; 2) Азәрб. да мүсaвaт ордусунда тытмыш, әһалинин сонсуз ннфрәтини чагылдашлы-килҹәли чөкүнтүләриндән
вә Түркијə ордусунда ( 30 ҹу илләрә газанмышды. Буна көрә дә Тејмур ону тәшкил олунмушдур. Фајдалы газынты
дэк) полковник. Һәтта һакимијjэтдэн узаглашдырмыш- сы: нефт (бах Мирбәшир нефт јата
МИРАН (?—?)—17 эср ашыг шаири, ды. Атасынын өлүмүндән сонра "haки- ғы) вә тикинти материаллары (чынгыл,
Миллијjәтҹә ермәнидир. Өмрүнүн чоху- мијjәт угрунда мубаризони давам ет гум во с.). Гышы гураг кечән мүлајим

ну Тэбриздә кечирміі, Азәрб. поезија- дирмиш, тәбриз јахынлыгында Тара исти јарымсәһра вэ гуру чөліглими
сына јахындан бәләл олмушдур. Әca - Тусифлә вурушмада өлдүрүлмүшдүр. вар, Орта темп р јанварда 2°С, ијул
сән, азəрб. -ҹа јазмышдыр. Ше'рлари Сурхабда дәфн олунмуш, сонра ҹәнa дa 25,9°С-дир. Иллик јағынты 360 мм.
Елиас Мушег тэрәфиндән јазыра алын заси Сәмәргәндә апарылмышдыр. Р-нун эрaзисиндән Тәртəр вэ Инчәчај,
мыш вә 1721 илдә тәртиб олунмуш «НәғМИРАТ. — һәфтәлик сатирик журнал. ч. сәрһәдиндән исә Хачын чајы ахыр.

мәлэр китабына дахил едилмишдир. 1910 илин иjунијул аjларында Бакы Шабалыды, боз вә чэмән боз торпаглары
Ше'рләриндә зулм вә әдaләтсизлијин да Азәрб. дилиндә чыхмылдыр (5 нөм. jajылмышдыр. Јовшанлы шоранотлу ја
тэнгиди илә јанашы, дини дүнјакөрү- pə). M.» «Молла Нәсрәддиннин тә'си- рымсәһралар, сезрәк коллу чэмэнликләр
шүнүн тә'сири дә гүрвэтлидир. ри илә нәшр eдилсә дә, демократик ис- jajылмышдыр. Мешәләр 560 һадыр.
Әсәри: Ермони шаири Миранын тигамәти ардыҹыл олмамыш, либерал hејванлары: түлкү, довшан, гумсичаны

азәрбајҹанҹа ше'рләри, Низами ад. Әдә
вә с.

мөвге тутмушдур.

бијат вә Дил Институтунун Әсәрлори, ҹ. МИР БәшЙР (1949 иләдәк Тәртәр) Әһали. Орта сыхлыг 1 км”-дә 121
9, 1956.

Әд.: Азәрбајҹан эдәбијјаты тарихи,
— Азәрб.ССР-дә шәһәр (1947 — 49 или нәфәрдир (1981). Ән бөјүк jашајыш мән

3 ҹилддә, ч. 1 Б., 1960; cəh. 446 — 47: Се- ләрдә шәһәр типли гэс.). Мирбәшир тәгәләри Мирбәшир ш., Азадгарагојун
јидов М., Азәрбајҹан-ермәни әдәби әла

лу, Сејдимли, Гарадағлы, Һачыгар

гәләр, Б., 1976. кәнд, һүсејнли, Сәһлаабад, Мәмилли,

МИРАНДА (Miranda) Франсиско (28.
Бəјимсаров кəндларидир.
Тасарруфат. М.р. к.т.р-нудур. Əсас

3.1750), Каракас — 14.7.1816, Кадис) тәсәрруфаты памбыгчылыг, hејвандар
Венесуела вәтәнпәрвәри, Испанијанын лыг, тахылчылыг, үзүмчүлүкдүр. Р-н
Америкадакы мүстәмләкәләринин да 14 к-з, 3 с-звар (1981). К.т.-на ја
тиглалијjәти уғрунда мүбаризанин рәһ рарлы торпаглар 35,1 мин һадыр (1981).
бәрләриндән бири. Франса респ.-нын Бунун 22,5 мин һаы шум јери, 2,6 мин
кен.-л. (1792). 1773 илдән испан орду ha-ы чохиллик биткиләр, 0,2 мин һа ы
сунда хидмәт етмишдир. Сонралар динчә гоjулмуш торпаглар, 0,5 мин
Куба вә Венесуела вәтәнпәрвәрләри ha-ы бичәнәкләр, 9,3 мин һа-ы отлаг
илә сых әлaгә japaдaраг азадлыг уғ лардыр. Суварылан торпаглар 26,6
рунда мүбаризәјә гошулмушдур. Испа мин һа-дыр. 22,5 мин һа әкин саһәсинин
нија илә мүбаризәдә јардым алмаг мәг 27%-индә дәнли ә дәнли-пахлалы бит
сəдилә Инкилтәрәдэ (1785, 1790), Руси киләр (әсәсән, бугда), 50%-индә техни
јада (1786—87) вэ c. өлкәләрдә олмуш ки биткиләр (памбыг), 2%-индә тәрэ
дур. 1792 илин мартындан Франсада ваз-бостан "биткиләри, 21%-индә иса
јашамыш, бурада ингилаби ордуја да- Мирбәшир шәһәриндә идзибати бина. јем откләрн әкжлку (1981). М.р.

ис
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м. М. Мирга•
Сымов. Doh
дәр. Тун. 1964.
Р. Мустафајев
ад. Азәрб. Дөвлат
Инчәсәнәт Музе.

ји. Бакы.
2

ми

марлыг Ин-туну (1950) битирмишдир.
Әсәрләри: М. ә. Сабирин бүстү (кипс,
1947, Р. Мустафајев ад. Азәрб. Дөвләт
Инҹәсәнәт Музеји), «Ухуру» («Азад
лыг», кипс, 1961), «Хәзри» (кипс, 1970;
Һәр икиси Азәрб. Дөвләт Шәкил Гале
рејасындадыр) вә с. Монументал ишлә
риндән В. И. Ленинин (тунч, гранит,
1957, А. Гулијевлә биркә; Степанакерт)
вә 4. Мәммәдгулузадәнин (тунч, 1974;
Нахчыван), М. Ҹаббарлынын (гранит,
1982, Бакы) абидəлəри, Н. Нәримано
вун бүстү (тунҹ, гранит, 1964; Сумга
jыт) фәргләнир.
МИРТАсымов Мирәсәдулла Мир
әләскәр оғлу (17.11.1883, Бакы—20.7.

1958, Бакы)-совет
з ҹәрраһы. Тибб е.д.

Мирбәшир рајону. 1. Гајнаг кəнди. Илич адына қолхозда памбыг jығымы. 2. Мир (1927), проф. (1929),
бәшир асфалт-бетон заводу. 3. Көчәрли кəндинин экин са һәси. 4. Мирбәшир.

Азәрб.cCP EA акад.

Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә һәлак олмуш һәмјерлиләрә абидә. (1945). Азәрб.ССР
әмәкдар елм хади

респ.-нын ири гуру субтропик мејвә миРВАРИ--бә'зи молјускларын бә (1934). Илк
јетишдирилән (әсacән, нар) р-нларын- дәниндә инкишаф едән күрәшәкилли азəрб. алим-ҹәрраһ.
дандыр. Мејвәчилик с-злары, зона тә вә ја кәлә-көтүр төрәмә. М.-нин тәрки Азәрб.ССР-дә илк
рүбә ст. вар. Үзүм jетишдирилир. 1981 би дә чанағын тәркиби кими әсaсән докторлуг диссер
илдә 42,7 мин т памбыг jығылмышдыр. калсиум-карбонатдан ибаратдир. Ман тасијасы мүдафиә

Һејвандарлыг инкишаф етдирилир. Мал- тија диварына, јахуд мантија илә чанаг етмиш Һәкимләр
гара көкәлтмә бирлиjиjapaдылмышдыр. арасына јад ҹисимлəрин (гум дәнәчији, дән вә муасир тибб
K-з вә с-зларда 9,3 мин гарамал, 37 паразит вә с.) дүшмәси вә онун этра елминин əсасы

мин давар вар (1981). Гушчулуг вә ба- фында сәдәфин топланмасы нәтиҹәсин- ны гојанлардан бири. Азәрб.CCP EA
рамачылыгла мәшғул олунур. Р-нда дә әмәлә кәлир. м. ағ, сары, чәһразы, илк президенти (1945—47). 1913 илдә
Респ. Дөвләт К.Т. Истећсал-Техники гырмызы , јахуд сарымтыл, јашылым- Новороссијск ун-тинин (Одессада) тибб
Тә'минат Комитасинин шө"бәси, јејинти тыл, бә'зән дә гара, микроскопик өлчү- факүлтәсини битирмишдир. 1916 илә -
сәнајеси мүəссисәләри вар. Јевлах- дән тутмуш көjәрчин јумуртасы бөјүк- дәк Одессада һәким, 1916—29 илләрдә
Степанакерт д.ф., Бәрдә— Истису (Кәл- лүкдә олур. Ири, мүтəнасиб формалы Бакыда һәрби лазаретдә, индики Әзиз
бәҹәр р-ну), Гасым Исмазылов — Map- М. чох јүксәк гијмәтләндирилир. м., бəјов ад. 1%-ли доғум евиндә qәрраһ,
дакерт вә с. автомобил јоллары М.р. әсacән, чанағы көзәл сәдәфдән ибарәт Азәрб. Дөвлат Ун-тинин тибб факүл
әразисиндән кечир. сәдәф илбизилдән алыныр. Дәниз тəсиндә досент ишләмишдир. 1929—

Мәдәни гуручулуг вә cәhujjә. Р-н М.-си Гырмызы дәниздә вә Иран көр- 58 илләрдә госпитал ҹәрраһијjә кафедра
13 мәктәбәгәдәр мүəccиcәсиндә 790 ушаг фәзиндә, Шри Ланка, Австралија, Ја- сынын проф. вә мүдири олмушдур. М.
тәрбијә алыр (1981). 42 умумтәһсил мәк- понија вә Венесуела саһилләриндә әлдә ун елми фәалијjәти əсасəн сидикдашы
тәбиндә (1 ибтидаи, 16 сәккизиллик, 25 едилир. Тәбии eһтијатынын азалмасы хәстәлијинин етиолокија, клиника
орта) 14,4 мин- техники пешә мәктәбиндә вә м.-jә олан јүксәк тәләбат 20 әсрдә мүалиҹәсинин өjpәнилмәсинә, иринли
590, једдииллик мусиги мәктәбиндә онун күлли мигдарда jетишдирилмәси- перитонитләрә, урологија вә ҹәрраһлы
164 шақирд охуур (1980/81). М.-дә 8 нә сәбәб олду. (әсacән Јапонијада). ғын дикәр актуал мәсәләләринә һәср
мәдәнијjәт еви, 23 клуб, 50 китабхана, ширинсу М.-си гадимдә Русијада, олунмушдур. Јүксəкихтисаслы кадрлар
17 киног урғу вар (1981). Шотландијада, Алманијада, Чиндә вә һазырланмасында хидмати вар. Ҹәppah
АКп Мирбәшир Рајон Комитаси Шимали Америка өлкәләриндә әлдә лыг саһәсиндә Азәрб. дилиндә јазыл

вә Рајон Халг Депутатлары Советинин едилирди. мыш илк дәрслијин мүәллифидир. Ҹәр
органы «Гырмызы бајраг» газети 1934 әд.: Харченко В., Слезы моллю- раһларын Бејнәлхалт Ассосиасијасынын
илдән (1937 иләдәк «Колхозчуларын ска, «Химия и жизнь», 1979, № 11; қо- Һәгиги үзвү (1955 илдән), Азәрб.ССР
варланмасы jолунда» ады илә) чыxыр. рaгo А. А. Речной жемчуг, л., 1981. мик үзвү (1931—34), ССРИ Али Со
Јерли радио верилишлари 1966 илдән миРГАСымов Мирәләсҝәр Мирәсә- ветинин (1—3-ҹү чакырыш) депутаты
апарылыр. Р-нда телевизија верилиш- дулла оғлу (д. 9.2.1924, - Бакы) — Азәрб. олмушдур. Ленин ордени, 2 Гырмызы
ләринә бахылыр. совет hејкәлтәрашы. Азәрб.CCP әмәк- Әмәк Бајрағы ордени, Гырмызы Улдуз

Р-нда 350 чарпаjылыг 6 хәстәхана дар инҹәсәнәт хадими (1962). м. м, ордени вә медалларла тәлтиф едилмиш
мүəccиcəси, 18 фелдшер-мама мәнтәгә - Миргасымовун оғлудур. Ә. Әзимзaдә ад. дир. Бакыда М.-ун ад. хәстәхана, күчә
си, санитарија епидемиоложи ст., 65 hə- Азәрб. Дөвләт Рәссамлыг Мәктәбини вар.
ким, 275 орта тибб ишчиси вар (1981). (1944) вә и. Ј. Репин ад. Ленинград
Xəритә үчүн бах, ҹилд VII, cəh. 16, Әсәрләри: Гысача умуми хирур

Бојакарлыг, hејкәлтәрашлыг вә Ме"- кија курсу, Б., 1933; Материалы

вӘ

изуче
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мова, У.

Вил.

нию мочекаменной болезни в Азербайджа- ССР
не, Б., 1928; Роль хирургии в обороне стра- р нунун Ашағы

Фузули 1980; Поэт, призванный революцией, Б.,

ны, Б., 1941; Хирургия брюшного тифа, Вејсәлли к.-ндә
1964.

мирзә гі» —eһөкмдар ханәданына
Әд.: Памяти проф. М. А. Мир-Каси- дир. Азәрб.-ын мәнсуб» мә'насына ујғун кәлән «әмир

Урология», 1959, № 5; Махмуд- гүлләвары түр задә» (әр. -әмир, Паким +фтр.

Алескер болакадемикМир Асадулла Мир- бәләри сырасына оғул, өвлад), емирзадә» сөзүнүн тысал -

со дня рождения), «Азербайджанский ме
дахилдир. Үч дылмыш формасы] - орта әсрләрдә

дицинский журнал, 1963, № 12; М. А. пилләли күрсү Азәрб.-да, оҹүмләдән бә'зи гоншу өл

Мир-Касимов. Библиография, Б., 1964; лүк үзәриндә ти кәләрдә һаким сүлалә үзвлəринин (шаh
М. А. Мир-Касимов (1883—1958), «Хирур- килмиш түрбә задəлəрин) титулу. Шәхс адындан сон
гия», 1966, № 4. нин силиндр шә ра гоjулурду (мәс., Аббас Мирзә, Зеј
мЙРГОРОД-УССР Полтава килли Көвдәси нал Мирзә вә с.). 18 әсрдән м. умумиj
ндә шәһәр. Миргород р-нунун мəркәзи. конусвары күн jәтлә зиjалылара верилән ләгәбә чеврил

Хорол (Днепр һөвзаси) чајы саћилин- бәзлә тамамла ди. м. сөзү шәхс адындан габагда кә
дəдир. д.ј. ст. Газчыхарма сәнајеси ныр. Һамар jo ләндә катиб, салнамəчи вә с. билдирирди

р-нунун мəркәзи. Арматур з-ду, јејин- нулмуш дашдан (мәс., Мирзә Сәфәр, Мирзә Ҹамал Та

ти сәнајеси мүəссисəлəри, тикинти ком- тикилән М.т. мү рабaғи вә с.). Бә'зи түркдилли халглар
бинаты; керамика техникуму, 2 техни- тəнасиб һәҹмли да (татар, ногај вә 6.) 13—19 асрләрдә

ки-пешә мәктәби, өлкәшүнаслыг музе- дир. Кириши га ири феодаллара, тајфа ва орда башчы

ји вә д. Гурамишвилинин әдәби-хати- пысы түрбәнин ларына «мурза» («М.» термининин

рә музеји вар. Балнеоложи вә иглим сәтһиндән хејли шәкли дəјишмәсидир) дефилирди. М.

курортудур. 1575 илдә салынмышдыр. ирәли чых мыш сөзү сонралар ади шәхс адларындан

МИРӘК МИРЗә гиЈАС, Аға ми- баштағ шәклин биринә чеврилди.

рәк (?—?)—16 əср Азәрб. меѓмары, дә дүзәлдилмиш Әд.: Гафуров А., Лев и Кипарис,

1540-ҹы илләрдә Моғол Көкмдары һү- дир. М.т. јер 4., 1971.

мајун шаһ ону Гәзвиндән һиндистана алты (сәрдаба) вә јерүстү һиссәләр- МИРЗә Адықөзәл Бә (тәгр. 1780—
апармышды. Моғол мемарлыг мәктә дән ибаратдир. Јухары һиссәдән сәр- 1848)— Азәрб. тарихчиси. Әсли Гара
бинин формалашмасында мүһүм ролу дабаја пилләвары jол салынмышдыр. бағдандыр. Хан диванында, сонралар
олмушдур. Әсәрләриндән јалныз деһли- Бу да М.т.-ни ејни типлибашга абидə- исә рус ордусунда гуллуг етмишдир.
дəки һүмајун мәгбəрəси 1565) мә°лум- ләрдән фәртләндирир. Китабəси гал- Русија-Иран мүһарибәләринин ишти

мадығындан түрбэнин дəгиг тикилмә ракчысы олмушдур. Гарабағын сифаси
тарихи вә мә'мары мә'лум дејил. Ме' - тарихинә (1736 илдән 1828 иләдәк);һәср
марлыг үслубуна көрә 13 әсрин сону— едилмиш «Гарабағнамә» әсәринин мүәл
14 әсрин әввәлләриндә тикилдији eһти- лифидир (1845). Әсәрдә Сәфәниләр дөв
мал едилир. латинин сүгуту, Надир шаһын һакимиj
Әд.: Усейнов М., Бретании. jәтә кәлмәси, Пәнаһәли ханын фәалиj

кий л., Саламзаде А., История јəти, Бајат вә Шуша галаларынын са
архитектуры Азербайджана, м., 1963. лынмасы, Ибраһимхәлил ханын һаки

МИРӘҺмəдов Әзиз - Мирфејзулла
мијjәти дөврүндә баш вермиш һадисә

оғлу (д. 11.2.1920, Бакы)-Азәрб. со- баға һүчумлары, гарабағдыларын дүш
ләр, Аға Мәһәммәд шаһ Гаҹарын Гара

вет әдәбијјатшүна мәнә мүгавимәт көстәрмәси, Русија —
сы, тəнгидчи Иран мүһарибәләри, Гарабағ ханлығы
мәтіншүнас. Филоло
кија

нын Русиjаjа бирләшдирилмаси вэ с, өз
e.д. (1976),

Азәрб.CCP EA м.
әксини тапмышдыр. Тарихи һадисәләрә
мәнсуб олдyғy haким синфин мөвгејинүзвү (1980). 1955

Мирәк Мирзә ги јас.
дән jaнaшaн М.А. әсәрдә Гарабағ хан

Һүма јун илдән Сов. Икп үз
мәгбәрәси. 1565. Дәһли. вү. Низами

ларыны ве онларын дөврүнү идеализә
етмишдир.

дур. Сәфәниләр дөврү Тәбриз түрбәлә- Азәрбајҹан Әдәбиj Әсәри: Гарабағнамə, Б., 1950.
ри үслубунда тикилмиш бу монументал јаты музејинин ди Әд.: hүсејнзадə ə., XIX əсрин

абидәнин призма формалы көвдәсинин АКП мк Таблиғатректору (1959—60), икинчи јарысында Азәрбајҹан тарихшүнас

ортасындан күнбəзлә" өртүлмүш барабан вә Тәшвигат шө" бәси лығы, Б., 1967.

уҹалыр. Гурулушунда һинд ме'марлыг МИРЗә әли тәБРизи (?-?)— 16
мотивларинин тә'сири дујулур. Һүма мүдиринин мүавини

зун мәгбəрəси Аградакы мәшһур тав (1960—63), ARп мк Идеолокија шө'бә- эср Азәрб. рәссамы. Тәбриз миниатур
Mahaл мәгбәрәсинин (1630—52) прото- 64), Азәрб.CCP EA Низами ад.

си мүдиринин биринчи мүавини (1963– мәктәбинин нүмajәндәси. Рәссамлыгыатасы Султан Мәһәммәддән өjpəнмиш
типи олмушдур.

Әдә

• əд.: Тюляев С. м., Искусство синин мүдири (1964 илдән) вә директор гүр бојакарлығы, график рәсм («сиjah
бијат Институту мәтншүнаслыг шө ба дир. Атасынын рәһбәрлик етдији сарај китабханасында ишләмиш, миниа

Индии, М., 1968.

Мирәк нәгГАШ (тәхәллүсү;

ады Әмир Руһуллаһ; ?-тәгр. 1507)— әсрләр Азәрб. әдәбијјаты тарихинин нин 1539—43 ил тарихли әлјазмасына
асл һәмин ин тун директорудур. М. 1920 гәләм») вә орнамент саһәсиндә фәализjәт көстəрмишдир. Низами «Хәмсә»си

миниатүр рәссамы вә хәттат. Һерат ми- романтизм, реализм, сатира кими мү- (Британија музеји, Лондон) чәкдији
ниатүр мәктәбинин нүмajәндәси. Ми- Күм проблемдəрини, м. Ф. Ахундов, миниатүрләр, китабын сәһифәләрини ваниатүр әсәрләрин вә график рәсмлә- М. Ә. Сабир, М. Мәммәдгулузадə, М.
рин мүәллифидир. Султан һүсејн Бај- Һади вә А. Шаигин јарадыҹылығыны рәсмләр јүксәк бәдии услуба вә зəнкин

миниатүр Һашијəлəрини бәзәјән силует

каранын сарај китабханасынын рәиси тэдгиг етмишдир. Бир сыра Азәрб. клас- колоритә маликдир. 1530—40-ҹы илләр
сына, бәдии тәртибатына — рәһбәрлик мыш, редактору олмушдур. Мәтншүнас- јазмасына чәкдији диптих (M. J. Сал
етмишдир. Шакирдик. Беһзад илә лыға, китаб мәдәнијjәти вә милли мәт- тыков-Щедрин ад. китабхана, Ленин
бирликдә Низами «Хәмсәэсинин 1490- буат тарихинә аид әсәрләри вар. Үч- град), «Јусиф ва Зүлејха» дастанына
чы илләр әлјазмасына (Британија му- ҹілдлик «Азәрбајҹан әдәбијјаты тари- Честер Битти китабханасы, Дублин)
зеји, Лондон) чәкдији миниатүрләр, хинин (1957-60) мүәллифләриндән вә «Шаһнама»нин 1537 ил әлјазмасына
«Әждаһаларын боғушмасы» адлы рәсм вә редакторларындандыр. «Әдәбијјат- (Метрополитен-музеј, Hју-Јорк) чәкди
композисијасы (М.Ј. Салтыков-Щедрин шүнacлыг терминлари лүғәти»ни тәр- jи миниатүрләрдә чохфигурлу мүрәк
ад. китабхана, Ленинград) бәдии үслуб тиб етмишдир. Әдәби тәнгид саһәсиндә кәб композисијалар вә тәбиәт мәнзәрә
вә сәнәткарлыг ҹәһәтдән һерат мәктә- дә фәалијjәт көстәрир. Елми кадрлар дəри мүһүм јер тутур,
бинин əн јахшы нүмунәләриндәндир. Һазырланмасында хидмати вар.

әд.: Пугаченкова Г., Искусст
Иллүстрасија үчүн бах, сəh. 590.

во Афганистана, М., 1963. Әсәрләри: Абдулла Шаиг, Б., Әд.: Казиев А. Ю., Миниатюры

МИРӘли ТҮРБәси-орта әсрләрә Б., 1962; Јазычылар, таләләр, әсәрләр, Б., Б., 1964; керимов К. Султан Мухам
1956; Сабир, Б., 1958; Mәhәммәд Һади, рукописи «Хамсе» Низами 1539—1543 гг.

аид Азәрб. ме'марлыг абидәси. Азәрб. 1978; Азәрбајҹан Молла Нәсрәддини, Б., мед и его школа, М., 1970.

Bə

ад.
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мын М.Ј.х. Османы шаһза дəси Мус
тафанын 0:1.1V силаһлара матик 60 мин -
Тик ордуеу тәрәфин. Дә мәг.Туб сили.

Әд.: 1 aь мулон ЈУ ОjpHнт
мәні сәһифәләр. Б 1972

МИРЗә МЕДИХАН АСТАРАБА
ди, Низам ә1 ин I әһәм
мә1 һамы эл һүсејни ас
Сә фәни (? - 1759 160 1.1дән сонра)
Иран тарихчиси. Әсі ады Мирз. Мә
һәммәд Меһдихан Астарабадидир.

МИРЗә мә һәммәд . МЕҺдиХАН
2.- 1759 60 илдән сонра) 11ралі тарих
чиси. Надир шаһын мүншиси вә сарај
тарихчиси Олмушдур. «Тарих и Нади
ри» («Надирин тарихи ») сәрин дә (бир
чох дилә тәрчүмә олунмутлур) Сәфә
Виләр дөвлатинин сүтутундан 1749 (6)" -
зи нүс хәләрдә исә 1757 58) итә гәләрки
Һадисәләрдән бэhe cдитир. Иран, һәм
чинин Азәрб. ыії 18 эср тарихинин ei
рәнилмәсиндә мүһүм мәнбы отан су
әсәрдә Надирин шәхсијjәти и.теат.Таш
дырылғыш, тарихи һадисәләр һаким
синфин мөргејиндән шәрһ отунушдур.
Мағатајҹа фарсҹа лүгәти, рәсми сәнә1
ләр мәҹмуаси вә с. әсәрләри дә вар.

Мирзә Әли. «Шапур

Хосровун портретини Ши: Иранские источники по истории Азербай
Әд.: Петру піснский И. П.,

рина көсторир». Низами
«Хәмсә»синин 1539—43 ил джана, Сб. статей по истории Азербайджа

на, в. 1, Б., 1949; Сто рн Ч. А., Персидтарихли әл јазмасына мини ская
атур. Британија музејн. литература (биобиблиографический

Лондон.
обзор), ч. 2, М., 1972.

МИРЗә мә һәм мәД ТАҒЫ ХАН

(сь с !in. Фәрәһани, Әмири
Низам, Әмири - Кәбир (1808–
9.1.1852, Кашан) Иран дөвләт хади
ми. 1848-51 илләрдә баш назир иди.
Феодал-мүлкәдар синфинин Мөвгеләри
ни вә мәркәзи haкимијjәтін мөһкәмлән
дирмәк си јасəти јеритмишдир. Ордуну
јснидән гурараг феодал гијамларыны вә

МИРЗә әһмәд МИРЗӘ ХУДАВЕР. дән (1828) сонра вәтәнә дөнмүш ва узун Бабиләр үсјаныны jатырмышды. Тиҹа -

ди ОFЛУ_ (тәгр. 1793—1883)— Азәрб. мүддәт мүтәрҹим ишләмишдир. М.Ј.Г. рәт вә сәләткарлығын чанландырылма

тарихчиси. Әсли Гарабағдандыр. Баба- нин нәшр етдирдији «Мәҹмуеји дивани сы үчүн тəдбирләр һәјата кечириш,

сы Надир шаһ дөврүндә Талыш мaha Вагиф вә дикәр мүасирин» мәҹмуаси бир сыра дөвлат мануфактуралары ja
лына көчмүшдүр. Атасы бир мүддәт дә (Темирхан-Шура, 1856) 18— 19 әс ратмышды. М.М.Т.х.-ын тәшәббүсү илә

Иранда фарс дилиндә илк гәзәт нәшрТалыш ханларындан Мир Мустафа рин әввәлләриндә jашамыш Азәрб. ша
(1787—1814] вә онун оғлу Мир һәсән ирләринин (Вагиф, Видади, Аға Мә олуг:муш (1851), ə' јан ушаглары үчүн

(1814] ханын вәзири олмушдур. Рәшт сиһ, Ашыг Пəри, Баба бəј Шакир, Га илк дүнјави мәктәб ачылмышды. 1851
ил појабрын 20 дә шаһын әмри илә Кава Әрдәбил ш.-ләриндә тәһсил алмыш сым бəј Закир вә б.) ше'рләриндән нү

М. Ә. бир мүддәт Әрдәбил диванхана шана сүркүн едилиш ва орада өлдүрүлмунәләр топланмышдыр. Фарс дилин
мүшiдүр.

