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Avropa Birliyinin turizm siyasəti çərçivəsində
alternativ turizm

Alternative tourism within the frames of
European Union tourism policy

Альтернативный туризм в рамках туристической политики
Европейского Союза

Abstract: Expansion of the search for alternative tourism all over the
world since the 1990s and the work done to expand and diversify the types
of tourism showed that European countries have all the resources that will
allow for the development of almost all forms of tourism in terms of nat-
ural, historical and cultural resources. Now, 3E (Exciting, Educational, En-
tertainment) tourism which has replaced 3S (Sea, Sun, Sand) tourism,
promotes the development of tourism even in the areas that are not located
on the shores of the sea, along with traditional coastal tourism.

As the EU is a union of different cultures, one of the main goals is to
achieve cultural integration and promote multiculturalism and social con-
vergence by creating a common tourism policy.

Keywords: EU, tourism, traditional tourism, alternative tourism, 3S
tourism, 3E tourism and multiculturalism.

Резюме: На основе поиска альтернативных видов туризма в
1990-х гг. и проделанные работы по развитию и диверсификации
видов туризма во всём мире было выяснено, что природные ресурсы,
исторические корни, культурные обычаи и рестораны европейских го-
сударств могут способствовать развитию других областей туризма.
Пришедший на замену 3S (море, солнце, песок) туризма 3E (Захваты-
вающие, Обучающие, Pазвлечения) туризм, наряду с традиционным
прибрежным туризмом способствуют развитию туризма на террито-
риях, не расположенных на берегу моря.

Т.к. ЕС является объединением различных культур, одной из ос -
но вных целей является обеспечение межкультурного, общественного
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сбли жения и развитие туризма, выработав общую туристическую по-
литику.

Ключевые слова: ЕС, туризм, традиционный туризм, альтерна-
тивный туризм, 3S туризм, 3E туризм, мультикультурализм. 

Turizm: Latın dilində dönmək, ətrafını gəzmək, geri dönmək mənasını
ve rən "tornus" kökündən yaranmışdır. "Tornus" sözü qərbdə: "Tour","Tour-
ing", "tourner" kimi sözlərlə ifadə edilir. Turizm anlayışı da davamlı hə rə -
kət etməyi ifadə edən bu sözdən yaranmışdır çünki turistik hərəkət yaşayış
yerindən başlayır və bu başlanğıc nöqtəsində sona çatır. Hal-hazırda
istifadə etdiyimiz turizm sözü əsl mənasıyla 19-cu əsrin ilk yarısında
istifadə edilməyə başlanmışdır.

Əvvəlki çağlarda insanlar təməl ehtiyaclarını aradan qaldırmaq üçün
yer dəyişdirmək məcburiyyətində idilər. İnsanlar məskunlaşmağa baş ladıq -
dan sonra müxtəlif növ ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə səyahət edən in -
san  lar meydana çıxmışdır. Orta əsrdə xüsusilə Romalılar dövründə, zövq
və əyləncə turizmi başlamışdır. Avropada Xristianlıq küləklərinin sərt əs -
di yi dövrlərdə minlərlə xristian günahlarından təmizlənmək üçün mü qə d -
dəs şəhərləri ziyarət etməyə başladıqdan sonra bu səyahətlər müqəddəs
sayılan yerlərin zənginləşməsinə və bu şəhərlərdə yaşayan insanların rifah
səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur.

Çağdaş dövrdə milyonlarla insan gündəlik həyatlarını davam et dir -
dik ləri yerlərdən müvəqqəti müddətlər üçün başqa yerlərə hərəkət et mək -
də dirlər. Bu vəziyyət 20-ci əsrə xas müasir bir hadisə olaraq görülməsinə
rəğ mən yer dəyişdirmə insanlıq tarixi qədər qədimdir. İnsanlar əsrlər boyu
müxtəlif səbəb və məqsədlərlə olduqları yerin xaricindəki başqa bir coğrafi
məkana hərəkət etmişlər. Dinamik bir quruluşa sahib olan turizm, müxtəlif
dillərdə müxtəlif anlayışlarla ifadə edilməkdə və bu ifadələr özü bu
mövzuda müzakirə obyektinə çevrilmişdir.

Xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələr baxımından turizm əhəmiyyətli
bir gəlir mənbəyidir. Ölkələr, xüsusilə inkişafları üçün zəruri olan
valyutasını təmin etmək, yeni iş sahələri açmaq, milli gəlirlərini artırmaq
məqsədiylə beynəlxalq turizmdən pay almağa çalışırlar. Bununla birlikdə
işsizlik, milli gəlir, regionlararası balanssızlıq kimi problemlərə həll
gətirməsi məqsədiylə də turizmlə maraqlanmaqdadırlar.

Günümüzdə turizm ənəvi və alternativ turizm olaraq 2 yerə bölünür.
Bəzi ədəbiyyatlarda bu fərqliliyi sahil və şəhər turizmi də adlandırırlar.
Əsasən dəniz, qum, günəş üzərində qurulan ənənəvi turizm getdikcə yerini
daha çox şəhər turizminə verməkdədir.
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Alternativ turizm deyərkən hər hansı bir coğrafi ərazi üçün xas ol-
mayan turizm növlərinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi başa düşülür.
Alternativ turizm anlayışı dünyadakı bir çox ölkə tərəfindən və ölkəmiz
tərəfindən istifadə edilir. Bununla yanaşı alternativ turizm üzərində bir çox
təriflər meydana çıxmışdır. Məlum olduğu kimi, ictimai elmlərdə tək bir
qayda olmadığından, bu təriflərdən yalnız birini düzgün qəbul edib
digərlərini yox saymaq doğru deyil. Bu səbəblə bu alt başlıqda alternativ
turizm anlayışı aid edilən təriflər araşdırıb ümumi bir nəticəyə gəlməyə
çalışmışam.

Bu mövzudakı ədəbiyyat araşdırılarkən, alternativ turizmlə bağlı iki
əsas yanaşma olduğu görülür. Bunlardan birincisi; Alternativ turizmin digər
turizm növlərinə bağlı amma tamamlayıcı bir turizm növü olduğu
yolundadır. İkinci yanaşmada isə alternativ turizm formalaşması baxımın -
dan ənənəvi turizmdən fərqli xüsusiyyətlərə sahib daha xüsusi məsələlərlə
hərəkətə gətirilən bir turizm növü olaraq güman edilir. Bu xüsusiyyətlər;
Ümumilikdə təbii yeməkxanalar, turist tələbindəki özünəməxsus bir sıra
xüsusiyyətlər olaraq ifadə edilir. Daha sonrakı illərdə isə alternativ turizm
ərazi üçün xas olmayan turizm növlərinin turistlərə təqdim olunmasi kimi
anlaşılmışdır.

Geniş şəkildə baxıldıqda alternativ turizmin sosial əlaqə üzərində qu-
rulan, turizmə paralel olaraq inkişaf etdirilən xüsusi üstünlüyə əsaslanan
bir turizm növü kimi ifadə edildiyi görülməkdədir. Eyni zamanda bu faktın
Avropada "soft turizm" kimi uzun illər qəbul gördüyü də ortadadır. Ancaq,
1980-cı illərin sonunda görülən işlər nəticəsində soft turizmin fərqli məna
kəsb etdiyi və alternativ turizmlə eyni olmadığı nəticəsinə gəlinmişdir.

Hazırda turizmin yaratdığı iqtisadi, sosial, mədəni və siyasi təsirlər,
xüsusilə beynəlxalq iqtisadi və siyasi əlaqələrdə oynadığı rol getdikcə
əhəmiyyətli dərəcədə artmaqdadır. Bu vəziyyət yalnız beynəlxalq turizm
hərəkatından böyük pay alan inkişaf etmiş ölkələrdə deyil, eyni zamanda
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də turizmə verilən əhəmiyyəti artırır. Tur-
izm, beynəlxalq miqyasda geniş məşğulluq imkanları yaradan bir sektordur
və dünyada təxminən 300 milyon insanı işlə təmin edir. Başqa bir ifadə ilə;
Dünyada hər 16 işləyəndən biri turizm sektorundadır və bütün beynəlxalq
kapital qoyuluşlarının təxminən 7 faizi turizm sahəsində aparılır. Bu
baxımdan dünyada və ölkəmizdə turizmə verilən əhəmiyyət artmaqda, tur-
izm meylləri müxtəliflik əldə etməkdə, yeni yerlər, yeni turizm növləri
insanların diqqətini nəzərəçarpacaq dərəcədə cəlb edir.

Turizmdən danışarkən Avropanın bu sahədə payından və inkişafı pers -
pek tivlərindən danışmaq qaçılmaz bir faktdır. Təbii coğrafi quruluşu, zən -
gin memarlıq abidələri və bir sıra cəlbedici xüsusiyyətləri ilə Avropa öl kələri
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hələ qədim zamanlardan müxtəlif ölkələrin, regionların sakinlərini özü nə
heyran etmişdir. Turizmin tarixi inkişafına nəzər saldıqda Avropa və Av ropa
Birliyi ölkələrinin mərkəz yaratdığı görülməkdədir. Başqa bir ifa də ylə
beynəlxalq turizm hərəkətlərinə ən çox iştirak edən, ən çox turist çə kən
ölkələr Avropa ölkələridir. Günümüzdə də Avropa Birliyi ölkələri, dün ya
turizminin inkişafında təsirli rol oynayan və dünya turizmini is ti qa mət -
ləndirən bir quruluşa malikdir. Dünyada öndə gələn 40 turizm ölkəsinin 12
si Avropa Birliyinin üzvüdür. İspaniya, İtaliya, Yunanıstan, Fransa, Por tu   -
qaliyada dəniz-qum-günəş çəkili kütləvi turizmi, Orta Avropa ölkələrində
qış turizmi və termal turizm, Qərb Avropanın böyük şəhərlərində dəb, kon-
qres, iş, festival kimi tədbirləri əhatə edən mədəni turizm ön plana çıxır (1).

Avropadakı mədəniyyətlərin və ənənələrin zənginliyi Avropa Birliyini
bazarın ən böyük turizm bölgəsi edir və müxtəlif növ turizm növlərinin
inkişafına əlverişli mühit yaradır. Birliyi təşkil edən ölkələr dünya turizm
hərəkətlərinin 60 faizini və turizm gəlirlərinin təxminən 53 faizini əhatə
edir. Turizm sektoru Avropa Birliyinin milli gəlirinin 5.5 faizini, ümumi
məşğulluğun 6 faizini yaratmaqda və bilavasitə 9 milyon insana iş imkanı
təmin edir. Avropa Birliyi eyni zamanda dünyanın ən böyük turizm
sahələrindən birini təşkil etməkdədir (2).

Avropa Birliyi ölkələrini son illərdə 300 milyon turist səfər etmişdir
və bu statistik göstəricinin növbəti illərdə də daha da artması danılmazdır.
Avropa Birliyinin turist sayı baxımından dünyadakı bazar payı 40 faizdir.
Avropa Birliyi Dünya turizm gəlirlərinin təxminən 40 faizini əlində
saxlayır. Avropa Birliyi ölkələrində beynəlxalq standartda 9,5 milyon yataq
var ki buda gələn qonaqların yüksək səviyyədə yerləşdirilməsini təmin edir
(3). Avropa Birliyi bütün iqtisadi sektorlarda və sosial-mədəni quruluşda
ortaq siyasətlər yaradaraq inteqrasiyanı qarşısına məqsəd qoymuşdur.
Xüsusilə ortaq turizm siyasəti yaradaraq, mədəniyyətlərarası yaxınlaşmanı
təmin etmək, multikulturalizmi və ictimai yaxınlaşmağı qarşısına məqsəd
qoymuşdur.

Təbii, tarixi və mədəni mənbələrin müxtəlifliyi, iqlim və coğrafi
şərtlərin fərqli turizm məhsulları üçün əlverişliliyi, qonaqpərvərlik, yaradıcı
və güclü turizm sənayesi hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının turizmə
cəlbinə, qoruma-istifadə tarazlığına xüsusi diqqət göstərməsi ölkə tur-
izminin güclü istiqamətləridir və bu güc səfərbər edilməyi gözləyir. Avropa
Birliyinin turizmi regional inkişaf fərqlərini aradan qaldıran inkişaf
strategiyalarının lokomotivi olaraq görməsi və bu məqsədlə xüsusilə Aralıq
Dənizi ölkələrinə yönəlik layihə əsaslı maliyyə dəstək proqramları təşkil
etməsi sözügedən ərazi üçün turizmin daha da inkişaf etdirilməsinə xüsusi
şans yaradır.
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Qloballaşma ilə birlikdə daha da əhəmiyyət qazanmağa başlayan tur-
izm ölkələrin iqtisadiyyatlarında həlledici rola malik olub və daha da
inkişaf etdirilməsi nəzərəçarpan bir prosesdir. Bu baxımdan yeni turizm
planları qurulur, vizyonlar tərtib olunur və uyğun turizm siyasətləri
formalaşdırılır. Bu baxımdan hökumətlər, siyasətçilər və turizm
mütəxəssisləri tərəfindən turizm siyasətinə olduqca önəm verilməklə
bərabər konseptual olaraq turizm siyasəti üçün müxtəlif təriflər verilir. Tur-
izm siyasəti; Bir ölkənin daxili və xarici iqtisadi siyasətinə uyğun olaraq
turizmin inkişaf etdirilməsi, turizm sektorundan mümkün olduğu qədər çox
gəlir təmin olunması kimi iqtisadi məqsədlərlə dövlət idarələri tərəfindən
görülən tədbir və edilən müdaxilələrin cəmi kimi başa düşülür. Başqa bir
deyimlə turizm siyasəti təşkilatlanmış bir cəmiyyətdə turizmin iqtisadi və
iqtisadi olmayan funksiyalarından ən rasional şəkildə istifadə etmək, tur-
izmin mümkün mənfi təsirlərini ən aşağı səviyyəyə endirmək məqsədilə
turist inkişafının gedişinə şüurlu olaraq edilən müdaxilələrin və sektorda
görülən tədbirlərin cəmi kimi baxılır. Qısaca turizm siyasəti turizmi inkişaf
etdirmək və turist sayını artırmaq üçün görüləcək tədbirlər və izlənəcək
metodlar əsasında aparılacaq müdaxilələrin cəmi şəklində xarakterizə ol-
unur. Turizm siyasəti klassik mənada daxili və xarici turizmin inkişaf
etdirilməsi, iqtisadi və dolanacaq-iqtisadi funksiyalarından ən yüksək
səviyyədə istifadə edilməsi üçün dövlət idarəçiliyinin turizm sahəsində
aldığı tədbir və etdiyi müdaxilənin cəmi olaraq təsvir olunmuşdur. Görülən
bütün bu təriflərdən aydın olur ki, turizm siyasəti dövlət idarəçiliyinin tur-
izm sahəsində vasitəli və vasitəsiz olaraq gördüyü hər cür idarə etmədir.
Digər sözlə desək turizm siyasəti, təşkilatlanmış cəmiyyətlərdə, xüsusən
dövlət tərəfindən turist inkişafın gedişinə şüurlu bir şəkildə müdaxilə
etməkdir. Bu müdaxilənin əsas hədəfləri belədir. Turizm siyasəti:

1) Turizmin təklif və tələb üçün mövcud şərtlərin yaxşılaşdırılmasını
tələb edən səbəbləri müəyyən edir.

2) Turizm sahəsində keçirilməkdə olan və təklif olunan müdaxilələrin,
görüləcək tədbirlərin edəcəyi təsirləri araşdırır.

3) Turizmin inkişafı üçün yeni vəzifələr, vasitələr və imkanlar ortaya
qoyur.

Turizm, bir çox sektorla və sosial hadisə ilə bağlı bir fəaliyyət sahəsi
olduğundan turizm siyasəti pul, nəqliyyat, abadlıq, daxili və xarici ticarət,
təhsil, kənd təsərrüfatı, sənaye kimi sektorların əlaqəli bir anlayış
olduğundan turizmin inkişafı sadalanan bölmələrin inkişafına zəmin
yaradır.

Dəniz-qum-günəşə əsaslanan sahil turizmi əhəmiyyətini davam
etdirməklə yanaşı son illərdə turist tələbindəki dəyişmələr diqqətçəkən bir
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ölçü qazanır. İstirahət-turizm anlayışına dair yeməkxanalara və ya turist
məhsullara hər keçən gün yenisi əlavə olunur və beynəlxalq turizm
bazarındakı rəqabət sürətlənir. Bu səbəblə eqzotik, təbii və mədəni
cazibədarlığa malik məkanlar, termal mərkəzlər, yaylaqlar, qorunan sahələr
diqqət çəkərkən, ekoturizm, termal turizm, mədəni turizm, kənd, turizm
növləri ön plana çıxır. Avropa Birliyi turizm sektorunun regional inkişaf
və məşğulluq yaratmadakı əhəmiyyətinin dərk etmiş və inkişafı üçün
müəyyən tədbirlər görülməkdədir. İcma turizm fəaliyyətinin inkişaf
etdirilməsi məqsədilə bir sıra elm adamı və coğrafiyaçısını yaxından
maraqlandıran bəzi hədəflər müəyyənləşdirmişdir.

• Turizmdə yeni texnalogiyalar istifadə edilərək, məlumatın
paylaşımı ve yayılmasının asanlaşdırması,

• Turizm sektorundakı keyfiyyəti artırmaq üçün peşə təhsilin
dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsi,

• Turist məhsulların inkişaf etdirilməsi və keyfiyyətinin artırılması,
• Turizmdə davamlı inkişafın və ətraf mühitin qorunması

prinsiplərinin dəstəklənməsi, inkişaf etdirilməsi.
• Avropa Birliyinin ortaq turizm siyasəti "Turizm Fəaliyyət Planları"

vasitə ilə dəstəklənir. Bu planların məqsədlərini;
○ Az inkişaf etmiş bölgələrdə turizmi inkişaf etdirmək,
○ Turist regionlarda infrastrukturu dəstəkləmək,
○ Ətraf mühiti qorumaq, təbiətə qayıdış arzusunu həvəsləndirmək,
○ Ortaq mədəniyyət irsinə sahib çıxmaq, yaşatmaq,
○ Tətillərin illik zaman kəsiklərini zaman və məkan miqyasında

tənzimləmək,
○ Turist mövsümi genişlənmənin qarşısını almaq,
○ Turizm statistikalarını asan və anlaşıqlı hala gətirərək istəyənin

xidmətinə təqdim etmək şəklində yekunlaşdırmaq mümkündür (4).
Sahil turizmində, yayla turizmində, termal turizmdə, kənd turizmdə

keçirilən bütün fəaliyyətlər daxilində mədəni faktorlar var. Bu turizm
növlərinə qatılarkən aparılan fəaliyyətlər, təqdim olunan yemək və
musiqilər, görünən paltarlar ya da yerli xalqla qurulan münasibətlər,
mədəniyyətlərarası təsirlər mədəni turizm ilə bağlıdır. Bu səbəblə, turizmin
mədəniyyətlərin bir-birini anlamasına yardımçı olması kimi bir funksiyası
var. Xüsusən son illərdə məqsədsiz gəzməyin yerini artıq şüurlu bir mədəni
turizmin aldığı məlumdur. Bu baxımdan Avropa Birliyi birləşmə
düşüncəsində mədəniyyəti ən təsirli vasitə kimi görür. Hər nə qədər
Avropada fərqli dillər və mədəniyyətlər olsa da, mədəniyyət fərqlərindən
irəli gələn mədəni turizmin Avropanın turizm bazarında kiçilən payının
artırılmasında təsirli olacağı güman edilir. Çünki mədəni turizm səyahət
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sənayenin ən sürətli inkişaf edən sektorudur. Bu turizm üçün gələn turist,
digər turistlərdən gündə təxmini göstərici ilə 62 dollar, hər səfərdə 200 dol-
lar çox sərf edir. Həmçinin mədəni turizm üçün gələnlər səfərləri əsnasında
birdən çox turizm bölgəsini ziyarət edirlər (5).

Mədəni turizm getdikcə genişlənən, millətlər və ölkələr arasında geniş
vüsət alan adi turizmdən daha fəal bir prosesdir. Mədəniyyət irsinə dair
yanaşmalar ölkədən ölkəyə, bölgədən bölgəyə kimi mədəniyyət irsinin
növünə, xarakterinə, məkan xüsusiyyətlərinə, tarixinə, turizm dəb
anlayışlara görə də dəyişir. Turizmin sahil bölgələrinə dağıdılması yerinə
ölkənin hər yerinə yayılmasını təmin edəcək səylər planlar işlənib
hazırlanır. Bu səbəblə dünyada son 20 il ərzində mədəniyyət mirası və
bunun bir sektor olaraq ələ alınması getdikcə əhəmiyyət qazanmış, bu
məsələdə yalnız yeni tətbiqi növləri deyil həm də yeni anlayışlar da inkişaf
etdirilmişdir.

Mədəni turizm anlayışı ilə ölkə-region torpaqları üzərində/altında
yerləşən və keçmiş dövrlərdən bəri davam edən hər cür maddi qalıq ilə
şifahi ənənənin, bunlara zərər vermədən cəmiyyətin bəhrələndiyi dəyərə
çevrilməsi izah edilməyə çalışılır. Avropa mədəniyyəti turizmin ən qədim
və ən əsas yaradıcılarından biri qəbul edilir. Hətta icma aktı mədəni irsin
turizm üçün əhəmiyyətini vurğulamaqla Avropalıların mədəniyyətləri,
adət-ənənələri və həyat tərzlərinin daha çox tanınmasını qarşısına məqsəd
qoymuşdur. Muzeylər üçün dəstək verilməsi, tarixi binaların otellərə ya da
başqa yerləşdirmə obyektlərinə çevrilməsi kimi prioritetlər müəy -
yənləşdirilib. Bundan başqa, konsert salonları, teatrlar kimi mədəni
mərkəzlər üçün maliyyə yardımı aparılır və şəhərlə əlaqədar quruculuq
proqramları çərçivəsində tarixi şəhər mərkəzlərinin qorunması üçün
layihələr dəstəklənir.

Sözü gedən aktual məsələyə aid müxtəlif mənbələrdən olan
məlumatları toplayaraq hazırkı məqalədə cəmləməyə çalışmışam. Son
olaraq Avropa Birliyinin turizm siyasətində alternativ turizm növlərinin
inkişafına xüsusi diqqət edildiyi aydın sezilir. Regionlarda ənənəvi turizm
növləri ilə yanaşı alternativ turizm növlərinin inkişafı Avropa Birliyi turizm
siyasətin əsas tərkib hissəsidir. Sea, Sun, Sand üçlüyünün yaratdığı 3S tur-
izminin ilə yanaşı Exciting, Educational, Entertainment üçlüyünün təşkil
etdiyi 3E turizminin inkişafı sözü gedən regionda sahil kənarında
yerləşməyən ərazilərdə də turizmin inkişaf etdirilməsi əsas hədəflər
sırasındadır. Avropa Birliyi turizm vizyonuna nəzər saldıqda şəhər turizmi
çərçivəsində mədəni turizmin inkişafı əsas prioritetlərdəndir.

Çağdaş dövrdə ölkəmizdə də alternativ turizmin inkişafı geniş
perspektivə malikdir. Su hövzələrindən kənarda yerləşən bəzi coğrafi
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ərazilərimizdə alternativ turizm növləri yaradıb inkişaf etdirməklə həm
sözü gedən ərazilərdə geniş iş imkanları həm də Azərbaycanın qədim tarixi
abidələrini, milli folklorunu, milli-mənəvi dəyərlərinin gələn turistlərə
təbliği prosesini düzgün istiqamətləndirmək şansı yaradır.
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Azərbaycanda turizmin əhalinin sosial-mədəni
səviyyəsinə təsirinin xüsusiyyətləri

The characteristics impact of tourism social-cultural
level of the population in Azerbaijan

Характеристика воздействия туризма на
социально-культурный уровень населения в Азербайджане

Abstract: The social impact of tourism development refer to changes
in the quality of life of residents of tourist destination. Social impacts not
only benefit for the development of tourism but also interaction between
residents and visitors and 405 promote social transformation. The speed
and concentration and the magnitude and direction of social impacts must
be taken into account when attempting to attribute the cause of social im-
pacts. The social and cultural impacts of tourism are the way in which
tourism is contributing to change in value system, individual behavior, fam-
ily relationship, life style, safety level, moral conduct, religion, language,
interpersonal relationship at the destination. This social impact effect on
the local people of host communities of their direct and indirect association
with tourists.

Keywords: Tourism, Social Damage, Cultural Damage, Socio-Cul-
tural Contribution, Azerbaijan

Резюме: Социальное воздействие туристических разработок
ссылается к изменениям качеству жизни резидентов туристических
назначений. Социальное воздействие не только плюс для разработки
туризма, но и положительно взаимодействие между резидентами и
клиентами и промоутерской социальной трансформации. Скорость и
концентрация, величина и направление социальных воздействий
должны быть взяты в счет при попытке приписывать причины соци-
альных воздействий. Социальные и культурные причины воздействия
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туризма, методы в которых туризм содействует к изменению системы
значения, индивидуальному поведению, семейным отношениям, жиз-
ненному стилю, уровня безопасности, моральным рассуждениям, ре-
лигии, языку, к меж личному отношению в назначениях.

Ключевые слова: Туризм, социальный урон, культурный урон,
социально культурный вклад, Азербайджан

Turizm fəaliyyətləri məşğulluq, ölkə iqtisadiyyatında inkişaf ,
bölgələrarası balansın pozulmasını aradan qaldırmaqla, ödəmələr sis te -
mində borcların azaldılması kimi təsir göstərməklə yanaşı, cəmiyyətin
sosial quruluşunun formalaşmasında də əhəmiyyətli rol oynayır. Turizmin
sosial təsirləri, mövcud ictimai dəyərlərə ,fərdi davranışlara, əxlaqi qay-
dalara, cəmiyyətin sosial quruluşuna birbaşa və dolayı olaraq göstərdiyi
təsiri ifadə etməkdə istifadə olunan geniş anlayışdır. Sosial qarşılıqlı əlaqə
və dəyişikliyin əsas ünsürlərindən olan turizm sənayeləşmiş ölkələrdən
inkişaf etmiş ölkələrə (İEÖ) doğru reallaşaraq, inkişaf etmiş ölkələrdən
gələn turistlər öz ölkələrinin dəyərinin daşıyıcısı vəziyyətində olurlar. Bu
şəkildə turizm, inkişaf etmiş cəmiyyətin dəyərlərini, davranış
xüsusiyyətlərini və təşkilati strukturlarını inkişaf etməkdə olan cəmiyyətə
yayaraq təsir göstərir. Lakin bu qarşılıqlı müddət ərzində turizmin ev
sahibi kimi cəmiyyət üzərində bir sıra müsbət və mənfi təsirləri meydana
çıxır. Bu təsirlərin mənfi nəticələrinin minimuma endirilməsi əhalinin mü-
vafiq sahədə davranış xüsusiyyətləri ilə müqayisə olunması ilə
mümkündür.Bu araşdırma Azərbaycan xalqının turizmdə sosial-mədəni
cəhətdən dünyagörüşünün müəyyən edilməsi məqsədilə həyata
keçirilmişdir (6).

Çox geniş bir anlayış olan turizm, insanların gündəlik həyatının vərdiş
etdikləri mühitdən ayrılaraq sosial-mədəni və iqtisadi xüsusiyyətləri
özündə birləşdirən bir mühiti ,dəyişiklik şəraitində yaşamalarını və qısa,
orta, uzun müddətli , davamlı olaraq gecələmələrini ifadə etməkdədir. Bu
mənada turizm ölkəyə valyuta gətirməklə və məşğulluq yaratmaq
xüsusiyyəti ilə iqtisadi, turistlərə xidmət təqdim etmə, onların əyləncə,
istirahət və digər ehtiyaclarını təmin etmə və fərqli mədəniyyətlərini bir
araya gətirmə xüsusiyyəti ilə sosial-mədəni, ekoloji bir fəaliyyətdir (1). 

Turistlərin həyat tərzləri və davranış xüsusiyyətləri təmasda olduğu
əhaliyə təsir göstərir. Hər il turizm ilə bağlı minlərlə insanın ailə,  mədəni,
siyasi quruluşunda həmçinin ictimai quruluşda çox əhəmiyyətli
dəyişikliklər meydana gəlməkdədir.Turist və bölgə əhalisinin iqtisadi, təhsil
və mədəniyyət səviyyələri baxımından oxşar xüsusiyyətlər olduqda ictimai
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dəyişmə daha az yaşanır. Turizmin ictimai və mədəni təsirləri müsbət və
mənfi olmaq üzrə iki ölçüdə göstərilə bilər.Bunlar cədvəl 1-də gös təril -
mişdir: (1)

Turizm fərqli mədəniyyətlərin tanınması üçün əhəmiyyətli bir
vasitədir. Lakin turizm fəaliyyəti ilə mədəni birliklərinin olması da
lazımdır. Əks təqdirdə turizm , mədəni quruluşun formalaşması üçün mənfi
faktor ola bilər. Mədəniyyət və turizm arasında bir-birini tamamlayan bir
əlaqənin olması zəruridir.Yerli əhali turizmin mənfi təsirlərindən ən çox
zərər görən qrupdur. Belə ki ,görülən işlərdə turizmin ekoloji və bəzi sosial-
mədəni təsirləri yerli xalq tərəfindən narahatçılığa səbəb olur. Bu təsirin
yerli əhalinin yaşama müddəti və turizmin inkişafı müddətilə bağlı olduğu
düşünülür. Ev sahibi olaraq yerli əhali turizmin xüsusilə kütləvi turizmin
iqtisadi gəlir gətirməsi arzusunda olduğuna baxmayaraq , kütləvi turizmin
gətirdiyi ekoloji problemlərdən və həll edilə bilməyən ictimai
anlaşılmazlıqlardan narazıdır. Ətraf mühit amillərinin istifadə hüququnun
sonradan gələnlər tərəfindən yerli əhalinin əlindən alınması, əvvəlcə
narazılıq daha sonra isə qarşıdurmalara səbəb olur. Bu səbəbdən yerli
əhalinin turizmin inkişaf prosesindən uzun müddətli bir müvəffəqiyyət
gözləməsi uğursuzluğa gətirib çıxara bilər.(7)

Turizmin əhaliyə sosial-mədəni cəhətdən müsbət və mənfi təsirləri

Turizmin əhaliyə sosial-mədəni
cə   hətdən müsbət təsirləri

Turiz min əhaliyə sosial-mədəni
cə hət dən mənfi təsirləri

• Əhali arasında sülh və xoş mü -
na sibəti artırır.
• Əhalinin öz üzərində işləmək
vər dişi və xarici dil səviyyələrini
ar tıraraq mədəni səviyyənin yük -
səl dilməsinə imkan yaradır.
• Yerli mədəniyyətin can lan ma sı -
na kömək edərək, bölgənin mə də -
niy  yətinə güclü təsir edir.
• Yerli əhalidə bir maraq və fəa -
liy   yət sahəsi meydana gətirir.
• Sosial münasibətləri zəngin ləş -
di rir.

• Gənclərin dəyər və inanc qu ru -
lu  şuna mənfi təsir göstərərək,
geyim və həyat normalarında də -
 yi  şik  liklər meydana gətirir
• Turist qəbul edən ölkənin ana
di  linin itirilməsinə səbəb olur.
• Adət-ənənələrin unudulmasına
gə tirib çıxarır.
• Pis vərdişləri artırır.
• Ailə əlaqələrini zəiflədir.
• İrqi gərginliklərə yol açır.
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Turizm kütləvi turizmə nə qədər çox çevrilərsə, yerli mədəniyyətə
təsiri o qədər də dərinləşər. Kütləvi turizmin sıx olduğu ərazidə , həmin
əraziyə aid xüsusiyyətlər və mədəniyyət getdikcə dəyişməyə başlaya bilər.
Ənənəvi dəyərlər yerli ticarət anlayışına çevrilə bilər. 

Azərbaycanda turizm ətraf mühit baxımından, sosial-mədəni cəhətdən
aşağıdakı kateqoriyalar üzrə bölünür: (2)

Sağlamlıq və müalicə: Bu kateqoriyada əsas məqsəd əsasən çoxlu
sayda xəstəxana yataqlarının təşkil olunması və ölkədə peşəkar tibb
işçilərinin fəaliyyət göstərməsidir.

Turizmin yüksək dərəcədə priorietləşdirilməsi:Bu sahədə dövlətin
göstərdiyi diqqət əsasında gəliri və ona həvalə edilmiş büdcə xərclərinin
payı ölçülür.

Nəqliyyat infrastrukturu: Ölkə ərazisinin nisbətən ümumi sahəsinin
yollarla örtülməsi Azərbaycan üçün üstünlükdür.Qeyd etmək lazımdır ki ,
bu kateqoriyada yenilənmiş naviqator xəritələrinin mövcudluğu , ingilis
dilində hərtərəfli yol nişanları , nəqliyyat şəbəkələri və ya şəhər xəritələri
üçün qiymətləndirmə nəzərə alınmır.

Qiymət və rəqabət :Bu kateqoriyada yanacaq qiymətlərinin təsiri otel
qiymətləri və hava limanı xərcləri də nəzərə alınaraq, ölkənin profilinə görə
Azərbaycanda yaxşı mövqe tutur. Azərbaycanın turizm bazarının
beynəlxalq bazara daxil olması təkmilləşdirilmiş güclü rəqabətə təsir
edir.Mehmanxanalar ümumi iqtisadi inkişafın bütün səviyyələrində mühüm
rol oynayır və belə ki , orta səviyyədə istirahət üçün müasir beynəlxalq
səviyyəli iki –üç ulduzlu mehmanxanalara üstünlük verilir. Bu mehmanx-
analar təhlükəsizliyi təmin edir və obyektlərinin azlığı ,lüks səviyyəsinə
görə seçilirlər.

Təhlükəsizlik: Adambaşı yol qəzalarının sayının az olması
Azərbaycanda turistlərin marağını cəlb edir.

“Bakı 2015” Azərbaycanda keçirilən ilk Avropa oyunlarının həyata
keçməsi dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn turist axınına səbəb oldu.İlk
Avropa Oyunları Azərbaycanın mədəniyyətinə,idmanına, iqtisadiyyatına,
turizminə böyük töhfələr verdi.Avropa Oyunlarının möhtəşəmliyi ,
təşkilatçılıq və qonaqpərvərliyimiz turistlərin yaddaşına həkk olundu. I
Avropa Oyunları ərəfəsində Azərbaycanın milli geyimləri , xalq sənətinin
növlərini real və virtual aləmdə təbliğ etməsi turistlərin diqqətini cəlb
etmişdir. Bunun nəticəsində Azərbaycan vətəndaşlarının tarixi, mədəni və
mənəvi dəyərlərimizə həssaslığının artırılması, onlarda yüksək vətəndaş
keyfiyyətlərinin formalaşması, Azərbaycanın milli-mədəni dəyərlərinin
qorunması və təbliğ olunmasının əhəmiyyətinin xarici qonaqlara
çatdırılmasında mühüm rol oynamışdır.
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Beləliklə, turizmi canlandırmaq üçün sosial xərcləri artırmaqla daha
çox sosial-mədəni tədbirlər həyata keçirməklə nail olmaq olar.Mədəni irsi
qorumaq və bir çox problemlərin həlli ilə məşğul olmaq əsasdır. Belə ki ,
qanunsuz tarixi obyektlərin ticarəti, qeyri-rəsmi arxeoloji tədqiqatlar , es-
tetik dəyərlərin eroziyası və yüksək keyfiyyətli sənətkarlıq bacarıqlarının
yox olması və s. problemlərinin həlli çox əhəmiyyətli hadisələrdən biridir.

Turizm baxımından insanın ətraf mühiti, sosial-mədəni fəaliyyəti,
fiziki hörmət və digər müsbət üstünlüklərini qeyd etmək olar.Onlardan ən
əhəmiyyətlisi aşağıda qeyd edilmişdir: (4)

1) Turizm sosial-mədəni baxımdan daim inkişaf edir və ənənəvi
fəaliyyəti olan bölgələrdə yoxsulluğun azaldılması kimi müsbət təsir
göstərir.

2) Cəmiyyətin daim inkişaf edən istirahət və əyləncəsini təmin edən
ətraf mühitin sosial dəyərlərini artırır.

3) Turizmin estetik və mədəni dəyərləri, təbii gözəllikləri (muzey,
park, kinoteatr və s.) düzgün idarəetmə nəticəsində uzunmüddətli
qorunmasını təmin edə bilər.

4) Yerli memarlıq ənənələrinin, regional xüsusiyyətlərin , sosial-
mədəni mühitin qorunması şərtilə turizm yenilənir. Bu şəhərin canlanması
və turist axınının artmasına səbəb olur.

Turizmin vacib xüsusiyyətlərindən biri ondadır ki, turizmdən əldə ol-
unan gəlir əhali arasındakı müxtəlif təbəqələr üzrə nisbətən bərabər
bölünür.Belə ki, turizm xidmətlərini hazırlayan da, suvenirlər hazırlayan
və satan da, öz mənzilini kirayə verən də, yeyinti məhsullarını hazırlayan
da turizmdən gəlir əldə edə bilir. Turizmin əhalinin rifahının artmasına
müsbət təsiri ilə yanaşı olaraq ölkənin sosial səviyyəsinə də müsbət təsiri
olur.Çünki maddi rifahın artması nəticəsində təhsilin, mədəniyyətin,
incəsənət növlərinin və həyat tərzinin müsbət inkişafı ölkənin sosial
səviyyəsinin də yüksək inkişafına səbəb olur.Sosial nöqteyi-nəzərindən tur-
izm regionlarının inkişafına böyük təsir göstərir, regionlarda minlərlə iş
yerləri açılır, kommunikasiya inkişaf edir, yerli əhalinin mədəniyyət, savad
və dünyagörüş səviyyəsi yüksəlir.Regionlarda turizmin inkişafı işsizlərin
paytaxta axınının qarşısını alır.Mənfi təsirləri isə səyahət zamanı turistlərin
yerli xalqın mədəni və əxlaqi dəyərlərinə hörmətsiz davranmaları (dini və
ənənəvi dəyərlərə, yerli geyim nümunələrinə,əyləncə formalarına və s.)
,yerli mədəni əsərlər və ekologiyaya qeyri-mühafizəkar davranmaları bu
qəbildəndir (5).

Azərbaycan xalqının adət-ənənələrini təbliğ etmək, mill bayram və
mərasimləri qorumaq, tarixi rəmzləri yenidən yaratmaq, milli musiqi və
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rəqsləri məşhur etmək, şifahi xalq sənətini qorumaq , milli oyun və
tamaşalar bərpa etmək , bədii dekorativ və miniatür sənəti inkişaf etdirmək
insanların sosial-mədəni səviyyəsinin daha intensiv inkişaf etməsinə səbəb
olar. Azərbaycan Respublikasının 2013-2020 ci illəri əhatə edən tarixi və
mədəniyyət abidələrinin qorunması və bərpası, tarixi və mədəni ehtiyatların
inkişafı və modernləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramında vahid elekton
məlumat bazası və qeydiyyatı bu sahədə inkişaf etdiriləcəkdir.

Əhalinin aztəminatlı kateqoriyaları üçün mədəniyyət obyektləri və
xidmətlərindən istifadə etmək imkanlarının genişləndirilməsini nəzərdə
tutan inkişaf etdiriləcəkdir.Mədəni sahələrdə -özəl təşkilatlarda işləyənlər
üçün dövlət dəstəyinin artırılması , kitabxana fondlarının ədəbiyyat və
müasir informasiya daşıyıcıları ilə təmin edilməsi ,həmçinin ölkənin turizm
ehtiyatlarının inkişafı üçün zəruri işlər həyata keçiriləcəkdir (3).
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Abstract: The correspondent for the development of tourism in the
area of advertising and promotional activities to achieve the objectives that
are consistent with it, accentuating some issues to examine the recommen-
dations and suggestions. The article is conducting in-depth market research
and analysis of the results obtained, the impact on the target audience for
the provision of the necessary contribution to the ad, the ad market through
the strengthening of the tourism firm and clearly reflected in the fact that
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рекламной деятельности для достижения целей, которые согласуются
с ней, акцентируя некоторые вопросы для рассмотрения рекоменда-
ции и предложения. В статье проводит исследования и анализ полу-
ченных результатов на рынке детальный, воздействие на целевую
аудиторию для обеспечения необходимого вклада в объявлении, рек-
ламный рынок путем укрепления туристского фирмы и четко отра-
жены в том, что больше доходов. Также различают рекламные
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Ключевые слова: эмоциональные рекламные, цели, рекоменда-
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Reklamın harda və nə vaxt yaranması haqqında müxtəlif fikirlər var.
Aydındır ki, reklam çox dərin köklərə dayanır. Hələ qədim zamanlardan

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы

Tourism and hospitality studies
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tacirlər, satıcılar şəhər və küçələrdə gəzərək öz mallarını tərifləyərdilər.
Mütəxəssislərin fikrincə hər hansı bir malı ünsiyyət vasitəsilə reklam etmək
olar.

Reklam sözü latın sözü olub “qışqırmaq” deməkdir. Reklam qanun-
larla tənzimlənir və hər hansı bir fiziki və ya hüquqi şəxsin öz ideyalarının
reklam etmək hüququna malikdir.

Bütün reklam fəaliyyətində alıcının psixologiyasını bilmək lazımdır.
Hansı ki, kənardan baxanda çox xırda bir şey kimi görünə bilər. Hər bir
alıcı hər hansısa bir malı əldə etməmiş-dən əvvəl psixoloji gərginlik keçirir,
əsasən də o mal çox qiymətlidirsə. Sonda isə əgər əmindirsə onu almaq
qərarına gəlir. Tanınmış marketoloq F. Kotler qeyd edir ki, ünsiyyətin qeyri-
şəxsi forması olan ödəniş vasitəsilə yayılan informasiya hər hansı bir
nöqtədən maliyyələşdirilərsə o zaman bu mala diqqət həmçinin alıcı cəlb
etmək lazımdır (4, s. 1).

Effektiv reklam fəaliyyəti marketinqin əsas ünsiyyət vasitələrindən
biridir. Turizm sahəsində marketinq kommunikasiyalarının başlıca
vasitələrindən biri kimi reklamın fərqləndirici xüsusiyyətləri həm reklamın
spesifikası, həm də turizm sənayesi və turist məhsulunun xüsusiyyətləri ilə
müəyyənləşdirilir. Bu xüsusiyyətlər aşağıdakılardır:

Reklam strukturası 5 əsas amildən asılıdır: 
– Diqqəti cəlb etmək. Əsas odur ki, oxucular başlıqlardakı reklamlara

nəzər salsınlar. Bu zaman reklam öz cəlbediciliyi ilə seçilməlidir.
– İstehlakçının reklama təsir gücü. Reklamın təsiri zamanı onlarda

hansı hisslər oyanır və onlar bu reklama necə diqqət ayırırlar.
– Təsir gücü nə qədər güclüdür. Görəsən tamaşaçı reklama baxdıqdan

sonra bu reklam məhsulunu əldə etmək istəyəcəkmi?
– İnformasiya düzgün verilibmi? Reklam düzgün verilibmi? Bu

reklam insanların diqqətini nə qədər cəlb edəcək?
Hər hansı bir turizm şirkətinin fəaliyyəti reklamsız mümkün deyil,

dünya təcrübəsi göstərir ki, turizm sferası özü ən möhtəşəm reklam verən
və istehlakçıya güclü təsir vasitələrindən biridir. Buna görə də reklama
edilən ən başlıca tələb onun həqiqəti əks etdirməsidir. 

Turizm məhsulunun öyrənilməsi elə üstünlüklərin və nadir
xüsusiyyətlərin aşkar edilməsinə yönəldilmişdir ki, reklam potensial
müştərilərin diqqətini məhz onlara istiqamətləndirir. Buna görə də turizm
məhsulunun cəlbedici tərəflərinə, onu fərqləndirən və üstünlüklərini qabar-
dan xüsusiyyətlərinin önə çıxarılması lazımdır. 

Xarici turizm şirkətinin təcrübəsi göstərir ki, əldə olunmuş mənfəətin
5-6% turizm səfərlərinin reklamın xərclənir. Turizm reklamı sifarişçinin
istirahətindən tutmuş, turizmdə gərəkli malların içində olması ilə, turizm
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xidməti haqqında ağılla işlənilmiş təcrübələri özündə birləşdirən bir
vasitədir. Lakin onun rolunu və əhəmiyyətini mütləqləşdirmək olmaz.
Çoxsaylı tədqiqatlar göstərmişdir ki, marketinq səylərini yalnız reklamda
cəmləşdirməklə bazarda müvəffəqiyyət əldə etmək olmaz. 

Turistik reklam digər təqdimat fəaliyyətlərinə görə istehlakçının
diqqətini daha çox cəlb edir. Lakin turistik məhsulların satın alınmasında
birbaşa təsiri isə zəifdir. Aparılan tədqiqat-lar reklamın istehlakçıların satın
alma qərarlarına 5-10% nisbətdə təsiri müəyyən olunmuşdur.

Turizmdə reklam, milli turizm təşkilatları və fərdi turizm müəssisələri
tərəfindən olmaq üzrə iki fərqli səviyyədə aparılır. Milli turizm təşkilatları
tərəfindən həyata keçirilən turizm reklamları ilə bir ölkənin və ya bir
bölgənin turizm dəyərləri potensial turistlərə təqdim oluna-raq onlara bu
yerləri görmələrinin lazım olduğu təəssüratını verir. Bu reklamların
məqsədi, istehlakçının müxtəlif xidmət tutumlarının var olduğu yerlərə
düzgün yönəldilməsidir. Turizm müəssisələri isə həyata keçirdiyi reklam
vasitəsilə turistlərə öz xüsusi məhsul və xidmətlərini tanıdır və bunları satın
almağa inandırır. Hər iki vəziyyətdə də reklam, bir turizm məhsulunun
tükətməklə alıcı və satıcının fayda təmin edəcəyi düşüncəsiylə həyata
keçirilən tək istiqamətli bir ünsiyyət müddətidir. Bu müddət ərzində bir
ölkənin və ya bir bölgənin turizm baxımından cazibədarlıq daşıyan bütün
varlıqları və imkanları bir bütün olaraq və ya bir-birindən müstəqil olaraq
potensial turizm tələbini inkişaf etdirmək məqsədiylə xüsusi və ictimai
təşkilatları tərəfindən turizm bazarlarında tanıdılır və xatırladılır.

Turizm reklamının qarşısında duran əsas məqsəd, potensial turistə tur-
izm məhsullarına maraq oyatmaq, onun diqqətini mümkün turist
tədbirlərinə yönəltməkdir. Lakin biznesin “müştəriyə yerinə yetirə
bilməyəcəyin vədi vermə” kimi qaydası bir çox turist müəssisələri
tərəfindən yerinə yetirilmir. Bu amil isə müəssisənin ümumi imicinə xələl
gətirir.

Reklam müştərinin maraqlarını təmin edərək onu yeni turist
səfərlərinə həvəsləndirir. İndiki zamanda turizm tədbirlərinin reklam ilə
bağlı məsələləri bu sahədəki mütəxəssislərin diqqət mərkəzindədir. Bu
onunla əlaqədardır ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində turizm müəssisələri
əhalinin turizmlə bağlı tələblərini yüksək səviyyədə ödəməlidir və
müştərini razı salmalıdır ki, bu xidmət yüksək reklam siyasətinə uyğun
gəlsin (2, s. 47).

Turizmdə səmərəli reklam fəaliyyətinin aparılması üçün bəzi təməl
prinsiplər diqqətə alın-malıdır və bunları aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik:

1. Turizmdə reklamın effektivliyi ölkənin milli imici ilə yaxından
əlaqədardır. Bu səbəblə siyasi baxımından müsbət istiqamətdə də ona təsir
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göstərir. Ölkə üçün pis bir reklam fəaliyyə-tinin aparılması nəticəsində hər
kəsdə ölkənin pis olduğu düşüncəsi formalaşacaq.

2. Hər bir turistdə sərhəd qonşusu ölkələrdə də var olan "şey" ləri gör -
mək üçün minlərlə kilometr kənara getmə istəyi formalaşır. Bu baxımdan
öl kənin xüsusi istiqamətlərini onlara tanıtmaq (reklam etmək) lazımdır.

3. Reklam fəaliyyətinin düzgün təşkili insan zehnində həmin ölkə
haqqında bir daha unutmayacağı bir imic yaradır.

4. Reklam fəaliyyətlərinin təşkilində ünsiyyət vasitə və kanalları yaxşı
seçilməlidir.

5. Beynəlxalq turizmin qarşısındakı ən böyük maneə xərclərlə bağ lı -
dır. Reklam kampaniyaları ilə turistlərin ölkəyə gələrkən qa za na caq la rı mə -
də ni imtiyaz və status fərqlilikləri daha da qabardılmalıdır.

6. İnsanların səyahətə çıxmaq istəkləri bir ölçüdə "moda" halını al -
mış dır. Reklam fəaliy-yətinin təşkili insanlarda bu fikri aradan qaldıraraq
öl  kəni (yaşından, dilindən, irqindən və.s) hər kəsin getdiyi bir yerə çevir -
mə lidir.

7. İnsanlar daima uzaq yerlərə gedə bilmək xəyalını qururlar. Reklam
və təqdimat fəaliy-yətləri ilə onların bu xəyallarının reallaşdığı mühit yarat-
maq lazımdır.

8. Həm özünüzü aludəçilikdən qorumalı, həm də potensial müş tə ri -
lə rin aludə olduğu məqamları öyrənməlisiniz. Bu sizi reklam fəa liy yət lə -
rinizdə potensial müştərinizin də heç maraq dairəsində olmayan mövzulara
yö nəlmə səhvindən qurtaracaq.

9. Gediləcək xarici ölkəni seçərkən hansı faktorların daha üstün gəl -
di yini diqqət mərkə-zində saxlamalısınız. Məsələn Amerikalılar ge də cək -
ləri ölkəni maraqlı şəhərlər, gözəl ətraf mühit, tarixi yerlərə baxaraq seçir.

10. Reklam materiallarında satmağı nəzərdə tutduğunuz məhsulu
göstərməlisiniz.

11. Ölkənizin fərqli etməyə çalışın. İnsanları ölkəyə gəlməyə razı
edəcək əhəmiyyətli faktorlardan ən əsası başqalarında olmayandır.

12. İstifadə edəcəyiniz reklam və təqdimat fəaliyyətlərində asanlıqla
xa  tırlanacaq və üzərində danışılacaq motivlərdən istifadə etməyə ça lışıl -
malıdır.

13. Reklam və təqdimat materiallarında əllə çəkilən naxışlar yerinə
daha effektiv olan fo-toşəkillər istifadə etməklə ölkəni cəlbedici edə bilərik.

14. Təqdim etdiyiniz məhsulun müxtəlifliyini ortaya qoymaqla
insanları birdən çox yerə getməyə razı sala bilmək üçün çalışmaq lazımdır.

15. Ziyarətçilərin ökədə qalma müddətlərini artırmağı təmin edəcək
yollar taparaq, yalnız böyük şəhərləri deyil kiçik ibadət yerlərinin və
qalaların olduğu yerləri də tanıtmaq lazımdır.
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16. Ölkənin çatışmayan və ortaya çıxan problemlərini axtararaq tapıb
ortaya çıxartmaq lazımdır. Əks halda bu yöndə yaranan narazıçılıqlar
dildən dilə yayılacaq və bunu düzəltmək üçün çəkilən xərclər daha da
artacaqdır. Nəticədə bu halın daha tez göz önünə çıxması ölkəyə daha
ucuza başa gələcəkdir.

7. Mövsümlərarası tətbiq olunacaq endirimli qiymətlərin təqdimatı
ölkə üçün çox vacibdir. Beləcə potensial turist kütləsinin genişlənməsini
təmin etməklə, ölkənin turizm sənayesinin quruluşuna müsbət kömək
etmək olar.

Bu prinsiplərdən irəli gələn məsələlər həll olunduğu təqdirdə reklam
fəaliyyətinin ortaya çıxaracağı konkret nəticələr:

1. Ölkəyə istiqamətlənən turizm hərəkətləri artım göstərirsə bu artımı
sürətlənə bilər.

2. Məlumat ötürülməsi yolu ilə adların, hadisələrin, yerlərin
yaddaşlarda qalması prosesinə kömək olacaq proseslər sürətlənir. 

3. Uzun dövr davam edəcək ölkəyə istiqamətli bir turizm hərəkəti
"ənənəsi" yarana bilər.

4. Müxtəlif mənfi söz-söhbətlərin ümumi turizm hərəkatı üzərindəki
təsirini azalda bilər.

Turizm və reklam prosesini bir-birindən ayrı olaraq düşünmək
mümkün deyil. Doğru olaraq həyata keçirilən hər reklam fəaliyyəti nəticə
olaraq turizmə müsbət istiqamətdə öz töhfəsini verir. Mədəni, siyasi və
iqtisadi təqdimat fəaliyyətlərinin hamısı ilə turistik təqdimat koordinasiyalı
şəkildə olmalı və bir-birlərini tamamlamalıdırlar.

Bir çox hallarda əldə olunan turizm firması daxilində və həmçinin
xaricindəki cari informasiyanın xarakteri və həcmi səmərəli reklam
fəaliyyətinin təşkili üçün kifayət etmir. Bununla əlaqədar olaraq firmalar
ilkin informasiyanın toplanmasına üstünlük verirlər. Onun əsas toplanma
üsullarını isə soğular, müşahidələr və eksperimentlər təşkil edir. 

Turistik xarici təqdimat fəaliyyətlərində çox tez-tez olaraq biznes
yönümlü reklamlara yönəlmə baş verir. Bu tip reklamlar turizm ilə əlaqədar
müəssisələrin yanında dövlət tərəfin-dən də istifadə olunur. Reklamçılıqda
bu növə yazılı mətbuat reklamı, poçt reklamı, televiziya və radio reklamı,
açıq hava reklamı və ağızdan ağıza reklamda rast gəlinir.

Turizmdə reklamçılığının müvəffəqiyyətini asanlaşdıran faktor isə
diqqətli və ətraflı plan-laşdırmadır. Bu məqsədlə əvvəlcə reklamı olunan
məhsul və bölgənin turizm baxımından əhəmiyyət daşıyan xüsusiyyətləri
müəyyən edilir. 

Turizm müəssisələri satış artırma səylərinə görə ən çox reklamdan
istifadə edirlər. Turizm müəssisələrinin bir çoxunun mövsümlük xü su siy -
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yə tinə malik olması səbəbindən reklamı ilin müəyyən aylarında istifadə
edərlər. Turistik müəssisələrin ortaq fikri isə xaricdə reklamın dövlət
tərəfindən həyata keçirilməsidir. Buna səbəb isə turizm müəssisə və
korporasiyalarının bunu həyata keçirə biləcək lazımi maliyyə imkanlarının
olmamasıdır.

Reklam fəaliyyətinin əsasını həmçinin reklam kompaniyaları təşkil
edir ki, bu proses bi-birinin ardınca gələn bir neçə reklam tədbirinin
məcmusudur. Bu prosesin gedişi zamanı marketinq kommunikasiyalarının
təbliğat, satışın stimullaşdırılması, sərgilərdə iştirak kimi bir sıra metod və
üsullarından istifadə olunur. 

Turizm firmasının reklam fəaliyyətini araşdırmaq üçün aşağıdakı
məsələlər qabardılaraq ona uyğun olan tövsiyyə və təkliflər irəli sürülür:

– Turizmdə reklam və onun növlərinin təyin olunması.
– Bazarın dinamikliyini nəzərə almaqla dərin marketinq təd qiqat la rı -

nın aparılması və əldə olunan nəticələrin təhlil olunması. 
– Əvvəlcədən seçilmiş məqsədli auditoriyaya lazımi şəkildə təsir

göstərən, yadda qalan və əsaslandırılmış reklam məhsulunun yaradılması.
– Turizm firmasının reklam fəaliyyətinin nəzərdən keçirilməsi və

incələnməsi.
– Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün daha məqsədəyönlü

reklamın yayılma vasitələrindən istifadə olunması. 
– İnternet saytlarında reklamın araşdırılması ilə bağlı tövsiyyələrin

verilməsi.
Turist bazarı ən yüksək alternativi olan bir bazardır, belə ki, burda hər

bir sahədə dövlət və şəhərlərarasında turizm firmalarının fəaliyyətinə görə
rəqabət gedir. 

Turizm sahəsində reklam fəaliyyəti yüksək və aşağı səviyyədə
aparılır. Yüksək səviyyəli reklamın əsas məqsədi:

– Turist axınını ölkədə genişləndirmək.
– İstehlakçıda regiona, ölkəyə maraq oyatmaq ( turist gəzintiləri va -

si təsilə).
Yüksək səviyyəli reklam fəaliyyəti böyük büdcə hesabına başa gəlir.

Satışın yüksək səviyyədə olması və malın alınması istehlakçıdan asılı ol-
sada turizmdə ünsiyyətdən, ideyaların paylanmasından da çox şey
asılıdır.

Reklamın məqsədi əmtəə həm də reklamın yayılmasının (satış) təsirilə
dəyişir. Turizmdə informasiya reklamı qiymət dəyişikliyi olmadan yeni
xidmətlərdən və firmanın yeni obrazlarından asılıdır. Bu reklam vasitəsilə
turistə gedəcəyi yer haqqında dərin məlumat verilir. Məsələn “Ölü dənizə”
səfər barədə məlumat verir.
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Əmtəə reklamı turizm məhsulunun və xidmətlərinin reklamı deməkdir
və burda turizm məhsulunun digər məhsullarla müqayisəsi aparılır.
Əminedici reklam zamanı isə xidmətlər barədə dəqiq məlumat verilir.

Yaddaş reklamı. Öz fəaliyyəti haqqında müştərilərə müntəzəm olaraq
xatırlat-maq məqsədilə turist müəssisələri müntəzəm istehlakçının yadına
xidmətlər barə-də, harda hansı xidmətləri görə bilər deyə məlumat verilir
və turizm firmasının bazarda mövqeyinin möhkəmləndirməsi üçün şərait
yaradır:

– Hər hansı bir turizm şirkətinin xidmətləri barədə məlumatlanma
– Hər hansısa bir turizm firmasının xidmətləri barədə lazımi

informasiyanı əldə edərək gələcək fəaliyyətdə bundan düzgün istifadə
olunması.

– Müştərini hər hansısa bir turizm firmasına cəlb etmək.
Həmçinin auditoriyalı reklamı qeyd edə bilərik ki, burda reklamın

kütləvi informasiya vasitələri ilə (telefon, faks) yayılması, gəzinti reklamı
zamanı dövlətin reklam həyata keçirilir. 

Reklamın mətnindən asılı olaraq reklamlar hər hansısa emosiyalar
oyada bilər. Emosional reklamlar insanlara hisslər vasitəsilə yeriyir və
adətən psixoloji təsir göstərir. Onun ən sevimli vasitəsi illustrasiyadır.
Bəzən az miqdarda səslərdən də istifadə olunur (3, s. 61).

Firmanın yüksək imicə malik olması böyük məqsəddir. İmic ingilis
sözü olub təsvir, görünüş deməkdir. Kotlerin kəlamlarına görə imic
“kampaniyanın qəbul edilməsi və hamı tərəfindən bəyənilməsi” deməkdir.
Xeyirverici imicin olması dünya bazarında tanınmaq üçün vacibdir. İmic
reklamı hər hansı bir turizm firmasının reklamına sərf olunur. Onun
məqsədi ictimaiyyətdə, ilk növbədə isə fəal və potensial müştərilərdə
cəlbedici imicin formalaşdırılması, turist müəssisələrinə və onun təklif et-
diyi xidmətlərə etimadın yaradılmasıdır. Məhsulun hər hansı imicinin
yaradılmasına yönəldilmiş reklam onun fərqləndirici xüsusiyyətlərini qeyd
etməyə xidmət edərək möhkəmləndirici xarakter daşıyır, turist firması və
onun məhsullarının seçiminə görə düzgün qərar verdikləri barədə
müştəridə inamı gücləndirməyə xidmət edir. 

Reklamın müxtəlif maliyyələşdirmə mənbələri ola bilər. Bu əlamətə
uyğun olaraq onlar fəqləndirilirlər:

– Ayrı-ayrı turist müəssisəsi adından verilən (dar firma reklamı)
– Müştərək (korporativ reklamlar) 
Müştərək reklam müstəqil turist müəssisələrinin reklam səylərini bir

turist məhsulu çərçivəsində birləşdirməklə yanaşı həmçinin turist firmaları
və turist xidmətlərinin istehsalçılarının reklam səylərini birləşdirməyi
nəzərdə tutur. 
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Göründüyü kimi düzgün təşkil olunmuş reklam turizmin inkişafına
səbəb olmaqla yanaşı həm də gələcəkdə bu sahədən əldə olunan gəlirlərə
də bir başa təsir göstərir. Bu zaman nəzərə alınmalıdır ki, reklam fəaliyyəti
müntəzəm olaraq təcrübə hesabına inkişaf edən xüsusiyyətə malikdir.
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Azərbaycanın tarixi-mədəni turizm ehtiyatları

Historical and cultural tourism resources of Azerbaijan

Исторические- культурные туристические ресурсы
Aзербайджана

Abstract: Historical monuments of the country are an important factor
contributing to be attractive for tourists, affecting the development of
tourism. Because the patterns of material culture that reflect the history,
lifestyle is interested in tourists traveling to any country. In turn, each coun-
try and the role of human civilization, formed to present to the world cul-
tural heritage samples will use it to prove its antiquity. In turn, means that
tourism plays an important role in informing the world of the cultural her-
itage of the country.

Azerbaijani lands of historical and architectural monuments is very
rich. These are tombs, mosques, caravanserais and palaces, fortresses, tow-
ers, residential buildings, baths and there is no number, no account to the
treasury.

Key words: Tourism, historical and cultural resources, Azerbaijan his-
torical and architectural monuments, national heritage. 

Резюме: Исторические памятники страны являются важным фак-
тором, способствующим быть привлекательным для туристов,
влияющие на развитие туризма. Поскольку образцы материальной
культуры, отражающие историю, образ жизни заинтересован в тури-
стов, путешествующих в любой стране. В свою очередь, каждая
страна и роль человеческой цивилизации, сформированная, чтобы
представить мировые образцы культурного наследия будет исполь-
зовать его, чтобы доказать свою древность. В свою очередь, означает,
что туризм играет важную роль в информировании мир культурного
наследия страны. 

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы

Tourism and hospitality studies
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Азербайджанские земли исторических и архитектурных памятни-
ков очень богат. Эти гробницы, мечети, караван-сараи, дворцы, крепо-
сти, башни, жилые дома, бани и нет никакого числа, нет счета в казну.

Ключевые слова: Туризм, исторических и архитектурных памят-
ников, исторические- культурные памятники Азербайджана, образцы
национального наследия. 

Tarixi mədəniyyət abidələri turizmin inkişafına təsir göstərən, ölkənin
turistlər üçün cəlbedici olmasını şərtləndirən mühüm faktorlardandır. Çünki
istənilən ölkəyə səyahət edən turist həmin ölkənin tarixinə, yaşayış tərzini
əks etdirən maddi mədəniyyət nümunələrinə maraq göstərir. Öz növbəsində
hər bir ölkə də qədimliyini, bəşər sivilizasiyasının formalaşmasındakı rol-
unu sübuta yetirmək, onu dünyaya təqdim etmək üçün mədəni irs
nümunələrindən faydalanmış olur. Deməli, turizm də öz növbəsində
ölkənin mədəni irsinin dünyaya tanıdılmasında böyük rol oynayır.

Azərbaycan torpağı tarix və memarlıq abidələri ilə olduqca zəngindir.
Bu xəzinəyə saysız hesabsız saraylar, türbələr, məscidlər, karvansaraylar,
ha mamlar, qalalar, bürclər, yaşayış binaları daxildir. Hər il arxeoloqlarımız
ye ni – yeni abidələr aşkar edirlər, tariximizi və mədəniyyətimizi zəngin -
ləş  dirirlər. 

Respublikamıza gələn qonaqlar, turistlər əzəmətli qalalara, bürclərə,
məbədlərə, türbələrə, məscidlərə, saraylara, dağ üzərindəki yazılara, kar-
vansaraylara, qədim insan məskənlərinə, körpülər və s. abidələrə, incə
zövqlə düzəldilmiş zərgərlik əşyalarına, zərif naxışlı əl toxumalarına
baxdıqca öz heyrətlərini gizlədə bilmirlər.

Bakıdakı XV-XVIII əsr yadigarı Şirvanşahlar saray kompleksi, XVII
əsrdə inşa olunmuş Atəşgah məbədi, İçərişəhər memarlıq şəhərsalma
komp  leksini, Məhəmməd məscidini, Qız qalasını, Şirvanşahlar yaşayış bi -
na sını, Divanxananı, Şah məscidini, Seyid Yəhya Bakuvinin türbəsini, Mu -
rad darvazasını, hamam, Təzə Pir məscidini, Bakı qala darvazalarını,
Kar vansarayları, Ləzgi və Çin məscidlərini, Böyük Mərdəkan qəsrini, Mər -
də kan qalasını, Ramana qəsəbəsindəki Raman qəsrini, Nardaran kən din -
də ki Nardaran qəsrini, Bakı buxtasındakı Bayıl qəsrini, Razin və Binə
qə səbələrindəki məscidləri, Şabran rayonundakı orta əsrlərə aid Beşbarmaq
səd di, V-VI əsrlərə aid Çıraqqalanı, Şabran şəhərinin xarabalıqlarını və s.
turizm ekskursiya obyekti kimi göstərmək olar (1, s. 32).