сында мирзәлик етмиш, Түркмəнчај мү- дә, ермәни клерикал милләтчилији Мөв МИРЗә мә һәммәд ХАН (?—1768,
гавиләсиндән (1828) сонра вәтәнә га гејиндән јаздығы «Тарих и Сафи» ком

бытмыш, чар һөкумəти тәрәфиндән Лән- пилјатив әсәри Загафгазија (хусусилә хаһг угу бəјни оглу. Надир шаһын дөвМәккә)— Бакы ханы (1747 — 68], Дәр -

кәран вә Астара маһалларында сәрһәд- Гарабағ) вә Иранда ән гадим дөврләр
бəји вәзифасинә тә”јинедилмишди. дән Русија — Иран муһарибәләринә гәдәр ду Опун өлүмүндән (1747) сонра өзүнүрүндә бир мүддәт Ҝилан валиси олмуш

1780—1820 илләрдә Талыш маһалында баш вермиш Һадисәләрдән бәһс едир.
хан с'лан етмиш вә Бакы ханлыгынын

баш верән һадисәләрдән бәһс едән «Әх- Әсәрин, анҹаг мүәллифин шаһиди олду
барнамә» әсәри фарсҹа јазылмышдыр. ғу Һадисәләрдән бәһс едән сон ики һис əсасыны гојмушду. Хәзәрдә кәмичили -

«Әхбарнамә» Талыш ханлығынын итти сәси нисбәтән елми гијмәтә маликдир. М.М.х.-ын дөврүндә ханлыгда исти
јин инкишафына хүсуси диггәт jстирән

сади вә сијаси тарихинин өjpәнилмасин Әд.: hүсејнзада ә.. XIX əсрин сади həјат нисбәтән дирчәлмиш, тича
дә мүһүм мәнбәдир. икинчи јарысында Азәрбајҹан тарихшүрәт инкишаф етмишди.

Әд.: Гулијев Ә. Н., һәсәнов
наслығы, Б., 1967.

әд.: Абдуллаев Г. Б., Азербай
И. М., Стригунов и. в., XIX əсрдә МИРЗә ЈУСиф ХАН (?— ?)— Ағго- джан в XVIII веке и взаимоотношения его

тарих елминин инкишафы, Б., 1960; һү- Османлы мүһарибси заманы (1472
вә xx әсрин əннəллəриндә Азәрбајҹанда jунлу сәркәрдәси (15 эср). Ағrojунлу- с Россией, Б., 1965.

сејнзадə ə., XIX əсрин икинчи јары- 73) Тогат ш.-нин алынмасында (1472, кум хан.
МИРЗә МҮЛКҮМ ХАН-бах Му.1

сында Азәрбајҹан тарихшүнacлығы. Б.,
1967 август) фәртләнән М.Ј.х. сонралар Oc- МИРЗә хосРОВ (Шайг) Мирзәли

МИРЗә ЈУСиф ГАРАБАБИ Нер- вәләринә башчылыг етмишди. Ағгоjун- 5.1960, Шуша)— Азәрб. маарифчиси,
манлылара гаршы Ағгоjунлу Һәрби гүв- оғлу Ахундов (13.6.1889, Шуша — 10.

сесов |тәгр. 1789, Һадрут к. (индики лу Узун һәсәнин гәрб мүттәфиглəриндән педагог. 1906 илдән педагожи фәалиј јə
Азәрб. ССР-дә Һадрут шт.)—1864) одлу силаһ вә һәрби јардым алыб мү- тә башламыш, Шушада јсни тишлн мәк -
салнамəчи. Миллијjәтҹә ермәни цир. Ру- hарибәни давам етдирмәк мәrcә илә тәбләрин тәшкилинә, әһали арасында
сија — Иран мүһарибәси (1804—13) за- М.Ј.Х.-ын сүварилари (20 минә јахын, маарифин таблиғинә вә азəрб. гыз
маны әсир кими Ирана апарылан 10-11 бә'зи ма'лумата көрә тәгр. 10 мин) Ана ларын тәһсилә ҹәлб олунмасына ча
јашлы М.Ј.Г. орада ислам динини гә
бул стмишди. О, әрәб, фарс вә Азәрб. вә Аралыг дәнизи саһилинә чыxды. Ла

долуну кечәрәк Гараманы азад стди лышмышдыр. Совет haкимијjәти иллә -
риндә (1956 иләдәк) Шуша мәктәбиә

диллəрини мүкәммәл өjpәнәрәк сәркәрдә кин мүттәфигләр силаһ вә һәрби гүввә риндә дәрс демиш, 20—30 чу илләрдә
Әир хан Сәрдарын диванында мирза- көндәрмәдијиндән Османлы гошунла- савадсызлығын ләғВиндә фәал иштирак
лик етмишы, Туркмән чај мүгавиләсин- рыны Бурса алтына гадәр сыхындыр- етмишдир. Ибтидаи са вад тə'лими са
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һәсиндә 50 излик тəчрубак инн • Педа МИРЗәБАБА Абга.Тыбоғлу (д. 10 рон», 1971) вә портрет жанры («Дири
гожи мүлаһизә вә 17чрүбә;тарим. әл- 6.1926. Бакынын Нардаран гәc.) -истеh - жор Нијази», 1951, «Балерина Р. Ахун
јазмасында үмумилэш дирмишлир «Мәч габагчылы, дова», 1953, «Академик Мәммәд Ариф»,
писи-фэрамушан Рын үзвү олан М.Х. нефтајырма техно- 1970), «Ашыг Əләскәр», 1972, «Режис
«Шанг» тәхәллүсү и.т» пше'рләр, Азерб. Токијасы үзрә баш сор Ш. Бәдәлбәјли», 1975), етәчә лә
шаир вә јазычылары harгында хатирә оператор. Азәрб. натүрмортлар («Чəтир алтындa нaтүр
1эр јазмыш дыр. Јазыларындан бә'зи ССР-ин эмәк,дар морт», 1942, Третјаков галерејасы, Іос -
Тәри чап олунмуш, бир кисми исә әлјаз нефт устасы. Со- ква) мүһүм јер тутур. м. театр деко
масы шәклиндадир. сналист Эмәји Гәһ- расија сәнэти саһәсиндә дә фәалијjәт
мирзә ҸАМАЛ ҸАВАНШИР (тр. рәманы (1959). 1954 көстәрир: «Гајынана» (1965, 3. Бағы
1773—1853)— Азәрб. тарихчиси. Тарабан Илдэн Сов. ИкІІ үз- ров), «Милјончунун диләнчи оғлу»
ханлығында баш мирзә, 1797 — 1822 и вү. Эмэк фэалијjә- (1966, с. Әләскәров), «Бајадера» (1973,

тәрдә исә вәзир олмуштур. Ханы гын тинә 1942 и 1,1ə Вано и. Катман) мусигили комедијалары,
Тәгвиндән сонра эја.тэт әһкә1:'Hilə Стуруа а1. нефта- «Мәним күнаһым» (1967, И. әфәндијев)
мирзә тә'јин еди.лмиш, 1840 1.1.1.2 к1с јырма здун,та (ич- драмы вә с. Гырмызы Әмәк Бајрағы вә
фа ја чыкмыштыр. Гарабағ хан. Ты гынын дики Сов. ИКП 22-ҹи «Шәрәф нишаны» орденлари 11:1ә тә1
Русија ја биртәдирилмаси һагтына туруттады 17. нефтајырма з ду) баш- тиф едилмишдир.
Күрәкчај мүгави.Тәсинин (1805) багтаан ламыштыр 1956; издән Владимир Или әд.: Нәҹәфов М.. Бејукаға Мир
масында иштирок стмишдир. 1.Ч.Ч. 1. Јеши Бакы нефтајырма і Дунда зәза дә. Б., 1963; "Габибон Н., Мирза
«Тарихи-Гарабағ» («Гарабан тарихи») гурту рэйсидир. Ленин ордени вә мс- заде. М., 1959; корзухин А. Бсюк
əcəрини 1847 илә Гафгаз чашиш д.1.тар:та тӘ.1Tпер силмишдир. Ага Мирза задо. Альбом. М., 1980).

м с. Воросовун тапшырыгы и1. МИРЗәБәJли Азәрб.CCP 'Гутгашен МИРЗәЗАДә Гафур Рәшад-бах Га
јазмыштыр (фарс истина»). Тарабағын рнунда кәнд. 1, советлијинин мəркә- фур Рәшад.
Годим өвр.тәрдән 1828 итә гә,әрки - II. Римәркәзiндэн 13 к.м ч. г. дә, МИРЗәЗАДə Xəјјам Һади ок.ту (5.10.
јаси тарихин,дән бәһе е, 11 дәрдә Гара Гутгашен — ЦІәки автомобил јоту кəна - 1935, Бакы)— Азәрб. совет бәстәкары.
бағын сәрһэдлəри, чографи шэранти, рында, Алазан һәфтәран вадисиндәдир. Азәрб.CCP әмәкдар инчәсәнәт халими
Талалары, кечмиш адәт ән"әнәләр, Ilə əh., 628 (1981); түтүнчүлүк, тахылчы- (1972). Азәрб.ССР Дөвләт мүкафаты
наһәли вә Ибраһимхә:11:1 ханын һаки Тыг, hејвaндaрлыг, барамачылыг вә меј- лауреаты (1976). Азәрб. Ленин ком
мијjәти дөврүндә баш вермиш һадис інчиликлә мәшғулдур. Орта мәктәб, сомолу мүкафаты лауреаты (1970). 1964
тәр. Аға Мәһәммә1 шаһ Гачарын гара - китабхана, клуб, рабитә шө бәси вар. илдән Сов.ик үзву. h. И. Мирзәза
бага һүҹумлары, Русија — Иран мүһа МИРЗәЗАДә Бөјүкага Мәшә;tu oғлу дәнин оғлудур. Азәрб. Дөвләт Консер
рибәләри, Гарабағын Русија ја бир. Тәшіги (.. 21.2.1921, Бакы)— Азәрб. совет бо ваторијасыны битирмишдир (1957, г.
рилмаси вә с. harгында тијмэт.н мә'ту јакары. Азәрб.CCP Гарајевин синфини). Муасир компо
мат верилмишдир. М.Ч.Ч. эрәб вэ фарк" халг рәссамы (1967). зисија техникасынын милли мусиги

дилләриндә ше'p:тәр дә јазмыш,ыр. Азәрб.ССР Дөвләт илә үзви əлагәсинә әсасланан М.-нин

Әсәри: Гарабағ тарихи, Б, 1959. мүкафаты лауреа- japaдыҹылығы динамизми илә фәрелә
(Азәрб., рус дилләринә тәрҹүмә вә фарсҹа ты (1967). Азәрб. нир. М. 2 симфонијанын (1957, 1970), 2
мәтн). ТөВ.Тәт Рәссамлыг cимлн квартетин (1956, 1959), «63-чү

эд.: hүсејнзадə ə., XIX əсрин Техникумуну (1939) илин очерклари» симфоник әсәринин,
икинҹи јарысында Азәрба јҹан тарихшү вә М. А. Эсијев ад. симфоник сүйталарын, «Ленин һаггында
наслығы. Б., 1967. Азәрб. Дөвлэг Инҹә- маһны» (1974), «Партија hаrгында ода»
МИРЗә шәФИ ВАЗЕһ—бах Вазеh сэнэт Ин-туну (1973) (1975), сопрано вә симфоник орк. үчүн
Мирзә Шәфи. битиришдир. Japa 4 ессе (1977), «Ушаг симфоник лөвһә
МИРЗәAFX тәБРизи (?. Тәбриз Дычылығынын еркән тәри» (1979) вә с. әсәрләрин мүәллифи
1915, Истамбул) — Иран драматургу, Төврүндә тематик дир. М. естрада мусигисін, драм тама

Məнуби Азәрб. әдәбијјатынын көркəмли табтар чәкмишдир шаларына кинофилм.тәрә мусиги
нүмa jәндәләриндән бири. Франсыз вә («Опера театрын та фас илә». 1939, м. бәстәләм ишдир. 1957 илдән Азәрб. Дөв
рус тилларини өрәнмиш, бир мүддәт Абдуллаев ва і). Этијсв.1ə бирк»; «Кот- ләт Консерваторијасында дәрс дејнр
дөрләт идарәләриндә, Истамбулда, һә- хозчуларын ижтираһәти». 1940). Ник- (1970 илдән композисија кафедрасынын
ләбдә вә с. јерләрдә дипломатик ишләр- бинлик, ишыгы колорит вә сәрбəст мүдири, 1979 илдән проф.). м. бәстә

чалышмышдыр. М. Ф. Ахундов фырча техникасы Мjaрaлычылығынын карларын Үмумиттифаг мүсабигәсинин
реалист мәктәбинин давамчыларын дан сәҹијjәви хусусијjәтидир ҹәбһə həја- лауреатыдыр (1963).
олмуш, онун : japaдычылыгынын тә'си- тындан компо успјалар («Гызыл эс- Әд.: Абезгауз .И. В., Формиро
ри алтында фарс дилиндә «Әрәбистап кәрләр колхозчу тара гонар кәлмишләр», нание художника, «Советская музыка»,
haкими Әшрэф ханын соркүзәшти», 1943) вә портретлар (Совет Иттифагы 1967. 3.
«Заман ханып Бүручурдлə haкимлији». Гәһрәманлары 11. Тәммәдов вә и Су- МИРЗәЗАДә Һади Исмајыл оғалу
«Халхали Ага Һашымын ешгбаз.тығы» тејмановун портрет.Тәри, 1942—44) ја- (29.2.1908. Бакы—17.8.1965, Бакы) —
вә «Шаһгулу Мирзәнин Кирманшаһда ратмышдыр. Таралычылығында зәһмәт Азәрб. совет дилчиси. Филолокија е..
сәркүзәшти» комедијаларыны јазмыш- адамларынын тәрәннуму («Нефт мә" - (1960). 1945 илдән Сов.ик үзвү. 1931
дыр. М. Ф. Ахундов М.Т.-нин феодал дәнләриндә», 1947, «Памбыг jығымы», илдән респ.-нын мүхталиф али мәктәб
həјат тәрзи, шаһлыг үсули идарәсиндә 1951, ҝүнoрта». 1963, «Хәзәр нефтчи- ләриндә дәрс демиш, АДУ-нун умуми
һөкм сүрән ганунсузлуг, өзбашыналыг, ләри», 1971), мәнзәрә («Нефт чәнләр, дилчилик кафедрасынын досeнти (1950—
рүшвәтхорлуг, огурлуг вә с. әлејһина 1953, «Бакы. Гыз галасы», 1965, «Абше- 60) вә проф. (1961 илдән) олмушдур.
јөнәлдилмиш һәмин комедијаларыны

тәгдир етәклә јанашы, зәиф ҹәһәтлә
рини дә көстəрмиш вә мүэллифә фај
далы мәсләһәтләр вермишдир. М.Т.-нин
пjесләри узун мүддәт сәһвә мүлку.м
хана аид едилмишдир. «Рисалејн-эхла -
гијjә» адлы педагожи әсәри дә вар.

Әсәріп: Әшрәф ханын сәркү зэти тін,

Чəнуби. А зәрба јҹан әдәби јјаты антолокін
јасы, китабында. ҹ. 1. Б.
Әд.: Ахундов М. Ф., Мирзә Аға
пjесләри Һаггындакритика, Әсәрләри,

з ҹилддә, ҹ. 2. Б., 1961; Гасымза да
Ф., XIX əср Азәрбајҹанәдәбијаты тарихи.

Б 1 поза зала

задә һ.."Мирзә" Мелкум "хана аяд hoсаб тизим ЛәHкајан
еділән пјесләринэсл мүәллифи һаггында. 1961 Азәрб
Азәрб.CCP EA Низами ад. Әдәбијат вә Дөн.Тәт 111əкит Гале" -

Дил , Институтунун Әсәрләри (әдәбијат ре јасы Бакы.
Мирзә Аға Тәбризинин јени әсәри, «Азәр
бајҹан», 1966, № 4.
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м. Азәрб.-да дил тарихи бәһсинин, памбыгчылыг саһәсиндә jүксәк әмәк көс- с-зунда бригадирдир. 1949 илдә та
«Азәрб. дили тарихи» тәдрис курсунун тəриҹиләринә наил олмушдур. Азәрб. хылчылыг саһәсиндә jүксәк әмәк көстә
јарадыҹыларындандыр. Тарихи грам- ССР Али Советинә (4-ҹү чағырыш) де- риҹиләринә олмушдур. Азәрб.
матика, әдәби-бәдии дил вә үслуб са- путат сечилмишдир. Гырмызы Әмәк ССР Али Советинә (7-ҹи чакырыш) де
Һәсиндә тәдгигатларың мүәллифидир. Бајрағы вә «Шәрәф нишаны» орденлари путат сечилмишдир.
Болгарыстан һөкумəтинин дә'вәти илә илә тәлтиф едилмишдир. МИРЗӘЈЕВА Шүкуфә Шамил
1953—55 илләрдә Софија ун-тиндә мүа- МИРЗәЈЕВ Исмајыл Мирзә оғлу (1883, (20.12.1925, индики Ағдам р-нунун Кү-
сир түрк дилиндән мүһазирә охумуш- индики Лачын р-нунун Садынлар к. — лаблы к. —9.10.1980,
дур. Елми-педагожи кадрлар һазыр- 30.11.1959, Лачын ш.)— Азәрб.-да Со Бакы) — совет фи
ланмасында хидмати вар. вет Какимијjәти уғрунда мүбариз. 1914 лософу. Фәлсәфә

Әсәрләри: Азәрбајҹан илин мајындан Сов.ИКІ үзвү. 1911 e.д. (1963), проф.
тарихи морфоложијасы, Б., 1962; Азәрбај- илдән Бакыда Бибиһејбәт нефт мә'дән (1964). 1944 илдә
чан дилинин тарихи синтаксиси, Б., 1968. ләриндә ишләмиш вә ингилаби һәрәката С. М. Киров ад.

АДУ-нун тарих фа
Ихтисас Тәһсили Назирлидинин «Елми Москвада Гырмызы гвардија дәстәсиноглу Мирзәзадә, Азәрб.ССР Али вә Орта кошулмушдур. 1918 илдә Бакыда вә

күлтәсинин фәлсәфә
әсәрләри» (дил вә әдәбијат серијасы), 1978, дə əксингилабчылара гаршы вурушмуш, шөбәсини, 1947 ил
№ 5. 11-ҹи Гызыл Ордунун бир сыра полкун дә орада аспиранту
МИРЗәJAHƏ— ханлыглар дөврүндә да сијаси рәһбәр олмушдур. Самарада раны битирмишдир.
(18 әсрин 2-ҹи јарысы— 19 әсрин әввәл Чехословак корпусуна, Саритсын вә 1945 илдән Азәрб.
ләри) Азәрб.-да мөвҹуд олмуш верки. Һәштәрханда ағгвардијачылара гаршы CCP EA фәлсәфә
Гарабағ ханлығында кениш јајылмыш- вурушаларда иштирак етмиш вә ағыр вә һүгуг ин-тунда
ды. Хан дәфтәрханасы вә инзибати ида- дараланараг бир көзүнү итирмишдир. ишләмишдир. 1967 илдән естетика ва
рә мә'мурларынын хејринә зорла топ- 1921—50 илләрдә Шуша вә Лачын р-н- етика шө"бәсинин мүдири иди. Азәрб.
ланылырды. Мигдары, натурал вэ ја ларында мүхталиф тәсәррүфат вазифә- халгынын естетик фикир тарихи, марк
пулла јығылмасы мә'лум дејил. ләриндә чалышмышдыр. 1950 илдән сист-ленинчи естетиканын проблемләри
МИРЗәЈЕВ Бəhjәддин Шаһвәддин оғлу респ, әһәмијjәтли фарди пенсијачы иди. илә мәшғул олмушдур. Бәдии, әдәби
(д. 1914; индики Исмајыллыр-нунун миРЗАЈЕВ Рза һүсејн оғлу (1899, ин- тəнгиди вә инҹәсәнәгә дайр әсәрләри вар.

Сулут к.) Совет дики Лачын р-нунун Садынлар к. — Әсәрләри: Әдәбијјат вә инҹәсәнә
Иттифагы гәһрәма- 11.12.1967, Лачын ш.)— Азәрб.даСовет тин ленинчи партијалылығы принсипи, Б.,
ны (24.3.1945), ка- Һакимијəтиуғрунда мүбариз. 1918 илин 1965; Гызыл гүруб,Б., 1978; эстетические
питан. 1942 илдән декабрындан Сов. Икі үзвү. 1914 йил
Сов. Икп үзвү. 1936 дән Бакыда нефт мә'дәнләриндә ишлә- ка современной реакционной буржуазной
илдә Совет Ордусу- миш, ингилаби һәрәката гошулмушдур. эстетики, Б., 1962; Памятники мировой эс

1917—18 илләрдә Бибиһејбатдә Гырмы- История философии в СССР, т. 2, М., 1968;чағырылмыш,
Тбилисидә "həрби зы гвардијанын тәркибиндә вә г. к. Барс за спиной. Рассказы, Б., 1981.
мәктәб битирмишдир Петровун дәстәсиндә əксингилабчыла
(1939). Бөјүк Вәтән ра гаршы вурушмушдур. 1918 илин но- «МИРЗәЈИ»— Азәрб. халг рәгс мело
мүһарибәсиндә 416- јабрындан 1920 илин мартына кими дијасы. «М.» рәгси чох вахт әли дəсмал
ҹы Азәрб. дивизија- Гызыл Ордуда взвод командири олмуш, лы киши, һәмчинин гадынлар тәрәфин
сынын тәркибиндә һәштәрхан, Казан, Саритсында ағгвар- дән тәмкинлә, авыр темпдә ифа олунур.
Моздокдан Берлинә» дијачылара гаршы вурушмуш, сонра Мусиги өлчүсү 6/8, мәгам əсасы секак

дәк дөјүш јолу кечмиш, взвод, батаре- hәмин ордунун тәркибиндә Бакыја кәл- дыр. М.»-нин евағзалы-мирзәји» вари
Ја, дивизион командири кими Шимали миш, Азәрб.-да Совет Какимијjәтинин анты жениш јајылмышдыр.
Гафгаз, Украјна вә Молдавијанын азад мөһкәмләндирилмәсиндә иштирак ет- МИРЗәһҮСЕН СЕКАһы — бах Се

едилмаси уғрундакы вурушмаларда иш мишдир. 1922 илдә һәрби мәктәб битир- каh..
тирак етмишдир. Висла — Одер әмәлиј- миш, ордуда командир вә сијаси рәһбәр миРЗәҹАМАЛлы — Азәрб.ССР Фү
јатында дөјүш рәшадәти көстəрмиш- олмушдур. 1923 илдән сонра Кәлбәҹәр, зули р-нунда кәнд. М. советлијинин
дир. 1945 илдә ордудан бурахылдыг- Ағдам, Ағҹабәди вә Лачын р-нларында мәркәзи. Р-н мәркәзиндән 4 км ш.-дә,

дағәтәдан сонра Азәрб.CCP Рабитә Назирлији мухталиф вәзифәләрдә ишләмишдир. Көндәләнчајын саһилиндә,
системиндә ишләфир. Гырмызы Улдуз, 1956 илдән пенсијачы иди. Гырмызы jиндәдир. Əh. 248 (1981); үзүмчүлүк,
1-ҹи дәрәҹәли Вәтән мүһарибәси орден Бајраг ордени вә медалларла тәлтиф тахылчылыг вә һејвaндaрлыгла мәш
ләри вә медалларла тәлтиф едилмиш- МИРЗәЈЕВ Фәти Фәти оғлу 1889, китабхана,ғулдур. Сәккизиллик мәктәб, клуб,

тибб мәнтәгәси вар.
МИРЗәЈЕВ Әбдүгәни (д. 1908, инди- индики ҹәлилабад р-нунун Әлигасым- МИРЗәҹАН мәдәтов (?, индики

орада)-Сосиалист Әсҝәран р-нунун Чанахлы к. —?)ки Өзб.ССР, Сурхан-Дәрја вил., Ки- лы к.7.3.1977,
таб ш.)-таҹик совет әдәбијјатшунасы. Әмәји гәһрәманы (1949). 1930— 69 ил - Азәрб. шаири (19 әсрин 1-ҹи јарысы).
Таҹ.CCP EA акад. (1957) вә әмәкдар ләрдә Җәлилабад р-нунун һ. Асланов Миллијjәтчә ермәнидир. 20-ҹи илләрдә
елм хадими (1959). Таҹик әдәбијјаты адк-зунда колхозчу, мангабашчысы, Тифлисдә Гафгаз баш Бакими А. П. Јер
тарихинә, фолклоруна, Ибн Сина, Ру 1969 илдән һ. Асланов ад. с-зда фәһлә моловун дәфтәрханасында Шәрг диллә

ишләмишдир. Азәрб.дәки, Ҹами, Камал Хоҹәнди, Сајидо шләмишдир. 1948 илдә тахылчылыг ри мүтәрҹими
Нәсафи, Әһмәд Даниш вә б.-нын јара- саһәсиндә jүксәк әмәк көстәриҹиләринә халқ әдәбијјатынын, хүсусилә м. п.

дыҹылығына дайр тәдгигaтлaрын мүәл- МИРЗәЈЕВА Арәстә Мәммәдәли гызы ринин чохуну Ашыг Пәријə həср етмиш
Вагифин тә’сири илә јаздығы ше'рлә

лифидир.
(д. 8.2.1917, индики Фузули р-нунун дир. Ше'рләриндә инсани һиссләри тә

чество. История изучения, л., 1968; Ка- маны (1948). 1943 илдән Сов. Икп үздү. гаддан үстүн тутмушдур. Вагиф вә ди
Әсәрләри: Рудаки. Жизнь и твор- Маһмудлу к.)— Сосиалист Әмәјигәһрә рәннүм етмиш, азад мəhәббәти дини е'ти

мал ад-Дин Бинаи, М., 1976.
1930— 68 илләрдә Фузули р-нунун ин- кәр Азәрб. шаирләринин - әсәрләрини

МИРЗәЈЕВ Имран Мирзалы оғлу дики Həриманов ад. к-зунда колхозчу топламағы Мирзә Јусиф Гарабағијə
(д. 5.9.1910, индики Газах р-нунун вә мангабашчысы ишләмишдир. 1947 мәсләһәт көрмүш вә бу ишдә она кө

Икинҹи Шыхлы к.) илдән памбыгчылыг саһәсиндә jүксәк мәк көстəрмишдир. А. С. Грибоједов
— Сосиалист Әмәји әмәк көстәриҹиләринә наил олмушдур. Тифлисдә jашајаркән М.М.-ла дост ол
Гәһрәманы (1950). Азәрб.ССР Али Советинә (2-ҹи чағы- муш, онун Тифлисдә дүзәлтдији «Шәрг
1943 Сов. рыш) депутат сечилмишдир. 1968 илдән достлуг мәҹлисләриәндә иштирак етмиш
иКП үзвү. 1936—75 Иттифаг әһәмијjәтли фəрди пенсијачы- дир (бах Грибоедов А. С., Сочинения,
илләрдә Газах р-н дыр. М., 1953, cəh. 546).

МТС-индә баш аг- мЙРЗәЈЕВА Мәнсурә Мејбулла гызы
роном вә директор, (д. 12.8.1924, индики ҹәлилабад р-ну- мүасирләри» китабында (тәртибчи ә. МүзӘсәри: Ше'рләр. «Ашыг Пари ва

м. Һүсејн ад. к-зун нун Аллар к.)—Сосиалист Әмәји Гәһ- нүб), Б., 1926: Ше'рләр, көчәрли
сәдри вә с-3 дирек- романы (1950). 1954 илдән Сов. Икп үз- Ф. Б., «Азәрбајҹан әдәби јјаты» китабын
тору олмуш, 1975 вт. 1939—63 илләрдә Ҹәлилабад р-ну- да, 5, Б., 1978.
илдән Газах р-н к.т. нун «26 Бакы комиссары» ад. к-зунда Азәрбајҹан әдәбијјаты тарихи, Б., 1974,асымзадə Ф., XIX аср

идарәсинин агроно- колхозчу вә мангабашчысы ишләмип, сəh. 55—56; көчарли Ф. Б., Азәрбаj
мудур. 1950 илдә 1963, илдән «26 Бакы комиссары» ад. ҹан әдәбијјаты, 2 чилддә, ч. 1, Б., 1978.

дир.
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МИРЗӘМАНЗАДә Азад Хәлил оғлу Ангилабындан «Үрәк вә фәлсәфә» (1963), «Шәфәги
(д. 30.9.1928, Бакы)-тәтбиги механика (1917) сонра инги- алгышлајырам» (1971) вә с. ше'р ки

вә нефт-мә'дән иш лаби һәрәката го табларында, «Уста Гијас» (1947),
ләри саһәсиндә co шулмуш, Бинәгәди «Јашыл гышлаг» (1948) вә с.
вет алими. Азәрб. нефт мә'дәнләриндә ларында, «Зијад вә Әдибә» (1958) мән
CCP EA акад. (1968; фәһләләр арасында зум романында совет адамларынын вә
м. үзвү 1962), техни партија иши апар- тәнпәрвәрлији, јарадыҹы әмәји, халг
ка е.д. (1957), проф. мыш, Бакы Совети- лар достлуғу, сүлһ уғрунда мүбариза
(1959). Азәрб. ССР нә үзв сечилмиш- тәрәннүм олунур. «Ағ мәрмәр» (1957),
әмәкдар елм вә тех дир. Бакы коммуна- «Гул гадын» (1962), «Weҹә шимшәклә
ника хадими (1970). мүвәгтəти ри» (1964) тарихи повестлари, фәһлә
ССРИ-нин фахри сүтутундан сонра мөвзусунда «Бәркимә» (китаб 1, 1964),
нефтчиси (1971). фәалијjәтә «Поладтөкәнин оғлу» (1972), өзбәк со
ССРИ газ сәнајеси кечмиш, 1919 илин вет зијалыларына Һәср. олунмуш
нин Фәхри ишчиси нофабрында БК-нын Мүвәгтəти бүросу- «Үмид» (1969), «Ме'мар» (1975) роман
(1978). Азәрб.ССР нун үзвү, Загафгазија, Дағыстан вә лары, Әфганистанда Апрел ингилабы

Дөвләт мүкафаты лауреаты (1980). М. Закаспи өлкәси һәмкарлар иттифагы нын (1978) гадынларын талејинә тә'си
1949 илдә Азәрб. Сәнаје Ин-туну битир- шурасы мәркәзинин катиби, 1919 ил риндән бәһс едән «Чадралы гадың»
мишдир. 1961 илдән һәмин ин-тда нефт мај сијаси тә'тилинин рәһбәрләриндән (1980) повести вар. «Шәрг улдузу»
јатагларынын ишланилмаси вә истисма- олмуш, АКП-нин 1-ҹи гурултајында журналынын баш редакторудур. 4 орден
ры кафедрасының мүдири, нефт hа- (1920) иштирак етмишдир. Азәрб.-да вә медалларла тәлтиф едилмишдир.
силатынын, техникасы вә технологија- Совет Какимијjәтинин гәләбәсиндән Әсәрләри: Һәсән вә Һүсејн, Б.,
сы, нефт һидравликасы үзрә проблем сонра (1920—29 илләрдә) м. АҺИШ-ин 1966; Ағ мәрмәр, “Б., 1979; Стихи, М., 1974;
лабораторијаларынын елми рәһбәри, катиби, сəдри, халгәмәк комиссары, Избранное, М., 1981.
1973 илдән һәмчинин - Үмумиттифar AK6)П Бакы Комитасинин, АК(б)П МИРНы Панас (тәхәллүсү; әсл адыЕлми-Тәдгигат Нефт Ин-тунун нефт- МК-нын катиби ишләмишдир. 1929—33

вә фамилијасы Афанаси Јаковлевич
динамикасы лабораторијасынын илләрдә Yик(б)П Перм даирә вә Урал Рудченко; 13.5.1849, Миргород

мүдиридир. Тәдгигатлары тәтбиги ме- вил. комитәләринин икини катиби,
ханика, нефт вә газ-конденсат јатагла- 1933—38 илләрдә Газаxыстан өлкә, Га- сы. 1861 йл ислаһатындан сонра Украј

28.1.1920, Полтава)— Украјна јазычы

рынын ишләнилмәсинә һәср олунмуш- захыстан КП мк биринҹи катиби вә

Һазырланмасында хидмәти вар. 30-дан лә партија вә Советләр гурултаулары- башлыча јер тутур: Ахур долу олса,
дур. Јүксəкихтисаслы елми кадрларын зифәләриндә чалышмышдыр. Дәфәләр- на кандиндаки сосиал зиддијjәтләрин
артыг монографија вә бир сыра дәрсли- нын нүмajәндәси олмуш, АКб)П мк,
jйн мүәллифидир. Бә'зи әсәрләри ин- Загафгазија Өлкә Комитәси, Газаxыстан гардашы И. Л. Рудченко илә бирҝә)

өкүзләр бөјүрәрми?» романы (1872—75,

килис, алман, румын вә с. дилләрдә кп МК-ныннәшр едилмишдир. 1978 илдән ССРи Азәрб., зСФСР вә ССРимик-ләри- вә с. М. Украјна әдәбијјатына илк дәфә
Милли Нефт Комитасинин үзвүдүр. М. нин үзвү сечилмишдир. Партијанын 10, «Гәддар адамлар»

разночин зиjалы образы кəтирмишдир

ССРИ ЕА-нын Губкин ад. мүкафатыны 11, 14—17-ҹи гурултајларынын нүма- ҝәзәјән гадын» (Т. 1–2, 1883—84; б.
(1877) повести).

алмышдыр (1977; 1982). 2 Гырмызы jәндәси олмуш, 15—16-ҹы гурултајлар- 3—4, нәшри 1928) романы, «Көһнә вә
Әмәк Бајрағы ордени, башга орден вә да мк үзвлүjүнә намизəд, 17-ҹи гурул- тәзә дәрдләр» (1897), «Аҹ азадлыг»
медалларла тәлтиф олунмушдур.
әсәрләри: Нефт ва газ jатаглары- дени илә тәлтифолунмушiдур. Бакыда ол унмушдур) повестләри, «Лимерив

нын ишләнмәси вә истисмарынын нәзәри адына күчә вә с. вар. (1883), «Раһибәликдә» (1884)
əсаслары, Б., 1960

, , әд.: hүсе јнов А. Ә., Левон Мир- пјесләри, «Јуху» (1905) поемасы вар.

1976 (совм. с др.); Разработка и эксплуа- зојан, Б., 1960. Әсәрләри: Шејтан јолдан чыхарт

тация нефтяных месторождений Западной мЙРИ (Miri)—Шəрги Малајзијада, щая, м., 1974.ды, Б., 1960; Избранное, М., 1962; Гуля
Сибири

, .
әд.: А. Х. Мирзаджанзаде. Библио- тан а.-нын шм.-ында кичик порт. Әһ. мЙРНЫ - Јак. МССР-дә шәһәр.

графия, Б., 1971 (Деятели науки и куль- 36 мин (1970). Нефтчыхарма вә нефт Ирел јах чајы (Виліуі һөвзәси) саһи
туры Азербайджана). e'малы мəркәзидир. линдадир. Автомобил јолу ону Ленск
МИРЗәҹәФӘРЛи— Азәрб.ССР Бәр- МИРИК— Азәрб.CCP Лачын р-нунда кәми даја наҹағы илә бирләшдирир.
дә р-нунда кәнд. М. советлијинин мəр- кәнд. м. советлијинин мəркәзи. Р-н Алмаз jатагларынын ишләнмәси
кәзи. Р-н мәркәзиндән вә Бәрдә д.ј. мәркәзиндән 44 км г.-дә, Гарабағ јај- әлaгәдар салынмышдыр. Тикинти ма
ст.-ндан 11 км шм.-ш.-дә, Гарабағ дү- ласындадыр. Әһ. 871 (1981). Əсас тә- териаллары истеһсал едилир. М. Гыр
зүндəдир. Əh. 417 (1981); памбыгчы- сәppүфаты һејвaндaрлыгдыр. Сәккиз- мызы Әмәк Бајрағы ордени илә тәл
лыг, тахылчылыг, hејвaндaрлыг вә ба- иллик мәктәб, клуб, китабхана, кино тиф едилмишдир (1970).
рамачылыгла мәшғулдур. Клуб, ки- гурғу, тибб мәнтәгәси вар. мЙРНЫ —Дејвис дәнизи саһилиндә
табхана вар. МИРикәнд — Азәрб.CCP Шамахы (66°33' ҹ.е. вә 93°01° ш.у.) елми рәсәд
МИРЗИК- Азәрб.ССР Ханлар р-нуң- р-нунда кәнд. М. советлијинин мəркә- хана вә 1971 иләдәк Совет Антарктика
да кәнд. М. советлијинин мəркәзи. зи. Р-н мәркәзиндән 8 км г.-дә, Ләнкә- експедисијасынын əсас мадди-техни
Р-н мәркәзиндән 14 км ҹ.-г.-дә, Кичик биз силсиләсинин шм.-ш. әтәјиндадир. ки базасы. Аерометеороложија, акти
Гафгазын цм.-ш. отəјиндадир. əh. 846 ӘҺ. 464 (1981). Əсас тәсәррүфаты үзүм- нометрија, глјасиоложија вә кеофизи
(1981); үзүмчүлүк вә һејвaндaрлыгла чүлүкдүр. Шәраб з-ду, сәккизиллик канын мүхтәлиф бөлмәләри, космик
мәшғулдур. Орта мәктәб, мәдәниј- мәктәб, китабхана, клуб, тибб мәнтәгә- шүаларын, гүтб шәфәгинин тəдгиги,
jәт еви, китабхана, тибб мәнтәгәси вар. си вар. Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә һидролокија, биолокија вә тибб үзрә
Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә һәлак ол- һәлак олмуш һәмјерлиләрин шәрәфинә систематик мүшаһидәләр апарылыр.
муш Һәмјерлиләрин шәрәфинә абидә абидә гоjулмушдур. «Мир ны» комисинин шәрәфинә ад -
го јулмушдур. МИРМЕКИ (јун. Myrmékiоn)—Керч ландырылмышдыр.
мЙРЗОЈАН Варси Атамовна (17.11. ш.-ндән 4 км шм.-ш.-дә антик шәһәр. мЙРОН (Мў гоn)—e.ә. 5 әсрин ор
1915, индики haдруг р-нунун Туғ к. Әсасы е.ә. -6 әсрдә гоjулмушдур. Әв- таларында jашамыш гэдим јунан hej
— 26.6.1975, Бакы—Сосиалист Әмәји вәл мүстәгил, сонралар исә Боспор кәлтәрашы. Һејкәлтәрашлыг ишлари
Гәһрәманы (1948). 1942 илдән Сов. дөвлатинин тәркибинә дахил олмуш (əса сəн тунҹдан) галмамышдыр. Әсәр
икі үзвү. 1938—60 илләрдә Жданов м. З əсрдә сүгут етмишдир. 1934—66 ләри антик мүәллифләрин јаздыгла
р-нунун Шаумјан ад. к-зунда колхоз- илләрдә фасиләләрлә)апарылмыш га- рындан вә мәрмәр, Рома сурәтләрин
чу, бригадир ишләмишдир. 1947 илдә зынтылар заманы мүдафиә диварлары, дән мә'лумд ур. М.-ун hејкәлләриндә
памбыгчылыг саһәсиндә jүксәк әмәк jашајыш мәhәлләләри, мә'бəд вә тәсәр- инсан бәдәнинин динамик вә кәркин вә
көстәриҹиләринә наил олмушдур. рүфат тикилиләри ашкар олунмушд ур. зиjjәтләри, атлетик көзәллик вә с. баш
МИРЗОЈАН Левон Исајевич (26.11. мЙРМөһСҮН (там ады Мирмөһсүн лыҹа јер тутур: «Лөвһәтуллајан» (Милли
1897, индики дгмв-нин Мартуни р-ну- Мирсаидов) (д.3.5.1921, Дашкәнд) музеј, Рома), «Афина вә Марс» hејкәл
нун Ашан к. — 29.2.1939)— совет парти- — өзбәк совет јазычысы. 1946 илдән групу («Афина — Либигһауз, Франк
ја вә дөвләт хадими. 1917 илдән Сов. Сов. Икп үзвү. Bəфа» (1945), «Фәр- фурт-Мајн, «Марс» — Латеран музеји,
икп үзвү. Феврал буржуа-демокра- ганә» (1949), «Һәмвәтәнләрим» (1953), Рома; һамысы Рома сурәтләридир».
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(1966)۱۳۳۹ نارهت ،V-1 دلج ءافلخلا يف كولبلاو

МИРОНОВ Валентин Акимович (д. Һарибәси ордени вә медалларла тəл- рат әл-әнбија вә-л-мүлук рә-л-хүләфа»
28.10.1923, Саратов вил.-нин Лысые тиф олунмушдур. («Пејғәмбәрләр, һөкмдарлар вә хәли -
Горы р-нунун Уритск к.)—Совет Ит Әд.: Долматовский Е. А., А.- фәләрин həјатына даир тәмизлик бағ
тифагы Гәһрәманы (16.5.1944), подпол- тографы победы. М., 1975. часы») әсәри компилјатив характер
ковник. 1927 илдә аиләси илә Бакыја

МИРТЕМИРкөчмүшдүр. 1941 илдән ордуда хидмәт (там ады Миртемир дашырыр. Әсәрдә мүәллифин муасири
олдуғу һадисәләрдән бәһс едән һиссәетмишдир. Степанакертдә һәрби мәк- Умарбекович Турсунов; 28.5.1910, ләр (6 ҹилдин бир кисми вә милд)

тәб битирмишдир (1942). Бөјүк Вәтән индики Газах. ССР, Түркүстан р-нунун фaктик материалларла зəнкиндир. Әсәр

командири олан м. Гафгаз, Крым, (1971). 1968 илдән Сов. Икп үзвү. Со- монголларын, Тејмуриләрин,
мүһарибәсиндә взвод, рота, "баталјон Икан к. — 24.1.1978, Дашкәнд)— өзбәк

Өзб.ССР халг дә Елдәкәзләр, Елханиләр, Чобаниләр,
шаири ҹәлаириләр, Ширваншаһлар Һаггында,Украјна вә Прибалтика уғрундагы Азәрб.-а

дөјүшләрдә иштирак етмишдир. Се- сиализм гуручулуғу, совет вәтәнпәр jүрүшлари, Ширваншаһ ибраһиминвастопол јахынлығында Сапунгораја вәрлији вә халклар, достлуғунун тәрән с. барәдәһүҹум заманы икидлик көстəрмишдир. нүмү «Ше'ләләр гојнунда» (1928), «Ком- дипломатик фәалијjәти вә
1946 илдә Бакыја гарытмышдыр. Е., муна» (1932), «Пајтахт» (1936); Ин- дә мә'лумат вардыр.

Әсәри: 1 Р 4 lisell it:М. Киров ад. həрби Тибб Академија- тигам» (1944), «Јени ше'рләр» (1947),
сыны битирмишдир (1953). 1953—71 «Сечилмиш әсәрләр» (1958), «Ше'р

,илләрдә "Бакы һһм даирәсиндә хид- ләр» (1961, 1964), «Гуш дили» (1971), Иранские источники по истории Азербаймәт етмишдир. 1971 илдә ордудан бу. «Әбәди да јаг» (1977) вә c. китабларын- джана, Сб. статей по истории Азербайджа
рахылмышдыр. 2-ҹи дәрәҹәли Вәтән дакы ше'р вә поемаларын əсас мөвзу- на, в. 1, Б., 1949; сторич. А., Персид
мүһарибәси ордени вә медалларла тəл- судур. Азәрб. поезијасындан тәрҹү- ская литература (биобиблиографический
тиф олунмушдур. мәләри вар. 2 орден вә медалларла тəл- обзор), ч. 2, М., 1972.

Әд.: Азәрбајҹанын кызыл улдузлары, тиф едилмишдир. МИРЧинк Михаил Фјодорович (15.Б., 1975.
Әсәрләри: Үлфәт. Ше'рләр. Б., 6.1901, Москва—31.1.1976, орада)— со

1979; Улыбка Ленина, М., 1966; Стихи,МИРСәлимов Мирмеһди Мирмөв- М., 1976; За перевалом перевал, Ташкент, вет хеологу. ССРИ
EA м. үзвү (1953).сүм оғлу (11.8.1897, Шамахы—5.3.1957, 1978.
ССРИ Дөвлат мүБакы) — совет патофизиологу. Тибб е.д. әд.: Азизов к., Поэзия Миртеми -
кафаты лауреаты(1939), проф. (1940). Азәрб.CCP әмәк- pa, Ташкент, 1966.
(1949, 1950). 1941дар һәкими (1940) вә әмәкдар елм ха- МИРТСХУЛАВА Алио Андрејевич илдән Сов.Икп үздин (1943). Тәдгигаты, әсacән, мүх- (тәхәллүсү А. Машашвили; 28. вү. Азәрб. Сәнајетәлиф хәстәликләрин (зүлал чатышмаз- 4.1903, индики Ҝүрҹ.CCP Хоб р-ну ин-тунун (индикилығы, ган хәстәликлари вә с.) патокене- нун Хорга к. — 16.10.1971, Тбилиси)— Аэнки) проф.зинин өjpәнилмәсинә һәср едп.лишдир, күрчү совет шаири. 1936 илдән Сов. (1932 илдән), нефт1932—57 илләрдә Азәрб. Дөвләт Тиб, икп үзвү. Ҝүрчү комсомол поезија вә газ jатагларынынИн-тунда, Азәрб. Һәкимлари Тәкмил- сынын банисидир («Бизим нәғмәмиз», кеолоҝијасы кафедләшдирмә Ин-тунда патоложи физио- «Ленинә», «Bэтән һимни» вә с. ше'р расынын мүдирилокија кафедрасынын мүдири, н. Нә-ләри). «Ёнгури» (1937) поемасы халг (1933—43), ССРИ

риманов ад. Азәрб. Дөвләт Тибб Ин- тикинтисинә һәср олунмушдур. Бөјүк EA Јанар Газынтыларын Ҝеолокијасытунда мүалиҹә-профилактика факүл- Вәтән мүһарибәси илләриндә вәтән- вә Йшләнмәси Ин-тунун директору вә
тәсинин деканы, директор мүавини, пәрвәр руһлу, ше'рләр јазмышдыр («Гә- hәмин ин-тун структур-кеoлoжи анализАзәрб. ССР Сәһијjә Назирлијиндә елм ләбә нәғмәси», «Гардашлар» вә с.). лабораторијасынын мүдири (1963 илдән)
вә тибб тәһсили идарәсинин рәиси иш- Рустави симфонијасы» (1959) драма- олмушдур. Əсас әсәрләри Гафгазын
ләмишдир. «Шәрәф нишаны» ордени вә тик поемасы инҹәсәнәтин иҹтимаи ро- нефтли-газлы cahəлəринин, Шəрги Ав
медалларла тәлтиф едилишдир. лундан бəhc eдир. Бә'зи шерлари Азәрб. ропа платформасы, Орта Асија вә
Әсәрләри: И. П. Павлов тә'лими дилинә тәрҹүмә олунмушдур. Ленин fəрби Сибирин рекиoнaл кеоложијасы

үзрә сағламлыг, хәстәлик вә сағала анордени, збашга орден вә медалларлa нa, һәмчинин нефт јатагларынын ишлајышлары, Б., 1955; Национальная ле- тәлтиф едилмишдир.чебная кухня Азербайджана, Б., 1937. ләнмәсинә һәсредилмишдир. М. нефт
Әсәри: Стихи иМИРТАҒЫ ЈЕВ Бәһрам Мириш оғлу 1970. поэмы, Тбилиси, мә'дән ҝеолокијасы курсунун баниси

дир. 2 дәфә Ленин ордени. Октјабр(а. 28.5.1919, Бакы)—Бөјүк Вәтән мү Ингилабы ордени, з башга орден вә
hарибәси иштиракчысы, баш лејтенант. МИРУТ МҮҺАКИмəси-Мератһ ш.- медалларла тәлтиф едилмишдир.
1941 илдә Совет Ордусуна чағырыл- ндә (Мирут, Һиндистан) 32 нәфәр фәһ Әсәрләри: Курс геологии нефтямышдыр. Берлинәдәк дөјүш јолу кеч- лә һәрәкаты лидеринин мүһакимəси. ных месторождений СССР, Б., 1932; Неф
Мишдир. Молдавијанын азад едилмә- 1929 илдән 1932 илә гәдәр давам етмиш- тяные месторождения Азербайджана, Б.,
синдә, Полшада кедән дөјүшләрдә вә дир. М.м.-ндә көркəмли коммунист- 1939; Нефтепромысловая геология. М.—
Берлинин алынмасында фәреләнмиш- ләр (ш. А. Данке, Мүзәффәр Әһмәд, 1946; Тектоника и нефтегазоносность
дир. М. 1945 ил мајын 2-дә «Бакы— п. ч. Ҹоши вә б.), һәмчинин фәһлә һә- Мангышлака и Устюрта, М., 1972.
Берлин» сөзләрини, өзүнүн вә jолдаш- рәкатынын бир сыра сол хадимлари миРМАВАДОВА Бөјүкханым Мир
ларынын фамилијасыны Рејхстаг дива- jаландан, Британија Һиндистанында аға тызы (д. 1916, Бакы)-Бөјүк Вә
рына сүнкү илә јазмышдыр (һәмин даш кралы һакимијjәтлән мәһрум етмәк мәг- тән мүһарибәси иштиракчысы, тибб хид
плитə Москвада Мәркәзи Ингилаб Му- сəди илә тәшкил eдилмиш суи-гәсддә мәти капитаны. 1942 илдән Сов.ИКП

иттиһам олунараг мухталиф мүддәтләр- үзвү. 1941 илдә көнүллү ҹәбһәјә кетмиш
РИДИМО В Н.П дә һәйсә мәһкум едилдиләр. дир. 1942 илдән 416-ҹы Азәрб. атыҹы

миРУШЕН Азәрб.ССР Мартуни дивизијасынын тәркибиндә Гафгаздан
р-нунда (ДГмв) кэнд. М. советлији- Берлинәдәк дөјүш јолу кечмишдир.
нин мəркәзи. Р-н мәркезиндән 38 км Ставропол, Таганрог вә с. ш.-ләрин
г.-дә, Гарабағ силсиләсинин Шм.-ш. әтә- азад , олунмасында иштирак етмиш, jүз
јиндадир. Əh. 371 (1981); тахылчылыг, ләрлә јаралыны дөјүш мејданындан
бағчылыг вә һејвaндaрлыгла мәшғул- чыхартмышдыр. Мүһарибәдән сонра
дур. Орта мәктәб, клуб, китабхана, Азәрб.ССР Дахили Ишләр Назирли
ти66 мәнтәгәси, автомат телефон ст. jинин поликлиникасын да ишләмишдир.зејиндә сакланылыр). 1954 1.1дә С. Ага- вар. 1976 илдән респ. әһәмијjәтли фарди

малыоғлу ад. Азәрб. Кәні тәсәрруфа- миРХонд (с), Mәhәммәд пенсијачыдыр. Тырмызы Улдуз ордени
Институтуну битирмишдир. 1946 кбн Хавәнді аһ ибн Маһ- вә медалларла тәлтиф едилмишдир.

илдә ордудан бурахылмышдыр. Азәрб. му (1433, Бэлх — 1498, Һерат) — Иран мИРШәкәP (тәхәллүсү: әсл фами
CCP Kəнд Təcəppүфаты Назирлији сис- тарихчиси. Өмрүнүн чохуну Һератда, лијасы Мирәкәров) Мирсәлд
теминдә чалышыр. Мәркәзи телевизија Тејмури султаны Һүсејн Бајкаранын (д. 6.5.1912, индики Дажлыг Бәдәхшан
студијасынын чәкдији «Дашлар дилә сарајында кечирмиш, Әлишир Нәваи- MB, Шугнан р-нунун Синдев гышлағы)
қатир» сәнәдли филминдә М.-ин дә нині әдәби дəрнəјинин үзвү олмушдур. — таҹик совет јазычысы, иҹтимаи ха
гәһрәманлығындан бәһс олунур. 2 Гыр- Әлі гә,им дөврдән 15 әсрин сонларына- дим. Таҹ.ССР халг шаири (1962). ССРИ
мызы Улдуз ордени, «Шәрәф пиша - дәк баш вермиш һадисәләрдән бәһс Дөвләт мүкафаты лауреаты (1950). 1944
ны» ордени, 2-чи дәрәҹәли Вәтән мү: едән 7 ҹилдлик «Рөвзәт әс-сәфа фи си- илдән Сов.Икп үзвү. Ше'рләриндә,
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«Гәләбә бајрағы» (1934), «Гызыл гыш- Cu2+ ионлары мaви рəнк алыр. Үчва -лаг» (1942), «Нараһат Пәнҹ» (1949),
«Ленин Памирдә» (1955), «Мәһәббәт лентли М. бирләшмәләри дә мә'лумдур.

вә борч», «Ленинин бахышлары» (һәр дир; 185°С-дэн ашағы темп-рларда гуру
М.-ин кимјави активлији кичик -

икиси 1962) поемаларында сосиализм һава вә оксикенлә реаксија ја кирмир,
гуручулуғунун наилијjәтләри тәрәннүм рүтубэтли һавада исә үзəри эсаси мис -
едилир. Азәрб. поезијасындан тәрҹү; карбонатдан ибарәт јашыл пәрдәчикләмәләри вар. з дәфә Ленин ордени,

башга орден вә медалларла тәлтиф гара маддодир, 800°С-дән
өртүлүр. Оксидлариндән CuO давамлы

јухарыдаедилмишдир.
парчаланыр, һидроксиди Cu(OH), мави

Әсәрләрн: Гызыл гышлаг, Б., 1951; рәнҗдәдир. Шүшә вә мина сәнајеләрин -
Маһтаб, Б., 1964; Избранное, М., 1977. дә jашыл вә мави боја кни ишләдилир.