Bu tarixi abidələr arasında Mezolit orta əsrlər dövrünə aid olan Qo bus -
 tan Dövlət Tarix Bədii Qoruğunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Əc dad -
 larımızın heyat terzini eks etdiren minlerle qayaüstü tesvirlere mehz
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Qo bustan erazisinde rast gelmek mümkündür. Buradakı qayalar o dövrde
ya şamış insanların adet-enenelerinden behs eden daş salnameni xatırladır.
Sa həsi 4.400 hektar olan Qobustan qoruğunu haqlı olaraq açıq sema altında
mu zey adlandırırlar. Bu qiymetli daşlarda qorunub saxlanılan bir çox sir-
rlerin üstü indiyedek açılmayıb. Bezi qayalarda tesvirlerle yanaşı, yazılara
da rast gelmek mümkündür. Hemin yazılar Roma imperiyasının XII legio-
nunun Azerbaycanda olmasını sübut edir. Böyükdaş və Cingirdağda olan
və "Qavaldaş" adlanan daş musiqi qurğuları qədim qobustanlıların böyük
ixtirası kimi dəyərləndirilir.

Qobustan erazisinde yerleşen abidelerin böyük ehemiyyeti nezere alı -
na raq, 1966-cı ilde buranın Qobustan Milli Tarix-Bedii Qoruğu elan edil -
mə si ile bağlı qerar qebul olunub. 2007-ci ilde ise Qobustan Milli
Tarix-Bedii Qoruğu YUNESKO-nun Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısına
da xil edilib. 

Azərbaycanın qədim torpağı Naxçıvan ərazisində yüksək bədii or na -
ment  lər malik olan bir çox abidələr vardır. Bunlardan Azərbaycan me mar -
lı ğının şöhrəti Əcəmi Əbubəkr tərəfindən tikilmiş dünya şöhrətli Mömünə
Xatun türbəsini və bundan əvvəl 1162-ci ildə Əcəmi tərəfindən inşa edilmiş
Yusif Küseyr oğlunun xatirə sərdabə kompleksini, Şərur rayonunun
Qarabağlar kəndindəki Qarabağlar Tarixi Memarlıq kompleksini, Culfa
rayonundakı Gülüstan türbəsini, Ordubad şəhərindəki XV-XIX əsr abidəsi
Ordubad Mədəniyyət Qoruğunu, qədim arxeoloji abidələrdən Naxçıvan
şəhərindəki e.ə. II minillik – orta əsrlərə aid Qədim Naxçıvan şəhəri
xarabalıqları, Babək rayonundakı tunc dövrünə aid Qızılburun yaşayış yeri,
I-II Qızılbulaq məbədləri, Babək rayonunda Çalxanqala kəndindəki tunc
dövrünə aid Çalxanqala qalası, Çalxanqala kurqanları, Oğlan qala və
Əlincə qalası kimi möhtəşəm müdafiə istehkamlarını göstərmək olar (1, s.
33). Bu abidələr Naxçıvana gələn turistlərin marağına səbəb olur və onlar
bu diyarın tarixi haqqında məlumat almaqdan zövq duyurlar.

Ölkəmizin qədim tarixini özündə bu günə qədər qoruyub saxlayan şə -
hər  lərindən biri olan Gəncə özünün memarlıq sənəti ilə də məşhurdur. Bu
me marlıq abidələri əsrlərin sınaqlarından keçərək bu günümüzə qədər gəl -
miş dir. Bu abidələr həm memarlıq üslubuna görə, həmdə qədimliyinə görə
tu ristlər arasında böyük marağa səbəb olur. Belə abidələrdən: Gəncə qalası
(XV əsr), Cümə məscidi (XIX əsr), İmamzadə türbəsi (XVI əsr), Darı Sul-
tan sarayı (XVI əsr), Qədim karvansara (XII əsr), Nizami məqbərəsi (XII
əsr) və s. qeyd etmək olar. Gəncədə tarixi-memarlıq abidələrin bir ərazidə
yerləşməsi onların turizm baxımından istifadəsini asanlaşdırır (2, s. 433).
Şəhərdə olan tarixi abidələr, məscidlər dövlət tərəfindən bərpa olunur və
mühafizə edilir. Gəncədə 200 tarixi və 50 muzey abidəsi vardır. 
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Azərbaycan ərazisində aparılan geniş arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində
tunc dövrünə aid bir sıra qiymətli abidələr aşkar edilmişdir. Belə mühüm
abidələrdən biri də Qazax şəhərindən bir az aralıda, Ağstafa çayının sol
sahilində yerləşən Baba-Dərviş abidəsi olmuşdur. Məlum olmuşdur ki, bu
abidələrin altında daha qədim dövrə aid yaşayış yerlərinin izləri vardır. Bu
xüsusiyyətinə görə Baba-Dərviş Naxçıvandakı Gültəpə abidəsindən sonra
bütün Qafqazda ikinci abidə olmuşdur. Bundan başqa Qazax rayonunun
Daşsalahlı kəndində paleolit dövrünə aid Damcılı mağara-düşərgəsi,
Dəmirçilər kəndində tunc dövrünə aid Baba-Dərviş yaşayış yerinin üç
abidəsi, Ağstafa royunu Aşağı Göycəli kəndində Neolit-tunc dövrünə aid
Toyçatəpə yaşayış yeri, Dağ Kəsəmən kəndində tunc-ilk dəmir dövrünə
aid qədim yaşayış yeri və qəbirstanlıqlar aşkar edilmişdir. 

Öz tarixinin və abidələrinin zənginliyi ilə şöhrət tapmış Qarabağın tə bii-
coğrafi şəraiti buranın ən qədim insan məskənləri siyahısına daxil ol ma sına
səbəb olmuşdur. Qarabağ torpağı zəngin yerüstü abidələri ilə məş hurdur.
Bunlardan Ağdam rayonunun Xaçın kəndindəki 1314-cü il ta rix li Qulu Musa
oğlu türbəsini, Ağdam Cümə məscidini, Şahbulaq kən din də ki Karvansaray
və məscidi, Bərdədəki XIV əsr türbəsini, İbrahim məs cidini, 1322-ci ildə
tikilmiş Allah-Allah türbəsini və Nüşabə qalasını, İmam zadə məscidini,
Torağay çayının Tərtər çayına qovuşduğu yerdə çay sət hindən təxminən 2000
metr hündürlükdə sıldırım qayalardan ibarət bir yük səklikdə inşa edilmiş
Çəraberd qalasını, hamam, karvansaraylar və s. göstərmək olar. 

Azərbaycan arxeoloqları indiki Fizuli şəhəri yaxınlığında dünyada ən
qə dim insan məskənlərindən olan Azıx və Tağlar mağarasını aşkar etmişlər.
Qu ru çay və Köndələn çayların su ayrıcında olan Azıx mağarası bir neçə
iri salondan ibarət olub,uzun bir dövrdə ibtidai insanların yaşayış düşərgəsi
ol muşdur. Qazıntılar zamanı ibtidai insanların həyat şəraitini əks etdirən,
həm də təxminən 1,5–2 milyon il bundan əvvəlki dövrdə Azərbaycanın
flora və faunasını özündə əks etdirən zəngin maddi –mədəniyyət qalıqları
aşkar edilmişdir. 

Belə abidələrlə yanaşı XVII-XIX əsrləri əhatə edən Kosalı abidələrin
kompleksi, Xocalı kurqanlarını, Menhir abidəsini, Üzərlik təpəni, Füzuli
rayonundakı türbələri, Şuşa şəhərindəki XVIII-XIX əsr Şuşa tarix-
memarlıq qoruğunu, orta əsrlərə aid köhnə Bərdəni, kurqanları və s.
abidələri qeyd etmək olar. 

Qarabağ ərazisindəki körpülər haqqında danışarkən Cəbrayıl ray-
onunda XI-XII əsrlərdə Araz çayı üzərində inşa edilmiş 11 və 15 tağlı
Xudafərin körpüləri əsas mövzuya çevrilir. Uzun əsrlər cənnətdən axan çay
kimi təsəvvür edilib,ziyarətgaha çevrilən və 1813-1828-ci illərdə Rusiya
ilə İran arasında bölüşdürülmüş Azərbaycanı bir-birindən ayıran qalaya
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çevirən bu çayın üzərində bir-birindən 800 metr aralıda tikilmiş bu körpülər
öz dövrünün son dərəcə mükəmməl mühəndis qurğusu hesab edilir. Kör-
pünün tikilmə tarixi haqqında məlumatlar azdır və yalnız XIII əsr
tarixçilərdən biri körpünün VIII əsrdə tikildiyini qeyd edir (1, s. 38–39). 

Azərbaycanın qədim memarlıq abidələri ilə zəngin olan bölgələri
sırasında Quba, Xaçmaz, Şamaxı, Qəbələ və s. rayonlarınında öz yeri var.
Qəbələ şəhəri xarabalıqları öz tarixi coğrafiyasına görə Səlibir, Çilli qoruq,
Kamal təpə, Bayır şəhər adlı arxeoloji abidələr kompleksindən ibarətdir.
Qazıntılar zamanı Səlibirdə möhtəşəm qala bürcləri, yaşayış yeri qalıqları,
metal şüşə, sümük qalıqları, saxsı qablar tapılmışdır. 

Bizim günlərimizə qədər çoxlu orta əsr tikililəri və şəhər xarabalıqları
qalmışdır ki, onlar xalqın mədəniyyət tarixində yüksək yer tutur. Qəbələnin
Nic, Zaqatalanın Qum, Ləkit kəndləri yaxınlığında, qədim Azərbaycan
dövləti-Qafqaz Albaniyasının məbədləri, Zaqatalada məscid, şəhər qalaları,
qayalar sinəsində mahir sənətkarlıq tərəfindən yaradılmış Pəri qalası,
Şamaxı rayonu yaxımlığında Gülüstan qalası, antik dövrə aid qədim
Şamaxı şəhəri qalıqları, Mərəzədə Diri Baba türbəsi, Qalaxan kəndində
türbəlkər kompleksi, Yeddi günbəz, Şəkinin Qala və karvansarayları, Xan
sarayı, Kiş məbədi, Şəki şəhəri XVIII-XIX əsrə aid Yuxarı Baş memarlıq
qoruğunu və s. göstərmək olar.

Ismayıllı rayonundakı XI-XIX əsrlərə dair Lahıc kəndi-Dövlət Tarixi-
Mədəniyyət qoruğu, Qubadakı Xınalıq kəndi – Dövlət Tarixi-Mədəniyyət
qoruğu, Quba hamamı, Came məscidi, Qaxdakı Həsən qalası məbədi, Qax
rayonundakı qədim Alban kilsələrindən Qum bazlikası, Qurmuq məbədi,
Alaverdi məscidi, Xaçmaz rayonunda Sərkərtəpə yaşayış yeri bura gələn
turistlərin diqqətini cəlb edir. 

Azərbaycan xalqının tarixini özündə əks etdirən tarixi memarlıq
abidələrlə yanaşı qədim dövrlərdən bu günə qədər gəlib çıxmış milli irs
nümunələri də bu gün turistlərin daha çox marağına səbəb olur. Ölkəmizin
tarixi mədəniyyətini özündə əks etdirən milli irs nümunələri bugün tur-
izmin inkişafında əhəmiyyətli rola malikdir. 

Ölkədə milli irs nümunələrinə xalq sənətkarlığının ayrı-ayrı növləri,
suvenir istehsalı, müxtəlif kustar üsulla hazırlanan məhsullar,dekorativ
sənət nümunələri, ənənəvi toxuculuq və s. aid edilir. 

Məlumdur ki, hər bir xalq dünya mədəniyyətini öz töhfələri ilə zən -
gin ləşdirir və bütün bunlar bəşəriyyətin mədəni irsinə çevrilir, milli sərvət
ümum bəşəri əhəmiyyət kəsb edir. Xalqımızın milli sərvətlərindən, eyni
zaman da, ümumbəşəri mahiyyətli mədəni dəyərlərdən biri də Azərbaycan
xal çasıdır.

Xalçaçılıq dünyanın bir sıra ölkələrində yayılsa da, qətiyyətlə deyə bi lə -
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 rik ki, bu sənət növünün beşiyi Azərbaycandır. Burada toxunan və isteh sal
edilən xalçalar dünyada müqayisəyə gəlməz nümunələr kimi qəbul olu nur.
"Azərbaycanın xalçası" sənəti 2010-cu il 15-18 noyabr tarixlərdə Ke niya
Respublikasının Nayrobi şəhərində keçirilən UNESCO-nun Qeyri-mad di
mədəni irs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin X sessiyasında UNES CO-nun
Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. 

Ölkədə qeyd olunan irsi nümunələrdən xalçaçılıq ənənəvi sənət növ lə -
rindən olmaqla turizmdə suvenir istehsalı üçün önəmli yer tutur. Xal ça çı lıq
sənətinə aid olan kiçik ölçülü xalçalar beynəlxalq sərgilərdə nümayiş olu nur
və ölkəyə gələn turistlərin ən çox aldığı suvenir məhsullarından sa yı lır.
Ölkədə xalçaçılıq qədim adət-ənənələrini Quba, Şamaxı, Bakı, Qa ra bağ,
Qazax bölgələrində qorunub saxlanılıb. Burada kiçik ölçülü xalçalar və ona
uyğun gələn müxtəlif məhsullar əl əməyi ilə toxunulduğuna görə öl kəyə
gələn turistləri daha çox cəlb edir. Son illər ölkənin əsas turizm mər kəz -
lərindən sayılan Quba, Şamaxı, İsmayıllı, İçərişəhərdə, Şəkidə kiçik xal ça
sexləri fəaliyyət göstərirki, onlarında istehsal etdiyi məhsullara təla bat artıb. 

Qədim dövrlərdən bu günə qədər qurunub saxlanılan sənət növlərindən
biri də ipəkçilik olmuşdur. Azərbaycanda ipəkçilik 1500 illik tarixə malik
olan sənət növlərindəndir. Ipəkçilik ölkəmizin bir çox regionunda, xüsusilə
Şəki və Gəncə, Şamaxı və Şuşa şəhərlərində inkişaf etmişdir. O dövr üçün
Şəki ipəyi bütün dünyada məşhur idi. Hal-hazırda da bu sənət növü ilə
məşğul olanlara Şəki şəhərində rast gəlmək olar. 

İpəkçiliyin inkişafı ilə yanaşı ölkəmizdə daha qədim sənət növü olan
batik sənət növü, yəni kəlağayı hazırlanması ilə məşğul olurdular.
Kəlağayılar dörd künc formalı ipək parçadan hazırlanmış, qədim qadın baş
örtüyü olmuşdur. Onlar müxtəlif naxışlarla boyanılırdı. Bu naxışlar
kəlağayı üzərinə basmanaxış üsulu ilə basılırdı. Kəlağayı istehsalı
Azərbaycanda qədimdən məlumdur. Təbriz, Gəncə , Şamaxı, Şəki,
Naxçıvan şəhərlərində, İsmayıllı rayonunun Basqal qəsəbəsində yüksək
keyfiyyətli kəlağayılar hazırlanırdı. Şəki və Basqal kəlağayıları sırasında
“Şah buta”, “Saya buta” , “Xırda buta” çeşidlərindən daha çox istifadə ol-
unub. “Heyratı”, “Soğanı”, “İstiotu”, “Albuxarı”, “Abi”, “Yeləni” adlı
əlvan kəlağayılar böyük şöhrət qazanmışdı.

Azərbaycan kəlağayısı UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə
Hökumətlərarası Komitəsinin 2014-cü il noyabrın 26-da keçirilən iclasında
Azərbaycan kəlağayı sənəti “Kəlağayı simvolizmi və ənənəvi sənəti” adı
ilə UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına
daxil edilib.

Qədim xalq sənət növlərindən biri də Dəmir dövründən qalma
misgərlikdir. Aparılan tədqiqatlar və həmin sənətin bu gün də sevilə-sevilə
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yaşadılması təsdiqləyir ki, Azərbaycanda misgərliyin yaradılması çox erkən
dövrlərə təsadüf edir və ölkəmiz onun inkişaf edən mərkəzlərindən biri
olub. O da məlumdur ki, bu ərazilərdə tapılan ilk mis metal işləmələrin tar-
ixi Neolit dövrünə aiddir. Miladdan əvvəl VI minillikdə mis əldə edildikdən
sonra ondan müxtəlif əşyalar hazırlanıb. Bir sənət kimi onun təşəkkülü
artıq orta əsrlərdə böyük şəhərlərin misgərlik mərkəzinə çevrilməsinə
gətirib çıxarıb. Azərbaycanda misgərliyin hələ erkən dövrlərdən yüksək
inkişaf etdiyini bir sıra Avropa ölkələrində, o cümlədən Rusiya
muzeylərində saxlanan mis eksponatlar da sübut edir.

Azərbaycanda misgərlik sənətinin mərkəzlərinin Təbriz, Gəncə,
Naxçıvan, Şamaxı, Bakı, Ərdəbil, Lahıc (İsmayıllı) və s. olduğu söylənilir.
XIX əsrdən başlayaraq Lahıc misgərliyin əsas mərkəzinə çevrilib. Lahıc
ustalarının misdən hazırladıqları, mürəkkəb və incə naxışlarla bəzədikləri
dolça, satıl, sərnic, sərpuc, güyüm, teşt, məcməi, sini, aşsüzən, kəfkir, kasa,
cam, qazan, çıraq və s. məmulatlar Orta Asiya, Dağıstan, Gürcüstan, İran,
Türkiyə və digər yerlərdə tanınıb.

2015-ci ilin 30 noyabr tarixində Namibiya Respublikasının paytaxtı
Vindhuk şəhərində YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması
üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 10-cu sessiyası keçirilmişdir.
Azərbaycan tərəfindən “Lahıc misgərlik sənəti” nominasiyası təqdim
olunmuş və fayl Qeyri-maddi mədəni irsin qorunmasına dair Konven siya -
nın bütün kriteriyalarına cavab verməklə yanaşı, nümunəvi namizədlik
faylı kimi UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Rep -
re zen  tativ siyahısına daxil edilmişdir.istinad

Bu sənət növləri ilə yanaşı ölkəmizdə duluzçuluq da inkişaf etmişdir.
Duluzçuluq əsasən tunc dövründə yaranmağa başlanmış,dövrümüzə qədər
gəlib çıxmışdır. Müxtəlif formalı kiçik qablardan tutmuş taxıl saxlanan iri
küplərədək bir sıra məmulatlar hazrlanırdı. Hal-hazırda dulusçuluq məktəbi
masallı rayonu ərazisində saxlanılmış və inkişaf etdirilir.

Bundan başqa ölkə ərazisində ağac,daş və metal üzərində oyma
sənətidə inkişaf etmişdir. Bu əsasən mis qablar üzərində müxtəlif naxışların
işlənməsi, ağaclardan müxtəlif musiqi alətlərinin və məişət əşyalarının
hazırlanması ilə səciyyəvi idi. 
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Azərbaycanda turizm bazarının əsas meyllərinin təhlili göstərir ki,
iqtisadi islahatlar, əhalinin gəlirlərinin artması, müvafiq infrastrukturun
tədricən yaradılması, regionlarda iqtisadi dirçəliş turizm sənayesinin per-
spektiv inkişafını təmin etmişdir. Turizm bazarında bölgələrinin rolunun
üstün olması və yeni tikilən yerləşmə müəssisələrinin regionların
əksəriyyətini əhatə etməsi, bu sahənin prioritet olmasına şərait yaratmışdır.

Dağ-xizək turizm modelləşdirilməsində tələb və təklifin öyrənilməsi
turməhsulun formalaşmasına təsir göstərən amillərdən sayılır. Ölkədə dax-
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ili turizm tələbatı elmi cəhətdən tam öyrənilməsə də, apardığımız
tədqiqatlar göstərir ki, ümumdaxili məhsulun artımı, xidmətlərin
yüksəlməsi, infrastruktur sahələrin təkmilləşdirilməsi əhalinin turizm
tələbatına müsbət təsir etmişdir. Daxili turizm tələbatının artması, ümumi
iqtisadi inkişafla əlaqəli görünsə də, buna istirahət yerlərində xidmətin
səviyyəsinin, onların maddi-texniki bazasının yüksəlməsi də təsir
göstərmişdir. Bu baxımdan son illər istifadəyə verilən daö-xizək turizm
kompleksləri yeni turizm növünün inkişafından xəbər verir. Belə ki, 2000-
ci ilə qədər ölkənin mövcud yerləşmə müəssisələrinin əksəriyyəti Bakı
şəhəri və onun ətrafının payına düşürdüsə, hazırda bu göstərici regionların
hesabına artmışdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, ölkədə əsas turizm tələbatı
Bakı-Sumqayıt aqlomerasiyasında formalaşır və əhali təbii landşaft ek-
zotikliyi ilə seçilən ərazilərə üstünlük verir, bu isə regionlarda turizmin
inkişafını stimullaşdırır. Qeyd olunan bölgələrdə qış turizmi üçün
potensialın olmasından istifadə edərək yeni dağ-xizək turizminin təklif
olunması ölkədən bu məqsədlə gedən 500 mindən çox turistin yerli
xidmətlərdən istifadə etməsinə imkan vermiş olacaqdır (2).

Şahdağ dağ regionunun 4 mərhələdə inkişaf etdirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur (8):

I. Üç beynəlxalq otel, 13 restoran və bar, hər biri 19-dan az olmayan
liftləri və yolları olan xizəksürmə yamaclarının təmin edilməsi;

II. Xizək liftlərinin şəbəkəsinin genişləndirilməsi, eləcə də, yayda
istirahət məqsədilə gözəl kotteclərin inşaası;

III. Gələcəkdə yaşayış zonasının genişləndirilməsi və dağətəyi
ərazilərə doğru xizək cığırlarının artırılması, qondolalar və qar maşınları
üçün əlavə infrastrukturların (üzmə hovuzu, tennis, futbol, basketbol zalları
və örtülü idman kompleksləri) quraşdırılması;

IV. Yaşayış komplekslərinin, əlavə dəbdəbəli otellərin, fərdi kənd
evlərinin və balaca kotteclərin sayının artırılması və çadırlarda gecələmək
imkanları olan istirahət zonasının genişləndirilməsi, ticarət mərkəzləri və
restoranların hazırlanması.

Qış turizminin daha çox daxili bazara istiqamətlənməsi bu sahədə
olan tələbatın öyrənilməsin aktuallaşdırır. Hazırda qış turizm bazrının tam
formalaşmaması bu sahədə dəqiq müştəri seqmentasiyasın aparmağa imkan
vermir. 
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Ölkədə turizm xidmətlərinin payı son illər artsa da, bu göstəriciləri
qış turizm növlərinə də aid etmək olar. Belə ki, 2010-2015-ci illər arasında
bu artım çox az göstəricilərlə ifadə olunmuş və ölkə üzrə 100-120 mln
manat arasında dəyişmişdir. Bu göstəricinin iki dəfədən çox artması 2012-
2015-ci illərdə qış turizminin inkişafı ilə bağlı olmuşdur. Ölkədə kiçik
sahibkarlara məxsus istirahət müəssisələrində istirahət edənlərin sayı son
beş ildə iki dəfədən çox artmış, göstərdiyi pullu xidmətlər isə 2010-ci ildə
ümumi xidmət sahələrində göstərilən pullu xidmətin 3,4% təşkil etdiyi
halda 2015-ci ildə 12,5%-ə catmışdır (10).

Azərbaycanda dağ-xizək turizminin inkişafında bir çox amillər
qarşılıqlı olaraq nəzərə alınır. Bunları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

1. Marketinq siyasətinin düzgün qurulması və istehlakçı məm nu niy -
yətinin təmin olunması. Qış turizm bazarında müxtəlif növ istehlakçı
seqmentasiyası fəaliyyət göstərir. Hədəf marketinqinin secilməsi konkret
müştəri kütləsinə istiqamətlənmiş olur. Regionda dağ-xizək turizm
sahəsində bir çox ölkələrin ənənəvi xidmətləri təklif etməsi dağ-xizək tur-
izm komplekslərinin müəyyən müştəri kütləsinə istiqamətlənən hədəf mar-
ketinqinin secilməsin zəruri edir. Hər bir bazar seqmentinin cəlbediciliyinin
qiymətləndirilməsini, bir və ya bir neçə bazara çıxılmağın seçilməsini
nəzərdə tutur. Qış turizm kompleksləri gəlirlər baxımından ən yüksək
müştəri dəyərini yaratmalı və vaxt keçdikcə onu saxlaya biləcək
seqmentlərini hədəfə almalıdır. 

2. Qiymət siyasətinin düzgün qurulması və rəqabət davamlılığının
təmin edilməsi. Ölkədə turizm xidmətlərinin ümumilikdə yüksək olması,
əsasən mövsüm dövründə fəaliyyət göstərməsi, turizm şirkətləri ilə
əlaqələrin zəif olmasın qeyd etmək olar (4). İstirahət mərkəzləri heç bir
turizm şirkəti ilə belə müqavilə bağlamayaraq yalnız göstərilən qiymətlərlə
birbaşa və turizm şirkətləri vasitəsilə turist qəbul edirlər. Azərbaycanda
real vəziyyətdə turizm şirkətləri və regionlarda yerləşən istirahət mərkəzləri
arasında bu iş prosesi demək olar ki, müşahidə olunmur. Istirahət
mərkəzləri mövsüm ərzində özlərini riskə atmayaraq iri müəssisələrə
uzunmüddətli və əksər hallarda müqaviləsiz yerləri bron edirlər. Belə olan
halda şəhərlərdə fəaliyyət göstərən turizm şirkətləri regionlarda istirahət
etmək istəyən turistləri yerləşdirə bilmirlər. Xüsusilə vurğulamaq lazımdır
ki, fəaliyyət göstərən istirahət mərkəzləri hətta mövsümü az turistlə başa
vursala belə şirkətləri qiymətlərlə tanış etməyə maraqlı olmurlar. Belə olan
halda onlar yalnız mənfəət əldə etmək istəyində olsalar belə bunu necə
etmək lazım olduğunu bilmirlər və ölkədə turizmin inkişafına, bu sənayedə
fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri arasındakı əlaqələrin
yaranmasına kömək edə bilmirlər. 
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Şahdağ qış-yay turizm kompleksinində qiymətlər tez-tez dəyişir.
“Zirvə” otelində verilən məlumata görə yeni tarif siyasəti, hər ay, hətta
gündəlik tələbatdan asılı olaraq qiymət dəyişikliyni nəzərdə tutur. “Əgər
ötən ötən il “Zirvə” otelində bir yerlik nömrə -100 manat, iki yerlik - 140
manat, üç yerlik - 250 manat idisə, bu gün nömrənin qiyməti bir nəfər üçün
129 manat, iki nəfərlik - 145 manat müəyyən edilib, amma qiymət daim
dəyişə bilir (10). 

Müqayisə üçün qeyd edək ki, Uludağda 4 günlük tam pansion
istirahətin qiyməti təyarə biletidə daxil olmaqla 650 manata yaxındır.
Şahdağ qış istirahət zonasında isə 4 günlük istirahət bir nəfərə ən azı 500
manat təşkil edir. Baxmayarq ki, Uludağda xidmətin keyfiyyəti və xizək
kanatlarının uzunluğu Şahdağ turizm kompleksindən daha uzundur(7). Onu
da qeyd edək ki, Uludağda istənilən tələbata uyğun otellər vardır. Şahdağ
istirahət mərkəzində isə otellər əsasən dörd və beş ulduzlu olmaqla daha
bahalı xidmətlər təklif edirlər. Bununla yanaşı Uludağda oteldə qalanlar
üçün bütün xidmətlər 30-40% güzəştlə təklif olunur.

Gürcüstanda Bakuryani dağ-xizək kurortlarının qiymət siyasətidə
Şahdağ və tufandağ dağ-xizək turizm mərkəzindən daha ucuzdur.
Bakuryanidə turistlərə xidmət daha çox yerli əhalinin nəzarətindədir.
Bakuryaniyə gələn turistlərin əksəriyyəti azərbaycanlılar olur. Kanatda
gəzmək bir dollar yaxındır. Otellərin qiyməti isə çox ucuzdur. 20-150 dollar
arasında tam pansion xidmət göstərən otellər tapmaq mümkündür.
Göründüyü kimi eyni xidmətləri qonşu Gürcüstan və Türkiyədə daha ucuz
qiymətə tapmaq mümkündür. 

Onu da qeyd edək ki, ölkədə yeni il və həmrəylik bayramlarında
istirahət vaxtları 5-6 gün davam edir. Bu bayramlarda dağ-xizək turizm
mərkəzlərinə gedənlərin sayı artmış olur. Bayram günlərini hərə öz
büdcəsinə uyğun keçirmək istəyir. Vətəndaşların və Azərbaycana gələn
turistlərin normal istirahətinin təşkili üçün hər il müəyyən işlər görülür.
Amma Azərbaycana gəlmək üçün müəyyən viza maneələri və ölkənin
istirahət obyektlərində yaşanan mövsümü bahalaşmalar qış turizminin
inkişafına problemlər yaradır. Şahdağ qış-yay turizm kompleksində
yerləşən oteldəki Yeni İl qiymətlərinə nəzər saldıqda qiymətlərin xarici
ölkələrə nisbətən baha olduğunu görərik. Oteldə Yeni İllə bağlı təşkil olu-
nan bayram şənliyində iştirak 150-170 AZN-ə başa gəlir. Səhər yeməyi
daxil iki nəfərlik otağa görə azı 250 AZN tələb olunur. Bununla yanaşı
oteldə minimal olaraq 4 gecə qalmaq şərt kimi qoyulur. Qiymətlərdən belə
çıxır ki, bizim ölkədə yerləşən otellər və qış turizmi obyektləri Avstriya və
İsveçrədə yerləşən ənənəvi xizək kurortlarından daha bahadır. Avstriyada
yerləşən eyni seqmentdən olan otellər turistlərə otaqları gecəsi 109 manata
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təklif edirlər. İsveçrədə isə yüksək səviyyədə xidmət təklif edən oteli gecəsi
84 manata da tapmaq olar.

Yeni ildə bəzi istirahət mərkəzlərinin 4 günlük təklif etdiyi qiymətlər
Cədvəl 1.

Burada Azərbaycan vətəndaşının qonşu ölkələrə və ya İsvecrəyə dağ-
xizək turizmi üçün getmək istədiyi təqdirdə xərcləri göstərilirb. Eyni za-
manda Avropadan ölkəmizə gəlib yeni ili qarşılamaq istəyən turistlər üçün
qiymətlər verilmişdir (Cədvəl 1). Cədvəldən göründüyü kimi Azərbaycan
qış turizm xidmətləri təklif edən ən bahalı ölkələrdəndir. Qonşu ölkələrin
bu sahə də daha çox təcrübəsinin olduğun nəzərə alsaq və eyni zamanda
ənənəvi olaraq turistlərin qeyd olunan ölkələri secməsi qış turizmdə
qiymətlərin düzgün secilməməsin göstərir. Bunla yanaşı, ölkəmizdə vizasız
rejimin tətbiq edildiyi ölkələrin azlığı xarici turistlərin ölkəyə axının
qarşısın alır. Ölkədə baş verən son devalivasiya turizm sektoruna da təsir
etdi. Hər hansı turizm şirkəti Azərbaycana devalivasiyaya qədər ucuz
qiymətə məhsul gətirirdisə, hazırda müəyyən bahalaşmalar baş verib. Əgər
ucuzlaşma olarsa istirahət məqsədi ilə Azərbaycana gələnlərin sayı artar.
Həm də yerli turistlər xarici ölkələri deyil, Azərbaycanın bölgələrini
seçərlər. Hazırda regionda iqtisadi və siyasi proseslərə nəzər saldıqda
Azərbaycanın turizm sahəsində şansının günü-gündən artdığını görmək
olar. Misirdə, Fransada baş verən terror aktları və həmçinin Türkiyə və
Rusiya arasındakı gərginliklər ölkəyə turist axınını artıra bilər. Amma istər

Bakuryani otra 
səviyyəli otel 

Ulu dağ orta
səviyyəli otel

İsvecrə
Qrindelvald

Şahdağ
zirvə otel

Nəqliyyat
xərcləri 784 810 1186 1179

Otel 216 234 459 1000
Viza – – 35 50
Səyahət 
sığortası 12,5 7,2 8,5 15,0

Əlavə xid mət -
lə rin ortalama 
qiyməti

25 30 70 75

Cəmi 1037,5 1081,2 1758,5 2324
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yay istərsə də qış da tətbiq edilən qiymətlər Azərbaycana turist axınının
artmayacağından xəbər verir. 

Apardığımız təhlillərdən məlum olur ki, qış turizm mərkəzlərinin
apardıqları qiymət siyasəti kütləvi turist axınlarının təmin olunmasına
imkan vermir. Bu mərkəzlərə getmək istəyən turistlər daha uçuz qiymətə
standartlara cavab verməyən otellərdə qalmağı və ya kənd evlərində
gecələmələri üstün tuturlar. Bu da ən azında yerli turistlərin kütləvi
axınlarının təmin olunmasına imkan vermir. Digər tərəfdən qış turizm
xidmətlərin daha ucuz təklif edən qonşu ölkələrə gedənlərin sayı artmış
olur. Onu da qeyd edək ki, qiymətlərin baha olması gecələmələrin az
olmasına səbəb olur ki, bu da istirahət kompleksinin qış mövsümsndə mak-
simum rentabenli işləməsinə imkan vermir. Bakı şəhərindən gələn turistlər
isə daha çox bir günlük gəlir ki, bu da bayram günlərində əyləncə yerləri
və xizək traslarında sıxlıq yaratmış olur. 

Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-ci illərdə

turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı. Bakı – 2010.
2. Ağakişiyeva G. R., Zeynalova İ.A. Dağ-xizəkçilik turizminin 

inkişaf problemləri Məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti. H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 
90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının 
materialları. Bakı – 2013. Səh. 229–232. 

3. Dərgahov V.S., Səfərov R. Azərbaycanda regional turizminin
pioritet istiqamətləri. BDU. “Heydər Əliyev və Azərbaycanda 
Coğrafiya elminin inkişafı” mövzusunda elmi praktik konfransın  
materialları. Bakı – 2013. Səh. 215–118.

4. Soltanova H.B. Azərbaycan Respublikasında dağ turizminin inkişaf 
etdirilməsində Türkiyənin təcrübəsindən istifadə // AMEA, 
Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, X cild.
Bakı – 2006, Səh. 292–295.

5. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. М.: ИНФРА-М, 2012, 315 с.
6. Экономика и организация туризма: международный туризм. 

Под ред. Рябовой И.А. и др. М.: «КНОРУС», 2005, 565 с.
7. Global Report on Montan Tourism. UNWTO. 2014
8. www.shahdag.az 

Günel Rüstəmova

42



UOT-9:91:910.4 

Vüsal ALIYEV
Marketinq ixtisası üzrə magistr 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
vusal513@mail.ru

Qış turizminin digər turizm məhsul çeşidləri ilə əlaqəsi

Relation of winter tourism with the other tourism product diversities

Зимний туризм в связи с другими видами туризма

Abstract: The snow sports industry has experienced remarkable growth
in the last fifty years. It is estimated that there are about 120 million skiers
worldwide and around 2,000 ski resorts in 80 countries catering to this grow-
ing market. New resorts in Asia and Eastern Europe are competing for these
visitors with already well-established destinations. However, the industry is
changing. Technology is having a huge impact on the skiing product and
how it is distributed; demographic shifts are affecting the ski industry land-
scape; and climate change is affecting hills all over the world. Such dramatic
changes require a fresh look at this exciting and dynamic industry. 

Key words: tourism, winter tourism, sport tourism, mountain
tourism, health tourism

Резюме: Зимние виды спортивных промышленностей испытала
значительный рост в последние пятьдесят лет. Считается, что суще-
ствует около 120 миллионов лыжников во всем мире и около 2000 гор-
нолыжных курортов в 80 странах, обслуживающих этом растущем
рынке. Новые курорты Азии и Восточной Европы конкурируют за
этих посетителей с уже хорошо известными пунктами. Но индустрия
меняется. Технология оказывает огромное влияние на лыжные про-
дукты и как она распределяется; демографические сдвиги влияют на
ландшафт лыжной индустрии; и изменение климата оказывает влия-
ние на холмы по всему миру. Такие резкие изменения требуют по-но-
вому взглянуть на эту захватывающею и динамичную индустрию.

Ключевые слова: туризм, зимний туризм, спортивный туризм,
горный туризм, оздоровительный туризм.
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Qış turizmi, turizm məhsulu qarlı və yüksəkliklərdə həyata keçirilən,
xizək, dırmaşma, yerimə kimi fəaliyyətlərdən ibarət olduğu üçün mövsümi
bir xarakter daşıyır.Qış turizmi, xizək və digər qarla bağlı fəaliyyətlərin
icra edilməsinə imkan verən yerlərdə istirahət etməyi qərarlaşdırmış turist
kütləsini ehtiva edir.Əlbəttə ki, bu turizm növünü seçmiş insanlar qış tur-
izmi ilə bərabər digər turizm növlərinə də maraq salırlar. Bu aspektdən
sağlamlıq turizmi, ovçuluq, mədəniyyət və təbiət əsaslı turizmi tamalayıcı
kimi təqdim etmək olar ki, bu növlər qış turizminin mənasını dərinləşdirən,
zənginləşdirən və daha da cəzbedici hala gətirən faktorlardır.Qış turizmində
fəaliyyət göstərən turizm firmaları, yay aylarında digər bölgələrdə fərqli
turizm fəaliyyəti həyata keçirirlər. Personal və digər bir sıra təchizat
baxımından, istifadə rahatlığı və fəaliyyətlərində davamlılıq və o
cümlədən,xərclər baxımından bir sıra üstünlüklərini ortaya çıxarır.Qış tur-
izmi müəssisələri, qış mövsümü bitdikdən sonrakı müddət ərzində konqres,
sərgi, yığıncaq, idman və s. turizmi üçün düşərgələr, dağ, təbiət və yayla
turizmitəşkil edə bilər. Bunun üçün lazım olan tək amil bu fürsət və
imkanları bir məhsul adı altında təşkil etmək, onu istifadəyə verə biləcək
təşkilat qurmaq və həmin təşkilatı potensial bazara tanıtmaqdır.

Ümumiyyətlə, yerləşdiyi mühitə görə, tərkibinə qış idman növlərini
qəbul edən və sağlamlıq baxımından yararlı olan qış turizm məhsullarını
Dağ turizmi, İdman turizmi və Sağlamlıq turizmi məhsulları ilə müqayisə
etmək və onların bir-birilə əlaqəli olduğunu aydın şəkildə müşahidə etmək
olar. Buna görə də, qış turizminin bu turizm məhsulu çeşidləri ilə əlaqəsi
daha geniş bir şəkildə qeyd edək.

Dağ Turizmi ilə əlaqəsi
Dağ turizmi adından da göründüyü kimi, dağlıq iqlimə malik

ərazilərdə tətil etməklə yanaşı, idmanla da məşğul olmağa imkan verən tur-
izmin bir növüdür. Digər tərəfdən isə, dağ turizmi təmiz və gözəl havadan
yararlanmaq üçün istifadə etdikləri turizm növüdür. Bu turizm növü yerimə
və ya dağa dırmaşma şəklində də gerçəkləşdirilir.Yuxarıda göstərilən
anlayışlara əsasən, dağ turizmi tərkibinə dağda həyata keçirilən bütün
idman fəaliyyətlərini, yerimə və ya sadəcə dağların təmiz havasında olaraq
sakit bir tətil keçirmək imkanlarını özündə ehtiva edir. Bu baxımdan qış
turizmi ilə dağ turizmi arasında əlaqənin olduğu danılmazdır. Çünki, bir
qayda olaraq, qış turizm mərkəzləri dağlıq bölgələrdə yerləşir və ən önəmli
qış idman növü olan xizək turizmi üçün lazım olan şəraiti dağ yamaclarında
yerləşdirir. Bir çox dağlıq ərazilər turizm destinasiyaları hesab olunurlar.
Buna səbəb olaraq, birinci amil kimi isti, nəmli, ekvatorial və tropik
iqlimdə yerləşən dağların sərin olması turistləri cəzb edir. İkinci amil isə
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dağlarda mövcud olan mənzərələr, uyğun olmayan şəraitdə belə turistlərin
diqqətini çəkir. Həqiqətən də, Alp dağlarındakı bir çox turizm
mərkəzlərinin ziyarətçilərinin sayı qış aylarında bura gələnlərin sayından
dəfələrlə çoxdur. Son olaraq isə, dağlar qış idmanları üçün inkişaf etdirilə
bilmə qabiliyyətlərinə malikdir. Xizək idman növü xüsusi iqlim şərtləri
tələb edir: quru və yumşaq bir qar qatı, bol günəş işığı, az külək, ən az 120
gün olmaqla,yetəri qədər uzun bir qış mövsümü və iqtisadi baxımdan
qoyulmuş təməl investisiyanı geri gətirə biləcək, xizək sürmək üçün
əlverişli şərait yaradan qar örtüyü.

Həqiqətən də, maili, kələ-kötür dağlıq bölgələrinqış aylarında qarla
örtülməsi nəticəsində xizək idmanı həvəskarları üçün həyəcanlı, adrenalini
yüksəldən, mükəmməl idman mərkəzlərinə çevrilməkdədir. Bununla
yanaşı, dağ turizmi bir çox idman növlərinin də həyatına keçirilməsinə
səbəb olur. Məsələn, dağadırmanma bütün mövsümlərdə həyata
keçirilməsilə bərabər snowboard, heliski, xizək yarışları, yüksək dağlardakı
açıqhavada buz konkisi qış aylarında dağlarda edilən idman növləridir.

Aparılmış araşdırmaların nəticəsi olaraq bir çox mənbələrdə qeyd
edilir ki, qış turizmi dağ turizmi ilə bərabər hesab olunaraq “Dağ və Qış
turizmi” olaraq bir ad altında turizm məhsulu növü kimi çıxış edir və qış
turizmi dağ turizminin alt bölməsidir. Lakin qış turizmi ilə dağ turizmi nə
qədər yaxın və bənzər olsalar da, onları bir turizm məhsul növü kimi
düşünmək doğru bir yanaşma deyildir. Bir çox qış turizminin idmanları
dağlarda həyata keçirilsə də, Norveç və Finlandiyadakı Hucky itlərinin
çəkdiyi xizək yarışmaları, buzları dələrək balıq ovlama, qar üstündə at
yarışları və atlı xizək gəzintiləri kimi bir çox turistik fəaliyyətlərin həyata
keçirilməsi üçün məkan olaraq dağlıq bölgələr şərt deyildir. Bu növlər üçün
şərt qarlı bölgələrin olmasıdır. Bir qayda olaraq, bu fəaliyyətlər şimal
bölgələrinin soyuq iqlim qurşaqlarında həyata keçirilir. Eyni şəkildə dağ
turizmi üçün də qar əsas xüsusiyyət olaraq qalır ki, bu da qeyd edilən növlər
arasındakı fərqdir. Ayrıca qış turizm mərkəzinin yaradılması üçün yerləşmə
məkanı olaraq dağlıq bölgənin şərt olmamasına dair ən gözəl nümunə
Dubayda çölün ortasında inşa edilmiş SkiDubai xizək mərkəzidir. 

İdman turizmi ilə əlaqəsi
İdman turizmi, idman tədbirlərində iştirak etmək və ya idman təd bir -

lə rini izləmək üçün yerləşdiyi yerdən başqa bir yerə kommersiya məq səd -
lə ri güdməyən səyahətdir. Beynəlxalq idman təşkilatlarına tamaşaçı,
iş tirakçı, jurnalist, idmançıların ailələri kimi qrupların iştirakı, çoxlu sayda
in sanın səyahət etməsini, yerləşdirilməsini və alış-veriş etməsini təmin et -
mək dir Təbii olaraq bu təşkilatçılığı həyata keçirən ev sahibi ölkənin tu -
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riz mində bir məhsul çeşidlənməsini təmin etdiyi kimi ölkənin tanıtmaqla
ya naşı, ölkə turizminə töhfə verir. Qış turizm mərkəzlərinin təməlində du -
ran qış idmanları bu mərkəzlərin ən böyük cəlbedici ünsürdür. Turistlər qış
tu rizm mərkəzlərinə həyəcanverici bir idman olaraq qəbul edilən qış id -
ma n ları ilə məşğul olmaq və ya tamaşaçı olaraq iştirak etmək üçün axın
edir lər. İdman və turizmin ortaq tərəfi beynəlxalq əlaqələri inkişaf et dir -
mək, mədəniyyətlərarası mübadilə və dostluq körpüləri qurmaqdır. Bu sə -
bəb lə bir-birinə paralel olaraq inkişaf etməkdədirlər. İdman və turizm
ara sında heç bir əlaqə olmadığı mühakimə oluna bilməz. İdman tədbirlərinə
qatıl maq və ya izləmək əyləncə turizmi üçün güclü bir motivasiya mən bə -
yi dir. İdman tədbirlərinə qatılmaq səyahət təcrübəsinin önəm və məqsədini
in kişaf etdirməkdədir. Bir çox tur operatorlar idman turizmini də daxil edə -
rək turlara olan marağın daha da artdığını irəli sürürlər. Tətil məkanlarının
in kişaf etməsi, investisiyalaşdırılması, yenidən qurulması üçün idman çox
va cib elementdir. Hətta elə yerlər də vardır ki, idman tədbirləri o bölgələrin
tu rizminin müəyyənləşdiricisidir. Misal olaraq Almaniya, Münhendəki
Olim pik Tətil Mərkəzi və Kanadadakı Olimpik Parkı göstərmək olar. İn -
gil tərədə yerləşən Turizm Bürosunda 1991-ci ildəki tətil məqsədli sə ya hət -
lə rin 11%-nin idman tədbirlərinə qatılmaq üçün təşkil edildiyi qeyd
edil mişdir. Mintel tərəfindən həyata keçirilən bir tədqiqata əsasən isə, İn -
gil tərədə daxili turizmin 22%-ni idman tədbirlərinə qatılmaq və ya izləmək
üçün olduğu aşkar edilmişdir.Buna bənzər nəticələri Avropa və Şimali
Amerikada da müşahidə etmək olar. Bundan əlavə, Mintelin başqa bir
tədqiqatına əsasən, idman məqsədini ehtiva edən turizm fəaliyyətlərini sayı
da artmaqdadır. 1997-ci ilSpots Market Place Directory-nin açıqlamalarına
görə Amerikada turizm əsaslı 130-dan çox idman növü həyata keçirilə bilər.

Sağlamlıq Turizmi ilə əlaqəsi
Ətraf mühit problemləri sənayeləşmə və şəhərləşmə nəticəsində

inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdəinsan sağlamlığını pozan,
əmək səmərəsini azaldan bir qanunvericilik mühitinəsəbəb olmaqdadır.
Yanlış qidalanma vərdişləri, əsəbgərginliyini artıran, bu mühitinyaratdığı
problemləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə Almaniya, Fransa,İtalya və s.
ölkələr spa,dəniz və iqlim kimi mənbələrdən istifadə yollarını axtarmış,
başlanğıcdaxalqın sağlamlığını və əmək səmərəsini qorumaq məqsədiylə
davam etdirilən bu səylər, sonralardaxili və xarici turizmlə inteqrasiya ol-
unan sağlamlıq turizminə təməl təşkil edən spa, dənizvə iqlim müalicələri
kimi tətbiqlərə çevrilmişdir.

İqtisadiyyatın ərz və tələb qaydasına görə qüvvə qazanan bu hadisə,
hazırkı dövrdə sağlamlıq turizmi olaraq adlandırılan əhəmiyyətli bir turizm
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növünü meydana gətirmişdir.Sağlamlıq turizmi 2 alt başlıq şəklində qeyd
edilə bilər ki, bunlardan biriTermalizm, digəri isə Klimatizmdir.

Termalizm mineral termal sular ilə palçıqları qaynaqdakı ətrafvə iqlim
faktorları tərkibində insan sağlamlığına müsbət qatqı təmin etmək üzrə,
mütəxəssishəkim yoxlaması və proqramında, fiziki müalicə, reabilitasiya,
idman, pəhriz kimidəstək müalicələrlə koordinasiyalı kür tətbiqləridir. Bu
məqsədləedilən turizm də "termal turizm" olaraq adlandırılır. 

Klimatizm isə, sağlam iqlim şəraitində olmağı ifadə edir. Klimatik
mənbələr dağlar, mağaralar və s. yerlərdir. Sağlam iqlim tərifinə uyğun və
insan sağlamlığına faydası baxımından ən cazibədaryerlər arasında dağlıq
bölgələr yer tutur. Bu dağlıq bölgələr eyni zamanda bizimmövzumuz olan
qış turizminin də ən əhəmiyyətli məskunlaşma sahəsi sayılır. Daha
əvvəlkihissələrdə də dağlıq bölgələrdə olmağın və qış idmanlarının
ümumiyyətlə insansağlamlığına olan müsbət təsirlərdən bəhs etdik. Bütün
bunlar nəzərə alınaraq qış turizmiilə sağlamlıq turizmi arasındakı mövcud
olan əlaqə aşkar görünür.
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Turizmin inkişafında dövlət siyasəti

The state policy in tourism development

Государственная политика в области развития туризма

Abstract: The article covers the development of tourism policy. There
are also government programs, priorities, reflected in large-scale public
events. State tourism policy aim is to strength human resources. Interna-
tional cooperation in the field of tourism is reflected.

Key words: state, development, tourism policy, programme, regulation.

Аннотация: В статье рассматривается развитие туристической
политики. Существуют также государственные программы, приори-
теты, отраженные в крупномасштабных общественных мероприятий.
Государственная цель туризма политика заключается в прочности че-
ловеческих ресурсов. Международное сотрудничество в области ту-
ризма находит свое отражение.

Ключевые слова: состояние, развитие, туризм политика, про-
грамма, регулирование.

Turizmin inkişafı ölkənin xarici siyasətindən, ölkələrarası
münasibətindən, ölkədaxili siyasi və iqtisadi vəziyyətdən asılıdır. Turizm
ilk növbədə ölkədəki daxili siyasi və iqtisadi vəziyyətə təsir göstərir. 

Hər bir ölkənin turizm siyasəti hazırlanarkən həmin ölkənin benəlxalq
turizm sahəsinin mübadilə münasibətlərində iştirak səviyyəsi nəzərə alınır,
həmin ölkənin tələb və təklif səviyyəsinə əsasən inkişaf səviyyəsi
müəyyənləşdirilir. Bu səbəbdən də beynəlxalq turizmin regional
bazarlarında milli bazarların ümumi və spesifik inkişaf xətlərinin, tələb və
təklifin formalaşması prosesi, bazarın tutumu vəbazar münasibətlərinin ef-
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fektivliyinin öyrənilməsi vəmüvafiq addımların atılması önəmlidir. Bunun
ilk addımı isə dövlət tərəfindən görülən tədbirlərdir. Turizm siyasəti
dövlətin xarici iqtisadi siyasətini, beynəlxalq turizmin məqsəd və
tədbirlərinin mahiyyətini formalaşdıran element kimi qəbul edilir.

Dövlət tərəfindən turizmin inkişafına dair tədbirlər görülməmişdən
əvvəl ölkənin, regionların turizm səviyyəsinin və potensialının öyrənilməsi
önəmlidir. Bunun üçün inkişaf göstəricilərinə müraciət olunur. Ölkənin tur-
izminin inkişafı göstəriciləri sisteminə aşağıdakılar daxildir:

– Turist axının həcmi;
– Bir sutkada turizm xərclərinin orta həcmi;
– Maddi-texniki bazanın vəziyyəti və inkişafı;
– Turizm firmalarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin göstəriciləri;
– Beynəlxalq turizmin inkişaf göstəriciləri.
Turizm siyasətini hazırlayarkən müvafiq aspektlər nəzərə alınmalıdır:
– Xarici turizm və siyasət qarşılıqlı əlaqədədirlər;
– Ölkənin turizm siyasəti onun xarici iqtisadi fəaliyyətinin bir

hissəsidir;
– Turizm siyasətinin ilk addımı olaraq ölkə daxilində konkret

addımlar atılmalıdır;
– Turizm siyasətinin effektivliyi ölkələr arasındakı münasibətindən

asılıdır. 
Turizm siyasəti, dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər məcmusu

olmaqla bu sahənin ölkənin iqtisadi və sosial sferalarında rolunu,
vəzifələrini idarəetməkdir. Bunu nəzərə alaraq turizm siyasətinin aşağıdakı
mexanizmlərini sadalaya bilərik:

- Turizmin müxtəlif növləri üçün proqramların hazırlanması və həyata
keçirilməsi;

– Turizm anlayışının inkişafı;
– Tədbirlərin həyata keçirilməsi zamanı nəticəyə çatmasının təşkili;
– Turizm fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi. 
Dövlətin turizm siyasətinin məqsədinə kadr potensialının güc lən diril -

məsi, turizm sahəsində maddi-texniki bazanın güləndirilməsi, milli turist
məhsulunun beynəlxalq rəqabətə dözüm gətirməsi, daxili və xarici
investisiyaların cəlb olunması, gömrük və vergi siyasətinin, sisteminin
yenilənməsi, inkişafı daxildir.

Bu məqsədlərin və hədəflərin həyata keçirilməsi üçün Milli Məclisdə
Mədəniyyət Komissiyası, Mədəniyyət vəTurizm Nazirlyi tərkibində şöbə
və komitələr fəaliyyət göstərir. 

Turizm proqramları həyata keçirilərkən qarşıya aşağıdakı məqsədlər
qoyulur:
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– Beynəlxalq standartlara cavab verən milli turizm bazarının
yaradılması;

– Turist fəaliyyətinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi;
– Turizmin sosial yönünün güləndirilməsi;
– Turizm sahəsində mülkiyyət münasbətlərinin inkişafı;
– Turizmə kiçik sahibkarların cəlb olunması, kiçik bizneslərin dövlət

tərəfindən dəstəklənməsi;
– Turizmin regionlarda bərpası və beynəxalq standartlara cavab verən

səviyyəyə çatdırılması;
– Azərbaycanın beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyası, beynəlxalq

turizm münasibətlərinin gücləndirilməsi və genişləndirilməsi;
– Turizmin dayanıqlı inkişaf nəzəriyyəsinin hazırlanması;
– Müasir texnologiyaların turizm sisteminə tətbiq edilməsi;
– Turizmin maddi bazasının inkişaf etdirilməsi üçün fondların, xarici

investisi-yaların cəlb edilməsi;
– Turizm sistemində informasiya sisteminin yenilənməsi, marketinq

fəaliyyətinin gücləndirilməsi və.s.
Turizm proqramları məqsəd, mərhələ və vəzifəsindən asılı olaraq

özündə aşa-ğıdakıları birləşdirir:
– Normativ hüquqi baza
– Turizmin inkişafı və idarə olunması;
– Turizmin maddi-texniki bazasının inkişafına dəstək;
– Yerli turizm məhsullarının xarici bazarlarda tanıdılması üçün

məlumat, reklam təminatının inkişafı;
– Turizmin yerli kadrlarla təmin edilməsi.
Belə ki, görüləcək tədbirlərin əsasında Azərbaycan Respublikasında

2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı durur.
Dövlət Proqramı ölkədə turizmin rastlaşdığı problemlərin həll edilməsi və
turizm sahəsinin daha da inkişaf etdirilməsinin təmin edilməsi üçün
hazırlanmışdır. Dövlət Proqramının başlıca məqsədi Azərbaycanda yüksək
iqtisadi, sosial və ekoloji tələblərə cavab verən müasir turizm sahəsinin
formalaşdırılması və onun ölkə iqtisadiyyatının əsas inkişaf dayaqlarından
birinə çevrilməsinin təmin edilməsidir. Bu məqsədə nail olunması
aşağıdakı əsas vəzifələrin həllini nəzərdə tutur:

● ölkədə turizm infrastrukturunun yüksək beynəlxalq tələblər
səviyyəsində qurulmasına istiqamətlənmiş məqsədyönlü fəaliyyətin həyata
keçirilməsi;

● daxili və xarici investisiyaların turizm sahəsinə cəlb edilməsi
məqsədilə bu sahədə təşviqləndirici investisiya və biznes mühitinin
formalaşdırılması; 

Nərminə Qasımova
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● turizm sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməklə
səmərəli dövlət tənzimlənməsi və idarə edilməsi mexanizmlərinin
yaradılması;

● ölkənin turizm sahəsinin təqdim etdiyi xidmətlərin keyfiyyət
səviyyəsinin beynəlxalq standartlara uyğunluğunun təmin edilməsi, dünya
turizm xidmətləri bazarında ölkə turizminin rəqabət qabiliyyətinin
artırılması.

Turizm siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinin məhz
beynəlxalq əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması və inkişafı olduğunu
ön planda tutaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Ümumdünya Turizm
Təşkilatı, Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin Turizm Şurası, GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq təşkilatı və s. beynəlxalq təşkilatlarla turizm
sahəsində çoxtərəfli münasibətlərin qurulması, turizmin inkişafı üçün pro-
qramlarda iştirak, beynəxalq səviyyəli tədbirlərdə fəal iştirak, təklif və
layihələrin hazırlanmasına dair fəaliyyətini davam etdirir. 

Turizm sektoru obrazlı ifadə etsək, bir növ ölkələrarası əlaqələrə
barış, dostluq duyğusunu qataraq həm iqtisadi, həm sosial, həm də siyasi
inkişaf üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər beynəlxalq arenada söz
sahibi olan ölkə olmaq istəyiriksə, ilk öncə güclü dövlətlər və millətlərlə
qlobal yaxınlaşmanı təmin etməmiz lazımdır.

Ədəbiyyat
1. Ə.Q.Əlirzayev “Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi”, 

Bakı – 2010.
2. Bilalov B.Ə. “Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi”. Bakı – 2002.
3. Əlirzayev Ə.Q. “İqtisadiyyat: düsüncələr, baxışlar”. Bakı – 2002.
4. Azərbaycan Respublikası 2010-2014-cü illərdə turizmin

inkişafina dair dövlət proqramı

51

Turizmin inkişafında dövlət siyasəti



UOT-9:91:910.7

Tahir ƏLİYEV
Turizm ve sosial mədəni servis xidməti ixtisası üzrə magistr

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
tahir_90@mail.ru

Tarixi – mədəni turizm və ekskursiyalar

Historical – cultural tourism and excursions

Историко – культурный туризм и экскурсии

Abstract: What is cultural heritage tourism? Cultural heritage tourism
is the presentation of any country’s history, culture, monuments to tourists.
This type of tourism is widely used all over the world. Because it is unde-
niable that, cultural heritage tourism is one of the important factors that af-
fect development of tourism and do country attractive for tourists. In
addition, tourists who travel to any country, interest with history, culture
and artifacts which showing lifestyle of aborigines.

Key words: monument, heritage, culture, tourism, excursion, history,
tourist.

Резюме: Что такое культура исторический туризм? культура ис-
торический туризм является презентация истории, культуры, памят-
ники любой страны для туристов. Этот вид туризма широко
используется во всем мире. Потому что нельзя отрицать, что, культуро
исторический туризм является одним из важных факторов, влияющих
на развитие туризма и сделать страну привлекательной для туристов.
Кроме того, туристы, которые путешествуют в любую страну, интерес
с историей, культурой и артефакты, показывающие образ жизни або-
ригенов. 

Ключевые слова: памятник, наследие, культура, туризм, экскур-
сии, история, турист.

Tarixi mədəni memarlıq abidələri – öz həcm-plan həllini kifayət qədər
saxlayan qurmalar, müxtəlif təyinatlı memarlıq-inşaat binaları, yardımçı
obyektlər, mühəndis kommunikasiyaları; məskənsalma (şəhərsalma)

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы
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abidələri; ərazisinin əksər hissəsi memarlıq, tarixi-mədəni sənətkarlıq
abidələri və tikililər ilə tutulan, ənənəvi məhəllələrə bölünən, bəzən də qala
divarları ilə əhatə edilən, küçə şəbəkəsini və mühəndis kom mu -
nikasiyalarını qismən saxlayan yaşayış məntəqələri, bağ-parklar, xiyaban-
lar, incəsənət nümunələri; yeni yaranmış memarlıq abidələri; öz həcm-plan,
bədii-estetik, istismar-funksional və texniki-konstruktiv həllinə görə uzun
ömürlü memarlıq binaları və qurmaları; kiçik memarlıq formaları;
monumentlər, obelisklər, fəvvarələr, şəlalələr, bulaqlar, hovuzlar, köşklər
və ərazidə xüsusi mövqe tutan başqa yaradıcılıq obyektləri (1). 

Tarixi – mədəni turizm hər hansı yerin tarixi – mədəni abidlərini,
muzeylərini, xalqın adət ənənələrini və yaşayış tərzini öyrənmək məqsədi
ilə həyata keçirilən fəaliyyət növüdür (2). Tarixi – mədəni turizm
abidələrinə yuxarıda təsnifləşdirilən abidələrdən memarlıq və tarixi
abidələrin bir qismini misal göstərmək olar. Memarlıq abidələri tikildiyi
dövrdən asılı olmayaraq öz dövrünün və bugünün memarlıq üslubuna,
gözəlliyinə, unikallığına görə özünəməxsusluğu olan abidələrdir. Tarixi
abidələr isə memarlıq baxımından çox da önəm kəsb etməyən, ancaq
gördüyü mühüm döyüşlər və ya hadisələrə görə məhşurlaşan, və hansı
dahiyə ev sahibliyi etmiş və s kimi tarixi özəlliyi olan abidələrdir.Məhz elə
turizmdə də əsasən bu tip abidələr istifadə edilir.

Avropa Birliyini əhatə edən ölkələrdə aparılan bir tədqiqatda məlum
olmuşdur ki tarixi – mədəni turizmlə məşğul olanlar yüksək gəlirli və
yüksəl təhsilli iş adamları olur ki bu da danılmaz faktdır ki statistikaya görə
ən çox səyahət edənlər də məhz o sinfə aid insanlar olur.

Turizm üzrə mütəxəssislərin, sözlərinə görə, ilin bütün fəsillərində
turistləri cəlb etmək istəyən ölkələrdə tarixi - mədəni turizmin inkişafına
xüsusi önəm verirlər (3). Çünki tarixi - mədəni turizm mövsümlə əlaqəli
deyil. Bəli bügun bir çox turizm ölkələri üçün mövsümilik problem olaraq
qalır və bunu bəzən aradan qaldırmaq üçün milyardlarla pul xərcləyirlər.
Çünki turizmin mövsümiliyi o sahədə calışanların da müddətli çalışması
deməkdir. Bunun da çıxış yolu qış turizmin növünü yaratmaqdan əlavə
həm də bu turizm növünü daha da inkişaf etdirməkdir. Bəzi turizm ölkələri
bu sahədə hiyləyə də yol atırlar. Belə çox yerdə eşitmişik ki, tarixi abidə
çay və ya gölü hər hansı mifik bir hadisə və ya rəvayətlə əlaqələndirirlər.

Tarixi – mədəni turizm daha çox ekskursiyalar şəklində fəaliyyət
göstərir. Ekskursiya Dərketmə məqsədi ilə həyata keçirilən səyahətdir. Tur-
izm firmalarının məşğul olduğu, turizmin daha çox yayılmış formalarından
biri olmaqla yanaşı müxtəlif region və ölkələrin tarixi, mədəni, təbii və b.
diqqətəlayiq sərvətləri ilə insanların tanış olmaq arzusudur. Dərketmə
kurortda istirahət zamanı da həyata keçirilə bilər, yəni, istirahət müddətində
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turistlər ekskursiyalarda iştirak edərək hətta, başqa şəhərlərə getmək imkanı
da qazanırlar. Bir çox ölkələrdə dərketmə səyahətlərinin xarakterik
xüsusiyyəti, onun uzaq məsafələrə təşkil edilməsi və bir səyahət
müddətində daha çox ölkə və şəhərlərdə olmaq şansının verilməsidir.

İnsanlar həmişə səyahət ediblər. Öz qəbiləsinin yaşadığı məskənlərin
ətrafından başlanan ibtidai səyahətlər daha sonralar uzaq səfərlər, dəniz və
çaylarla edilən səyahətlərlə əvəz olunmuşdur. Səyahət müəyyən məqsəddən
asılı olmayaraq, insanların məkan və zaman çərçivəsində öz yerlərini
dəyişməsidir. Hazırda dünyanın əksər dövlətlərində müasir turizm hərəkatı
XX əsrin fenomeni adlandırılır. Həqiqətən də belədir, bu gün şahidi
olduğumuz turizm, texnikanın, insanlar arasındakı humanitar münasi -
bətlərin, təhlükəsizlik prinsiplərinə riayət etməklə, dünyanın hər yerinə
səyahət etmək imkanının yaranmasının nəticəsidir. XX əsrin fenomeni
sayılan turizm hazırda dünyanın bir sıra ölkələrində 240 milyondan çox
insanın məşğuliyyətini təmin edən və demək olar ki, bütün sənaye sahələri
(38 sənaye sahəsi) ilə əlaqəli fəaliyyət göstərən, geniş maddi bazaya malik
və sürətlə inkişaf edən sahəyə çevrilmişdir. Turizm çox yerdə Fransız
mənşəli söz kimi götürülsə də, əslində latın mənşəli söz olmaqla dövrə vur-
maq etmək deməkdir. 

Turist istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idraki (tarix və
mədəniyyət sərvətlərindən bəhrələnmə və s.), iş-peşə (vəzifə borclarının
icra edilməsi istisna olmaqla), idman və dini məqsədlərlə getdiyi ölkədə
(yerdə) ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərtilə, 24 saatdan 12 ayadək
müddətdə müvəqqəti olan şəxsdir (5). Dərketmə məqsədi ilə həyata
keçirilən və müddəti 24 saata qədər olan səyahətə isə ekskursiya deyilir.

İngiltərəli keşiş Tomas Kuk müasir turizmin banisi hesab olunur. O,
1841-ci ildə dəmir yolu vasitəsilə ilk kütləvi gəzinti təşkil etmişdir. Bu
səyahətdə 571 nəfər adam iştirak etmişdir (6). Bu onun turizm
fəaliyyətinin, həmçinin müasir turizmin, turizm sahəsinin başlanğıcı idi.
Həmçinin dəmir yolları beynəlxalq turizmin gələcək inkişafı ilə bağlı bütün
tədbirlərin və reklamın müəyyənləşdirilməsini də öz üzərinə götürmüşdü.

Turizmi mədəni – tarixi turizmsiz düşünmək qeyri-mümkündür.
İstənilən turist səfər etdiyi ölkənin mədəniyyəti tarixi haqqında məlumatlar
əldə etmək istəyir. Dərketmə ekskursiyalarından istifadə etməklə öklənin
mədəniyyəti, tarixi ilə tanış olur. Həmçinin ölkələr də öz mədəniyyət və
tarixi nümunələrini sərgiləməkdə maraqlıdırlar. Bu həm ölkənin
mədəniyyətini, tarixi yaymaqla yanaşı, həm turistləri ölkədaxili gəzməyə,
bir yerdə qalmamağa sövq edir.

İnsanlar məsələn səfər etdikləri yerlərdə UNESCO – nun mədəni-irsi
siyahısına daxil edilmiş və ya varsa dünyanın 7 möcüzəsini görmək

Tahir Əliyev

54



istəyirlər. Hətta çox vaxt sırf adibələrə, tarixə mədəniyyətə görə də ölkəyə
səfər edirlər. Belə yerlərə Yunanıstan, İtaliya və s. Kimi yerləri misal
göstərmək olar.

Turizm sənayesində ən çox istifadə olunan tarixi abidələr. Dünyanın
yeni 7 möcüzəsi:

Çiçen-İtza – Mayya mədəniyyətinə aid şəhər. Çiçen İtza (Kukulkan)
piramidası e.ə. 800-cü ildə indiki Meksikanın Yukatan yarımadasında
salınmış Mayya mədəniyyətinə aid Çiçen İtza antik şəhərində yerləşir.
Həmin şəhərdə yerləşdiyi üçün əsl adı Kukulkan olan piramida daha çox
Çiçen İtza adı ilə tanınır.

İsa Məsihin heykəli (port. O Cristo Redentor) — 38 metr hündürlüklü
bu heykəl Braziliyada Rio de Janeyro şəhərinə təpədən baxan Corcovado
təpəsinin üzərində yerləşdirilmişdir. Heykəl beş il müddətində hazırlanmış
və 1931-ci ildə açılış edilmişdir.

Çin Səddi – insan əli ilə düzəldilmiş yeganə tikilidir ki, kosmosdan
görünür. Bu nəhəng qurğunun əsas materialı dağ süxurları və torpaqdır.
Ona kərpicdən üzlük çəkilib. Sarı dənizin Lyodun körfəzinin sahillərindən
başlayıb, Çinin şimal sərhədləri boyunca uzanan və Qobi səhralarından
keçən səddin ümumi uzunluğu 4250 kilometrdən artıqdır. Böyük Çin səddi
ilk dəfə e.ə. 220-ci ildə Çin imperatoru Çin Şi-Xuandi tərəfindən cəmi on
ilə tikilmişdir.

Maçu Pikçu (keçua Machu Pikchu - Qoca Zirvə) – Antik İnk şəhəri.
Bəzən "inklərin itirilmiş şəhəri" də adlandırılır. Qədim şəhərçik yer
üzündən silinmiş qədim inklərin rəmzi hesab olunur. Dəniz səviyyəsindən
2,430 metr yüksəklikdə yerləşir. Şəhər mərkəzi And platosundan
başlayaraq Amazon meşələrinin Urubamba çayına qədər uzanmaqdadır.
Bu şəhər dağlarda müqəddəs məkan kimi hazırlanmışdır, inklərin rəhbəri
Paçakutek tərəfindən imperiyanın zəbt olunmasının 100 illik yubuleyinə
həsr edilmişdir.

Petra – Nəbatilər dövləti paytaxtı. Nəbatilər dövləti paytaxtı Petra
olmuşdur. Yunan mənşəli olan bu sözün mənası "daş" deməkdir. Nəbatilər
öz evlərini dağın qoynunu oyaraq düzəltdiklərinə görə ora belə
adlandırılmışdır. Deyilənə görə ərəbcə o məhəllənin adı "hisni səl’" qaya
divar (sıldırm qala) olmuşdur. Onların evlərinin qalıqları hələ də Musa
vadisində Harun dağının yüksəkliklərində (İordaniya ərazisindədir)
qalmaqdadır.

Flavi amfiteatrı (lat. Amphitheatrum Flavium) və ya Kolizey (lat.
Colosseum, it. Colosseo) – Qədim Romanın ən əzəmətli tarixi abidəsi olub,
dünyada ən böyük antik amfiteatr sayılır. Eskvilin, Palatin və Çelio
təpələrinin arasında yerləşir. Flavi sülaləsinin nümayəndələri (Vespasian,
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Tit, Domisian) tərəfindən tikildiyinə görə Flavi amfiteatrı adlandırılmışdır.
Tikinti eramızın 72-ci ilində başlamış, 80-ci ildə başa çatdırılmışdır.

Tac Mahal – Hindistanda tikili. Dünyanın yeni yeddi möcüzəsindən
biri. Təbrizdən gətirilən türk memarlarının yaratdığı bu tikili dünyanın ən
gözəl, ən möhtəşəm türbəsidir. Hindistanda Baburlular dövrünün memarlıq
xarüqələri çoxdur və bunlar bü gün bütöv şəkildə durmaqda, seyr edənləri
heyran qoymaqdadır. Bu gün Pakistanın ən çox turist cəlb edən yerlərindən
biri olan Lahur sarayı, həmin şəhərdə dünyanın ən geniş və yaraşıqlı
Padşah məscidi, Aqra, Dehli, Heydərabad və digər şəhərlərdəki saray və
camelərin hər biri ayrılıqda bütöv memarlıq şah əsərləridir.

Bunlar dünyada ən çox tanına və ən çox səyahət edilən turizm
abidələridir. Hər il milyonlarla insan bu abidələri ziyarət edir. Bu və ya
digər şəkildə brend olmuş abidələrə tez – tez rast gəlmək olar. Və bunlar
haqqında olan sənədli filmlər, kinolar, məlumatlar insanlar da daha da
maraq yaradır. Tarixi mədəni abidələr ölkəyə turizm cəlb etmək üçün bir
nömrəli reklam xammalı hesab olunur. Hər hansı bir ölkənin turistik reklam
çarxına baxanda orada ancaq təbiət gözəlliyi, tarixi abidələr, mədəniyyət
nümunələri və müasir tikililəri görmək mümkündür.
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Qax inzibati rayonunda turizmin inkişaf potensialı

Tourism potential of Gakh administrative region

Туристический потенциал Гахского административного района

Abstract: Tourism industry developes year by year. That`s why
Azerbaijan must keep pace with new tendencies, otherwise it will be un-
avoidable to fall behind. Taking into account that Gakh is one of the most
favorable regions of Azerbaijan, it is necessary to develop its tourism po-
tential. Current situation of tourism in Gakh region and its development
perspectives were interpreted in this article. Also public catering enter-
prises and modern circumstances of infrastructure are stressed. İn short,
the article contains brief information about possibility of tourism activi-
ties in Gakh.

Key words: New tendencies, tourism perspectives, public catering,
current infrastructure, tourism potential, tourism policy.

Резюме: Индустрия туризма развивается с каждым годом. По-
этому Азербайджан должен идти в ногу с новыми тенденциями, в про-
тивном случае отставание будет неизбежно. Взяв во внимание тот
факт, что Кахи является одним из наиболее благоприятных регионов
Азербайджана, необходимо развивать его потенциал туризма. Сего-
дняшнее положение туризма в Кахском районе и его перспективы раз-
вития были истолкованы в этой статье. А также прикоснулись к теме
текущего состояния предприятий общественного питания и инфра-
структуры. Одним словом, статья содержит краткую информацию о
возможности туристической деятельности в Кахи.

Ключевые слова: Новые тенденции, перспективы туризма, об-
щественное питание, существующая инфраструктура, туристический
потенциал, политика туризма.
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Turizm dünyada ən çox iş yeri təklif edən və qadınların, miqrantların,
natamam təhsilli insanların rahatlıqla çalışa biləcəyi sahədir. Ən əsası da
bu sahədə müxtəlif bacarıqlara və təhsilə sahib olan insanlar çalışa bilər.
Bir çox ölkələrdə turizm sahəsində çalışan əhalinin üzləşdiyi əsas problem
turizmin mövsümi xarakter daşımasıdır. Məsələn, Azərbaycanda turizm
mövsümü bəzi regionlarda 3-4 ayı əhatə edir. İlin əksər vaxtı işsiz qalmaq
əhalini maddi cəhətdən qane etmir, bu amilin özü də turizmə cəlb olunan
işçi sayına təsir edir. İlboyu məşğulluğu təmin etmək üçün turizmin
mövsümdən asılı olmayan istiqamətlərini də inkişaf etdirmək lazımdır. 

Turizm daha çox beynəlxalq səviyyədə nəzərdən keçirilsə də,
ölkədaxili turizmin əhəmiyyəti gözardı edilə bilməyəcək qədər böyükdür.
Belə ki, ölkənin beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiya edə bilməsi üçün
ilk növbədə ölkədaxili turizm inkişaf etdirilməlidir. Qax rayonunda da bu
problemlərin həlli istiqamətində aparılan işlər turizmin inkişafına şərait
yaradır. 

Bu gün dünyada turizm sürətlə inkişaf edən iri biznes sahəsi hesab
olunur. Turizmin perspektivi mədəni-tarixi irs, əlverişli təbii şərait və
nəqliyyat kimi amillərdən asılıdır.

Mədəni-tarixi irs baxımından Qax ölkəmizin olduqca zəngin bir
guşəsidir. Regionda aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində Neolit, Tunc,
İlk dəmir dövrlərinə aid çoxlu yaşayış yerləri və kurqanlar aşkar edilmişdir.
Tarixi mənbələrdən məlumdur ki, hələ eramızdan əvvəl VII əsrin
əvvəllərində Qaxın ərazisi Skif çarlığının tərkibinə daxil olub. Qaxda
addımbaşı Skif çarlığının, onun əsasını qoyan türk tayfalarının(skif, sak)
izlərinə rast gəlinir. Sak tayfalarının Qaxın etno tərkibində mühüm yer tutan
saxurların sələfi olduğu güman edilir.

İnzibati rayon ərazisində 2-si dünya, 18-i ölkə və 48-i yerli əhəmiyyət
daşıyan 68 tarixi abidə mövcuddur. Ləkit kəndindəki V əsrə aid məbəd,
VI-VII əsrlərə aid kompleks məbədlər; Qum kəndində V-VI əsrlərə aid
məbəd; İlisu kəndində Sumuq qala, Beşbulaq, Ulu körpü abidələri, habelə
məscid və qalalar; Ağçay kəndində Oğlan qala, Qız qala; Oncallı kəndində
Oğuz qəbiristanlığı, Sırtqala(XVIII əsr); Qax şəhərinin İçəribazar
küçəsində Qala qapısı və divarları, habelə rayon ərazisində yerləşən onlarla
digər abidə və tarixi incilər ziyarətçilər üçün böyük maraq kəsb edir. Yerli
feodal, İlisu sultanı Adı Görklü bəy XVI əsrdə Qax qalasını tikdirmişdir.
Bu gün Qax şəhəri yerli əhali tərəfindən “İçəribazar” adlandırılan “Qax
qalası”nın yerləşdiyi ərazi daxilindən və həmçinin XVIII əsrə aid
Qaxmuğal məscidinin əhatəsindən genişlənərək müasir görkəmini almışdır.
İçəribazar XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəllərindən yaşayış, mədəni
əyləncə və xalq yaradıcılığı tədbirlərinin, eləcə də milli bayramların
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keçirilməsi yeri kimi də öz funksiyasını davam etdirir. Bu günkü İçəribazar
tarixi abidə kimi Azərbaycanın ən cəlbedici və maraqlı turizm
mərkəzlərindən biri hesab olunur. Hal-hazırda İçəribazar özünün ikinci
çiçəklənmə dövrünü yaşayır. Şimal və cənub istiqamətindəki qapılar bərpa
olunmuş, turistlərə xidmət göstərəcək dükanlar tikilmişdir, bazar
meydanında isə “yaşıl teatr” fəaliyyət göstərməkdədir. Yaşıl teatrda bayram
və digər tədbirlərlə bağlı konsertlərin keçirilməsinə baxmayaraq, turistləri
cəlb edəcək yeni proqramlar tərtib olunmur. Klassik və müasir əsərlərin
səhnələşdirilməsi diqqətçəkən faktor ola bilər. Belə ki, rayonda istedadlı
gənclər də kifayət qədərdir.

Rayonun coğrafi mövqeyi, iqlimi, təbiəti də turizm baxımından
əlverişlidir. Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşən Qax rayonu Gürcüstanla
həmsərhəddir. Kürmük, Qaşqaçay və Əyriçay çayları sərhəd boyunca axır.
Dağlardakı göllər və şəlalələr bu yerlərin bəzəyidir. Rayonun cənubunda
quru subtropik, mərkəzdə qismən rütubətli subtropik, dağlarda isə mülayim
iqlim müşahidə olunur. Yayda ən yüksək temperatur +410 С olur. Bu cür
yüksək temperatur Acınohur gölünün sahillərində müşahidə olunur. Qışda
ən aşağı temperatur dağların zirvəsində -450 С-ə çatır. Bu da qış turizm
növlərinin təşkili üçün əlverişlidir.

Rayon müalicə-sağlamlıq turizminin inkişafı üçün geniş perspektivə
malikdir.Bol mineral su ehtiyatlarının mövcudluğu rayonda iqlim-balne-
oloji kurort zonalarının yaradılmasını zəruri edir. İlisu və Sarıbaş
kəndlərindəki termal bulaqlar dövri-qədimdən xalq təbabətində yel
xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunur. Hamam çayı sahilindəki Oğlan
bulaq, Qız bulaq və hamam adlanan hovuz buraya gələn yüzlərlə xəstəyə
şəfa verir. Yerli əhali “İlisu hamamı”na ziyarət yeri kimi yanaşdığına görə
heç kəs bu ərazilərdə neqativ hallara yol vermir. Yaxın keçmişəcən bu
bulaqların suyu hədər yerə axıb gedirdi. İndi həmin bulaqların suyu boru-
larla “Ulu dağ” istirahət mərkəzinə gətirilir. Sağlamlığı əsrarəngiz İlisu
hamamına getməyə əl verməyən insanlar hər cür şəraiti olan rahat otaqlarda
bu müalicəvi sudan lazımınca istifadə edir (3).

Rayonda ovçuluq və balıqçılıq üçün də geniş imkanlar var. Qanıx -
Əyriçay vadisində düzənliklər və dağətəyi əsas ovçuluq zonalarıdır.
Balıqçılıq üçün isə Əyriçay, Qapıçay, Qanıx çayları və Lələli kəndi
ərazisinin su hövzəsi(axmaz) münasibdir. Rayonun mərkəzi, Qax şəhəri
dəniz səviyyəsindən 500 m yüksəklikdə Kürmükçayın sahilində, Böyük
Qafqaz dağlarının meşəli cənub yamaclarında salınmışdır. 

Qaxda kənd yaşıl, müalicə, istirahət turizmi daha geniş yayılmışdır.
Bunların arasında ən inkişaf etmişi kənd yaşıl turizmidir və əsasən yerli
turistlərin istifadə etdiyi sahədir. Hazırda Qaxın İlisu, Ağçay, Qaşqaçay,
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Çinarlı, Qum kəndlərində kənd yaşıl turizmindən onlarla ailə yararlanır.
Rayonda həmçinin mövsümi ovçuluq, atçılıq, dağ, qış və digər turizm
növlərinin inkişaf etdirilməsi üçün də münbit şərait vardır. Qaxın ən
mənzərəli yerləri rayon mərkəzindən 12-20 km məsafədədir.

Yerli sakinlərin ev şəraitində şərab istehsalı diqqəti daha çox çəkir.
Rayonun florası(şabalıd, qoz, fındıq, palıd, vələs, qarağac və s.) və
faunası(maral, dağ keçisi, qaban, ayı, canavar, dovşan, qırqovul, kəklik,
dağ şahini, çalağan, turac, dolaşa və bülbül) zəngindir. 

Subregion etnik qruplar ilə də(ruslar, avarlar, ləzgilər, saxurlar, tatar-
lar, ingiloylar və s.) turistləri cəlb edə bilər. 

Üç tərəfdən uca dağlarla əhatələnmiş Qaxda həmçinin geniş yaşıl
düzənliklər də vardır ki, elit istirahətə meylli insanlar qolf oyunundan mak-
simum zövq ala bilər. Əslində Qaxın təbiətindən istifadə edib bölgədə
analoqu olmayan turizm mərkəzi yaratmaq olar. Qaxda aeroport tikilsə,
dünyanın müxtəlif ölkələrindən xarici turistləri cəlb etmək mümkün olar.
Bununla həm də rayonda işsizlik problemini nisbətən aradan qaldırmaq
olar.

Rayonda qastronomiya turizmi də inkişaf edə bilər. Hərçənd Qaxa
səfər edənlər rayonun ləziz təamlarını: sürhüllü, qırs, xingili və s.
daddıqdan sonra bir daha bu regionu unutmur, yenə də rayonun bu
aspektdən təbliğ olunması böyük gəlir gətirə bilər. Qurmanların təəccübünə
səbəb ola biləcək məsələ budur ki, Qaxın milli xörəklərinin hamısı
xəmirdən hazırlansa belə dadları fərqlidir və rahat həzm olunur. Çox güman
ki, bu, xörəyin yanında servis olunan ənənəvi əlavələrə görədir. Yüksək
dağlıq ərazilərdə əhalinin tarixən qoyunçuluqla məşğul olması, qışın çox
sərt keçməsi yerli sakinləri qış tədarükü olaraq qoyun, keçi ətini qaxac
etməyə vadar etmişdir. Müasir dövrdə yaşayışın nisbətən rahatlaşmasına
rəğmən keçi qaxacı ilə bişirilmiş sürhüllü yeməyi delikates olaraq qalır və
əgər Paris dedikdə ağla ilk gələn şey Eyfel qülləsidirsə, rayonda bircə dəfə
bu xörəyi dadmış turist Qax dedikdə ilk öncə sürhüllü yeməyini
xatırlayacaqdır.

Xarici ölkələrdə qastronomiya turizminə böyük önəm verilir. Yeni Ze-
landiyada qonaqlara fransız mətbəxi üzrə kurslar təklif olunur, ilboyu daxili
və xarici turistləri cəlb etmək üçün yemək və şərab festivalları keçirilir.
Fransa və İtaliya şərabına, Hollandiya pendirinə, Çin mətbəxinin
fərqliliyinə, Türkiyə mətbəxinin çeşidliliyinə görə qastronomiya məqsədilə
səhayət edən turistlər tərəfindən tərcih edilir. 

Qaxda da yüksəkkeyfiyyətli şərab həvəskarları üçün hər cür imkan
var, lakin lazımi şərait yaradılmayıb. Əgər yaradılarsa, bu nəinki qas-
tronomiya, eləcə də kənd turizminin inkişaf etməsinə dəstək olar. Lokal
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mətbəx özünəxas, dağ çiçəkləri ilə məxsusi çalar verilmiş ağartı
məhsulları(çiçəkli pendir, məgəc) ilə də öyünə bilər.

Qax rayonunun 2015-ci il üçün “Azərbaycanın milli mətbəx paytaxtı”
elan edilməsi ilə əlaqədar İçəribazar tarixi-mədəniyyət mərkəzində “Ulu
dad” milli mətbəx festivalı keçirilmişdir. Bu çərçivədə tədbirlər ilboyu
davam etmişdir.

Turizmi inkişaf etdirən hər bir ölkə ondan maksimum iqtisadi effekt
əldə etməyə çalışır. Turizmin iqtisadi effektliliyi onun dövlət səviyyəsində
təşkilindən, turizm xidmətlərinin səviyyəsindən, turizm firmalarının is-
tehsal-xidmət sahəsindən qazanc əldə etməsindən asılıdır. Beynəlxalq tur-
izm bazarı bu sahədə iqtisadi fəaliyyətin effektivliyinin hesablanmasını da
tələb edir.

Turizmin sürətlə inkişaf etdirilməsi üçün infrastruktur ən önəmli
amildir. Bunu Dubay əmirliyinin timsalında görmək olar. Turizm infra-
strukturunun genişləndirilməsi ilə bağlı işlər davam etdirilir. Rayonda
yaşamaq üçün hər bir şərait vardır: 5 ulduzlu EL Resort oteli, Eden Park
oteli, Ulu Dag Resort və Green Park Resort turizm kompleksləri, “İmpro-
teks” turizm və istirahət mərkəzi, “İlisu” və “Şəfa” müalicə pansionatları
fəaliyyət göstərir. Habelə kiçik ödəniş etməklə yerli sakinlərin evlərində
də qalmaq olar. Belə ki, Qax əhalisinin göstərdiyi qonaqpərvərlik brend
otellərinkindən heç də əskik deyil. Bu, turistlər üçün həm iqtisadi cəhətdən
sərfəlidir, həm də rayonu daha yaxşı dərk etmək baxımından səmərəlidir.

“El Rosert” otelinin Konfrans Mərkəzinin açılışında Prezident İlham
Əliyev də iştirak etmişdir. Bütün infrastrukturun müasir səviyyədə
qurulduğu Konfrans Mərkəzində beynəlxalq miqyaslı mötəbər toplantılar
keçirilə bilər ki, bu da ilboyu aktual olan işgüzar turizmin inkişafına təkan
verər (4).

Yüksək tələblərə cavab verən otellərlə yanaşı, ekonom sinifdən
turistlər üçün 1, 2, 3 ulduzlu otellərin də açılması rentabelliliyi artırmağa
kömək edə bilər. İnkişaf etmiş ölkələr bu təcrübədən yararlanaraq daha çox
turist cəlb edir. Azərbaycanda isə sahibkarlar daha çox beşulduzlu otellər
açmağa meyllidir. Halbuki Eurovision 2012 və Avropa oyunları zamanı az
ulduzlu otellərə nə qədər tələbat olduğu aydın oldu.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramları çərçivəsində
həyata keçirilən tədbirlər Qax şəhərinin, qəsəbə və kəndlərin simasını
dəyişdirmişdir. Müasir tələblərə uyğun inşaat işləri həyata keçirilərkən
qədim memarlıq nümunələri ilə sintez təşkil etməsi təmin olunur. Daha
nəzərəçarpan layihələr isə infrastrukturun təkmilləşdirilməsi müstəvisində
gerçəkləşdirilmişdir. Mərkəzi küçələrdə hərəkətin ikizolaqlı olması gediş-
gəlişi asanlaşdırmaqla yanaşı, şəhərə xüsusi yaraşıq verir. Mərkəzi prospekt
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və küçələrin yaxınlığındakı evlərin dam örtüyü, qapıları, fasad hissəsi
dövlət vəsaiti hesabına və rayonun memarlıq üslubunu qorumaqla
yenilənib (5). 

Qax rayonunda həyata keçirilən iri infrastruktur layihələrindən biri
də magistral yolların çəkilməsidir. Buna misal olaraq Qaxla Şəkini
birləşdirən yeni salınmış avtomobil yolunu göstərmək olar. Yolun keçdiyi
Kürmük çayı üzərində nəhəng körpü də inşa olunmuşdur. Avtomobil yolu
Şəki və Qax şəhərləri arasında nəqliyyat əlaqəsinin yaxşılaşmasına, hazırda
istifadə olunan 77 kilometr məsafənin 42 kilometr qısaldılmasına imkan
verib. Bu yol Şəki rayonunun 28 mindən çox əhalisi olan 21 yaşayış
məntəqəsini, Qax rayonunun 2 mindən artıq əhalisi olan 6 məntəqəsini
birləşdirir.

Lakin hələ də Qaxın ən məşhur, alimlər yurdu kimi tanınan İlisu
kəndində maraq dairəsini bir az genişləndirmək istəyən turistlər kəndin
yaxınlığındakı şəlaləyə gedib foto çəkdirməklə istirahətini yekunlaşdırır.
Xidmət sahələrinin əksəriyyəti İlisuda yoxdur. Buna görə də turistlər, hətta
yerli sakinlər aptek, bərbərxana və s. kimi xidmətlərdən yararlanmaq üçün
rayon mərkəzinə getmək məcburiyyətində qalırlar. Kənd haqqında fotolu
məlumat bukletləri, kəndin tarixi xəritəsi kimi vasitələrin yoxluğu da mənfi
təsir bağışlayır. Kəndin yolları da, təəssüf ki, pis vəziyyətdədir (6).

Qax rayonunda diqqət çəkən əsas məqamlardan biri də şəhərdə yeni
parkların salınması, mövcud parkların yenidən qurulmasıdır. Heydər
Əliyev parkı, şəhər parkı, Gənclik parkı və digər istirahət məkanları şəhər
sakinlərinin asudə vaxtlarında ən çox üz tutduğu yerlərdir. 

Qax şəhərinin su təchizatı sistemi ötən əsrin 60-cı illərinin sonunda
yaradılıb. İndiyə qədər şəhər sakinləri Kürmük və Qum çaylarının,
həmçinin subartezian quyularının sularından istifadə ediblər. Bir müddət
öncə Qax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri kompleksi
istifadəyə verilib. Layihəyə əsasən, İlisu kəndinin yaxınlığındakı bulaqlar-
dan Qax şəhərinə gətirilən su həm yeni qurulmuş, həm də mövcud şəbəkə
vasitəsilə əhaliyə verilir. Buradan Qax şəhərinə qədər 6-7 kilometr
uzunluğunda magistral su kəməri çəkilib, hər birinin tutumu 1000 m3 olan
altı anbar tikilib. Qax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri kom-
pleksi istifadəyə verilmişdir.

“Elektron hökumət” layihəsi çərçivəsində rayonun bütün inzibati ərazi
dairələri üzrə nümayəndəlikləri və 20 kəndin əhalisi sürətli internet xidməti
ilə təmin olunmuşdur. 

Rayonda idman sahəsində dövlətin dəstəyi göz önündədir. Ümumi
tikinti sahəsi 9 min 220 m2, tikintialtı sahəsi 6 min 498 m2, yaşıllaşdırma
sahəsi isə 8 min m2 olan Qax Olimpiya İdman Kompleksinin idman
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zalında tamaşaçı yerlərinin sayı 480 nəfərlikdir. İnzibati binanın birinci
mərtəbəsində gənclərin informasiya mərkəzi, məlumat-qeydiyyat bölməsi,
40 nəfərlik kafe, həkim və inventar, eləcə də texniki otaqlar fəaliyyət
göstərir. İkinci mərtəbədə şahmat otağı, trenajor zalları, bilyard və stolüstü
tennis otağı yaradılıb. Kompleksdə müasir standartlara uyğun 410 yerlik
üzgüçülük hovuzu, həmçinin idmançılar üçün istirahət otaqları inşa
olunmuşdur. Kompleksin ərazisində ikimərtəbəli beş kottec inşa edilmiş,
süni ot örtüklü futbol stadionu tikilmişdir. Beləcə aktiv istirahət etməyə
üstünlük verən turistlərin də tələbatı ödənmiş olur.

Müasir dövrdə gənclər üçün idman yarışlarının keçirilməsi sevindirici
hal olardı. XX əsrin sonlarında ölkəmiz bu baxımdan daha fəal idi.
Məsələn,1980-ci ilin sentyabrında Azərbaycan SSRİ “Burevestnik” Tələbə
İdman Cəmiyyəti Qax rayonunda dağ turizmi üzrə yarış keçirib. “Моло-
дежь Азербайджана” qəzetinin baş redaktoru Nəcəf Nəcəfovun təşəbbüsü
ilə təşkil edilən bu yarış rayonun, həqiqətən, idman və dağ turizmi cəhətdən
diqqətəlayiq olduğunu göstərir. Ötən əsrdə Qaxda idman yarışları daha çox
keçirilmişdir. Hal-hazırda turizmin bu sahəsi durğunluq dövrünü yaşayır. 

Ümumilikdə rayon yeni inkişaf mərhələsindədir. Müsbət haldır ki,
həm tarixilik, milli-memarlıq xüsusiyyətləri qorunur, həm də müasir inkişaf
xətti sistemli şəkildə davam etdirilir. Qax rayonunda turizmin inkişaf
imkanlarının araşdırılması milli iqtisadiyyatımızın inkişafı, dövlət
büdcəsinin zənginləşməsi, yerli əhalinin məşğulluğunun təminatı, habelə
Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği işinə dəstək olacaqdır.
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Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində beynəlxlaq turizminin inkişaf
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Features of the development of international tourism in the United
Arab Emirates

Особенности развития международного туризма в
Объединенных Арабских Эмиратах

Abstract: In the article the dynamics of the development of tourism
in the UAE to come, driven and cost factors contributing to the develop-
ment of international tourism investigated. Here are the countries with the
UAE's tourism market, tourist flows, the main focus of the proposed
tourism services, according to the grouping of tourists arriving in the coun-
try is reflected in the article.

Key-words: international tourism, visiting tourism, hotel, economic
stimulus, tour (journey).

Резюме: В статье динамика развития туризма в ОАЭ, чтобы при-
быть, доходы и расходы, способствовали развитию международного
туризма исследованной. Вот страны с туристического рынка ОАЭ, ту-
ристических потоков, основной направленности предлагаемых
туристи    ческих услуг, в соответствии с группировкой туристов, при   -
 бы  вающих в страну находит свое отражение в статье.

Ключевые слова: международный туризм, приезжий туризм, го-
стиницы, экономический стимул, тур.

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (ərəbcə əl İmarət əl Arabiyyə əl
Müttəhidə) Ərəbistan yarımadasının şərq hissəsində Fars və Oman
körfəzləri sahilində yerləşir. Üç dölovlətlə, cənubda və qərbdə Səudiyyə
Ərəbistanı (457 km), şimalda Qətər, cənub-qərbdə Omanla (410 km)

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы
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həmsərhəddir. Əmirliklərin sahil xəttinin uzunluqları 800 km-ə bərabərdir.
BƏƏ tərkibində 7 əmirlik: Əbu-Dabi, Dubay, Şərca, Ərman, Rəs-əl –
Heyma, Umm-əl-Qayveyn və Füceyra daxildir. Ölkə ərazisinin 93%-i Əbu-
Dabi və Dubay əmirliklərinin payına düşür (1). 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini tеz-tеz "vеrgi cənnəti" аdlаndırırlаr.
Ölkənin vеrgi sistеminin özəlliyi оndаn ibаrətdir ki, BƏƏ-də nə
müəssisələrin gəlir vеrgisi (хаrici bаnklаr və nеft şirkətləri istisnа оlmаqlа
– хаrici bаnklаr gəlirlərinin 20%-i həcmində, хаrici nеft şirkətləri isə Əbu-
Dаbi əmirliyində gəlirlərinin 55%-i, bütün digər əmirliklərdə isə
gəlirlərinin 50% vеrgi ödəməlidirlər), nə də fiziki şəхslərin gəlir vеrgisi
mövcud dеyil. Gömrük rüsumlаrı dа çох məhdud хаrаktеr dаşıyır – rəsmi
оlаrаq zinət əşyаlаrı 10%-lik, digər iхrаc оlunаn mаllаr isə 4% lik vеrgiyə
cəlb еdilirlər. Prаktikаdа isə iхrаc еdilən mаllаrın əksəriyyəti vеrgiyə cəlb
оlunmur, əgər оlunurlаrsа bеlə, vеrginin həcmi 1%-dən аrtıq оlmur.
Həmçinin iki bələdiyyə vеrgisi mövcuddur. Bunlаr yаşаyış sаhəsinin
icаrəsi (5%), kоmmеrsiyа əmlаkının icаrəsi (10%), mеhmаnхаnа
хidmətləri və əyləncə (5%) vеrgiləridir. Ölkədə həm də ƏDV və sаtış
vеrgisi аnlаyışı yохdur (8).

Ölkənin vergi sisteminin təhlilindən aydın olur ki, turizm sənayesinə
qoyulan kapitalın əsas hissəsi vergiyə cəlb olunmur. Həmçinin xarici
şirkətlərin ölkədə tikdirdiyi turizm obyektlərinin çoxu vergidən azaddır və
ya sinvolik rəqəmlərlə vergi ödəyir. Bu da ölkənin bu sahədə daha çox uğur
qazanmasına imkan vermişdir. Aparılmış təhlillər göstərir ki, ökəyə turizm
sahəsinə cəlb olunan investisiyaların 35% xarici sərmayədarların payına
düşür ki, bu göstəricidə hər il artır. 

Аktivlərinin həcminə görə ən iri bаnklаr Abu-Dаbi milli bаnkı (Na-
tional Bank of Abu Dhabi), Dubаy milli bаnkı (National Bank of Dubai),
Emirates Bank International, Mashreq bank və Əbu-Dаbi kоmmеrsiyа
bаnkıdır (Abu Dhabi Commercial Bank). Ümumiyyətlə,ölkədə 21 yеrli
kоmmеrsiyа bаnkı və 26 хаrici kоmmеrsiyа bаnkı fəаliyyət göstərir.
Həmçinin 2 invеstisiyа bаnkı vаr (9).

Yеrli bаnklаr hеç bir vеrgi ödəmir. Хаrici bаnklаr isə,qеyd оlunduğu
kimi, gəlirlərinin 20%-ni vеrgi şəklində dövlət büdcəsinə ödəyirlər.Yеrli
bаnklаr BƏƏ-də qеyri-nеft invеstisiyаlаrının əksəriyyətini mаliy yələş -
dirirlər. İslаm bаnklаrının rоlu və nüfuzu sürətlə аrtmаqdаdır. Hələlik
оnlаrın əsаs fəаliyyət sаhəsi dаşınmаz əmlаkın tikintisini, özəl müştərilərin
və turizm üzrə tikinti хərclərinin mаliyyələşdirilməsidir. Turizm
sənayesinin maliyyələşdirilməsində komersiya bankları öz əhəmiyyətin
saxlayır. Bu sahəyə ayrılan kreditlərin yarıdan çoxun kommersiya bankları
verir. Turizminin inkişafının ilk illərində bu sahəyə yatırılan investisiyaların
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əksəriyyəti dövlət tərəfindən maliyyələşdirilirdisə, hazırda bu yükün altına
daha çox kommersiya bankları və xarici banklar girmişdir. 

Beynəlxalq turizm təşkilatının məlumatlarına görə, Cənub-Qərbi
Asiya son illər beynəlxalq turizminin inkişafına görə daha çox fərlənir. Illik
artım tempi isə 3-5% təşkil edir. 2014-cü ildə regiona gələn turistlərin 38%
BƏƏ payına düşür. Körfəz ölkələri arasında beynəlxalq turizmdən ən çox
gəlirləri BƏƏ (32,5%), ikinci yerdə isə Səudiyyə Ərəbistanı (22,4%)
götürmüşdür(5).

Beynəlxalq turizmdən gələn gəlirlərin dinamik olaraq artması XX
əsrin 80-ci illərindən başlayaraq bu sahəyə çəkilən xərclərin artması,
ölkənin neft sənayesindən sonra alternativ iqtisadi mənbə olaraq turizm
sektoruna prioritet istiqamət olaraq baxması ilə bağlıdır. Ölkədə turizm
sənayesinə ayrılan vəsaitlər son 20 ildə on dəfədən çox artmışdır. Bu da
BƏƏ-nin, xüsusilə Dubay şəhərinin beynəlxalq turizm mərkəzinə
çevrilməsinə imkan vermişdir. Bununla yanaşı, Dubay şəhərində azad iqti-
sadi zonanın təşkili, ölkədə münbit investisiya mühitinin yaradılması,
turistləri cəlb edən infrastruktur sahələrin genişləndirilməsi və
müasirləşdirilməsi qeyd olunan iqtisadi inkişafın əsasını təşkil edir. 

Şəkil 1. BƏƏ turizminin inkişaf dinamikası (5)

Şəkildən göründüyü kimi BƏƏ beynəlxalq turizminin inkişafı digər
təsərrüfat sahələri arasında üstün mövqe tutmuşdur. Hazırda beynəlxalq
turizmdən gələn gəlirlər neft sənayesindən sonra ikinci yeri tutur. Ölkədə
ümumi daxili məhsulun 45% neft sənayesinin, 40% isə beynəlxalq
turizmdən gələn gəlirlər təşkil edir (5).

Səfiyyə Məmmədli

66



Beynəlxalq turizmdə iştirak edənlərin sayı 2010-cu il ilə müqayisədə
2015-ci ildə 56,7% artmışdır. Turist axınlarının əsas istiqaməti Çin, MDB
ölkələri və Avropa İttifaqından gələnlər təşkil edir. Ölkədə 2014-cü il ilə
müqayisədə 2015-ci ildə gələn turistlərin sayında 5,6% artım olmuşdur ki,
bunun da əsas hissəsi Rusiya Federasiyasından gələn turistlərdən ibarət
olmuşdur. Avropa ittifaqı ölkələrindən gələnlər ümumi turist axınlarının
35 % təşkil edir. Rusiyadan gələn turistlər isə 16,3% təşkil etmişdir. Gəlmə
turizm üzrə ümumi artımın əsas hissəsi Dubay və Abu-Dabi əmirliyinin
payına düşür (5). 

BƏƏ gələn turistlər arasında Avropa ölkələrininn payının artması son
beş ildə bu sahədə fəaliyyət göstərən turoperatorların aktiv fəaliyyəti ilə
bağlı olmuşdur. Digər tərəfdən BƏƏ Avropa İttifaqına daxil olan 28 ölkə
üçün vizasız rejimin tətbiqi turistlərin kütləvi axının təmin olunmasına
imkan vermişdir. 

Ölkəyə gələn turistlərin məqsədinə görə qruplaşdırdıqda ənənəvi ola -
raq istirahət, əyləncə, işgüzar, macəra həvəskarları və eko turizm üstünlük
təş kil edir. Ərəb əmirliyini seçən turistləri buranın ilboyu çimərlikləri, müa -
sir əyləncə və istirahət mərkəzləri, dəbdəbəli otelləri, geniş ceşiddə şopinq
etmək imkanları, təklif olunan müxtəlif növ turlar və s. daha çox cəlb edir. 

Statistik məlumatların təhlilindən məlum olur ki, istirahət və əyləncə
turizmi seçənlər ümümi turist axınlarının 40%-ə qədərini təşkil edir.
Istirahət üçün isə əsas yer olaraq Dubaydakı otel və istirahət məkanları
daha çox seçilir. Beləki, ölkəyə gələn turistlərin 67%, həmçinin istirahət
və əyləncə məqsədilə gələnlərin 3\2 Dubay şəhərinə istiqamətlənir (9). Onu
da qeyd edək ki, Dubay şəhərinə gələn turistlərin sayının çox olması,
turoperatorların daha çox burada olan otellər və turagentliklərlə işləməsi,
ənənəvi işlənmiş turların mövcudluğu ilə bağlıdır.

Dubay başlıca olaraq dörd əsas hissədən ibarətdir. Bunlar Cümeyrah,
Burc Ərəb, Deira bölgəsi və Şeyx Zayed prospektidir. Şəhərin əsas gəzib-
görməli yerlərinə şəhəri iki hissəyə ayıran körfəz sahillərini, iki minarəli
Cümeyrah məscidini (Jumeirah Mosque), "Jumeirah Beach Hotel" ini, in-
gilis memar tərəfindən hazırlanmış "Burj- Al- Arab" otelini, ikonik üs-
lublarda inşa edilmiş məşhur ərəb göydələnlərini, “Dubai Marina”sını,
tarixi binaları ilə məşhur Burc Dubayı, əsas alış-veriş mərkəzi olan "Dubai
Mall" u və bir çox başqa yerləri göstərmək olar.

Dubayın ən qaynar və lüks hissəsi Cümeyrah bölgəsidir. Dünyanın 8-
ci möcüzəsi olan Palmiyə adası, dalğa şəklində olan 5 ulduzlu Jumeirah
Beach oteli və Burj-Al-Arab oteli də burada yerləşir. Bir tərəfdən Bəsrə
körfəzi, digər tərəfdən Hind okeanı Dubayın görünüşünə daha başqa
mənzərə qatır.
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Şeyx Zayed (Sheikh Zayed) küçəsi Dubayın ən geniş və uzun
prospektidir. Lüks restoran və barlar,“Dubay Dünya Ticarət mərkəzi”,
“Emirates Towers”, dünyanın ən böyük xizək mərkəzi olan “Ski Dubai”
da bu prospektdə yerləşir. Kosmik raket formasında olan 160 mərtəbəli,
dünyanın ən yüksək binası “Burj-Al-Khalifa” Əbu-Dabi əmirinin adını
daşıyır. Dünyanın ən sürətlə hərəkət edən liftinə, 124. mərtəbəsində dizayn
edilmiş hovuzu ilə dünyanın ən hündür hovuzuna malik olan bu göydələn
Dubayın simvoluna çevrilmişdir (10).

Burc Dubay və Deira arasında uzanan “Dubai Creek and Dhow”
kanalı Dubay sahillərində gəzintilər və turlar üçün ideal yerdir. Burada
çoxlu sayda müxtəlif modellərdə gəmi, qayıq və yaxtalar var.

“Dubai Marina Walk” göydələnlər arasında yaradılmış kafe, restoran,
parklarla əhatə olunmuş marinadır. Şəhər mərkəzində məşhur Emirates
Mall alış-veriş mərkəzi yerləşir ki, elə dünyanın ən böyük süni xizək
mərkəzi də burada yaradılmışdır. Zira bölgəsində 70 dən çox alış-veriş
mərkəzi var, bu da Dubayda istirahət edən turistlərin ən -çox gəldiyi yerlər
sırasına daxildir.

Şəhərin sənaye mərkəzləri ilə zəngin olan Festival City hissəsində
lüks oteller, geniş golf sahələri və müxtəlif ölkələrin pub, restoran və
kafeləri yerləşir. 

İlboyu yüksək temperatura malik Dubayın qumlu çimərlikləri, beach
partiləri ilə heç də Miami çimərliklərindən geri qalmır. Bunlar arasında ən
məşhuru Basrati çimərliyidir. Çimərlik partiləri, VİP gecə klubları, açıq
hava barları, zəngin və lüks ərəb restoranları, safari turları bu şəhərdə
səyahət edənlərin sayının artmasına səbəb olur. 

BƏƏ-nin şimalında yerləşən Əbu-Dabi bu ölkənin paytaxtı olmaqla
yanaşı, ikinci böyük şəhəri, siyasi-iqtisadi mərkəzidir. Tək bir ada üzərində
yerləşən və 200-dən çox adanı özündə birləşdirən şəhər iki körpü vasitəslə
yarımadaya birləşir.Çöl iqliminə malik olan Əbu-Dabiyə səyahət üçün ideal
vaxt oktyabr-fevral aylarıdır.

Dünyanın ən zəngin şəhərlərindən olan Əbu-Dabi keçmişin izlərini
saxlamaqla müasir və ənənəvi həyatı əks etdirir. Şəhər zənginliyini hündür
binalarda, lüks otellərdə, geniş bulvarlarda, qeyri- adi üslubda tikilmiş
göydələnlərdə, səssiz çimərliklərdə və möhtəşəm çöl safarilərində görmək
mümkündür.

Əbu-Dabi əmirliyində turistləri cəlb edən yerlər sırasında ilk öncə
“Dalğaqıran” (Breakwater) də yerləşən şəhərin əsas alış-veriş mərkəzi olan
“Marina Mall”, da shopping və bütün şəhər panoramasını əks etdirən “Sky
Tower” daxildir. “Marina Mall” un qarşısındakı “Heritage Center” köhnə
qayıqlar, palma liflərindən hazırlanmış qədim bədəvi evləri ilə əhatə
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olunmuşdur ki, bunlar da müasir şəhərin qədim tarixini və bədəvi ərəblərin
həyat tərzini əks etdirir. Bütün bunlardan başqa ənənəvi əl işlərinin,
sənətkarlıq nümunələrinin, hədiyyə və suvenirlərin hazırlanılaraq satıldığı
dükanlar da mövcuddur.

Adanın sahilində körfəz sularının yuduğu, palma ağacları ilə
bəzədilmiş 9 km uzunluğunda olan məşhur "Corniche" bulvari Əbu-Dabidə
turistlərin axın etdiyi məkanlardan biridir. Burada bir çox biznes və alış-
veriş mərkəzləri, parklar, restoran və kafelər, lüks otellər var. Bu otellərdən
biri də ərəb memarlığının xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən məşhur
“Emirates Palace Hotel” dir. Lüks otel istər görünüşü və gözəlliyi, istərsə
də yüksək xidmətləri ilə bütün turistləri daha çox cəlb edir. 

Şəhərin dərketmə turlarının təşkili üçün zəngin tarixi-memarlıq
abidələri və mədəniyyət-incəsənət mərkəzləri vardır. Burada 200 illik tarixi
olan “Əl-Məqtə” (Al-Maaqta) müdafiə qalası, Tunc və Dəmir dövrlərindən
qalma əşyaların və tikililərin saxlanıldığı Hili arxeoloji bağları, XVIII
əsrlərdə hökumət binası kimi istifadə olunan şəhərin ən qədim daş binası
“Qəsr-Əl-Hösn” (Al-Hosn Palace) (xalq arasında “Bəyaz qala” da adlanır)
kimi bir çox tarixi-memarlıq abidələri var.

Bunlardan başqa dünyanın ən böyük məscidi olan “Şeyx Zayed
məscidi” (Shekh Zayed) Əbu-Dabidə yerləşir.Məscid Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinin banisi və ilk prezidenti Şeyx Zayed ibn Sultan ən Nəhyanın
adını daşıyır. Məscid dünyanın ən böyük xalçası və çilçırağına sahib ol-
maqla iki dünya rekorduna malikdir.

Əbu- Dabi əyləncələri ilə də məşhurdur. Xüsusilə də, bədəvi çadırları,
ərəb musiqiləri və yeməkləri ilə qumlu səhralarda təşkil olunan safariləri
turistlərin istirahəti üçün geniş imkanlar açır. Avtomobil yarışları, dayvinq,
buzda konki və ya golf oynamağı sevənlər üçün də alternativlər turizm
növləri təklif olunur. Bunlardan başqa, “Yas ada”sında salınmış və dünya
ilklərindən olan “Ferrari World Theme Park”da 5,2 saniyədə 240 km sürətə
çata bilən roller coasterlər var ki,bura adrenalin sevən turistlərin əsas
məkanlarındandır.
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Abstract: The article is devoted to the climate, nature, geografical
location and historical monuments of Poland and contributes to the devel-
opment of excursions and businness tourism as well as different types of
active and passive types of tourism like beach and ski tourism. Also it talks
about the tourism policy of the country which strongly stimulates this de-
velopment, coming through multiple stages.
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Резюме: Статья посвящена климату, природе, географического
положения и исторических памятников Польши способствует разви-
тию экскурсий и делового туризма, а также различных видов актив-
ных и пассивных видов туризма, как пляж и горно-лыжного туризма.
Также политика туризма у страны, проходящий через несколько эта-
пов, сильно стимулирует это развитие.

Ключевые слова: Виды туризма в Польше, исторические памят-
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Polşa turizm üçün zəngin bir ölkədir. Avropada şimaldan cənuba
hərəkət etdikcə rəngarəng mənzərəsi olan nadir ölkələrdən biridir. Burada
qızıl qumlu Baltik dənizi çimərlikləri, möhtəşəm Mazur gölləri, Tatra
dağlarının zirvələri və Beskid dağlarının silsiləsi yerləşir.

71

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы

Tourism and hospitality studies



Polşada istirahət – müalicə-sağlamlıq müəssisələrində sağlamlığınızı
bərpa etmək üçün əla fürsətdir. Aktiv istirahəti sevənləri onun keyfiyyəti
və müxtəlifliyi cəlb edir: dağ-xizək, yelkənli,vindsörfinq, qolf, tennis,
balıqçılıq, atçılıq idman turizmi. Həmçinin Polşada Baltik dənizi
çimərliklərinə ekskursiyalar və Milli Parklara gəzintilərdə etmək olar. 

Polşada inkişaf etmiş turizm növləri bunlardır: dərketmə-ekskursiya
turizmi, dağ-xizək turizmi, müalicə-sağlamlıq turizmi, aktiv istirahət,
işgüzar turizm, ekoturizm, çimərlik və dini turizm.

Dərketmə və ekskursiya – Polşada ən məşhur turizm növlərindən
biridir. 20-yə yaxın qəsrin mövcudluğu, Polşanın tarixi-memarlıq
abidələrinin əksəriyyətinin UNESCO-nun mədəni irs nümünəsi olması
bura olan marağı daha da artırmışdır (4, s. 187). Həmçinin qeyd etmək
istərdim ki, Polşa öz növbəsində tranzit ölkə rolunu da oynayır. Buradan
Şərqi Avropa, Almaniya və Çexiyaya avtobus səfərləri təşkil olunur. Belə
olduğu halda Şərqi Avropaya səyahət edən turistlərin Polşanın tarixi
şəhərlərini görmək imkanı olur. 

Polşanın dərketmə-ekskursiya mərkəzlərini sizin diqqətinizə
çatdırmaq istəyirəm: Varşava, Krakov, Veliçka, Poznan, Vrotslav, Qdansk,
Qdınya, Malburq və Torun. Qeyd etmək istərdim ki, Polşanın iri
şəhərlərinin fərqləndirici tərəfləri ondandır ki, onların əksəriyyəti keçmiş
Kral iqamətgahları olmuşlar və burada monarxın şəhər iqamətgahları ilə
şəhərətrafı “Krallıq yolu” abidələri ilə birləşmidir.Varşava- paytaxt və ən
çox məskunlaşılmış şəhərdir. Mazoveç voevodalığında yerləşir. Paytaxtın
abidələrinin əksəriyyəti “Krallıq yolu” boyunca yerləşmişdir. Burada
Qədim şəhər, Krallıq qəsrləri, Lazenki parkı da yerləşir. Qədim şəhər II
Dünya müharibəsi zamanı darmadağın edilmiş, müharibədən sonra isə
əsaslı şəkildə bərpa edilərək, UNESCO-nun mədəni irs siyahısına daxil
edilmişir. Əsas diqqəti Qədim şəhərin Bazara aid olan ərazisi daşdan
hörülmüş evlərlə, krallıq qəsri, Varşava Barbakanı (mühavizə divarı), qotik
üslublu Müqəddəs Yana kafedral kilsəsindən ibarətdir. “Krallıq yolu”
boyunca kilsələr və saraylar; Müqəddəs Xaç məbədində Frederix Şopenin
qalıqları yerləşir. Varşavada iki saray-park kompleksi vardır : Krallıqların
Lazenki – Polşanın sonuncu kralının yay iqamətgahıdır. Barokko üslublu
Vilyanuv – III Yan Sobeskinin iqamətgahıdır. Paytaxtın mərkəzində SSRİ-
dən hədiyyə olan ən hündür bina– elm və mədəniyyət sarayı yerləşir. Bu-
rada 30-cu mərtəbədə şəhərin hündürdən mənzərəsini görmək üçün
müşahidə sahəsi var (3,s.106).

Krakov – Malopolski voevodalığının paytaxtı, Avropanın mədəniyyət
şəhəri kimi şərəfli ad qazanmışdır. Turistlərin də Krakov şəhərinə böyük
marağı vardır. Krakovun mərkzi 1978-ci ildən UNESCO-nun mədəni-tarixi
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irs nümunələri siyahısına əlavə edilmişdir. Krakov bazar meydanı - Orta
əsrlər Avropasının iri bazar meydanlarındandır. Burada ucalan Sukenniç
binası, bazar cərgələri XII-XIII əsrlik tarixə malikdirlər. Sukenniç binasının
yaxınlığında Müqəddəs Məryəmin adına ucalan bazilika yerləşir. Həmçinin
burada ratuşa binasında yerləşir ki, onun yeraltı zirzəmilərində qədim
işgəncə yerləri vardır. Krakovun öz krallıq yolu Mateyko meydanından
başlayır, Barbakana, Bazar meydanından keçir və Vavel təpəsində
yekunlaşır. Barbakan – Avropada qorunub saxlanilmiş üç qala
şəhərlərindən biridir. Vavel –kral qəsridir ki, burada polyak krallarının tac-
qoyma mərasimləri keçirilmişdir. Kazimej əvvəllər ayrı bir şəhər idi, hal-
hazırda isə o Krakovun gözəl rayonlarından biri sayılır. Bu ryonda – polşalı
və yəhudi mədəniyyətinin mövcud olduğu bir yerdir.

Veliçka – Krakov yaxınlığında yerləşən kiçik bir şəhərdir. UNESCO-
nun düyavi irs nümunələrinə aid olan duz mağaraları burada yerləşir. XIII
əsrdən fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Yeraltı turist marşurutunun
uzunluğu 3,5 km-dir və duz mağaralarının icərisindən keçir. Əsas diqqəti
isə Müqəddəs Kinqisin ibadətgahı əkir, həmçinin duz mağaraları sanatorya
kimi də istifadə olunur.

Vrotslav – Nijneselezya voevodalığının mərkəzidir. Polşa tarixinin
bütün dövrlərinə aid olan tarixi abidələrlə zəngin olan bir şəhərdər. Odra
çayı şəhəri 12 adaya bölmüşdür. Turistlərin ziyarəti şəhərin mərkəzində
yerləşən Bazar meydanından başlayır. Burada Müqəddəs Məryəm Ana,
Müqəddəs Yelizaveta kilsələri, Universitet kilsəsi, borokko üslubuda
tikilmiş Vrotslav binası yerləşir. Pesçannı və Tumsk adaları turist
marşurutlarının üzərində yerləşir. Burada qotik üslubda tikilmiş Kafedral
kilsəsi şəhərə xüsusui gözəllik qatır. 

Poznan – Velikopolski voevodalığının mərkəzidir və Polşanın ən
böyük və ən qədim şəhərlərindəndir. Hər il bu şəhərə çoxlu turist gəlir.
Poznanda hər il Beynəlxalq yarmarka keçirilir. Bu yarmarkaya müxtəlif
ölkələrin işgüzar dairələrinin çoxsaylı nümayəndələri və çoxlu əcnəbi turist
gəlir. Bundan əlavə, Poznanda ildə iki dəfə (yaz və payız) Ümumpolşa
yarmarkası təşkil olunur. Şəhərdə 40-dan artıq elmi-tədqiqat institutu, 8
All təhsil müəssisəsi (o cümlədən 30 min tələbənin təhsil aldığı Adam
Mitskeviç adına universitet) fəaliyyət göstərir. Şəhərin mədəni həyatı da
zəngin və rəngarəngdir, Monyuşko adına Opera, və balet teatrı, oğlanlardan
ibarət tanmmış xorun fəaliyyət göstərdiyi Poznan fılarmoniyası, Polşada
və onun hüdudlarından uzaqlarda da məşhurdur. Bu fılarmoniyada
skripkaçıların Vinyavski adına beynəlxalq müsabiqəsi keçirilir.

Qdansk – Pomor voevodalığının mərkəzidir və Baltik dənizi
sahillərində yerləşir. “Krallıq yolu” rayonunda əsas şəhərin gəzib-görməli
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obyektləri cəmlənmişdir. Burada : Dluqa və Dluqa Tarq küçələrində zəngin
bəzədilmiş evlər və qədim memarlıq strukturları mövcüddur. Qotik uslubda
tikilmiş Qdans ratuşasında şəhərin tarix muzeyi yerləşir. Artusa sarayı –
XV əsr abidəsidir və şəhərin qiymətli incisidir. Onun qarşısında yrləşən
Neptun fəvvarəsi Qdaskın simvoluna evrilmişdir. Həmçinin yerli kilsələr
şəhərin əsas görməli yerlərinə çevrilmişdir. Kərpic daşlarla tikilmiş
Müqəddəs Məryəm kilsəsi şəhərə xüsusi gözəllik atır. Qdanskın
yaxınlığında yerləşən Oliva şəhərində əsasən qədim arqanın yerləşdiyi
kafedral kilsəsi və Miçkeviç parkı turstlərin diqqətini cəlb edir.

Qdınya-Pomor voevodalığında yerləşir. Şəhərin turizm mərkəzləri –
Kostyuşka bağçası və cənub dalğaqıranına yanaşmış gəmi-muzey : “ Dar
Pomoja” yelkəntikəni, dünyanın qədim hərbi gəmilərindən biri olan
“Blıskaviça”da yerləşir. Dalğaqıranda okean muzeyi və hər cürə su flora
və faunası ilə zəngin olan dəniz akvariumu vardır. 

Malbork – Avropada orta əsrlərə aid iri qəsr şəhərdir. Bura keçmiş
mö tə  bər tevton rütbəli cəngavərin iqamətgahı olmuşdur. Qəsr qülləli qala
di varları və darvzalarla əhatələnmişdir. Hal-hazırda qəsrdə muzey ya ra dıl -
mışdır və UNESCO-nun mədəni-tarixi irs siyahısına əlavə edilmişdir.

Torun-Kuyava – Pomorsk voyevodalığının mərkəzidir və Visla
çayının hər iki sahilində yerləşir. Bütün Polşa şəhərlərində olduğu kimi
burda da qotik üslubda tikilən tikililərin sayı çoxdur. Şəhərin gəzib görməli
yerləri – nümayiş qülləsi olan ratuşa, Nikolay Kopernikin evi muzeyi, qotik
məbədlər, şəhər divarları və darvazaları, əhli-səlib qəsrinin qalıqları, əyri
qala, planetari və etnoqrafik qoruq-muzeyi.

Dağ-xizək turizmi – Polşa landşaftının dağlıq olması və iqliminin
əlverişliliyi bu turizm növünün inkişafına səbəb olmuşdur. Hər il dağ-xizək
turizminin texniki bazası yenilənir və qiymətlərin münasib olması, asan
viza rejimi bura gələn turistlərin sayının da artmasına səbəb olur. 

Dağ-xizək turizm mərkəzlərinə aşağıdakıları misal göstərmək olar:
Zakopane – Polşanın “qış paytaxtı” adlanır və məşhur dağ-xizək

kurortudur. Burada beynəlxalq səviyyəli xizək yarışları keçirilir və noyabr-
dan aprelə kimi kompleks qış mövsumi üzrə fəaliyyət göstərir. Kompleksdə
həm yeni başlayanlar üçün, həm də peşakar idmançılar üçün xizək yolları
salınmışdır. Dağxizəkçilərinin istifadəsinə təlimçilər və çoxsaylı kanatlar
verilmişdir. 

Krıniça – Polşa kurortlarının “mirvarisi” adını almışdır və müxtəlif
qış idman növlərinin mövcud olduğu iri dağ-xizək turizm mərkəzidir. Bu-
rada yaxşı salınmış infrastruktura, qış idman avadanlıqlarının icarəsi, xizək
məktəbləri, qidalanma müəssisələri ilə zəngindir. Bütün il boyu fəaliyyət
göstərən Sankostrada kirşə mərkəzi vardır.
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Şirk – Zakopanedən sonra Polşanın ikinci böyük dağ-xizək turizmi
mərkəzidir. Şirk şəhəri Polşanın dağ-xizək idman növü ilə məşğul olan
olimpiya yığmasının təlim-məşq bazasıdır. Mərkəzi fərqləndirən tərəf skir-
inq- ata bağlanmış xizəklərlə yürüşlərin keçirilməsidir. Dekabrdan başlanan
mövsüm aprelə kimi davam edir. Çətinlik dərəcəsinə görə müxtəlif yolların
olması gələn turistlər üçün də əyləncəlidir.

Şıklarska-Poremba – Polşanın cənub qərbində, Şreniça dağının
ətəyində yerləşən Avropanın ən yaxşı dağ-xizək kurortlarından biridir.
1945-ci ilə qədər bura Almaniyanın tərki hissəsində qalmışdır və hər il al-
manlar buraya xizək sürmək üçün gəlmişlər. Elə məhz o dövrdən burada
yüksək xidmət və Avropa səviyyəli infrastruktura malikdir. Noyabr ayından
aprel ayına kimi kurort fəaliyyət göstərir. Avropanın ən yaxşı qaçış
xizəkçiliyi üzrə mərkəzlərindən biri sayılır. 

Müalicə-sağlamlıq turizminin inkişafı XVIII–XIX əsrlərdən
başlamışdır (1, s. 70). Bu gün Polşada 300 müəssisə ilboyu fəaliyyət
göstərirsə, onlardan 100-ü- mineral mənbələr və palçıqlarla müalicə
mərkəzləridir. Polşa kurortlarını xarakterizə edərkən həm müalicəvi, həm
də istirahət məqsədi ilə əhəiyyətini qeyd etmək olar. Burada mülayim
əlverişli iqlim, müalicə-sağlamlıq sularının zənginliyi, müxtəlif tibbi
xidmətlər mövcuddur. Hal-hazırki dövrdə Polşanın müalicə-sağlamlıq
mərkəzləri xidmət səviyyələrinə görə, tibbi personalın ixtisaslaşdırılması
və avadanlıqların yenilənməsi, sanatoriyaların yenidən qurulması
nəticəsində Avropada qabaqcıl yer tutmasına səbəbdir. İqlim, balneoloji,
talasaterapiya – Polşa kurortlarının əsas müalicə istiqamətləridir.

Kudova-Zdruy, Duşkini-Zdruy, Polyaniça-Zdruy, Kriniça-Zdruy,
Avqustv-Zdruy, Sopot – Polşa üzrə məhşur kurort şəhərləridir. əksər kurort-
lar müəyən xəstəliklərin müalicəsi üzrə peşəkarlaşmışlar. Nalençuvda
kardeologiya, Konstançində əsəb sistemlərini, Lendek-Zdruy və Polçin-
Zdruyda qadın xəstəliklərini, Rabka-Zdruy isə uşaq xəstəliklərinin
müalicəsi ilə peşəkarlaşmışlar. Həmçinin geniş sahəli kurort mərkəzləri –
Baltik dənizi sahillərində yerləşən Busko-Zdruy və ya Kolobjeq böyük
təbii bərpa mərkəzidir. Polşa kurortarı turistləri yüksək xidmət və münasib
qiymətlərlə cəlb edir.

Aktiv istirahət – Polşanın iqlim və təbii şəraiti, burada ilboyu bütün
idman növləri ilə məşğul olmağa imkan verir. Dağadırmanma və
eksursiyası, su və xizək idman növləri, atçılıq və veloturizm hələ burada
inkişaf edən idman növlərinin çox cuzi bir hissəsidir. 

Polşada veloturların artması geniş yayılmış istirahət növünə çev ril -
miş dir. Yeni salınmış velosiped yollarının şəhərin gəzib-görməli yer lə rin -
dən keçməsi velosiped ilə səyahət edən turistlər üçün rahatlıq yaratmışdır.
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Polşanın əksər çaylarında və göllərdində avarçəkmə marşurutları da
salınmışdır. Brda,Vda və Drava çaylarında və Raspuda gölündə əlverişli
avarçəkmə marşurutları salınmışdır. Həmçinin Polşada mövcud olan təbii
şəraitin əlverişliyi burada balıqçılığın da inkişafına müsbət təsir etmişdir.
Polşanın şimalında yerləşən çay və göllər balıqla zəngindir. Varşava
yaxınlığında yerləşən su anbarı olan Zaqjinskda da balıqçılıqla məşğul
olmaq olar. Mazur göllərində buzaltı balıqçılıq da məşhurdur.

Polşada atçılıq idmanı qədim ənənələrə söykənmişdir. Arçılıq idman
mərkəzlərinin çox olması, burada istirahət edənlərə at ilə gəzintilər,
həmçinin peşəkar dərslərin verilməsinə xidmət edir.