әд.: Хәлилов П., ССРИ халгла- Тәбиәтлә тенорит (мелаконит) минералы
ры әдәбијјаты, Б. 2, нәшр 2, Б., 1977; Очерк шәклиндә тапылыр. Cu20истории таджикской советской литерату гырмызы -
ры, М., 1961. гонур рәнкдəдир. 1230°C-дә парчалан

мадан əриjир. Шүшә вә минаны боја -
Мис (Mies) Һерберт (д. 23.2.1929, маг вә с. үчүн ишладимир. Минера
індики АФР, Манһејм) — АФР фәһлә лы куприт адланыр. М. haлoкенләрлә
вә коммунист һәрәкаты хадими, фәһлә асан бирләшир. Јаш хлор ади темп-р

аиләсиндә анадан олмушдур, бир мүд- Cuci, верир, һидрокен, азот вә карбонда М.-лә реаксијаја кириб мис 2-хлорид
дәт Манһејм 3-дларында ишләмишдир.
1945 илдә Алманија Коммунист Пар- исә, һәтта jуксок темп-рларда белә, мис ван
тијасына (АКП) дахил олмушдур. Азад реаксијаја кирмир. м. нитрат вә гыз дер Рое л.
Алман Ҝәнчләри Иттифагы Мәркәзи дырылмыш гаты сулфат туршусунда Нjy-Јорк да

Согрем-бал
тында фәал иштирак етмишдир. Ак- CuSO4) әмәлә кəтирир (бах Мис 2 сул- ди на бинасы.

1958.нин һамбург гурултарында (1954) пар- фат). "м. дузларынын һамысы зәһәр
тијанын идарәһеј этинин үзву "се лидир. Истећсал олунан М.-ин 50%-ин
чилмишдир. АКП гадаған едилдикдән дән чоху електротехника сəнајесиндә (Берлин) japaтмышдыр. Биналарын ти
(1956) сонра фәал сијаси вә публиcистик ишләдилир. м. електрик хәтләри үчүн кинтисиндә дәмир-бетон вә полад кон -
фәалијjәтині давам етдирмійшдир. Ал эсас материалдыр. Истилиjи jaxшы ке: струксијалардан кениш истифалә ет
јарадыҹыларындан олмуш, 1969 илдә олдуғу үчүн бир сыра мүһүм апаратла- Үмумдүнја сәркисиндә Алманија па -
АКП cәдринин мүавини сечилмишдир. рын (истиликдəјишдириҹиләр, соју- вилјону (1929), Брнода Тукендһат еви
1971 илдән һәмчунин, АКП Идарә һеј"- дучулар, вакуум апаратлары вә с.) (1930), АБШ-да Иллинојс" технологија
əти Катиблијинә башчылыг eдирди. 1973 мәс'ул һиссәләри М.-дән һазырланыр. ин-тунун(Чикаго) ме'марлыг комплекси

илин нoјабрындан АКП-нин сəдридир. тәлиф әринтиләр, эсасэн, бүрүнч (ла- (1950—57), Нjy-ЈоркдаМ. Һасилатынын тәгр. 30—40% -и мух- (1942—58), Чикагода jашајышевләри

Ленин ордени иләтәлтиф едилмишдир. тун) ва тунч Казырланмасына сәрф динг контор бинасы (1958), ТоронтодаСигрем-бил

Әсәри: Избр. статьи и речи. 1968— олунур (бах Мис əринтиләри). Ағыр (Канада) Доминион-сентер1981 гг., М., 1981.
сәнаје, нәглијјат вә рабитә системиндән (1967), Гәрби Берлиндә Милли галере -мис (лат. Cuprum), Cu—кимјави еле- башга м. (адәтән, дуз шәклиндә) ми- ja (1968) вә с. М.-ин јарадычылығы

мент. Елементләрин дөври системинин нерал пигментләр һазырланмасында, 1950—60-ҹы илләрдә АБШ вә Гәрби Ав
І групундадыр; ат.н. 29, ат.к. 63,546 битки хәстәликлари ва зəрəрвериҹилә- ропа ме'марларына бөјүкtə'сир көстәр -
дыр; jумшаг, асан дөјүлән, гырмызы ринә гаршы , мүбаризәдә, микрокүбрә, мишдир.
(тәзә кәсији чәһрајы, назик тәбәгәләри катализатор, сүн'и ипәк, көн-дəри, хәз Әд.: Мнчульский г. К., Мис
јашылымтраг-мави) металдыр; сыхлы вә с. истеһсалында ишләдилир. М. бә- ван дер Роэ, М., 1969.
ғы (20°С-дә) 8,96 г/см3-дир; 1083°C-дә дии мә'мулат материалыдыр. Гэдимдән
әриjир, 2600°С-дә гајнајыр. Тәбии м. башлајараг М.-дән чүрбәҹүр бәзәк вэ «Мис ГИЈАМЫ,-бах Москва ус
ики сабит изотопун: в Си (69,1) вә 6s Cu eв шејләри, габ-гаҹаг, hејкәл вә с. ha- јаны (1662).
(30,9% ) гарышығындан ибарәтдир. зырланыр. 15 эсрдән е'тибарән ондан мис дәФинәләр мәдәниәти
Тәбиәтдә күлчә һалында тапылдығын- чапчылыг ишиндә (бах Гравура) исти- — ПІəрги Һиндистанда Енеолит мәдәниj
дан (бә'зән 400 т-а гәдәр).М. күлчәси фадә едилир. Биткиләрдә мигдары (гуру јəтинин шәрти ады. М.д.м. 19 асрин
олая ири јығынлар раст ҝәлир. м. инса- малдәјә ҝөрə heсaблaдыгда) 0,0001— ахырларында ашкар едилмиш, 20 эс
на чох гəдимдән мә'лум oлaн металлар- 0,05%-дир. Јашлы адамын организмин - рин 60—70-чи илләриндә өjpәнилмиш
дандыр. м. вә онун əринтиләри мадди дә м.-ин үмуми мигдары 100 мг-а ча - дир. Балта, искәнә, һарпун, гылынч,
мәдәнијjәтин инкишафында бөјүк рол тыр. м. и.тә зәһәрләнмә анемијаја, га- антропоморф фигурлар вә с. мис эш ја

Вилсоноjнамышдыр (бах Тун дөврү). М.-ин раҹијəр вә хәстәликләринә, лар талылмышдыр. Әһали әкинчилик,
лат. aды гэдим јунанларын М. филизи тәнәффүс дэ үрәк фәалијjәтинин зәніф- овчулуг вә балыгчылыгла мәшғул олур
истеһсалы илә мәшғул олдуглары Кипр ләмәсинә, комаја сәбәболур. Тибдә муш. М.д.м.-нин сон дөврү еэ. 12—11
а.-нын адындан ҝөтүрүлмүшдүр. мис 2-сулфат антисептик малдә кими, асрләрә аиддир.
Јер габығында М.-ин мигдары (күт- көз дамчысы (конјунктивитдә) вә көз Әд.; Бонгард - Левин г. М.,

ләҹә) 0,0047%-дир. 170-ә гәдәр м. карандашы шәклиндә (трахоманын Ильин Г. Ф., Древняя Индия, М., 1969.
Минералы мә'лумдур. Онлaрын 17- мүалиҹәсиндә) вә с. ишләдилир. Мис дөBPY (бә'зэн халколит (јун.
синдән сәнаједә истифадә едилир (бах Әд.: Смирнов В. И., Металлур- chalkos— мис вә lіthоѕ— даш) вә ја ЕнеМис филизлари). М. 'həјат үчүн лазым гия меди и никеля,
олан мүһүм елементдир. офизиоло- Фадеев т. н. и Сычев А.П., Міролит (лат. aeneus—мис вә јун. lіthоѕ—

металлов исплавов, М., 1978. даш) дә адланыр) —Неолитдән Тунч
жи просесләрдән бир чохунда иштирак дөврүнә кечид дөврү. М.д.-ндә даш
едир. М.-ин мүһүм хассəлəри истилији Мис ВАН ДЕР POE (Mies van der аләтләр үстүнлүк тәшкил етсә дә,
jaxшы кечирмәси, електрик мүгавимəти- Rohe) Лудвиг (27.3. 1886, Ахен, һазырда дәфә мисдән дүзәлдилмиш метал
нин кичик олмасы, бәрклији, пластик • АФР-дадыр—17.8.1969, АБШ, Чикаго) јалар мејдана кәлмәјә башла јыр. Мис,
лији вә давамлылығыдыр. м. диамаг- –алман ме'мары. 1938 илдән АБШ-да сонралар исә тунҹ әшјалардан е.ә. 4ҹү
нитдир. м. бирвалентли бирләшмәләр ишләмишдир. Хүсуси ме'марлыг тəh - минилликдә Јахын Шәргдә, е,ә. 3-2-чи
әмәлә ҝәтирсә дә, онун үчүн икивалент- сили алмамышлыр. 1930—33 илләрдә минилликләрдә исә Авропада истифала
лилик даhа характерикдир. Бирвалент- Дессауда «Бауһаузун, 1938—58 ил- едилмишдир.
ли м. дузлары суда демәк олар ки, ләрдә Иллинојс технологија ин-тунун мис ӘРИнтиләРИ-мис əсаслы
һәлл олмур вә асанлыгла оксидлашиб (Чикаго) ме'марлыг факүлтәсинин ди- әринтиләр; инсан тәрәфиндән алынан
иківалентли м. бирләшмәләринә чев- ректору олмушдур. 1910-чу илләрдә илк метал әринтиләрдәндир (бах Тунч
ризир; икивалентли м. дузлары исә, неоклассисизм үслубунда ишләмишдир дөврү). Миси лекирләјичи елементләр
әксинә, суда јахшы һәлл олур ва дуру- (Берлиндә Перлсин еви, 1911). 1926 лә (галај, синк, гурғушун, никел вә с.),
лашдырылмыш мәһлулларда тамами- илдә експрессионизм руһунда -К. Либк- јахуд тəркибиндә лекирләјичи елемент
лә диссосиасија олунур. Һидратлашан нехт вә Р. Луксембургун абидəлəрини ләр олан аралыг әринтиләрлә (лигату
38* 4, 6
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paлaрлa) бирликда эритмәклә алырлар. мисГАЛ (әр.ЈЕ) — бә'зи Шәрг өл- VI сүлалә дөврүндә М. Дөвлати заиф
М.ә. бүрүнө, тун вә мис-никел әрин- кәләриндә, о чүмләдән Азәрб.-да јајыл- ләди вә јарыммүстәгиллик әлдә етмиш
тиләринә ајрылыр. М.ә, атм. коррози- мыш күтлә ваhиди; 4,266 г-а вә ja 1,96 ном ə'јанлары күҹләнди. Годим пад
јасына гаршы чох давамлы олмасы илә кирвәңкәјә бәрабəрдир. шаһлығын сонунда номлар арасында
дикәр әринтиләрдән фәртләнир. Отаг мисЕли (јун. mykes—көбәләк)-кө- башланмыш рәгабәт 200 ил (eә, тәгр.
темп-рунда оксикен М.ә.-нә тә'сир көс- бәләјин будагланмыш назик (диаметри 2250—e.ә. тәгр. 2050) давам етди ва
тəрмир, карбон газы онунла реаксијаја 1,5—10 мкм) телләрдән (һифләрдән) дахили сијаси пәракәндәлијә сәбәб
кирм ир. М.ә.-ндән конструктив, анти- ибарәт векетатив ҹисми. Адәтән, суб- олду.
фриксион вә коррозијаја давамлы ма- стратын дахилиндә, бә'зән дә онун үзә- Орта падшаһлыг (е.ә. тәгр.
териал кими, електрик вә истилик ке- риндә инкишаф едир. М. Һүҹејрәсиз 2050—e.ә. тәгр. 1750) XI—XII сүлаләләр
чиричилији, електрик мүгавимəти јүк- (фикомисетләрдә) вә чохһүҹејрәли дөврүнү əhaтә едир. Бу дөврдә м. је
сәк олан əринти кими, Һәмчинин бәдии (кисәли, базидили вә натамам көбә- нидән күҹлү, мәркәзләшмиш дөвләтә
төкмә вә габ-гаҹаг Һазырланмасында ләкләрдә) олур. чeврилди. ХІІ сүлалә фир'онлары Hy
вә с.-дә кениш истифадә едилир. МИСЕЛЛА (лат. mіса—гырынты, дә- бија, Синај ј-а вә Ҹəнубӣ Фәләстинин

Әд.: Худяков И. Ф. и др., Менәҹик)—1) електрик jүлү коллоид бир сыра вил.-ләрини забт етдиләр.
таллургия меди, никеля и кобальта, ч. һиссәҹик; 2) битки һүҹејрәләринин гы- Орта падшаһлыг дөврүндә Шимали1, М., 1977.

лафыны (селлулоз вә с.) әмәлә кəтир- Сурија, Месопотамија, Пунт вә Нуби
мис 2-СУЛФАТ, CuSO,— сулфат миш хырда кристал һиссәҹикләр (кри- ја илә тиҹзрәт әлaгәләри кенишләнди,
туршусунун мис дузу, ранксиз кристал сталлитләр); 3) умумијjәтлә битки вә сәнәткарлыг, ағам е'малы вә тохучулуг
малдәдир, сыхлығы 3,64 г/см-дир; hејван организмларини әмәлә кəтирмиш инкишаф етди. Иҹтимаи-игтисади "мү
суда јахшы (25°С-дә 100 г суда 23,65 3 коллоид малдәләр. Сабун мәһлулуна насибәтләрин инкишафы сосиал зид
Һәлл олур. Суда дојмушмәһлулу јујучулуг габилијjәти верән ондакы дијjәтләри, синфи мүбаризәни кəскин

ләшдирди. Ə'јанлара вә фир'онлара гаркристаллашдыгда парлаг абы рәнҗдә мисАгафгаз Албанијасында jаша- шы бөјүк халг үсјанлары баш верди.CuSO,5Н,0 (мис купоросу) әмә
лә кәлир. Ону 105°С-дән артыг гыздыр jыш мәнтәгәси. Јунан ҹографијашүна- Ycјанлар мәрқəзи фир'он Һакимијjәти
дыгда абы рəнкдә CuSO, ЗН0-ја чев сы Птолемејин (2 әср) «Моғрафи тә' - ни заифләтди вә ајры-ајры номларын

рилир, 258°С-дә исә тамам сусузлашыр, мүəjjәнләшдирилмәмишдир.лимнамә» әсәриндә ады чәкилир. Јери сифаси әһәмијjәтини артырды. Е... 18

Тәбиәтлә халкантит минералы шәклин- мисир (гэдим) — Гәдим Африка - ди (е.ә. тәгр. 1710-е.ә. Тәгр. 1580 иләсрин сонунда М.-и һиксослар зәбт ет

миси дурулашдырылмыш исти сулфат нын шм.-ш.-индә, Нил чајынын аша- ләр). Һиксослар М.-дә 100 илдән чох
һөкмранлыг етсәләр дә, мүстәгил дөвтуршусунда һәлл етмәклә алыныр. м. ғы ахарында гəдим дөвләт.

минерал боја истеһсалында, к.т.-нда Тарихи очерк. М. әразиси Палеолит ләт јарада билмәдилэр. Е.ә. 17 әсрин

(зәрәрвериҹиләрә вә битки хәстәликлә м. тајфалары тығычылыг, овчулуг вә лалә һиксослара гаршы мүбаризасидөврүндән мәскунлашмышдыр. Годим сонунда м. фир'онларынын (XVII сү

ринә гаршы мүбаризәдә, дәнин дəрман- балыгчылыгла мәшғул олмушлар. Е.ә. XVIII сүлaләнин баниси Јахмосунланмасында), галваник елементләрдә 10—6-ҹы минилликләрдә Тәдим м. дөврүндә [e.ә, тәгр. 1580—1559] һиксосвә с. Ишләдилир.

мис КУПОРОСУ—бах Мис 2-сул- тајфалары тəдриҹән, Нил вадисиндә ларын өлкәдән говулмалары (е.ә. тәгр.
фат. мәскунлашмыш, е,ә. 6—5-ҹи миниллик - 1580) илә нәтиҹәләнди.
мис КҮБРӘләРИ-микрокүбрәлә - ләрдә илк Неолит мәскәнләри јаранмыш- Јени падшаһлыг (е.ә. тәгр.
рин бир нөвү. ды. Е.ә. 5—4-ҹү миниллијин 1-ҹи ја- 1580-е.ә. тәгр. 1070) дөврүндә XVIII—
мис ФилизләРИ–тәркибиндән рысында М.-дә ибтидаи-ичма мүнаси- xX сүлаләләр һакимијjәт башында ол

игтисадиҹәһәтлән бәтләри позулмаға башлады. Е.ә. 4-ҹү мушдур. Бу дөврдә М. сијаси, игтиса
әлверишли олaн тәбии минерал агре минилликдә ефиопларын, ливијалы- ди вә мәдәни ҹәһәтлән хүсусилә инки
гaтлaры. 170-дән чох мисли минерал ларын самиләрин гајнајыб гарыш- шаф етди. XVIII сүлалә фир'онлары
мә'лумдур. Бунлардан 17-си сәнаједә мась, нәтичәсиндә м. xалгы даран- фәал ишғалчылыг сијасəти јеритмәјә

пирит, халкозин CuS, ковеллин, куп- көлу әтрафында Бадари, Амра, Жер- тәгр. 1525—e.э. тәгр. 1473] Фәләстин ва
зе вә с. мәдәнијjәтләри јаранды. Е.ә. Суријаны, Нилин 4-ҹү астанасына сәрит, малахит, азурит, енархит вә с.

М.ф. кимјави тәркибиндән асылы ола- анау минилликдә мисдән вә сүн'и су- дәрки әразини забт етди. III Аменһотепин
раг сулфидли, оксидләшмиш вә тары вармадан кениш истифадә олунду, [e.ә. тәгр. 1455—e.ә. тәгр. 1419] дөврүн
шыг типләрә ајрылыр. Бунлардан сул- сәнәткарлыг инкишафа башлады, ти- дә ишғалчылыг мүһарибәләринә сон
фидли филизләрдүнја мис истеһсалы- арәт алагәләри јаранды. Гәдим М. дә булду вә Митанни, Бабилистан, her

сосиал тәбәгәләшмәнин дөвләтләри илә даиминын 90%-ини верир. м.ф.-нин тәрки- јаранмасы илә синифләр тәшәккүл тап- әлaгәләр japaдылды. ІV Аменһотепдипломатик

никел, кобалт, молибден сулфидлари, ды вә илк дөнләтләр — номлар мејдана [e.ә. тәгр. 1419—e.ә. тәгр. 1400ј дини
гатышыг haлдa cd, Se, Te, Ga, Ti, Ge, кәлди. E.ә. 4-ҹү миниллијин сонунда ислаhат həјата кечирди. О, Амон ал

М.-ин шм.-ында Ашағы М., ҹ.-унда лаһына ибадәти ләғв едиб, ҝүнәш алIn, Rе вә с. сәпинти елементләр, олур: исә Јухары М. падшаһлыглары japaн- лаһы Атону М.-ин баш аллаһы е'ланМ.ф. массив (тәркибиндә Cu 3%-дән
чох) вә дамарҹыг-мөһтәви (0,4—2% ) етди, өзү исә Ехнатон («Атонун шә

текстурлyдур. Әмәләкәлмә шәрайтинә, 3000-е,ә, тәгр. 2800) дөврүндә илк ики ваһид аллаһ идејасы ирәли сүрүлдү.Еркән падшаһлыг (е,ә, тәгр. фәги») адыны гәбул етди. Илк дәф.

вә маддә тәркибинә ҝөрә м.ф.-нин бир сулалә һөкмранлыг етмишдир. М.-ин Тутанһамон (е.ә. тәгр. 1400—e.Ә. тәгр.

ви, мисли гумдашы вә шистләр, мисли тарихчиси каһин Манефонуң мә'лума- ниси" hоремһебин [e.ә. тәгр. 1345 е...

вә с. Мис eһтијатына вә һасилинәкөрә үзәриндә гәләбә чалараг өлкәни ваһид ислаһаты ләғволунду. | Рамсес (е.ә.
дүнјада 1-ҹи јери дамарҹыг-мөһтәвифи- дөвлатдә бирләшдирди. Биринчи м. тәгр. 1317—e.ә. тәгр. 1251] дөврүндә

лизлари, 2-ҹи јери мисли гумдашылар дә сүн'и суварма әкинчилији инкишаф нәтиҹәсиндә Ән Асијанын ән гүдрәтлисүлaләсинин һакимијjәти дөврүндә М.- м. кениш ишғалчылыг мүһарибәләри

харичдә, әсacән, АБШ, Замбија, Чили, дирилмиш, Мемфис ш.-нин эсасы го- Рамсес [e.ә. тәгр. 1204—e.ә, тәгр. 1173]Канада вә Заирдәдир. Азәрб.ССР-дә
Кәдәбәј, Ордубад вә с. р-нларда вар. јулмуш, мәркәзләшдирилмиш дөвлат М.-ə coxулмуш дәниз халкларынын
мис-AMмонЈАК ЛИФи-сүн'и сел japaдылмыш вә ишғалчылыг мүһари- вә ливијалыларын һүҹумларыны дәф
лулоз лифларинин бир нөвү. Селлулоз бәләринә башланылмышды. етди. Узун сүрән мүһарибәләр вә иҹти

купpиaминһидратын (Cu(NH,,1(OH), тәгр. 2800—e.ә. тәгр. 2250) дөврүндә јаси вә һәрби ҹәһәтлән зәифлэтди.Годим падшаһлыг (е,ә. маи зиддијjәтләр. М.-и игтисади, си
суда мәһлулу илә тәсир етмәклә һа- III—VI сүлаләләр һакимијjәт башында Сон (Ливија - Саис, Иран)
зырланыр. Онун штапел чешидлари, олмушдур. Бу дөврдә Синај ј-а-на, дөврдә (е.ә. тәгр. 1070—e.ә. тәгр.әсacән, халча вә маһуд, назиклари исә Фәләстинә, Нубија во Ливијаја гаршы 332) XXI—XXVI сүлаләләр һакимијjәт -jүнкүл парча вә трикотаж мə'мулат то- ишғалчылыг мүһарибәләри нәтиҹәсиндә дә олмушдур. Бу дөвр М.-ин хариҹи
хумаг үчүн ишләдилир. Вискоз лиф- М. чохлу гәнимəт, həрби әсир вә торпаг гүдрəтинин заифләмәси вә гоншу дөв
ләринә нисбәтән баһа баша кәлдијин- cahəлəри әлә кечирди, еһрамларын ин- ләтләрин сијаси Һакимијjәти алтынадән истеһсалы азалдылыр.

шасына башланды, тиҹарәт кенишләнди. дүшмаси илә сәҹијjәләнир. Е.ә. 10 әсрин

мисин алынмасы

ва

ды.
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сонунда Ливија мәншәли Шешонк [e.ә. ланлар охујурдулар. Əсас фәнләр oxy, həрби експедисијалар ҹоғрафијанын ин -
тәгр. 950—e.ә. тәгр. 920] М.-дә һаки - јазы вә һесаб иди. Мәктәбләрдә ҹидди кишафына сәбәб олмушду. Тарихи
мијjәти әлә кечирди вә XXII сүлаланин интизам вар иди, ҹисмани ҹәза тəтбиг әсәрләрдә jалныз Һадисәләр гејдә алы
[e.ә. тәгр. 850—e,ә, тәгр. 730] əсасыны едилирди. Мə'бəд мәктәбләриндә үму- ныр вә шаһларын сијаһысы тәртиб еди
гојду. Бу сүлалә фир'онларынын Аси- ми фәнләрлә јанашы, дини тәһсил дә лирди. Мисирлиләрин мухталиф cahə
јада фәал Һәрби сијасəт јеритмәк вә верилир, шакирдләрә һәмчинин астро- ләрә аид биликлари антик елмин, һәм
М.-и ваһид мәркәзи дөвлатдә бирләш- номија вә тәбабәт өjpəдилирди. Мисир чинин Авропа елминин инкишафына
дирмәк ҹәһдлари баш тутмады. Е.ә. Әсилзадəлəринин ушаглары гошун рәис- мүһүм тә’сир көстəрмишдир. Јунанлар
8 әсрин 2-ҹи јарысында ефиоп һөкмдары ләри һазырлајан Һәрби мәктәбләрдә һәмишә М.-ә гәдим мүдрик өлкә ким
Пианһи М.-и әлә кечирди вә XXV сү: oxyјурдулар. бахмыш вә мисирлиләри өз мүәллимлә
лаланин [e.ә. тәгр. 715—e.ә. тәгр. 664) Тәбијат вә техника елмлари. М.- ри heсaб етмишләр.
əсасыны гојду. Бу сүлаланин фир'ону дә инсанын шүурлу фәалијjәтинин ән Әдәбијјат. м. әдәбијјаты дүнјанын
Шабака М.-и ваһид дөвлатдә бирләш- гəдим палеолит изләри Нил вадисиндә ән гəдим әдәбијјатларындандыр. Mu
дирди. E.ә. 671 илдә М.-и Ассур һөкм- ашкар едилмишдир. Неолит дөврүндә сир дилиндә әдәби абидәләр е.ә. 3-ҹү
дары Асархаддон зәбт етди. Саис һөкм- (е.ә. 5-ҹи миниллик) ҹилаланмыш аләт- минилликдән мөвҹуд олмушдур. Сон
дары І Пcaммeтик [e.ә. тәгр. 663—e,ә, ләрдән, е.ә. 4-ҹү минилликдә исә (II әдәби абидәләр исә eрамызын 1-ҹи әс
тәгр. 610] М.-и өз haкимијjәти алтын- Негада мәдәнијjәти) обсидиандан исти- ринә аиддир. "Мисир јазысы илә ја
да бирләшдирәрәк XXVI сүлаланин фадә олунурду. Овчулуг тəcəppүфатын- зылмыш, жанр вә мөвзуҹa pəнкарəнк
[e.ә. тәгр. 664—e.ә. тәгр. 525] əсасыны дан малдарлыға, сонралар исә әкинчи- әдәби намунәләр дөврүмүзәдәк кәлиб
гојду, өлкәни Ассурија әcapəтиндән лијә кечидлə əлагодар даш, ағаҹ вә сү- чатмышдыр. Аноним мәтиләр кениш
гуртaрды. Бу дөврдә м. дөвлəти вә мүкдән һазырланан к.т. аләтләри-кәр- jajылмышды. Нағыл вә рәвајәтләр,
мәдәнијjәти өзүнүн сон чичәкләнмә ки, ораг вӘ с. тәтбиг eдилирди. 4-ҹү һимн вә дуалар, епистолјар вә дидактик
дөврүнү, кечирирди. XXVI сүлаланин минилликдән е'тибарән мис e'малына әсәрләр, тәмсил, епос, мәһәббәт лирика
Һакимијjәти илләриндә мәһсулдар гүв- башланды, керамика вә тохуҹулуг сана- сы əсас жанрлар олмушдур. Јүксәк
вәләр, к.т., сәнәткарлыг, дахили вә хари- јеси инкишаф етди. 3-ҹү миңилликдән бәдии тəxəjjүл, инсана мәһәббәт, хеjp
ҹи тиҹарәт даhа да инкишаф етди, дə- шүшә истећсал олунду. 2-ҹи миниллик- вә әдалəтин шәр гүввәләр үзәриндә гә
мир эмәк аләтләри вә силаһлары кениш дә тунҹдан, мин ил сонра исә дәмир- ләбәсинә дәрин инам нағылларын сә
jajылды. Фир'он II Heһонун [e,ә. 610— дән кениш истифадә едилирди. Мисир- ҹијjәви ҹәһәтләридир. Рәвајәтләр реал
е.ә. тәгр. 395] дөврундә Нил чајыны лиләр гызыл вә күмүш е'малы cahə- тарихи һадисәләрлә дaha чox cәсләшир
Гырмызы дәнизлә бирләшдирән кана- синдә мүһүм наилијjәтләр газандылар. (мисирли Ун-Амунун сəjahəтини тасвир
лын тикинтисинә башланды. Фир'онун М.-дә әкинчилик јалныз сүн'и сувар- едән рәвајəт, е.ә. 11 әсрин орталары
көстәриши илә Финикија дәнизчилари ма илә мүмкүн олдуғундан канал вә вә с.). Һаким тәбәгәнин сифариши илә
Африка әтрафына сəjahəт етдиләр. бәндләр һәлә сүлaләјәгәдәрки дөврдә јазылан тарихи рәвајәтләрдә фир'он
п'Јахмосун дөврүндә [e.ә. тәгр. 569— тикилмәјә башланмышдыр. Нил чајы Һакимијjәти мәдһ олунурду. Дидактик
е.ә. тәгр. 525] е.ә. 525 илдә әһәмәни өлкәнин əсас нәгл. jолу олдугундан әсәрләрдә һәјатын мүхталиф cahəлəринә
Һөкмдары Камбиз М.-и забт етди; М. мүхталиф формалы гајыглар дүзәл- даир мүдрик мәсләһәтләр верилирди.
Иранын сатраплығына (вил.-ә) чеврил- дилирди. Башга өлкәләрлә (Сурија, м. пирамидалары үзәриндәки јазылар,
ди. E.ә. 404 илдә вә е.ә. 392 илдә М. Пунт) әлaгә сахламаг үчүн ҝәмиләрдән падшаһлара вә ә'јанлара мәхсус ки
мүвәттәти Истиглалијjәт газанды. Лакин истифадә едилирди. Чархлы нәгл.- табәләр дә бәдии дәјәрә маликдир. м.
е... 341 илдә фарслар М.-дә өз haки- дан е.ә. 18 әсрдә истифадә олунду. Га- әдәбијјаты гәдим дүнја, о ҹүмләдән ју
мијjәтләрини јенидән бәрпа етдиләр. дим М.-дә әсас тикинти материалы нан әдәбијјатына, онун васитəси илә
Е.ә. 332 илдә М.-и Македонијалы Ис- кил вә гамыш иди. Фир'онларын са- Авропа халклары әдәбијјатына тә'сир
қәндәр забт етди. рајларыны вә галалары тикмәк үчүн чиј көстəрмишдир.
Јунан-Рома дөврү (е.ә. кәрпич ишләдилирди. Дашдан јалныз Ме'марлыг, тасвири ва декоратив