Polşanın şimalı göllər bölgəsi olduğuna görə burada yelkənli idman
növləri inkişaf etmişdir. May ayından sentyabr ayına kimi buarada turizm
mövsümü davam edir. Yaxta mövsümünün açılması ilə Böyek Mazur
göllərinə (Beldan, Snyardv, Neqoçin, Mamr) geniş turist axını baş verir.
Kaşubada Polşanın qədim yelkənli idman növünün mərkəzləri yerləşir.
Polşanın dağlıq yerlərində də yelkənli idman növləri yaxşı inkişaf etmişdir.
Beşadda Solinsk və Beskiddə Jiveç gölündə qış aylarında buz üstündə
yelkənli xizəklərlə hərəkət yayda yelkənli qayıqlarla səyahəti əvəzləyir.
Baltik dənizi yaxınlıqlarında yerləşən yaxt-klubların çoxluqu burada olan
yüksək dərəcəli dəniz yaxt idman növünün inkişafının göstəricisidir. 

İşgüzar turizm – Polşa dünya səviyyəsində keçirilən sərgilərin sayı
ilə məşhurdur. Şərqi Avropanın böyük sərgi zallarının və yarmarkalarıın
yerləşdiyi şəhərərin əksəriyyəti Polşadadır və Varşava, Poznan, Keliça
şəhərləri daha da öndədirlər. Hər il Poznanda 60-a yaxın sərgi və
yarmarkalar keçirilir ki, 60 ölkədən 12 min nümayəndəlik və 3min xarici
şirkətlər də iştirak edir (2, s. 187). Sərgi və yarmarkalardan başqa burada
konqreslər, biznes görüşləri də təşkil olunur.

Ekolji turizm – Polşada bu turizm növünün inkişafı üçün həm
landşaftın müxtəifliyi, həm də mövcud olan milli parklar əsas rol oynayır.
Polşa 23 Milli parka malikdir və onların içində ən qədimi 86 yaşlı Belovej
milli parkıdır. Ən cavan milli park isə Ustya-Vartı milli parkıdır. Hər bir
milli park öz əsrarəngiz təbiəti, heyvan və bitki aləmi ilə zəngindir.
Polşanın milli parklarının gözəlliyi buraya səyahət edən turistlərin də
diqqətindən yan keçmir.

Çimərlik turizmi – hərçənd Polşada əsas turizm istiqamətlərindən sa -
yıl masa da bu turizm növünün inkişafi üçün də imkanlar vardır. Baltik də -
ni zi sahillərində 500 km uzunluğunda qumlu çimərliklər uzanır. Avropanın
cənubunda olan çimərlik kurortlarından fərqli olaraq günəş şüaları bura
zəif düşür, bu da insan sağlamlığına mənfi təsiri azaldır. Baltik dənizi
sahillərində istirahətin başlıca səbəbi yod ilə zəngin olmasıdır, bu da nəinki

Günay Mirzəyeva

76



yay aylarında, hətta qış aylarında da müalicə məqsədi ilə bura gələnlərin
sayını artırır. Kolobjeq və Svinouysçe bu növ kurortlara misaldır (1, s. 76). 

Polşa Şərqi Avrpa ölkələrində dini turizm mərkəzlərindən sayılır. Həm
ka  toliklərin, həm də provaslavların diqqətini özündə cəmlənmişdir. Polşaya
təş kil olunan ekskursiyalar zamanı da yerli polşalıların dini yerləri ilə də
ta nışlıqlar həyata keçirilir. Dini ruhanilərin və gəlmə turistlərin yerli mo -
nas tırlarla zəngin olan Çenstxova şəhəri Polşanın dini mərkəzidir. Paulina
or deninə sahib olan monastırda Müqəddəs ana və qucağında körpə ilə əks
ol u nan ikon yerləşmişdir ki, buda hər il milyonlarla zəvvarın buraya
axınına səbəb olur. Kalvariya-Zavjidovska digər dini mərkəz sayılır.
Bernardin ordenli məbəd, zəvvarların olduğu park və məbədlər UNESCO-
nun mədəni irs nümunəərinə aid edilmişdir. Krakov dərketmə turizm
mərkəi olmaqla yanaşı həm də dini turizm mərkəzi də sayılır. Krakovda
müqəddəs sayılan insanların dəfn olunması, say etibarı ilə onu Avropada
birinci etmişdir. Polşaya olan zəvvarlı marşurutunu “Krakov müqəddəs
yolu” adlandrmışlar ki, oda özündə 15 kilsə və ibadətgahları, 2 müqəddəs
insanların məzarlarına səyahəti təşkil edir. Hər il minlərlə provaslavlar Be-
lastoka şəhərindən müqəddəs dağ olan Qrabarkedə yerləşən Marfo-
Marınskiy monastırına zəvvar yürüşləri edirlər. Bu dağ Polşada ən məşhur
provoslav zəvvarlıq ocağıdır. Hər il bura səyahət edən zəvvarlar özləri ilə
xaç da gətirirlər ki, bu da günahlarıın bağışlanmasını və ya dualarının qəbul
olunması rəmzini daşıyır. Elə məhz bu səbəbdəndir ki, Qrabarka dağını “
Xaç dağı”da adlandırırlar. Artıq neçə ildir ki, burada yerləşən monastırda
yunan ruhaniləri tərəfindən hədiyyə olunmuş Müqəddəs Ana ikonu da
yerləşir (2, s. 200).

Nəticə
Polşanın iqlimi, təbiəti, coğrafi mövqeyi, tarixi abidələri burada həm

ekskursiya və işgüzar turizmə, həm də çimərlik və dağ-xizək turizmi kimi
müxtəlif aktiv və passiv istirahət növlərinin inkişafına şərait yaradır.
Ölkənin uzun mərhələlərdən keçərək formalaşmış turizm siyasəti də bu
inkişafa güclü təkan verir.
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Azərbaycanda getmə turizmin inkişafı

Development of the outgoing tourism in Azerbaijan

Развитие выездного туризма в Азербайджане

Abstract: The article deals with the peculiarities of the development
of outgoing tourism in Azerbaijan . Despite the emergence of organized
tourism and the organization of the first visits Azerbaijan at the beginning
of the 20th century, favorable conditions for the development of tourism
has been established after the restoration of independence. The country is
now possible to talk about development inside and international tourism.
However, the development of international tourism specializing in out-
bound tourism. There are a number of reasons, but most importantly is
enough not to use its potential. Quality of service and the price factor is
the cause of our citizens to turn to foreign countries. Most of those who go
to foreign countries remain in the hotel facilities. This causes the flow of
currency out of the country. Therefore, to ensure the flow of foreign ex-
change to our country the government takes serious measures towards the
development of tourism.

Key words: outgoing tourism, service, tour, currency, standard

Резюме: В статье речь идет об особенностях о развития выездой
ту ризма в Азербайджане. Несмотря появление организованного ту-
ризма и организация первых поездок в Азербайджане в начале 20-го
века, после восстановления независимости была создана благоприят -
ная условия для развития туризма. В стране сейчас можно говорить о
раз вития внутреннeго и международного туризма. Тем не менее, раз -
ви  тия международного туризма большe всего специализируется на
выезд ного туризма. Существует целый ряд причин,но самое главное
это недостаточно использовать потенциальных возможностей. Каче-
ство обслуживания и ценовой фактор является причиной наших граж-

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы
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дан обратиться к зарубежным странам. Большинство из тех, кто едет
в страны дальнего зарубежья остаются в гостиничных учреждениях.
Это становится причиной потока валюты из страны. Таким образом
чтобы обеспечит поток иностранной валюты нашу страну правитель-
ствa принимаeт серьезные меры в направлении развития въездного
туризма.

Ключевые слова: выездной туризм, обслуживания, тур, валютa,
стандарт

Turizm müasir dövrdə iqtisadi və siyasi sektorlar içərisində ən önəm -
li l ərindən biridir və ölkələrin inkişafında, beynəlxalq əlaqələrdə önəmli yer
tutur. İqtisadiyyatını qarşılıqlı razılaşmalar, sövdələşmələr vasitəsilə inkişaf
etdirmək istəyən ölkələrdə turizm müstəsna əhəmiyyətlidir.

Turizmin iqtisadiyyatda rolu iqtisadi siyasətdə və ölkənin beynəlxalq
əlaqələrində xüsusi çəkisi ilə müəyyənləşir. Baxmayaraq ki Azərbaycanda
iqtisadi potensialına görə turizm ilk yerlərdədir onun inkişafı hələ də aşağı
səviyyədədir. Turizmin inkişafdakı rolu istehsal və istehlak istiqamətində
inkişaf edir. Turizmin gəlirləri dövlət gəlirlərinin, əhali və sahibkarların
gəlirlərinin tərkib hissəsidir. Bu səbəblərdən də ölkədəki turizm onun iqti-
sadi və sosial potensialının inkişafına və idarə olunmasına təsir edir (4).

ÜTT-in tövsiyyələrinə görə daxili (ölkədə daimi yaşayan şəxslərin
ölkə daxilində səyahəti), getmə (ölkədə daimi yaşayan şəxslərin digər
ölkələrə səyahəti) və gəlmə (digər ölkədə daimi yaşayan şəxslərin ölkəyə
səyahəti) turizm tipləri ayrılır. Ölkələr daha çox gəlmə turizmin
inkişafında maraqlı olur. Çünki turizmin bu tipi ölkəyə valyuta axınını
təmin edir (2).

Azərbaycanda beynəlxalq turizminin inkişafı daha çox getmə turizm
üz rə ixtisaslaşmışdır. Ölkəmizin beynəlxalq turizm bazarında kifayət qədər
ta nınmamasını gələn turistlərin sayının az , xaricə gedən turistlərin sayının
isə çox olmasında görə bilərik. Bu nəticə uzun müddətdir ki, belə qalmaqda
da  vam edir. Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə dövlət tərəfindən görülən
bə zi tədbirlər və Azərbaycanın beynəlxalq müsabiqələrə ( Eurovision mah -
nı müsabiqəsi – 2012, Baku 2015 European Olympic Games,Formula 1
yarışları və s.) ev sahibliyi etməsi ölkəyə gələn turistlərin sayının artmasına
və Azərbaycanın beynəlxalq arenada daha da tanınmasına səbəb olur. 

Ölkəmizdə outqoinq fəaliyyət növü ilə məşğul olan turizm
şirkətlərinin sayı inkaminq fəaliyyət növü ilə məşğul olan turizm
şirkətlərinin sayından çoxdur. Hər iki fəaliyyət növünü göstərən turizm
şirkətləri gəlirlərinin əsas hissəsini getmə turizmdən əldə edirlər. 
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Xarici turizm bazarında getmə turizm növünün üstünlük təşkil
etməsinin səbəblərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

1. Getmə turizmdə xidmətlərin standartlara uyğun olması. Belə ki,
xa  ricə gedən ölkə vətəndaşlarının xidmətlərdən məmunluq səviyyəsi yük -
sək dir. Getmə turizm bazarında aparılan marketinq tədqiqatları göstərir
ki, xid mətdən məmunluq səviyyəsi 72,8%-dir. Xarici turizmdə xidmətlər
ba ha lı olsa da, keyfiyyətə üstünlük verənlər getmə turizmdən istifadə
edirlər. Bun la yanaşı, turizm şirkətlərinin təklif etdiyi xarici turizmlə
bağlı xid mət lə rin daha çox ənənəvi marşrutlar üzrə istiqamətlənməsi,
yeni proqramların az olması bu sahədə olan tələbatı tam ödəməyə imkan
vermir.

2. Xarici turizmin daha çox təşkil olunmuş olması və xidmət seçi-
minin üstünlüyü. Ölkədə daxili turizmdən fərqli olaraq getmə passiv
turizmdə turist şirkətləri fəal iştirak edir. Şirkətlər xarici turizmdə çox
çeşidli xidmətlər təklif edir ki, bu da istehlakçılarıa daha çox cəlb edir.
Digər tərəfdən istirahətin növün və turun seçim imkanlarının olması da
istehlakçıları cəlb edən vasitələrdən sayılır. Onu da qeyd edək ki, turist
şirkətləri satığı xidmətlərdə turların və əyləncə imkanlarının çox olması
da, istehlakçıları cəlb edən amillərdən sayılır. Marketinq araşdırmaları
göstərir ki, xarici turizmdən istifadə edən istehlakçıların məmunluq
səviyyəsinin yüksək olması xidmətlərlə yanaşı personalın münasibətinin
yüksək olmasın da qeyd etmək olar.

3. Daxili turizmlə müqayisədə xarici turların çeşid müxtəlifliyi və
qiymətlərin xidmətlərlə uyğunluğu. Daxili turizmdən fərqli olaraq
beynəlxalq turizmdə müştərilərin seçim imkanları çoxalır. Bu həm tura
görə, həm də seçilən ölkə və ya regiona görə müəyyənləşir. Bu da
istehlakçılara qiymətləri və xidməti seçməyə imkan verir. Digər tərəfdən
bir həftəlik istirahət xarici ölkədə 500–1200 manat təşkil etsə də, daxili
turizmdə 300-1200 manat arasında dəyişir. Xidmətlər isə daxili turizmdə
yalnız istirahət və qismən əyləncə olsa da, xarici getmə turizmdə isə ek-
skursiya və müxtəlif turlar daxil olmaqla çeşidli xidmətlər təklif olunur.
Buna görə də yerli istehlakçılar tur məhsullar arasında seçim edərkən xarici
turizm xidmətlərinə daha çox üstünlük verirlər.

4. Əhalinin sosial rifah səviyyəsinin və dünya görüşünün artması ilə
əlaqəli olaraq turizm standartlarına tələbatın artması. Belə ki, ölkədə
əhalinin gəlirlərinin davamlı olaraq artması istirahət və turizm hərəkatında
iştirak edənlərinin sayının artmasına səbəb olmuşdur. Bu baxımdan
beynəlxalq turizmdə iştirak edənlərin sayının artması ilə nəticələnir. Rəsmi
statistikaya görə ölkə əhalisinin 43,1%-i xarici ölkələrə səfər edirlər. Bu
tendensiyanın illər üzrə artmasın müşahidə etmək olar. Xarici səfərlər
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arasında turistlərin üstünlük təşkil etməsi əhalinin sosial-iqtisadi şəraitinin
yaxşılaşması ilə izah etmək olar (1).

Xarici getmə turizmində iştirak edənlərin əsas hissəsi Bakı şəhəri
(76,8%), az bir hissəsi isə regionların payına düşür. 

2014-cü ildə 4244,3 min nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı
xarici ölkələrə səfər etmişdir. Ölkə vətəndaşlarının 3319,4 min nəfəri tur-
izm məqsədi ilə səyahətə çıxmışdır ki, onların 72,5%-ni kişilər, 27,5%-ni
qadınlar təşkil edir. Xarici ölkələrə turizm məqsədilə səfər edən ölkə
vətəndaşlarının sayı 2013-cü illə müqayisədə 0,4% artmışdır.
Həmvətənlərimiz digər xarici ölkələrə nisbətən daha çox qonşu ölkələrə
səfər etmişlər. Rusiya Federasiyası, Gürcüstan, Türkiyə və İrana gedənlərin
ümumi yekunda xüsusi çəkisi 70,2% təşkil etmişdir.Quru yol nəqliyyatında
istifadə edərək xarici ölkələrə gedən Azərbaycan turistlərinin yekunda xü-
susi çəkisi 46,4%, hava nəqliyyatından istifadə edənlər 52,9%, su
nəqliyyatından istifadə edənlər isə 0,7% təşkil etmişdir.

Turizm məqsədilə xarici ölkələrə gedənlərin tərkibində 46-55 yaş
qrupu arasında olan şəxslər daha üstünlük təşkil etmişdir. Bu yaş qrupun-
dan olan şəxslərin sayı 761,4 min nəfər, 17 yaşadək olanların sayı 247,0
min nəfər, 17-25 yaşda olanlar 403,5 min nəfər, 26-35 yaşda olanlar 682,3
min nəfər, 36-45 yaşda olanlar 745,2 min nəfər, 56-65 yaşda olanlar 309,6
min nəfər, 66 və ondan yuxarı yaşda olanlar 170,4 min nəfər təşkil etmişdir.
Bu dövr ərzində turizm məqsədilə xarici ölkələrə səfər edən birgünlük zi -
ya rətçilərin (ekskursiyaçıların) sayı 58,8 min nəfər olmuşdur. Bir günlük
zi yarətçilər əsasən Rusiya, İran, Gürcüstan və Türkiyəyə səfər etmişlər. Öl -
kə vətəndaşlarının 38,5%-i işgüzar, 30,6%-i istirahət və əyləncə, 17,1%-i
qo h   umları (tanışları) ziyarət etmək, 5,1 %-i müalicə və sağlamlıq, 3,5%-i
di ni ziyarət, 3,7%-i bazarlıq (alış-veriş) və 1,5 %-i digər turizm məqsədilə
sə fər etmişdir.

Bu dövrdə xarici ölkələrə gedən ziyarətçilərin turizm məqsədilə
çəkdikləri xərclərin həcmi 2013-cü illə müqayisədə 1,4% artaraq 1888,5
milyon manata çatmışdır. Xərclərin 45,1%-ni nəqliyyat, 29,1%-ni
yerləşmə, 15,0%-ni qidalanma, 2,3%-ni tur-paketin alınması, 1,0%-ni
mədəniyyət, 0,4%-ni nəqliyyat vasitələrinin icarəyə götürülməsi, 0,7%-ni
idman və əyləncə, 6,4%-ni digər istehlak xərclər təşkil etmişdir. Xarici
ölkəyə gedən hər bir Azərbaycan vətəndaşının turizm məqsədilə çəkdiyi
xərc orta hesabla 569 manat təşkil etmişdir (3).

Xarici turizm seqmentinin yönəldiyi əsas ölkələrə RF, Türkiyə, İran,
Gürcüstanı qeyd etmək olar qeyd olunan ölkələrə gedənlərin sayı ümumi
getmə turist axınlarının 79% təşkil edir. Bunlar arasında birgünlük
ziyarətçilər azlıq təşkil edir (58,8 min nəfər). Xarici ölkələrə səfər edən
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turistlərin daha çox kollektiv yerləşmə vasitələrindən istifadə etməsi
onların xərclərinin artmasına, ölkədən valyuta axınına səbəb olur. Onu da
qeyd edək ki, Gürcüstan və Rusiyaya gedən vətəndaşlara arasında fərdi
yerləşmə vasitələrindən istifadə edənlərin sayı üstün olmuşdur.

Xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının səfərin
məqsədləri üzrə dinamikası, min nəfər

Mənbə: Dövlət Statistika komitəsi

Cədvəldən göründüyü kimi getmə turizmdə istirahət və əyləncə
məqsədilə gedənlərin sayı dinamikası yüksəlsə də, işgüzar turizm öz
əhəmiyyətin saxlamışdır. Dünyanın əksəriyyət inkişaf etməkdə olan
ölkələrində işgüzar turizm öz əhəmiyyətin saxlanıldığın nəzərə alsaq
Azərbaycan üçün bu halı təbii olaraq qəbul etmək olar. 

Ölkə vətəndaşlarının işgüzar turizmdən daha çox istifadə etməsi
biznesmenlərin və kiçik kommersantların üstün olması ilə bağlıdır.Statistik
rəqəmlərdən göründüyü kimi işgüzar turlar üstünlük təşkil etsə də, istirahət
məqsədilə gedənlərin sayı dinamik olaraq artır. Istirahət və əyləncə
məqsədilə səfər edilən ölkələr arasında Türkiyə üstünlük təşkil edir.
Bununla yanaşı, Qərbi Avropa ölkələri, BƏƏ, Ukrayna, RF, Çexiyaya
gedənlərin sayı artmışdır.
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Otellərdə yeniləmə işləri və onun perspektivləri

Hotel renovation and its prospects

Реконструкций отеля и его перспективы

Abstract: Kotler (1997) argues that regardless of the initial success
of the brand position in the market, the firm may have to be forced to repo-
sition it later. Similarly, Trout and Rifkin (1995) state that today is more
the time for repositioning than positioning. This is due to the changing mar-
keting environments that influence any organization. However, renovation
is costly, ongoing and inevitably essential for hotels to stay active and alive
in the market. At any one time, almost every hotel has recently been reno-
vated, is under renovation, or is waiting for renovation. An examination of
the literature uncovers the fact that hotel positioning and property renova-
tion are inseparable in the hotel industry since most innovation is attained
through renovation. It is the intention of this paper to concentrate on the
process of property renovation in the hospitality industry and its role as a
strategic marketing tool for hotel repositioning. 

Key words: renovation, hotel, industry, funded, marketing, modern,
decoration, interior, exterior.

Резюме: Котлер (1997) утверждает, что независимо от началь-
ного успеха положения бренда на рынке, фирме, возможно, придется
повторно позиционировать его позже. Точно так же, Траут и Ривкин
(1995) утверждают, что сегодня лучше репозиционировать чем пози-
ционировать. Это связано с изменением в маркетинговых средах, ко-
торые влияют на любую организацию. Тем не менее, ремонт является
дорогостоящим, продолжающимся и неизбежно необходимым для го-
стиниц, чтобы оставаться активным и живым на рынке. Во все вре-
мена, почти каждый отель или был недавно отремонтирован, или

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы

Tourism and hospitality studies
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находится на реконструкции, или ждет обновления. Изучение лите-
ратуры раскрывает тот факт, что позиционирование отеля и ремонт
недвижимости неотделимы в гостиничной индустрии, так как боль-
шая часть инноваций достигается за счет обновления. Намерение этой
статьи, сконцентрироваться на процессе собственности обновления в
гостиничном бизнесе и его роли в качестве стратегического марке-
тингового инструмента для гостиничного репозиционированы. 

Ключевые слова: ремонт, гостиниц, промышленности, финан-
сируемых, маркетинг, современный, отделка, внутренние, внешние. 

Otelçilik sektorunda edilməsi zəruri işlərdən biri də müştəri
məmnuniyyətini hər zaman üst səviyyədə tutmaq bacarığıdır. 24 saat
qonaqların hər cür ehtiyacını qarşılamaqla bərabər, müəssisə hər zaman
bütün qonaqlar üçün ən uyğun halda xidmət verə biləcək durumda
olmalıdır. Təəssüf ki, uzunmüddətli və çox istifadə nəticəsində müəssisədə
əşya və avadanlıqların gözləniləndən daha tez köhnəlməsi və ya yararsız
hala düşməsi müşahidə olunur. Həmçinin, texniki cəhətdən işlək bir
vəziyyətdə olsa belə, mehmanxana sənayesində vizual görünüşün böyük
əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq otelə gələn qonaqlarda ilkin
təəssüratın effektiv olması və təqdimatın lazimi səviyyədə edilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdəndir. Bu səbəbdən istər otelin, istərsə də
əşyaların ilk günkü kimi təzə görünməsi otelə gələn qonaqların təəssüratı
baxımından mühüm bir şərtdir. Bütün sadalanan bu amillər otellərdə za-
manla yenilənmə işlərinin görülməsinin labüdlüyünü sübut edir. Həmçinin
digər sahələrdən fərqli olaraq otelçilik sənayesində köhnəlmə səbəbi ilə
gəlir itkisi müqayisə olunmayan səviyyədədir. Otelçilik daimi yeniliyi tələb
edir. Bəs yenilənməyə hardan başlanılmalıdır? Və başlamışkən müştərilərin
tələblərini, arzu və istəklərini daha yaxşı bir şəkildə qarşılamaq üçün bu
yenilənmə prosesində ilk olaraq nələrə daha çox diqqət yetirilməlidir?

Otellərdə ən çox yenilənməyə ehtiyac duyulan yerlər günün 24 saatı
fəalliyyət göstərən və ümumi istifadə üçün açıq olan yerlərdir. Otellərə
daxil olarkən girişdə köhnəlmiş döşəmə artıq qonaqlarda otelin otaqları və
xidmətləri ilə tanış olmadan mənfi təəssürat yaradır. Bu baxımdan
yenilənməyə ən çox ehtiyac duyulan yerlər kimi otellərin girişi , orda olan
əşyalar, döşəmə, divarlar, işiqlandırma və s. göstərmək olar (3,5).

Suyun məhvedici təsiri və gigiyena baxımından otellərdə
yenilənməyə ehtiyac duyulan yerlərdən biri də sanitar qovşaqlardır. Ümumi
istifadəyə açıq olan sanitar qovşaqlar gündəlik təmizləndiyi üçün daha az
problemlərlə qarşılanılır. Lakin otaqlarda olan hamam və tualetlərin bir
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müddət sonra yenilənməsi zərurəti yaranir. Bu köhnəlmə və rütubət
səbəbindən irəli gələn xoşa gəlməyən mənzərələrin öncəsindən aradan
qaldırılması baxımından faydalı vasitədir. 

Yenilənməyə yalniz texniki baxımdan yanaşmaq düzgün deyil. Belə
ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələr rəqabətqabiliyyəli fəaliyyət
göstərmək marağındadırlar. Mehmanxana sənayesində rəqabət mühitinin
kəskinləşməsi otellərdə yenilənməyə yatırılan maliyyənin her keçən gün
daha da artmasına gətirib çıxarmışdır. Digər tərəfdən yenilənməyə yatırılan
investisiya müəssisəyə mənfəət qazandırmaqla bərabər bazarda önəmli
mövqe tutmasına öz tövhəsini verir. Bu baxımdan Texnoloji yenilənmə
dövrün tələbinə uyğun olaraq zəruri bir ehtiyaca çevrilmişdir.Xüsusən də
otelçilik təsərrüfatında. Bugün əgər otellər bazarda yüksək mövqe qazan-
maq istəyirlərsə onlar öz müştərilərinə ən son texnoloji məhsullarla xidmət
göstərməlidirlər (1).

Texnoloji yenilənmənin təzahürü kimi otellərdə tətbiq olunan inno-
vasiyalar müştərilərin ciddi marağına səbəb olur və onların seçimində
böyük rol oynayır. Bu innovasiyaların məqsədi yeni texnologiyalar yarat-
maq deyil, mövcud texnoloji platform üzərində fərqli konsepsiyalarda
xidmətlər təklif edərək müvəffəqiyyəti təmin etməkdir. Turistlər üçün tətil
təbii, sosial, mədəni xidmətlərin toplamı olan turistik təcrübədir.
İnnovasiyaların tətbiq olunmasında əsas məsələ isə məhsul və xidmətlərin
eyniləşməməsidir. Yəni innovasiyalar vasitəsilə məhsulun təkmil ləşdiril -
mə si və indivuallaşdırılmasıdır. İnnovasiyalar müəssisələrə maliyyə xərc -
ləri nin azalması, yeni məhsul və xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə
çe şid liliyin artması, artan satışlar və bazar payı ilə keyfiyyətin artması,iqti-
sadi böyümə və s. kimi faydalar qazandırır.

İnnovasiyalara misal olaraq məhsul və xidmət innovasiyasını
göstərmək olar:

►Məhsul innovasiyası – Bu müəssisə tərəfindən bazara çıxarılan,
gözlə görünən və əllə tutulan məhsullardır. Misal üçün Nano texno -
logiya larla hazırlanan tekstil məhsullarını göstərmək olar. Bu
məhsulların əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar ləkə saxlamırlar,
su keçirmirlər, günəş işığını içinə çəkə və ya hava temperaturuna görə
bədənə sərinlik, ya da istilik hissi verə bilirlər. Hətta otağın
temperaturasına görə rəng dəyişdirən, həmçinin ürək döyüntüsünü
ölçən çarşaflar istehsal olunmaqdadır. Və yaxud otaqlarda güzgülərin
içinə yerləşdirilmiş televizor ideyasi artıq 2012-ci ildən Four Seasons
otelində tətbiq olunmaqdadır (4).
►Xidmət innovasiyası – bu qonağa xidmət göstərilərkən mövcud
xidməti daha yaxşı və fərqli göstərməkdir. Məsələn, restoranlarda in-
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teraktiv menyuların tətbiqi. Masa arxasında əyləşmiş qonağa menyu
əvvəlki kimi kağız və ya karton və s. məmulatlardan hazırlanmış
vasitələrdə deyil, planşetlərdə gətirilir. Və qonağın seçdiyi yeməyə
uyğun olaraq həmin yeməyin hazırlanması, kalori dəyəri, ona uyğun
digər yeməklər, içkilər və yekunda menyunun qiyməti əvvəlcədən
qonağa göstərilir. 
Otellərdə ediləcək yenilənmənin nə vaxt və harda ediləcəyi də mühüm

əhəmiyyət kəsb edir. Adətən otellər yenilənməni fərqli konsepsiyalı
restoranların açılışında, ya da 5 il istismar müddətindən sonar
gerçəkləşdirirlər. Bu proses ərzində ilk olaraq əsas restoran sahəsində
istifadə olunan və köhnəlmiş avadanlıqlar yenilənir. Xüsusilə iaşə
obyektlərində ən çox satın alınan məhsullar kimi xidmət qabları, stəkanlar
və paslanmayan polad məhsulları gözə çarpmaqdadır.

Otel yenilənməsi üçün zəruri maliyyə vəsaitləri tələb olunur və bu
maliyyənin miqdarı otel pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabları(cash-flow)
hazırlanarkən həmin hesaba mütləq daxil edilməlidir. Bu xərclər otel
gəlirlərinin 4,5–5% -lik bir hissəsini əhatə edir və ayrica bir hesabda
yığılmalıdır.

Otel yeniləməsində önəmli olan digər bir vasitə də yenidənqurmadır.
Son illərdə turistik zona və otellər arasındakı rəqabətin yeni bir növü də
elə yenidənqurma və bərpadır. Üstəlik bu rəqabət yalniz firmalar arasında
deyil. Bu gün dünya turizmində söz sahibi ola bilmək üçün mövcud turizm
yatırımlarının bəlli bir perioddan sonar yenilənməsi lazımdır. Bu yeniləmə
prosesində bərpa və yenidənqurma işləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bərpa və yenidənqurma öz istifadə müddətini dolduran obyekt və
avadanlıqlar üçün imtina edilməz bir zərurət olaraq göstərilir. Xüsusən də
otelçilik sektorunda bərpa və yenidənqurmaya tez girmiş otel daha çox
gəlir əldə etmək imkanına malikdir. Aparılmış tədqiqatlara görə 10 ildən
artıq fəaliyyət göstərən otellərdə və turistik zonalarda bu qaçınılmazdır.
Hətta bu müddətin 10 ildən 7–8 ilə qədər azaldılması otelin təhsisatının və
avadanlıqlarının göstərilən müddətdə yenilənməsinin önəmli olduğunu
vurğulayır. Rütubətli məkanlarda (sanitar qovşaqlarda ) və ortaq istifadəli
yerlərdə isə yeniləmə işlərinə 4–5 ildən bir baş vurulması zəruridir (1).

İnvestorlar bərpa və yenidənqurmanın qaçınılmaz olduğuna inanırlar.
Müəssisənin iqtisadi ömrünü uzatmaq və davamli turizmi təmin etmək
baxımından bu çox vacibdir. Bu proses 2 formada aparılır : Birincisi Soft
Renovation (yüngül və ya məhdud əhatəli otel yenilənməsi), digəri isə Hard
Renovation (tam əhatəli yenilənmə və modernizasiya) (5).

Yüngül yeniləmə (soft renovation) – deyilən otel yeniləmə for ma -
sından, otelin həyat fəaliyyətinin davamlılığının təmin edilməsi məqsədi
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ilə edilən yeniləmələri təyin etmək üçün istifadə olunur. Bu tip yeniləmədə
otelin tekstil məhsullari (çarşaflar,desmallar və s.) dəyişdirilir, lazımı
yerlərə boya edilir, köhnəlmiş divar kağızları və döşəmələr hissəli olaraq
dəyişdirilir və təmir olunur. Ümumi olaraq 5 ildən bir bunların edilməsi
məslət görülür (2). 

Tam əhatəli yenilənmə və modernizasiya (Hard renovation) – bu
tip yeniləmə otelin mövsümi baxımdan yerləşdiyi regiona (yay-qış ) və
otelin ulduz kateqoriyasına görə istismar müddətinin 10-cu ilindən sonra
otelin vəziyyətinə görə dəyişir. Yeniləmənin bu növündə otel demək olar
ki ,başdan-ayağa yeniden formalaşdırılır.Otel daxilində memarlıq
baxımından yeni dəyişikliklər, modernizasiya , həmçinin otelin xarici
görünüşündə və ətraf ərazilərdə təmizlik və yeniliklər, o cümlədən lobbidə
və otaqlarda modern məhsullardan (əsasən yeni avadanliqlar, tablolar, in-
teryer dizaynda istifadə olunan əşyalar və s. aid etmək olar) istifadə
nəticəsində otel regionda itirmə ehtimali olan müştərilərin marağını təkrar
öz üzərinə çəkə bilir (2).

Təbii ki, istər yüngül yeniləmə, istərsə də tam əhatəli yenilənmə və
modernizasiya müəyyən maliyyə tələb edir. Otelin böyüklüyü bu xərclərdə
başlıca rol oynayır. Adətən bu xərclərin azaldılması kimi tədarük metodunu
seçilir. Yəni nə qədər çox tədarük edilsə xərcləri bir o qədər azaltmaq
mümkündür. Bugünkü şərtlərdə əhatəli yenilənmə xərcləri 10.000 $ dan
aşağı olma ehtimalı çox azdır. Ediləcək yeniliklərin həcmi və xammal ,
marka seçimi xərcləri 30.000 $ a qədər arta bilir (6).

Bazar iqtisadiyyatı şəratində müəssisələrin rəqabətə davamlı
fəaliyyəti heç də asan başa gəlmir. Burda bir neçə amillər vardır. Onlardan
mən deyərdim ən vacibi elə yuxarıda açıqlamağa çalışdığım yeniləmə,
bərpa və yenidənqurma işləridir. Turizm, xüsusən də otelçilik elə bir
sahədir ki, burada vizuallıq böyük rol oynayır. Səyahətə çıxan turist ilk
növbədə fiziki yorğunluqdan azad olmaq arzusundadır. Lakin bu proses o
qeder də bəsit deyildir. Belə ki , turizm fəaliyyətinin təşkilində texniki
amillərlə yanaşı, texnoloji, sosial və psixoloji amillər də vardır. Dolayısı
ilə turistlər en son avadanlıqlarla təhciz olunmuş, yenilənmiş otellərdə
dincəldiyi zaman həm fiziki yorğunluqdan azad olurlar , həm də estetik
zövqün tərənnüm olunması və özünü dəyərli hiss etmə, psixoloji cəhətdən
məmnunluğun yaranması kimi müsbət amillərlə rastlaşırlar. 

Bu baxımdan otellərdə yenilənmə işləri perspektivli bir sahədir və
otellərin uzun illər rentabelli fəaliyyət qabiliyyətini artırır və bazarın
tələblərinə sürətli cavab verməklə xidmət keyfiyyətini yüksəldir. Eləcə də
yeni xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, müştəri istəyinə uyğun məhsul
istehsalı və s. kimi mühüm amillər bazarda daima rəqabətədavamlı
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fəaliyyət göstərmək və öz imicini qorumaq nöqteyi nəzərdən çox aktual
bir problemdir.
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Понятие анимация в мире и история его развития

Abstract: The article is devoted to the concept animation in the world
and history of his development. The history of animation comes from dif-
ferent culture. National holidays, national games were the main part of an-
imation.
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Резюме: Статья посвящена понятие анимация в мире и история
его развития. История анимации прибывает из другой культуры. На-
циональные праздники, национальные игры были главной частью
анимации.

Ключевые слова: туризм, мир, анимация, история, культура, на-
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Cəmiyyət inkişaf etdikcə, yaşayış səviyyəsi yüksəldikcə insanların
həyat tərzində, sosial-mədəni tələbatlarında mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri
yaranır. Yaxşı yaşayan və öz yaradıcı əməyinin məhsulunu daha çox
mənəvi zənginləşməyə, dünyagörüşünün artırılması və digər
mədəniyyətlərlə tanışlığa sərf edən insanların sayının hər il artması turizm
adlanan fenomenin – yeni dünyanın yeddi möcüzəsindən birinin gücünü
ortaya qoymaqdadır. Artıq turizm bütün dünyada inkişaf edən bir sahə kimi
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsi ilə birgə neft və avto-
mobil biznesindən sonra dünyada 3-cü və 4-cü yerləri tutmaqdadır.

İnsan ehtiyaclarından meydana gələn dəyişikliklərdən biri də
keçmişdə lüks qəbul edilən turizm ehtiyaclarının, zəruri ehtiyaclar halına

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы
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gəlməsidir. Bu səbəblə insanlar turizm ilə həyatlarında dəyişiklik,
hərəkətlilik, cazibə, fərqlilik axtarmaqla, özlərini yeniləmək, çətinlikləri
atmaq, stresslərdən uzaq olmaq arzusundadırlar. Turistlərin əyləncəli bir
tətil keçirmələrinə mühit yaradan animasiya fəailiyyətləri ilə yerləşmə
müddətlərinin uzadılmasından ortaya çıxan turməhsulun satışlarının
artırılması ilə gəlirlərin də artması mümkün olacaqdır. Bu səbəbə turizm
sənayesində daha çox gəlir əldə etmək üçün animasiya xidmətlərinin
inkişaf etdirilməsi mövzusunda lazimi addımların atılması qaçılmaz bir
zərurətdir.

Turizm sənayesində istifadə edilən animasiya fəailiyətinin
məqsədlərini və bu istiqamətdə lazimi biliklər qazanmaq üçün bu fəailiyyət
sahəsini nəinki turizm sahəsində, ayrı bir sahə kimi də araşdırmamıza
ehtiyac var. Animasiya anlayışı dünya alimləri tərəfindən son yarım əsr
ərzində araşdırılmağa başlanmışdır. O, ki qaldı milli animasiya sahəsinə,
ümumiyyətlə bu sahə bizim üçün yenidir.

Animasiya, dilimizdə canlandırma mənasını daşımaqdadır. Animasiya
latın mənşəli sözdür, ((anima) – hava, külək, küləyin əsməsi, ruh, can) və
((animus) – ruh, can, qəlb, istək, hiss). Animasiya ümumi mənası ilə edilən
bütün canlandırmaları əhatə edir. “Animasiya” termini nəinki turizmdə
istifadə edilir, həm də kompüterdə edilən cizgi filmi, kukla teatrı və bənzər
canlandırmalar da animasiya olaraq adlandırılır. Müasir zamanda isə ani-
masiyadan televiziya və kino üçün də istifadə edilir.

Animasiya yalnız turizm müəssisələrində deyil, fərqli sahələrdə də
xüsusi proqramların, ssenarilərin tərtib olunması ilə məclislərin idarə
edilməsi ilə qarşımıza çıxır. Konqress, sərgi, festival kimi təşkilatçıların
içərisində, bəzi açılış proqramlarında hətta xüsusi yığıncaqlarda animasiya
nümayişlərinə yer verilməkdədir. Dekorasiyalar, qiyafələr, aksessuarlar
fəailiyyətə qatılanlara edilən makiyajlar da animasiya fəailiyyətinin
əvəzolunmaz ünsürləri halına gəlmiş və ayrı bir sektor meydana gəlmişdir.
Bütün sadaladıqlarımıza aydınlıq gətirmək üçün ardıcıl olaraq
animasiyanın tarixindən başlayaraq növlərinə qədər bu sahəni araşdırmağa
başlayaq (1).

Qədim Yunanların əyləncələri. Animasiya sahəsini araşdıran
tədqiqatçılar kütləvi proqramlaşdırılmış animasiyaların başlanma tarixinin
təxminən 30 əsrə yaxın olduğunu söyləyirlər. Onlar Qədim Yunanıstanda
yaranmışdır və qeyri-adi gözəlliyi, kütləviliyi və möhtəşə təşkilatçılığı ilə
fərqlənirdi.

Qədim Yunanıstanda sosial və dini həyatın əhəmiyyətli elementi
olmuş meyxanalar, karvansaralar yaranırdı. Artıq o qədim vaxtlardan
karvansaraların və meyxanaların sahibləri öz kirayənişinlərinin asudə
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vaxtının qayğısına qalırdılar. Qonaqların əyləncəsi üçün onlar musiqiçiləri,
rəqqasları və akrobatları dəvət edir, hər cür yarışları qaydaya salırdılar,
həmçinin heyvanlarların və quşların: pişiklər, itlər, xoruzlar, bildirçinlərin
döyüşlərini təşkil edirdilər. Qədim yunanlar idman yarışları və oyunları
çox sevirdilər. Əbəs yerə deyil ki, birinci möhtəşəm idman yarışları olan-
Olimpiya oyunları məhz orada yaranmışdır.

Kişilər meyxanaların sıx ziyarətçisi idilər, ancaq qadınlara isə
qonaqları mahnılarla və rəqslərlə əyləndirməyə icazə verilirdi. Bunun üçün
getera adlandırılan qədim yunan qadınları xüsusi təhsili alırdılar: musiqi
alətlərində mahir ifa etməyi və kişi qonaqlıqlarının əyləncəsi üçün ağıllı,
maraqlı söhbətlərin aparılmasını öyrənirdilər. Adətən yerli əhalinin ən aşağı
təbəqələrindən olan gözəl qızlar və ya yadellilər getera olurdular.

Qədim yunanlar asudə vaxtın təşkilinə böyük diqqət ayırırdılar. Onlar
ənənəvi bayramları və yarışları xüsusi diqqətlə hazırlayırdı, hansılara ki,
bütün Yunanıstandan və ona tabe olan koloniyalardan insanlar yığışırdı.
Onlara hamını yerləşdirmək, diqqətlə fikirləşmək və proqramı hazırlamaq
lazım idi (4).

Nümunə olaraq Olimpiya Oyunlarını misal göstərmək olar. Olimpiya -
da  ya Yunanıstanın bütün hər tərəfindən məşhur idmançılar axışıb gəlirdilər.
Bir ay ərzində onlar məşq etməli və yarışlara hazırlanmalı idilər. Bunun üçün
stadionlar, gimnaziyalar (qaçış və atılmalar üçün meydan), palestralar (tul -
lanma və mübarizəyə hazırlıq üçün yer) və s. tikilmişdir. Orada yer ləş dir  mə
və qidalanma üçün yalnız idmançılar deyil, həm də tamaşaçıları dü şün  mək
lazım idi ki, buna görə idman tikintiləri və məbədlər yanında leo ni dayon
(hörmətli qonaqlar üçün mehmanxana) tikilirdi. Yarışlar dəqiq ar dıcıllıqda,
qabaqcadan fikirləşilmiş və təşkil edilmiş şəkildə həyata keçirilirdi.

Qədim yunanlarda çox müxtəlif bayramlar var idi. Ən böyük Afina
bayramları ənənəvi, ciddi tənzimlənmiş idi və bir neçə gün üzrə davam
edirdi. Bayramlara qabaqcadan fikirləşilmiş, yaxşı təşkil edilmiş dini
mərasimlər, təntənəli yürüşlər, xorlar, musiqilər daxil edilirdi.

Qədim Yunanıstanda şərab allahı Dionisin şərəfinə təşkil edilmiş
bayram, onun barəsində əfsanələrin səhnələşdirilib nümayiş etdirilməsi ilə
qədim yunan teatrının əsası qoyuldu. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, Dionissi
tamaşaları adət və ənənələrlə nizama salınmış, bir-biri ilə harmonik
uyğunlaşan “avaraçılıq günləri kimi yox, bayrametmə günləri kimi” nəzərə
alınan teatr tamaşaları idi. Bu həm bütün şəhərdən keçən təntənəli yürüş
və dini mərasimlər, iştirakçıların hər birinə özünü göstərmədə tam azadlıq
həvalə olunmaqla xalqın şənlikdə iştirakı üçün xüsusi məqamlar və musiqi,
dram, xor və nəhayət yalnız sonluqda dramatik yarışlar kimi bir sıra
yarışmalar idi.
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Dionissin hər il keçirilən dörd bayramının adını qeyd edə bilərik.
Dekabrın sonu, Yanvarın əvvəlində keçirilən Kiçik Dionissilər cavan
şərabın ilk sınamasına aid edilmişdir. Bu günlərdə şən mahnı və oyunlarla,
zarafat və oyunlarla, paltar dəyişmələrlə, maskarad yürüşlərlə və s.
müşaiyət olunan mərasimlər təşkil olunurdu.

Dionissin ikinci bayramı – Liney (Fevralın sonu, yanvarın əvvəli)
xarakterik cəhətdə birinci ilə uyğunlaşır, amma xeyli təntənəli keçirilirdi.
Afinanın özündə keçirilir və bir neçə gün davam edirdi. Liney onunla
xarakterik idi ki, burada xalq bayramının tərkib hissəsi olan teatr
yarışmaları ilk dəfə keçirilmişdir.

Dionissin üçüncü bayramı – Anfesteriy (fevral-mart) 3 gün davam
edirdi. Birinci gün uşaqlara həsr olunurdu: səhərdən hamı meydana
tələsirdi, harada ki həmin gün oyuncaqlar bazarı açılırdı. Bütün uşaqlar
oyuncaq alırdılar və şəhər uşaqların gur gülüşü, oyunları, sevincləri ilə
əhatə olunurdu. Bayramın ikinci günündə şəhərlilər mifdən götürülmüş
personajlar ilə ( satiralar, nimfalar, şərab pəriləri) improvizasiya edilmiş
maskaradlar təşkil etməklə Afinanı gəzirdilər. Bayramın axırıncı günü
tamamilə başqa bir xüsusiyyət təşkil edirdi: Belə ki, o ölülərə həsr ol-
unurdu.

Dördüncü bayram “ Möhtəşəm Dionissi” ən əsası idi. Bu şən günlərdə
kredit verənlərin borclunu, hakimlərin- təqsirkarları izləməsi qadağan
edilmişdir. Həmçinin həbs edilmə bayram günlərində qadağan edilmiş bə
hətta cinayətkarı da həbsxanadan zaminliyə azadlığaburaxırdılar (1).

Qədim romalılarda asudə vaxtın təşkili. Qədim Romada
əyləncələrin və müəssisələrdə xüsusi asudə vaxtın təşkilinə daha az diqqəti
göstərilmirdi, amma orada bunlara öz yanaşma var idi. Qədim dünyada
mədəni turizm, əhəmiyyətli dini və idman bayramlarının baş çəkməsiylə
yanaşı əyləncə səyahətlərinin ənənəsi mövcud idi. O vaxtın insanları
mədəni kütləvi tədbirlərə həvəslə baş çəkirdilər. Açıq səma altında daş
tikintiləri inşa edilməyə başladı – teatrlar. Romada birinci daş teatrı imper-
ator Pompey əmrinə görə tikilmişdi, hansı ki, yunan teatrları təssüratı
bağışlayırdı. Tamaşalar hər il keçirilirdi və heç bir imperator onlardan pulu
əsirgəmirdi. 

Roma imperiyası böyük ölçülərə malik idi, ona görə də çoxlu sayda
məmur, tacir, döyüşçülərin işləri üzrə çox getmək lazım gəlirdi. Nəticədə
onların yerləşdirməsi üçün karvansaraların, meyxanaların kifayət qədər
şöbələrə ayırılmış şəbəkəsi formalaşmağa başladı. Müasir dünyada məşhur
olan milli parklar və bağlar başlanğıcını buradan götürürlər.

İmperatorun əmri ilə termlər (yunanca «termos» isti deməkdir)
hamamlar tikilmişdi. Yoxsul azad adamlar onlardan pulsuz istifadə
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edirdilər. Burada kitabxana, istirahət otaqları var idi. Onlara pulsuz
tamaşalar göstərilirdi. Qədim Romada hamamlar xüsusi mərkəzlər idi,
hansılar ki, imperiya dövründə təmtəraqlı daxili bəzəklə böyük tikintilər
şəklində tikilirdilər. Belə hamamların qalıqları onu göstərir ki, istilik və su
təchizatı kompleks sistemi ilə təşkil olunmuş böyük bina idi. Minlərlə
romalı öz boş vaxtını belə keçirirdi: idman tapşırıqları üçün meydançalarda
top oynayırdılar, qaçışda, mübarizədə və ağırlıqların qaldırmasında
yarışırdılar, sonra yuyunurdular və hovuzlarda üzürdülər. Termı yalnız
çimmə və idman məşqləri üçün nəzərdə tutulmurdu, orada həmçinin
məşğuliyyətlər üçün kitabxanalar və zallar var idi. Burada dostlarla
görüşmək, son xəbərləri bilmək , saç düzümünü etmək və dadlı yemək
mümkün idi (4).

Lazım olan qladiator döyüşləri və ya Qədim Roma şəhərlərinə
heyvanların təqibi haqqında elandan sonra imperiyanın müxtəlif
yerlərindən minlərlə sakin birləşirdi. Qədim romalılar cıdır yarışları çox
sevirdilər, hansılar ki, bu sirklərdə və qanlı qladiator döyüşlərində təşkil
olunurdu. Onlar üçün xüsusi tikintilər- amfiteatrlar tikilirdi. 

Romada zəngin həyat tərzi keçirənlərlə yanaşı, yoxsul, ehtiyac içində
yaşayan on minlərlə dilənçi var idi. Onların narazılığının qarşısını almaq
üçün onlara imperatorun adından çörək və pul paylayırdılar. Romada 200
min adam pulsuz çörək alırdı. Yoxsullar imperatordan «çörək və tamaşa»
istəyirdilər. "Çörəklər və tamaşalar!" - bu ərzağın pulsuz verilmələriylə və
müxtəlif tamaşaların nümayişləriylə müşayiət olunmuş qədim roma
hökmdarlarının xüsusi siyasəti idi.

İmperiya dövründə musiqi mədəniyyəti xüsusilə rəngarəng olmuşdur.
Roma musiqi aləmində yunan kifaraçıları, İsgəndəriyyə müğənniləri,
Əndəlis rəqqasələri fəaliyyət göstərmişlər. Eramızın I əsrinin sonunda im-
perator Domisian “Kapitoli yarışları”nın əsasını qoymuşdur. Burada həm
şairlər, həm də musiqi xadimləri təmsil olunmuşlar. Bu dövrdə müğənni
Tigelli, aktyormüğənni Apelli, kifaraçı Kritli Mesomed və s. şöhrət
qazanmışdır.

Beləliklə, belə nəticəyə gəlmək olar ki, Qədim dünyada artıq asudə
vaxtlarının təşkilinə xüsusi diqqət yetirirdilər. Görünür ki, onda da bu pros-
esi idarə edənlər insanlar idilər, axı kimsə belə tədbirlərin ssenarilərini
ölçüb biçməli, tamaşaçıların yerləşdirilməsini izləməli idi. Məsələn, xüsusi
qladiator məktəblərinin təşkil olunması prosesi. Bütün bu mənzərəli
tədbirlərin keçirilməsinə diqqətlə hazırlanırdılar.

Orta əsrlərdə asudə vaxtın keçirilməsi. Orta əsrlərdə asudə vaxtın xü-
susi təşkilatçıları və artistlər mövcud idilər. Kilsə təbliğatı nəticəsində bu
insanlar eyni zamanda hamıda, hər şeydə qorxu və heyrana səbəb olurdular.
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Kilsə xaçpərəstlərə yalnız teatr tamaşalarına incil süjetləriylə baxmağa
icazə verirdi. Küçə müğənni və artistləri digər mövzularda təqdimatlar
düzəltmişlər, lakin kilsə lənətləyirdi ki, o dünyada vəd etdiyi əbədi əzablar
onları tutacaq. Köçəri artistlərə kilsə xadimlərinin böyük qərəzi onların
dözümlü inamıyla izah olunurdu ki, maskaların, kuklaların və başqa
uyğunlaşmaların köməyi ilə iblisə çevrilə bilən insanlarla qohum olurlar.

Bütün qadağalara baxmayaraq, trubadurlar, jonqlyorlar, təlxəklər və
başqa köçəri artistlər o vaxtlar böyük məşhurluqdan istifadə edirdilər. Bu
şərtlər daxilində doğma evi nadir hallarda tərk etmiş məhkumun, orta əsr
insanının həyatı kifayət qədər darıxdırıcı idi, buna görə köçəri artistlərin
yaranması, meydana çıxması bayram idi.

Trubadurlar o vaxtın artistlərinin arasında ən imtiyazlı - musiqi
müşayiətinin altında öz şeirlərini icra etmiş şairlər idilər. Köçəri müğənnilər
trubadurlar tərəfindən yazılmış mahnılar icra edirdi və hansılar ki, bir qayda
olaraq, tamaşaçıların diqqətinin cəlb edilməsi üçün fokus və jonqlyorluq
etməklə mahnılarını növbə ilə ifa edirdilər. Bütün bunlara görədə onları
jonqlyor adlandırırdılar. Təlxəklər və mimlər köçəri artistlərin arasında heç
də az məşhur deyildilər, hansılar ki, hər cür insan qüsurlarını və ədəbsiz
hərəkətləri amansızcasına lağa qoyurdular. 

O vaxtlar dəbdə olan kart oyunu idi, hansılarda ki, indiyə qədər orta
əsr kostyumlarında xanımlar və cəngavərlər təsvir olunub. Zadəganlar
arasında yayılmış kart oyunundan başqa şahmat da var idi. Qara camaat
isə daha çox zər oyunu ilə maraqlanırdı. Bir çox məhdudiyyətlərə baxma-
yaraq, o dəhşətli Orta Əsrlərdə səsli-küylü bayramlar, yarışlar keçirilirdi.
Hərbi yarışlar təşkil olunurdu.

Yarışların keçirilməsi üçün əksər hallarda böyük şəhərlərin ətrafında
yer ən gur yer seçilirdi ki, böyük miqdarda tamaşaçı cəlb etmək mümkün
olsun. Bəzən cəngavərlərin və ya silahdarların tam dəstələri iştirak edirdi.
Adətən yarışlar xüsusilə təntənəli hadisəyə görə təyin olunurdu. Belə
yarışlara ən çox xalq-yarışların iştirakçıları, hörmətli qonaqlar və tanınmış
xanımlar, artistlər, şairlər yığışırdı.

Cəngavər turnirləri əsl döyüşləri öncəsi bir məşq kimi xidmət edirdi,
buna görə də yalnız küt qılınclar, nizələrdən istifadə edilirdi ki, onlar
tərəfindən qoyulan zərbələr həyat üçün ciddi təhlükə doğurmasın. Rəqibin
üzünə zərbələr vurmaq, eləcə də eləcə də arxadan ona hücum etmək
olmazdı. Bütün bu ehtiyatlara baxmayaraq, nadir hallarda bədbəxt hadisələr
baş verirdi. Hərçənd yarışlara iştirakçıların seçim meyarları və onların
davranış qaydaları ciddi müəyyən edilmiş, diqqətlə hazırlanmış təlimatlara
görə aparılırdı, lakin yenə də faciəli nəticələrə rast gəlinirdi.

Yarışda iştirak üçün girişə carçılar verirdilər. Onlar iştirakçıların
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xidmətlərini diqqətlə yoxlayırdılar. Carçılar bayram proqramını yerinə
yetirirdilər və onun keçirməsinə bir ay qalmışa qədər onunla potensial
iştirakçıları və qonaqları tanış edirdilər. Faktiki olaraq carçılar belə
tədbirlərdə xüsusi menecer idilər.

Qələbə qazanan cəngavəri qiymətli şeylərlə təchiz olunmuş döyüş atı
ilə mükafatlandırırdıla. Rıtsar yarışında ən həyəcanlandıran anlardan biri
"ürəyin xanımları" qalibi idi. Bundan sonra möhtəşəm ziyafət başlanırdı,
artistlər və şairlər çıxış edirdilər.

Beləliklə, sərt Orta əsrlərdə asudə vaxt fikirləşilmiş və təşkil edilmiş
idi. Şəhərlərdə və böyük qəsəbələrdə tamaşalar və əyləncələr ticarət, sənət
və dini gildiyaları təşkil etməyə kömək edirdi. Böyük vəsaitlər teatr
tamaşalarına xərclənirdi (4).
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Анимация особенности деятельности

Abstract: The importance of the animation activity in tourism area
according to its characteristic features is covered in this article. The use
and improvement of animation services is very important for tourism busi-
nesses. Because tourists get positive emotions and spend their leisure, time
enjoyable because of animation activities. In a consequence, they will ex-
tend their stay of nights and tourism businesses will increase revenues by
gaining competitive advantage 

Keywords: Entertainment services, Animation activities, Social and
Cultural function, Sports function, Animators. 

Резюме: В этой статье были отмечены характерные анимации
деятельности, объясняющей важность туризма. Анимационные
услуги м области применения и развития предприятий очень важно
для туризма. Результат анимации несет и положительнее эмоции ту-
ристам наслаждаться по праздникам и расширение их прибытий в ту-
ристических предприятий получить конкурентное преимущество и
увеличить доходы. 

Ключевые слова: Развлекательные услуги, Анимации деятель-
ности, Социально-культурной функция, Спортивной функция, Ани-
маторы. 

Qloballaşan dünyada turizm sənayesinin sürətli inkişafı danılmaz
faktdır və günbəgün səyahət edən turistlərin sayının artması onların
ehtiyaclarının ödənilməsini zəruri edir. İstirahətlərini xoş keçirmək, rahat
dincəlmək istəyən turistlərin tələbatlarının ödənilməsində animasiya
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fəaliyyətlərinin təşkilinin xüsusi rolu vardır.Bu baxımdan animasiya
xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi turizm müəssisələri, xüsusilə də
mehmanxanalar üçün qaçılmaz bir zərurətdir.

Dünya tədqiqatçıları tərəfindən son yarım əsrdə araşdırılmağa
başlanan animasiya təmamilə yeni sahədir və Latın mənşəli söz olub
(“anima” – hava, külək, küləyin əsməsi, ruh, can) mənası canlandırma
deməkdir. Ümumilikdə animasiya butun canlandırmaları əhatə edir.Kom-
puter texnologiyası ile yaradılan çizgi filmleri de animasiya olaraq
adlandırılır.Lakin turizm sahəsində animasiya dedikdə turistlərin asudə
vaxtlarını xoş keçirmələrini təmin edən, onları əyləndirən fəaliyyətlərin
toplusudur. Animator isə canlandırıcı canlandıran şəxs anlamını daşıyır.
Animasiya fəaliyyətləri bir sosial hadisə kimi meydana gəlmişdir.Qədim
dövrlərdə üz boyamaqla, maskalardan və müxtəlif aksesuarlardan istifadə
edilməklə həyata keçirilən tədbirlər aktiv fəaliyyət kimi animasiya
fəaliyyətinə aid edilir. Həmin dövrlərdə yaşayan qəbilə üzvləri özlərini
fərqli hərəkətlər və rəqslərlə ifadə etmişlər və bununla da animasiyanın
təməli qoyulmuşdur. Turizm sektorunda isə animasiya mehmanxanalarda
xüsusile de restoranlarda qonaqlarin memnuniyyetini artıracaq, onlarda
daha xoş təəssürat oyadacaq fərqliliklər, əyləncələr şəklində özünü büruzə
vermişdir. Onların asudə vaxtlarını səmərəli, əyləncəli keçirəcəkləri bəzi
aktiv fəaliyyətlər yaradılmağa başlandı. Əvvəldən mövcud olan əyləncə
mədəniyyətinə sadəcə yeni oyunlar, aktiv fəaliyyətlər əlavə olunmaqla bir
çeşidlik zənginlik yaradılmış və bu zənginlik daha da artaraq davam
edəcəkdir (A.Hazar – 2003, E.Erdem – 1987).

Ümumilikdə animasiya bir tətili zövqlü hala gətirə biləcək, dəyişiklik
yarada biləcək əyləncə fəaliyyətidir. Gəlirləri artdıqca insanlar əylənmək,
xoş vaxt keçirmək üçün yüksək miqdarda pul ayırırlar və bunun nəticəsi
olaraq turizm müəssisələri xüsusilə də mehmanxanalar əyləncə
fəaliyyətlərinə, animasiya proqramlarına böyük önəm verməyə başlamışdır.
Animasiya funksiyasının başlıca iki məqsədi var:1)turistlərin əyləncəyə və
idman ehtiyaclarını qarşılamaq və 2) onları daha yaxşı sosial əlaqələr,
ünsiyyət qurmaq kimi imkanlarla təmin etmək (Laloumis – 2000; Lytras –
2002; Glinia et al. – 2004). Həm mehmanxana gəlirlərinin artması, həm
də yüksək imic formalaşdırmaq baxımından böyük fayda gətirən animasiya
fəaliyyətləri bir sıra funksiyalar yerinə yetirir:

1. Sosial funksiya
2. Mədəni funksiya
3. İdman funksiyası
4. Asudə vaxtla bağlı funksiyaları
5. Təlim məqsədli funksiyaları
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Sosial funksiyalar: Mədəni dəyərlərin paylaşılması ilə insanlar
arasında sosial əlaqələr yaradır, onlarda sağlam düşüncə, xoş əhval-ruhiyyə
formalaşdırır

Mədəni funksiyalar: Animasiya xalq mədəniyyətinin yayılmasını,
tanıdılmasını təmin etməklə bir növ mədəniyyətləri birləşdirir.

İdman xarakterli funksiyaları: Hazırda maraq göstərilən, fərqli idman
növləri olan basketbol, futbol, üzgüçülük, voleybol, eləcə də qış və su
idman oyunlarına xeyli turistlər cəlb olunur. Nəticədə bu fəaliyyətlər
seyredənlərin də xoş vaxt keçirmələrini təmin edir.

Asudə vaxtla bağlı funksiyaları: Animasiya fəaliyyətlərinin əsas
hədəfi – hərəkət və aktivlik yaratmaq, turistlərin dəniz və digər
fəaliyyətlərdən sonra qalan zamanlarını dəyərləndirmək və gözləntilərini
qarşılamaq üçün əyləncəli tədbirlər reallaşdırmaqdır

Təlim məqsədli funksiyaları: Animasiya fəaliyyətləri xoş vaxt
keçirməklə yanaşı turistlərə öyrədici funksiyanı yerinə yetirir.Misal üçün
Azərbaycan folkloru əcnəbi turistlərə fərqli səhnələrlə və eyni zamanda
onların da bu səhnələrdə iştirakını təmin etməklə aşılana bilər. Beləliklə
folklorumuzu xarici turistlərə tanıtmış oluruq.

Əylənmək insanlar üçün psixoloji, sosial bir ehtiyacdır və işlədikləri
müddət ərzində gərginlik, yorğunluqdan, qayğılardan uzaq olmaq üçün
müraciət edilən bir yoldur. Bütün bir il boyunca çalışıb yorulan insanlar
əyləncəli fəaliyyətlərlə məşğul olmaqla həm fiziki yorğunluqlarını aradan
qaldırmağa, həm də mənəvi olaraq rahatlamağa çalışırlar. Bu baxımdan
animasiya fəaliyyətlərinin turistlərə faydası çoxdur:

– Turistlər fiziki, əqli, sosial fəaliyyətlərdə iştirak edərək rahatlayırlar.
– İdman, sosial-mədəni və s. fəaliyyətlərə aktiv şəkildə qoşularaq

enerjilərini bərpa edirlər.
– İnsanlar müsbət enerji qazanaraq gərginliklərini azaldırlar.
– İdman fəaliyyətləri və oyunlar sayəsində əylənərək istirahət

ehtiyaclarını aradan qaldırır.
–Turistlərin uğur əldə etmə, yaradıcılıq, şəxsiyyətini inkişaf etdirmə,

etnik qruplarla mübadilə bacarıqları artır.
– Dostluq qurma, macəra axtarışı, yeni təcrübələr əldə etmə, fiziki və

ruhi möhkəmlik, zehni güclərini istifadə etmə, təcrübə qazanma, xidmət
duyğusu, gözəllikləri görmə və s. kimi imkanlar əldə etmiş olur. (A.Hazar
– 2003.)

Animasiya proqramları hazırlanarkən əsas məqsəd həmin bölgəyə və
yaxud mehmanxanaya gələn turistlərin istək və ehtiyaclarına
uyğunluğudur.Nəzərdən keçirilməsi vacib olan bəzi istəklər əsas etibarilə
aşağıdakılardan ibarətdir:
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– Qaçış və ya başqa bir məkanda olmaq arzusu
– Dincəlmək və rahatlanmaq
– İnsanlarla əlaqələr
– Bəzi fəaliyyətlərə qoşulma yolu ilə özünü ifadə və yaratma ehtiyacı
– Müxtəlif mədəniyyətlərə qarşı maraq onları kəşf etmək istəyi
– Əylənmə ehtiyacı və s.
Animasiya xidmətləri mehmanxana müəssisələrinin xüsusi funksiyası

olub qonaqlara ünsiyyət yaratmaq, digərləri ilə interaktiv münasibət qur-
maq, yaratmaq, əylənmək kimi imkanlar təqdim edir (Glinia, Lytras, &
Maras, 2004; Laloumis, 2000).Animasiya fəaliyyətlərinə təsir edən digər
səbəb sosial-iqtisadi faktorlardır ki, onların araşdırılması hər bir animasiya
proqramları hazırlayan turizm təsisatı üçün, xüsusilə də “resort” mehmanx-
analar üçün olduqca əhəmiyyətlidir.

– Turistlərin danışdıqları dillər
– Seçilən gəzinti formaları: fərdi, ailə və ya qrup
– Turistlərin gəlirləri və xərcləri
– Səyahətdə olduqları müddət:qısa müddətli, uzunmüddətli
– Turistlərin yaşı, cinsi, təhsili və s.
Günbəgün inkişaf edən, yeniləşən dünyamızda təbii ki, animasiyanın

da təkmilləşməsinə ehtiyac vardır. Turistləri cəlb etmək üçün bir-birindən
fərq  li, onları əyləndirəcək, yaddaşlarda həkk olunacaq animasiya proq ram -
la rının təşkil olunması animatorların önündə duran mühüm mə sələlər dən dir. 

Digər mühüm məsələ isə təbii faktorların nəzərdən keçirilməsidir.
Ona görə ki, animasiyanın inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir.
Məsələn, Ərazinin coğrafi quruluşu - çimərliklərin, xizək sahələrinin,
çayların olması; İqlim - mövsümülük, günəşli günlərin sayı, küləkli günlər
və s.; Bitki örtüyü və heyvanlar – bitki, bağların və heyvan növlərinin
xüsusiyyətləri, balıq ovçuluğu və s. kimi. 

Bundan başqa mədəni faktorların dəyərləndirilməsi böyük önəm
daşıyır. Tarixi xüsusiyyətlər – tarixi hadisələrə şahidlik edən abidə və
əsərlər; İncəsənət zənginlikləri – arxeologiya, sənət əsərləri, memarlıq
abidələri, sərgilərin nümayişi və s.; Digər mədəni xüsusiyyətləri – adət-
ənənələr, şənliklər, folklor, din, yaşam tərzi və s. 

Əyləncə xidmətləri: İdman – xizək, atıcılıq sahələri, safari, dayvinq,
müxtəlif idmanların öyrədilməsi; Mədəni xidmətlər – muzey, teatr, kino,
sərgi salonları, qarşılama proqramları və s.; Müxtəlif əyləncə xidmətləri –
rəqs salonları, oyun salonları və s.

Maliyyə qaynaqları: Layihələri reallaşdırmaq üçün maliyyə mənbə -
lə rinin, maliyyə vasitə və vəsaitlərinin olması animasiya fəaliy yət ləri nin
gerçəkləşdirilməsi üçün labüddür.
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Bildiyimiz kimi Animasiya aktiv fəaliyyətdir və müxtəlif çeşidləri
var. Bunlardan daha çox gənclərə xitab edən idman animasiyalarıdır ki, bu
fəaliyyətlərə aşağıdakılar aiddir:

– Su xizəyi, su yarışları, çimərlik oyunları, və s .
– Tennis,
– Golf,
– İdman sahələri,
– Hovuzlar,
– Dəniz müalicəsi mərkəzləri,
– Bowling, bilyard salonları,
– Gimnastika salonları,
– Fitness mərkəzləri,
– Paraşütçülük,
– Ata minmə mərkəzləri və s. 
Mədəni animasiya fəaliyyətləri - Daha yetkin və ya daha yaşlı turist

kütləsinə xitab edir. Hərəkətli və ya hərəkətsiz mədəniyyət fəaliyyətlərinin
hər istiqamətini əhatə etməlidir.

– Konsertlər, müasir və ya klassik musiqi festivalı,
– Rəqs, balet nümayişləri,
– Teatr, kino fəaliyyətləri,
– Festival proqramları,
– Küçə orkestrlər,
– Konfranslar,
– Sərgi və qalereyalar,
– Muzeylər,
– Konqres mərkəzləri,
– Açıq hava teatrı və s.
İstirahət xarakterli animasiya fəaliyyətləri - hər kəsin müraciət etdiyi

fəaliyyətlərdir. Davamlı olmalı, mövsüm boyunca fəal olmalı və bütün
maraqlı şəxslərə faydalı olmalıdır.

– Hovuzlu park,
– Diskoteka və gecə klubu,
– Casino,
– Kino,
– Şahmat salonları,
– Uşaqlar üçün mini klub,
– Moda dəfilələri,
– Ekskursiyalar,
– Sirklər,
– Milli və beynəlxalq bayramların qeyd olunması və s.
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Animasiya proqramının təşkili zamanı diqqət edilməsi lazım olan
məqamlar:

• Turizm psixologiyası baxımından turistin fərdi xüsusiyyətləri, tur-
izm sosiologiyası baxımından qrup xüsusiyyətləri, turistin yerləşdirmə
müddəti və ehtiyacları diqqətə alınmalıdır.

• Proqramlar təşviq edici olmalıdır,
• Keçmiş təcrübələrdən istifadə edilməlidir.
• Xüsusi günlər, hadisələr, tədbirlər, mərasimlər qiymətləndirilərək

fərqli qruplar arasında əməkdaşlıq bərpa olunmalıdır.
• Turistlərin qabiliyyətlərini inkişaf etdirmələrinə imkan verilməlidir 
• Fəal iştirak nəticələrinin qiymətləndirilməsi də aparılmalıdır. (A.

HAZAR)
Animasiya fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsində öndə duran

vəzifələrdən biri də yüksək peşəkarlığa sahib olan animatorların seçimidir.
Animator animasiya proqramlarını canlandıran şəxs olmaqla üzərinə böyük
məsuliyyət götürür. Təbii ki, turizm məhsuluna və ya mehmanxanalara aid
fərqli animasiyalar üçün qabaqcadan personal yetişdirilməli, bacarıqlı an-
imatorlar seçilməlidir. Çünki bu xidməti göstərəcək şəxslərin təşəbbüskar
olmaqla yanaşı idarəetmə qabiliyyətinə, qrupu ələ ala bilmək bacarığına
malik olmaları mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Həm də əyləncə və ya turizm
animatorları digər qrup liderlərindən, məsələn idman məşqçiləri və ya spa
animatorlarından fərqlənməlidir. Bundan əlavə bütün Animator heyətinin

• Qonaqlara maraq göstərmək və xidmət etmək,
• Qonaqların marağını davamlı təmin etmək,
• Onların təhlükəsizlik şəraitində tətillərini xoş keçirmələrini təmin

etmək kimi ortaq vəzifələri vardır.
Hazırki dövrdə animasiya resort mehmanxanalarda qonaq

məmnuniyyətinin artırılmasında ən mühüm departamentlərdən biri kimi
qiymətləndirilir. İnsanlar gün boyu stresdən uzaq, əyləncəli zaman
keçirmək istəyirlər. Onların bu tələbatlarını ödəmək üçün isə animasiya
xidmətləri göstərilir.

Animasiya otellərdə qonaqların gündəlik həyatlarında qarşılaşdıqları
fizioloji, mədəni, psixoloji və sosioloji təsirlərin nəticələrindən xilas
olmalarını təmin edən, rahatlatıcı, əyləncəli, sakitləşdirici və energetik
fəaliyyətləri əhatə edir.

Animasiya xidmətləri qonaqların rəğbətini qazanması üçün faydalı,
maraqlı və asan əldə edilə bilən xüsusiyyətə malik olmalıdır. Animasiya
eyni zamanda insanın sağlamlıq gücünü artırır və həyata pozitiv baxmasını
təmin edir. Adət və ənənələri, ənənəvi həyat tərzlərini nümayiş etdirən
animasiyanın mədəniyyətə böyük töhfələri vardır. Mədəni dəyərlərin qon-

İlkin Şərifzadə

102



aqlarla birlikdə bölüşdürülməsi nəticəsində isə sosial həmrəylik
yaradılmasına nail oluruq.
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Turizmdə marketinq tədqiqatı metodları

Tourism marketing research methods

Методы маркетингового исследования в туризме

Abstract: The article is devoted to methods of marketing research in
tourism. This article examined the purpose and methods of marketing in-
vestigations. The article examined three basic methods as the - observation,
experiment and survey and in addition some additional methods of mar-
keting research. The shows are the advantages and disadvantages of each
method.

Keywords: tourist product, marketing research, research approaches,
observational research, experimental research, survey research. 

Резюме: Статья посвящена методам маркетинговых исследова-
ний в туризме. В этой статье изучены цели и методы маркетинговых
исследований. В статье изучены три основных метода как – наблюде-
ние, эксперимент и опрос, кроме этого некоторые дополнительные
методы маркетинговых исследований. Указаны достоинства и недо-
статки каждого метода. 

Ключевые слова: туристский продукт, маркетинговые исследо-
вания, исследовательские подходы, наблюдательное исследования,
экспериментальные исследования, обзоры исследований.

Bazarda turfirmanın marketinq fəaliyyəti turməhsulun həyat dövrünə
uyğun olaraq həyata keçirilir və ayrı-ayrı hissələrə bölünür:

- Turizm bazarı üçün yeni məhsul ideyasının formalaşdırılması;
- Müəyyən struktur xüsusiyyətlərə malik yeni məhsulun

yaradılmasının başlanğıcı və onun bazarda sınaqdan keçirilməsi;
- Turizm bazarına çıxarıldıqdan sonra yeni məhsulun müşayiət

olunması.

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы

Tourism and hospitality studies
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Turizm məhsulları bazarının hərtərəfli tədqiqi turoperatora ona görə
vacibdir ki, marketinqin nəticələrinə əsasən strategiyanı işləsin, bazarda
həyata keçiriləcək dəqiq, əsaslandırılmış qərarlar qəbul etsin. Marketinq
tədqiqatının metodoloji əsasını alətlər toplusu, informasiyanın işlənməsi
və təhlili təşkil edir. Onlardan ən vacibləri metod və modellərdir. Metod
dedikdə marketinq tədqiqatının az və ya çox dərəcədə formalaşdırılmış
vasitə və üsulları başa düşülür.

Metodlar digər elm sahələrindən (sosiologiya, psixologiya, estetika,
əmtəəşünaslıq və s.) uyğunlaşdırılaraq marketinq tədqiqatında tətbiq ol-
unur. Marketinq metod və modelləri sırasında məxsusi olaraq göstərilir:
Porterin beş növ rəqabət modeli, məhsulun həyat dövrü modeli, seqmen-
tasiya, mövqeləşmə, SWOT – təhlili və başqa tədqiqat alətləri.

Marketinq tədqiqatını bu cür ayırmaq olar:
1. Marketinq yoxlaması – hansı ki, onun gedişatında bazar pa ra metr -

ləri əmələ gəlir, turizm məhsullarının satış qiymətinin səviyyəsi həyata ke -
çirilir və məxsusi olaraq yoxlamaların səmərəliliyi müəyyən edilir;

2. Marketinq təhlili – o, turizm bazarı haqqında informasiyanın
toplanması prosesinə əsaslanır və toplanmış informasiyalar arasında ən
mötəbər nəticələrin alınmasına gətirib çıxarır (2, s. 167).

Məhz marketinq təhlillərinin nəticələri strategiyanın işlənib ha zır lan -
ma sı üçün çox zəruridir. Kütləvi tələbat malları istehsalı sferası üçün mar -
ke tinq araşdırma metodları çoxsaylıdır və inkişaf etmişdir. İlk növbədə
on lara statistik metodlar aiddir ki, bunlar da əmtəə dövriyyəsi prosesinin
tam, orta, nisbi həcmini anlamağa imkan verir. Bu metod həmçinin qrup -
laş dırmanı həyata keçirməyə, indekslər tapmağa, müxtəlif metodlarla bazar
şə raitini təhlil etməyə şərait yaradır. O cümlədən, dəyişən korrelyasion-
req  res  sion və çoxşaxəli təhlil metodlarından da geniş istifadə olunur. Sa -
da lanan metodlardan çoxu hazır məhsul bazarının təhlilində tətbiq olunur. 

Beləliklə, marketinq tədqiqatı metodologiyası elmin müxtəlif sahələri
arasındakı əməkdaşlığa əsaslanır. Otaq və çöl tədqiqatları zamanı istifadə
olunan informasiyanın işlənib təhlil olunmasında tətbiq olunan metodlar
toplusunun çoxluğunda əks olunur. 

Təkrar informasiyanın istifadəsinə əsaslanan otaq araşdırmalarında
sənədlərlə iş metodu tətbiq olunur. Otaq tədqiqatlarında üç təhlil növündən
istifadə olunur: ənənəvi (klassik) təhlil, məqsədli –informasiya təhlili və
kontent-təhlil.

Məhsul istehsalı marketinqində istifadə olunan turizm bazarının təhlili
üçün işlədilən digər metodlar praktik cəhətdən az tədqiq olunmuşdur.

Turfirmanın marketinq fəaliyyətinin hər bir mərhələsi aşağıdakı
istiqamətlərdə analitik-informasiya təminatına ehtiyac duyur:
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a) İdeya məhsulun yaradılması üçün zəruri məlumatın toplanması,
iş lən  məsi, sistemə salınması və qorunması, onun həyat dövriyyəsinin
nizamlanması;

b) Hazır məhsul bazarının seqmentasiyası (tur iştirakçılarının poten-
sial müştərilərinin sosial əlamətinə görə qruplaşması);

c) Hazır məhsul bazarının həcminin hesablanması, yeni məhsula olan
tələbin xarakteristikası və proqnozlaşdırılması, bazarın elastikliyinin təhlili;

d) Satış bazarının ərazi analizi, bazarın turfirmalar arasında bö lün -
mə sinin təhlili, bazarda yeni məhsulun mövqeyi, rəqib turfirmaların
imkanlarının qiymətləndirilməsi;

e) Bazardakı situasiyanın qiymətləndirilməsi – konyuktura vəziyyətin
təh lili və qiymətləndirilməsi, yeni məhsul istehlakçılarının reaksiyasının
üzə çıxarılması, müəyyənləşdirilməsi, qiymətin formalaşması və nizam -
lan ması üçün məlumatın toplanması;

f) Bazarda turməhsulun irəliləməsində və realizasiyasında xüsusi
potensialın və yeni məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin qiymətlən diril məsi.

g) Turoperatorun marketinq fəaliyyətinə bazarın reaksiyası.
Beləliklə, yeni məhsulun formalaşdırılması prosesi kifayət qədər

mürəkkəb prosesdir, bazarda müxtəlif tədqiqatların aparılmasını, turməhsul
istehsalının mümkünlüyünü araşdırmağı, rəqabət mühitinin təhlilini,
texnoloji tədqiqatları və s. tələb edir.

Mehmanxana – turist kompleksinin (bundan sonra MTK) təşkilinin
idarə olunmasında marketinq yanaşması aşağıdakı metodiki vasitələrin
köməyi ilə həyata keçirilir:

1. Vəziyyətin təhlili – mehmanxana-turist sferasının təşkilində ətraf
mü hi tin yanaşmasıdır. Təhlilin məqsədi turizm bazarının tələbatı nöqteyi-
nə z ərindən mehmanxana-turist kompleksinin təşkilati vəziyyətinin aşkar
edil məsi, xarici mühitin və daxili sistem vəziyyətinin təsirinin he sab lan -
ma sını nəzərə almaqla şəraiti dəyişmək imkanının təyin edilməsidir. Və -
ziy yətin təhlili metodlarına MTK təşkilatlarının təftişi, texniki-iqtisadi
sə viyyəsinin qiymətləndirilməsi (o cümlədən filialları, bölmələri və işçi
yer ləri) və s. aiddir;

2) Marketinq sintezi – mehmanxana-turizm bazarının quruluşunu
nəzərə alan və təşkilatın yaşamasını təmin edən MTK təşkilatının strateji
inkişaf məqsədlərinin qiymətləndirilməsi və formalaşdırılmasıdır. Market-
inq sintezi təşkilatın əqli hücum, qərarlar ağacının qurulması, modelləşmə,
məntiqi sxemlər və bal sistemlərindən istifadə, həmçinin optimal hesabat-
lardan istifadə metodları ilə həyata keçirilir;

3) Strateji planlaşdırma – alternativ strategiyaların təhlili əsasında pers -
 pektiv inkişaf taktikasının işlənib hazırlanması haqqında qərarın qəbul edil -
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 məsi və daha yaxşı strategiyanın seçilməsidir. Bu mərhələdə əməliy ya tın
tədqiq edilməsi, məqsədli proqram, balans, evristik (yeni nəzəri təd qi qatların
məntiqi və metodik üsullar sistemi) və s. metodlardan istifadə olunur;

4) Taktiki planlaşdırma – şəxsi məsuliyyətin konkretləşməsi ilə ope -
ra tiv planın işlənməsini, hərəkət taktikasını əsaslandırma məqsədilə oper-
ativ plan tədbirlərinin reallaşdırma vaxtını və yerini nəzərdə tutur. Strateji
plan laşdırmada nəzərdə tutulan metodlardan taktiki planlaşdırmada da is -
ti fadə olunur;

5) Marketinq nəzarəti – nəzərdə tutulmuş tədbirlərin realizasiya
müddətinin və şəraitinin həyata keçirilməsindəki kənara çıxmaları aşkar
etmək məqsədilə həyata keçirilən strateji və taktiki planların yerinə
yetirilməsinə nəzarətdir(4, s. 250).

İstifadə olunun metodlar nəzarətin növündən asılı olaraq fərqlənir:
- İllik planın yerinə yetirilməsinə nəzarət bunları nəzərdə tutur: satış

im  kanlarının təhlili; mehmanxana-turist xidmətləri bazarının ümumi ba -
zar dakı payı; satış və marketinq sərfiyyatı arasındakı uyğunluq; müş təri -
lə rin münasibəti;

- Gəlirə nəzarət: göstərilən turist xidmətlərinin səmərəliliyinin təşkil
olunmasını;

- Strateji nəzarət: marketinq fəaliyyətinin təftiş olunmasını.
Elmi ədəbiyyatda müxtəlif prinsiplərə bölünməklə böyük bir metodlar

top lusundan istifadə olunur. Marketinq altsistemini təhlil edərək MTK təş -
ki latının funksional altsistem blokunda aşağıdakı əsas metod qrupları gös -
tə ril mişdir:

1. Marketinq tədqiqatı metodları (vacib məlumatların toplanması,
onların təhlili, modelləşdirmə, proqnozlaşdırma, düzəliş);

2. Qiymət siyasətinin keçirilmə metodları;
3. Turist mal və xidmətlərinin növlərinin çoxaldılması və hərəkət

metodları, reklam, brendləşmə;
4. Turizm-mehmanxana biznesinin bazara çıxış metodları;
5. Sənaye casusluğu;
6. Bazarda satış üzrə mövcud mövqenin təhlili metodları;
7. Ümumi gəlirin təhlili (4, s. 251).
Turizm marketinqinin funksional altsistemində mühüm metodlar

arasında marketinq tədqiqatı metodu xüsusilə fərqlənir. 
Turizm marketinqində tədqiqat metodları istənilən bazar şəraitində,

onun istənilən tərkib komponentlərinin, ən müxtəlif faktorlarla əla qə lən -
di rilmiş sistemlilik və komplekslilik zərurəti və vacibliyi ilə şərt lən diril -
miş dir. Tədqiqat araşdırma suallarının hər biri fərqli bir araşdırma
stra tegiyası, zaman və maliyyə qaynaqları tələb edir. 
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Konkret metodların seçimi aşağıdakı faktorlar hesaba alınmaqla
göstərilmişdir:

- Tədqiqatçının məqsəd və resursları;
- Rəyi soruşulanların xarakteristikası;
- Tədqiqatçının verdiyi sualların xarakteristikası.
Tədqiqat obyektlərinin yekun seçim metodları əsas 3 problemin

həllini nəzərdə tutur:
1) yığılmış informasiyaların cəmlənməsi;
2) seçmə metodunun tətbiqi;
3) seçim həcminin təyin olunması.
Marketinq məlumatlarının alınması metodlarına aiddir:
- ilkin məlumatın toplanmasına əsaslanan metodlar (müşahidə,

sorğu, müsahibə, foks-qrup, eksperiment və s.);
- təkrar məlumatların tədqiqatına əsaslanan metodlar.
Təkrar məlumatlar tədqiqat üçün yaxşı başlanğıcdır və tədqiqatın

məqsəd və probleminin müəyyən edilməsinə kömək edir. Əksər hallarda
isə şirkət ilkin məlumatları toplamalıdır. 

İlkin tədqiqat metodlarının çox olması onların hansının daha əlverişli,
səmərəli və çevik olması barədə fikir ayrılıqlarına yol açır. Lakin böyük
əksəriyyətin də qəbul etdiyi kimi, müşahidə, sorğu və eksperiment üç əsas
tədqiqat yanaşmalarıdır (1,s.127).

Müşahidə - turxidmət təklif edən obyektlər, situasiyalar və hə rəkət -
lə rin müşahidəsi əsasında ilkin informasiyanın toplanması metodudur. Təd -
qi qat çı bu zaman öyrənilən obyektə bilavasitə aid olan, tədqiqat
ba xımından əhəmiyyət kəsb edən faktorları qəbul və qeyd edir. Müşahidə
me todu subyektiv qiymətləndirmədir və ya şüuraltı olaraq formalaşan,
mey dana gələn və inkişaf edən hadisələrin sistemli və məqsədli şəkildə
araş dılırması prosesinə verilən addır. Müşahidə - ilk olaraq faktlar ara sın -
da kı əlaqələrin qurulmasını təmin edən biliklər mənbəyidir. İkincisi, ya ra -
dı lan hipotezlərin sınanmasında, təsdiqlənməsində və ya rədd edilməsində
mü raciət olunan bir vasitədir. Məlumat toplama mərhələsində müşahidə
olu nan obyekt çox zaman diqqət mərkəzində olduğunun fərqində olmadığı
üçün bu metodla daha obyektiv məlumatlar əldə olunur. Bu metodda in -
formasiyanın alınması üsulunun əsas göstəriciləri:

- müəyyən tədqiqat məqsədlərinə uyğunluğu;
- planlı və sistemliliyi;
- ümumiləşdirilmiş fikirlər üçün əsaslı olması;
- etibarlılığa və dəqiqliyə daimi nəzarətin olması.
Metodun istifadə məqsədləri:
1) Başqa metodlarla alınmış məlumatların yoxlanması;
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2) Tədqiq olunan obyekt üçün əlavə məlumatların alınması;
3) Hipotezin qurulması üçün verilmiş informasiya mənbəyindən

istifadə.
Metodun üstünlükləri:
1) Kəmiyyət göstəricilərini müəyyən etmə imkanları (məs, göstərilən

turist xidmətindən istifadə edənlərin sayı, satılan turpaketlərin sayı və
onların əsas biznes istiqamətində xüsusi əhəmiyyəti və s.);

2) Turist xidmətlərində, müxtəlif qiymət güzəştlərində, satış
yerlərinin tərtibində keçirilən tədbirlərin səmərəliliyini təyinetmə imkanı.

Metodun çatışmayan cəhətləri:
1) Alınmış nəticələrin dərinləşdirilməsi imkansızlığı, turist

xidmətindən istifadə edənlərin münasibət, motiv və maraqlarının
açıqlanması imkanlarının mümkün olmaması;

2) Mümkün qeyri-reprezentativlik;
3) Alınmış məlumatın subyektiv təfsiri;
4) Öyrənilən şəraitə müşahidəçinin mümkün təsiri.
Sorğu metodu – yazılı və şifahi məlumat toplamaq üçün turizm mar -

ke tinqində istifadə olunan ən sadə və geniş yayılmış tədqiqat metodudur.
O, insanların mövqeyinin araşdırılması, ya da onlardan müəyyən tədqiqat
sua lı üçün arayışın alınmasına əsaslanır. Yazılı sorğuda iştirakçılar sorğu
və rəqləri alırlar. Eyni zamanda şifahi və telefon sorğuları da aparılır ki, bu
mü sahibə adlanır.

Bu metodun istifadəsində əsas məqsəd birbaşa verilən suallar
vasitəsilə mehmanxana-turizm bazasında göstərilən xidmətə münasibət və
potensial turistlərin alıcılıq səviyyəsini müəyyən etməkdir.

Metodun üstünlükləri:
1) Həyata keçirilməsinin asanlığı: sorğunun keçirilməsi üçün yüksək

ixtisaslı mütəxəssislər tələb olunmur, texniki vasitələrdən istifadə olunmur;
2) Yüksək səviyyəli standartlaşma;
3) Cədvəlləşdirmə imkanı və statistik təhlilin aparılması;
4) Alınmış nəticələri konkret bazar seqmentlərinə tətbiq etməklə

təhlil etmə imkanları;
5) Ardıcıl dəqiqləşdirici sualların köməyilə dərin təhlil aparmağın

mümkünlüyü.
Metodun çatışmayan cəhətləri:
1. Müsahibə götürənin müsahibin cavablarına mümkün təsiri;
2. Sorğunun hazırlanması və seçimin işlənib-hazırlanması mər -

hələsində yüksək peşəkar mütəxəssislərin cəlb olunmasının zəruriliyi;
3. Kifayət qədər böyük seçimlərlə bağlı yüksək xərclər.
Müsahibə növləri arasında dəqiqliyinə, məlumat çeşidliliyinə görə se -
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çi lənlərdən biri dərin müsahibədir. Dərin müsahibə – ixtisaslaşdırılmış sor -
ğu götürən müsahibinə ardıcıl olaraq müəyyən problemlərlə bağlı yoxlayıcı
sual lar verir. Mürəkkəb əmtəə qruplarının və ya istehlakçı tələblərinin xü -
su siyyətlərinin öyrənilməsində dərin müsahibə metodu daha effektli metod
kimi dəyərləndirilir.

Metodun məqsədləri bunlardır:
1. Mehmanxana-turizm biznesi xidmətinin irəliçəkmə metodları

haqqında informasiyanın toplanması;
2. Turist xidməti haqqında istehlakçının informasiya dərəcəsinin təyini;
3. Mehmanxana-turizm bazarında müxtəlif seqment iştirakçılarının

davranışının öyrənilməsi.
Metodun üstünlükləri:
1. Turist xidməti istehlakçılarının tələblərinin;
2. Tədqiqat zamanı toplanmış məlumatların daha yaxşı anlaşılması.
Metodun çatışmayan cəhətləri:
1. Mümkün qeyri-reprezentativlik;
2. Müsahibə götürənin respondentə mümkün təsiri;
3. Yüksək dərəcəli peşəkar müsahibə götürəni cəlb etmək zərurəti

olduqda çox xərcin tələb olunması.
Eksperiment – dərketmə metodudur. Onun köməyilə nəzarət olunan

və idarə edilən şəraitlərdə təbiət və cəmiyyət hadisələri tədqiq olunur.
Eksperimental tədqiqat dedikdə, eynitipli qruplar arasında ilkin

informasiyanın toplanması, onlara müxtəlif tapşırıqların verilməsi, nəticəyə
təsir edə biləcək faktorlara nəzarət və qrup reaksiyalarında fərqlərin
müqayisə edilməsi başa düşülür. Eksperimentlər iki cür aparılır: laborator
(süni şəraitdə) və çöl (real) şəraitdə. Laborator eksperimentin üstünlüyü az
vaxtda daha ucuz başa gəlməsidir. Çöl eksperimenti isə real şəraitlərdə,
bilavasitə turfirmada, mehmanxanalarda, istirahət evlərində, ofislərdə və
s. həyata keçirilir. Bu metodda tez-tez innovasiya yenilikləri tətbiq olunur. 

Metodun istifadə məqsədləri:
1. Yeni turməhsulun potensial satış həcminin təyin edilməsi;
2. Marketinq turizm kompleksinin ayrı-ayrı elementlərinin tətbiqində

səmərəliliyinin təyin edilməsi.
Eksperiment metodun mənfi cəhətləri:
1. Hesablama mərhələsində kənar faktorların çətinlik törətməsi;
2. Həyata keçirilməsində nəzərə çarpacaq maddi və vaxt itkisi.
Digər ilkin məlumat toplama metodlarından foks-qrup metodunu

misal çəkmək olar. Foks-qrup metodu – bu metod foks-qrup adlı araşdırılan
istehlakçılar qrupunun formalaşdırılması əsasında yaradılmışdır. Həmin
qruplar tərkibinin eyni mənşəli olması prinsipinə görə formalaşdırılır (məs,
cinsinə, yaşına, ailə vəziyyətinə, fəaliyyət sahəsinə və s.).
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Foks-qrupun optimal tərkibi 8-dən 12-yə qədər dəyişir. 12 nəfərdən
artıq olduqda məhsuldar müzakirələr aparma çətinləşdiyi üçün qrup
yarımqruplara bölünə bilər. İştirakçıların sayı az olduqda qrupun səmərəli
işi üçün lazım olan dinamika yaradılmır və rəhbər qrupun işinin
aktivləşməsi üçün var gücünü sərf edir. İştirakçıların seçilməsi hər şeydən
əvvəl aparılan tədqiqatın məqsədinə görə həyata keçirilir.

Foks-qrupun işinin uğuru qrup rəhbərinin işinin səmərəliliyindən çox
asılıdır. Foks-qrupun nəticələri kəmiyyət tədqiqatlarının keçirilməsi üçün
zəmin yaradır.

Adətən qrupun işini sonradan müzakirə etmək və həmçinin qrupda
toplanmış istehlakçı üstünlüklərinin və tendensiyalarının təhlili üçün au-
diovideo texniki vasitələrindən istifadə olunur.

Metodun istifadə məqsədləri:
1. Turist xidməti istehlakçılarının tələbləri, qavraması, motivləri,

öyrənilən turməhsula, mehmanxana xidmətinə, təqdim olunan güzəştlərə,
hərəkət metodlarına münasibətləri ilə tanışlıq;

2. Kəmiyyət tədqiqatları zamanı toplanmış məlumatların daha yaxşı
anlaşılması;

3. Müəyyən reklam növlərinə emosional və davranış reaksiyalarının
öyrənilməsi;

4. İstehlakçıların danışıq lüğətlərinin öyrənilməsi.
Metodun üstünlükləri:
1. Qrup iştirakçısı üçün öz fikrini sərbəst və düzgün ifadə etmək, təzə

ideyaları mənimsəmək imkanı;
2. Müzakirənin məqsəd və vəzifələrinin formalaşdırılmasında sifariş -

çi iştirak etməklə yanaşı fokus-qrupun işini müşahidə etmək imkanına da
ma likdir;

3. Verilmiş metodun istifadə istiqamətləri müxtəlifdir.
Metodun çatışmayan cəhətləri:
1. Mümkün qeri-reprezentativlik;
2. Alınmış məlumatın subyektiv təfsiri;
3. Qrupun bir üzvü üçün xərclənən vəsaitin çoxluğu.
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Turizm nə deməkdir? Turizm - çoxmənalı bir sözdür. Bu sözün ilk
sadə anlayışı – istirahət və səyahət deməkdir. Turizm - fransız sözüdür və
onun mənası gəzinti, istirahət və əyləncə deməkdir. Lakin bu sözün başqa
mənaları da var. Məsələn, turizm – insanın istirahət etdiyi zaman bütün
mürəkkəb prosesləri öyrənən və onları müəyyən istiqamətə yönəldən və
tənzimləyən bir amildir. Eyni zamanda turizmi ölkə iqtisadiyyatının bir
sahəsi kimi qiymətləndirirlər. Turizm sözünün törəməsi - «turistika» sözü
– turizmin inkişafını öyrənən yeni meydana gəlmiş bir elmdir. Turizmin
başqa bir mənası isə - turistlərə göstərilən xidmət sahəsidir. Turizm
cəmiyyətin inkişafı ilə fоrmalaşıb, istirahət tələbatını ödəmək və əmtəə,
хidmət tələbatını ödəməklə gеnişlənən tələbat növünə daхildir. Müаsir
şərаitdə BMT-nin tərifinə görə turizm sаğlаmlığın bərpаsı, istirаhət, fiziki
cəhətdən insаnın inkişаfı ilə bаğlı səyаhət kimi bаşа düşülür (2, s. 23).

İnsanların çoxu baxımından turizm istirahət, yeni təəssüratlarla, zövq
almaqla bağlıdır. O, kəşfedilməmiş yerləri, təbiət abidələrini, tarix və
mədəniyyətləri, müxtəlif xalqların adət və ənənələrini aşkarlamaq və
öyrənmək meyli ilə güclü şəkildə insanların həyatına daxil olmuşdu (4, s.
4). Turizm, əsasən, sosial-iqtisadi sahə kimi XIX əsrin ortalarından inkişaf
etməyə başlamışdır. Bu dövrə qədər isə

turizm fərdi gəzinti və səyahət xarakteri daşımış, qeydiyyata düş mə -
dən müxtəlif əraziləri, ölkələri gəzən adamlara «turist» demişlər.Turizm
dün ya iqtisadiyyatında ən gəlirli sahələrdən biridir. Araşdırmalar göstərir
ki, dünyada turizm inkişaf edən ölkələr hər il bu sahədən 735 milyard dollar
gə lir götürür. Turizmin təşkili işi istirahət və əyləncənin ən fəal for ma la -
rın dan biri olmaqla yanaşı həm də bir çox sosial-iqtisadi, mədəni-siyasi və
kul  turoloji funksiyaların həyata keçirilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Tu rizm müasir dünyanın qlobal əhəmiyyətə malik olan, sosial və iqtisadi
əla qələrini tənzimləyən, müxtəlif ölkələr və xalqlar arasında qarşılıqlı mü -
na sibətlər yaradan, biznes maraqlarının əhatə dairəsini genişləndirən sa -
hə dir. Dünyanın hər yerində turizmin inkişafına dövlətlər və sivilizasiyalar
sə viyyəsində böyük maraq göstərilir. Elə buna görə də, hazırda beynəlxalq
ma liyyə qurumları və təşkilatları turizmin inkişafına öz maraq və diq qət -
lə rini artırırlar. Turizm sektorunda 250 milyondan çox insan işləyir, yəni
dün yada hər 10 işçidən biri bu sektorda fəaliyyət göstərir. Ümumi in ves ti -
si yanın 7%-i, dünya istehlak xərclərinin 11%-i, vergi gəlirlərinin 5%-i və
dün ya ticarət xidmətlərinin üçdə biri onun payına düşür. Turizm xalqların
bir-birinə yaxınlaşmasında, iqtisadi və mədəni əlaqələrin yaradılmasında
və qarşılıqlı anlaşmada turizmin əvəzsiz rolu var. Ona görə də turizmin
inkişafı zəmanəmizin vacib məsələlərindən biridir. Hazırda turizm sənayesi
beynəlxalq xidmət ticarətinin dinamik inkişaf edən formalarından biridir.
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Son onillikdə də dünyada xarici turistlərin səfərlərinin orta illik artımı
4.3%, daxil olan valyutanın orta illik artımı 12% təşkil etmişdir. 1950-ci
ildən 1995-ci ilə qədər, il ərzində xarici turistlərin miqdarı (ÜTT-nın
məlumatlarına əsasən) 25 mln-dan 560 mln-a qədər, yəni 22.6 dəfə
artmışdır. Mütəxəssislərin esablamalarına görə 2020-ci ildə dünyada turist
səfərlərinin sayı təqribən 1602 mln-a çatacaq. 1995-ci ildə beynəlxalq
turizmdən gələn gəlir 399 mlrd $, 1998-ci ildə - 444.7 mlrd $, 2000-ci ildə
476 mlrd $ təşkil etmişdi. 2020-ci ildə isə 2000 mlrd $ həcmində gözlənilir.
Bu proqnoz beynəlxalq turizmə aiddir (2, s. 110). 

Turizmin gəlirləri dövlət gəlirlərinin, əhаli və sаhibkаr gəlirlərinin
tər  kib hissəsidir, rеgiоnаl iqtisаdi siyаsətin fоrmаlаşmа fаktоrudur, аmilidir.
Оnа görə də hər bir ölkənin turizm sаhəsi оnun iqtisаdi, sоsiаl pоtеnsiаlının
fоr mаlаşmаsınа və idаrə оlunmаsınа təsir еdir.Turizmin inkişafı hər bir öl -
kə nin iqtisadi strategiyasının tərkib hissəsi olduğuna görə onun for  ma laş -
ma sı, dinamikası, strukturur həmin ölkənin müvafiq strukturları ilə bağlıdır
(3, s. 117). Turizmin inkişafı bir sıra ölkələrdə strateji hədəflər rolunu oy -
na yır və bu rol turizmin ÜDM-də xüsusi çəkisi ilə ölçülür. Belə ki, turizm
gə lirlərinin ÜDM-də nisbəti, turizmdə olan resursların istehlak resurslarına
olan nisbəti ölkənin resurs potensialının formalaşmasında turizmin rolunu
qiy mətləndirir. Ayrı-ayrı ölkələrdə 30%-40% qədər yüksələ bilir. Turizmin
iqtisаdi sоsiаl rоlu strаtеji prоblеmlərin həlli üçün prоqnоzlаr vеrməyə
şərаit yаrаdır. Turizmin prоqnоzlаrı sаhələrin və rеgiоnlаrın iqtisаdiyyаtını
müəyyənləşdirir. О, rеgiоndаkı turizm pоtеnsiаlını yüksəldir, həmin
rеgiоnlаrdа infrаstrukturа lаyihələri əsаslı vəsаit qоyuluşu, invеstisiyа
prоqrаmlаrı və bir sırа хаrici ölkələrin krеdit rеsurslаrı cəlb оlunur. Turizm
ümumi iqtisаdiyyаtın inkişаfını təmin еtmək üçün əhаlinin məşğulluğunu,
istirаhətini təşkil еtmək yоludur. Оnа görə də biz turizmin iqtisаdi və sоsiаl
rоlunu kоmplеks sistеmli göstəricilər ilə qiymətləndiririk. ÜDM-dа tur-
izmin yеri, хüsusi çəkisi, əhаlinin məşğulluğundа rоlu, miqrаsiyа
prоsеslərində rоlu, təbii sərvətlərin, pul vəsаitlərinin iqtisаdi dövriyyəyə
cəlb оlunmаsı dərəcəsi turizmin rоlunu müəyyənləşdirən göstəricilərdir.

Ölkənin iqtisadiyyatı ilə turizm bir-biri ilə qarşılıqlı sıx əlaqədədir.
Ümumiqtisadi faktorlar turizmə mənfi və müsbət təsirlər göstərir. Müsbət
təsirlər aşağıdakılardır:

– real gəlirlərin artımı. Real gəlirlərinin artması ilə istehlakçıların
sərəncamında daha çox pul olur, müvafiq olaraq, turizmə tələb də artmış olur;

– gəlirlərin daha geniş formada bölgüsü. Cəmiyyətdə gəlir nə qədər
geniş formada bölünürsə, bir o qədər daha çox insanlar turizm məhsullarını
ala biləcəklər;

– valyutanın sabit vəziyyəti. Əgər valyutanın kursu stabildirsə, onda
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əhali onu böyük miqdarda ala biləcək. Belə vəziyyətdə isə öz istirahətini
planlaşdırmaq asandır.

Turizmə mənfi təsirlər isə aşağıdakılardır:
– iqtisadi böhranın təsirləri;
– işsizliyin artımı, əmək haqqının azaldılması və s. ;
– valyuta ilə qeyri-stabil vəziyyət. Əgər xarici valyutanın kursu

yuxarıdırsa, onda əhali onu az alacaq. Bu o deməkdir ki, əhalinin xarici
ölkələrə səfərə baha başa gələcək.

Turizm inkişaf etdiyi regionun iqtisadiyyatına böyük təsir göstərir.
Turizmin cəmiyyətə göstərdiyi 3 əsas təsirləri fərqləndirmək olar: iqtisadi,
sosial və humanitar.

Turizmin iqtisadi təsirləri. İqtisadi təsir kimi turizmə 2 tərəfli baxılır:
– iqtisadi kompleks kimi. Yüksək dərəcədə qlobal iqtisadi əlaqələrin,

proses və münasibətlərin inkişafı kimi izah olunur;
– iqtisadi artımın vacib katalizatoru kimi.
Müasir dünyada turizm:
– sənaye formasıdır;
– xidmət kimi çıxış edir, hansı ki, nə saxlanıla, nə də nəql oluna

bilməz;
– yüksək səviyyədə effektivlik və investisiyaların sürətli geri

qayıtması
(ROI); 
– yeni sahələrin iqtisadi inkişafının qabaqcılı kimi hesab olunur;
– təbiətin və mədəni irsin qorunmasının effektiv vasitəsi kimi çıxış edir;
– demək olar ki, iqtisadiyyatın bütün sahələri və insanın bütün

fəaliyyət növləri ilə uyğundur.
Məlumdur ki, inkişaf etmiş ölkələrdə xarici turizmdən gələn gəlir

qara və əlvan metalların beynəlxalq ticarətindən əldə olunan gəlirdən 2
dəfə daha artıqdır. Turizmdən əldə olunan gəlirlər turislərin xərcləri
nəticəsində meydana gəlir, hansılar ki, ziyarətçilərin səfər zamanı edilən
ümumi istehlak xərcləri kimi müəyyən olunur. 

Turist xərclərinə daxildir:
– kompleks səyahət;
– istirahət və turlara xidmət paketləri;
– yerləşdirilmə;
– qidalanma və içkilər;
– nəqliyyat;
– rekreasiya, mədəni və idman fəaliyyət növləri;
– səyahətlərin ayrılmaz hissəsi olan istehlak məhsulları;
– tibbi xidmət və s.
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Yuxarıda sadalanan turist xərcləri iqtisadiyyata birbaşa təsir göstərir,
yəni turizmin iqtisadi fəaliyyəti milli gəlirin formalaşmasında töhfə verir.
Bütövlükdə, ölkənin iqtisadiyyatına və cəmiyyətə turizmin təsir sahələri
aşağıdakılardır:

Biznes sferası. Turizm müəssisəsinin yaradılması üstünlük gətirir,
çünki o, müştərilərə öz məhsul və xidmətlərini, işçi və xidmətçilərə əmək
haqqı və digər ödənişləri, səhmdarlara gəlir, dövlətə vergi və ödənişlər
təklif edir.

İstehlakçı və gəlir sferaları. Turizm istehlakçı tələbinin yeni forma -
sı nın yaradır. Müxtəlif məhsul və xidmətlərə turistlərin tələbi yerli sə na -
ye nin inkişafına kömək edir. Bunun sayəsində istehlak məhsullarının
istehsalı inkişaf edir və əhalinin yaşayış səviyyəsi artır.

Turizmin sayəsində yerli biznes inkişaf edir, o cümlədən:
– mədəniyyət və əyləncə (muzeylər, sərgilər, memorial komplekslər

və abidələr, şou-biznes, kino biznesi), hansılar ki, öz növbəsində, vergi-
tutma vaistəsilə regiona və yerli əhaliyə fayda verir;

– nəqliyyat şirkətləri və firmaları (ictimai nəqliyyat, avtomobillərin
icarəsi, ekskursiyalar üçün avtobuslardan istifadə, yerli aviaşirkətlər,
əsasən, turizmdən əldə olunan gəlirlərə diqqət edirlər) ;

– suvenir hazırlayan xüsusi turist avadanlıqları, xalq sənətkarlıq
nümunələri istehsal edən müəssisələr (bu cür müəssisələrin məhsulları
bütün dünyada əhəmiyyətli dərəcədə turistlərə yönəlib).

– valyuta sferası. Turizm xarici valyutanın əhəhmiyyətli məbləğinin
axınına kömək edir. Bundan başqa xarici valyutanın mənfəəti təkcə turist
paketinə görə ödənişə görə deyil, turitlərin gündəlik xərcləri, əlavə
xidmətlər üçün ödənişə görə və s. turizm mərkəzlərində pulların dəyişmə
məntəqələrində pul dəyişməsi şəklində formalaşır.

– istehsalat infrastrukturu. Turizm istirahətin strukturunu yaradır,
hansı ki, təkcə turistlər üçün deyil, həm də yerli əhali üçün istifadə edilə
bilər. Yeni turist mərkəzlərinin meydana gəlməsi xidməti, məhsul və
əyləncə müəssisələrinin meydana gəlməsi ilə, yol və çimərliklərinin tikin-
tisi ilə müşayitə olunur, bu da ətraf infrstruktura müsbət təsir göstərir,
həmçinin istehlak bazarına və digər biznes fəaliyyəti sferalarına da müsbət
təsir göstərir. İnkişaf etmiş turist infrastrukturur bu və ya digər regionda
yerli əhalinin həyat səviyyəsinin göstəricisidir. 

Turistlərin qaldıqları yerdə xəcrlənən pullar, eyni zamanda qaldıqları
ölkə (region) üçün gəlirlər formalaşdırır. Bu gəlir zəncirvari reaksiyaya
səbəb olur: 

xərclər gəlirlər xərclər gəlirlər və s. Vəsaitlərin birinci dövriyyəsindən
qazanılan və əldə olunan gəlir şəklində olan hər bir manat yenidən
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müəssisənin hesabından çıxır. Beləliklə, turist xərclərindən əldə olunan
əsas gəlirlər nəticəsində yeni gəlirlər yaranır, lakin artıq üçüncü şəxlər əgər
bu şəxlər qismində turizm şirkətləri üçün hansısa malların təchizatçıları
kimi çıxış edirlərsə. Nəticədə, dövri gəlir alınır.

Turizm ölkə üçün əlаvə gəlir mənbəyini, yеrli əhаlinin öz məhsulunu
sаtmаq imkаnını gеnişləndirir. Yеrli əhаli хаrici turistlərə хidmət еtməklə
аilə gəlirlərini аrtırır. Təcrübə göstərir ki, turizm inkişаf еdən rеgiоnlаrdа
əhаli dаhа çох fəаl həyаt tərzi və gəlir gətirmək vərdişlərinə mаlikdir. Turist
iхrаcаtı və idхаlı ərаziyə gələn və gеdən turist ахını ilə еyni istiqаmətdə
bаş vеrir. Bu zаmаn ölkəyə pul dахil оlur və yахud ölkədən pul ахır.

Turizmin inkişafı və turizm xidmətini artırılması, turizmdə qərar qə -
bu lu, onun mexanizmləri və sosial nəticələri ilə bağlıdır. Turizmin inkişafı
ölkənin iqtisadi potensialı, əhalinin turizm tələbatı və onu ödənilməsi üçün
resurs potensialı ilə müəyyənləşir. Turizmin ölkədə inkişafının üçün və
çatışmayan cəhətləri mövcuddur. Üstün cəhətləri aşağıdakılardır:

– ölkəyə pulun axına, o cümlədən valyuta axının artması;
– yeni iş yerlərinə açılması;
– istirahətinə yeni forma və islahatlarının yaranması, bu da öz

növbəsində yerli və xarici turistlərin tərəfindən istifadə olunur.
– kapital cəlb olunur. Xarici investisiyalarının ölkəyə gətirilməsi

mühiti yaranır.
Çatışmayan cəhətləri aşağıdakı nəticələrdə özünü əks etdirir:
– yerli məhsularlın qiyməti düşür, təbii resursların və ekoloji mühitin

təkrar istehsalı üçün əlavə xərclər çoxalır;
– xarici ölkələrə pulun axınına səbəbdir;
– sosial və ekoloji problemlərə təsir edir.
Turizmin inkişafının kompleks və sistemli təsviri özünün

göstəricilərinin plan və perspektiv dinamikasını verməyə şərait yaradır.
Beynəlxalq turizm ildən-ilə inkişaf edir. Aparılan hesablamalara görə 2020-
ci ilə qədər turizm özünün ən yüksək inkişaf həddinə çatacaq. Belə ki,
həmin ildə dünya üzrə turistlərin sayı 1,5 milyard nəfərdən çox olacaqdır.
Bu da indiki dövrlə müqayisədə iki dəfə çoxdur.

Dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrinin əksəriyyətində əhalinin
şəhərlərə axının və işsizlik kimi vacib problemlər olduğundan turizm
sənayesi istər investisisya, istərsə də yaratdığı yeni iş yerləri ilə aktual
problemlərin həllində mühüm rol oynayır. Bu xüsusiyyətlərə görə son illər
turizm sənayesinə cəlb edilən investisisyalar digər xidmət sahələrinə qoyu-
lan investisiyaların həcmindən xeyli yüksəkdədir. Qeyd etmək lazımdır ki,
turizmdə bir iş yeri yaratmaq üçün tələb olunan maddi vəsaitin həcmi, digər
sahələrlə müqayisədə olduqca aşağıdır (1, s.75).
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Ümumiyyətlə, turizmin inkişafı aşağıdakı istiqamətlərdə sosial, iqti-
sadi və texnoloji əhəmiyyət kəsb edir:

1. Turizmin təşkili əsasında yeni iş yerləri açılır və müəssisələr
yaranır.

2. Yerli əhalinin əlavə gəlir və qazanc əldə etmək imkanları meydana
gəlir.

3. Yerli mallara daha çox istehsal tələbatı yaranır. Yenibazar açılır.
4. Ölkədə turizmin inkişafının yeni infrastrukturu formalaşır.

Həmçinin, bütün xidmət obyektləri, kommunal sahələr modernləşdirilir.
5. Turizmin inkişafı ilə əlaqədar olan yeni ixtisaslar və texnologiyalar

meydana gəlir.
6. Ətraf mühitin qorunmasının əhəmiyyəti daha düzgün dərk olunur

və bu istiqamətdə cəmiyyət tərəfindən əsaslı işlər görülür.
7. Torpağa münasibət yaxşı mənada köklü şəkildə dəyişir, ona qayğı

artır.
8. Dövlət səviyyəsində səhiyyə xidməti də yeni keyfiyyət zəminində

inkişaf etdirilir və dünya standartlarına uyğunlaşdırılır. Beləliklə də,
cəmiyyətin həyatında əsaslı inkişaf baş verir.
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Azərbaycan biznes turizminin inkişaf istiqamətləri 

Azerbaijan business tourism development directions

Направления развития бизнеса туризма Азербайджана

Abstract: Azerbaijan is one of the emerging tourism destinations in the
world. Despite the fact that tourism in Azerbaijan is relatively new industry,
Azerbaijan has already achieved significant results in this sphere. Tourism in
Azerbaijan is developing in both business and leisure tourism directions. Al-
though the country has potential to grow in both ways, the author considers
the development of business tourism more profitable for the country in a long
run. As a prove, it is mentioned that Azerbaijan has 3 times more profit rate
per tourist than Georgia- its neighbor in South Caucasia though Georgia en-
joys two times more international tourist arrivals each year.

Key words: tourism, Azerbaijan, economic development, business
tourism.

Резюме: Азербайджан является одним из новых мест туризма в
мире. Несмотря на то, что туризм в Азербайджане является относи-
тельно новой отраслью, Азербайджан уже достиг значительных успехов
в этой сфере. Туризм в Азербайджане развивается в двух направлениях
- бизнес и отдых. Несмотря на то, что страна имеет потенциал разви-
ваться в двух этих направлениях, автор считает развитие бизнес туризма
более выгодным для страны в долгосрочной перспективе. Как доказа-
тельство можно показать тот факт, что несмотря на то что Грузия еже-
годно принимает в 2 раза больше туриста, в Азербайджане доход от
турбизнеса составляет в 3 раза больше.

Ключевые слова: туризм, Азербайджан, экономическое развитие,
бизнес туризм.

Azərbaycanın turizm sənayesi beynəlxalq turist səfərlərində son illərdə
müşahidə olunan kəskin artımın məntiqi nəticəsi olaraq qeyri-neft sektorları

119

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы

Tourism and hospitality studies



arasında əhəmiyyəti yer tutur. Azərbaycanın Avropa və Asiya arasında strateji
əhəmiyyətli coğrafi ərazidə yerləşməsi, ölkənin təbii-mədəni sərvətləri, zəngin
tarixi və mədəni irsi ölkəmizdə bir çox turizm fəaliyyətlərinin təşkili üçün
əlverişli imkanlar yaradır. Ölkə turizminin inkişafında üç əsas məqsəd üzrə
səyahətlər hazırda daha çox diqqət çəkir ki bu məqsədlər daxilində həyata
keçirilən səfərlər ümumi turist səfərlərinin 95%-ndən çoxunu təşkil edir.
İşgüzar yönümlü turizm səyahətləri də Azərbaycan turizminin təməlini təşkil
edən səyahət məqsədlərinə daxildir. 

2014-cü ilin statistikasına görə həmin ölkəmizə 670 milyon 500 min
əcnəbi turist işgüzar məqsədlərlə səyahət etmişdir ki bu da ümumi turist
səfərlərinin 31.04%-ni təşkil etmişdir (13). Digər tərəfdən istirahət məqsədli
turist səfərləri də Azərbaycan turizmində artıq öz sözünü deməyə
başlamışdır. Beynəlxalq turist səfərlərində istirahət yönümlü səfərlərin 32%-
dən çox bir paya sahib olması Azərbaycanın həm işgüzar yönümlü, həm də
istirahət yönümlü turizm bazarında aktivliyinin göstəricisidir. Bəs reallıqda
bu turizm növlərindən hansı ölkəmiz üçün daha faydalı hesab edilə bilər
sualına dəqiq cavab vermək çətindir, çünki turizm sənayesi xarici mühit
faktorlarından olduqca asılı olan xidmət sənayesidir. Turizm sənayesində
dünyada baş verən ictimai-sosial, iqtisadi, hərbi proseslərin təsiri demək
olar ki həmin an hiss edilir, bununla da yeni turizm tendensiyaları yaranır,
bəzi turizm fəaliyyətləri isə tamamilə və ya regional olaraq aktuallığını itirir.
Bunu nəzərə alaraq turizmin hərtərəfli inkişafı bütün turizm marşrutları
üçün daha çox iqtisadi mənfəət hesab edilməklə yanaşı gələcəyə olan
təminat qismində də çıxış edir. 

İqtisadi baxımdan məsələyə yanaşsaq Azərbaycanın biznes turizmindən
daha çox gəlir əldə etdiyini etiraf etməliyik. Artıq qeyd etdiyimiz kimi işgüzar
məqsədli səyahət edən turist digər ənənəvi (istirahət məqsədli səyahət edən)
turistdən 3 dəfə artıq pul xərcləyir. Azərbaycan nümunəsində bunu sübut etmək
üçün Azərbaycanın turizm gəlirləri və Gürcüstanın turizm gəlirlərini müqayisə
etmək kifayətədir. Dünya Bankının verdiyi məlumata görə 2013-cü ildə Gür-
cüstan 5,392,000 xarici turist, Azərbaycan isə 2,130,000 xarici turist qəbul
etmişdir. Lakin turizmdən əldə edilən gəlirlərə baxsaq Gürcüstanın həmin il
1,916,000,000 dollar, Azərbaycanın isə 2,618,000,000-dollar gəlir əldə etdiyini
görürük. Bu rəqəmlər əsasında adambaşına xərclənən vəsaiti hesabladıqda orta
hesabla Gürcüstanda hər bir turistin 355.3 dollar, Azərbaycanda isə 1229 dollar
xərclədiyini görürük.

Azərbaycanda ənənəvi işgüzar səyahətlər. MİCE turizm istiqamətində
inkişaf etmiş ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda biznes turizminin inkişafı
1994-cu ildə Əsrin Müqaviləsinin imzalanması nəticəsində transmilli
şirkətlərin Azərbaycanda işgüzar maraqların yaranması ilə başlanmışdır.
Tezliklə, sürətli iqtisadi inkişaf mərhələsinə qədəm qoyulması ilə ölkəmizə
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regiona əsas iqtisadi mərkəzlərdən birinə çevrilmişdir. Hazırda, Bakı şəhəri
Cənubi Qafqaz regionunun qeyri-rəsmi iqtisadi paytaxtı rolunu oynayır. Məhz
elə bu səbəbdən paytaxtımızda bir çox beynəlxalq şirkətlərin regional ofisləri
fəaliyyət göstərir. Hazırda ölkəmizdə xarici vətəndaşların işgüzar
fəaliyyətlərinin ən rahat formada təşkil edilməsi üçün imkanlar yaradılmışdır.
Ölkəmizin apardığı balanslaşdırılmış xarici siyasətin nəticəsi olaraq Bakıda
bir çox ölkələrin diplomatik nümayəndəlikəri fəaliyyət göstərir. Statistika
Komitəsi tərəfindən 2014-cü ildə yayılmış məlumata görə Azərbaycanda 5042
hüquqi şəxs qeydiyatdan keçib ki, bunların da 4097-si xüsusi mülkiyyətə,
945-i isə dövlət mülkiyyətinə aid olub. Xüsusi mülkiyyətə malik hüquqi
şəxslərdən 279-u tam xarici investisiya əsasında, 71-i isə həm xarici, həm
yerli investisiya əsasında formalaşdırılmış şirkətlər olmuşdur (1). 

2015-ci ilin sentyabr ayının birinə olan statistikaya görə Dövlət Sosial
Müdafiə Nazirliyinin Fərdi Uçot sistemində 26175 nəfər əcnəbi vətəndaş
Azərbaycanda yerli və xarici şirkətlərdə çalışır ki onların 87% kişilər yerdə
qalanıisə qadınlardır. Azərbaycanda çalışan əcnəbi vətəndaşlar ümumilikdə
116 ölkəndən ölkəmizə qazanc dalınca gəlmiş şəxslərdir. Azərbaycanda
çalışan əcnəbi vətəndaşların təmsil etdikləri ölkələr üzrə faiz bölgüsü
aşağıdakı kimidir.

Ənənəvi işgüzar səfərlər və ölkəmizdə müşahidə edilən iqtisadi artım
Azərbaycanda neft və qaz sektorunda fəaliyyət göstərən beynəlxalq şirkətlərin
fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. Neft və qaz resurslarının azalması və ya bitməsi
nəticəsində Azərbaycanda bu şirkətlərin fəaliyyətlərinin dayanacağı və
nəticədə biznes turizm səfərlərində kəskin azalma olacağı gözləniləndir. Bu
baxımdan daha davamlı inkişafa nail olunması üçün ölkəmizdə ənənəvi
işgüzar turizmlə yanaşı biznes turizminin digər bir istiqaməti olan işgüzar
toplantı sənayesinin-MİCE sənayesinin genişlənməsi məqsədəuyğun hesab
edilir. 

AZƏRBAYCANDA ÇALIŞAN ƏCNƏBİ VƏTƏNDAŞLARIN
ÖLKƏLƏR ÜZRƏ FAİZ NİSBƏTİ

Mənbə: stat.gov.az
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MİCE turizm sənayesi – Azərbaycan ənənəvi işgüzar səyahətlər
aləmində aktivliyi və ölkəmizin turizm imkanlarının zənginliyi MİCE
tədbirlərinin təşkil edilməsi üçün də ideal zəmin yaratmışdır. Ənənəvi işgüzar
turizm sırf iqtisadi inkişaf, təhlükəsizlik və sabitlik amilləri ilə əlaqədar olaraq
təbii formada inkişaf etsə də MİCE turizminin inkişafı bu sahədə
planlaşdırılmış fəaliyyətlərin aparılmasını zəruri edir. 10 İyun 2013-cü ildə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Konqreslər
Bürosunun təqdimat mərasimi keçirilmiş, müxtəlif mehmanxanalar və tuizm
şirkətləri arasında Büronun yaradılması ilə bağlı niyyət protokolu
imzalanmışdır (11). Konqreslər bürosu qazanc məqsədi güdməyən qeyri-kom-
mersiya təşkilatı olaraq elə həmin il fəaliyyətə başladı. Təşkilatın
yaradılmasında əsas məqsəd işgüzar turizmin inkişafı üçün milli strategiyanın
hazırlanması və həyata keçirilməsi olmuşdur. Bu məqsədə nail olunması üçün
Azərbaycan Konqreslər Bürosu peşəkar kollektiv formalaşdırmış və bir sıra
texnoloji yeniliklərin tətbiqi ilə ölkədə tədbir təşkilatçıları üçün münbit
resurslar yaratmışdır. Büronun əsas fəaliyyətləri tədbir təşkilatçılarına pulsuz
məsləhət və təşkilati işlərdə dəstək vermək, toplantı sənayesində əməkdaşlıq
edən tərəfdaşların maraqlarını ifadə etmək və dünyada Azərbaycanın MİCE
turizm marşrtutu olaraq mövqeyini möhkəmləndirməkdən ibarətdir.
Azərbaycanın MİCE turizm marşrutu kimi inkişaf etdirilməsi 2020-ci ilin
Perspektivləri” milli strategiyasının bir hissəsidir. XX əsrin əvvəllərindən
başlayaraq ölkəmizdə çox sayda beynəlxalq tədbir təşkil edilmişdir.
Azərbaycanın MİCE turizm marşrutu kimi inkişaf etdirilməsi 2020-ci ilin
Perspektivləri” milli strategiyasının bir hissəsidir. XX əsrin əvvəllərindən
başlayaraq ölkəmizdə çox sayda beynəlxalq tədbir təşkil edilmişdir. 2016-cı
ildə ölkəmizdə təşkil edilməsi planlaşdırılan bəzi beynəlxalq MİCE tədbirlərlə
tanış olaq.

Azərbaycan Beynəlxalq Turizm Sərgisi (AİTF) – Artıq qeyd edildiyi
kimi 2002-ci ildən etibarən Azərbaycan hər il AİTF sərgisinə ev sahibliyi edir.
Sərgi artıq beynəlxalq aləmdə nüfuzlu tədbirlər siyahısına daxil edilərək
Beynəlxalq Sərgilər Assosasiyasında qeydiyyatdan keçmişdir. AİTF Cənubi
Qafqaz regionunda ən böyük turizm sərgisi hesab edilir. 2015-ci ildə sərgiyə
aşağıdakı sahələr üzrə 42 ölkədən 371 turizm şirkət və təşkilatı iştirak etmişdir

– Hava yolları şirkətləri, nəqliyyat şirkətləri
– Turizm agentliklər və tur operatorlar
– Milli turizm təşkilatları
– Mehmanxanalar və digər qonaqlama müəssisələri
– İstirahət və sağlamlıq mərkəzləri 
– Maarifləndirici turizm sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər
– Turizm sahəsində istifadə eilən komputer sistemlerinin istehsalçı

şirkətləri və patent sahibləri
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AİTF sərgisi hər ilin aprel ayında təşil edilir və 3 gün davam edir.
Ümumiyyətlə, sərgiyə giriş üçün dəvətnamə tələb edilir. 2016-cı il 7-9 Aprel
tarixində Bakı Expo mərkəzində 15-ci AİTF sərgisinin keçirilməsi
planlaşdırılmışdır. Ənənəyə uyğun olaraq sərginin ilk iki gününün biznes
nümayəndələri, son 1 gün isə bütün ziyarətçilər üçün açıq olması nəzərdə
tutulmuşdur (11).

Qafqaz beynəlxalq Mehmanxana, restoran və super-marketlər üçün
avadanlıq və ləvazimatlar” sərgisi – Bakı Ekspo mərkəzində AİTF sərgisi
ilə yanaşı eyni tarixdə 15-ci Qafqaz beynəlxalq “Mehmanxana, restoran və
super-marketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar” sərgisi də keçiriləcəkdir.
Sərgi Azərbaycan Respublikası Mədəniyət və Turizm nazirliyi, AZPROMO
təşkilatı tərəfindən birbaşa dəstəklənir. Sərginin əsas təşkilatçıları qismindəisə
İteca Caspian və İTE Group şirkətləri çıxış edirlər (11).

Xəzər Beynəlxalq Kater və Yaxtalar CİBS 2016 – Bu il ölkəmizdə
keçirilməsi planlaşdırılan beynəlxalq sərgilərdən biri də 2-ci Xəzər
Beynəlxalq Kater və Yaxtalar CİBS 2016 sərgisidir. 11–13 may tarixlərində
keçirilməsi elan edilən sərgiyə Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi,
Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO) və
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası
(ASK) tərəfindən rəsmi dəstək verilir. 

Xəzər Beynəlxalq “Nəqliyyat, Tranzit və Logistika” sərgisi (Tran-
sCaspian 2016) sərgisi – 11–13 May tarixlərində Bakı Ekspo mərkəzində
15-ci dəfə təşkil edilməsi planlaşdırılan sərgi regiona nəqliyyat sənayesi
nümayəndələrinin təmsil olunduğu ən böyük sərgilərdən biridir. Sərgidə
nəqliyyat sənayesində innovativ texnologiji avadanlıqların nümayişi başlıca
məqsəd hesab edilsə də sərgi boyunca şirkətlər arasında mühüm
müqavilələrin imzalanması, əməkdaşlıqların qurulması, yeni ofislərin
açılması ilə bağlı qərarlar illər ərzində sərginin əhəmiyyətini daha da
artırmışdır. Təşkil edildiyi 15 il ərzində sərgidə 700-ə yaxın şirkət təmsil
olunmuşdur. 

Azərbaycan beynəlxalq “Qida sənayesi” sərgisi – 19-21 may tarixində
Bakı ekspo mərkəzində regionda qida sənayesi üzrə ən mühüm tədbirlərdən
biri hesab edilən 2-ci Azərbaycan beynəlxalq “Qida sənayesi” sərgisinin
keçirilməsi planlaşdırılmışdır. 2015-ci ildən keçirilməsi başlanılan tədbirdə
bu il Almaniya, BƏƏ, İspaniya, Hindistan, Qazaxıstan, Çexiya, Rusiya
Federasiyası, Türkiyə, Ukrayna, Belarusiyavə bir sıra başqa ölkələrdən 190-
dan artıq şirkətin iştirak edəcəyi elan edilmişdir. Bu şirkətlər sırasında qida
sənayesində təmsil olunan istehsalçı şirkətlərə yanaşı təhcizatçı və vasitəçi
şirkətlərin də iştirak etməsi sərgini biznes əlaqələrinin qurulması üçün əlverişli
fürsətə çevirir. 