332-ерамызын 395). Македонијалы мә'бәлләр вә eһрамлар тикилирди. Даш- тәтбиги сəнəт. Нил чајы вадисиндәки
Искәндәрин вәфaтындaн (е.ә. 323) сон- лар гајалардан ағаҹ пазлар васитәсилә бәдии мәдәнијjәт абидəлəри чох гəдим
pa M. еллинизм дүнјасынын бир һиссә- гопарылыр, мис бурғуларла лазыми деврләрә аиддир. Еркән падшаһлыг
синә чеврилди. Бурада Птолемејләр өлчүдә кәсилир вә гумла ҹилаланырды. Дөврүндә (е.ә. тәгр. 3000—e.ә. тәгр.2800)
сүлaләси haкимијjәтә ҝәлди. Искәндә- Ағыр дашлары галдырмаг үчүн инсан Гәдим Мисир инҹәсәнәтинин принсип
ријjә ш. еллинизмин əн бөјүк тиҹарәт вә өкүз гүввәсиндән, манивела вә ман- ләри тәшәккүл тапмыш вә бу принсип-
вә мәдәнијjәт мәркәзинә чеврилди. Пто- ҹанагдан истифадә едилирди. Ријазиј- ләр мин илләрлә М. инҹәсәнәтинин
лемејләр дөврүндә ишғалчыларын тәт- јат вә астрономија о дөврүн тəлəбатына инкишафынын əсасыны тәшкил етмиш
биг етдиклари ағыр верки системи јер- ујғун олараг емпирик инкишаф едир дир. Бу дөврдә дини ме'марлығын əсас
ли әһалини вар-jохдан чыxарды, әкин- вә тәтбиги характер дашырырды. Годим тикилиси мастаба олмушдур.
чилари вә сәнәткарлары jaшaдығы јер- М.-дә ил з фәсилдән (дашгын, бичин, Гадим падшаһлыг дөврүн
ләри тәрк етмәјә мәҹбур етди. E.Ə. 2 гураглыг) вә һәр бири 30 күнлүк 12 aj- дә (е.ә. тәгр. 2800 —e,ә, тәгр. 2250) јени
эсрин сонунда истеһсал хејли азалды, дан ибарәт иди. Илин ахырында 5 күн, ме'марлыг типләри тәтбиг олунмуш,
базар мәһдудлашды, игтисади вә си- 4 илдән бир исә 6 күн әлaвә едилирди.
јаси бөһран башлады. Е.ə. Зәсрин әв- Вахты билмәк үчүн Күнәш вә су саат
вәлиндә м. јенидән Аралыг дәнизи лары ишләдилирди. Јашајыш мәнтәгә
саһилларини ва адаларыны әлә кечир- ләри арасында мәсaфә нәзәрә алынмаг
ди; лакин е.ə. 2 әсрин әввәлиндә Селев- ла, хәритәләр вә шәһәрләрин планы тәр
киләрлә вә Македонија илә мүһарибә- тиб едилирди. Онлуг сај системи вә
ләрдә ишғал етдији әразиләри итирди. кәср анлајышы, әдәди вә hәндәси сил
Сонунҹу Птолемејләр дөврүндә Рома- силәләр илк дәфә мисирлиләрә мә'.
нын тә'сиринин күҹләнмәси илә е,ә. лум иди. Орта шаһлыг дөврүндә
30 илдә М. Романын əјалəтинә чеврил- ментар ҹәбри анлајышлар мејдана кәл
ди вә- 395 илә гәдәр Рома империјасы - ди, ики мәҹһуллу тəнликләр һәлл едил
нын тәркибиндә галды. ди. Мисирлиләр дүзбуҹағын, үчбуҹа

Рома империјасы бөлүшдүрүлдүк- ғын, даирәнин саһәсини (л—3,16 кө
дән сонра м. Бизансын əјалəтинә чев- түрмәклә), пирамиданын сәтһини вә
рилди. 619 илдә М.-и Иран шаһы һәҹмини heсaблajа билирдиләр. Мејит
і Хосров, 639—642 илләрдә исә әрәб- ләрин балзамланмасы анатомија вә
ләр ишғал етди. М.-ин сонракы тарихи ҹәрраһијjәнин инкишафына зәмин ја
үчүн бах Мисир, Мисир әрәб Респуб- ратды. Мисирлиләр үрәјин функсија
ликасы. сыны өjpəнмиш, ган дөвраны ганунуну

Маариф. Гәдим падшаһлыг дөврүндә кәшф етмиш, кәлләнин трепанасијасы
фир'онун сарајында japaдылмыш мәк - ны апармышдылар. Мумиjалама, əтир,
тәрләрдә кәләчәк мирзәләрә савад өj- дәрман, рəнк вә с. Һазырланмасы, шүшә
рәдирдиләр. Сонралар мә'бәлләрдә, вә саxсы истеһсалы кимјанын инкиша
Јени падшаһлыг дөврүндә исә бөјүк фына сәбәб олду. Шүшә габлары рəнк- «Мәликә Нофретари». Фивадакы Нофре
дөвлат идарәләриндә мәктәбләр japa- ләмәк үчүн манган, кобалт, синк окси- тари сәрдабасынын дивар рәсм ләриндән
дылды. Мәктәбләрдә 5—16 јашлы оғ- диндән истифадә олунурду. Тиҹарәт вә фрагмент. Е. Ә. Тәгр. 1250.

еле
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Мисир (Годим). 1, Әбу-Симбелдә (Нубија) фир'он II Рамсесин нəbəнк hејкәлләри. E. . 13 эсрин 1-чи јарысы. 2. Лук -
сорда Амон-Ра мә'бәди, Е. ә. 15—13 асрләр. 3. <Јелкәнли кəми». Физәдә кајеманхын сәрдабасынын дивар рәсмлариндән.
E. P. 25 əср. Крал Инчәсәнәт вә Тарих Музеји. Брүссел. 4. Катиб (мирзә) Бејкәли. Е. ә. 7 əср. Мисир музеји. Таһирә.
5. «Шаһзадә Рахотеп вә арва ды Нофрет». Медумда Рахотепин сəрдабасынын "Бејкәлләриндән. əhəнкдашы. Е. ә. 28 әср.
Фрагмент. Мисир музеји. Гаһирә. 6. Ашағы Мисирин фәтһинин рәмзи тасвири. Јашыл шифер. Е. ә. тәгр. 3000-чи ил.
Мисир музеји. Гаһирә. 7. Тутанхамонун саркофагыны мүһафизә едән илаһә Селкетин фигуру. Е. ә. 14 əср. Мисир
музеји. Гаһирә. 8. Саккара релјефләриндән бири. E. ә. 3-үү миниллик. 9. Фива јахынлығында Тутанхамонун сәрдабасын

дан тапылмыш гызыл маска. Е. ә. 14 əср. Мисир музејit. Гаһирә.

Имһотеп еһрам типини јаратмышдыр уҹларына гызыл үзлүк чәкилирди. Гә- 1700) фир'онларын еһрамлары әввәл
(Саккарада фир'он Ҹосерин еһрамы, дим падшаһлыг дөврүнүн инҹәсәнәтин- ки мөһтәшәмлијини итирмиш, мастаба
е.ə. 28 әср). Бу дөврүн ме'марлары тəд- дә дини ситајиш ајинлари илә бағлы олан лар гајаларда чапылмыш сәрдабаларла
риҹән еһрам формаларыны тәкмилләш- дивар бојакарлығы, даирәви hејкәлләр әвәз едилмишди. Мə"бәлләрдә сыра -
дирмиш, oнлaрa hәндәси сəлислик вер- вә релјеф тәсвирлари мүһүм јер тутур- сүтун вә портикләрдән кениш истифадә
мишләр (Ҹизәдә фир'он Хеопсун еһра- ду. Сәрдабаларын диварларындакы олунурду (Дејр әл-Бәһридә фир'он
мы, е,ә, 28 әср, ме'мар Һемиун). Eһрам- рәсм вә релјефләрдә мисирлиләрин I Ментуһотепин мә'бәди, е,ә. 21 аср).
ларын гаршысында мөһтәшәм сфинкс həјат вә мәмшәти өз əксини тапырды. Тәсвири сəнəтдә реалист мејлләр күҹ
hејкәлләри гоjулур, јахынлығында ха- Портрет hејкәлтәрашлығы даһа кениш ләнирди. Һиксосларын басгыны илә
тирә мә'бəдлари (фир'онларын hej- инкишаф етмишди (фир'он Һефрен, әлaгәдар тәнәззүл дөврүндән сонра м.
кәлләри илә) тикилирди. Күнәш ал- шаһзадә Анхһаф, каһин Ранофер вә инҹәсәнәти Јени падшаһлыг дөв
лаһы "Ра (Мисирин баш аллаһы) үчүн б.-нын һејкәлләри). Орта падшаһ- рүндә (е.ә. тәгр. 1580—e.ә. тәгр. 1070)
тиқилмиш мә'бодләрдәки обелискләрин лы гдөврүндә (е.ә, тәгр. 2050-е,ә, тәгр. jүксəлиш мәрһәләсинә чатыр. Ме'мар
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лыгда эввәлки дөврләрин ән'әнәләри касынын əсасы гоjул муш, М. мәнбәлә-ләг сəсчохлуғу газандыгда президент
инкишаф етдирилир (Дејр әл-Бәһри- риндә мусигинин «хејирли» ва «зәрәрли» олур. Сәлаһијjәт мүддәти 6 илдир.

дә мәликә һатшепсутун мә'бәди, с.ә, мусигијә бөлүнмәси гејд олунмушдур. Президент өз вазифасини иҹра едә бил
15 әсрин аввали, ме'мар Сенмут), Рома һөкмранлығы дөврүндән сонра М. мәдикдә онун функсијасыны мүвәггәт и
тәсвири сəнəтдә мәнгәрә рәсмларинә ке- мусигисинин инкишафында әрәб, түрк олараг Халг мәҹлисинин сәдри иҹра
ниш јер верилир. Ачыг мэ'бәд-ибадәткаһ- вә б. халгларын мусигиси илә сых бағлы едир. Али ганунвериҹи орган биргала
ларын иншасы кенишләнир, мә'бәдә олан јени дөвр башланмышдыр. талы Халг мәҹлисидир (382 депутат).
кедән јол боју сфинкс hејкәлләри гоjу- Театр. Гәдим М. театрынын мәншәји Тәбиәт. М.-ин демәк олар ки, бү
лурду (Карнакда е.ә. 16—12 әсрлә- дәфн марасимлари вә аллаһларын шә- түн әразиси, тропик сәһралар зонасын
рә вә Луксорда е.ә. 15—13 әсрләрә аид рәфинә кечирилән халг шəнликлари илә дадыр. Әрaзинин чох һиссәси платолар
Амон-Ра мә'бәйләри). Фир'cн Ехнато- бағлыдыр. Мүхталиф əсатир сүжeтлә- дан (һүнд. 300—1000 м)—Ливија сəh
нун (IV. Аменhоmеn) дөврүндә М.-ин ри эсасында көстәртлән бу мәрасим- расы вә Нубија сәһрасындан ибаратдир.
јени пајтахты Ахетатон ш. салынды. тамашаларда монолог вә диалоглар мөв- Гырмызы дәнизә битишик р-нлар ва
Е.ә. 14 әсрин 1-ҹи рүбүндә һејкәлтәраш чуд иди. Бурада гираәтчинин охудуғу Синај ј-а-нын ҹ.-у дағдыгдыр (һүнд.
Тутмесин japaтдығы фир'онун вә онун нәгли һиссәјә дә бөјүк јер верилирди. 2637 м-дәк). Ливија сәһрасы илә Әрә
арвады Нефертитинин портретлари Тамашада роллары каһинләр ифа едир- бистан сәһрасы арасында Нил вадиси
(pəнкләнмишәһәнхдашы, Берлин-Да- диләр. Театр тамашаларында хор вә (М. әразисиндә уз. Тәгр. 1200 км, ени
лем Шәкил Галерејасы) Гәдим Мисир мусигичилəрин иштирак етдији eһтимал ҹ. -да 1—3 км, шм.-да 20—25 км) уза
инҹәсәнәтинин шаһ әсәрләридир. Бу олунур. Е.ә. 16 əсрдән галмыш стела- ныр. Фајдалы газынтылары: нефт,
дөврүн инҹәсәнәти техники камиллијини дан мә'лум олур ки, XVIII сүлалә дөв- фосфорит, хөрәк дузу, даш көмүр,
вә декоратив зәрифлијини сахламагла pүндә Мисирдә актјор сәнәти мөвҹуд манган, дәмир, мис-гурғушун, берил
јанашы, академик инҹәсәнәтин хүсусиј- иди. Гәдим М. театрынын инкишафы лиум, тантал, волфрам, уран, гызыл
jәтләрини дә өзүндә экс етдирир (фир”- истибдад Һакимијjәти шәраитиндә кеч- филизлари вә с. Аралыг дәнизи саһил
он Тутанхамонун сәрдабасындан тапыл- дијиндән, онун формалашма просеси боју золағы истисна олмагла бүтүн
мыш әшјалар—гызыл маска, там, габ- лəнкимиш вә мәһдуд олмушдур. Гәдим әрази тропик сәһра иглиминә малик
лар, үзəри тәсвирли мүҹрүләр, е.ә. 14 М. театры фир'онларын һөкмранлығы- дир. Суткалыг темп-р кəскин дəјиш
әсрин 1-ҹи јарысы, Мисир музеји, Гаһи- ны тəблиғ етмиш, әсacән, дини-мифо- кәндир. Орта темп-р јанварда шм.-да
рә). Е.ә. 14 әсрин 2-ҹи јарысында Лук- ложи маһијjәт дашымылдыр. 11—12°С, ҹ.-да 15—16°С, ијулда мүва -

сор вә Карнакдакы - Амон-Ра мә'бәд- әд.: Тураев Б. А., Древний Еги- фиг олараг 25 26°С, 30—34°С-дир.
ләриндә дени ибадәткаһлар тикилди, Вето.Петраграде 193acGrapy Pв. М: Иллик јағынты әрaзинин чох јериндә
ды (Әбу Симбелдә фир'он Рамсесин 1941: Матъем. э. Искусство Древнего битишик бајры-ајры р-нларда 200-400
бутунлүклә га јада чапылмыш Бејук А. Писцы Древнего Египта. MB 962 Хое, мәнбәјинилдир. Нилин ахыныны бәнд
Гәдим Мисир инҹәсәнәтинин сонунҹу 1963; Кинк Х. А., Египет до фараонов, ләр системи, о ҹүмләдән ССРИ-нин

игтисади вә техники көмəји илә тикил

вахтында (е.ә. 7 əср) олмушдур. Make- храм, М., 1979; Тутанхамон и его время, миш Асуан бәнди (бах Асуан бәндлари)

донијалы Искәндәрия M-и ишғалы ских пирамид, пер. с франи расм. 1966; анамләрне Бандләрдән јухарыда су
низм, сонралар исә гадим Рома мәдә ава, че в А. А. Иsтария Древнего Во. Бары, Насир көлү зарадылмылдыр.роза Бөјүк јералты су емтијатларынын бир

Древнего Востока, М., 1973; гинель- һиссәсиндән валәләрдә истифадә олу
дән танылмыш портретләрдә (1—4 əср- сон И. С. Тутанхамон сокровища его нур. Əразинин чох јериндә,әсaсэн, зәйф
ләр) тəдим Мисир ва Годим Рома ән- гробница 2 изд. М. 1979. Сказки по инкишаф етмиш скелетли торпатлар,:

ловская А. И., Египетская хора IV
портретләри). М. Бизансын һакимијjә- в. М., 1979: история Древнего Востока, лувал торпаглар jajылмышдыр. Бит

кечдикдән (4 әсрин сону) под ред. В. И. Кузишина. М., 1979: сту. ки өртүју заифлир; сәһраларда ксеро
сонра өлкәдә христиан инҹәсәнәтинин чевский И. А., Землевладельцы госу, фит коллуглар вә јарымколлуглардан,
јерли вариантлары japaнды (бах Гиб, дарственного хозяйства древнего Египта гыш јағышлары дөврүндә ефемерләр
тиләр). Әрәкләрин ишғалындан (7 əср) эпохи Рамесси дов, М., 1982. дән ибаратдир. Нил чајы вадиси ва
сонра м. әрәб мәдәнијjәтинин јајыл делтасы, ваһәләр мәдәни биткиләрлә
дығы вил.-ләрдән бири олду. өртүлүдүр. Сәһра вә јарымсәһралар

Мусиги. м. мусигиси дүнјанын ән да сүрүнәнләр. Һәшәгатлар вә мәмәли
гэдим мусиги мәдәнијjәтләриндәндир. ләрин бә'зи невлари (чагтал, кафтар вэ
Дөврүмүзә гәдәр кәлиб чатмыш с.) jашајыр. Нилин делтасында чохлу
мусиги мәдәнијjәти абидəлəри тәгр. гуш вар. Горуг (Вади-Ришраш) japa
е.ә. 5-ҹи миниллијә аиддир. Годим ди дылмышдыр.

вар рәсмлари вә сәрдабаларын дивар әһали. Әһалинин әксәријjәти (98% ;
ларындагы барелјефләрдә мүғәнни вә 1979) əpəбләрдир (мисирлиләр). Асуан
мусигичилəрин тәсвир олунмасы му дан шм.-да, Нил чајы вадисиндә нуби

гинин маишатдә кениш jajылдығына јалылар (тәгр. 300 мин; 1976), Гырмызы
сүбутдур. Күтләви бајрам вә тәнтәнә дәниз саһилиндәки сəhraлaрдa бәдәви
ләр, дини мәрасимләр, әмәк просесләри ләр, Сива вадисиндә бəрбәрләр, шәһәр

ләрдә Авропа вә Асијанын мүхталиф
Бир сыра мә'луматлара көрә тәдгигат- ликасы (МӘРТ өлкәләриндән кәлмәләр (ермәниләр,
чылар М. мусигисинин бирсәсли олду- Үмуми ма'лумат. Јахын
ғуну еһтимал едирләр. Мусиги рәгс, дөвләт. Африканын шм.-ш.-индә вә б.) дә jашајыр. Рәсми дил əpəб дили
пантомима, драм тамашалары вә әдә- гисмән Асијанын ҹ.-г.-индадир. Г.-дә дир. Дөвләт дини исламдыр. Әһалинин
бијjaтлa cых бағлы иди. Тәдриҹән муси- Ливија, ҹ.-да Судан, шм.-ш.-дә Исраил бир кисми (5%) христиандыр. Тәбии
ги дини, сарај вә халг мусигисинә ај- вә БМТ-нин əpəб дөвлати јаратмаг үчүн артым тәгр. 2,5% -дир. Ишләјән әha
рылмыш, мусиги аләтләри чохалмыш, 1947 илдә ajырдығы әрази илә һәмсәр- линин тәгр. 50% -и (1978) к.т.-нда,
ифачылык формалары мүрәккәбләш- həддир. Шм.-да Аралыг дәнизи, ш.-дә 18,4%-и (1978) сәнаједә, галанлары
миш, хејрономија сəнəти (еркән ибти- Гырмызыдәниз вә онун Сүвејш вә Ака- башга саһәләрдә чалышыр. Ишсизларин
даи дирижорлуг формасы) тәшәккүл ба көрфәзләри илә әhaтәләнир (саһил сајы тәгр. 2 млн. нәфәрдир (1981). Ор
талмышды. Чохсәсли мусигинин иб- хәттинин уз. тәгр. 2,7 мин км-дир). та сыхлыг 1 км2-дә 763 нәфәрдир (1980).
тидаи формалары Гәдим падшаһлыг Саh. 1001,4 км?-дир. Əh. 44 млн. (1981, Әһалинин тәгр. 99%-и Нил чајы делта
дөврүндә '(е.ә. тәгр. 2800-е,ә, тәгр. Нојабр). Пајтахты Гаһирә ш.-дир. Инзи - сы вә вадисиндә, Сүвејш каналы 30
2250) јаранмышдыр. Әксәр Шәрг халг- бати ҹәһәтлән 26 мүһафазаја бөлүнүр. нaсындa вa вaһәләрдә jaшa jыр. Шәһәр
ларында олдуғу кими, М.-дә дә пента- Дөвләт гурулушу. МӘР респ.-дыр, әһалиси 48%-дир (1980). Ири шәһәр
тониканын кениш jajылдығы мә'лум- 1971 ил Конститусијасы гүввәдәдир. ләри: Гаһирә (тәгр. 8 млн. 724 мин;
дур. М. мусиги аләтләри (арфа, ситра, Дөвләт вә һөкумәт башчысы президент- этрафы илә бирликдә; 1980), Искәндә
флејта, гобој, пневматик вә һидравлик дир. Президентлијә намизэд Халк мәҹ- ријjә, Порт-Сәид вә с.
орган вә с.) дүнјанын бир чох музејлә- лиси тәрәфиндән ирәли сүрүлүү вә үму- Тарихи очерк. м. дүнјанын ән ер
риндә сакланылыр. М.-дә мусиги ети- ми референдума тәгдим едилир; мүт- кән мәдәнијjәт мәркәзләриндәндир. Гэ.
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горxyја дүшэн Б. Британија вә Франса
МИСИР ЕҺАЈФА М.-ə həрби ескадра көндәрәрәк Әрәби

пашанын вә тәрәфдарларынын сүркүн
Тобруг ЕТәл-авив олунмасыны, милли һөкумəтин бурахыл

Бәрдијанса. масыны тәләб етдиләр. 1882 илин иjу
Морса-Матрул
рискәндәРИЈа

ПОРТ-сайд лунда Б. Британијанын М.-ә гаршы тө
ел-Ариш Beep-mesa рәтдији мүнагишə Инхилтәрә—Мисир

әл-Әламен
Бајли онро от мүһарибәсинә (1882) сәбәб олду. Әслин

wity :: Шибин әл-Ком93 ХЭГАЗИ дә Османлы империјасынын тәркибиндәСувејш канал: маан
әл-ГИЗА РАҺИРӘ СҮВЕЈШ, олан М.-дә инқилис мүстәмләкә режими

М Әо тір'' у h
син Алдар 2-əреб дөвлатинин

Ejmand japaдылды. Биринҹи дүнја мүһарибә
енші33 23 Нувејба од

Фәни-СУЕЈа
си башландыгдан сонра М. Б. Британи

өразиси
3-Сурија јанын протекторатлығы е'лан едилди,

Бани-Мазар 4-Исраил ганунвериҹи мәҹлис бурахылды, өл
B2637 на

5-Иорданија кәдә һәрби вәзијjәт е'лан олунду.
мәлләва Гејд: Исраил дөвлөти Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабынын

нин сөрһөдлөри БМТ гәләбәси М.-дә милли азадлыг һәрә
өл-гурддеа

јабр 1947 кл тарихли катынын јүксалишиңә күҹлү тәкан вер
ди. М.-ә истиглалијjәт верилмаси һаг

(Әбу-Мангар олараг көстөритмишдир, гында милли буржуа «Вәфд» партија
Фива адус, әл сынын башладығы (1918 илин сону)

:
Армәнт 9. EA имза топламаг кампанијасы күҹлү ан

Mymo әл-Хореа сәУдиә тиимпериалист үсјана чеврилди (бах
әРәвиcТАНЫ Мисир үсјанлары (1919, 1921)]. 1918—

әл-Чауф 19 илләрдә Гаһирәдә, Искәндәријjәдә,Ломбу
Порт-Сәиддә japaдылан илк сосиалист
вә коммунист груплары М. Сосиалист
Партијасында (1922 илдән М. Коммунист

Дунгул Шәләре и би | Партијасы (МКП) бирләшди. Милли1082
азадлыг һәрәкатынын кенишләнмәси
нәтиҹәсиндә Б. Британија м, үзәриндә

НУБИЈА сә һр. Асы Балашоо
ки

әл-Уормат протекторатлығыны ләғВ едәрәк

Вади-Балфя (1922, 28 феврал) М.-и мустәгил ва
150 о 150 300 450 км суверен дөвләт кими таныды. Бунунла

белә, М.-дә Б. Британија гошунлары
дим М.-ин тарихи үчүн бах [Мисир вејш каналынын чәкилишинин баша чат- галды, инқилис капиталы М. Игтиса
(Гадим)). 7 асрдә Әрәб истилалары масы (1869) илә М.-ин Авропа дөв- дијјатында һөкмран мөвгејини сахлады.
нәтиҹәсиндә м. хилафәтә гатылды. ләтләриндән малијjә асылылығы даhа 1923 ил апрел конститусијасына әсacән,
Әһалинин хејли һиссәси исламы гәбул да күҹләнди. М. Һакими Исмајыл паша м., икипалаталы конститусијалы мо
етсә дә, исламлашдырма бир нечә jүз [1863—79] 1867 илдә султандан ирси нархија е'лан олунду. 1923 ил парламент
ил давам етди (7 асрин әввәлинә јахын Һәдив титулу алды. 1873 илдә М. хари- сечкиләриндә галиб кәлмиш •Вәфд»
М. әһалисиниң бөјүк әксәријjәти—гиб- ҹи дөвләтләрлә билaвaситә малијjә вә партијасынын лидери С. Зәғлулун баш
тиләр христианлығы гәбул етмишди). Игтисади әлaгәләрә кирмәк һүгугу га- чылығы илә м. һөкумəти japaдылды.
Аббасиләр хилафәтинин сүгутундан сон- занды. Һәдив Тофигин һакимијjәти Лакин тезликлә бу һөкумəтин халга
ра М. әслиндә мүстагил дөвлат олду. дөврүндә [1879—92]' М.-ә хариҹиләрин зидд сијасəти ашкар олду (фәһлә тә”
868—905 илләрдә өлкәдә Тулуниләр, тәзјигинин артмасы, малијjə əсарәти- тиллəринин јатырылмасы, МКП-нин
905—935 илләрдә jенидән Аббасиләр, нин вә мүртәҹе режимин күчләнмәси гадаған едилмәси вә с.). 1924—30 ил
935–969 илләрдә исә Ихшидиләр сүла- кениш халг күтләсинин наразылығына ләрдә һөкумәтләр бир-бирини әвәз етсə
ләси һөкмранлыг етмишди. Фатимиләр сәбәб олду. Милли азадлыг Һәрәкаты дə, oнлaрын сијасəтиндә маһијjәтҹә дә
хилафәти дөврүндә М.-ин сијаси вә идеолокијасы japaнмаға башлады, өл- jишиклик чох аз иди. 1930 илдә 1923 ил
игтисади гүдрәти хүсусилә артды. 1171 кәдә илк сијаси тәшкилат («Һизб әл- конститусијасы ләғв едилди вә јени иф
илдә М.-дә Һакимијjәтә кечмиш Әј- Вәтән») japaдылды. 1881 ил сентја- рат мүртәҹе конститусија гәбул олун
јубиләр сәлибчиларин һүҹумларыны брын 9-да полковник Әрәби Паша Әлмә- ду. 1934—35 илләрдә өлкәдә антиим
(217—21) дәф етдиләр. 1250 илдә М.- дин башчылығы илә Гаһирә гарнизону периалист вә демократик һәрәкат күч
дә мәмлүкләр һакимијjәти әлә кечир- һиссәләри үсјана галхды. 1882 ил фев- лəнди. 1935 илдә башда «Вәфд» олмагла
диләр. 157 илдә түрк султаны I Сәлим рaлын аввәлиндә јенимилли һөкүмәт мүхалифәтчи буржуа партијаларынын
М.-и ишғал едиб, Османлы империја- japaдылды; М.-дә инқилис-франсыз japaтдыглары Милли ҹәбҺәнин тәләби
сына гатды. 18 әсрин сонунда Франса малијjә нәзарәти ләғв едилди, конститу- илә 1923 ил конститусијасынын фәалиj
гошунлары м.-и ишғал етди (бах Напо- сија лајиһәси һазырланды. Милли азад- jәти бәрпа едилди; Инкилтәрә—Мисир
леонун Миси сәфәри). Франсызлар лыг Һәрәкатынын кенишләнмәсиндән мугавиләсин» (1936) əсасəн дахили ва
Инкилтәрә-Түркијә гошунларына тәc
лим олдугдан (1861) сонра М.-дә Осман
лы империјасынын һөкмранлығы бәрпа
едилди. 1804—05 илләрдә түркләрә вә
мәмлүк феодалларына гаршы башла
мыш халг үсјаны нәтиҹәсиндә Мәһәм
мәдәли паина hакимијjәтә кәлди. Бирин
ҹи Мисир-Түркијә мүһарибәсиндә (бах
Мисир бөһранлары (1831—33, 1839—
41) Сурија, Фәләстин вә Әдән пашалы
ғым.-ин идарәси алтына кечди. Икин
чи Мисир— Түркија мүһарибәсиндә
(1839—40), М.-ин һәрби үстүнлүjүнә
бахмајараг, Түркиjәјә көмəклик көс
тәрән Б. Британија вә Австријанын мү Мизәдә
дахиләси Mәhәммәдәли (солдда)нәтиҹәсиндә

фир'он Хеопс,
паша тәслим олмаға мәҹбур едилди; јал- hефрен вә Ми
ныз м. вә Шәрги Судан онун Һакимиј- керинин еһрам
јəти алтында галды. 19 әсрин 40-ҹы лары. Е, ә,3-үү
иллəринин сонунда инқилис вә франсыз миниллијин 1-чи
капиталынын күтләви сурәтлә М.-ә јарысы.
сохулмасы өлкәни игтисади вә малијjә
ҹәһәтлән асылы вәзијjәтә салды. Сү
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хариҹи ишләрдә М.-ин һүгуглары бир Мисирә гаршы Инхилтәрә—Франса— милли мүдафиәсинин тә'мин едилмаси
гадәр кенишләнди. 1936 илдә М. Мил- Исраил тәҹавүзү (1956). ССРИ, ди- үчүн М.-дә зәрури тадбирләр һәјата ке
ләтләр Ҹәмијjәтинә дахил олду. 1937 ҝәр сосиалист өлкәләри вә дүнјанын чирилди. 1970 ил сентјабрын 28-дә м.
илдә «Вәфд» һөкумəтинин исте'фасын- сүлһсевәр гүввәләринин Һәлледиҹи президенти ҹ. Ә. Насир вафат етди,
дан сонра мүртәҹе сағ партијалар һа- көмəји сајәсиндә М. халгы империалист октјабрда Әнвәр Садат президент се
кимијjәтә кечдиләр (1942 илин февра- тәҹавүзүнү , дәф етди. чилди. 1971 ил мајын 27-дә ССРИ илә
лынадəк). 1957 ил јанварын 15-дә хариҹи мүәc- МӘР арасында достлуг вә әмәкдашлыг

Икинҹи дүнја мүһарибәси заманы сисəлəрин миллиләшдирилмаси Баг- hаrтында мүгавилә имзаланды. 1971
Б. Британија М.-ин əразисиндән, мад- гында ганун верилди. 1958 ил јанварын илин сентјабрында М., Ливија вә Сурија
ди еһтијатларындан ордусундан 29-да Москвада имзаланан игтисади формал олараг Әрәб Республикалары
Ливијада Италија — Алманија гошунла- әмәкдашлыг Һаггында Совет—Мисир Федерасијасы тәшкил етдиләр. Һә
рына гаршы Һәрби әмәлијјатлар үчүн сазиши М.-ин истисади истиглалијjәти- мин аjда јени конститусија гәбул олун
истифадә етди. 1942 илдә Сталинград нин тә'мин едилмаси уғрунда мүбариза- ду. 1973 ил октјабрын 6-да Исраил əpəб
əтрафында алман гошунларынын дар- дә мүһүм амил олду. 1958 илин фев- өлкәләринә гаршы jени тәҹавүзқар мү
мадағын едилмаси М.-дә демократик ралында М. вэ Суријанын бирләшмә- hарибәјә башлады. ССРИ вә дикәр со
һәрәкатын кенишләнмәсинә бөјүк тә'- си эсасында Бирләшмиш Әрәб Рес- сиалист өлкәләринин тəти мөвгеји нәти
сир көстəрди; өлкәдә фәһләләрин һәм- публикасы тә’сис едилди (1961 ил сен- ҹәсиндә Исраил атәши дајандырмаға
карлар иттифаглары уғрунда мүба- тјабрын 1-дәк мөвчуд олмушдур). 1963 мәҹбур олду. 70-ҹи илләрин аввәлиндән
ризаси күҹләнди, илк әмәк гануну ве- илдә күтләви сијаси тәшкилат — Әрәб М.-ин дахили вә хариҹи сијасəтиндә
рилди (1942, сентјабр), марксист дәр- Сосиалист Иттифагы japaдылды. М. дəјишиклик баш верди. Башда прези
нәкләри вә тәшкилатлары jенидән фәа- Африка Бирлији Тәшкилaтынын əсасы- дент ә. Садат олмагла, МӘР Һөкумəти
лијjәтә башлады. 1943 ил августун 26- ны гојан дөвләтләрдән бири вә үзвү- рәһбәрләри «игтисадијјатын либерал
да ССРИ илә дипломатик мүнасибәт- дүр. 1962 илин мај-ијунунда Гаһирәдә лашдырылмасы», «ачыг гапылар» вә беј
ләр japaдылды. М. 1945 илдә БМТ-нин кечирилән халг гүввәләринин Милли нəлхалг империализмлә (илк нөвбәдә
үзвлүjүнә гәбул eдилди. Конгреси М.-ин инкишафынын сијаси АБШ империализми илә) јахынлашмаг

1945—48 илләрдә өлкәнин там мил- програмы олан Милли фәалијjәт харти- сијасəти јеритмәјә башлады. Мисир
ли истиглалијjәти уғрунда империализм јасыны гәбул етди (1962, 30 иjун). 60-ҹы халгынын, еләҹә дә дикәр әрәб өлкәлә
әлејһинә тә'тил вә нүмајишләр кениш илләрдә зәһмәткәшләрин рифаһынын ри халкларынын мәнафејинә зидд олан
характер алды. Һаким даирәләр М.-ин јахшылашдырылмасы, ири мүəссисәлә- бу сијасəт МƏР-дә сијаси вә истисади
дә иштирак етдији Фәләстин мүһарибә- рин миллиләшдирилмаси вә милли исти- бөһраны кəскинләшдирди, зәһмәткеш
синдән (бах Әрәб— Исраил мүһарибәси садијјатын инкишафы саһәсиндә мүһүм күтләләрин вәзијjәтини ағырлашдыр
(1948—49)] демократик һәрәката гаршы тəдбирләр һәјата кечирилди. ССРИ сә- ды, әрәб өлкәләринин Јахын Шәрг проб
ҹәза тадбирларини күҹләндирмәк үчүн најенин, енеркетиканын, к.т.-нын ин- леминин әдaләтлә низама салынмасы
истифадә етдиләр. 1948 илин мајында кишаф етдирилмәсиндә М.-ә бөјүк јар- ишини чәтинләшдирди вә МӘР-и импе
өлкәдә һәрби вәзијjәт е'лан олунду; дым көстəрди. ССРИ-нин јахындан риалист дөвләтләриндән асылы вәзијjәтә
коммунистләр вә демократик гуввәлә- көмəји илә ири сәнаје објектлари (Асуан салды. 1976 илин мартында президент
рин күтләви һәбси башланды. 1950 илин бәнди, hелуан металлуркија комбинаты, ә. Садат достлуг вә әмәкдашдыг һаг
јанварында тәшкил олунмуш јени һө- Нәҹ-Һәммадидә алуминиум з-ду вә с.) гында Совет — Мисир мүгавиләсини
кумәт өлкәдә һәрби вәзијjәти ләғВ ет тикилди. (1971) биртәрәфли гајдада позараг онун
ди; сијаси мәһбуслар азад едилди. Мил- 1967 илин иjунунда М. вә диҝәр әрәб фәалијjәтини дајандырды. Өлкәдә де
ли азадлыг һәрәкатынын күҹләнмәси өлкәләри Исраилин тәҹавүзүнә мә”- мократик гүввәләрин тə"гиби күҹләнди.
шәраитиндә парламентин 1951 ил ок- руз галды (бах Исраилин əpəб өлкәлә- Әрәб Сосиалист Иттифагы бурахылды.
тјабрын 15-дә 1936 ил Инкилтәрә— ринә гаршы тәҹавүзу). Һәрби әмәлиј- 1979 илин мартында ә. Садат АБШ-ын
Мисир мегавиләсини ләғв етмәси илә јатлар нәтиҹәсиндә Исраил гошунлары васитәчилији илә Исраиллә сепарат
әлагодар Б. Британија Сувејш каналы Мисирин, Суријанын вә Иорданијанын Кемп-Девид сөвдәләшмәсини
зонасына јени гошун һиссәләри јеритди. 1 млн.-дан чох əhaлиcи олан 70 мин магла МƏР-и Исраил тәҹавүзүнә гар
М. халгы ишғалчылара гаршы парти- км? әразисини, оҹүмләдән Синај ј-a-ны шы мүбаризә апаран әрәб өлкәләри
зан мүһарибәсинә башлады. 1952 ил ишғал етдиләр. ССРИ-нин вә дикәр со чәбһәсиндән чыхармыш юлду. МӘР-лә
јанварын 26-да Гаһирәдә башламыш сиалист өлкәләринин тәләби, һәмчинин Исраил арасындакы бу сөвдәләшмә
күтләви антиимпериалист нүмајишләр БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын гəти Шәрг бөһранынын әдaләтлә низaмa
заманы мүртәҹе үнсүрлəрин хариҹи мөвгеји нәтиҹәсиндә Исраил 1967 ил салынмасында үмумәрәб проблемина
мүəссисəлəри дағытмасы вә јандырма- иjунун 10-да һәрби әмәлијјатлары да- ҹидди зəрбә вурду. Әрәб өлкәләриндә
сындан истифадә едән крал өлкәдә фөв- јандырды. 1967—68 илләрдә сағ гүввә- Садат режиминә гаршы үмумхалт мү
гәл'адә вәзијjәт е'лан етди; нүмајишләр ләрин М.-ин сијаси хәттини дәјишдир- баризаси кенишләнди, өлкәнин мүтә
гадаған олунду, «Вәфдә һөкумəти ha- мәк ҹәһдлəри дәф едилди, орду мүр- рәгги гүввәләрини бирләшдирән Мисир
кимијjәтлән узаглашдырылды. Өл- тәҹе үнсүрләрдән тәмизланди. 1969 ил- Вәтәнпәрвәр ҹәбһәси (1980, Сурија)
кәдә сијаси бөһран башланды (1952 дә Исраил атәшин дајандырылмасы japaдылды; М. әрәб дүнјасында тәҹ
илин иjулунадәк 6 һөкүмәт дəјишилди). Һагтында БМТ Тәһлүкәсизлик Шураcы- рид олунмуш вәзијjәтә дүндү.
Дахили сијаси вәзијjәтин кəскин- нын 1967 ил 10 иjун тарихли гәрарыны М. Һаким даирәләринин халга зидд

ләшмәси шәраитиндә ҹ. Ә. Насирин позараг, М.-ә вә Суриjаjа гаршы һәрби сијасəти өлкәни ағыр иттисади вәзијjәтә
рәһбәрлији илә тәрәггипәрвәр «Азад әмәлијјатлары давам етдирди. Өлкәнин салды. Кəскин сосиал бәрабəрсизлик
забитләр» тәшкилaты 1952 ил иjулун 23
дә ингилаби чеврилиш етди [бах Ми
сирдә ијул ингилабы (1952)]. 1953 ил
ијунун 18-дә м. респ. e'лан олунду.
1956 ил иjунун 23-дә илк респ. консти
тусијасы гәбул eдилди; М. Ә. Насир
президент сечилди. Өлкә игтисадијаты
нын инкишафы саһәсиндә мүтәрәгги
сосиал-игтисади дəјишикликләр (аграр
ислаһаты, ири сәнајенин, банкларын,
нәгл.-ын миллиләшдирилмаси, хариҹи
вә дахили тиҹарәт үзәриндә дөвләт нәза
рәти гоjулмасы вә с.) həјата кечирилди.
Инкилтәрә гошунлары Сувејш каналы
зонасындан чыхарылды. 1956 илин иjу
лунда Сүвејш каналы миллиләшдирил- Гаһирәдә
ди. Империалист дөвләтләринин тəзјиг Султан һәсән мәс
вә hәдә-горxy jолу илә М.-ин мүтәрәгти чид-мәдрәсәси (1356
сосиал-игтисади гуручулуғунa мaне ол- - 63), сағда-әр-Ри
маг ҹәһдлари боша чыхдыгдан сонра фаи мәсҹиди (1911).
Б. Британија вә Франса М.-ә каршы
силаһлы төчавүзә башладылар бах

Имзала

солда
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Мисир. 1, Тәбии мәнзәрә. 2. Хурма ағалығы. 3. Гаһирә шәһәриндән көрүнүш. 4. Искәндәријjә шәһәринин саһилбо ју.
5. Порт-Сәид шәһәри. 6. Асуан бәнди. 7. ССРИ-нин көмəји илә тикилмиш'hелуан металлурки ја заводунда. 8. Памбыг
сафасинин бечорилмәси. 9. ҹ, әс-Сагини, «Азадлыг». Релјеф. 1956. Муасир Инчәсәнәт Музеји. Гаһирә. 10. Милли

рәгс. 11, Вадидә мүбариэə» филминдән қадр. Реж. Јуси фаъин. 1954.
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(әһ,-ниң 20% -и өлкәнин умуми милли
мәһсулунун 80% -инә нәзарәт едир) шә
рантиндә әкин cahəлəринин азалмасы
(адамбашына 0,06 ha), ишсизлијин арт
масы (тәгр. 2 млн. нәфәр; 1981), инфл
јасија (илдә 40% -дәк) вә с. өлкәнин иг
тисади чәтинликларини даhа да күч

ләндирди.
1981 ил октјабрын 6-да М, президен

ти Ә. Садат өлдүрүлдү: өлкәдә фөвгәл'
алә вәзијjәт е'лан едилди. Октјабрын
13 дә кечирилән референдиумда М.Б.С.
Мүбарәк М. президенти сечилди. Јени
президентин Милли диалога чағы Гаһирә. Азадлыг иеј
рышы, мүхалифәт партијаларынын да ны.

нүмajәндәләри илә фәрди ва коллектив
көрүшләри М. ичтимаијjәти тәрәфин
дән разылып та гаршыланды; ә. Са
датын өлдүрүлмэсиндә мүгәссир he
саб едилмиш шәхсләрин бир һиссаси (о
ҹүмләдән мүтәрәгги гүввәләрин, бур
жуа-либерал даирәләринин, мүсәлман
вә христиан иҹмаларынын нүмajәндә- мин т), гaрғыдалы (2938 мин т), шә- битки јағы, хурма вә с. ихрач олунур.
ләри) азад едилди, «Совет Иттифагы кәрігамышы (8527 мин т), пахлалы бит- Машын, аваданлыг, кимјави мәһсул
илә гәсдәдә тәгсирләндирилән шәхслә- киләр, тәрәвәз вә с. әкилир, ситрус, лар, метал вә с. идхал едилир. Əсас

рин ҹина јәти үзрә «иш» дајандырылды. үзүм, ваһәләрдә хурма jетишдирилир. тиҹарәти АБШ, ССРИ, Б. Британија,
Совет Иттифагынын М.-ə јардымынын һејвaндaрлыг зәйф инкишаф етмишдир. Италија, АФР, Јапонија, Франса, Ни
әһәмијjәтиңә даир материалларын дәрҹ 51 80 мин гарамал, 4,1 млн. давар вар дерланд вә с. өлкәләрләдир.
едилмәсинә башланды. Бунунла белә, (1979). Балыг овланыр (Аралыг дәнизи, Пул ваhиди Мисир фунтудур.
М.-ин јени рәһбәрләри Кемп-Девид Нил чајы вә көлләрдә). Силаһлы гүзәләр. М.-ин силаһлы
сөвдәләшмәсинә садиг галаҹагларыны м. әрәб өлкәләри арасында сәнаје- гүввәләри гуру гошунлары, ҺҺг вэ
билдирмиш, АБш вә Исраиллә имза- си нисбәтән инкишаф етмиш өлқәдир. ҺДГ-дән ибарәт олуб умуми сајы тәгр.
танмыш бүтүн мугавилә вә сазишләрә Мәдән сәнајеси мүһүм әһәмијjәтә ма- 342,5 мин нәфәрдир (1976). Али баш
сөзсүз әмәл олунаҹағына әмин етмиш- ликдир. Африкада сәнаје үсулу илә командан президентдир. Гуру гошунла
ләр. Кемп-Девид сөвдәләшмәсинә әса - илк дәфә нефт чыхарылмасына (1886) рында 295 мин нәфәр (о ҹүмләдән һһМ.
сән, 1982 ил апрелин 25-дә Исраил вә e'малына (1913) М.-дә башланыл- дә 75 мин нәфәр, 100-дән чох тəjjapə),
гошунлары Синај ј-а-ндан чыгарылыб, мышдыр. 1979 илдә 26,3 млн. т нефт, һһГ-дә 30 мин нәфәр вә тәгр. 570 дө
һәмин әрази М.-ә гајтарылса да, Си- 1,4 млн. т дәмир филизи чыхарылмыш- jүш тәjjapəси, Һді-дә 17,5 мин нәфәр,
најдакы Исраил гошун бирләшмәләри- дыр. Електрик енержиси истеһсалында 44 дөјүш кәмиси, тәгр. 60 катер вар.
ни, əсас е'тибарилә АБШ һәрби бөлмә- (1979 илдә 16,3 млрд. квт-саат) Асуан Үмуми әскәри мүкәлләфијjәт һаггында
ләриндән тәшкил олунмуш чохмилләт- бәндинин CEC-и (CCРИ-нин көмəји илә ганун əсасында комплектләшдирилир.
ли гүввәләр» әвәз етди. тикилмишдир) мүһүм јер тутур. Ё'мал- həгиги həрби хидмәт мүддәти 3 илдир.

Сијаси партијалар, һәм карлар ит- едиҹи сәнаједә ән чох инкишаф едән Силаһлы гүввәләрдән әлaвә јарымһәр
тифаглары. Милли Демократ jүнкүл (хүсусилә тохуҹулуг) вә јејинти би һиссәләр-милли гвардија, сәрһәд
Партијасы—haким партијадыр. сәнајеси саһәләридир. Памбыг (1979 мүһафизә дәстәләри вә дөвләт тәһлү
1978 илдә japaдылмышдыр. Милли илдә 610 млн. м), јун вә иләк парчалар, кәсизлији гошунлары да вар. (умуми
Мүтәрәгги (сол) Партија — халча тохинур. Памбыхтәмизләмә, чәл- сары тәгр. 100 мин нәфәр). 70-чи ил
əсасы 1976 илдә гоjулмушдур. Ли- тиктәмизләә, чәлтик күләшиндән ка- ләрдән МӘР-ин АБШ-ла һәрби әмәк
берал Сосиалист (сағ) Пар- ғыз истсhсалы, битки јағы, шәкәр, тү- дашлығы (силаһ'алынмасы вә с.) хејли
ти јасы (1976). Сосиалист түн мүəссисəлəри вә с. вар. Метал- күҹләнмишдир.
әмәк Партијасы (1978); М. Луркија сәнајесинин мəркәзи Һелуан- Сәһијjә. 1974 илдә мәР-дә әһали
вәтәнпәрвәр ҹә6һәси (1980; дыр. 1952 илдән машынгајырма, радио- нин һәр мин нәфәринә дүшән доғум
мүһаҹирәтлә фәалијјат көстәрир). Ми- техника, кимја-әҹзачылыг вә с. сәнаје сајы 35,9, өлүм сајы 12,4; һәр мин нә

Ә мәк Федерасијасы саһәләри инкишафа башламышдыр. фәр дири доғулана көрә ушаг өлүмү
(1937). Мисир Коммунист Партијасы Машынгајырма сәнајеси мүəссисəлəри, 100,4 олмушдур. Вәрәм, гызылча, епи
(1980). әсacән, һелуан, Гаһирә, Искәндәријjә демик hепатит, гарын јаталағы, диф
игтисади-ҹоғрафи очерк. м. аг- вә Порт-Сәйддəдир. Металкәсән дәз- терија, трахома, дәри-зөһрәви хәстәлик -

рар-сәнаје өлкәсидир. 1952 ил ингила- каһлар, автомобил вә тәjjapəгурашдыр- лари кениш јајылмышдыр. Өлүм һалла
бындан сонра һәјата кечирилән мүтə- ма, д.). вагонлары, кәмигајырма, сојуду- ры әсacән, үрәк-дамар хәстәликләрин
рәгги дəјишикликләр милли истисадиј- ҹу, радиотехника, електротехника мү - дән, пневмонија, астма, hабелә бәдбәхт
јаты вә өлкәлин сијаси мүстәгиллијини əссисəлəри вар. Кимја сәнајеси мәһсул- Һадисәләрдәндир. М.-дә 76254 чарпа
мөһкәмләндирмишди. Бу дөврдә сәнаје лары, тикинти материаллары истеһсал jылыг (әһалинин һәр мин нәфәринә 1,8
истеһсалынын 85% -и, ихраҹатын һамы- олунур. 1978 илдә 341 мин т каустик чарпајы) 1418 хәстәхана муассисаси,

дөвлатин нәзарәти алтында иди. сода, 506 мин шин, 1979 илдә 3 млн. т 23501" həким (әһалинин һәр 1516 нәфә
Өлкәнин истисади вә техники инкиша - семент, 18,5 мин автомобил (гурашдыр- ринә 1 həким), 2991 диш һәкими, 7528
фында, милли кадрлар һазырланмасын- ма), 2,8 мин трактор, 11,5 мин т нефт тибб бачысы вар (1974). Һәким кадр
да ССРИ вә дикәр сосналист өлкәләри- мәһсуллары, 661 мин т шәкәр истеһ- лары ун-тин тибб факүлтәсиндә ha
нин бөјүк ролу олмушдур. ССРИ М.-дә сал блунмушдур. Нәгл., əсасəн, Нил зырланыр. Мәшһур курортлары: he
100-дән чох сəнаје, к.т. објектинин ти- чајы вадисиндә вә Сүвејш каналы 30- луан, Асуан, Луксор вә с.
кинтисиндә јахындан иштирак етмиш - насында инкишаф етмишдир. Д.j,-ла- Маариф. 1952 ил ингилабынадәк
дир. м. игтисадијјатынын əсасы к.т.- рынын уз. 6,9 мин км (4,4 мин км-и јашлы әһалинин төгр. 90% -и савадсыз
дыр; о, ихрачат мәһсулунун 50%-ини енли), автомобил јолларынын уз. 27 иди. Ингилабдан сонра ибтидаи
верир (1978). К.т. нын əсас саһәси су- мин км (12,6 мин км-и бəрк өртүклү, орта тәһсил саһәсиндә ислаһатлар ке -
варма әкинчилијпдир. Илдә тәгр. 2,7 1978), дахили су јолларынын уз. 3,4 чирилди. Ибтидаи тәһсил ичбари ва
млн. hа торпат беҹәрилир. Ејни экин мин км, Сувејш каналынын уз. 173 пулсуз e'лан едилди. Садат режими
саһәсиндән илдә з дәфәјәдәк мәһсул км-дир. Чај донанмасынын (дашыма - дөврүндә, хүсусән кәнчләр арасында,
jығылыр. Әсас к.т. биткиси узунлифли ларын 65% -и јелкәнли кәмиләрләдир) савадсызларын сары артмышды.
памбыгдыр. м. дүнјада истеһсал олу- тоннажы тәгр. 1,2 млн. т, дәниз тиҹа- илдә өлкәдә 15 млн. нәфәр савадсыз
нан (ССРИ истисна едилмәклә) узун- рәт донанмасынын тоннажы 325 мин вар иди. Савадсызлыгла мүбаризә про
лифли памбығын јарыја гəдəрини ве- брутто рекистр т-дур (1976). Əсас порт- грамына (1979 илдән һәјата кечирилир)
рир. 1979 илдә 482 мин т памбыг jы- лары: Искәндәријjә, Порт-Сәид, Сү- көрә 14—20 jашлы 7,5 млн, нәфәр тəh
ғылмышдыр. Чəлтик 1979 илдә 2511 вејш. Әcacән, памбыг вә ондан һазыр- силә ҹәлб едилмәлидир. Тәһсил мүддәти
мин т), буғда (1856 мин т, арпа (122 ланмыш мә'мулатлар, дүү, консерв, ибтидаи мәктәбләрдә 6, умуми вә тех.
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ники Һазырлыг мәктәблари вә орта Ичтиман елмлар Игтисадијјат өлми. 1952 ил ингила
мәктәбләрдә 3, али мәктәбләрдә 4—5,5 Фәлсәфә. М.-ин орта аср фәлсәфәси бына гадәр иктисадијјат елминдә Гәрб
илдир. Азәрб.ССР-ин али мәктәбләрин- араб мәдәнијjәтинин ајрылмаз һиссаси өлкәләринин буржуа сијаси игтисадын
дә МӘР-дән 14 тәләбә oxyјур (1982). кими 8 әсрдән инкишафа башламышдыр. дан көтүрүлмүш консепсијалар үстүн