23-cü Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz” sərgi və konfransı –
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Azərbaycan neft və qaz ölkəsi kimi regionda aparıcı ölkə kimi tanınır və
bu sahədə ixtisaslaşmış bir ölkə kimi müxtəlif beynəlxalq neft-qaz
şirkətlərinin diqqət mərkəzindədir. Artıq 2016-cı ildə 23-cü dəfə təşkil
edilməsi planlaşdırılan Beynəlxalq Xəzər Neft və neft-qaz sərgi və
konfransı bu sahədə energetika təhükəsizliyi məsələlərinin həll edilməsi
və beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi üçün vacib qərarların qəbul
edildiyi tədbirlərdən biridir (5).

23-cü Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz” sərgisi 1-4 İyun tarxilərində
Bakı Ekspo mərkəzində 200-dən çox şirkəti bir araya gətirəcəkdir. Hər il
iştirakçı sayında artım qeydə alınan sərgidə bu daimi olaraq sərgidə təmsil
olunan ölkələrlə yanaşı yeni iştirakçılar qismində Böyük Britaniya, Por-
tuqaliya, Rumıniya, ABŞ və başqa ölkələrin şirkətlərinin də çıxış etməsi
gözlənilir. 

23-cü Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz” konfransı 2-3 İyun tarixlərində
JW Marriott Absheron Baku” otelində keçiriləcəkdir. Beynəlxalq Neft-qaz
sənayesinin inkişafı, Avropa enerji təhlükəsizliyi, neft-qaz hasilatı və təhcizat
zamanı meydana çıxa biləcək ekoloji problemlərin çevik həlli və s. kimi
qlobal məsələlərin müzakirə edilməsi gözlənilən tədbirdə 30-dan çox ölkədən
400 nəfərə yaxın nümayəndənin iştirak edəcəyi gözlənilir. 

Beynəlxalq İnşaat sərgisi – 19-22 Oktyabr Bakı Ekspo mərkəzində
təşkil ediləcək sərgi Xəzər dənizi ətrafı regionda və Cənubi Qafqazda ən
böyük inşaat sərgisidir. 2015-ci ildə sərgidə dünyanın 25 ölkəsindən 413 şirkət
iştirak edib ki bunlardan da 297-si xarici şirkətlər olmuşdur. Sərgi zamanı
iştirakçı şirkətlərin 40%-I yeni işgüzar müqavilələr imzalanmasına nail olub,
82%-i isə sərginin nəticələri əsasında yeni müqavilələrin imzalanması
astanasındadır. 2015-ci il statistikasına görə İnşaat sərgisi müddəti ərzində
11562 ziyarətçi sərgi ekspozisiyası ilə tanış olub.

22-ci Azərbaycan Beynəlxalq Telekomunikasiya və İnformasiya
Texnologiyaları Sərgi və Konfransı – 30 Noyabr-3 Dekabr, 2016-cı ildə
Bakı Ekspo mərkəzində təşkil ediləcək tədbir informasiya texnologiyaları
sahəsində şirkətlər arasında işgüzar münasibətlərin inkişaf qurulması və
təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Bunu
2015-ci ildə sərgiyə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyeyin
şəxsən təşrif etməsi, stendlərlə tanış olması, və ölkə başçısının iştirakı ilə “Az-
erspace-2” peykinin orbitə buraxılmasına dair “Azərkosmos” ASC ilə
Fransanın “Arianespace” şirkəti arasında tarixi sazişin imzalanması sübut edir.
Ümumiyyətlə, 2015-ci ildə təşkil edilən sərgidə 21 ölkəsini ölkədən 203 şirkət
təmsil olunmuşdur ki bunlar arasında məşhur CERN laboratoriyasından olan
nümayədələr, ACER, Kaspersky, HP, Lenovo, Cisco, İBM, Huwaei, Smart
System Technology, Airbus, Schneider kimi tanınmış şirkət və təşkilatların
olması diqqət çəkir. 
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Göründüyü kimi ölkəmizdə beynəlxalq sərgi və konfranslar XXI əsrin
əvvəllərindən başlayaraq geniş vüsət almışdır. Azərbaycan həm ənənəvi
işgüzar turizm , həm də MİCE tədbirlərin reallaşdırıldığı bir turizm marşrutu
kimi regionda öz layiqli yerini tutmuşdur. 
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Bahar ƏSGƏROVA

Turizm və sosial-mədəni servis xidmətinin
təşkili ixtisası üzrə magistr

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 
baharasgarova@gmail.com

Azərbaycan turizmində sosial-mədəni xidmətlərin
təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Improving the socio-cultural aspects of tourism 
services in Azerbaijan

Направления усовершенствования социально-культурных
услуг в туризме Азербайджана

Abstract: It is essential to know the socio-cultural impacts of tourism
on a destination in order to sustain the positive impacts and to minimize
the negative ones. In this study, it was aimed to determine disadvantages
in tourism and negative socio-cultural impacts. Findings of the study
showed that Azerbaijan tourism has not only historical sights, but also mod-
ern architecture.

Keywords: Socio-cultural effects of Tourism, Azerbaijan tourism per-
spective for future, hospitality, weakness for tourism industry, tourism op-
portunities.

Резюме: Важно знать, социально-культурные воздействия ту-
ризма на пункт назначения в целях поддержания положительного воз-
действия и свести к минимуму отрицательные. Это исследование
было направлено на определение недостатков в сфере туризма и не-
гативных последствийтуризма на социальную культуру. Результаты
исследования показали, что Азербайджан имеет не только историче-
ские достопримечательности, но и современную архитектуру для раз-
вития туризма.

Ключевые слова: Социально-культурный аспект воздействия
туризма, перспективы развития туризма в будущем в Азербайджане,
гостеприимство, слабые стороны виндустрии туризма, туристические
возможности страны.

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы

Tourism and hospitality studies
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Azərbaycanın əlverişli təbii-coğrafi şəraiti, zəngin yeraltı və yerüstü
sərvətləri hər bir tarixi dövr üçün aktual qiymətləndirilmişdir. Əvvəla,
Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynaması, zəngin tranzit potensialına
malik olması, geostrateji mövqe Azərbaycanın istər-istəməz mühüm ticarət
məkanı, əlçatan ölkə və qovşaq olmasını şərtləşdirirdi.

Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını neft sektoru təşkil etsə də, artıq
uzun bir müddətdir ki, qeyri-neft sektoruna addım atmışıq. Belə ki, bildiy-
imiz kimi, Azərbaycan turizm və sosial-mədəni sahələri inkişaf etdirmək
üçün mühüm potensiala malikdir. Ölkəmizin hər bölgəsində fərqli
təsirlərin, zəngin gözəlliklərin şahidi olmaq mümkündür. Ölkəmiz yalnız
qədim tarixi ilə deyil, həm də müasir və göz oxşayan infrastrukturu ilə də
fərqlənir. Bir sözlə, Azərbaycan həm coğrafi mövqeyi və iqlimi, həm də
sahib olduğu təbii sərvətləri baxımından böyük üstünlüyə malikdir (2).

Niyə məhz Azərbaycan? Ölkəmiz nə üçün turist axınının diqqət
mərkəzində olmalıdır? Bunun əsas xarakterik səbəbləri nədir? Bunun əsas
xüsusiyyətləri bunlardır:

- Əlverişli təbii-coğrafi şərait, şərqlə qərb arasında körpü;
- Tarixi qədim və zəngin mədəniyyətlə müasirliyin vəhdəti;
- Cəmiyyətdə hökm sürən tolerantlıq;
- Qonaqpərvərlik, humanistilik və s.
Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycanın turizm sektorunda mövcud

problemlər mövcuddur və burada sosial-mədəni xidmətlərin
təkmilləşdirilməsi üzrə əsas istiqamətlər bunlardır:

1) Ölkə turizminin ən böyük problemlərindən biri səriştəsiz
təqdimatıdır:

Azərbaycanın zəngin təbii-coğrafi durumunun layiqli və düzgün
şəkildə tanıdılması turizmdə yüksəlişi təmin edən əsas amillərdəndir.
Müxtəlif beynəlxalq layihələrdə iştirak, ölkəmizin orada ev sahibliyi etməsi
müvəqqəti, dövri xarakter daşımamalıdır. Davamlılığı təmin etmək, turist
axınını kütləviləşdirmək vacibdir. Bunun üçün isə hər il Azərbaycanın tur-
izm imkanlarını dolğun şəkildə təqdim edəcək, turist maraqlarına xidmət
edəcək məlumatlandırıcı proqramlarının hazırlanması vacibdir. Sosial-
mədəni sahələrdə xüsusi ilə bunun üçün tədbirlər həyata keçirilməli,
müxtəlif informasiya mərkəzləri layihələr hazırlamalıdır. Artıq dövlətin
sosial və iqtisadi həyatının mühüm hissəsinə çevrilmiş turizm sektorunun
daha sürətli inkişafı, rəqabətqabiliyyətliliyi və yüksək gəlir əldə edilməsi
üçün plan hazırlanması olduqca zəruridir. Bu iş dövlət və özəl sektorun
birgə fəaliyyətini tələb edir. 

2) Kadr çatışmazlığı:
Turizm sektorunda ölkəmizin üzləşdiyi vacib problemlərdən biri də
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məhz turizm və sosial-mədəni sektorda xidmət edən ixtisaslı mütəxəs sis -
lərin azlığı problemidir. Xüsusi ilə regionlarda turizm sektoru ilə əlaqəli
biliyi olan işçi tapmaq olduqca çətindir. Bu sahələrlə bağlı təhsil
qurumlarının kifayət qədər olmaması problemin həllini çətinləşdirir. Bu
baxımdan turizm personalının mütəmadi olaraq kurslara göndərilməsi,
maarifləndirilməsi, vaxtaşırı treninqlərin keçirilməsi problemin həllinə təsir
göstərə bilər. Regionlarda da aktiv və daimi şəkildə təmin olunmasını təşkil
etmək lazımdır. 

3) Əyani vəsaitlərin azlığı:
Ölkəyə gələn turistlər Azərbaycanla tanış olmaq üçün kifayət qədər

əyani vəsaitlərə malik deyillər. Bu problemin həllində əsas vasitə ilk
növbədə turist xəritələrinin təşkil olunması, səyahət ediləcək şəhər, rayon,
kənd haqqında ətraflı məlumatların verilməsi, yol ayırıcılarında infor-
masiya xarakterli işarələrin olması, müxtəlif dillərdə turist kitabçalarının,
broşurların çap olunaraq turistlərə paylanmasıdır (7).

4) Gəlmə turizmin inkişafında əngəllər:
Turizm sektorunun inkişafına əngəl törədən ən vacib problemlərdən

biri məhz qiymət siyasətidir. Azərbaycanda nəqliyyat xərcləri də daxil ol-
maqla turistin 1 həftəlik dincəlməsi üçün xərclər qonşu ölkələrlə
müqayisədə xeyli bahadır.Bundan əlavə viza alınmasının çətinləşməsi,
gömrükdə rəsmiyyətçilik və s. məsələlər də gəlmə turizmin inkişafında
ciddi əngəl törədir. Bu isə ölkənin daxili turizmin inkişafına ciddi əngəl
törədir. Bu problemin həlli üçün əsas vasitə məhz dövlət dəstəyinin daha
da artırılmasıdır. Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrə aşağı dəyər
vergisinin tətbiq olunması, turizm obyektlərinin xərclərinin azaldılması,
onlara güzəştli kreditlərin verilməsi burada dövlətin əsas tədbirlərindən
olmalıdır.

5) Turizm və sosial-mədəni xidmətlərinin zəif elektronlaşması:
Bu sektorlarda əsas problemlərdən biri də turizm xidmətlərinin zəif

elektronlaşmasıdır. Yerli və xaricdən ölkəyə səfər edən turist ilk öncə get-
diyi məkan barədə internetdən müəyyən elektron məlumatlar əldə etməyə
çalışır. Ölkəmizdə isə, xüsusilə regionlarda fəaliyyət göstərən
müəssisələrdə obyektlərin rəsmi internet səhifəsinin olmaması və ya uzun
müddət yenilənməməsi bu problemlərin yaranmasında əsas problem
doğurur. Buna görə də hər bir müəssisə özünün informasiya bazasını
yaratmalı, xidmətlər barədə ümumi məlumatların dərc olunmasına
çalışmalı, obyektin yeri və ya region haqqında dolğun məlumat verməli,
öncədən xidmət haqqının ödənilmısini mümkünləşdirlməlidir.

6) Turizmin bir istiqamət üzrə cəmləşməsi:
Hər nə qədər alternativ turizm imkanları artsa da Azərbaycanda turizm
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əsasən bir nöqtə üzrə kəskinləşir. Respublikamızda tək şəhər turizminin
deyil, kənd, ekoloji turizminin inkişafı üçün də potensial vardır. Buna görə
də, zəif inkişaf etmiş regionların düzgün reklamını aparmaqla
tanıdılması,iqtisadi canlanmasının təşkili qarşıda duran əsas
məqsədlərdəndir. Təhsil və səhiyyənin gücləndirilməsi üçün şəhərlərdən
bölgələrə tələbə və işçilərə təlim keçmək üçün müəllim və ixtisaslı profes-
sional kadr heyəti göndərilməli, qoruq, yasaqlıq və Milli Parklara girişlərin
şərti daha da asanlaşdırılmalıdır.

7) Dövlət-özəl sektor əlaqələrinin zəifliyi;
Turizm sektorunun formalaşmasında ən önəmli vəzifə məhz dövlətin

üzərinə düşür. Bu baxımdan turizmin böyüməsi üçün lazımi infrastrukturun
qənaətbəxş səviyyəyə çatdırılmasında həm özəl sektorun, həm də dövlətin
üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Bunun üçün birgə fəaliyyət planının
hazırlanması, qarşılıqlı fəaliyyətin və güzəştlərin reallaşması zəruridir (7).

Yuxarıda sadalanan problemlərin həllində əsas vasitə mütəşəkkil nor-
mativ-hüquqi bazanın yaradılmasıdır. Bu baza ölkədə turizm fəaliyyətinin
təşkil olunmasını, yerli və beynəlxalq aləmdə tanıdılmasını, müxtəlif
əməkdaşlıqların yaradılmasında hüquqi fəaliyyətin tənzimləməsini təşkil
edir. Qeyd olunmalıdır ki, son illər ərzində Azərbaycanda turizm qanun-
vericiliyinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata
keçirilməkdədir. Turizmin inkişafı çərçivəsində qəbul edilən çoxsaylı
hüquqi-normativ aktlar, aparılan islahatlar məhz ölkənin turizm
imkanlarından səmərəli şəkildə yararlanması, Azərbaycanın dünyada yalnız
neft ölkəsi kimi deyil, eyni zamanda zəngin turizm potensialı, əlverişli
coğrafi mühitin hakim olduğu bir dövlət kimi tanınması məqsədini daşıyır
(13, səh.164).

Turist xidmətlərində ölkəmizə gələn qonaqlar üçün qiymət tarifi
dəqiq müəyyənləşməli, aşağı, yaxud ifrat qiymətləndirmə tətbiq
olunmamalıdır, müəyyən güzəştlər tətbiq olunmalıdır.İstər yerli, istərsə də
xarici turist ölkəmizin iqtisadi və sosial əlaqələrinin daha da inkişaf
etməsinə təsir göstərəcəkdir. Məmnun turist növbəti turistlərin də
gələcəkdə cəlb olunmasına səbəb olacaq və beləcə turizmin davamlı
inkişafı yaranacaqdır.

Turizm sektoru, obrazlı ifadə etsək, bir növ ölkələrarası əlaqələrə
barış, dostluq duyğusunu qataraq, həm iqtisadi, həm sosial, həm də siyasi
inkişaf üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər beynəlxalq arenada söz
sahibi olan ölkə olmaq istəyiriksə, ilk öncə güclü dövlətlər və millətlərlə
qlobal yaxınlaşmanı təmin etmək lazımdır.

Turizm yalnız iqtisadi hadisə kimi deyil, həm də sosial, mədəni,
ekoloji və siyasi hadisə kimi təzahür edir ölkə imicini təşkil edən bütün
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amillər onun dünya bazarında formalaşması, hərəkəti və pozitiv inkişafı
zamanı nəzərə alınması zəruridir. Əsas fəaliyyət isə bir sıra qarşılıqlı əlaqəli
mərhələlərdən ibarətdir:

• Ölkənin turizm potensialının qiymətləndirilməsi;
• Onun güclü və zəif səviyyəsinin gücləndirilməsi;
• Ölkənin mövcud turizm potensialının qorunub saxlanılması.
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İşçi məhsuldarlığının əldə edilməsində təşkilati
davranişda motivasiyanın rolu

Role of motivation in achieving organizational behavior 
and worker productivity

Роль мотивации в организационном
поведении в получении производительности работников

Abstract: Human element has been accepted most important capitals
of the organizations in the modern world. To seem human capital such im-
portant case increased requirement of motivation applies that directed its
behaviors day by day. For this reason motivation is one of the applications
used in a management of workforce plays an important role in a reaching
to success of the organizations. To ensure motivation in organizations, to
act for the purposes of organization are used a large number of encouraging
tools. Taking into consideration the differences of human wants and needs,
we can say that motivation encouraging tools will vary according to the na-
tionality, cultural differences and values. In other word, motivation factor,
which is important for an employee may not important for other employees.
For this reason taking consideration motivation as a multi-dimensional and
researches standing on a measures, economic, socio-psychological and or-
ganizational-management will be indispensable.

Key words: motivation, worker, productivity, value, performance,
success.

Резюме: В настоящее время человеческий фактор был принят
как основной капитал организации. Столь значимое становление че-
ловеческого капитала привело к тому, что с каждым днем растет по-
требность в мотивационном применении. По этой причине,
мотивационное применение, являясь главным используемым сред-
ством в менеджменте персоналом, сыграло важную роль в успехе ор-
ганизации. Используются большое количество инструментов
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поощрения в сфере обеспечения мотивации и организационных целей
работников. Учитывая несоответствие человеческих потребностей
везде, всегда и в отношении других людей, можно заявит о различии
средств поощрения по отношению к народам, культурным различиям
и ценностям. Другими словами, не важно, чтобы мотивационный фак-
тор для одного работника било значительным для другого. В связи с
этим, можно заявить о несомненном улучшении мотивационных ис-
следований с экономических, социальной, психологической и орга-
низационно-управленческих точек зрения. 

Ключевые слова: мотивация, работник, производительность,
стоимость, эффективность, успех.

Giriş
Motivasiya insanların içindən gələn hərəkətverici qüvvələrlə müəy -

yən bir hədəfə doğru yönəlmə və məqsədli davranışlar göstərilməsi pros-
esidir. İnsanın fəaliyyət və davranışlarına enerji və istiqamət verən, təməl
və sosial ehtiyaclarından istifadə edərək onu hərəkətə keçirən, hərəkətinə
mütəmadilik və təkan qazandıran, onları müsbət istiqamətə itələyən bir
gücdür (7). İşçilərin təşkilat daxilindəki istəklərinin qarşılanması və iş
məmnuniyyət təmin edilməsi, onların peşələrini və etdiyi işi sevmələrinə,
rəhbərlər ilə müsbət ünsiyyət və qarşılıqlı əlaqə içinə girmələrinə, verilən
hər cür vəzifəni müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək məqsədilə yüksək per-
formansla işləmələrinə səbəbiyyət yaradacaqdır. İnsanları nəyin motivasiya
etdiyini bilmək, ətrafdakıların hərəkətlərini və davranışlarını anlamağı tələb
edir və bu isə insanları müşahidə etməyə və ətrafını tanımağa məcbur edir.
Bir-birini yaxşı tanıyan insanlar aralarındakı problemləri daha rahat həll
edir, iş yoldaşları və rəhbərlərlə daha yaxşı münasibətlər qura bilir.

Motivasiya anlayışı və önəmi
Motivasiya insanların müəyyən bir məqsədi həyata keçirmək naminə

öz arzu və istəkləri ilə davranmalarıdır. İnsanları gözlənilən və istənilən
istiqamətdə hərəkət etmə və davranmalarına sövq edən özləri və ya
ətraflarından qaynaqlanan müxtəlif motiv və motivlər birliyidir. Motivasiya
təşkilatın və fərdlərin ehtiyaclarını qarşılayacaq bir iş mühiti yaratmaq
məqsədilə fərdin hərəkətə keçməsi üçün təsirlənmə və təşviq edilməsi pros-
esidir. Motivasiya bir hərəkətin istiqaməti, şiddəti və davamlılığı üzərinə
sürətli şəkildə və dərhal edilən təsirdir.

İnsan davranışına təsir etmədə birinci amil insanın içində onu müxtəlif
şəkillərdə davranmağa istiqamətləndirici güc olan motivlər və bu motivləri
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hərəkətə keçirən xarici faktorlarla əlaqədardır. İkinci amil müəyyən bir
hədəfə yönəlmə ilə əlaqədardır. Üçüncü amil isə ilk iki faktora bağlı olaraq,
fərdin davranışını davam etdirməsi və ya etdirməməsi ilə əlaqədardır. Bu
üç amil işçinin analiz edilməsi və onun başa düşülməsi baxımından açar
mövqesindədir (4).

Təşkilatda əsas məqsəd istehsal nəticəsində mənfəət əldə etməkdir.
Mənfəət əldə edə bilməyən təşkilatlar mövcudluqlarını qoruya bilməz.
Kiçik və böyük miqyaslı mal və ya xidmət istehsal edən bütün şirkət
rəhbərləri şirkət məqsədlərini həyata keçirmək üçün personalı effektiv və
məhsuldar bir şəkildə dəyərləndirmək vəziyyətindədir. Bu isə işçilərin
motivasiyalarının yüksək tutulması ilə mümkündür.

İstər sırf bir ölkə və ya bölgədə, istərsə də beynəlxalq sahədə fəaliyyət
göstərən şirkətlərdə işçilərin motivasiyası eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir.
Bir çox ölkədə fəaliyyət göstərən müxtəlif millət, bölgə və sosial qruplar-
dan işçi işlədən şirkətlərdə motivasiya səviyyəsinin müəyyən edilməsi və
bu səviyyənin yüksəldilməsində mədəni fərqliliklər, sosial dəyərlər və
coğrafi fərqliliklər səbəbiylə bəzi dəyişikliklər göstərməsinə baxmayaraq,
hər iki vəziyyətdə də işçilərin ehtiyac səviyyəsi, sosial və mədəni dəyərləri,
iş və kommunikasiya imkanları nəzərə alınaraq istifadə ediləcək motivasiya
proqram və vasitələrinin hədəfi insanları şirkət hədəflərini əldə edəcək
şəkildə istiqamətləndirmək və onları təşviq etməkdir (1).

Menecmentdə insanlarla işləmək bacarığı, onların xüsusiyyətlərinə
uyğun idarə olunması vacibdir. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki,
insanların xasiyyətini dəyişməyə cəhd mənasız işdir, sadəcə onların
davranışlarına təsir etmək olar. Bu, motivasiya adlanır. Başqa sözlə, moti-
vasiya işçini “işlədən” amillərdir.

Motivasiya işçilərin məhsuldarlığının artırılması üçün çox mühüm və
inkaredilməz vasitədir. İnsanların motivasiyası onların hansısa
ehtiyaclarının ödənilməməsi ilə birbaşa bağlıdır. Bunun üçün insanların
ehtiyaclarını başa düşmək, ona uyğun reaksiya vermək lazımdır. Məsələn,
işçini şirkətdə hansı amillər saxlaya bilər? Əmək haqqı, iş şəraiti (fərdi
kabinet, internet və s.), karyera perspektivi, xarici ölkəyə səfərlər, sərbəst
iş qrafiki, premiya, kollektivlə birgə sosial tədbirlər, treninqlər, rəhbərlik
tərəfdən xoş rəftar, səlahiyyət, işçiyə dəyər verilməsi, işin maraqlılığı,
qərarvermə sərbəstliyi və s. Bu sadalanan amillərin təsiri hər bir fərd üçün
spesifikdir. Elə işçi var ki, sərbəst iş qrafiki ilə, digəri premiyalarla,
treninqlərlə və s. motivasiya olunur. Ona görə də motivasiya proqramı
bütün işçilər üçün eyni qaydada yox, fərdi yanaşma ila həyata keçirilir.
Bundan əlavə, işçilərin ödənilməmiş ehtiyaclarının ödənilməsi daha effek-
tiv olur. Məsələn, işçinin əmək haqqı kifayət qədər yüksəkdirsə, deməli
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digər amillərə – xarici səfərlər, səlahiyyətinin artırılması və s. müraciət
olunmalıdır. Tanınmış psixoloq Abraham Maslonun “ehtiyaclar
piramidası”na görə, insanlar ilk növbədə ən vacib 1-ci dərəcəli ehtiyaclarını
ödəyəndən sonra daha yüksək dərəcəli ehtiyacları barədə düşünürlər.
A.Maslovun nəzəriyyəsinə əsasən, ehtiyaclar aşağıdakı kimi sıralanır:

1) Fizioloji ehtiyaclar – insanın yaşaması üçün lazım olan ən zəruri
ehtiyaclar (qida, geyim, sığınacaq və s.)

2) Təhlükəsizlik ehtiyacları – iş, xəstəlikdən qorunma və s.
3) Sosial ehtiyaclar – Bura məxsusluq, sevgi kimi ehtiyaclar aiddir.

Sosial ehtiyaclar ödənilmədikdə insan özünü təklikdə hiss edir.
4) Ehtiram (hörmət edilmə) ehtiyacı – Buraya başqaları tərəfindən

qəbul olunma, hörmət edilmə, təqdir edilmə, şöhrət kimi ehtiyaclar dax-
ildir.

5) Özünü reallaşdırma ehtiyacı – Bu ehtiyac digər ehtiyacları
ödənilmiş insanlarda meydana gəlir. Onlar özlərinə güvənərək öz
iddialarını açıq şəkildə ortaya qoyurlar.

Maslonun modelinə işçilərin nümunəsində baxsaq, onlarda 1-ci
dərəcəli ehtiyaclara əmək haqqı, işin təhlükəsizliyi və iş şəraitini aid edə
bilərik. Bu ehtiyacların ödənilməsi işçilərə əlavə motivasiya verməsə də,
həmin ehtiyacların təmin olunmaması işçilərdə narazılıq yaradır. İşçilərin
motivasiyası isə yüksək səviyyəli ehtiyacların təmin olunması ilə
formalaşır. Bunlara əlavə səlahiyyətin verilməsi, vəzifədə artım,
qərarvermədə azadlığın artırılması, işinin şirkət üçün faydalılığını hiss
etməsi, rəhbərlikdən “təşəkkür” alması və s. aiddir.

İnsanları idarə etmək üsulunun onların davranışına təsiri böyükdür.
Ona görə və menecmentin üsulu seçilərkən insanlar və situasiya nəzərə
alınmalıdır. Menecment üzrə məşhur professor Duqlas Mak Qreqor (1906-
1964) özünün X və Y nəzəriyyələri ilə insanların menecmenti üsullarını
təsvir etmişdir. X nəzəriyyəsinə əsasən, nəticəyə nail olmaq üçün işçilərə
daim göstəriş verilməli, nəzarətdə saxlanılmalıdır. Çünki işçilər tənbəldir,
hər vəchlə işdən yayınmağa çalışırlar. X menecerləri kəskin nəzarətə üstün-
lük verir, işçiləri təzyiq altında saxlayır, işə vaxtaşırı müdaxilələr edir, gü-
nahkar axtarır, cəza mühiti formalaşdırırlar. Onlar hesab edirlər ki, işçiləri
yalnız əmək haqqı maraqlandırır. Y nəzəriyyəsinə əsasən işçi öz işindən
həzz alır, onu yalnız əmək haqqı maraqlandırmır. Bu işçilərə sərbəstlik
verilməli, yeni ideyalara, təkliflərə təşviq edilməlidir. Duqlas Mak Qreqora
əsasən, X və Y nəzəriyyələrinin birlikdə tətbiqi nəticəsində effektiv
idarəetməyə nail olmaq olar. Yəni, işçilərə yeri gələndə göstərişlər
verilməli, nəzarət edilməli, amma sərbəstlik də verilməli, təşəbbüskarlıq
aşılanmalıdır (2).
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Motivasiya və məhsuldarlıq
Bir işi etməyə məcbur edilən fərd o işi həvəslə etməyə məcbur edilə

bilməz. Bir işi sevərək etmək daxildən gələn istəklə olur və bu istəyi yarat-
maq üçün fərdi müxtəlif üsullarla motivasiya etmək lazımdır.
Məhsuldarlığın işçilər baxımından daşıdığı dəyər iki istiqamətli olaraq
araşdırıla bilər: birincisi, məhsuldarlıq artımı nəticəsində işçilərin əldə
edəcəkləri əlavə məvacib, ikincisi, işçilərdə meydana gələn məhsuldarlıq
artışının onlarda işdən zövq alma duyğusuna yol açması və onların
motivasiyasını artırması.(8) Motivasiyası olmayan işçinin effektiv perfor-
mans göstərməsi və məhsuldar çalışması gözlənilməməlidir. İşçi bacarığına
uyğun bir iş etmirsə, bu vəziyyət onda məmnunsuzluq və narahatlıq yaradır.
Qabiliyyətlərinə uyğun olmayan, mənasız işlərlə məşğul olan istedadlı
işçidə bezginlik, həyatla olan əlaqələrində boşalma, fiziki-zehni gərilmə
kimi əlamətlər görülə bilər. 

Hər insanın sahib olduğu müəyyən bir potensial vardır. Əsas olan bu
potensialın menecerlər tərəfindən aşkar edilməsi və təşkilat məqsədlərini
reallaşdırmağa istiqamətləndirilməsidir. İşçilərin gördükləri işlər haqqında
məlumata sahib olmaları təşkilatda pərformansın yaxşılaşmasına səbəb olur
ki, bu da nəticədə məhsuldarlığın və keyfiyyətin artımına gətirib çıxarır.
Məhsuldarlıq artımı işçinin etdiyi işi həvəslə, yəni yüksək motivasiya ilə
etməsinə bağlı olaraq reallaşır. 

Təşkilatların əsas məqsədi səmərəliliyi və məhsuldarlığı artırmaqdır.
Buna nail olmaq istəyən təşkilatların əvvəlcə fərdlərin motivasiya və per-
formans səviyyəsi artırmaları lazımdır. Təşkilatlarda məhsuldarlığın
artması üçün menecerlər lazımi səviyyədə rəqabəti dəstəkləməlidir. Çünki
rəqabət, işlərin edilmə sürətini artıran, işçiləri həvəsləndirən, onları daha
çox işləməyə itən bir vasitədir. İşçilər üçün rəqabət məhsuldarlığı artıran
və motivasiya yüksəldici bir ünsürdür. Bunun səbəbi də rəqabətin olduğu
bir şirkətdə işçilərin daha müvəffəqiyyətli olmaları və sonrasında ehtiram
görmə, prestij sahibi olma və özünü reallaşdırma motivlərini təmin
etmələridir (5). Hansı iş sahəsində olursa olsun, bütün təşkilatlarda
rəhbərlərin təməl siyasətlərindən biri işçilərin işlərini yüksək motivasiya
ilə etmələrini, bacarıq və məlumatlarını ən üst səviyyədə istifadə etmələrini
və ortaq məqsədi reallaşdıra biləcək səylərə istəklə qatılmalarını təmin
etməkdir. İşçilərin əhval-ruhiyyələrinin yüksək tutula bilməsi üçün
ünsiyyət kanallarının daima açıq saxlanılması vacibdir. 

İşçiyə önəm və dəyər vermək, diqqət yetirmək, müasir idarəetmədə
məh suldarlığın təməlini təşkil edir. İnsan düşüncələri və duyğuları ba xı -
mın dan mürəkkəb bir yaradılışdır. Onun bu mürəkkəb quruluşu fərqli göz -
lən tilərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Təbii olaraq gözləntilərə təsir edən
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ən vacib səbəb ehtiyacların aradan qaldırılmasıdır və bu səbəblə də hər bir
təşkilatların öncəliklərində insan amili başda gəlir. İşçilərin səlahiyyət və
öhdəliklərini artırmaq onların sərbəst bir iş şəraitində daha səmərəli və
məhsuldar işləməsini təmin edəcək. İşçilərin üzərində repressiv bir nəzarət
etmə mexanizminin olması, onların fikir və istəklərinin nəzərə alınmadığı
bir iş mühiti işçilərin məhsuldarlıqlarının azalmasına səbəb olur (7).

Motivasiya bütün insan davranışlarında məhsuldarlığı inkişaf etdirmə
səylərində təməl təşkil etməkdə və işçilərinin yüksək məhsuldarlığa
istiqamətləndirilməsində ən effektiv yol olmaqda davam edir. Moti-
vasiyaedici fəaliyyətlər insanlarda uzun müddətli inkişaf arzusu yaradır,
insanları maarifləndirir, məhsul və xidmət istehsalında daha yaxşı işləməyə
və daha yaxşı yollar tapmağa təşviq edir. İşçi qüvvəsinin effektiv
istifadəsində əhəmiyyətli bir məqam olan motivasiya davranış formasının
tələb olunan istiqamətdə dəyişməsinə yol açan müsbət bir dəstəkdir. İnsan-
lar etdikləri işin, onları tamamladığı hissini verən, peşə biliklərini və kariy-
era planlarını zənginləşdirən mühüm bir fəaliyyət olduğunu görmək
istəyirlər. Bu baxımdan motivasiya və məhsuldarlıq müəssisədəki inzibati
və fərdi inkişafın vahid bir parçası olaraq qiymətləndirilməlidir. 

Motivasiya və məhsuldarlıq arasındakı artan mütənasibliyin əsas
səbəbi fərdin təşkilat üçün istifadə etdiyi güc səviyyəsinin gənişləməsidir.
Çox vaxt işçilərdə müxtəlif səbəblərdən ötrü təşkilat məqsədlərinə
yönəldilmədiklərinə görə istifadə edilməyən potensial mövcud olur. Moti-
vasiya fəaliyyəti bu nöqtədə fiziki və zehni səviyyəsinin daha çoxunu
təşkilatın xidmətinə verməsi üçün fərdə əsaslı səbəblər təqdim edir. Moti-
vasiya olunmuş işçi potensialının ən çox hissəsini təşkilat məqsəd və
mənfəətinə istifadə edən fərddir. İşçilərini motivasiya etməyi bacaran
şirkətlərin işçi sayında bir artış etmədən daha çox enerji, daha çox
qabiliyyət və daha çox əməyə sahib olduqları görülə bilər. Məvacibləri bir-
birinə bərabər olan iki işçidən motivasiya səviyyəsi daha yüksək olan işçi
imkanlarının daha çoxunu istifadə edərək daha çox vaxt və güc sərf etməklə
digər işçiylə müqayisədə şirkətə daha çox mənfəət gətirir. Bu da birbaşa
əmək məhsuldarlığının artması deməkdir (6).

İşçiləri motivasiya etmək vasitəsilə məhsuldarlıq səviyyəsini artıran
şirkətlərdə əldə edilmiş məhsuldarlıq artışının təşkilata birbaşa töhfə vermiş
olan bu işçilərə hansı şəkildə təsir edecəyi və nə kimi faydalar gətirəcəyi
nöqtəsi olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki, motivasiya prosesinin davam edə
bilməsi üçün işçilərdə əldə edilən məhsuldarlıq artışı sonrası yarana biləcək
bir sıra gözləntilərin qarşılanması zəruridir. Məhsuldarlıq artımı fərqli
şəkillərdə işçilərdə özünü biruzə verdiyi zaman işçilər daha yaxşı imkanlar
əldə etmiş olur, onların şirkətə bağlılığı və etibarı artırır və motivasiya yolu
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ilə əldə edilən məhsuldarlıq eyni zamanda motivasiyanı artıran bir ünsür
halına çevrilir.

Motivasiya fəaliyyətlərində istifadə edilən vasitələr
Təşkilatlarda motivasiya tətbiqlərinin əsas məqsədi işçilərin hədəfi

ilə təşkilat hədəflərinin uyğunlaşdırılması və beləcə işçilərin təşkilat
məqsədləri istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirərkən, həm özləri, həm
də təşkilat üçün fayda əldə etmələridir. Bu səbəblə təşkilatlarda motivasiya
artırıcı müxtəlif faktorlar istifadə edilir, ancaq hər təşkilatda hər zaman
eyni effekti göstərən bir motivasiya faktoru olmamaqla yanaşı, bir işçi üçün
həvəsləndirici olan bir vasitə digər işçidə eyni təsiri göstərməyə bilər.

İqtisadi amilllər. İşçilərin motivasiyasını artıran iqtisadi faktorlar əmək
haqqında artım, əlavə ödənişlər, iqtisadi mükafat və mənfəətdə iştirak iş  çiləri
işləməyə yönəldən ən güclü motivasiya vasitələridir. Bir motivasiya fəa -
liyyətində təcrübə və səriştəyə əsaslanan əmək haqqı ödənişinin motiva si ya
vasitəsi olaraq istifadə edilməsi buna nümunə olaraq göstərilə bilər. İq tisadi
vasitələrin işçilərin motivasiyası üzərindəki təsiri ictimai sə viy yə dən də asılı
ola bilər. Bu mövzuda edilən bir tədqiqatda Qərb ölkələrinin bir çoxu ilə
müqayisədə motivasiya ünsürü olan maddi vəsaitin yapon işçisi üçün çox
daha az əhəmiyyət daşıyan bir vasitə olduğu ortaya çıxarılmışdır. Bu nunla
birlikdə, tədqiqatda əlavə ödənişin insanı həvəsləndirmədəki tə sir li roluna
qarşı yapon işçisinin motivasiyasının uyğunlaşma, güvən, özü nü qrupun,
təşkilatın və xalqın məqsədlərinə həsr etmə, vəzifəyə sadiqlik, aidiy yət
duyğusu və bənzəri ictimai dəyərlərə söykəndiyi müəyyən edil miş dir. İqtisadi
faktorlar hər zaman işçiləri motivasiya edən bir ünsür olma ya bilər. 

Psixo-sosial amillər. İşçilərdə motivasiyanı yaradan psixo-sosial
amillər bunlardır; iş mühitində müstəqillik, sosial aktivlik, dəyər və status,
inkişaf və müvəffəqiyyət, xarici mühitə uyğunlaşma, təşəbbüskarlıq,
psixoloji zəmanət, sosial məşğuliyyətlər. Bu barədə aparılan araşdırmalara
baxıldığında, xüsusilə psixo-sosial baxımdan motivasiyanın təşkilata
bağlılığı artırdığı və psixo-sosial ehtiyacların başa düşülməsinin mürəkkəb
və çətin olduğu ifadə edilir. 

Psixo-sosial amillərdən dəyər verməyə nəzər yetirildiyində edilmiş
bir tədqiqatda, insanların mənsubu olduqları sosial mühitdə təqdir edilmə
və təriflənməyə ehtiyac duyduqları və insanları bəzən maddiyyat ilə
mükafatlandırmaq əvəzinə yaxşı etdikləri bir iş sonrasında onları hər kəsin
içində təbrik və təqdir etmənin daha mühüm olduğu ifadə edilir. İşçilərin
şirkətə etimad etmələrinin çox mühüm bir anlayış olduğu və işçilərin
şirkətə güvən duyması təmin edildiyində fərdi inkişaf istəklərinin və
motivasyonlarının artdığı da ortaya çıxmışdır.
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Motivasiya fəaliyyətlərinə yönəlik bir model yaratmağı hədəfləyən
başqa bir tədqiqatda isə menecerlər əsas vəzifələrinin işçilərində yüksək
əhval-ruhiyyə yaratmaq olduğunu bildirmiş və bunun əhəmiyyətini
xüsusilə vurğulamışlar.

Təşkilati-İnzibati amillər. İşçilərdə motivasiya yaradan təşkilati-inz-
ibati faktorlar isə, məqsəd birliyi, səlahiyyət və öhdəlik balansı, təhsil və
yüksəlmə, qərarların qəbulunda iştirak, manesiz açıq ünsiyyət, iş mühitini
yaxşılaşdırmaqdır. Həmçinin bu faktorları edilən işin xüsusiyyətləri, qrup
münasibətlərindən, fiziki ünsürlərdən duyulan məmnuniyyət və qərar
vermədə iştirak tətbiqlərindən duyulan məmnuniyyət şəklində qruplar
içərisində də qiymətləndirmək mümkündür. 

Problemli insanların motivasiyasına yönəlik edilən bir tədqiqatda isə,
işlə əlaqədar məqsədlərin itirilməsi və işçilərin xəyal qırıqlıqlarına məruz
qalmasının işçilərin motivasiyasına mənfi təsir edəcəyi və rəhbərlərin
işçilərin öhdəliklər bölgüsünün mühüm bir motivasiya vasitəsi olduğu və
bunun sayəsində rəhbərlərin işçini bir problem olaraq deyil, başa düşülməsi
lazım olan bir şəxs olaraq qəbul edilməsi vurğulanılır (3).
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Человеческие ресурсы и кодекс поведения: роль и значение

İnsan resursları və davranış kodeksi: rolu və əhəmiyyəti

Human resources and code of conduct: role and importance

Xülasə: Bu məqalə müasir iqtisadi münasibətlər sistemindəki insan
resurları və davranış kodeksinin xarakteri və məzmunu, onların əmək
bazarını tənzimləməsini, hazırki istehsalata təsirini və yeni informasiya
yaradılmasında əhəmiyyətindən danışır və müasir sosial istehsalatın
sistemləşdirilməsi amillərini aşkara çıxarılmasında yeni risklərin yarana
biləcəyini ortaya çıxarır.

Açar sözlər: insan resursları, insan kapitalı, davranış kodeksi, insan
resurslarının idarə edilməsi, informasiya resursları.

Abstract: This article reveals character and space of human resources
and code of conduct in the contemporaneous system of economy attitude,
disposition market of labor, their influence on the contemporaneous pro-
duction and significance in the creation a new economy of information and
offer venture to look over systematization factors of contemporaneous so-
cial production.

Key words: human resources, human capital, code of conduct, human
resource management, informational resources.

Человеческие ресурсы рассматривается как совокупность люд-
ских ресурсов и человеческого потенциала (компетенции, опыт, ин-
теллект, способность к постоянному совершенствованию и развитию)
и представляют собой совокупность различных качеств людей, опре-
деляющих их трудоспособность к производству материальных и ду-
ховных благ, и являются обобщаю¬щим показателем развития
общественного производства.

Человеческий капитал, с одной стороны, – это новое качество ре-
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сурса, представленного на рынке труда, с другой, – это личный или
семейный капитал, который не может быть отчужден от носителя,
хотя результат функционирования этого капитала в виде знаний и уме-
ний реализуется в процессе производства. В противном случае капи-
тал не может принести своему носителю экономических выгод,
оставаясь невостребованным сокровищем. Реализация его как капи-
тала возможна только в условиях общественного производства, если
полезность его признается обществом. Личным данный капитал яв-
ляется потому, что только сам человек в праве решать развивать ему
заложенные в нем природные способности или нет. Однако семейным
этот капитал выступает потому, что на процесс его развития большое
влияние оказывает семья, т.к. семья стоит у истоков воспитания и об-
разования человека до начала его сознательного включения в обще-
ственное производство в качестве определенного человеческого
ресурса: рабочей силы, человеческого капитала или предприниматель-
ских способностей.

Управление человеческими ресурсами является практической,
утилитарной инструментальной областью, оно сосредоточено в ос-
новном на администрировании и применении кадровой политики; ха-
рактеризуется краткосрочностью своих перспектив, имеет
стратегические параметры и рассматривает общее размещение чело-
веческих ресурсов в пределах компании, имеет долгосрочную пер-
спективу, стремится к концентрированию всех аспектов человеческих
ресурсов организации в единое целое и установлению высоких целей
для работников; носит реагирующий и диагностический характер.
Оно реагирует на изменения в трудовом законодательстве, в конъюнк-
туре рынка труда, рекомендуемые государством кодексы практики и
прочие элементы влияния среды бизнеса, стремится к активному сти-
мулированию перемен и принятию новых методов работы, носит
предписывающий характер и касается стратегий, развития новых
видов деятельности и разработки свежих идей. Оно создает необхо-
димость использования особой культуры в пределах организации, ко-
торая благоприятствовала бы сотрудничеству и взаимоотношениям
между работниками, обеспечивала бы их приверженность целям биз-
неса, развивала их лояльность и преданность компании. Целью управ-
ления человеческими ресурсами является совмещение имеющихся
человеческих ресурсов, квалификации и потенциалов со стратегией
и целями компании.

Человеческие ресурсы содержат совокупность общественных
культур и общественных психологических характеристик, и их отли-

Гамид Джафаров

140



чие от трудовых ресурсов состоит в том, что люди наделены интел-
лектом, следовательно, их реакция на внешнее воздействие (управле-
ние) эмоционально – осмысленная, а не механическая, так же
работники способны постоянно усовершенствоваться и развиваться,
что является наиболее важным и долговременным источником повы-
шения эффективности любой организации.

Управление человеческими ресурсами на стратегическом уровне
иерархии управления – управление трудовыми ресурсами, занят-
ностью, персоналом, а на уровне предприятия в целях его развития –
совокупность индивидуальных, субъектных, личностных качеств пер-
сонала, определяющих трудоспособность к производству мате-риаль-
ных и духовных благ.

Человек стал рассматриваться не как должность (элемент орга-
низационной структуры управления), а как невозобновляемый ресурс
– элемент социальной организации в единстве трех основных компо-
нентов (трудовой функции, социальных отношений, состояние работ-
ника). Человеческие ресурсы – понятие, отражающее главное
богатство любого общества, процветание которого возможно при соз-
дании условий для воспроизводства, развития и использования этого
ресурса с учетом интересов каждого человека в обществе. Не стоит
путать понятия «человеческие ресурсы» и «трудовые ресурсы» и
«персонал». Понятие «человеческие ресурсы» более емкое, т.к. содер-
жит в себе совокупность социокультурных характеристик и лич-
ностно-психологических свойств людей.

Культура внутри предприятия, как правило, не поддается строгой
фиксации и формализации. Вместе с тем основные идеи и положения
организационной культуры могут быть отражены в специальном до-
кументе – кодексе поведения (этическом кодексе).

Кодекс профессиональной этики содержит как те нравственные
требования, которые уже выработаны сообществом и практически вы-
полняются его большинством, так и те, которые не всегда выпол-
няются, но считаются обязательными. Кодекс определяет и условия
вхождения в профессиональное сообщество.

Кодекс этики человеческих ресурсов был разработан организа-
цией SHRM, созданная в 1948 году. Эта компания создала сертифи-
кационный институт HRCI – самую авторитетную HR сертификацию
PHR и SPHR.

Кодекс является локальным нормативным актом, который содер-
жит этические принципы и нормы поведения, обязательные для всех
работников компании в ходе осуществления деловой активности и
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любых корпоративных действий. В основу кодекса этики заложены
принципы беспристрастности, честности, ценности человеческих ре-
сурсов, прозрачности и полноты информации, точности исполнения
договорных обязательств, честной конкуренции, ответственности
перед обществом, защиты окружающей среды.

Кодексы регламентируют поведение специалиста в сложных эти -
чес  ких ситуациях, характерных для данной профессии, повышают
ста тус профессионального сообщества в социуме, формируют дове-
рие к представителям данной профессии. Кодекс также усиливает зна -
чимость принадлежности к профессии, его принятие косвенно может
являться обрядом инициации, актом «обращения в профессию».

Кодекс, с одной стороны, регламентирует действия сотрудников
в различных ситуациях, с другой – гарантирует соблюдение правил
всеми сторонами и задает прозрачные, понятные для всех критерии
оценки деятельности и поведения. Сотрудники должны понимать, что
кодекс – это стандарт, который необходимо соблюдать неукосни-
тельно. 

Этический кодекс стратегически ориентированных и бурно раз-
вивающихся организаций должен быть адаптивным. За короткий пе-
риод команда единомышленников перерастает в конгломерат ничем
не свя¬занных, не лояльных организации профессионалов. Руковод-
ство же зачастую не замечает этих изменений и надеется на понима-
ние всеми сотрудниками необходимости непопулярных мер,
направленных на повышение качества трудовых процессов, форма-
лизацию оценки и т. п., неизбежных на этапе стабилизации развития
организации. Внутри нее назревает конфликт лояльности.

При выполнении своих служебных обязательств сотрудники при-
равнивают свое поведение к таким ценностям НБМ, как: гражданское
обязательство, эффективность, превосходство, прозрачность, ответ-
ственность, целостность и доверие. Более того, сотрудники должны
действовать по отношению к НБМ лояльно, добропорядочно, незави-
симо, беспристрастно, сдержанно, соблюдать стандарты профессио-
нальной этики и избегать любых ситуаций, которые могут привести
к конфликту интересов.

Этика поведения представляет собой моральные принципы и ха-
рактер поведения кадров в процессе деловых взаимоотношений.
Среди работников компании именно специалисты по кадрам наиболее
часто сталкиваются с этическими дилеммами в ходе исполнения
своих должностных обязанностей, поскольку во многих случаях ме-
неджер по персоналу играет роль посредника между руководством и
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персоналом, пытаясь сбалансировать интересы работников и общие
потребности организации. Примеры этических проблем, которые
могут возникнуть в ходе работы специалиста по персоналу, многочис-
ленны.

При анализе рынка труда необходимо обратить внимание на не-
однородность представленных на нем человеческих ресурсов, пони-
маемых в широком смысле слова.

Рынок труда в условиях машинного производства в период клас-
сического капитализма был представлен рабочей силой, обладающей
навыками в различных видах труда.

Безусловно, рабочая сила, как важнейший элемент обществен-
ного производства, занимает значительную долю рассматриваемого
рынка и в современных условиях. Существование общественного
производства не мыслимо без рабочей силы. Любое массовое про-
изводство требует наличия у участников производства определенных
навыков к труду, необходимых для четкого выполнения производ-
ственных операций, определенных технологией. От точности соблю-
дения технологических условий зависит качество производимой
продукции. Однако это не единственный критерий качества производ-
ства. Если люди, участвующие в процессе производства, не будут вос-
принимать свою трудовую деятельность как важную и нужную им
самим, добиться хороших результатов вряд ли удастся. Объединение
общей целью делает производственный процесс интересным и осмыс-
ленным для его участников.

В современной экономике помимо рабочей силы на рынке труда
представлен человеческий капитал, имеющий приложение в различ-
ных сферах общественного производства.

Становление новой категории требует ее теоретического осмыс-
ления и определения ее места в системе экономических категорий со-
временной экономической науки. Названная категория относится к
системе отношений, характеризующих рынок труда. В современной
экономике, которая осуществляет вступление в новый инновацион-
ный этап развития, большое значение приобретают ресурсы, пред-
ставленные на рынке труда. Никакое производство невозможно без
человека, именно форма организации труда характеризует этапы раз-
вития и становления новой социально-экономической системы. По-
этому только человек с его творческой энергией способен создавать
и обеспечивать условия для становления инновационной экономики.
Человеческие ресурсы, представленные на рынке труда, формируют
основные условия развития новой экономики.
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Управление человеческими ресурсами, является неотъемлемой
частью существования любого предприятия. Во-первых, управление
человеческими ресурсами непосредственно влияет на стоимость ком-
пании. Растет доля нематериальных активов (бренд, интеллектуаль-
ный потенциал персонала, кадровая политика) в общей сумме активов
организации. Во-вторых, управление человеческими ресурсами как
важнейшая организации является одним из факторов, обеспечиваю-
щих лидерство в конкурентной борьбе, поскольку выдвигается в
число важнейших конкурентных преимуществ организации, стано-
вится гарантией ее успеха и выживаемости в условиях усиления кон-
куренции. В-третьих, по оценкам ряда специалистов, именно
управление человеческими ресурсами позволяет компаниям перехо-
дить из числа хороших, успешно работающих, в число лидирующих
в определенном сегменте рынка. Одной из наиболее важных областей
управления организацией является - управление людьми. В любой ор-
ганизации люди – это важный ресурс. Они способны создавать новые
продукты, использовать финансовые ресурсы, контролировать каче-
ство. Так же люди могут постоянно совершенствоваться и разви-
ваться. Их возможности и инициатива безграничны, в то время как
другие ресурсы ограниченны. Изменение производственных отноше-
ний, происходящее в современных условиях, приводит к необходимо-
сти изменения структуры применяемых человеческих ресурсов.
Помимо простой рабочей силы в производстве все в большей степени
востребованы человеческие ресурсы, в состав которых включен и че-
ловеческий капитал. Совокупность человеческих ресурсов и челове-
ческого капитала представляет собой совокупность, характеризуемую
как персонал предприятия. Наиболее конкурентоспособные пред-
приятия стремятся совершенствовать привлеченные ими человече-
ские ресурсы, раскрывая, по возможности, человеческий потенциал,
полезный для целей организации.
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Quba-Xaçmaz turizm regionunun təbii və tarixi-mədəni abidələri

Natural and historical-cultural monuments of Guba-Khachmaz
tourism region

Природные и историко-культурные памятники туристического 
региона Губа-Хачмаз

Abstract: There are detailed information about natural and histori-
cal-cultural monumets of Guba-Khachmaz tourism region in this article.
The aim of this article is to achieve the development of historical tourism
and to spread knowledge about historical places of interest in north-eastern
part of Azerbaijan Republic. In this article, the monumets in Guba, Khac-
maz, Gusar, Shabran and Siyazan regions have been described.

Key words: Tourism in Azerbaijan, Guba-Khachmaz region, natural,
historical and cultural monuments, tourism regions in Azerbaijan.

Резюме: В этой статье дана обширная информация о естествен-
ных и культурно-исторических памятниках туристического региона
Губа-Хачмас. Цель написания данной статьи достижение историко-
туристического развития и создания условий для просвещения исто-
рических памятников в северо-восточном регионе Азербайджана. В
статье рассматриваются памятники находящиеся на территории Гу-
бинского, Хачмасского, Гусарского, Шабранского и Сиязянского рай-
онов.

Ключевые слова: Туризм в Азербайджане, Губа-Хачмазском ре-
гионе, природных, исторических и культурных памятников, туристи-
ческих регионов Азербайджана.

Tarixi-mədəni turizm (və ya mədəniyyət turizmi) bir ölkə və ya
bölgənin mədəniyyəti, xüsusilə coğrafi ərazilərdə insanların həyat tərzi,

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы

Tourism and hospitality studies
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insanların tarixi, onların sənət və memarlığı, dini və s. haqqında geniş
informasiyanın dünyaya çatdırılmasına şərait yaradır. Mədəni turizmə
şəhərlərdə, xüsusilə də tarixi və ya böyük şəhərlərdə, qədim tarixə malik
yaşayış obyektlərində muzeylər, teatrlar, tarixi-mədəni abidələr v.s
mədəniyyət obyektləri daxildir. Həmçinin yerli mədəni icmaların
ənənələrinin (yəni festivallar, mərasimlər) nümayişi, kənd yerlərində
yaşayan insanların dəyərləri və həyat tərzi, eləcə də məşğuliyyəti mədəni
turizmə daxil edilə bilər (5). Bu, ümumiyyətlə mədəni sferaya maraqlı olan
turistlər üçün dahada cəlb edicidir. Turizmlə bağlı son hesabatlarda diqqəti
çəkən məqamlardan biridə son zamanlar turistlərin mədəni turizmə
diqqətinin dahada artdığını göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, daha sərt
iqlimə malik Avropa ölkələrində mədəni turizm əsas turizm sferalarından
biridir. Bu sahədə hətda ixtisaslaşma da mövcuddur. Misal üçün göstərə
bilərik ki, incəsənət sahəsində Avropanın Fransa, İtaliya, Hollandiya kimi
ölkələrində ixtisaslaşmış muzeylər, teatrlar fəaliyyət göstərir ki, bu
obyektlər hətta bu ölkələrin turizm brendinə çevrilib.

Son dövrlərdə müəyyən olunmuşdur ki, tarixi-mədəni turizmin seq-
mentinin inkişaf dərəcəsi artmaqdadır. Bu turizm növü üzrə səfərlər ümumi
dünya turizm səfərlərinin 20%-ni təşkil edir. Bildiyimiz kimi səfər edən
turistlər ilk öncə getdikləri ölkə haqqında məlumat toplayırlar. Bu onlarda
ilkin təsüratın formalaşmasında əsas rol oynayır. Lakin turistlər gəldikləri
ölkələrdə bu ilkin təəsüratı qat-qat dahada artığını görmək istəyir. Bu
baxımdan tələblər də böyük olur. Mədəni turizm sferası təkcə gəlir üçün
əsas rol oynamır. Avropan fərqli olaraq daha az inkişaf etmiş ölkələr bu
sferadan təbliğat və ölkələrinin tanıdılmasında istifadə edirlər. Artıq Avropa
bu mərhələni keçdiyi üçün onla bu sahədən böyük gəlirlərin
götürülməsində maraqlı olduğu halda az inkişaf etmiş ölkələr bundan daha
çox tanınmaq üçün istifadə edirlər. Bildiyimiz kimi mədəni sferada
səyyahət edən turistlər daha çox məlumata və dünya görüşünə sahib olurlar.
Bəs bu cür turistləri nə ilə cəlb etmək olar? Sözsüz ki, bu sualın ilk əsas
cavabı mədəni müxtəlifliydən maksimum istifadədir.

Avropa Birliyi ölkələrini əhatə edən bir tədqiqatın nəticəsində məlum
olmuşdur ki, tarixi-mədəni məqsədlərlə səyahət edən turistlərin çoxu
yüksək təhsilli və yüksək gəlirli peşə sahibləridir. Məlum olmuşdur ki,
yüksək təhsilli turistlərin digər turistlərdən daha çox səfər edirlər (4).

Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi, iqlimi və təbii şəraiti
hələ qədim zamanlardan burada insanların məskunlaşmasına şərait
yaratmışdır. Avropa və Asiyanı birləşdirən qədim ipək yolunun üzərində
yerləşməsi, Xəzər dənizi sahili mövqeyi, əlverişli təbii şəraitinin olması
Azərbaycanı daim yadelli işğalçıların hücumlarına məruz qoymuşdur. Buna
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baxmayaraq xalqımız tarixini, dilini və mədəniyyətini qoruyub saxlaya
bilmişdir. Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün zəngin antropogen turizm
ehtiyatları mövcuddur. Mütəxəssislərin fikrincə əcdadlarımız tərəfindən
yaradılan, zamanın sınağına tab gətirərək nəsildən-nəslə ötürülən maddi
və mənəvi mədəniyyət nümunələri mədəni irs adlanır. Bunlardan səmərəli
istifadə etməklə turizmi inkişaf etdirmək mümkündür (1).

Tarixi abidələrin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biridir. Hər bir xalq öz mədəniyyətini
öz tarixini qorumağa borcludur. Həmçinin turistlər də getdiyi ölkənin
(yerin) qanunlarına riayət etmək, onun sosial quruluşuna, adətlərinə,
ənənələrinə, dini etiqadlarına hörmət etmək, ətraf mühitin mühafizə
qaydalarına riayət etmək, təbiət, tarix və mədəniyyət abidələrinə qayğı ilə
yanaşmalıdır(3). Azərbaycanda həm daxili həm də beynəlxalq turizmin
inkişafında Quba-Xaçmaz turizm regionu mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Quba-Xaçmaz regionunda tarixi-mədəni turizm ehtiyatlarına təbii və tarixi
abidələri, müxtəlif xalqların həyatı və adət ənəsini aid etmək olar.

Biz burada regionun əsas təbii və tarixi-mədəni abidələri haqqında
məlumat verəcəyik.

Beşbarmaq: Siyəzən rayonu ərazisində, Bakı-Quba yolunun 90 km-
liyində, Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub-şərq ətəklərində, Zarat
kəndindən 3 km şimal-qərbdə yerləşir. Bura həm dağ, həm qədim qala və
həm də ölkənin ən məşhur ziyarətgahlarındandır. İlin bütün fəsillərində bu
məkan ziyarətçi axınını müşahidə etmək mümkündür. Qayaların ən yüksək
zirvəsindən Xəzər dənizinə möhtəşəm mənzərə açılır. Uzadılmış daş əli
xatırladan qayanın qeyri-adi forması uzaqdan insanı cəlb edir. Bir-birinə
bitişik beş qaya parçasından ibarət olan bu dağın “Beşbarmaq” adlanması
quruluşu ilə bağlıdır. Şirvanşahlar zamanında Qubaya gedən karvan yolu-
nun üstündə mühüm dayanacaq olub.

Ziyarətçilər buranı Xıdırzində baba piri kimi tanıyırlar. Beşbarmaq
dağı ən qədim zamanlardan “Xızır qayası”, ətraflarında məskunlaşmış
oğuzlar isə “Xızır övladları” adlandırılmışlar. Tanrının bəşər övladına bəxş
etdiyi müqəddəs İncildə və Quranda bu qaya haqqında məlumat verilir.
Xızır Bəlya Məlkan oğlu dünya tarixinin böyük şəxsiyyətlərindəndir. Xızır
peyğəmbərin elmi haqqında Quranın “Kəhf” surəsinin 65-ci ayəsində dey-
ilir: “Öz dərgahımızdan mərhəmət əta etdiyimiz və Öz tərəfimizdən elm
öyrətdiyimiz bəndələrimizdən birini (Xızırı) tapdılar” (2).

Beşbarmaq qalası: Tikilməsi tarixi bilavasitə Sasanilərin öz
ərazilərini Cənubi Qafqaz torpaqları hesabına genişləndirmələri ilə bağlıdır.
IV-VII əsrlərdə Qafqaz Albaniyası ərazisində sistem şəklində tikilən
müdafiə istehkamlarından birincisidir. Beşbarmaq dağından Xəzər dənizinə
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qədər uzanırdı. Alban tarixçisi Moisey Kalankatlı Sasani padşahı
Yezdəgirdin dövründə 438-457-ci illərdə tikildiyini və Sasanilərin cənubda
ilk müdafiə qalası olduğunu qeyd edib. 452-ci ildə Alban xanları Sasanilər
əleyhinə üsyan qaldırdılar. Bu üsyandan sonra Sasanilər xanların hücumu-
nun qarşısını almaq məqsədilə buradan 27 km şimalda yeni bir müdafiə
divarı - Gilgilçay müdafiə istehkamını tikdirdilər.

Gil-gilçay səddi: Siyəzən rayonu ərazisində yerləşən çox hissəsi
dağılan bu səddin 1931-1932 və 1963-1964-cü illərdə təqribən 60 km-lik
hissəsi tədqiq olunub. Əsasən torpağın altında qalıb. Ərdəbil qaynaqlarında
“Sur ət-Tin” (“Gil divar”) adlandırılan səddin əsasının Sasani hökmdarı
Qubad (488-531) zamanında qoyulduğu bildirilir. Gilgilçayın Xəzərə
töküldüyü yerdən başlayan səddin divarları Babadağa doğru 60 km-ə qədər
uzanır. A.Bakıxanov “Gülüstani-İrəm” əsərində qeyd edir ki, bu sədd
dənizdən başlayıb Çıraqqalaya bitişir. Oradan da üzərində böyük bir
xarabası olan Anta dağından keçərək Qonaqkəndin üstündən Babadağa
doğru gedir.

Çıraqqala: Şabranın simvoludur. Rayonun hər tərəfindən görsənir.
Azərbaycanda buna bənzər başqa abidə yoxdur. Mərkəzdən təxminən 20-
25 km aralıda, sıldırım qayanın zirvəsində yerləşir. Çıraqqalanın 5-6-cı
əsrlərdə tikildiyi, 18-ci əsrə qədər müdafiə və kəşfiyyat məqsədilə istifadə
edildiyi ehtimal olunur. Vaxtilə qaladan dənizə yeraltı gizli tunellər qazılıb.
Çıraqqaladan düşmən ordularının gəlişi ilə yaranan təhlükəni tonqal
vasitəsi ilə Azərbaycanın diqər qala və məntəqələrinə çatdırıblar. Çıraqqala
əsasən Dərbənd qalasından tüstü ilə verilən məlumatı qəbul edib. Xəzər
dənizindən Böyük Qafqazın ətəklərinə qədər uzanan müdafiə səddinin üç
böyük qalasından biri, eləcə də Gilgilçay səddinin baş qarovulxanası olub.
Siyəzəndəki Gilgilçay səddi və Beşbarmaq qalası, Dəvəçidəki Çıraqqala
və Dağıstan ərazisindəki Dərbənd qalası Qafqaz Albaniyasının şimal
sərhədlərini qoruyan bütöv bir müdafiə kompleksini təşkil edib. Zaman
keçdikcədə səddin böyük bir hissəsi uçub dağılıb. İndiyə qədər salamat
qala bilən Çıraqqala 2003-cü ildən qoruq elan edilib.