Бөјүк ун-тләри: Гаһирә универси- Әрәб фәлсәфәси 9—12 әсрләрдә даћа јер тутурду. Ичтимаи-игтисади фикрин
тети, Ејн үш-Шәмс университети, чох инкишаф етмиш, лакин сонралар формалашмасында көркəмли иrтисад
әл-Әзһәр ун-ти (баҳ Әзһәр), Искәндәриј- тәнәззүлә уғрамышдыр. 19 əсрдән фәл- чылары, ишкүзар даирәләрин нүмajән
jә ун-ти. Бөјүк китабханалары: Гаһи- сәфәдә буржуа идеоложијасынын форма- дəлəрини бирләшдирән сијаси игтисад,
рә Милли Китабханасы (1 млн. китаб), лашмасы вә милли азадлыг Һәрәкаты статистика вә һүгугшүнаслыг Ассосиа
Искәндәријjә шәһәр китабханасы (тәгр. илә әлагодар јени дөвр башланмышдыр. сијасынын (1909) бөјүк ролу олмушдур.
100 мин китаб). Əсас музејләри: Гаһирә- Гәрби Авропа мәдәнијjәти илә таныш- 50-ҹи илләрдән М.-дә кечирилмиш со
дә Мисир Музеји, Ҝеологија Музеји, лыг нәтиҹәсиндз М.-дә маарифчилик сиал-игтисади дә jишикликләр марксизм
Мисир Мәдәнијjәти Музеји, Искәндән һәрәкаты japaнмышды. 20 әсрин әввә- ленинизм нәзәријjәсинин јајылмасына,
ријjәдә Дәнизчилик Музеји вә с. линдә вулгар материализм, позитивизм игтисади фикирдә мүтәрәгги мејлләрин

Елм ва елми идарәләр идејаларындан, Ф. Нитсше вә А. Шо- күҹләнмәсинә, конкрет игтисади мəcə
пенһауерин тә'лиминдән кениш истифа- ләләрин һәллиндә сосиалист өлкәләри

Табијјат на техника елмлари. Гә- дә едилирди. 40-ҹы илләрдән марксизм- нин тәҹрүбәсиндән кениш истифадә
дим Мисирдә тәбијјат елмларинә даир ленинизм идејалары jajылмаға башла- олунмасына имкан јаратмышды. Лакин
биликләр әсacән ријазијјат, ҹоғрафи- мышдыр. Маһмуд Амин әл-Алим, Фуад 70-ҹи илләрин әввәлләриндән М. Дөв
ја, астрономија, тибб вә тикинти иш- Муре вә б. идеалист фәлсәфәнин тəн- ләт башчыларынын «игтисадијјатын ли
ләри илә әлагодар иди (бах Мисир. Тә- гиди, тарихи вә диалектик материа- бераллашдырылмасы» сијасəти јерит
бијат вә техника елмлари бөлмәси). М.- лизмин таблиғи бахымындан хејли иш мəлəри ири орта буржуазијанын
дә тәбијјат елмлари саһәсиндәки муа- көрмүшләр. мөвгејинин мөһкәмләнмәсинә, өлкәјә
сир тэдгигaтлaрын инкишафы Мәһәммәд Гаһирә, Eјнүш-Шәмс вә Искәндәриј- хариҹи капиталын ахынынын күҹлән
Әлинин 19 әсрин 1-ҹи јарысындакы jә ун-тләринин һуманитар факүлтәләри мәсинә сәбәб олмушдур. Нәтиҹәдә өлкә
игтисади ислahaтлaры илә бағлыдыр. нәздиндә фәлсәфә шө’бәләри вар. Ҹ. Ә. Насирин сағлығында гәдәм гoj
Агротехника, тибб, бајтарлыг, фармако- Тарих елми. М.-дә тарихшүнаслыг дуғу гејри-капи галист инкишаф jолун
локија, кимја вә астрономија саһәсин- 9 асрдә тәшәккүл тапмышдыр. Дөврү- дан узаглашмышдыр. Истисадчы кадр
дә мүһүм ишләр көрүлмүшдүр. 19 әc- мүзәдәк чатмыш илк тарихи тәдгигат лар, әсacән, ун-тләрдә һазырланыр.
рин 2-ҹи јарысында каналларын (ән бө- Әбд-үр-Рәһман ибн Әбд әл-Һәкамын hүгуг елми. М.-ин һүгуг елми ән
јҮjү Сүвејш каналы) вә сүн'и суварма (тәгр. 798—841) әсәридир. Тарих әсәр- әнәви мүсәлман һүгугу илә бағлыдыр.
гурғуларынын тикинтиси кенишләнди, лəринин јајылмыш формасы əсасəн сал- 19—20 әсрин аввәлләриндә шәриәти
илк елми ҹәмијjәтләр вә мүəссисәләр намәләр иди. Салнамәләрдә М.-ин М.-ин буржуа инкишафынын тәләбиә
japaдылды: Ҹографија ҹәмијjәти (1875), әрәб ишғалындан башламыш 19 әсрин ринә узғунлашдырмаға чалышан
бактериоложи лабораторија (1885), орталарынадәк мүфәссәл тарихи верил- лам ислаһатчылары һәрәкаты jаран
Ҝеоложи хидмәт (1898) вә с. 20 әсрин мишдир. Әл-Кинди, әл-Һәсән ибн Зү- ды. 19 әсрин 2-ҹи јарысында М.-дә һү
1-ҹи јарысында сәнаје вә мәдәнијjәтин лак, әл-Мүсәббиһи, ибн Зәфир әл-Әз- гуг елми Франса һүгуг системинин тә”
инкишафы елми тәдгигатларын кениш- динин еркән орта әсрләр вә Фатимиләр сири алтында инкишаф едирди. Ән.
ләнмәсинә зәмин јаратды. Гаһирәдә вә хилафәтинә, Абдулла ибн әл-Зәһир, әнәви мүсәлман һүгугу мәктәби чәр
Искәндәријjәдә ун-тләр, Астрономија Бејбарс, әл-Мәғриби, Ибн Тәғриберди, чивәсиндә ики ҹәрәјан јаранмышдыр:
вә ҝеофизика Ин-ту (1903), Океаногра- әc-Сүјутинин мәмлүкләр дөврүнә һәср ислаһатчыларын давамчылары вә мүл
фија вә Гырмызы дәниз Балыкчылыг Ин- едилмиш салнамәләри мәшһурдур. 14-ки-hүгуг мүнасибәтләринин шәриәт әca
ту (1929), Тропик Хәстәликләр Ин-ту 15 əсрләрдә japaдылмыш енсиклопе- сында ганунвериҹилик jолу илә тән
(1932) тә’сис едилди, Милли тəдгигат- дијалар (ән-Нүвејри, әл-Гәлғәшәнди, тим едилмәсинин тәрәфдарлары. 1952
лар шурасы (1939), 5 шөбәси олан Ми- әл-Өмəри вә б.) да гијмәтли тарихи ил ингилабындан сонра М. Һүгугшүнас
сир Академијасы (1941) вә с. japaдылды. мәнбәләрдир. М. салнамəчиларинин со- лары jени ганундериҹилијин ишланиб
Ингилабдан (1952) сонра м. елми- нунҹу көркəмли нүмajәндәси әл-Ҹабар Һазырланмасында фәал иштирак

Нин инкишафында јени дөвр башланды. ти (18 әсрин сону—19 әсрин әввәли) диләр. Умуми һүгуг нәзәријjәси, мүлки,
Совет алимлари нүвә физикасы вә мо- олмушдур. 19 әсрин 2-ҹи јарысындан тиҹарәт, ҹинајəт, просессуал, дөвләт
лекулјар физика, астрономија, парази- дөврүн мүһүм тарихи Һадисәләриндән вә инзибати һүгуг проблемлари ишлә
толокија, Күнәш енержисиндән истифа- бәһс едән әсәрләр јаранмаға башлады нилир. Һүгуг елминин мəркәзләри: әл
дә етмәк саһәсиндә тәдгигaтлaрын апа- (Хәлил ӘҺмәд әр-Рәҹәбин «Мәһәммәд- Әзһәр ун-тинин мүсәлман һүгугу фа
рылмасында бөјүк көмәк көстəрдиләр. әли пашанын тарихи» вә с.). 19 әсрин күлтәси, дикәр ин-тларын һүгуг фа
ССРИ-нин малијjә вә техника јардымы 70-ҹи илләриндә әрәб јазылы абидәлә күлтәләри, Мисир БејнәлхалгҺүгуг
илә Асуан ш. јахынлығында һидроенер- ринин нәшри илә мәшғул олан «Әл- Ассосиасијасы.
кетика комплекси тикилди (1960—71). Мәариф» елми ҹәмијjәти фәалијjәт көс- Дилчилик. Орта асрләр әрәб грам
Ун-тләрдә, елми-тəдгигат ин-тларында тәрирди. 1906—08 вә 1919—21 илләрдә матика системи вә лүғәтчилији Һинд
елми-тəдгигат ишларинин кенишләнмәси милли азадлыг һәрәкатынын кениш- грамматикасы вә јунан мəнтигинин

демијанын нәздиндәки Милли Тәдгигат күҹлү тә'сир көстəрди. Икинчи дүнја рә грамматика мәктәби нүмajәндәләри
Мәркәзи (1956) өлкәнин əн ири чох- мүһарибәсиндән сонра Искәндәријjә вә Хәлил вә Сибавејһи, hабелә ибн әл-ha
cahəли елми муассисасидир. М.-дəки Ејн үш-Шәмс (Гаһирәдә) ун-тләриний ҹиб ва Ибн Һишам орта әсрләрин көр
Атом Енержиси Маркази (CCРИ-нин ачылмасы, әлјазма вә архив материал- кәмли дилчилари иди. 19 асрин 2-ҹи
көмəји илә гурулан нүвә реактору, нүвә ларынын кениш нәшри тарих елминин јарысында — 20 әсрин аввалиндә jени
физикасы, кеoлoқија вә кимја лабора- дaha да инкишафына сәбәб олду. әрәб әдәби дилинин формалашмасы мә
торијалары) Академија президентинин 1952 ил ингилабындан сонра јени елми сәләсинә даир дискуссијалар кечирил
табелијиндадир. Академијаја з ин-т: мәркәзләр тәшкил eдилди. ди. Бә'зиләри (Лутфи әс-Сајид, Гасим
Елми-тəдгигат Океанографија вә Балыг- 20 әсрин 40-ҹы илләриндә М.-дә Әмин вә б.) әдәби дилин диалектләрә
чылыг Ин-ту, Астрономија Ин-ту, Мет- марксист тарихшүнаслыг инкишаф ет- əсасланмасы тәләбини ирәли сүрүр, ди
рологија вә Стандартлашдырма Милли мәјә башлады. ШІүһди Атыра әш-Шә кәрләри исә (Һифни Насыф, Әли Ју
Ин-ту дахилдир. Нəздиндә елми-тəдги- фии (милли азадлыг һәрәкаты), Ибра- сиф ва б.) гисмән јениләшдирилмиш
гат марказлари ва лабораторијалары һим Амер (аграр мәсәлә), Февзи Ҝир- классик әрәб дилинин сахланмасына тә
олан бир сыра назирликләрдә дә тәдги- кис (иҹтимай-игтисади проблемләр), рәфдар чыxырдылар. МӘР-дә орта әср
гат ишлари апарылыр. Тәдгигaтлaрын Әбд әл-Монејм әл-Гәзали (фәһлә син- дилчилик тә'лиминə əсасланан ән'әнәви
планлашдырылмасы вә координасија- фи вә фәһлә һәрәкаты) вә б. марксист (Әбд үл-Һәмид Һәсән, Аббас һәсән),
сына һәлә 1939 илдә башланмышды. тарихчиләр М.-дә иктисади-сијаси про- мүгајисəли-тарихи вә нәзәри дилчилик
1956 илдә бу мәсәләләрлә мәшгул олан сесә хүсуси әһәмијjәт верирләр. Гаћи- (Ибраһим Әнис, Әбдүррәһман Әјјуб,
илк Милли шура japaдылды вә о 1961 рә, Искәндәријjә вә Eјн үш-Шәмс ун-т- Тәммам Һәссан вә б.), мүгајисəли са
илдә Елми Тәдгигатлар Назирлији илә, ләринин һуманитар факүлтәләри, Копт мишүнаслыг (Мурад Камил вә б.), со
1965 илдә исә Елми Тәдгигaтлaрын Али (Гибти) археолокија ҹәмијjәти (1934), сиал дилчилик (Мәнсур Фәһми, Əhməд
Шурасы илә әвәз олунду. 1968 илдә је Мисир ин ту (1859), Мисир -ҹоғрафија Мухтар Умар) саһәсиндә тэдгигатлар
нидән Елми Тәдгигатлар Назирлији то'- ҹәмијjәти (1875) вә с. тарих елминин апарылыр. Лексикологија вә ләғәтчи
сис едилди. əсас марказларидир. лик саһәсиндә әһәмијjәтли ишләр кө
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рүлмүшдүр. Әрәб дили академијасы раһим әл-Мазини вә б.). М.-ин респ. јахынлығында Насир пејк-шәһәрҹији
(1932), Гаһирә вә Искәндәријjә ун-т- (МӘР) e'лан едилмаси (1953) әдәбиј- салынмышдыр (турист маркази, 100
ләринин əpəб филолокијасы кафедра- јатын да инкишафына мүсбәт тә'сир мин јерлик стадион вә с.).
лары əсас дилчилик марказларидир. көстəрди. Тејмур Маһмуд, ə. әш- Тәсвири сәнәт. Тәсвири сә

Мәтбуат, радио верилишлари, те- Шәркәви, ə. әл-Хәмиси, Јусиф Идрис, нәт әсәрләриндән дөврүмүзәдәк гал
левизија. МӘР-ин бүтүн мәтбуаты һө- Ибраһим Әбд әл-Һәлим,Әлмәд Рүшди мыш ән гəдим намунәләр Фатимилә
кумəтин ихтијарындадыр. Дөври мәт- вә б. мүасир һәјаты əкс етдирән әсәр- рин дөврүнә аиддир (Фустатдакы ha
буат, әcacән, әрәб дилиндәдир. Мүһүм ләр јазмышлар. Мәһфуз Нәҹибин, Ју- мамын фрескаларындан фрагментләр,
мәтбуат органлары: «Әл-Әһрам» (1875), сиф әс-Сибаинин кəскин иҹтимаи мәз- 10—11 әсрләр; даш, ағаҹ вә фил сүмүү
Әл-Әхбар» (1952), «Әл-Ҹүмһуријjә» мунлу романлары танынмышдыр. Со- үзәриндә бәдии ојма намунәләри, ми
(1953) күндəлик газетләри, «Әл-Мүсәв- сиал тәрәгги уғрунда, Исраил тәҹавү- ниатүр рәсмлари, әл-Һәриринин «Мәга
вәр» (1924), «Ахер саа» (1934), «Әл- зүнә, империализмә гаршы мүбаризә мәәләринә иллүстрасијалар, 1337 ил әл
Һилал» (1892), «Һәвва» (1955) журнал- мүтәрәгги М. әдәбијјатынын əсас мөв- јазмасы, Бодли китабханасы, Окс
лары вә с. Миддл Ист Hјус (МЕН, зуларыдыр (ә. Һ. әш-Шәриф, М. әл- форд). Инҹәсәнәтин бүтүн саһәләрин
Middle East News) информасија акент- Китани, М. h. Раһиб, С. Фəјад, Ф. дә орнамент (сонралар арабеск) вә хәт
лији 1956 илдә japaдылмышдыр, Гаһи- Муниб ва б.). М. јазычыларынын бир татлыг кениш тәтбиг eдилирди. 19 әc
рәдә јерләшир. Радио верилишлари сыра әсәри Азәрб. дилинә тәрҹүмә едил- рин сону—20 әсрин эввәлләриндә М.-дә
1932, телевизија верилишлари 1960 ил- миш, Тофиг әл-Һәкимин «Карызмыш милли-азадлыг һәрәкатынын инкиша
дән апарылыр. МӘР радио верилиш- султан» пјеси Азәрб. сәһнәсиндә тама- фы илә әлaгәдар тәсвири сəнəтин јени
ләри вә Телевизија Иттифагы Гаһирә- шаја гоjулмушдур (1980). Азәрб. әдә- истигамәти јаранды. Онун тәшәккүлү
дəдир. бијјатынын бә'зи нүмунəлəри исә мƏР- бир тәрәфдән јени девр Авропа инҹә
Әдәбијјат. М. әдәбијјаты үмумәрәб дә дәрҹ олунмушдур. сəнəтинин наилијjәтләрини мəнимсә

әдәбијјаты вә мәдәнијjәти зәмининдә м'марлыг вә тәсвири сəнəт. Ме?.. мәк, дикәр тәрәфдән исә гәдим сәнәт
јараныб инкишаф етмишдир (бах Әрәб марлыг. М.-дəки илк әрәб шәһәрлә- карларын ән'әнәләрини дирчәлтмәк
мәдәнијjәти. Әдәбијјат бөлмәси). Мүс- ри мөһтәшәм гала диварлары илә әha- ҹәһди илә бағлы иди (hејкәлтәраш Mah
тәгил М. әдәбијјаты 19 әсрин 2 јары- тә олунур, вә һәрби дүшәркә характе- муд Мухтарын əсарлари вә с.). Мә
сындан тәшәккүл тапмышдыр. Өлкә- ри дашырырды (Фустат, 640). 7—9 һәммәд Нәғи, Маһмуд Сәид вә әһмәд
нин мәдәни һәјатында вә әдәбијјатын- асрләрин дини тикилиләри дахили һә- Сәбри муасир м. бојакарлыг мәктә
да баш верән јениликләр Мисир па- jәтли вә сүтунлу мәсҹидләрлә тәмсил бинин əсасыны гојмушлар. Инҹәсәнәт
шасы Мәһәммәд Әлинин ислаћатла- олунур (Фустатда Әмр ибн әл-Ас мәс- дә тарихи, милли, муасир, еләҹә дә
ры вә буржуа маарифчилари Шибаһ ҹиди, 641 — 42). 10—12 әсрләрин ти- азадлыг вә истиглалијjәт мөвзулары
әд-Дин, Рифа әт-Тәһтәви, Әли Мүба- килиләри үчүн композисија аjдынлы- мүһүм јер тутур. (hејкәлтәрашлар Ҹа
рәк, Абдуллаһ Фикринин фәалијjәти ғы, Һејкәлтәрашлыг вә ојма бәзәклә- мал әс-Сагини, Әһмәд Осман, Зија әс
илә бағлыдыр. Јени әдәбијјатын јаран- ринин зəнкинлији характерикдир. [Га- Сәгәфи, бојакарлар Әбд әл-Вәфи, Мә
масына мүсәлман ислаһатынын идео- һирәдә әһмәд ибн Тулун (876—79), әл- Һәммәд Yвејс, Инҹи әфлатун, Сәид
логлары Мамал әд-Дин әл-Әфгани, Әзһәр (970—72) мәсҹидлари, Сәб'a əбд-үл Рәсул вә б.). Декоратив-тәтбиги
Mәhәммәд Əбдо, Гасим Әмин, Мус- Банат («Једди гыз», 11 әср), Умм Күл- сәнәтин ән'әнәви невлари (ағаҹ, метал
тафа Камил вә б.-нын бөјүк тә’сири сүм (1122) мәгбәрәләри вә с.]. Әјјуби- вә сүмүк үзәриндә oјма, зәркәрлик,
олмушдур. Маарифчилик дөврү, ха- ләр (12—13 әсрләр) вә Мәмлүкләр (13— тохуҹулуг, керамика) инкишаф едир.
димлариндән Сами әл-Баруди, Јагуб 15 əсрләр) дөврүнүн дини биналары мусиги. Муасир М. мусигиси бир
Сәннya, Әдиб Исhаг, Әммәд Шөвги, (мәсчид, мәдрәсә, мәгбәрә вә с.) мүрәк- сыра Јахын Шәрг халклары мусиги мә
Һафиз Ибраһим, Вәли әд-Дин Јекун кәб ме'марлыг комплексләриндән иба- дәнијjәти илә гаршылыклы тә'сирин
вә б., гадын јазычылардан Малик Һиф- рәт иди (Гаһирәдә султан Гaлaун комп- нәтиҹәсиндә japaнмышдыр вә бир чох
ни Насыф әдәбијјата јени мәзмун кә- лекси, 1284—85); 4 ејванлы мәсчид- әламәтләринә (мусиги аләтләри вә с.)
тирмишләр. Ҹорҹи Зејдан вә Фәрәһ мәдрәсәләр ме'марлыгда мүһүм јер ту- көрә Годим Мисирлә бағлыдыр. Әрәб
Антун тарихи роман жанрынын бани- турду (Гаһирәдә Султан Һәсән мәсҹид- истилаларындан сонра 1/4 тонлу мусиги
ләридир. 20 әсрин әввәлләриндә Шиб- мәдрәсәси, 1356—63). Османлы импе- көкү олан һавалар кениш јајылмыш,
ли Шумејл, Сәламә Муса, Муса һү- ријасы дөврүндә М. мәсҹидлари түрк профессионал халг мусигиси ән'әнә
сејн әл-Мәнсури сосиализм идејала- ме'марлығы типиндә (бөјүк, јарымсфе- ләринə əсасланан мәгамлар (муғам)
рыны таблиғ етмишләр. Мәһәммәд Һү- рик күнбəзләр, шишуҹлу минарәләр) вокал-инструментал сүиталар хусуси
сејн Һејкәл, Mәhәммәд Тејмур, Иса инша едилирди [Гаһирәдә Синан паша әһәмијjәт кәсб етмишдир. Орта асрләр
вә Шиһата Үбејд, гардашлары, Mah- (1571) Bə Məhәммәд Әли (1830—48) дә М.-дә көркəмли мусиги нәзәријjә
муд Таһир Лашин, Taha Һүсејн реа- мәсҹидлари]. 19 әсрин сону— 20 әсрин чиләри вә ифачылар (Ибн әл-Хајтан,
лист нәсрин əсасыны гојмушлар. 1919— әрвәлләриндә М.-дә еклектик руһда әл-Мүсәббиһи вә 6.5 фәалијjәт көстәр
21 илләрдә өлкәдә милли азадлыг һәрә- биналар тикилмишдир. 1952 ил инги- мишләр. 16 әрдән әрәб мусигисинин
катынын вүс'әти әдәбијјатын инкишафы лабындан сонра М.-дә фәһлә гәсәбәлә- инкишафы ләнҡимишди. 18 әсрин сону
үчүн јени зәмин јаратды. Поезија ин- ри (Умм Сабир, Өмәр Мәкрам), иҹ- — 19 әсрин әввәлләриндә М.-ə Авропа
кишаф етди (Мутран Хәлил Мутран, тимаи биналар (Искәндәријjәдә чох- мусигисинин тә'сири кечмиш, мусиги
Әһмәд Зәки Әбу Шади), нәсрдә тәнги- мәртәбәли «Фәләстин» меһманханасы, həјатында ҹанланма башламыш, мил
ди реализмин мөвгеји мөһкәмләнди «Ән-Насир» пансионаты) едил- ли сəнəтдә дирчәлиш әмәлә кәлмишди.

(Тејмур Маһмуд, Тофиг әл-Һәким, и6- мишдир. 1960-ҹы илләрдә Гаһирәнин 19 әсрин мәшһур мусиги хадимлари:
бәстәкар Мәһәммәд әл-Кәббани, летнја
чалан Әммәд әл-Лајти, мусиги тарихчи
си Mәhәммәд Шиһаб әл-Мүлк вә б. 1869
илдә Гаһирәдә опера театры (Африка
гит'әсиндә илк опера театры) ачылма
сына бахмајараг бурада тамашалар ха
риҹи артистләрин түввәсилә көстәри
лирди; 1920-ҹи илләрдә, еләҹә дә әc
рин 1-ҹи јарысында јени М. мусигиси
нин баниси Сејид Дəрвишин вә мүғәнни
Умм Ҝүлсүмүн јарадыҹылығы кениш
шөһрәт газанмышды. 1952 ил ингила

. бындан сонра милли мәдәнијjәтин ин
кишафы үчүн шәрайт јаранмышды. 1959
илдә Гаһирәдә балет мәктәби јарадыл

Гаһирәдән бир көрү- ды (1966 илдән Али Хореографија Мәк -
нүш. Өн планда Сә- тәби; тәшкилиндә совет мүтəxəссислә
ад Зәғлулун аби дә ринин бөјүк көмəји олмушдур). Бир

чох Мисир бәстәкары, мусигичиси,
мүғәнни вә балет артисти ССРИ-дә,

Авропа өлкәләриндә тәһсил алмышлар .
Mәhәммәд Əбдүл Ваһаб, Фәрид әл

инша

си.



мышды. 30—40-чы илләрдә әрәб театр детская революция 1919 г., л., 1958; Р рәк Суријадан чыxарды. Авропа өл

ми театрлар japaдылды. 1958 илдә Га- лашвили Ш. н., Революция 1952 г. си haкими кими танынды вә галан əра

һирәдә кукла театры ачылды, «Әл-Мүм- мебских стран, 2 изд.о.1966; луцкий В. Б., 1966; Арас- дусунун сајы 18 минәдәк азалдылды.