Şabran xarabalığı: Şabran rayonunun Şahnəzərli kəndi yaxınlığında
qədim şəhərin xarabalıqları var. Şabran çayının hər iki sahilində, 1979-
1989-cu illərdə aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində, 450 kvadrat km
sahədə qədim Şabran şəhərinin qalıqları aşkar edilib. Vaxtı ilə Avropa ilə
Asiya arasında, Xəzər dənizinin sahili ilə gedən karvan yolunda salınmış
tarixi şəhər indi qoruq-muzeydir(10).

Səkinə xanım məscidi (XIX əsr): Ən böyük özəlliyi bir xanımın
adını daşımasıdır. Məscidi Səkinə xanım əri Abbasqulu ağa Bakıxanovun
xatirəsini əbədiləşdirmək üçün tikdirib. 1847-1854-cü illərdə bişmiş
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kərpicdən inşa olunmuş dördbucaqlı formalı, tək otaqlı, 27 metr hündür-
lüyü olan məscid binası Quba şəhərinin mərkəzində yerləşir.

Pirəkəkil baba piri: Qubanın ən məşhur pirlərindən olan bu pirdə
Pirəkəkil babadan uşaq istəyən xanımlar niyyət edib buradakı uzunluğu
15-20 metr olan dar tuneldən keçməlidirlər. Tuneli keçməyi bacaranların
diləkləri baş tutur. İlan, kərtənkələ, başqa həşəratlarla dolu bu dar keçiddə
bəziləri ilişib qalır. O zaman kənardakılar zəncirləmə şəkildə yerdən uza-
naraq içəridəkini dartıb çıxarırlar.

Quba-Qəçreş-Minarə: Qubanın ən populyar istirahət zonasıdır.
Qəçreş sözünün mənası “gəl otur” deməkdir. Bu adı “Gün dəyməyən yer”
kimi də yozurlar. Rayonun şimalında yerləşdiyinə görə Qəçreşi kuzey də
adlandırırlar. Bu geniş ərazidə ağaclar elə sıx düzülüb ki, gün işığı yerə
dəymir və yayda çox soyuq olur. Qışda isə başdan-ayağa soyunan ağaclar
qar içində qalır. Burada yerləşən təbii daşdan Minarə formasında qaya
turistlərdə böyük maraq doğurur. Belə ki, çayın üzərində yerləşən qayanın
içərisindən lap yuxar hissəsinə daş piləkənlərlə qalxmaq mümkündür.

Cümə Məscidi (XIX əsr): Zəngin memarlıq üslubunda tikilmiş
Cümə məscidi 1802-ci ildə Qazi Ismayil əfəndinin maddi yardımı ilə Quba
şəhərində inşa edilib. Bu məscid təkcə Qubada deyil, şimal-şərqi
Azərbaycanda ən qədim dini mərkəzlərdən biridir. Məscid ve onun
nəzdindəki mədrəsə 1924-cü ilədək fəaliyyət göstərib. Sovet dövründə
fəaliyyəti qadağan edilən məscidin 1933-cu ildə mədrəsə və minarəsi
dağıdılıb. Azərbaycan yenidən müstəqillik qazandıqdan sonra, Türkiyənin
dini işlər idarəsinin yardımı ilə burada hündürlüyü 50 metr olan minarə
yenidən inşa edilib.

Günbəzli hamam (XIX əsr): Qırmızı kərpicdən inşa edilib.
Dördbucaqlı quruluşa sahib olan tikiliyə Çuxur hamam da deyirlər. 6 otaq,
2 qapı və 6 pəncərədən ibarətdir. 1985-ci ilə kimi əhalinin istifadə olunan
hamam indi yalnız tarixi abidə kimi yerləşdiyi küçəni bəzəyir. Hamamda
məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Düma çimib. 150 il sonra onun nəticəsi
ulu babasının gəzdiyi yerləri yenidən ziyarət edib.

Tağlı körpü (XIX əsr): Bu körpüyə Qudyalçay körpüsü də deyirlər.
XVII-XIX əsrlərdə Quba qəzasında mövcud olan 7 körpüdən bu günə gəlib
çıxan tək körpüdür. Qubada ən uzun körpü olan Qudyalçay körpüsü 1894-
cü ildə rus çarı 3-cü Aleksandrın layihəsi ilə rusların Qafqazda öz hərbi
dayaqlarını möhkəmləndirmək məqsədilə tikilib. Bu gün yalnız piyadaların
istifadə etdiyi Tağlı körpüdən şəhərə romantik mənzərə açılır.

“Şeş Qəmbər” sinaqoqu: Quba rayonunun “Qırmızı Qəsəbə” adlı
ərazisində on üç sinaqoqdan yalnız səkkizi qorunub saxlanıb. Qəsəbə
icması öz gücüylə bu sinaqoqu restavrasiya edib. Sinaqoq 1810-cu ildə tik-
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ilib. 1890-cı ildə əsaslı təmir olunub. Son illər istismara yarasız vəziyyətə
düşdüyündən 2009-2010-cu illərdə sinaqoq əsaslı təmir edilib. Sinaqoqun
əsaslı təmirinə yəhudi əsilli Zaxaryayev qardaşları maddi dəstək göstərib.
Qilkati adlanan bu sinaqoq qəsəbədə altı kublu tikilən yeganə sinaqoqdur.
Sinaqoqun yaranma tarixi maraqlıdır: Quba xanı Hüseynəli xanın dövründə
dağ yəhudiləri ondan xahiş edir ki, onlara yaşamaq üçün bir yer versin. O
da Qudyalçayın şərq sahilində, bu yeri dağ yəhudilərinə verir. Altı günə
yəhudilər gəlib bu yerə çatırlar. Və simvolik olaraq altı kublu bu sinaqoqu
tikirlər. Sinaqoqda gün ərzində üç dəfə ibadət olunur. Yəhudilərin səhər
ibadəti saat 8-də başlayır. Günorta ibadətinə axşam saat 8-də, axşam
ibadətinə isə axşam saat 9-da gəlirlər. Bakıdakı dağ yəhudilərinin sinaqo-
qundan fərqli olaraq buradakı sinaqoqlarda qadınlar üçün ibadət yeri yox-
dur. “Qırmızı Qəsəbə”də qadınlar sinaqoqda ibadət etmirlər. Onlar yalnız
bayramlarda sinaqoqa gəlirlər. Sinaqoqun nəzdində peşə məktəbi də var.
Gənclər könüllü olaraq gəlib yəhudi adətini, dinini öyrənirlər (7).

Xınalıq kəndi: YUNESCO tərəfindən dünya əhəmiyyətli tarixi
abidələr siyahısına daxil edilən qəsəbəni açıq səma altında muzeyə
bənzədirlər. “Dağlarda ada” adlanan bu kənd rayon mərkəzindən 65 km-
lik məsafədədir. Dağ ətəyindən başlayaraq yamaclarla yuxarıya doğru
dırmaşan çay daşından tikilmiş evlər çoxmərtəbəli binanı xatırladır. Rəsul
Rza “Xınalıq kəndinin xatirələri” oçerkində buradakı evləri üst-üstə
yığılmış qartal yuvalarına bənzədib. Xınalıq qoruq elan edildiyi üçün bu-
rada yeni inşaat işlərinə icazə yoxdur.

Xınalıq adının onun tarixi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Kəndə Xınalıq
adı onun qarşısında yerləşən dağın günəş çıxanda verdiyi rəngə uyğun ola -
raq verilmişdir. Xınalıq adı təxminənXIX əsrin 50-60-cı illərindən sonra
iş lənməyə başlanmışdır. Tədqiqatçıların fikrincə, oykonim "xeni" sözündən
və Azərbaycan dilində mənsubiyyət anlayışı bildirən "lıq" şəkilçisindən
dü zəlib. "Xenidən olanlar, xenililər" mənasındadır. Qədim zamanlardan in -
diyə qədər Xınalıq kəndi və əhalisi özlərini "Kətş xalqı" ("Kədid" və ya
"kədtid"), öz kəndlərini isə "Kətiş" adlandırırlar. Bu da çoxlu sayda
"kətid"lərin yaşadığı yer mənası verir. Bu sözlərin mənası "müqəddəs"
deməkdir (6).

Xınalıq barəsində tarixi tədqiqatlar çox azdır. Tarixçilərin ilkin
araşdırmalarına görə, Xınalıq kəndi bizim eramızdan əvvəl salınıb. Əsasən
Xınalıq etnosunun və dilinin tarixi araşdırmalarına və rəvayətlərə əsaslanan
tədqiqatçılar Xınalıq kəndinin tarixinin təxminən 5000 il olduğu ehtimal
edirlər. Xınalıqın orta əsr yaşayış məntəqələri Qudyalçayın sol sahilində,
dəniz səviyyəsindən 2300 metr hündürlükdə, Qızılqaya yastanının cənub-
şərq yamacında, strateji baxımdan çox əlverişli məkanda salınmışdır və
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hal-hazırda müasir kənd tikililəri ilə davam etdirilmişdir. Qala divarlarının
qalıqları Xınalığın şimal və şimal-qərb tərəfində dar bərzəxdə arxeoloqlar
tərəfindən qeydə alınmışdır. Yaşayış yerinin cənub-şərq tərəfindən yerləşən
giriş isə piramida biçimli qüllə ilə mühafizə olunurmuş. Xınalığın orta
əsrlərdə mahal mərkəzi olduğu ehtimal edilir.

Atəşgah: Xınalıqdan 5 km məsafədə, 2600 metr yüksəklikdə yerləşən
Atəşgah, əslində yanar dağdır. Bu dağlıq ərazi təbii qaz ehtiyatlarıyla
zəngindir. Yerlilərin dediyinə görə, ətrafda bunun kimi yanan bir neçə dağ
daha var. Yanan alovun üstünə yığılmış hamar qaya parçaları və çınqıllar
buraya yıxılmış qala görüntüsü verir. Bu daşların üstündə pikniyə gələnlər
artıq ibadət etmir, ət bişirir, sonra da çəmənlikdə uzanıb yüksəkliyin,
günəşin kefini yaşayırlar. Xınalıqdan Atəşgaha atla yarım saatda, piyada
2-3 saatda gəlmək olur. Atəşgahın yaranması ilə bağlı əfsanə var. Deyirlər
ki, soyuq günlərin birində sürüsünü otararaq buralara gələn çoban qızışmaq
üçün ocaq qalamaq niyyətinə düşür. Əlinə keçəni ortaya yığıb yandırmaq
istəyəndə buranı alov götürür, qorxusundan diz üstə çökən çoban Allaha
dua etməyə başlayır. O vaxtdan yanmağa başlayan atəş heç vaxt sönmür,
bu yer də müqəddəs hesab edilərək məbədə çevrilir(8).

Su qülləsi (1903): 1903-cü ildə inşa edilmiş Su anbarı qülləsi memari
qu  ruluşuyla diqqəti çəkir. Şirin sulu bulaqlarla zəngin olan Xaçmazdan bö -
yük su sıxıntısı yaşayan Abşeron yarımadasına və kapitalizmin sürətlə in ki -
şaf etdiyi, getdikcə böyüyən neft şəhəri Bakıya içməli su məhz buradan,
də miryolu vasitəsilə yollanırdı. Stansiyadakı Su qülləsi, su anbarı rolunu oy -
nayırdı. Buradan su sisternlərə doldurularaq dəmiryoluyla paytaxta yol lanırdı.

Şıxlar kəndi: Xaçmazın mərkəzindən təxminən 15 km uzaqlıqda
yerləşir. Kənddə orta əsrdən qalma iki tarixi abidə, qədim qəbiristanlıq
ərazisində yerləşən XVI əsrə aid məscid və XIII əsr Şeyx Mevlana Yusif
Babaya aid türbə var. Bura hər zaman yerli əhalinin ən çox üz tutduğu
ziyarətgahdır.

Şollar su kəməri: Uzunluğu 175 km olan kəmər tarixi abidələr
siyahısına daxildir. 1917-ci ildə istismara verilmiş məşhur su kəməri Xudat
yaxınlığındakı Şollar kəndindən çıxır. “Şahdağ”ın ətəyindəki bu mənbə
yeraltı bulaq suyu olduğundan onun kimyəvi vasitələrlə təmizləməyə
ehtiyac qalmır. Çünki suda yoluxucu bakteriyalar yoxdur. İndiyədək həmin
xətlərdə ciddi təmir və ya yenidənqurma işləri aparılmayıb. Çünki bu
kəmərin əsas hissəsi torpağın altı ilə çəkilib. Bərk gildən hazırlanan “Bakı-
Şollar” xəttində fəaliyyət göstərdiyi 100 ilə yaxın müddətdə bir dəfə də
olsun, hansısa qəza hadisəsi baş verməyib. Xudatda, geniş meşəlik ərazidə
yerləşən “Bakı-Şollar” kəməri xüsusi mühafizə alayı tərəfindən qorunur.
Buraya giriş qadağandır.
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Şeyx Cüneyd türbəsi: Qusar rayonunun Həzrə kəndindədir. Şah
İsmayıl Xətainin babası Şeyx Cüneydin şərəfinə ucaldılmış türbə Həzrə
kəndinin və Qusarın ən mühüm tarixi-memarlıq abidələrindən sayılır. Buna
Şıxcənnət məscidi də deyirlər. 1460-cı ildə Şirvanşah 1 Xəlilullahın
qoşunları ilə vuruşmada həlak olmuş və burada dəfn edilmiş Ərdəbil şeyxi
Cüneydin qəbri üzərindədir. Şeyx Cüneydin cənazəsinin qalıqları nəvəsi,
Səfəvi hökmdarı Şah İsmayıl tərəfindən Ərdəbilə köçürüldükdən sonra, 1
Təhmasibin göstərişi ilə tikdirilib. Abidənin fasadındakı kitabədə 1544-cü
ildə inşa edildiyi göstərilir.

Dərviş Baba piri: Qusar rayonunun Əniğ kəndində bizim eranın I
minilliyinə aid qəbiristanlıq var. Qəbiristanlıqda Dərviş baba piri yerləşir.
Dərviş baba dindar və xeyriyyəçi bir adam olduğu üçün xatirəsini
indiyədək əziz tutan kəndlilər onun qəbrini ziyarət edirlər. Bu ərazidəki
gümbəzvari pirlər elə alçaq tikilib ki, içəri daxil olunca əyilmək
məcburiyyətində qalır və bununla da Dərviş babaya ehtiramlarını
göstərirlər.

Əniğ qalası (IX əsr): Əniğ kəndindəki qala divarlarının qalıqları XIII
əsrə aiddir. Qusar rayonun sağ sahilində, strateji baxımdan əhəmiyyətli
sahədə tikilmişdir. Əniğ qalası vaxtilə indiki kəndin cənubunda olmuşdur.
Süni istehkamlar və qoşa darvazası olmuşdur. Divarların yalnız iki hissəsi
qalmışdır ki, hündürlüyü 9,3m, eni 2 m-dir. Darvazanın yanında divarların
eni 5,8 m-dir. Qala ərazisində 9-14 əsrlərə aid şirli qab qırıqları tapılmışdır.
Əniğ qalasının 9 əsrdən mövcud olması ehtimal edilir. Qədim Şabranla
Dərbənd arasında Əniğ qalası strateji mövqedə yerləşmişdir. Ehtimala görə
qalanın iki darvazası, Əniğ qalasından naməlum istiqamətə gedən gizli
yeraltı yol və su kəməri mövcud olmuşdur. Qalanın adı Enıx adlı bir
hökmdarın adından götürüldüyü ehtimal olunur.

Mahalın Tacı: Əniğ kəndinin mərkəzində yerləşən məsciddir.
Hindistandakı Tac-Mahala bənzədiyinə görə belə adlanır. Deyilənlərə görə,
bu məscidi tikdirən adam Hindistana səyahət zamanı Tac Mahalı görüb və
elə bəyənib ki, öz kəndində buna bənzər məscid tikdirməyə qərar verib.
Çiy kərpicdən tikilən məscidin 300-ə yaxın yaşı olduğunu söyləsələr də,
üzərindəki lövhədə XIX əsrdə inşa edildiyi yazılıb. Məscidin divarlarındakı
rəsmlər diqqəti çəkir. Bu rəsmlər heç yenilənməsə də, rənglər parlaqlığını
itirməyib. Təbii boya və bitki köklərindən əldə edilmiş rənglərdən istifadə
olunub (10).

Ağbil türbəsi və ya Şeyx Məziyyəd türbəsi: Yerli əhali arasında "Ağbil
piri" adlanan abidələr Qubanın Ağbil kəndindəki köhnə qəbiristanlıqdadır.
Həmin qəbiristanlıqda vaxtilə üç türbə binası olmuşdur. Bunlardan hazırda
yalnız ikisi mövcuddur. Biri düzbucaqlı planı olan kitabəsiz türbə, digəri
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isə xaricdən səkkizguşəli, daxildən dördbucaqlı plana malik – "Şeyx
Məzyəd" türbəsidir. Üç sətrlik ərəbcə nəsx xəttilə əhəng daşına həkk
olunmuş kitabə çatma tağlı qapı yerinin üstündə yerləşdirilmişdir. Burada
yazılmışdır: "Bu bina sultan oğlu sultan, Sultan Xəlilullah vaxtında – Allah
onun sayəsini əskik eləməsin – Sufi Rəfiəddinin oğlu ağıllı şeyx, Şeyx
Məzyədin (məzarı) üzərində doqquz yüz qırxıncı il tarixində (1533-1534)
tikildi" (9).

Abidənin əhəmiyyəti burasındadır ki, ümumiyyətlə Şirvanda XVI
əsrə aid çox az abidə qalmışdır. O biri tərəfdən abidənin quruluşunda da
bəzi cəhətlər maraqlıdır. Əvvala türbə xaricdən səkkizbucaqlı olduğu halda,
içəri tərəfdən dördbucaqlıdır. O zamana qədər Şirvan abidələrində kərpic
işlənmədiyi halda, burada binanın əsas hissəsi kərpicdən tikilmiş, yalnız
kürsülük hissəsi daşdan hörülmüşdür.

Bu günümüzə qədər gəlib çatmış bu abidələr turizm sektorunun
inkişafında mühüm əhəmiyyət malikdir. Xalqımzın tarixini tərənnüm edən
bu abidələrin qorunması və dünyaya tanıdılması həm xalqımızın dünya
miqyasında zəngin tarixli bir xalq olaraq mövqeyinin möhkəmlənməsinə,
həm də turizm sahəsində əhəmiyyətli inkişafa şərait yaratmış olar.
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Cultural diversity and international conflicts
in contemporary world

Культурное разнообразие и международные конфликты
в современном мире

Abstract: It is hard to imagine contemporary international relations
without conflicts. The causes of contemporary conflicts is tightly related
to cultural factors. The growing interest to the spiritual values and deep-
ening cultural diversity underlay this. Identity defined by kinship, religion
and historical practice nowadays becomes an important factor that trans-
forms traditional for international politics conflicts to conflicts among cul-
tures. Societies divide themselves to “us” and “them”” according to
cultures. Hence, contemporary international relations are predominantly
dependent upon relations among cultures - in broad sense civilizations. De-
pending on the degree of cultural diversity, these relations can be con-
tentious or cooperative. Surely, progress in understanding and resolving
contemporary international conflicts requires assessment of the factors of
culture and cultural diversity. 

Key words: international relations, conflict, cultural diversity, civi-
lization, culture 

Резюме: Трудно представить современные международные от -
 ношения без конфликтов. Причины возникновения современных
кон фликтов все более становятся связанными с культурными фак-
торами. Это, в свою очередь, предопределяется ростом интереса к
куль тур  ным ценностям и углублением культурного разнообразия.
Иден         тич ность, определяемая этническими, конфессиональными
свя зя  ми, а также исторической практикой становиться значимым
фактором и это способствует трансформации традиционных для
меж      дународной политики конфликтов в культурные. В плане куль-
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турных ценностей общества начинают делить себя на «своих» и
«чужих». Сле довательно, современные международные отношения
начинают поз наваться как отношения между культурами, а в более
смысле цивилизациями. В зависимости от глубины культурных раз-
личий эти отношения могут носить конфликтный либо же коопера-
тивный характер. И, разумеется, понимание, а также возможности
урегулирования международной конфликтности сегодня, прежде
всего, предполагают исследование и правильную оценку соответ-
ствующего влияния культурных факторов, и культурного разнооб-
разия.

Ключевые слова: международные отношения, конфликт, куль-
турное разнообразие, цивилизация, культура 

Giriş
Müasir dünyamız çox münaqişəli bir məkandır. Dünyanı daha sabit

bir aləmə çevirmək üçün müxtəlif quruluşlar, sistemlər, siyasi ideologiyalar
irəli sürülmüşdü. Liberal-demokratlar bu ideyalar uğrunda iki əsr boyunca
mübarizə aparmışlar. Onlar Soyuq Müharibənin bitməsi ilə öz arzuladıqları
harmonik, münaqişəsiz dünyanın qurulacağına inanırdılar. Lakin,
göründüyü kimi, bu istəklərə nail olmaq hələ mümkün olmamışdır. 

Siyasi ideologiyalar arasında mübarizə bitdikdən sonrakı dövrdə
mövcud olan münaqişələr ya əvvəl mövcud olmuş münaqişələrin davamı,
ya da yeni yaranan münaqişələrdir. Lakin yeni yaranan münaqişələrin bir
çoxlarına nəzər saldıqda onların da tarixdən qaynaqlandığını görmək olar.
Bunun səbəblərini nə ilə əlaqədardır? Nə üçün Frensis Fukuyamanın dediyi
kimi ən düzgün quruluş olan kapitalizmin, ən ədalətli hesab olunan
demokratik dəyərlərin yayıldığı şəraitdə qlobal münaqişələrdən qaçmaq
mümkün olmur? 

Qloballaşan dünyamızda müxtəlif mədəniyyətlərin bir-biri ilə
münasibətlər qurmasına daha çox zəmin yaranır. Dünyanın qlobal
məsələlərini bir yerdə həll etməyə can atdıqda cəmiyyətlər arasında
tarixən mövcud olmuş mədəni fərqlər daha qabarıq şəkildə üzə çıxır.
Münaqişələrin səbəbini bu mədəni amillərdə axtarmaq hansı nəticələri
üzə çıxara bilər? Beynəlxalq münasibətlərdə mövcud olan konfliktərin
mədəni aspektlərini öyrənmək, mədəni müxtəlifliyin münaqişəyə səbəb
olma istiqamətlərini araşdırmaq, bu fərqlərin nədən qaynaqlandığını izah
etmək məqalədə qarşıya qoyulmuş əsas məqsədlərdir. Bu məqsədlərə nail
olmaq üçün ilk öncə beynəlxalq münasibətlərdə münaqişə probleminini
təhlil edək.

Nigar Adilova

156



Müasir beynəlxalq münasibətlərdə münaqişələr

Münaqişələr hər zaman olduğu kimi müasir dövrdə də beynəlxalq
nizamı pozan əsas amil kimi qəbul edilə bilər. Tarix boyu münaqişələrin
baş vermə səbəbləri müxtəlif amillərlə əlaqələndirilmişdir. Bəziləri
münaqişələrin başvermə səbəblərindən biri kimi maddi tələblər və yüksək
mövqe tutmaq istəklərini önə çəkərək iqtisadi amilləri əsas götürürlər.
Münaqişələrin insan təbiətinin məhsulu olduğu fikri də tutarlı izahlardan
biri olmuşdur. İnsan öz maraqlarını təmin etmək və onun üçün doğru olan
haqlarını qorumaq üçün daim mübarizə aparır. Bu zaman maddi maraqlarla
yanaşı mənəvi maraqlar da üzə çıxır ki, bunu da dəyərlər adlandırmaq olar.
Bu mübarizədə yüksək amallar üçün münaqişə də qaçılmazdır. 

Dövlətlərin əsasını insanlar, beynəlxalq sistemin əsasını isə dövlətlər
təşkil etdiyi üçün münaqişə halı onlar üçün də xarakterikdir. Kristofer
Mitçel “Beynəlxalq münaqişələrin strukturu” adlı məşhur əsərində
münaqişələri iki yerə maraq və dəyər münaqişələrinə bölür (8, s. 37).
Maraq münaqişələrində tərəflərin uğrunda mübarizə apardıqları vəziyyət
haqqında mövqeləri birdir, onlar yalnız üstünlük uğrunda mübarizə
aparırlar. Dəyər münaqişələrində isə tərəflərin nail olmaq istədikləri
vəziyyət, gələcək düzən haqqında mövqeləri tamamilə fərqlidir. Bu, tarixi
təcrübədən, dini dəyərlərdən qaynaqlanır. Belə dəyərləri dəyişmək çox
çətindir, hətta qeyri-mümkündür. Odur ki, dəyər münaqişələri çox uzun
müddət davam edir və çox zaman onların tam həllinə nail olmaq olmur. 

Tarixin müxtəlif dövrlərində baş qaldırmış münaqişələr müxtəlif
mərhələlərdən keçmişdir. Könül Kərimova “Müasir dünyanın nizamını
pozan siyasi münaqişələr və onların səbəbləri ”adlı məqaləsində Vestfal
barışığından müasir dövrümüzədək keçən bu münaqişə mərhələlərini belə
təsvir edir: 1) krallar, imperatorlar, monarxlar arasında baş qaldırmış
münaqişələr; 2) xalqlararası münaqişələr; 3) ideoloji müharibələr; 4)
sivilizasiyalararası toqquşmalar (1, s. 4).

Sonuncu göründüyü kimi geniş anlamda mədəniyyətlərin
münaqişəsidir. Onun başlanma səbəbi Soyuq müharibənin bitməsi ilə
beynəlxalq aləmin yeni məcraya düşməsi idi. Fukuyama 1989-cu ildə
yazdığı “Tarixin sonu” adlı çox məşhur əsərində hesab edirdi ki, ”dünya
tarixi sona çatmışdır, ideologiyalar arasındakı münaqişədə liberal
demokratlar qələbə çalmışdır, harmonik dünyanın qurulması üçün şərait
yaranmışdır”(4). Lakin beynəlxalq aləmdə hadisələr bu istiqamətdə inkişaf
etmədi. İdeoloji müharibədən sonrakı dövrdə insanlar yenə özlərini bir-
birlərindən fərqləndirməyə başladılar. Onlar dinlərinə, adət-ənələrinə, tarixi
təcrübələrinə bağlı olduqlarını anladılar. Mədəni köklərini dəqiq müəyyən
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edən dövlətlər bu dəyərlərə söykənərək özləri ilə eyni dəyərlərə sahib olan-
larla əlaqələr yaratmaq və ya mövcud bağlılığı daha da möhkəmləndirmək
istiqamətini götürdülər. Digər mədəniyyətlərə mənsub olanlar isə onlar
üçün yada və hətta düşmənə çevrildi. Buna misal olaraq, Semyuel Hanti-
nqton öz “Sivilizasiyaların toqquşması” əsərində 1992-ci ildə Yuqas -
laviyanın dağılması ilə Bosniya, Serbiya, Xorvatiyada baş verən
münaqişəni göstərir. Baxmayaq ki, onlar uzun illər Sovet idarəçiliyi altında
çox mehriban münasibətlər saxlamışdılar, münaqişədən qaçmaq mümkün
olmadı. Müstəqillik əldə etmiş Bosniya çox etnoslu dövlət olsa da, orada
İslam dəyərlərinə daha çox önəm verilməsi qeyri-müsəlmanları narahat
etməyə başladı və bu üç xalq arasında demək olar ki, qlobal xarakter almış
münaqişələr baş qaldırdı. Bu münaqişələrdə müsəlman dövlətləri --- İran,
Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə Bosniya müsəlmanlarını, pravoslav Rusiya
serbləri, Qərb isə katolik xorvatları dəstəklədi (5, s. 269).

Müasir dövrdə beynəlxalq arenada münaqişənin müxtəlif növləri baş
qaldırır. Etnik, vətəndaş, terror təşkilatlarının ilə bağlı olan və s.
münaqişələrin heç biri beynəlxalq aləmin nəzərindən yayınmır, bu
münaqişələr də beynəlxalq səciyyəli münaqişələr kimi qiymətləndirilir. 

Zamanımızda etnik münaqişələrin geniş vüsət aldığı regionlar kimi
İraq, Suriya, Əfqanıstan, Türkiyə, Cənubi və Şimali Qafqaz və s. göstərilə
bilər. Bu regionlarda baş verən münaqişələr daxili münaqişə çərçivəsindən
çıxaraq beynəlxalq xarakter almışdır. Bunu da Hantinqtonun təhlilinə
əsaslanaraq, sivilizasiyaların strukturu və konsentrik dairələr sistemi ilə
əlaqələndirmək olar. Belə ki, hər bir sivilizasiyanın mərkəz dövləti və ya
dövlətləri (core state) vardır ki, onlar sivilizasiyanın ən güclü və mədəni
dəyərlər baxımından əsas elementi sayılır. Üzv dövlət isə özünü tamamilə
hər hansı bir sivilizasiyaya mənsub hesab edən dövlətdir. Bundan başqa
hər hansı bir sivilizasiyaya mənsub olan, ancaq başqa bir sivilizasiyanın
tərkibində yaşayan nümayəndələr də vardır (5, s. 155). Bir üzv dövlətdə
və sivilizasiyanın digər cəmiyyətlərdə yaşayan üzvləri ilə münaqişə prob-
lemi yaranarsa, ikinci və üçüncü üzv dövlətlər, sonda isə mərkəz dövlətlər
onların köməyinə gələrək digər sivilizasiyalarla “toqquşurlar”. Bununla da
daxili bir məsələ qlobal xarakter ala bilir.

Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr özündə çox mühüm məqamları əks
et dirir. Buranın uzun müddət münaqişə zonası olmasının əsas amili kimi
mə dəni müxtəliflik göstərilə bilər. Fələstin-İsrail münaqişəsi, ABŞ-İraq
mü haribəsi, müasir dövrdə isə Suriya probleminin aktuallaşması müxtəlif
si vilizasiyaların toqquşması kontekstindən izah edilsə daha doğru səbəb-
nə ticə əlaqələri müəyyən oluna bilər. Hantinqton məhz Yaxın Şərq regio-
nunun sivilizasiyaların toqquşma sərhəddi olmasını qeyd edir. Qərb
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si vilizasiyasının əsas dövləti olan ABŞ-ın digər sivilizasiyalar regionu olan
Ya xın Şərqə marağı 2001-ci il 11 sentyabr terror aktlarından sonra daha da
art mışdır və yeni istiqamət götürmüşdür. Bu istiqamət daha çox terror təş -
ki latlarına qarşı mübarizədən ibarət idi. Çox təəsüf ki, müasir dövrdə terror
və İslam məfhumları çox zaman əlaqəli kimi gündəmə gətirilir. Bu da İslam
ami linin beynəlxalq müstəvidə aktuallığı ilə birbaşa bağlıdır. Belə ki, müa -
sir dünyada bütün dünya əhalisinin dörddə birini təşkil edən 1,5 mlrd mü -
səl man yaşayır. (2). Bu göstərici Qərb dünyasının narahat edən bir
me yardır. Çünki Qərb dünyasında İslam dini digər dinlərdən fərqli olaraq
dö yüşçü bir din kimi tanınır. Buna istinad kimi, Hantinqton belə qeyd edir:
“İslam “döyüşən bəduin tayfaları arasında meydana gəlmişdi” və bu
“dəliqanlı” (violent) mənşə İslamın təməlində öz möhürünü vurmuşdur”
(5, s. 263).

Müasir zamanda beynəlxalq münasibətlərdə əsas faktor dünyəvi
amillər deyil, mənəvi dəyərlərdir. Mənəvi dəyərlər insanları idarə edir və
hərəkətə gətirir. Bütün bunlar mədəni münaqişələrin – etnik, dini, siviliza-
siyalar arası münaqişələrin meydana gəlməsinə səbəb olur. 

Mədəni amillərin beynəlxalq münaqişələrin
formalaşmasında rolu

Göründüyü kimi, müasir dövrdə beynəlxalq münaqişələrin əsas
təkanvericisi kimi mədəni amilləri araşdırmaq maraqlı məqamları üzə
çıxara bilər. Bəs mədəni amillər münaqişəyə necə səbəb olur?

Münaqişə hər hansı bir məsələyə baxışda maraqların üst-üstə
düşməməsindən və nəticədə toqquşmasından meydana gəlir. Fərqli
düşüncələr isə şüurdan mədəni dəyərlərdən qaynaqlanır. Münaqişənin
kökündə məhz bir-birinə uyğun olmayan müxtəlifliklər durur. Mədəni
müxtəlifliklər də məhz bu baxımdan münaqişəyə səbəb olacaq ən vacib
amillərdən biri hesab oluna bilər.

Əsasən vahid mədəniyyətin mövcud olduğu bir qrupda mübahisələr
də daha az olur. Münaqişələrə mədəni fərqlər səbəb ola bilər ki, onlar da
digərləri ilə münasibətlər zamanı üzə çıxır. Konfliktlərin yaranması
münasibətlərin necə qurulmasından asılıdır. Edvar Hall əlaqələr zamanı iki
cür yanaşmanı müqayisə edir. Bunlar “yuxarı kontekstdə” və “aşağı
kontekstdə” aparılan danışıqlardır (7). “Yuxarı kontekstdə” aparılan
danışıqlar zamanı mövzu ətrafında ümumən danışılır. Bu cür münasibət
çox zaman əlaqələrin saxlanmasına yönəlsə də, istəklər tam dəqiq ifadə
edilmədiyindən münaqişəyə də səbəb ola bilər. “Aşağı kontekstdə“ isə
fikirlər əksinə, birbaşa qarşı tərəfə çatdırılır. Bu hal daha çox konflikt
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yaratsa da, eyni zamanda konfliktin qarşısını da ala bilər. Çünki tərəflər nə
istədiklərini bir-birinə aydın ifadə edirlər. Sivilizasiyalar arasında bu
baxımdan fərq ondadır ki, Qərb danışıqlar zamanı “aşağı kontekstə” önəm
verir, Şərq isə münasibətləri “yüksək kontekstdə” qurmağa üstünlük verir.

Beynəlxalq müstəvidə baş verən münaqişələri mədəni münaqişələr
hesab ediriksə, onların əsas əlamətlərini də qeyd etməliyik. Andrea Vil-
liams öz “Resolving Conflicts in a Multicultural Enviroment” adlı
məqaləsində mədəni konfliktlərin əsasının qoyulmasını kimliyin müəyyən
olunduğu “mədəni dəyərlərin toqquşması“ meyarı ilə izah edir. O, mədəni
konfliktlərin göstəricilərini belə təsvir edir: 1) Adətən bu konfliktlərin
mürəkkəb dinamikası olur. 2) Digər münaqişələrə də xas olan məzmun və
nisbilik meyarlarının müəyyən olunması münaqişəni həll edə bilmirsə,
deməli onun kökündə mədəni müxtəliflik dayanır. 3) Narazılığa səbəb olan
məsələ az əhəmiyyətli olsa da, başlayan münaqişə güclü təəssürat və
emosiyalarla müşayiət olunur (9).

Mədəni münaqişələri daha geniş anlamda “Sivilizasiyaların toq quş -
ması” kontekstində izah edən Semyuel Hantinqton eyni adlı əsərində
göstərir ki, beynəlxalq arenada mədəni dəyərlər baxımından fərqlənən 8
sivilizasiya mövcuddur. Bu sivilizasiyaların bir-biri ilə münasibətlərində
ziddiyyətlər qabarıq şəkildə üzə çıxır. Qərb sivilizasiyanın isə özünü digər
sivilizasiyalardan daha üstün sayaraq öz dəyərlərini digərlərinə də
aşılamaq istəyi münasibətlərdəki problemləri daha da dərinləşdirir və
toqquşmalara səbəb olur. Burada göstərilir ki, İslam sivilizasiyası Qərb
gücünün möhkəmlənməsindən və bu gücün İslam dəyərlərinə mənfi
təsirindən narahatdır. Qərb cəmiyyəti üçün isə İslamın bir sıra qayda-
qanunları, dəyərləri anlaşılmazdır və qəbul edilməzdir. İslam və Qərb
arasındakı ziddiyyətlərdən başqa Şərqi Asiya və Qərb mədəniyyətləri
arasındakı fərqlərin də toqquşmaya səbəb olması münasibətlərin
gərginliyində özünü göstərir. Çin dəyərlərində kollektivçilik,
iyerarxiyalılıq prinsipləri üstün tutulur. Onlarda idarəçilik, iqtisadi inkişafa
yanaşma, sosial münasibətlər, işgüzar danışıqların aparılması ənənələri
Qərb dəyərlərindən tamamilə fərqlidir. Bir çinli məmurun təbirincə desək,
Çinlə ABŞ arasında uzunmüddət davam edən münaqişələr onların
müxtəlif ideologiyaya, sosial-sistemlərə, xarici siyasətə malik
olmalarından irəli gəlir (5, s. 223).

Qərb və Pravoslav sivilizasiyaları arasında da maraqların toqquşması
beynəlxalq siyasətdə özünü açıq şəkildə göstərməkdədir. Pravoslav
sivilizasiyasının əsas təmsilçisi olan Rusiya ilə Qərb dövlətləri arasında
tarixən hər hansı məsələ ilə bağlı ümumi razılığa gəlmək çətin proses
olmuşdur. Müasir dövrdə də bu cür münasibətlər davam etməkdədir.

Nigar Adilova

160



Pravoslav və Qərb sivilizasiyalarının hər ikisində xristianlıq hakim din
olsa da, onların hər biri xristianlığın ayrı-ayrı məzhəblərinə bağlıdırlar.
Həm də mədəniyyətlər arasında (geniş konteksdə) fərqlər yalnız dini inamı
əhatə etmir. Burada tarixi təcrübənin, etnikliyin, təbii-coğrafi şəraitlə
əlaqədar formalaşmış həyat və düşüncə tərzinin çox böyük rolu vardır.

Mədəni müxtəliflik: mədəni dəyərlər arasında
təzadlı və təzadsız fərqlər

Mədəni müxtəliflik beynəlxalq münaqişələrə səbəb ola bilirsə,
müxtəlif cəmiyyətlərin mədəniyyətləri arasındakı fərqlər və bu fərqlərin
xüsusiyyətlərinin araşdırılması mühüm bir məqamdır. Mədəni fərqlərin
mövcudluğu mədəniyyətlərin yaranma və inkişaf şəraitləri ilə sıx əlaqəlidir. 

Sivilizasiyaların əsas rəmzləri olan mədəni dəyərlər Yer üzərindəki
xalqları bir-birindən fərqləndirən və özünəməxsus edən ən başlıca amildir.
Mədəni dəyərlərin fərqlərinin yaranma səbəblərinə nəzər saldıqda isə
bunun müxtəlif amillərlə bağlı olduğu aydın olur. Mədəniyyəti geniş an-
lamda, sivilizasiya məfhumunda araşdıran Arnold Toynbi “Çağırış və
cavab” nəzəriyyəsində onların yaranması və bir-birini əvəz etməsini ayrı-
ayrı dövrlərlə, imperiyalarla, coğrafi, dini və hətta etnik-milli amillərlə
əlaqələndirir (3, s. 7). O, lokal sivilizasiya anlayışını irəli sürür ki, burada
mədəniyyətlərin formalaşmasının yerli amillərlə bağlı olduğu nəzərə
çatdırılır. Fərqli cəmiyyətlərin meydana gəlməsində təbii coğrafi şəraitlərin
müxtəlifliyi ilə yanaşı, istila, asılılıq və assimilyasiya kimi müxtəlif
təsirlərin də mühüm rolu olmuşdur. Xalqlar həmçinin qonşu
mədəniyyətlərin dəyərlərindən də bəhrələnərək uzun illər boyu
özünəməxsus mədəni dəyərlər sistemini formalaşdırmışlar. Müxtəlif
mədəniyyətlərə məxsus xalqların nümayəndələrinin həyata baxış formaları
onları ya bir-birinə yaxınlaşdırmış, ya da bir-birindən uzaqlaşdırmışdır.
Mövqelərin bu iki istiqamətdə yönəlməsini daha düzgün anlamaq üçün
mədəni müxtəliflikləri yaradan fərqlərə nəzər salmaq lazımdır. Bu zaman
onların iki cür olduğu nəzərə çarpır: bir-birini inkar edən (təzadlı fərqlər)
və bir-birini inkar etməyən (təzadsız fərqlər). Beynəlxalq münasibətlər də
sivilizasiyaların bu iki istiqamət üzrə əlaqələrindən ibarətdir. Hantinqtonun
yuxarıda göstərilən əsərində verilən sxemdə sivilizasiyaların qlobal
siyasətdə bir-birləri ilə münasibətləri göstərilmişdir ki, bu da təzadlı və
təzadsız fərqlərlə əlaqəlidir (bax şəkil). Dəyərlərdəki fərqlərin bu cür
bölünməsi dini baxışlarda daha aydın müəyyən oluna bilər.
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Şəkil. Qlobal siyasətdə sivilizasiyaların bir-biri ilə münasibətləri

Mənbə: Huntinqton S. The Clash of Civilizations and Remarking
of World Order. New York: Simon & Shuster, 1996, p. 245

Bir-birini inkar etməyən dəyərlərə malik olan cəmiyyətlər arasında
münaqişələr daha az baş verir və onların həlli tez bir zamanda mümkün
olur. Bundan fərqli olaraq, bir-birini inkar edən dəyərlərin ortaq mövqeyə
gəlməsi çox mürəkkəb haldır. Kəskin ziddiyyət təşkil edən dəyərlər kimi
Qərbin fərdiçilik, Şərqin isə kollektivçilik ənələrini misal göstərmək olar.
Dini amillərin təsiri ilə formalaşan bu dəyərlər özünü sosial
münasibətlərdə, iqtisadi inkişafda və bununla əlaqədar olaraq da həmin
cəmiyyətlərin beynəlxalq səviyyədə mövqelərinə də təsir göstərir.

Təzadlı və təzadsız fərqlərdən danışarkən, Fukuyamanın sosial kap-
ital nəzəriyyəsinə nəzər salmaq yerinə düşər. Sosial kapital dedikdə qrup
üzvləri arasında mövcud olan və onların bir-biri ilə əməkdaşlıq etməsinə
imkan verən qeyri-rəsmi dəyərlər və normaların zəruri toplusu nəzərdə tu-
tulur (6,98).Müəllifin fikrincə inkişafa qabil olan və bu baxımdan bir-birinə
yaxın olan cəmiyyətlər rəqabət aparmağı və uğur qazanmağı bacarırlar.
Yəni, aralarında təzadsız fərqlər olan cəmiyyətlərdə sosial inamın
formalaşması aralarında təzadlı fərqlər olan cəmiyyətlərə nisbətən daha
çox mümkündür. Sosial inam olmayan bir şəraitdə əməkdaşlıq olmur,
əməkdaşlıq olmadıqda isə münaqişələrin yaranma ehtimalı daha güclü olur. 

Nəticə

Beləliklə, müasir zamanda beynəlxalq aləmdə baş verən
münaqişələrin mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların arasında baş verdiyini
görmək olar. Müxəlif cəmiyyətlər arasında mövcud olan mədəni
müxtəliflik onların bir-biri ilə münasibətləri zamanı ortaya çıxan fikir
ayrılığı və anlaşılmamazlıqlarla əlaqədar olaraq münaqişə yarada və onu
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inkişaf etdirə bilər. Mədəni qruplar irqi, etnik və milli eynilikdən yarandığı
kimi həmçinin, nəsillərin, siyasi və dini mənsubiyyətlərin bölünməsi və dil
fərqləri nəticəsində də formalaşır ki, onların arasında fərqlərin olması
labüddür. Bu fərqləri hər zaman düzgün və dərhal müəyyən etmək mümkün
olmur. Bu da mədəniyyətlərin çoxlaylı olması ilə əlaqədardır. Üzdə
görünən təbəqə alt qatdakı fərqləri gizlədə bilər. Lakin zamanla, şəraitlə
bu fərqlər üzə çıxaraq münaqişələrə səbəb ola bilir. Mədəni fərqlərdən
qayanaqlanan münaqişələr öz xüsusiyyətləri ilə digər münaqişələrdən
fərqlənir. Onlar uzunmüddətli, çox çətinliklə tənzimlənən və adətən həll
oluna bilməyən münaqişələrə çevrilirlər.

Müasir zamanda cəmiyyətlər arasında yalnız mədəni ümümiləş dir -
mə lər aparmaq dolğun olmayan yanlış nəticələrin əldə olunmasına gətirib
çıxara bilər. Bunun qarşısını almaq üçün beynəlxalq arenada baş verən
münaqişələrin əsas səbəbini məhz mədəni dəyərlərdə və müxtəliflikdə ax-
tarmaq doğru olardı. Mədəni müxtəlifliyin sosial münasibətlərdə və
beynəlxalq siyasətdə rolu düzgün qiymətləndirilməlidir. Araşdırmanın bir
mühüm aspekti də ondan ibarətdir ki, mədəniyyətlər arasında mövcud olan
fərqlər münaqişələrin yaranmasına səbəb olursa da, onların həlli yollarının
da elə mədəniyyətin özündə axtarılması ideyasını ortaya çıxarır. 
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Orta əsr şərq əlyazma kitabları orta əsr kitabxanalarının kitab fondunu
təşkil edən bir elementdir. Bu kitabların yazılması, üzünün köçrülməsi,
xəttat, rəssam və cilidçilik texnologiyası, kitabın mütaliəsi və ya
mübadiləsinin təmin edən qurum əsasən kitabxanalardır (5, səh. 11).

Ən qədim kitabxanalar ilk dəfə qədim Şumerdə yaranmışdı.
Qədimliyi və dəyəri baxımından belə kitabxanalardan biri də ,Assur
hökmdarı Aşşurbanipal tərəfindən eramızdan əvvəl 625-ci ildə qurulan”
Ninova” kitabxanası olmuşdur. Qədim dövrlərdə ilk kitabxanalar dövlət
idarələri və məbədlərdə yaranırdı.VIII əsrdə ilk olaraq İranlılar və Ərəblər
Çinlilərdən kağız istehsalını öyrənməyə başlamış və 794 cü ildə Bağdadda
yaradılan fabrikdə kağız istehsalı ilə məşğul olmuşlar. IX əsrdə artıq bir
çox islam şəhərlərində “Elm salonu” adlandırılan xalq kitabxanaları
fəaliyyət göstərirdi. 

Eyni zamanda saraylarda,mədrəsələrdə,evlərdə və başqa yerlərdə
yazılan kitablar bu yerlərdə də,qorunub saxlanılmaqla zamanda səyahət
edərək günümüzə gəlib çatmışdır.Kitabxanaların müxtəlif yerlərdə
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yaradılması onların mahiyyətinə, təsnifatına, məzmununa miqdarına və s
yönlərinə təsir etmişdir.Göründüyü kimi keyfiyyət sənətkarın əlindədirsə ,
“sənətkar” istər sarayda istərsə də,evində yenə həmin “sənətkar”
olur(yaradacağı əl işi üçün) sadəcə buradakı nüans yazıları vərəqə yazırsa
vərəqin keyfiyyəti və sonradan saxlanacağı şəraitdən də,asılı olacaqdır.

Kitabxanalar yarandıqları yerlərdən asılı olaraq müəyyən bir
auditoriyanı əhatə edir.Bu məqsədlə aydın olur ki,mədrəsələrdə yazılan və
saxlanılan kitablar geniş kütlənin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.Eyni
zamanda şəxşi kitabxana -lar da, mövcuddur və adından da göründüyü kimi
“şəxsi kitabxanalar” onu yarada -nın maraq dairəsini əhatə edir.Orta əsrlərə
kitabların sayəsində səyahət edəsi olsaq kitabxanarın şərqdə hansı inkişaf
yolunu keçdiyini görə bilərik.

Əbu-İ-Vəfa İbn Sələməyə məxsus kitabxana VIII-IX əsrləri əhatə
edir.Bu kitabxana haqqında məlumat bizlərə Xətib Təbrizi tərəfindən
verilmişdir(Xətib Təbrizi yeganə şəxsiyyətdir ki, mənbələrdə onun bir alim
kimi böyük xidmətləri ilə yanaşı, görkəmli kitabsevər,kitabxana xadimi
kimi də adı çəkilir.).Əbu-İ-Sələməyə məxsus olan kitablardan Əbu
Təmmam beş şerlər məcmuəsi tərtib etmişdir.Elə bu zəngin kitabxana
sayəsində Əbu Təmmam tərəfindən yaradılmış “Əl-Həmasə”və başqa
əsərlər ondan sonra yaşamış şəxslər üçün ona qədər(Əbu Təmmam ) olan
Ərəb ədəbiyyatını öyrənməyə kömək etməklə şairə böyük şöhrət
gətirmişdir (4).

Şəxsi kitabxanalar dövrün ictimai-siyasi həyatında böyük rol oynaya
bilmirdi. Sosial xarakterinə görə onlar öz mövqelərini məktəb və mədrəsə
kitabxanalarına verməli olurdular. 

IX-X əsrlərdə Azərbaycanda Bakı , Gəncə, Şamaxı, Bərdə, Şabran,
Beyləqan, Naxçıvan, Ərdəbil, Təbriz, Marağa və Urmiya kimi sənətkarlıq,
ticarət və mədəniyyət mərkəzi olan mühüm şəhərlərdə mədəniyyət xeyli
inkişaf etmiş, mədrəsələr yaranmışdı. Doğrudur, məktəb və mədrəsələrdə
əsasən islam dini tədris olunur və kitabxanaların fondunda dini ədəbiyyat
çoxluq təşkil edirdi. Lakin bir sıra mədrəsələrdə riyaziyyat, həndəsə, as-
tronomiya, tibb və fəlsəfə dərslərinin keçilməsi faktı məlumdur. Bütün bun-
lar öz müsbət təsirini verməkdə idi (5, səh.14).

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, IX-XI əsrlərdə Azərbaycanda
mövcud olan kitab məhsulunun ümumi həcmi barəsində mənbələrdə heç
bir məlumatı əldə edə bilmirik.

Şamaxı dövrünün mədəni mərkəzi olduğunu burada yaradılan elm
ocaqları,kitabxanaları ilə sübüt edir .Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində
görkəmli şəxslər yetişdirmiş Şirvan ədəbi mühitində (Xaqani, Fələki,
Zülfüqar, Şirvani, İzzəddin Şirvani və s) yaradılmış “Dər əl-ədəb”
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(“Ədəbiyyat evi”) akademiyasının və Şirvan sarayda yaradılan ədəbi
məclisin rolu böyük olmuşdur. (məclisin rəhbəri – “məlik əş-şüəra
vəzifəsindəki Əbü-İ-Üla Gəncəvi).

Digər ən zəngin kitabxanalardan biri də,Xaqani Şirvaninin əmisi
Kafiəddin Ömər Osman oğluna (təbib,filosof) məxsus olmuşdur. Dövrün
tələbini nəzərə alsaq XIII əsrin ortalarına qədər ərəb dilində yazılan kitablar
ümumi kitab məhsulunun əksəriyyətini təşkil edirdi.

Dövrünün zəngin kitabxanaları yalnız təbii yolla deyil,eləcə də
düşmən qarəti nəticəsində talan olunaraq məhv edilməklə zəngin irsin
hissə-hissə müxtəlif yerlərə aparılması Azərbaycan mədəniyyətinə (kitab
mədəniyyətinə)ağır zərbələr vurmuşdur.

Gəncə Şəhərinin yetişdirdiyi dühaları (Nizami Gəncəvi,Məshəti
Gəncəvi.Qivami Mütərrizi Gəncəvi və s)nəzərə alsaq Gəncə şəhərində də
zəngin kitab irsinin toplanıldığı görmək olar.Orta əsrlərdə Gəncədə “Dər-
əl- kutub” (“Kitablar evi”) adlı kitabxana olmuşdur.(kitabxananın
xəzinadarı Həddad ibn Bəkran Əbu-İ-Fadl ən-Naxçivani ) Nəsrəddin
Tusinin rəhbərlik etdiyi Marağa rəsədxanası(1259) və onun nəzdindəki
kitabxana zənginliyi ilə şeçilir.Nəsirəddin Tusinin özü də,tələbələri də,bu
kitabxananın zənginləşməsi üçün səfər etdikləri yerlərdən çoxlu kitablar
kitabxana üçün gətirmişlər.Tarixçi Rəşidəddinin yazdıqlarına əsasən bu
rəsədxanada 100 nəfərdən çox alim və başqa şəxslər çalışmışdır.
Fəaliyyətdə olduğu 15 il müddətində rəsədxana yalnız Şərqdə deyil, həmdə
qərbdə özünə şöhrət qazanmışdır. 400.000 kitabın olduğu şöylənilən bu
kitabxanadakı kitablar müxtəlif elm sahələrini əhatə etməklə insanların
maarif-lənməsinə xidmət etmişdir. 

Nəsirəddin Tusinin ilahiyyata, fəlsəfəyə, siyasət və etikaya dair
traktatlarında onun dünyagörüşü geniş ifadəsini tapmışdır. Şiəliyin imami-
lik (imamət) təriqətinə mənsub mütəfəkkirin "İmamətə dair traktat" ("Risab
fı-1-imamə") və bir sıra başqa əsərlərində təkcə 12 şiə imamı deyil,
ümumiyyətlə, imam (başçı) üçün səciyyəvi keyfiyyətlər ön plana çəkilir.
Nəsirəddin Tusi "Cəbr və qədr" traktatında insanın iradə azadlığını məqbul
saymışdır. Təriqət təəssübkeşliyindən uzaq olan mütəfəkkirin əsərlərindən
şiələr də, sünnilər də bəhrələnmişlər (10).

25 iyun 1274-cü ildə (18 zilhiccə 672-ci il) Bağdadda vəfat etmiş və
öz vəsiyyəti ilə Kazımeyn şəhərində on iki imam şiələrinin 7-ci imamı
Museyi Kazımla və onun nəvəsi 9-cu imam Məhəmmədin məzarlarının
ayaq tərəfində dəfn olunmuşdur. Nəsirəddin Tusi hicri tarixi ilə 47 il
hakimiyyətdə olmuş xəlifə Nasir li-Dinillah üçün hazırlanmış, lakin
müəyyən səbəblərə görə boş saxlanmış sərdabədə dəfn olunmuşdur.
(Qəribədir ki, sərdabə 17 fevral 1201-ci (11 cumadəl ulə 597) ildə
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tamamlanıb. Həmin gün isə Nəsirəddin Tusi anadan olub, hicri tarixi ilə
75 il 7 ay 7 gün yaşayıb) (2).

1981-ci ildə anadan olmasının 780 illik yubileyi geniş qeyd olunmuş,
şərəfinə medal təsis edilmiş, abidələri ucaldılmış, portreti yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının bir sıra elm, təhsil və mədəni-maarif
müəssisəsinə, o cümlədən, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şamaxı
Astrofizika Rəsədxanasına, küçələ- rə adı verilmişdir. YUNESKO-nun
qərarı ilə anadan olmasının 800 illik yubileyi dünya miqyasında qeyd
edilib. Bu münasibətlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin "Nəsirəddin Tusinin anadan olmasının 800 illiyi haqqında" 13
iyun 2000-ci il tarixli Fərmanı ilə yubiley komissiyası yaradılmışdır. (8) 

Azərbaycanın ərazisinin orta əsrlərdə böyük bir arealı əhatə etməsi
mədəniyyətində ,tarixində, incəsənətində,coğrafiyasının zənginliyində
özünü göstərmişdir. Təbriz şəhəri bu zəngin tarixin bir parçası kimi daim
çıxış etmişdir.

XIII əsrin sonu XIV əsrin əvvəllərində Təbrizin Şam adlanan ətraf
hissəsində gözəl elm və mədəniyyət mərkəzləri salınmışdır.(Şam Qazan və
ya Şənbi-Qazan) .Qazan Xan özünün əmr və fərmanlarının toplanılıb
gələcək nəsillər üçün saxlamaq məqsədilə əvvəlcə burada “Beyt əl-
qanun”(“Qanun evi”) daha sonra isə, “Beyt əl-kutub”(“Kitablar evi”) adlı
kitabxanalar inşa etdirmişdir (6).

Fəzlullah Rəşidəddin Həmadanda bir musəvi ailəsində 1247 ci ildə
doğulmuş -dur.(9) Həmədan şəhərində həkim ailəsində doğulmuş bu
məşhur təbib və tarixçi sonralar Təbrizə köçmüş və burada yaşayıb
yaratmışdır. Elxanilərin saray həkimi və vəziri olmuş Rəşidəddin XIV əsrin
əvvəllərində Təbrizdə “Rəbi-Rəşidi” şəhər-ciyi və “Darüş-Şəfa (“Şəfa evi”)
adlı elmi mərkəz təsis etmişdi. 

“Rəbi-Rəşidi” tədris, tibb, elmi müəssisələri, o cümlədən rəsədxananı
birləşdirən bütöv bir şəhərcik idi. “Darüş-şəfa” müasir Universitetlərə
bənzəyən ali məktəb (mədrəsə) idi (7).

“Rəbi-Rəşidi”də 24 karvansara, 1500 dükan, üçmərtəbəli karvansar-
alar, məscid, bazar, hamam, zərbxana, 7 min tələbəsi və 450 müəllimi olan
tədris müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi (3).

Rəşidəddinin faciəvi ölümü(Olcaytu xanı zəhərləyib öldürməkdə
təqsirləndiri- lərək edam olunur)daha sonra onun vəzifəsini davam etdirən
oğlu Qiyasəddinin faciəvi ölümü, üstəlik də, 1651-ci ildə təbrizdə baş
vermiş zərzələ nəticəsində bu zəngin mədəniyyət mərkəzinin yerində artıq
xarabalıqdan başqa bir şey qalmamışdır.Nəzərə alsaq ki, Atanın və oğulun
ölümündən sonra hər dəfə bu zəngin kitabxana talan və darmadağın
olunmuşdur. Bunlar bir daha zəngin bir irsə olunmuş vandalizmi göstərir.
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Şeyx Səfi məqbərəsinin ətrafında tikilmiş kompleks XVI-XVII
əsrlərdə Azərbaycanda tikilmiş ən görkəmli memarlıq abidələrindəndir.
Şeyx Səi türbəsinin ətrafında yaradılan bu kompleks yaxın Şərqdə olan ən
böyük ziyarətgahlardandır. Türbə Şeyx Səfi tərəfindən təkkə məqsədilə
tikilmişdir.1335-1345-ci illər arasında təkkə Şeyx Səfinin oğlu Şeyx
Sədrəddin Musa tərəfindən atasının məzarı üzərinə kərpicdən qübbə
tikdirməsi ilə türbəyə çevrilmişdir. Seyx Səfinin ölümündən sonra Şeyx
Sədrəddin tərəfindən Quran oxunulması üçün “Darü-l-Huffaz” (“Hafizlərin
Yeri”) binası inşa etdirilmişdir.Şah İsmayılın dövründə bu tikili kompleks
şəklində 20-dən artıq binaya sahib idi. Onun (Ş.İ.Xətai) göstərdiyi
xidmətlər sırasında burada açdırdığı yeməkxananı (“Aş-ı helal”) və
alimlərin fiqh elmini öyrənmələri üçün yaratdığı “Darü-l-Hadis” məkanını
misal çəkmək olar.

1608-ci ildə Şah Abbas bütün şəxsi mülkünü 14 məsumə vəqfetdiyini
və kolleksiyasındakı çini keramikaları ,eyni zamanda fars dilində olan
kitablarını Ərdəbil türbəsinə hədiyyə etdiyini açıqlamışdı (1).

1548-ci ildə Şah Təhmasib Səfəvilər dövlətinin paytaxtını Təbrizdən
Qəzvinə köçürməklə artıq saray kitabxanaları və emalatxanalarının yerini
dəyişdirmişdi. Qeyd olunan mənbələrdə Ş.İ.Xətainin oğlu İbrahim
Mirzənin zəngin kitabxanaya (3000cild kitab) sahib olduğu söylənilir.
Lakin Şahzadənin ölümündən (23 fevral 1577) sonra, ruhi xəstəliyə
tutulmuş xanımı Gövhərsultan tərəfindən zəngin kitab-xananın xeyli hissəsi
tələf olmuşdur (4).

Dövrü etibarilə digər bir kitabxana XVII əsr Təbriz Uğurlu Xan Ziyad
oğlu Müsahibə məxsus kitabxanadır.

Axırkələkdə “Əhmədiyyə” kitabxanası Əhməd paşa tərəfindən inşa
etdilmişdir. 1828–1829-cu illər Rusiya-İran müharibəsi zamanı bu zəngin
kitabxana müsadirə olunmuş,əlyazmalar hərbi qənimət kimi götürül müş -
dür. Zəngin kitabxananın əlyazmaları müxtəlif şəxslərin (məs: Əbdülqəni
Nuxəvi Xalisəqarızadənin – Nəsrəddin Tusinin İbn Sinanın “əl-İşarət və-
t-tənbihət fi-l məntiq və-l- hikmə” əsərinə yazdığı şərh) kolleksiyalarına
daxil olmuşdur. Özünün zəngin kitabları və bədii kitab tərtibatına görə
Şeyx Səfi kitabxanasından sonra ikinci yeri tutan “Əhmədiyyə”
kitabxanasının məhv edilməsi Azərbaycan kitab mədəniyyətinə yenidən
sarsidici zərbələr vurmuşdur (4).

Rusiya çar rejiminin maneələri təhsilin qarşısında dura bilmirdi.
Azərbaycan xalqının maariflənməsi yolunda atılan addımlar sırasında bu
dəfə ümumi kitabxana və qiraətxana fəaliyyətə başladı (N.Nərimanov
tərəfindən Bakıda, Mirzə Məhəmmədəli Qasımov tərəfindən Qubada) (4).

XIX-əsrin daha bir maarifçiləri siyahısında Əbdülqəni Nuxəvi
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Xalisəqarızadəni və onun zəngin kitabxanası göstərmək olar. Nənəsi
Xalisəqarı tərəfindən toplanılan bu kitab kollesiyasının qorunması sonradan
Ə.N.Xalisəqarızadə tərəfindən davam etdirilmişdir.Onun yaratdığı bu elm
ocağı xalqın maariflənməsinə xidmət edirdi. Ə.N.Xalisəqarızadə eyni za-
manda kitabxanasındakı kitabları qeyd siyahısına alaraq,hansı oxucunun
oxuması üçün istifadəyə verilməsi barədə də,qeydlər aparırdı. Korlanmış
əlyazmaları özü bərpa edərək, bərpa etdiyi səhifəyə bərpa tarixini və öz
adını qeyd edirdi. Ə.N.Xalisəqarızadənin fəaliyyətindən bizlərə gəlib
çatmış nümunələri AMEA-nın Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda
görmək mümkündür. Bu zəngin kitabxana da,bolşevik hücumuna məruz
qalaraq kitabları əldən-ələ düşməklə məhv edilmişdir (4).

Zamanda səyahət edən kitablar artıq bu gün yeni texnologiyalar
sayəsində çapa yığılmaqla nəşr olunur.Eləcə də,artıq kitabxanalar əvvəlki
kitabxanalar kimi deyil,dövrün tələblərinə uyğün olaraq hazırlanır. Elektron
kataloqlardan istifadə artıq kitabxana fəaliyyətində çalışanların həm də,
oxucuların istifadə imkanlarını artırmaqla vaxta qənaət etmələrinə şərait
yaradır. Bu isə az vaxt ərzində çoxlu məlumat deməkdir. XXI-əsrdə isə
“zaman” qızıl qiymətində dəyərli bir məfhumdur.
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Фальсификация и уничтожение исторических памятников
на оккупированных территориях

İşğal olunmuş ərazilərdə tarixi abidələrin saxtalaşdırılması və
dağıdılması 

The falsification and destruction of the historical monuments in the
occupied territories

Xülasə: İşğal olunmuş torpaqlarda maddi mədəniyyət abidələrinin
dağıdılması prosesi indi də davam edir. Erməni işğalçıları geniş miqyaslı,
qeyri peşəkar arxeoloji qazıntı işləri aparır, kurqanları dağıdır, qarət
etdikləri tapıntıları Ermənistana daşıyırlar. Azərbaycan Respublikasının
işğal olunmuş ərazilərində erməni işğalçılarının özbaşınalığı tarix və
mədəniyyət abidələrinin dağıdılması və qəsdən korlanması "Silahlı
münaqişə baş verdikdə mədəni dəyərlərin qorunması haqqında" 1954-cü
il Haaqa Konvensiyasına, "Arxeoloji irsin mühafizəsi haqqında" 1992-ci
il Avropa Konvensiyasına, "Ümumdünya mədəni və təbii irsin mühafizəsi
haqqında" YUNESKO-nun 1972-ci il konvensiyasına ziddir. 