Шәфиг вә б. Азәрб. балетмејстерләри 1968; Объединенная Арабская Республи- мисир дилингəдим мисирлиләрин

Кино. М.-дә 1897 илдән хариҹи өл- нет, Скусство Арабской Республи- аиддир. 35 əср мөвчуд олмуш М.д. 4

1978; Насерки

нүд нəғмәси», «Ағ гызылкүл» (1928, ская В. В., Фука УС,Африки, бөлүнүрдү. Кәмијjәти билдирмәк үчүн

606 МИСИР БӨҺРАНЛАРЫ

Әтраш, ӘҺмәд Саадәтдин, Әбдүлһәлим Бәдрхан). Бу дөврдә сензуранын аман- заифләмиш Османлы империјасы he
Һафиз, Ибраһим Һәгтar, Әзиз әш-Шау- сызлығына бахмајараг, мүтәрәгги реж.- сабына әразисини кенишләндирмәк
ан вә б. М.-ин танынмыш бәстәкарла- лар реалист кино сəнəти уғрунда мүба- мәгсадилә Түркиjәјә гаршы мүбари
рындандыр. Гаһирәдә али мусиги ко- ризә апарырдылар. 1952 ил ингилабын- зәси илә әлaгaдap japaнмышды. Би
митаси, пешәкар мусигичиләр итти- дан сонра М.-дә өлкәнин кечмишини, ринчи бөһран 1831 илин пары
фагы, халг сəнəти ансамблы, фолклор сифаси, сосиал вә мәдәни дәјишиклик- зында баш верди; бу заман Мисир го
рәгс ансамблы, мусиги академијасы ләрлә зәнщин олaн мүасир һәјатыны ре- шунлары Фәләстини, Суријаны, Ки
вә с. фәалијjәт көстәрир. Азәрб. муси- алистҹәсинə əкс едән бир сыра филм Ликијаны тутду, Конја јахынлығында
гичилари (Р. Беһбудов, ш. Әләкбәрова, чәкилмишдир: «Мәһәннәм сәмасы» (co- Түркијə ордусуну, мәғлубијjәтә уғрат
ә. Ә. Әлијев, А. Һ. Әлијев вә б.) м.-дә вет прокатында «Вадидә мүбаризә»), ды (1832, 11 декабр) вә 'Истамбула һү
консертләрлә чыxыш етмишләр. Гаһирә «ҹәмилә», «Торпаг» (1954, 1959, 1968, ҹума башлады. Тəрби Авропа дөвләт
Консерваторијасында Азәрб. мүтәхәс- реж. Јусиф Шаһин), «Зәли», «Исламын ләриндән көмәк ала билмәјән түрк сул
сислари дә фәалијjәт кестəрмишләр. зијасы», «Jаланчы» (1956, 1970, 1977, таны II Маһмуд (1808—39] Русијаја

Театр. 19 әсрин 1-ҹи јарысында меј- реж. Әбу Сејф), «Һәјатымы мәнә гај- мүраҹиәт етди. 1833 илин јазында рус
дан вә базарларда мүһәббизикләрин тар» (1966, реж. н. Зулфугар), «Му: десантынын Босфора кәлмәси султа
(маскарабаз) тамашалары кениш јајыл- мија» (1971, реж. Ә. Фәһми), «Харабат нын мөвгејини мөһкәмләндирди, "Ми
мышды. М.-дә профессионал театр гәбиләсинин сирри» (1978, реж. ші. Ә6- сир ордусунун һүҹумуну дајандырды.
1870-ҹи илләрдә japaнмышдыр. 19 әc- дүссәлам) вә с. 1970 илдә ССРИ илә Мисирлә биркә, Сурија, Фәләстин вә
рин сону—20 әсрин әввәлләриндә Јагуб бирликдә «Нилдә адамлар» (реж. Јусиф Әдән пашалығы Mәhәммәд Әлинин
Сәннуа, Сәлим Нәггаш, Сүлејман әл- Шаһин) филми japaдылмышдыр. Мүа- Һакимијjәти алтына кечди. 1833 илдә
Кәрдаһи вә б. профессионал труппа- сир м. кинематографијасында модер- Русија гошунлары Түркиjәдән чыха
лара рәһбәрлик етмишләр. 20 әсрин нист мејлләр дә өзүнү көстәрир, ән" - рылды. Икинчи бөһран Түрки
20-ҹи илләри театрын јеткинләшмә әнәви мелодрам вә комедијалар, әјләнҹә jә гошунларынын Мисирә һүҹуму илә
дөврүдүр. Бу дөврдә ж. Абјад, Әли характерли филмләр истеһсал едилир. башланды. Илк вурушмада (Йизип
Кәссар, Әзиз Ид вә б.-нын рәһбәрлик Мәшһур кино акторлары: Фатен Һәма- јахынлығында; 1839, 24 иjун) онлар
етдиклари труппалар милли шүурун мə, Имад Һәмди, Шадијə, Фәрид Шау- дармадағын едилдиләр, түрк донанма
ојанмасына чағыран пјесләри, тарихи ки, Рушди Абаза, Мәдиһә Jүсри, Маг- сы исә Мисир пашасынын тәрәфинә
драмлары тамашаја којмушлар. Тофиг да, Надија Лутфи вә б. кечди. Лакин 1840 илин сентјабрында
әл-Һәкимин «Чағырылмамыш гонаг» әд.: Ленин В. И., Әсәрләри (бах Б. Британија, Австрија донанмалары
пjеси (1918) кениш шөһрәт газанмыш- Мә'лумат чилди, h. 1, cəh. 379); крач- вә десант һиссәләринин көмəји илә Түр
ды. Бу илләрдә труппаларын сары арт- ковский И. Ю., Избр. соч., т. 2-3, кијəМисир гошунларыны мәғлуб едә

, А. , Еги

сəнəтини инкишаф мәгсади- штейн Ф. А., Захват и закабаление кәләри
али Милли дөвләт Египта, 2 изд. тәһлүкәси гаршысында Мәһәммәд Әли

труппасы, әрәб театр ин-ту тә’сис Современная египетская литература, м., Тәслим олду. Султанын фәрманлары
едилмишди. 1952 ингилабындан

сонра театр труппалары шәбәкәси,даи- OAP на новомпути, М., 1966; Курдге- мәд Әли Мисир вә шәрги Суданын ир

и крах британского господства в Египте, зиләрдән мәһрум едилди. Мисир ор
Һуријjә» театр бинасы (1961) тикилди.
Мәшһур театр хадимлари: Əhməд Аләм, лыны э. Г., Джирджи Зейдан и арабский Әд.: Луцкий В. Б., Новая история
Һүсејн Ријад, Аббас Фарис, Фуад исторический роман, М., 1967; Новейшая арабских стран, 2 изд., М., 1966.

стран ,

Р. Ахундова вә М. Мәммәдов М.-дә ка" Справочник, М., 1968; Воронина дили. Сами-haми дилләринә дахилдир.
г. Гарајевин «Једди көзәл», «Илдырым- В. Л., Архитектура арабских стран, в кн.: Дүнјанын ән гəдим јазылы (әдәби) дил
лы jолларла» балетләриндән
чалары, Р. Һаҹыјевин «Jаллы» хорео- 1969: Али- задеЗ.Египетская Новел- дәриндән олан М.д.-нин илк јазылыграфик миниатүрүнү тамашаја којмуш- ла, М., 1974; Богданов А. А., Изоб- абидəлəри е.ә. 4—3-ҹү минилликләрә
лар (1979). разительное

М., 1975; История

на режа ва операторлары тысаметраж 97 Фру" Всервейшее равын Африка: М: Мдим М.д. е. 30—22 асрләр), орта
лы хроника филмләри, 1917 илдән исә 1977; История национально-освободитель- е.ә. 16—8 асрләр); демотик дил (е.ә.
бәдии филмләр чәкмишләр. 1925 илдә ной борьбы народов в новейшее 8 әср— ерамызын "5 әсри). М.д.-нин даМ., А., Проблемы

, . ), Черновая каби лазымынчал подгат едилмәмишдир.
Таһирә) 20—30-чу илләрда Лејла. М., 1979; Аларышев А. Тамаль Аб- мызың 3 асриндән е'тибарән формалаш

1931, 1933, реж. М. Кәрим), «Азадлыг» интеллигенции половине Исимләр гадын вә киши ҹинсләринә
(1939, реж. к. Сәлим; 1952 илдә мо- века, М., 1979;

М., ;
нархија деврилдикдән сонра екранла- es A, E., Египет: десять лет после На тәк, гоша вә ҹәм һаллары вар иди. Сај
ра бурахылмышдыр) вә с. филмләр сера, м., 1980; Беляев И. п., при- ларын, әсәсән, мигдар вә сыра, сифәт
japaдылмышдыр. 40-ҹы илләрдә бир маков Е. М., Египет, время президен- ләрин исә кејфијjәт вә нисбәт билдирән
сыра бәдии әсәрләр, милли әфсанәләр та Насера, 2 изд., М., 1981; Бакланов нөвлари олмушдур. М.д. зəнкин фе'л
екранлашдырылмыш, тарихи вә мүа- А. Г., Рабочий класс современного Егип- системинә малик иди. 5 асрдән өлү дил
сир мөвзулара мүраҹиәт едилмишди та, м., 1981. дир.

(«Фәллә», 1942, реж. Әһмәд Камал мисир БӨҺРАНЛАРЫ (1831 — 33, әд: Коростовцев м., Египет
Мурси; Күнаһсызлар», 1944, «Јени 1839—41)—Мисир пашасы Мәһәммәд ский язык, м., 1961; дьяконови. М.,
нәсль, 1945; һәр ики филмин реж. ә. Әлинин мүстәгиллијә наил олмаг вә Языки древней Передней Азии, М., 1967.

лә комитә, илк

ил

"

ки

время,

в

XX



П. . е

GTA SNS4.

“
Л
о
к

.
аммедов,М. А. МӘММӘдов, Р. А. Мәм әдok

МАЗОВА, Б. Ә. НАИРИ, А. А. НАДИРОВ, А. Ә. НА.

НОВРУЗОВА, А.

К. М. ДAttrSI ASP, S,M,
 әЗИМО
В

, һ. С.
, Ә. МААВУВА ә. М. РӘК.

Г. ә. РәҹәБОроо, Н. РоссиЈАНОВ,
ӘЛИЗАДә, с.

айев А. Р. ӘЛИЈЕвр. А. әлева иЈЕв, . Ә. В. САЛАМ Јидов, Ј. м. муд.ә.п. Олар:
J. әлиев.

биев. h. 3.
әлиентирдлова,элиэЕВА, Т. м.

А. 3. АгаЕв, Н.ƏСАДИЈЕВ, о. ә. эИЈЕР, ә. и доп.,

.

ҺҮСЕJнов, Т.А. А.А. А. ИБРАҺИ"Имало д. 45 ми, CETHOB:
Исрафил МПолски, Х. М.

М. М. Арад. В. Ш. МАОШВИЛИ, М. Ф. ҹә.
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М. И. АБАКАРОВ, Б. х. АБАСОВ, И. И. АББАСОВ, Н. І. МАҚЕЈЕВ, ә. Ә. МАҺМУДов, Ј. М. МАҺМУДОВ,
М. И. АББАСов, Н. Т. АББАСОВ, һ. С. АББАСов, М. Р. МАҺМУдов, Ф. Р. МАҺМУдов, ə. M. MEhДИЈЕВ,
Б. Т. АБДУЛЛАЈЕВ, J. Б. АБДУЛЛАЈЕВ, Н. Н. АБДУЛ- J. ә. МЕНДИЈЕВ, Ш, Ф. МЕҺдиЈЕВ, Е. Г. МЕҺРӘлиЈЕВ
ДАЈЕВ, Б. М. АҒАЈЕВ, Ә. М. АҒАЈЕВ, Т. А. АҒАҺҮСЕЈ- г. ә. Мәдәтов, Н. А. мәдәтов, М. Ф. МәликОВА,

М. И. АЗәРЛи, М. С. АлыҸАНoв, ш. И. АЛЛАҺ- Г. М. Мәммәдии, г. Ф. мәммәдов, Ә. Б. МӘММӘдов,
һ. М. АРАСлы, К. А. ә. в. мәммәдoв. з. ч. мәммәдов, й. А. мәммәдов:

В. И. АСЛАНoв, М. Г. АТАЈЕВ, И. М. АХУНД- и. M. MƏMMƏдов, и. п. мәммәдов, "), м. Мәм.
r Ф. АХУндов, М. А. АХУндов, м. І. АХУНДО

ВА, З. Қ. АШУМОВА, И. А. БАБАЈЕВ, Т. А. БАБАЈЕВ,
А. С. БАҒЫРОВ, м. М. БАҒЫРОВ, Ш. М. БАҒЫРОВ, Г. А. Т. ә. Мәммәдов, т. м. мәммәдов, т. б.
БАЈРАМов, Ә. БАЈРАМОВ, Р. А. БАЈРАМов, М. БАЈ- 4. А. мәммәдов, ҹ. ш. мәммәдов, Ф. ҹ, мәммә:
РAМоғЛУ, м. В. БАҚРАДЗЕ, Л, Ә. БАРАТЗАДә, ш. ө. доВА. М. М. мәнсУРОВ, А. ш, милМАН, ә, м. МИР.
БАРХАлов, Б. Т. БәкИРОВ, У. А. БОРМАН, Б. ә. БУДА- ӘҺмəдов, О. h. МИРЗәЈЕВ. С.
гов, З. М. БҮнЈАДов, Т. О. БҮнЈАДов, Р. М. BAhйдов, "МИРИЈЕВ, М. М.Р. М. МУНЧАЈЕВ,
к. Н. й. ВәлиЈЕВ, Т. Т. вәлиЈЕВ, Н. м. Ф. М. МУРАДОВА, В. М. МУСАЈЕВ,
вәлихАНОВА, М. Ә. ГАЗыЈЕВ,

м. ә. "МУСАЕВ,
В. С. А. МУСАЈЕВ,Т. Е. МУСТ ЈЕВА, А. Н. МУСТАФАЈЕВ,ГАРАЈЕВ, н. с.

ГАРАЈЕВ, З. и. ГАРАЈов, Г. А. ГАСымов, Э. h, ГА- г. т. МУСТАФАЈЕВ, З. Н. МУСТАФАЈЕВ, М. Г. МУСТА:
Сымов, Ф. г. ГАСымов, һ. А. ГАСымов, һ. ә. ГА- ФЛЈЕВ, М. М. МУСТАФАЈЕВ, К. С. МУХТАРОВ, М. А.
сымов, А. М. ГАСЫМОВА, Р. М. Глсымовл, һ, с. МҮСЕЈИБов, .
ГАСЫМОВА, Т.,т. м. ГАФАРОВ, С. М. ГАШГАЈ, Г.Ә. ГЕГ ә.
БУЛЛАЈЕВ, "В. " гәзәнфәРОВА,

h. м. нә.
Ф. В. БИЈЕВ,

нәБИЈЕВ,
гәДИРОВ, Б. Т. нәЗИРОВА,

J. Һ. гӘМБƏРОВ,
и. h. НӘРИМАНОВ, c. м.

с. т. 4. Ә. ГИЈАСИ,гӘндилов, М. Н.

н. м. гоҸАЈЕВ,
нәсирли, и. м. нәҹәФОВ, м. н.

В. Л. ГУҚАСЈАН, А. И. ГУЛИЈЕВ, ноВРУЗов,
См. ГУЛИЈЕВ, А. А. ГУЛИЈЕВ, ҹә НУРИЈЕВ, c. м. онУЛЛАҺй,. Б. а ноВРУЗОВ, № 5:

ҹәмил Б. ГУЛИЈЕВ, Ш. А. ГУЛИЈЕВ, З. Т. ГУЛИЈЕВА, Ф. л. ОСМАНОВ, л. с. оспоВАТ, Т. А.
М. П. ГУЛУЗАдә, Р. С. М. ә, ПАШАЈЕВ, В. З. ПИРИЈЕВ, Р. х.

Е. Б. РАМАЗАНoв, М. Б. РӘСУЛов, Ә.
ӘБД ҮлсәлимЗАДә, Ҝ. Ә. О. ј.

әзимов, Ә. М.Ә. 4. ӘЈУБОВ, Х. м. әләкБƏРОВ, М. Н. әләc М. И. h.

әлизАДә, А. ӘЛИЗАдә, гаа, ӘЛИЗАдә, с. Һ. Рүстәмов, ҹ. Н.М. М. САДыгов, М. С.

али Ева
Ш. М.

И. Н. ӘЛИЈЕВ,
м.,

әлиЈЕв, МамаәлИЈЕВ,
әсәлЙЈЕВА, К.М.

сəмəдов,
Ф. м. 4. м. сәФƏРОВ

h, сәФАРОВ,
... Ә. Ә.

3. Б. J.
а әмәнзада; ә. 4. СУЛТАНОВ, М. С. СУЛТАНОВ, с. м.

Ә. и. əсəдов, к. с. əcəдов, В. Ф. әскәРОВ, ә. и. т. ә. к.
ҹ.

ч. т. тә. ФӘРЗәлиЈЕВ.в. с. Әһмодов, г. Ш, Ф. ФӘРЗәлиЈЕВ, В. А.,
Амир м. ӘҺMəдов, ӘнвӘР м. әһмəдов, н. м. Oh- ФОв, э. н. хәлилов, п. и. С. Х. Хәли

ар"

мəдов, Ф. Л. ӘҺмəдов, h. м. оҺмəдов, и.
ТАРИЈА,модовА, Б. ЖҜЕНти, Р. Е. ЗЕЈНАлов, ф. Р. ЗЕЈНА ЈА, ə. ш. ҺАГВЕРДИЕВ,

хәлилов. Ш. Б. хәлилов, Е. В. хош
ә.м. ҺАМЫЗАДә,

лов, Ә. о. ЗӘРҜӘРОВ, Р. Ф. зөҺРАБОв, ҹ. и. ЗҮЛФү. И. А. ҺлҸыЈЕВ, Т. И. ҺАҹыЈЕВ,
Н. М. ЗУЛФУГАРОВ,

Ю. А. ҺАҸыЈЕВА,
ов. ИБАДов, И. Н. Д. hӘБИБОВ,

hing Т. А. Һәсәнов, х. н. Һәсәнов.
Ә. М.

ә. ә. А. БҮСЕЈНЗАДә. ә. ҺҮСЕЈНИ,
Н. р. Б. Х. А. ә. Б. М.

Г. С. М. Ә м. ч. М. М. М. М.
Т. ә. рә. Бу " ҹABAHширХ.

В. Ш. ИСмизАДә, л. М. М. ИС

РАФйлов, Н. И. ЈАГУБов, З. и. ш. А. ҺҮСЕЈНОВ. Е. :
ЈАҺУдов, Ј. Б. ЈУСИФОВ, х, һ. ЈУСИФов, М. м. КА В. ,
ТИБли, ə. А. қәнҜӘРЛИ, Р. ә. қƏPƏMƏЛИЈЕВ, А. ә. В. К.
қƏРИМОВ, В. И. қәРИМОВ, И. ә. КәРИМОВ, К. М. лилов, Ә. г. МӘФӘРов, Ј. р. ҹәфәРОВ. "ь", ҹәфә:
ҚОРИмов, С. М. КӘРИМОВ, Т. М. кәРИМОВ, h. h. Ров, н. ш. ШИРИНОВ, Ә. ш. шыхәлЙБӘJли, ə. м.
ҚӘРИМОВ, в. н. ҚУТЕЈШИҚОВА, Р. Б. ҝөЈҮшов, шыхлински,Ф. М. ШУшински, ə. Б. ШҮКҮРЗАДО

О. М. МИРЗӘЈЕВ.

НӘБИЈЕВ,
Нәсибов,

Е: ЗАДәВ: Ф.

ҜӘРов,

РЗА, в. J. М.

Т. Г. ТОРАДЗЕ
Г. М.

əh

CEJнов,
hҮСЕЈНОВА,

.
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АСЕ БАШ РЕДАКСИЈАСЫНЫН ЕЛМИ РЕДАКСИЈАЛАРЫ ВӘ шӨ'БӘЛӘРИ

Сов. Ақп тарихи вә cCPИ тарихы. Редаксија мүдири-в. м. му. мәммәдов, биологија елмлари намизəдн; бөјүк елми редактор
САЈЕВ; бөјүк елми редактор — СҮБҺИ ХАНЫМ А. Р.; елми редак- лар В. А. ИМАМәлиЈЕВА, c. J. ҺҮСЕЈНОВА; елмн редактор —
тор - h. 3. Һәсәнов. h. J. ТАҒЫЗАДә.

Азәрбајҹан тарихи вә Азәрбајҹан қП тарихи. Редаксија мүдири- Техника. Редаксија мүдири — Т. М. әскәРОВ, техника елмләрн
Т. А. БАБАЈЕВ, тарих елмләрн намняәди; бөјүк елми редактор- доктору, проф.; бөјүк елми редакторлар—Р. А. әскәРОВА, ш. Ә.
Сш. АЛЛАҺВЕРДИЈЕВ; тарих елмлари намизәди; с. h. МУСА. Мәтбуат, халг маарифи, педагокика ва психолокија. Редаксија
ЈЕВ. мудири — J. А. БАБАЈЕВ; бөјүк елми редактор — и. ә. гәмбә
Үмуми тарих. Редаксија мүдири — қ. J. МУХТАРОВ, тарих РОВ; елми редактор — С. Б. исМАЈЫЛОВА.
елмләрн намизәди; бөјүк елми редактор — Б. М. АҒАЈЕВ; елми Елми вә әдәби нәзарәт. Редаксија мүдири – с. J. әлИЈЕВ, био
редакторлар — Н. Ә. гәһРӘМАНОВ, ә: “. MYPBəтов. локија елмлари намизәди; бөјүк елмн редакторлар — P. h. ЗЕЈ.
Фәлсәфә вә һүгуг. Редаксија мүдири — h. м. ДАЈыЈЕВ; бөјүк НАЛОВА, Е. "ә. МәммәдоВА, Н. Ә. РЗАЈЕВА, М. h. ХУДАЗА.
елми редактор — М. Р. ҚӘРИмов; елми редактор — Ф. С. С. РОВ; елми редакторлар – х.. АБДУЛЛАЈЕВА, С. О. ГУРБА
ЛЕЈМАНОВА. нов, А. әлИЈЕВ, С. С. МӘММӘДЗАДә, М. Ә. ТАПдыгOBA;
Сијаси истисад, сәнаје вә кəнд тəcəppүфатынын конкрет игтнса- бөјүк редакторлар—A, J. қоГАН, Р. ә. РӘҺИМОВА; редактор
дијјаты. Редаксија мүдири — А. Б. БӘҺРАМлы; бөјүк елми ре- ә. Т. ГАСымов.
дактор – Е. Р. ОСМАНОВА; елми редактор А. И. гәДИРОВ. Сезлүк, Әлифба илә ад көстәрнчиси вә библиографија. Редаксија
Диал вә әдәбијјат. Редаксија мүдири — А. с. БАҒЫРОВ; бөјүк мудири — т. с. БАБАЈЕВ; бөјүк елмн редактор - р. ә. ИМАМ
елми редактор – н. ч. һәсәнәлИЈЕВ; елми редактор — P. ә. әлИЈЕВ; елми редакторлар —ј. м. АБДУЛЛАЈЕв, с. ш. гәди.
қƏРИМОВА. РОВА; редактор-библиограф — А. А. ӘСӘдов.
мәдәнијjәт вә инҹәсәнәт. Редаксија мүдири – И. м. Хәлилов; Иллүстрасија вә картографија. Редаксија мүдири – Н. М. Әли
бөјүк елми редактор — з. А. АҒАЈЕВА; елми редактор — X: 3: ЈЕВ: бөјүк елми редакторлар — И. С. КОГАН, И. С. СҮЛЕЈМА
АББАСОВ. НОВ; елми редактор — А. Н. МИРОНОВ; бөјүк редактор
Моғрафија, хеоложија вә ҝеофизика. Редаксија мүдири - м. А. Ш. ә. ШИРИНЗАДә; редактор — В. А. СУЛТАНОВА
ҸАББАРОВ, ҹографија елмлари намизәди; бөјүк елми редактор- Мәс'ул катиб мүавини — ҹ. м. нәcИРОВ; комплектләшдир
лар— А. А. мәммәдов, т. м. ҺАДыЈЕВА; елми редакторлар- мә шө"бәсинин мүдири — Т. ә. әлЙЈЕВА; истеһсалат шө" бәсинин
Р. А. НУРИЈЕВА, Т. Г. СҮЛЕЈМАНОВ. мүдири — л. J. БОРШОВА; корректорлар шө"бәсинин мүдири —
Физика-ријазијјат вә кимја. Редаксија мүдири—3. Б. МУСТАФАЈЕВ, Т. А. ЗЕЈНАЛОВА; техники редактор – З. ә. ХАНәлИЈЕВА:
физика-ријазијјат елмлари намизәди; бөјүк елми редакторлар - фотограф - h. м. ҺҮСЕЈНЗАДә, бурахыҹы—Б. м. ҺәсәноВА.
Б. Ш. БАБАЈЕВ, Л. h. МУСАЈЕВА. VIҹилдин һазырланмасында м. м. Мирзәбабалы да ишти.

Биолокија, кəнд тəcəppүфаты вә тибб; Редаксија мүдири – Е. И. рак етмишдир.

хӘРИтәләРИН СИЈАЛЫСЫ

ССР.

Куба (32), Курск вурушмасы (27), Күзет (34), Күрдәмир
рајону (33), Кәдәбәј рајону (128), КөЈчај рајону (129), Ҝүр
мүстан ССР (288). Wүрҹүстан игтисади хәри
тә (289). Лаос (154), Латвија ССР (320). Лачын ра
јону (321). Ленинград мүдафиәси (200), Лерик pajo
ну (432) Лесото (208). Ләнкәран paЈону (433).
берија (217), Ливан (219), Ливија (224), Литва ССР (480),

Лихтенштејн (248), Луксембург (274), Маврики (282), Маври
танија (283), Мадагаскар (295), Малави (321), Малазија (323).
Малдив Республикасы (326), Мали (328), Малта (334), Мар
дакерт рајону (481), Мари МССР (357), Мартиника (377), Мар
туни рајону (528,) Масаллы рајону (529), Маҹарыстан (576).
Мачарыстан, истисади хәритә (577), Мексика (421), Маракеш
(515), Мәркәзи Африка Республикасы (622), Мисир "(600).

Ли

Jығылмаға верилмишдир. 11.VI.81. Чапа ямзаланмышдыр 23.III.82. ФГ 33865. Сифариш 219/504, Форматы 84X108 чове
Һәҹми 38 физики ч. в. +2,1 јапышдырма ч. в. Шәрти ч. в. 67,4. Учот-нәшр в. 134,6. Гијмәти 8 ман. 45 гәп. Тиражи 80.000.
Мәтн Азәрбајҹан ССР Дөвләт нәшријјат, Полиграфија вә Китаб Тиҹарәт Ишләрн Комитасинин «Гызыл Шәрг» мәтбәәсин

дә (Бакы, Һәзи Асланов күч., 80) Jығылмыш, Қалинин полиграфија комбинатында (Калинин ш., Ленин проспекти, 5) офсет
үсулу илә чап едилмишдир.

Алтынчы ҹилддә верилмиш 22 Јалышдырма сәһифә (193 шәкил) Москвада, А. А. Жданов ад. Биринчи Нумунәви мәт
бәәдә офсет усулу илә чап едилмишдир.
графија

16 pəнкли хәритә Баш Ҝеодезија вә Картографија Идарәсинин (БҜҚй) «Қарто
ИБХ-дә тәртиб олунмуш ва БkҚи-нин фабрикиндә чап едилмишдир. Мәгаләләрдә верилмиш 24 xəритә

«Қартографија иХБ-дә һазырланмышдыр.
Чилддә 889 портрет, шәкил вә схем верилмишдир. Мәтн офсет кағызында чап едилмишдир.
Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасы. 10 милддә. Баш редак тор М. Б. ГУЛИЈЕВ (Vi ҹилд, Куба—Мисир...).
Бакы, Бөјүк Гала күч.. 41, Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасынын Баш редаксијасы.