Açar sözlər: tarixi abidə, işğal, mədəni irs, 

Abstract: Destroying of our material culture monuments in the occupied
territories is continuing till nowadays. Occupiers conduct wide-scale and un-
professional archeological excavations, destroy burial mounds, conveyed loot
to Armenia. Destroying and intentional damaging of history and culture mon-
uments by Armenian aggressors in the occupied territories of the Azerbaijan
Republic is contradict to the Hague Convention "Concerning preservation of
cultural values during armed conflicts" of 1954, European Convention "Con-
cerning preservation of archeological heritage" of 1992, UNESCO Conven-
tion "Concerning preservation of world cultural and natural heritage" of 1972. 
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Одной из острейших политических и правовых проблем совре-
менности является проблема Нагорного Карабаха. Данная проблема
имеет множество аспектов, в том числе таких как исторический, куль-
турный и идеологический аспекты. (1, стр. 6) 

Территория Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему
районов находятся под оккупацией Армении и самопровозглашенной
НКР. С точки зрения международного гуманитарного права, высту-
пает в роли «оккупирующей» и должна соблюдать нормы этого права
в отношении оккупированных ею территорий, в первую очередь,
должна соблюдать Гаагские конвенции и Женевские конвенции (1,
стр. 42) .Это означает, что Армения, оккупировав исторические тер-
ритории Азербайджана, не имеет никакого юридического права раз-
рушать здания, памятники исторического и культурного характера на
этих территориях.

Согласно 56 статье Гаагской конвенции, всякий преднамеренный
захват, истребление или повреждение подобных учреждений, истори-
ческих памятников, произведений художественных и научных вос-
прещаются и должны подлежать преследованию (2, статья 56). 

Но несмотря на это, на оккупированных территориях проводятся
незаконные археологические раскопки, обнаруженные предметы до-
машнего обихода, разные инструменты и другие примеры культур-
ного наследия вывозятся из страны. На оккупированных Арменией
территориях Азербайджана, были разграблены 22 музея, более 40
тысяч драгоценных и редких музейных экспонатов мирового значе-
ния, относящихся к XI -XIX векам (3).

Армянские военные подразделения, в начале 1990-го года предъ-
явившие необоснованные территориальные претензии против Азер-
байджанской Республики, нарушив, признанную всеми странами
членами Организации Объединенных Наций, территориальную це-
лостность нашей страны и захватив 20% всей территории Азербай-
джана, жестоким образом разрушили и уничтожили памятники
культуры на оккупированных территориях (4).

Произвол армянских сепаратистов на наших территориях, фаль-
сификация и уничтожение исторических памятников полностью про-
тиворечат Гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта», которая предусматри-
вает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов
(памятники архитектуры, искусства или истории, религиозные или
светские, археологические месторасположения, рукописи, книги,
музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов и т. д.), которые рас-
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положены как на территории противника, так и на собственной тер-
ритории; Европейской конвенции 1992 года «Об охране археологиче-
ского наследия»; Конвенции Юнеско 1972 года «Об охране
культурного и природного наследия». 

На основании требований Азербайджана, ОБСЕ дважды орга-
низовывала миссии для исследования ситуации на оккупированных
территориях, в ходе которых частично было изучено положение ис-
торических памятников. Наряду с этим, Армения воспрепятствовала
посещению этих территорий беспристрастной миссии ЮНЕСКО по
изучению положения исторических памятников на оккупированных
территориях (4).

На сегодняшний день, огромное колличество историко-архитек-
турных и археологических памятников республиканского значения
находятся на оккупированных территориях, в Карабахе.

Известные пещеры Азых и Таглар, курганы Гаракёпек и Узер-
ликтепе, на захваченных территориях используются в военных целях
и преднамеренно разрушаются. Разрушаются и уничтожаются кур-
ганы на территориях Ходжалинского, Агдамского, Агдаринского, Фи-
зулинского и Джебраильского районов, кладбища, Турбе, мечети,
храмы, надгробные памятники, относящиеся к Кавказской Албании
древние памятники культуры и другие национальные памятники, на-
ходящиеся на территориях оккупированных районов Шуша, Кельбад-
жар, Лачин, Губадлы, Зангелан. Армяне, оккупировавшие город
Шуша на территории исторического архитектурного заповедника уни-
чтожили мечети Ашагы Гёвхарага, Юхары Гёвхарага, Кёчарли. Мар-
динли, Джума, дома-музеи гениального композитора Узеира
Гаджибекова и основоположника профессионального вокального ис-
кусства в Азербайджане Бюльбюля, дворцовый комплекс Хуршуд
Бану Натаван, резиденции Фирудин бека Кёчарли и Зохраббековых,
дом поэта, художника и ученого Мир Мовсум Навваба. Кроме этого,
были разрушены все жилые здания отражающие архитектурные ка-
чества города-заповедника и построенные в национальном духе, на-
ходящееся там древнее кладбище, Турбе М.П.Вагифа – великого поэта
Азербайджана визиря Карабахского хана. В Агдаме были разрушены
– резиденция Панах хана и мечеть Джума, в Лачинском районе –
Дворцы Хамза Султана и Султана Ахмеда, мечети, храмы, святые
места поклонения, древние каменные памятники, могилы и курганы,
жилые здания и многие другие исторические памятники. Доступные
перевозке ценные экспонаты были увезены в Армению. 

На оккупированных Арменией территориях находилось 13 па-
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мятников культуры мирового (6 архитектурных и 7 археологических),
292 государственного (119 архитектурных и 173 археологических) и
330 местного (270 архитектурных, 22 археологических, 23 садовых,
монументальных и памятных экспонатов, 15 образцов декоративного
искусства) значения. Кроме этого на оккупированных землях разме-
щались 22 музея, в которых были собраны более 40,000 экспонатов,
927 библиотеки с книжным фондом в 4,6 миллиона книг, 808 клубов.
4 театра и 2 концертных учреждения, 8 парков культуры и отдыха, 4
художественные галереи, 85 музыкальных школ, 103,2 предмета ме-
бели, 5640 музыкальных инструментов, 481 киноаппаратов, 423 ви-
деомагнитофона, 5920 национальных мужских и женских комплектов
одежд, 40 комплектов звукоусилителей и 40 малых аттракционов. 

Если не считать варварского разрушения бесценных памятников
истории и культуры, республике нанесен общий ущерб равный 23,68
триллиона манат или 6,71 миллиарда долларов США. Во время бом-
бежки Агдама был уничтожен единственный в своем роде музей хлеба
в СССР. Из известного на весь мир краеведческого музея в городе
Кельбаджар было увезено в Армению 13,000, из краеведческого музея
города Лачин – 5,000 ценнейших экспонатов (4).

Очередным незаконным деянием армян, помимо разрушения и
фальсификация историко-культурных памятников на оккупированных
территориях, является проведение археологических раскопок, целью
которых очевидна – скрыть неоспоримые факты переселения армян
на эти земли с начала XIX века, сотворить поддельные исторические
факты тысячелетнего присутствия армян в этих краях. Археологиче-
ские раскопки в основном ведутся с начала 2000-х годов. 

Примером является проведение в августе 2006 года в дачном
месте Шахбулаг раскопочных работ, со стороны группы сотрудников
Института экспедиций, археологии и этнографии Армении. После
проведения непродолжительных работ археологи распространили за-
явление, об обнаружение останков вымышленного «Тигранакерта».
Но спустя некоторое время им было суждено пережить позор. Стало
известно, что члены экспедиции выставили выкопанные ямы кубиком,
обработанным современными технологиями, и пытались выдать свое
рукоделие за «исторические доказательства». Несмотря на это армян-
ские «археологи» по сей день продолжают вести «археологические
раскопки» на территории дворцового комплекса Гыфылхан. Строи-
тельство дворцового комплекса было завершено в 1751-1752 годах, а
являлся он резиденцией карабахских ханов. Армяне также проводят
археологические раскопки в находящейся на территории оккупиро-
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ванного Физулинского района Азыхской пещере, в одном из самых
древних поселений человека, а также на оккупированных территориях
Ходжавендского и Агдаринского районов. Археологические раскопки
в Азыхской пещере начались в 2001-м году. Следует отметить, что
Азыхскую пещеру и останки (кости) древнего человека впервые об-
наружили азербайджанские ученые еще в 60-х годах прошлого века.
Найденные фрагменты костей считаются самыми древними остан-
ками человека (5).

Очень сложно оценить стоимость огромного колличества унич то -
 женных древних, незаменимых культурных ценностей азербай джан -
ского народа. Культурное наследие азербайджанского народа яв ляется
неотъемлемой частью мировой культуры. Именно поэтому ох рана па-
мятников истории и культуры на территории Азербайджанской Респуб-
лики, являющихся памятью о многовековом историческом прошлом
азербайджанского народа, есть проблема мировой значимости.
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Manifastation of modernism in Azerbaijan painting

Формы проявления модернизма в живописи Азербайджана

Abstract: The article tells about the philosophy of modernism, of the
emergence and formation of its areas, about an influence on the visual arts.
It is about the historical path of development of the Azerbaijani art, of the
superiority of modernist painting and about the measures taken to represent
it in the world of art. In particular, we study the specific features of mod-
ernist painting and Azerbaijan connection with the traditional painting and
their differences. Analyses the plastic form, content and means of expres-
sion. The article tells about the cultural institutions in exploring and pro-
moting modernist art, as well as their activities.

Key words: modern art, cubism, still life,composition,oil paint, sym-
bolical , a means of artistic expression, emotionality, collection of paint-
ing,exhibition.

Резюме:В статье говорится о философии модернизма, о возник-
новение и формирование её направлений, о влияние на изобразитель-
ное искусство. Об историческом пути развития азербайджанской
живописи, о превосходствах модернистской живописи и о мерах, при-
нятых для представления её в мире искусства. В том числе, исследу -
ются специфические черты модернистской живописи Азер  байджана
и связи с традиционной живописью и их различия. Анализируются
пластическая форма, содержание и средства выражения. Стать пове-
ствует о культурных учреждениях исследующих и пропагандирую-
щих искусство модерна, а также их деятельность. 

Ключевые слова: современное искусство, натюрморт, компози-
ция, техника масляной живописи, символика и художественное выра-
жение, эмоциональность, выставка коллекции, другая идеология,
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персональная выставка авангардного стиля, мифологический персо-
наж. 

Modernizm XIX əsrin 80 –ci illərindən etibarən meydana gəlmiş
çağdaş anlamını ifadə edən cərəyandır. Rəssamlıqda modernizmin ilkin
əlamətləri rəssamların dünyanı gördükləri kimi ifadə etməkdən imtina
etməsi ilə xarakterizə olunmuşdur, yəni bu bir növ ənənəvi baxışlardan
imtina, hadisə və proseslərə yeni və fərqli düşüncə tərzi ilə
yanaşmadır.Modern dünyagörüşlü insan zaman-zaman formalaşmış ənənə
ilə deyil, rasional, demokratik düşüncə ilə yeniləşən və dəyişən dünyaya
uyğunlaşmağı bacarır.Modernizm incəsənətdə realizmə sərt qarşılıq kimi
qəbul olunur və burada akademizmdən uzaqlaşma , sərbəst yaradıcılıq us-
lubu özünü aydın şəkildə göstərir. Modernizm özlüyündə geniş modern
düşüncə tərzini ifadə etdiyindən adı çəkilən cərəyanın müxtəlif
istiqamətləri mövcuddur. Bu istiqamətlər istər ideya və məzmun etibarı ilə,
istərsə də üslub və xronoloji tarixi dövrünə görə bir – birindən fərqlənir.
Modernizmi labüd edən məfhum modern dövrdür, o dövr ki, dünyəvilik,
sənayeləşmə, texnogen sivilizasiya ilə xarakterizi olunur. Modern
incəsənətin formalaşmasında modernist fəlsəfənin rolu böyük olmuşdur .
Bu cərəyanın ən məşhur nümayəndələri İ.Kant, F.Nitsşe, N.Vaqner,
O.Uayld, A.Şopenhauerdir. Adlarını qeyd etdiyimiz alimlər hər bir şeyin
çərçivəyə salınması və anlaşılmasına qarşı çıxmışlar. Onlar qeyd edirdilər
ki incəsənət yalnız incəsənət üçün olmalı, heç bir ideoloji fikrə qulluq
etməməlidir. Azərbaycanda modern düşüncənin baniləri dramaturgiyanın
banisi, materialist dünyagörüşlü M.F.Axundzadə, milli mətbuatın yaradıcısı
H.Zərdabi, Mollanəsrəddin ədəbi məktəbinin banisi, satirik yumorun ustası
Cəlil Məmmədquluzadə, teatrın inkişafında əvəzsiz xidməti olan Cəfər
Cabbarlı və başqalarıdır.Əgər Avropa dünyagörüşündə modernləşmə
dəyişmə ilə yenilənməyə yönəlmiş anlayış kimi qəbul olunurdusa
Azərbaycan dünyagörüşündə bu Avropa dəyərlərinə yiyələnmək kimi
anlaşılırdı (1). 

Azərbaycan modern təsviri sənətinin inkişaf tarixi öz başlanğıcını
Avropa ənənələrindən almış və bu ənənələr öz növbəsində XX əsrin birinci
yarısı Azərbaycanda modern rəssamlar qrupunun yaranmasına təkan
vermişdir. Avropa modernist rəssamlarının sənətindən ilhamlanaraq
həqiqətin qeyri-akademik, simvolik elementlərlə təsviri metodu Azər bay -
canda modern təsviri sənətin və xüsusilə boyakarlığın əsasını qoydu. Bu
proses 1920-ci ildə Bakıda Rəssamlıq Məktəbinin açılması ilə daha da
sürətləndi və ixtisaslı, professional rəssamlar sinfinin yaranmasına gətirib
çıxardı. 

Rahimə Səfərova

176



Peşəkar Azərbaycan rəssamlığının ilk addımları Dövlət Rəssamlıq
Məktəbinin məzunlarının adı ilə bağlı olmuşdur. Dərs ilinin sonunda yekun
olaraq Rəssamlıq Məktəbinin tələbələrinin hesabat sərgiləri düzəldilir və
bu sərgilərdə kompazisiyalar, etüdlər göstərilirdi. 

1928-ci ildə məktəbin yetirmələri Azərbaycan Gənc Rəssamlar
Cəmiyyətini formalaşdıraraq Azərbaycan ictimai həyatını işıqlandıran sərgi
ilə çıxış etmişlər. eksponatlar mövzu baxımından aktual olmaqla yanaşı
canlı müşahidələrə əsaslanan təsvirlər idi. Ə.Rzaquliyev, İ.Axundov,
H.Mustafayev kimi rəssamlar respublikanın müxtəlif regionlarında şəxsi
müşahidələrinə əsaslanan məişət səhnələrini canlandırmışlar. 

1929-cu ildə İnqilabi Təsviri İncəsənət İşçilərinin Azərbaycan
Cəmiyyəti yaradıldı. Rəssamlar öz yaradıcılıq axtarışlarını yeni insan , yeni
mədəniyyət uğrunda gedən ideoloji mübarizə məqsədləri ilə
əlaqələndirməyə çalışırdılar. Dövrün tələbini nəzərə alsaq mövcud
cəmiyyətin əsas fəaliyyət istiqamətinin sosialist mədəniyyəti kütlə
içərisində təbliğ etməkdən ibarət olduğunu görərik. Həmin dövr üçün gənc
rəssamları milli rəngarənglik  özünəməxsusluq kimi mühüm rəngkarlıq
problemləri düşündürürdü. 

Avropa boyakarlığının klassik ənənələrini Azərbaycan rəngkarlığına
gətirərək, eyni zamanda yeni bədii təfəkkürə meylin əsasını qoyan Səttar
Bəhlulzadə, Mikayıl Abdullayev, Qəzənfər Xalıqov, Ələkbər Rzaquliyev,
Böyükağa Mirzəzadə rəngkarlıqda yeni bədii forma axtarışında olan gənc
nəsil rəssam yaradıcılığı üçün özül rolunu oynadı.Bakı Rəssamlıq
məktəbinin yetişdirmələri böyük ruh yüksəkliyi ilə sərbəst yaradıcılıq
fəaliyyətinə başladı (8). Bu da öz növbəsində Azərbaycan modern təsviri
sənəti tarixində Abşeron məktəbi formalaşdırdı. Rəssamların böyük bir
qismi bu ərazidə yaşamış, oranın iqlimi, məişət həyatı, sosial-iqtisadi
vəziyyəti ilə yaxından tanış olmuş şəxslər idi. Onlar məhz yara -
dıcılıqlarında da Abşeronun əsrarəngiz təbiətini, bağları, kənd həyatını,
yerli əhalinin əsas məşğuliyyət sahələrini əks etdirmişlər. Abşeron
məktəbinin bir qrup rəssamları isə ümümiyyətlə, ümumbəşəri mövzulara
daha çox meyl etmişlər. Rəssamlıq Məktəbinin sonrakı fəaliyyəti növbəti
mərhələdə yaradıcılıq üslubu ilə təsviri sənətdə son dərəcə fərqlənən avan-
qardist rəssamlar yetişdirdi. Onların peşəkar yaradıcılığı Azərbaycan təsviri
sənətində klassik Şərq ənənələrindən uzaq ( bəzən isə o ənənələrə yenidən
dönüş. Cavad Mircavadov “Şərq miniatürlərinin improvizasiyası”. 1986)
qeyri-ənənəvi cığır açdı ki, bu modernist üslubu yaratdı. Tamamilə yeni
məzmun və ifadə prinsipləri, qeyri-adi plastik forma XX əsr Azərbaycan
modernistlərinin yaradıcılıq xüsusiyyətləri idi. Onlar muasir incəsənətin
yeni nümayəndələri hesab olunur. Belə ki Respublikamızda və ölkə
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hüdudlarından kənarda dəfələrlə yaradıcılıq sərgiləri təşkil olunmuş yeni
ruhlu rəssamlara o dövr üçün təqiblər də amansız idi. Sovet ideologiyasına
uyğun gəlməyən-sovet realizmini əks etdirməyən təsvirlər bir qayda olaraq
məhv edilir, yaxud da sərgi kolleksiyalarından kənarlaşdırılırdı. Bu kimi
təqiblər və yersiz müdaxilələr azad ruhlu, prinsipial , sənətinə düşkün
yaradıcı insanlar üçün psixoloji travma demək idi. Əlbəttə ki, sosial, siyasi,
iqtisadi qadağalarla daha çox xarakterizə olunan cəmiyyətin tənqidi təsviri
rəssam yaradıcılığına siraət etməyə bilməzdi . Rəssamlar bəzən mücərrəd,
bəzənsə məhz realistik varlıqlar və zəngin rəng çalarları ilə mövcud
cəmiyyətin görünən və görünməyən nöqsanlarını, eybəcərliklərini
peşəkarlıqla fırçaya almaqdan çəkinməmişlər. 

Tarixən insanlar həqiqətin əsl mahiyyətini gücləndirmək məqsədilə
onu daim çılpaq , saf , libassız təsvir etməyə can atmışlar. Çılpaqlıq dərin,
gizli mənaya malik olmaqla yanaşı paklıq, həqiqət və intibah rəmzi kimi
qəbul olunmuşdur (7). Rəssamlıqda bu cür təsvir çılpaq natura adlanır.
Azərbaycan rəngkarlığında çılpaq natura elementlərinə Altay Sadıxzadə,
Eldar Qurbanov, Mirnadir Zeynalov, Hüseyn Haqverdi, Cavad Mircavadov,
Əşrəf Murad, Kamal Əhməd kimi rəssamların yaradıcılığında rast gələ
bilərik. Lakin Azərbaycan boyakarlığının ilkin mərhələsində belə bir
obrazın mövcudluğu yox dərəcəsindədir. Səbəb kimi Azərbaycan təsviri
sənətinin öncə patriarxal Şərq ənənələri, sonra isə Sovet senzurası ilə
çərçivələnməsini göstərə bilərik. Sovet dövründə çılpaq insan bədənini
təsvir edən rəssam ideologiyaya əks mövqedə duran antisovet obrazı
yaradırdı. O dövrdə nəinki çılpaq natura, ümumiyyətlə modernistik üslub
dissident, qeyri-rəsmi sənət kimi qəbul olunurdu. Çılpaq obraz cəmiyyətdə
qadağalar, tabular vasitəsi ilə rüsvayçı obraz qəbul olunsa da tarixən şairlər,
yazıçılar tərəfindən geniş istifadə olunan gerçəklik, həqiqət, ədalət rəmzi
idi (7).

XX əsr Azərbaycan təsviri sənətində sovet totalitarizmi modernist
rəssamların bu obraza müraciətini müəyyən şərtlər çərçivəsinə salmışdır.
Yaradıcılığı məhz bu dövrə təsadüf edən XX əsrin fərqli yaradıcılıq üs-
lubuna malik , modern düşüncəli fırça ustalarından biri də məhz Cavad
Mircavadovdur. Cavad Mircavadov 1923-cü ildə Bakıda andan olmuş
Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq məktəbini bitirmişdir. Avropa, Asiya, Afrifa
xalqlarının ən öncül sənət nümunələri ilə yaxından tanış olmuş, öz dəsti-
xəttini məşhur əsərlərin akademizmdən uzaq interpretasiyası üzərində
qurmuşdur. Onun yaradıcılığına P.Picasso, P.Sezanın təsiri daha böyük
olmuşdur. Rəssamlar İttifaqına öncə üzv, daha sonra idarə heyətinə üzv
seçilmişdir. C.Mircavadov istər düşüncə tərzi, istərsə də yaradıcılığı ilə
kütləyə əks gedən ziyalı olmuş, sovet ideologiyasına itaətsizliyi ilə diqqəti
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cəlb etmişdir məhz bu səbəbdən də əsərləri layiqincə qiymətlən dirilməmiş -
dir. Onun yaradıcılığında klassik rəngkarlığa məxsus lokaniklik, bütövlük,
primitiv baxış bucağı yoxdur. Tamaşaçıda ilk baxışda dolaşıq rənglər
qarışıqlığını xatırladan mürəkkəb obrazlar, mürəkkəb rənglər
kompozisiyasında dərin fəlsəfi, mücərrəd, simvolik məna daşıyır. Rəssamın
yaradıcılığı ümumbəşəri ideyalara xidmət edir, o, insan nanəcibliyi-
hiyləgərlik, qəddarlıq, doymazlıq, iradəsizlik kimi keyfiyyətləri
özünəməxsus tərzdə bədii obrazlarla immitasiya edib.Rəssam rəssamlıqda
dərin iz salmış ənənələri qəbul etmir, hətta onlara qarşı çıxırdı.Onun
tabloları özünün al-əlvanlığı, dekorativliyi, həyatiliyi və digər bədii ifadə
vasitələrinin zənginliyi ilə seçilir. Rəssamın tablolarında assimetrik cizgilər
bədii obraza emosionallıq , sərtlik, eybəcərlik verməklə yanaşı onları real
mənəvi təlatümlərin simvolikasına çevirmişdir. Mircavadov yaradıcılığını
ilk baxışdan anlamaq, dərk etmək mümkünsüzdür. Belə ki o, bədii ifadə
vasitəsi kimi bəzən rənglərin sərt effektindən, bəzən isə qalın və incə
xətlərin mürəkkəb konstruktiv həllindən yaralanaraq mürəkkəb
kompazisiyalarını ərsəyə gətirmişdir (2, səh. 20). Mircavadov yara dıcı -
lığın da mədəni irsə müraciət elementləri diqqəti cəlb edən əsas
məqamlardandır. Yüzilliklər yaşı olan Azərbaycan xalça sənəti
ornamentlərin bəhrələnən rəssam əsərlərinə yeni ruh,bədiilik, ənənəvilik,
millilik qatmışdır. Buna misal olaraq “Yüzilliklərin himni” silsiləsindən
olan rəsmləri göstərmək olar. Eyni zamanda milli musiqi alətlərimizi də
rəssamın təsvir obyektləri sırasında görmüş olarıq. Rəssam bəşəri dəyərlərə
meyl etdiyi qədər, milli dəyərlərə də sadiq qalmışdır. Yaradıcılığı tarixin
ən qarmaqarışıq, siyasi, iqtisadi çətinliklərlə xarakterizə olunan dövrünə
təsadüf etmiş, sözsüz ki Mircavadov yaradıcılığına bütün bunlar təsirsiz
ötüşməmişdir. O dövrün ağrı-acılı, nisgil dolu anları, yaradıcılığına
birmənalı şəkildə qiymət verilməməsi rəssam mənəviyyatını sarsıldan ən
faciəli durum idi. Cavad Mircavadov istedadını tək fırça sənətində deyil,
heykəltəraşlıqda da sınamış və bir çox abstrakt relyefli kompozisiyalar
ərsəyə gətirmişdir (2, səh. 20). Rəsamın ilk fərdi sərgisi 1987-ci ildə Vəcihə
Səmədova adına Rəssamlıq İttifaqının sərgi salonunda təşkil edilmişdir.
Eyni zamanda həmin ilin dekabr ayında Moskva şəhərinin Mərkəzi
Yazıçılar Evində rəssamın növbəti sərgisi açılmışdır. Cavad Mircavadov
yaradıcılığının təbliği istiqamətində Respublika səviyyəsin tədbirlər
görülmüş, rəssamın fərdi yaradıcılıq sərgiləri təşkil olunmuş, haqqında
sənədli film çəkilmişdir. Filmin ssenari müəllifi yazıçı Anardır. C.Mir-
cavadova 1988-ci ildə Əməkdar İncəsənət xadimi adı verilmişdir. Rəssamın
90 illik yubileyi 2012-ci ilin may ayında Azərbaycan Milli İncəsənət
Muzeyinin ekspozisiya zalında işıqlandırılmışdır. Sərgidə rəssamın onlarla
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əsəri – “Öküzün nallanması” , “Nuhun gəmisi”, “Analıq”, “Qadın
balqabaqla” nümayiş olunmuş, həyat və yaradıcılığını əks etdirən foto və
videolent nümayiş olunmuşdur. Mircavadov Azərbaycan avanqard
rəngkarlığının ən tanınmış simalarındandır və onun dünyaca məşhur “Som-
nambula” (1986) kompazisiyası dahi yazıçı Q.Q.Markesin kolleksiya sın -
da dır. Bundan əlavə modern fırça ustasının daha bir neçə dəyərli əsərləri
məşhur sənət tarixçiləri və yazıçılarının şəxsi kolleksiyaları sırasına daxil
edilmişdir. Mircavadovun yaradıcılığı Londonda II Beynəlxalq “Buta ”
Azərbaycan İncəsənəti Festivalı çərçivəsində sərgilənmiş, onun “Tanrı
anası” (1987), “Məkkəyə səyahət” (“Şərq miniatürlərinə improvizasiya”
silsiləsindən) əsərləri dünyaca məşhur Sotheby`s auksionunda hərraca
çıxarılmışdır. 

Təhsilini Azərbaycan Rəssamlıq məktəbində almış və yaradıcılıq yol-
unu məhz avanqard incəsənəti istiqamətində tutmuş digər fırça ustası
Kamal Əhməd isə Bakıda ilk fərdi sərgisini 1987-ci ildə keçirilmişdir.Lakin
bu dövrə qədər digər avanqard , modernist cərəyanın nümayəndələri kimi
K.Əhməd də özünün yaradıcılıq sərgisini həyata keçirmək imkanından
məhrum edilmişdir. Səbəb isə əsərlərində sovet realizminin bərqərar
tapmaması, özünəməxsus yaradıcılıq istiqaməti seçməsi idi.Yalnız 80-ci
illərin sonunda K.Əhməd repertuarına maraq genişlənmiş, 1969-cu ildə
Moskvada keçirilən Ümumi Bədii Sərgidə iştirak etmiş,1988-ci ildə isə
məşhur “Abşeron qadınları” rəsminə görə Moskvadakı Beynəlxalq Bədii
Sərginin diplomuna laiq görülmüşdür. “Salvador Daliyə ithaf” əsərinə görə
isə rəssamı Qram-Pri mükafatına laiq görmüşlər. Kamal Əhməd
yaradıcılığı İtaliyanın Vareza şəhərində təşkil olunmuş qrup sərgisində
(1989-cu il) də təmsil olunmuşdur. K.Əhməd yaradıcılıq kolleksiyasında
çoxsaylı natürmortlar, Abşeron silsiləsi, Goradil,şanapipik kompozisiyaları
üstünlük təşkil edir. Onun yaradıcılığında natürmortları özünün
təkrarolunmazlığı və unikallığı ilə seçilir. Bu original tablolarda rəssam
natürmort üçün etalon qəbul olunan meyvə və saxsı təsvirindən deyil ,
qeyri-adi məişət əşyaları və əkinçilikdə istifadə olunan əmək alətlərinin
sarımtıl fonda təsvirinə yer vermişdir . Buna misal olaraq 1987-ci ildə yağlı
boya texnikası ilə işlədiyi oraqla natürmort və 1984-cü ildə ərsəyə gətirdiyi
“Araqçınla natürmort ” kompazisiyasını göstərmək olar. Burada rəssam
araqçının təsvirində həndəsi formanın təkrarolunmazlığından yararlanaraq
onu çaynik və armudu stəkan fonunda sxematik təsvir etmişdir. Çoxsaylı
kompazisiyalarında olduğu kimi burada da sarı-qırmızımtıl, qara rənglərin
çalarları üstünlük təşkil edir. Araqçın dəqiq ölçülərə əsaslanan həndəsi
formanı canlandırır və üzərində dekor elementi kimi butadan istifadə
olunmuşdur. K.Əhməd fırçasının bədiiləşdirdiyi obrazların bir çoxu “şərti
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işarə ” səciyyəsi daşıyır və simvolikdir. Onun yaradıcılığında bu kimi
simvolik obrazlardan biri də aydır. Bəzən ağ, bəzən çəhrayi və çox zaman
da qırmızımtıl boyayla işlənən bu obraz özündə nur, səadət rəmzi daşıyır.
K.Əhməd həyatında baş verən real hadisələrin belə abstrakt təsvirindən
yan keçməmişdir. O, sxematik –sərti üslubda işlədiyi formaları maksimum
dərəcədə sadələşdirmişdir. 

Yaradıcılığında modernist üslubun çoxçalarlığını xüsusilə əks etdirən
rəssam Rasim Babayevdir ki Azərbaycan mifologiyasında dərin kök salmış
mələklər, divlər və digər mifik bədii obrazların müxtəlif emosional xarak-
terinin şərhini vermişdir . Burada divlər heç də qeyri-insani bədheybət və
qaranlıq dünyanın sakini deyil, insan mənəviyyatının təmsilçisidir.(4, səh
60) Rasim Babayev yaradıcılığında optimist düşüncənin təzahürünü mavi
rənglərin çoxçalarlığında görmüş olarıq bu kimi çalarlar rəssam
yaradıcılığında aydın səmanı təmsil edir , bu da öz növbəsində tablolara
xüsusi saflıq, sevinc, məhəbbət, həyat eşqi, aydınlıq bəxş edir. Rəssamın
modernist axtarışlarında yeni ifadə vasitələri özünün poetikliyi, milliliyi,
əfsanəviliyi ilə diqqəti cəlb edir. Mifologiyaya dərin bağlılığı məhz bu jan-
rda onun daha zəngin və çoxcəhətli mifik obrazlarının yaranmasına səbəb
olmuşdur. O dəfələrlə milli nağıllarımıza illüstrasiyalar işləmiş, bu illüs-
trasiyalar sırasında M.Ə.Sabirin “Hophopnamə”si, Cırtdan nağılı,
Füzulinin “ Meyvələrin bəhsi ” də vardır. Rasim Babayev yaradıcılığına
dahi rəssam B. Mirzəzadənin müəllim kimi böyük təsiri olmuşdur.(4,
səh14) Rəssam həmçinin dövrünün modernist düşüncəli həmkarları ilə
daim yaradıcılıq müzakirələrində yaxından iştirak etmiş , fikir mübadiləsi
aparmışlar. Rəssam yaradıcılığının bütün texnikalarında öz istedadını
sınamış və bu onda özünü doğrultmuşdur. R. Babayev yaradıcılığında oxra
və torpaq rənglərin üstünlüyünü sezmiş olarıq.(4,səh25) Bu onun “Adəm
və Həvva”, “Səma”, “Xəyalpərəst div ”, “Hücum” və bir çox əsərlərdə də
qabarıq şəkildə özünü biruzə verir. Rəssamın “Azərbaycan nağılları”
silsiləsi xüsusilə maraq doğuran kompazisiyalardandır. Burada çoxsaylı
nağıl qəhrəmanlarının obrazını görmüş olarıq. Bu obrazlar bədii dilin re-
alistik üslubundan kənar , mifə xas tərzdə avanqardsayağı işlənilmişdir.
Sənətşünas Gülrəna Qacarın təbirincə desək , Rasim Babayev Azərbaycan
incəsənətinin avanqard dilini formalaşdırmışdır.(4, 46) Rəssamın əsərləri
hazırda Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində , Tratyakov qalereyasında
və həmçinin Şərq Xalqları İncəsənəti Muzeyində saxlanılır. Azərbaycan
Milli İncəsənət Muzeyində onun yaradıcılığının şah əsərləri olan “Püstə
ağacı ” (kətan, yağlı boya), “Sahil” (orqalit, yağlı boya), “Torpaq”(kətan
yağlı boya), “Səma” ( kətan, yağlı boya) əsərləri nümayiş etdirilir. 

Tofiq Cavadov yaradıcılığında isə avanqardizmə meyl hiss olunacaq
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dərəcədədir. O daha çox kubizm və fovizm istiqamətində rəsmlər ərsəyə
gətirmişdir. Bakıda ilk fərdi sərgisi isə 1963-cü ildə keçirilmişdir. Baxma-
yaraq ki , o incəsənətdə digər rəssamlar qədər təqibə məruz qalmamışdır.
Fırça sənətinin ilkin illərində realizmə meyl güclü olsa da , sonrakı illərdə
daha çox modernist üsluba istiqamət almışdır. Bu cəhətdən onun
yaradıcılığına qardaşı Cavad Mircavadovun böyük təsiri olmuşdur . T.
Cavadov sənətində çoxsaylı mənzərələr üstünlük təşkil etsə də , onun
yaradıcılığında və xüsusilə portretlərində bir qədər sərt üslub hiss olunur.
Belə ki, neft mədənlərində çalışan fəhlələrin , zavod işçilərinin zəhmətkeş
obrazı dəqiq konturlarla , realistik üslubda , sərt cizgilərlə təsvir
olunmuşdur. Onun yaradıcılığında fəhlələr portreti , zavod , sənaye
mənzərəsi ayrıca bir silsilə təşkil edir. İşdən geri dönən fəhlələrin siması
libasları ilə vəhdətdə obrazın tamlığı, eyni zamanda uzaq perspektivdə
çoxsaylı neft mədənlərinin obrazlaşdırılmış təsviri zavod- fəhlə həyatının
təmsilçisidir. T. Cavadov yaradıcılığında bu tip kompozisiyalar əsas etibarı
ilə üfüqi perspektivdə əks edilmişdir. Çoxsaylı çənlər, neft daşıyan
tankerlər və mədənlər , çoxsaylı fəhlə obrazları mədən həyatının
obrazlaşdırılmış mənzərəsini gözlərimiz önündə canlandırır. Burada əsas
diqqəti cəlb edən sənaye elementlərinin kubistik təsviridir. Tofiq Cavadov
yaradıcılığında avtoportretlər silsiləsi daha üstün mövqe tutur. Burada da
rəssam digər portretlərində olduğu kimi insan annotomik cizgilərnin
həndəsi həllinə yer vermişdir. Lakin bu tip təsvir digər Azərbaycan mod-
ernist rəssamlarının yaradıcılığında olduğu kimi mücərrəd səciyyə daşımır,
ustalıqla realistik formaya uyğunlaşdırılıb. Tofiq Cavadov çoxsaylı
natürmortları ilə tamaşaçı diqqətini cəlb edə bilmişdir. Bu natürmortlar əsas
etibarı ilə 60-cı illərin məhsuludur. Və onlara geniş rəng çalarları,
ornamentallıq, dinamika xasdır. Bu kimi natürmortlara misal olaraq
“Şamamalarla natürmort” , “Balqabaqlar”, “Armudlarla natürmort”,
“Həvəngdəstə ilə natürmort”u göstərmək olar. Rəssam bu kimi
kompozisiyalarında həndəsi formanın dəqiqliyini asanlıqla obraz üzərinə
köçürmüşdür. Təsvir obyekti daim hərəkətdə olan alleqorik obraza
çevrilmişdir. “ Həvəngdəstə ilə natürmort ” digər natürmortlarla
müqayisədə şaquli perspektivə malikdir, lakin buna baxmayaraq həmin
kompozisiyada digərləri ilə müqayisədə daha çox təsvir obyekti mövcuddu
və bunlar əsas etibarı ilə mürəkkəb konstruktiv quruluşa malikdir. Tofiq
Cavadov yaradıcılığının şah əsəri hesab olunan “Lalələr ” (1957)
kompozisiyası sanki bayram əhval-ruhiyyəsi aşılanmış çiçək xəzinəsini
xatırladır və burada çiçəklərin canlı təsviri sanki tamaşaçıda təsvirin ətrini
hiss edirmiş kimi xoş təəssürat yaradır. “Dəmir qablarla natürmort” (1961)
kompazisiyasında o , əmək alətləri fonunda fırça və digər rəssam alətlərini
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obrazlaşdırıb. Burada T. Cavadov şərti və sxematik təsvirdən qaçmış ,
əşyaların iş icrasında canlı bədii obrazını vermişdir. Onun mənzərə
təsvirləri olduqca dolğun, emosional, şən əhval-ruhiyyəli , həyat doludur.
Burada rəssam qalın yaxmalarla formanı əldə etmiş ki, bu da öz növbəsində
tamaşaçıda sanki müvafiq mənzərəni seyr etmiş təəssüratı yaradır.(5,səh30)

Modernist təsviri sənətin təbliği və mühafizəsi iatiqamətində
mədəniyyət müəssisələri sırasında Rüstəm Mustafayev adına Azərbaycan
Milli İncəsənət Muzeyi, Muasir İncəsənət Muzeyi, YARAT muasir
incəsənət mərkəzinin fəaliyyətini göstərə bilərik . Bakı Muasir İncəsənət
Muzeyi Azərbaycanda ilk modern incəsənət muzeyidir. Muzeyin yaranma
tarixi 2009-cu ilin mart ayına təsadüf edir. Muzey kolleksiyası iki qrupa
bölünür XX əsrin əvvəllərindən 60-cı illərədək və 60-cı illərdən
dövrümüzədək olan modern kolleksiya. Kolleksiyanın ümumi sayı mindən
artıqdır. Əsərlərin hər biri modern sənət nümunəsidir. Onlardan təxmini
səkkiz yüz ədədi rəsm əsəri, digər iki yüz əsər isə heykəltəraşlıq
nümunələridir. Muzeydə saxlanılan əsərlər özəlliklə Azərbaycan
avanqardının təmsilçiləridir. Burada Səttar Bəhlulzadə, Böyükağa
Mirzəzadə , Elmira Şahtaxtinskaya , Tahir Salahov , Ömər Eldarov , Nadir
Əbdürrəhmanov, Fazil Nəcəfov, Əli İbadullayev, Fuad Salayev , Fərhad
Xəlilov, Əşrəf Murad, Altay Sadıqzadə kimi muasir üslubda çalışan
Azərbaycan rəssam və heykəltəraşlarının əsərləri sərgilənir. Burada dünya
təsviri sənətinin ən tanınmış simaları – Salvador Dali , Pablo Picasso, Mark
Şaqal təmsil olunur. Bakı Muasir İncəsənət Muzeyinin ekspozisiyası rəsm
və heykəl nümunələrindən əlavə müxtəlif metal instalyasiyalar , foto və
video material kimi fərqli əsərlər də sərgiləyir. 

Azərbaycan muasir incəsənətinin inkişafı və onun cəmiyyətdə təbliği
sa  həsində fəaliyyət istiqaməti tutan digər muasir incəsənət məkanı YARAT-
dır. Onun yaradıcısı Aida Mahmudovadır. YARAT 2011-ci ildən fəaliyyətə
baş  lamış, modern Azərbaycan incəsənətinin beynəlxalq səviyyədə təmsil
olun ması, tanıdılması, həmçinin dünya rəngkarlığının modernist şah əsər -
lə rinin ölkədə sərgisini təşkil etməklə, bu sahəyə marağın artırılması is ti -
qa mətində səylə çalışır. YARAT-ın muasir Azərbaycan cəmiyyətində
var lığının əsas məqsədi gənc və istedadlı kadrları YARAT-ın layihələrinə
cəlb etməklə onlarıın professional, abstrakt boya mühitində iştirakını təmin
et mək, muasir incəsənət sahəsində uğurlu karyeralarının qurulmasına təkan
ver məkdir. YARAT eyni zamanda Azərbaycan mühitində modern sənətin
təəs sübkeşi qismində çıxış edərəkdən muasir incəsənət ilə bağlı mü ha zi -
rə lər, seminarlar, habelə master-klasslar təşkil etməklə , xüsusi təhsil proq -
ra mının tətbiqi istiqamətində çalışır (9). Yaradıcılığı modern istiqamətdə
olan yeni rəssamlar nəslinin püxtələşməsində yaxından iştirak edir.
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Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiya
etməsi istiqamətində həll yolları

Solutions directed to the integration of handicap kids to society

Решения для интеграции детей с ограниченными 
возможностями в общество

Abstract: Main help what we can offer to handicap kids is to find in-
novative solutions for their integration to society. They shall benefit from
the freedom, respect, value, opportunities given to them and should find
themselves as compliant citizents. Rights and freedoms of handicap kids
can be limited only by the applicable legislation.

Key words: Handicap kids, Legal, Law, integration

Резюме: Основные направление социальной работы с детми с
ограниченными возможностями заключается в оказании им помощи
в интеграции. Они должны извлечь выгоду из свободы, уважения, цен-
ности, возможности, предоставляемые им и должны чувствовать себя
полноценными гражданами. Права и свободы заключенных могут
быть ограничены лишь в порядке, определенном законодательством.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями,
Юриспруденция, право, интеграция

Hazırki məqalə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların cəmiyyətə
inteqrasiya etməsi istiqamətində qarşılaşdığı problemləri, həmin
problemlərin həll edilməsinin vacibliyini və həll yolu kimi yeni, innovativ
vasitələrin istifadəetmə imkanlarını təhlil edir. Cəmiyyətin və ölkə
iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün gələcək nəsillərə
yatırım etmək və uşaqların cəmiyyətə lazımlı, iqtisadiyyata töhvə verən,
yeniliklər gətirmək iqtidarında olan gənclərin yetişdirilməsi zamanı əmin
olmaq lazımdır ki, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar da, bu prosesdən
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kənarda qalmırlar. Sağlam vətəndaşların ödədikləri vergilər hesabına
dolanan və iqtisadiyyata heç bir xeyri dəyməyən sağlamlıq imkanları
məhdud vətəndaşların formalaşmasının qarşısını almaq həm vergi
ödəyiciləri, həm ölkə iqtisadiyyatı, həm də onların özləri üçün xeyirlidir.
İşləyən, iqtisadiyyata xeyir verən, sağlamlıq imkanları olan vətəndaşları
yetişdirmək üçün elə innovativ vasitələrdən istifadə edilməlidir ki, onların
cəmiyyətdəki imkanları və rolu digər vətəndaşlardan geri qalmasın. 

Əsas problem ondan ibarətdir ki, sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların bəziləri təhsil almaq imkanı əldə etmələrinə baxmayaraq,
cəmiyyətdən təcrid edilirlər. BMT-nin Uşaq Fondunun (UNICEF) 2007-ci
ildə keçirdiyi regional tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, “sağlamlıq
imkanları məhdud olan” uşaqların evdə və ya xüsusi təhsil müəssisələrində
təhsil alması hələ də üstünlük təşkil edir. İslahatların miqyasının
genişləndirilməsi bu cür uşaqların təhsil almaq imkanından məhrum
olmalarına səbəb ola bilər (1) Yuxarıda qeyd olunan hesabatda bildirilir ki,
MDB və Şərqi Avropa ölkələrində sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların
məktəblərə daxil olması çox çətindir. Həmin uşaqların tələbatının
ödənilməsinə istiqamətlənmiş xüsusi xidmətlər demək olar ki yoxdur. 

UNİCEF və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə
Müasir Təhsilə və Tədrisə Yardım Mərkəzi tərəfindən aparılmış
“Azərbaycanda Sağlamlıq İmkanları Məhdud olan Uşaqlara Təhsil
Xidmətlərinin Göstərilməsi Haqqında Tədqiqat”a əsasən ev təhsili alan
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar 48.5 % təşkil edir (ümumtəhsil
məktəbi- 24.1 %, internat məktəbi- 7.7%, xüsusi məktəb- 3.5%,
ümumtəhsil məktəbində inkluziv sinif (xüsusi təhsil bölməsi)- 15.8%). (2)
Əsas məqsəd ondan ibarət olmalıdır ki, ev təhsili alan uşaqların sayı azalsın
və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil almasına şərait yaradan
ümumtəhsil məktəblərinin sayı artsın. 

Yuxarıda qeyd olunan problemləri aradan qaldırmaq və qeyd olunan
məqsədlərə çatmaq üçün, 1-ci növbədə qanunvericiliyə yeni dəyişikliklər
etmək və ümumtəhsil məktəblərini sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların
məktəbə qəbul edilməsində maraqlandırmaq lazımdır. Sonrakı mərhələdə
isə həmin məktəblərdə təhsil alan uşaqlar üçün elə şərait yaratmaq lazımdır
ki, belə uşaqlar özlərində olan fərqi hiss etməsinlər və onlarda yüksək ruh
yüksəkliyi yaransın. 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiya edilməsi istiqamətində
çoxsaylı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Belə uşaqların cəmiyyətdən təcrid
edilmədən təhsil almaları üçün ümumtəhsil müəssisələrində “xüsusi təhsil
bölmələri” və “inteqrasiya təlimli təhsil müəssisələri” fəaliyyət göstərir.
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Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında qa-
nununun 1.0.10.-cu maddəsinə əsasən, “xüsusi təhsil bölməsi” sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslərin təhsil alması üçün ümumi təyinatlı təhsil
müəssisəsində yaradılmış struktur bölməsinə deyilir.(3) Eləcə də, qeyd ol-
unan qanunda “inteqrasiya təlimli təhsil müssisəsi”nin anlayışı verilmişdir.
İnteqrasiya təlimli təhsil müssisəsi dedikdə sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslərlə sağlam şəxslərin birgə təhsil alması üçün xüsusi şərait yaradılmış
ümumi təyinatlı təhsil müssisəsi nəzərdə tutulur. Həm xüsusi təhsil bölməsi
həm də, inteqrasiya təlimli təhsil müəssisəsələri ilə bağlı qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş müddəalar nəzəri olaraq çox səmərəli olsa da, praktikada
bu instutların yayqın və düzgün şəkildə tədbiq edilib edilməməsi bir gədər
şübhə doğurur. 

Belə ki, təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən bir sıra mütəxəsislər
bildirirlər ki, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə
inteqrasıyası ilə bağlı hüquqi baza olsa da, praktikada onlar istədikləri
təhsili ala bilmirlər. Məsələn Azərbaycan – Britaniya Məzunlar Birliyinin
üzvü, Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları (QHT)
Alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidov oxu.az-a müsahibhəsində
bildirmişdir ki: “orta məktəb və bağçalar əlil uşaqları qəbul etmirlər. Əlil
uşaqlar üçün xüsusi müəssisələr var. Lakin problem ondadır ki, bu
müəssisələrin demək olar ki, hamısı Bakıdadır. Belə çıxır ki, Gəncədə
yaşayan ailə uşağını Bakıya gətirib, bu müəssisələrə qoymalı və çıxıb
getməlidir.” (4) BMT-nin Uşaq Fondunun (UNICEF) 2007-ci ildə keçirdiyi
regional tədqiqat da, yuxarıda qeyd olunan fikirləri təsdiqləyir və
ümumtəhsil məktəblərinin əlil uşaqları qəbul etməkdən imtina etdiklərini
bildirir. 

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiya
etdirilməsini təmin etmək üçün həm ölkə qanunvericiliyinin
təkmilləşməsində məsul olan şəxslər həmdə uşaqların təhsil almasını təmin
edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanları birlikdə çalışmalı və müvafiq
tədbirlər görməlidilər. Qanunvericiliyə elə dəyişikliklər edilməlidir ki,
ümumtəhsil müəssisələri sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların məktəbə
qəbul edilməsində maraqlı olsunlar və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş
tədbirləri real həyatda geniş şəkildə həyata keçirilsin. Burda söhbət iqtisadi
maraqdan da, gedə bilər. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının Əlillərin
Sosial Müdafiəsi haqqında qanununda əlilləri işə qəbul edən müəssisələr
üçün müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulur. Həmin qanunun 28-ci maddəsinə
əsasən, İşləyənlərin ümumi sayının azı 30 faizinin əlillərdən ibarət olduğu
müəssisələr, idarələr və təşkilatlar güzəştli maliyyələşdirmə və maddi-
texniki təminat hüququna malikdirlər. Belə müəssisələrə, idarələrə və
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təşkilatlara mənfəət vergisinin 50 (əlli) faizi məbləğində güzəşt verilir.
Lakin, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları qəbul edən ümumtəhsil
müəssələri üçün qanunvericilkdə heç bir güzəşt nəzərdə tutulmamışdır. 

Yuxarıda qeyd olunan analoqiyanı tədbiq etməklə, sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların qəbul edilməsində ümumtəhsil müəssisələrinin
rəhbərlərinin həvəsləndirilməsi üçün şagirdlərinin 30 (şərti) faizini
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar təşkil edən ümumtəhsil
müəssisələrinin rəhbərlərinə və belə uşaqlara dərs deyən müəllimlərə
müəyyən vergi güzəştlərinin verilməsi və ya onların əmək haqqlarına
müəyyən əlavələrin edilməsi kimi tədbirlər görülə bilər. Belə tədbirlər
həmin müəssisələrin rəhbərləri və müəllim heyəti üçün həvəsləndirici
tədbirlər ola bilər ki, onlar da, belə uşaqlara dərs deməkdə maraqlı ola-
caqlar. Təbii ki, hər bir sağlamlıq imkanları məhdud uşaq ümumtəhsil
müəssisələrində təhsil ala bilməz (ciddi psixi problemləri olan, kor və ya
kar olan uşaqlar) lakinbelə uşaqların 48.5 %-ni təşkil edən ev təhsili alan
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların faizini mümkün gədər minimuma
endirərək ümumtəhsil məktəbində təhsil alan əlil uşaqların sayını maksi-
mum dərəcədə artırmaq olar. İnanıram ki, cəmiyyətə inteqrasiya etmiş,
özünəinamlı və savadlı bir əlil uşaq dövlətin ona yatıracağı investisiyanın
(reabilitasiya, təhsil almaq üçün şərait, müəllimlərə verilən güzəştlər və s.)
100, 1000, 10000 və daha çox qatı həcmində ölkə iqtisadiyyatına xeyir
verə bilər. 

Lakin, təkcə qanunvericiliyə dəyişikliklər etməklə və ümumtəhsil
müəssisələrini əlil uşaqları qəbul etməyə həvəsləndirməklə qeyd olunan
məqsədlərə çatmaq mümkün deyil. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların
ümümtəhsil müəssisələrində təhsil almaları əks təsirlər də, göstərə bilər və
belə uşaqların psixoloqiyasını korlaya bilər. Belə ki, bəzi sinif yoldaşları
onları ələ sala bilər və bu da, onlarda özünə inam hissini öldürərək
onlarınsağlam fikirli şəxsiyyət kimi formalaşmasına mənfi təsir göstərə
bilər. Bunun üçün, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil aldığı
ümumtəhsil müəssisələrində daim təşviqat işləri aparılmalı və şagirdlər
daim təlimatlandırılmalıdır. Şagirdlərlə yanaşı, valideynlərlə də, izahedici
tədbirlər görülməli və onlar övladlarına düzgün tərbiyə verməklə yanaşı
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların da, əslində onlar kimi olduğunu və
fərqlərinin yalnız müəyyən məhdudiyyətlə bağlı olduğunu və bu
məhdudiyyətin onlardan asılı olmadığını öz övladlarına izah etməyə
çağrılmalıdırlar. 

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların mənəviyyatını alçaldan və
onların məhdudiyyəti ilə bağlı hər hansı bir xoşagəlməz ifadə işlədən hər
hansı bir şagirdlə bağlı məsələ dərhal müəllimlər kollegiyası tərəfindən
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araşdırılmalı və belə şagird barəsində intizam tənbehi, valideyni barəsində
isə cərimə tədbiri (həmin cərimələr ümumtəhsil müəssisələri tərəfindən əlil
uşaqların təhsilinin yaxşılaşdırılmasına xərclənə bilər) görülməlidir. Lakin
təbii ki, qeyd olunan tədbirlər müəyyən hüquqi bazaya əsaslanmalıdır.
Həmin tədbirlər şagirdlərin belə uşaqların nə yaşadığını, hansı hisslər
keçirdiyini və dəstəyə ehtiyac duyğularını anlamasına, anlamadıqda isə in-
tizam tənbehi vasitəsilə şagirdlərin onlara qarşı mənfi əməllər
törətmələrindən çəkindirilməsinə səbəb olacaqdır. 

Bəzi uşaqların sağlamlıq imkanlarının məhdud olması o demək deyil
ki, onlar digər sağlam uşaqlardan daha uğurlu olub, cəmiyyətə töhfə verə
bilməzlər. Onların hədəflərinə dırnaqarası baxılmasa, onların məhdudiyyəti
sadəcə olaraq fərq kimi dəyərləndirilərsə və onlara mənəvi və maddi dəstək
olunarsa, onlaın uğurları üçün heç bir maneə olmaz. Unutmaq olmaz ki,
Azərbaycan Respublikasının bərabər hüquqlu vətəndaşlarıdır və onların öz
istədikləri hədəflərə çataraq, cəmiyyətə xidmət etməsi üçün heç bir hüquqi
məhdudiyyət yoxdur. Deməli cəmiyyətin heç bir nümayəndəsinin, heç bir
dövlət orqanının, heç bir təhsil müəssisəsinin onlara məhdudiyyətlər yarat-
maq haqqı yoxdur. Əksinə, gərək onlar belə uşaqlar üçün mübarizə
aparsınlar və onların uğurlarına sevinsinlər. 
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Social defense of the invalids and directions of the development basi-
cally their private rehabilitation

Социальная защита инвалидов и основные направления разви-
тия их индивидуальной реабилитации

Abstract: In spite of that, there are many persons with disabilities in
Azerbaijan there are not enough medical, material places for helping them.
The main problems of invalids is their shunning from manufacture. Inva-
lidity is not only personal problem, it is completely problem of the govern-
ment. Invalids always need understanding from people around. Azerbaijan
is the republic where social politics is in the main place. The main condition
of the social politics is the reasons of social inequality define. The develop-
ment of the modern Azerbaijan is closed ti this factor. In this regard poverty
and disability the objects of the social research. However other social ap-
proach is providing them. Here we can concern mutualhelp. 

Key Words: Invalid, the child limited access to health care, social
defense, rehabilitation, adaptation.

Резюме: Несмотря на рост числценности инвалидов в Азербай-
джане все еще недостаточно учреждений, которые ведут работу по
оказанию им социальной, социально-медицинской, материальной и
другой помощи. Одной из важнейших проблем инвалидов является
их не включенность в общественное производство. Инвалидность –
это не только проблема личности, но и государства и общества в
целом. Эта категория граждан остро нуждается не только в социаль-
ной защите, но и в понимании их проблем со стороны окружающих
людей.
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Ключевые слова: инвалид, дети с ограниченными возможно-
стиями здоровья, социальная защита, реабилитация, адаптация, 

Азербайджан является государством, в котором социальная по-
литика занимает приоритетное место. Выделение причин социального
неравенства и способов его преодоления – важное условие социаль-
ной политики, связанное с перспективами развития всего Азербай-
джанского общества. Такие проблемы, как бедность, инвалидность,
сиротство, становятся объектом исследований и практики социальной
работы. Вместе с тем существует и другой подход, который привле-
кает внимание к жизненной активности самих инвалидов. Речь идет
о формировании новой концепции независимой жизни при одновре-
менном акценте на взаимную помощь и поддержку в преодолении ис-
пытаний, вызванных инвалидностью.

Əlillər cəmiyyətin ən həssas, xüsusi qayğıya və yardıma ehtiyacı olan
qruplarından biridir. Hər bir dövlətin sosial siyasətinin əsas vəzifələrindən
biri öz vətəndaşlarının sosial rifahını yüksəltmək, əmək qabiliyyətli əhali
ilə yanaşı, əmək qabillətini itirmiş şəxslərin sosial müdafiəsini təmin etmək
və həyat fəaliyyətini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Təbii ki, əmək
qabiliyyətini itirmiş şəxs dedikdə, biz bura məhz əlillər, ahılları aid edə
bilərik. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə, əlil şəxs–
anadangəlmə, xəstəlikdən və ya xəsarətdən doğan əqli və fiziki qüsurlar
nəticəsində həyat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial yardıma və müdafiəyə
ehtiyacı olan şəxslər hesab olunur (2). Dilimizin izahlı lüğətinə görə, “ əlil”
termini “sağlamlığını və ya əmək qabiliyyətini itirmiş adam” mənasını
verir. Hər bir ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da əlillərin sayı kifayət
qədərdir və təəsüflər olsun ki, ildən-ilə artmaqda davam edir. Buna görə
də, əlillərin sosial müdafiəsi, onların fərdi reabilitasiyası və əlilliyin
qarşısının alınması mühüm aktuallıq kəsb edir. 

Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi statistik məlumatlara gorə pen-
siya və müavinət alan əlillərin sayı 2000-ci ildə 21739 nəfər, 2010 – ci ildə
473185 nəfər, 2015 ci ildə isə 568149 nəfər təşkil edir. (10). Bu da əlillərin
hər ildə nə qədər artdığını və əlillərin cəmiyyətdə sosial müdafiəsinin təmin
olunmasının nə qədər vacib olduğunu göstərir. 

Qeyd edək ki, əlillərin sosial müdafiəsinıə aid dünyada və
Azərbaycanda bir çox qanunlar qəbul olunmuşdur. Azərbaycanda əlilliklə
bağlı ilk qanun 1992-ci il 25 avqust tarixində qəbul edilib. İlk dəfə BMT
tərəfindən 2006-ci il 13 dekabr tarixində “Əlillərin hüququ haqqında” Kon-
vensiyaya qəbul edildi. Azərbaycan bu Konvensiyaya 2008-ci il 2 oktyabr
tarixində qoşuldu. Bu Konvensiyanın məqsədi əlillər tərəfindən bütün insan
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hüquqlarının və əsas azadlıqlarının tam və bərabər səviyyədə həyata
keçirilməsini həvəsləndirməkdən, müdafiə və təmin etməkdən, eləcə də
onların ləyaqətinə hörmət edilməsini həvəsləndirməkdən ibarətdir.(3).
1997-ci il 11aprel tarixində isə “Əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin
reabilitasiyası və sosial müdafiəsi” haqqında qanun qəbul edimişdir. 2008-
ci il 13 iyun tarixində qanuna dəyişiklik edilərək, “ Əlilliyin və sağlamlıq
imkanları məhdudluğun qarşısının alınması, əlillərin və ağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında”
adlandırmişdır.(8, s. 81-87). Təbii ki, burada sağlamlıq imkanı məhdud ter-
mini boşuna yazılmamışdır. Çünki uşağın bütün orqanizminin tam inkişafı
17-18 yaşında yekunlaşır. Deməli 18 yaşından aşağı uşaqların əlil
adlandırılması düzgün deyildir. Həm də onları əlil adlandırmaq onların
psixologiyasına olduqca mənfi təsir göstərir. Bu da uşaqlarda depressiya
hallarının artmasına, autizmin yaranmasına, hətta intihara belə gətirib
çıxarda bilər. Qeyd edək ki, əlilliyi təyin edən qurumlar tibbi-sosial ekspert
komissiyalarıdır. Əlillik xəstəliyin xarakterindən asılı olaraq, müddətli və
müddətsiz olmaqla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tibbi-
sosial ekspert komissiyaları tərəfindən təyin olunur. 

Sığorta olunan şəxs xəstəlik və xəsarət nəticəsində yaranan əqli və fi -
zi ki qüsurlara görə əmək qabiliyyətinin məhdudlaşması ilə əlaqədar tibbi-
so sial ekspert komissiyası tərəfindən ekspert müayinəsindən keçirildikdən
son ra müvafiq rəy verilməsi yolu ilə əlil sayılır. “Tibbi-Sosial Ekspert Ko -
mis siyaları haqqında” Əsasnaməyə uyğun olaraq, əlillik müddətlə müəyyən
edil diyi hallarda, şəxs müayinə təyin edilən aydan növbəti ayın 1-dək əlil
 he sab olunur. Əlilliyin qrupları, səbəbləri və müddəti Azərbaycan Res pub -
li kasının Nazirlər Kabinetinin 19 avqust 1997-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq
edil miş “Tibbi-sosial ekspertiza komissiyası haqqında” Əsasnaməyə uyğun
ola raq tibbi-sosial ekspert komissiyaları tərəfindən müəyyən olunur. “Əlil -
li yin müəyyən olunması meyarlarına dair” Əsasnaməyə əsasən,əmək qa -
bi liyyətinin itirilmə dərəcəsindən asılıolaraq, əlilliyin 3 qrupu müəyyən
edilir (5).

I qrup əlillik- orqanızmin funksiyalarının tamamilə pozulmasıdır. Belə
olduqda xəstə özünü idarə edə bilmir, əmək qabiliyyətini tamamilə itirir. I
qrup əlillər bəzən onlara yaradılan xüsusi şəraitdən asılı olaraq, əməyin
müəyyən növünə alışırlar.

II qrup əlillik-bu qrupdada xəstədə əmək qabiliyyəti olduqca aşağı
olur. Buna baxmayaraq, xəstə özünü müəyyən qədər idarə edə bilir.
Xəstələr tam və ya uzun müddət əmək qabiliyyətini itirirlər. Bəzi hallarda
xəstələr, onlar üçün yaradılmış xüsusi şəraitdə -evdə əməklə məşğul ola
bilərlər.
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III qrup əlillik- xroniki xəstəliklər və ya anatomik defektlər
nəticəsində əmək qabiliyyətinin kifayət dərəcədə aşağı düşməsi ilə
müşayiət olunur. Əlilliyin bu qrupunda olan xəstələr başqalarının köməyinə
o qədərdə ehtiyac duymurlar.Qeyd edək ki, “Tibbi Sosial Ekspert
Komissiyaları haqqında” Əsasnamənin 1.5-ci bəndinə əsasən, əlilliyin
aşağıdakı səbəbləri vardır:

- ümumi xəstəlik nəticəsində yaranan əlillik;
- əmək zədəsi, peşə xəstəliyi nəticəsində yaranan əlillik;
- Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə bağlı əlillik;
- Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar əlillik;
- 1990 cı il 20 yanvar hadisəsi ilə əlqədar əlillik;
- hərbi xidmət dövrü ilə əlaqədar əlillik;
- hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar əlillik;
- hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar əlillik;
- müharibə əlilliyi; (7, s. 46-49).
Bundan başqa əlillərin başqa təsnifatıda mövcuddur. Yaşa görə əlillik,

mənşəcə əlil olanlar, əmək qabiliyyətinin səviyyələrinə görə əlillər,
xəstəliyin xarakterinə görə əlillər vəs. (6, s. 226-232).

Qeyd edək ki, əlillərin sosial müdafiəsi və onların cəmiyyətə
adaptasiyası prosesi olduqca geniş tədbirlər sistemini özündə ifadə
edir.Əlillərin sosial müdafiəsi- əlillərin həyat fəaliyyətinin
məhdudlaşmasının aradan qaldırılmasını, kompensasiya edilməsini,
cəmiyyətin həyatında onlara digər vətəndaşlarla bərabər imkanlar
yaradılmasını nəzərdə tutur.Əlilin zəruri sosial müdafiəsinin növləri və
həcmləri tibbi, sosial-əmək reabilitasiyasına və uyğunlaşmasına dair fərdi
proqram şəklində təqdim olunur. Əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı
tədbirlər məcburi dövlət sosial siğorta haqqları və dövlət büdcəsi vəsaiti
hesabına müvafiq dövlət proqramına uyğun olaraq maliyyələşdirilir.
Əlillərin sosial reabilitasiyası dedikdə orqanizmin funksiyasının davamlı
pozulması nəticəsində baş verən həyat fəaliyyəti məhdudlaşmasının aradan
qaldırılmasına, yaxud kompensasiyasına yönəldilmiş tibbi, psixoloji, pe-
doqoji,idman, sosial-iqtisadi və digər tədbirlər sistemi nəzərdə tutulur (13).

Müasir dövrdə əlillərin reabilitasiyası və cəmiyyətə inteqrasiya pros-
esinin başında əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili
problemi dayanır. Əlillərin hüquqları haqqında Konvensiyanın 24-cü
maddəsi məhz əlillərin təhsil hüquqlarından bəhs edir. Konvensiyanın 24-
cü maddəsinin 2-ci bəndində, əlillərin öz yaşayış yerlərində digərləri ilə
bərabər səviyyədə inklüziv, keyfiyyətli və pulsuz ibtidai və orta təhsil
almaq imkanlarına malik olmaları, fərdi tələbatı nəzərə alan vasitələrlə
təchiz olunmaları, əlillərin təhsil sistemində effektiv tədrisi yüngül -
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ləşdirmək üçün tələb olunan yardımı almaları, biliklərin mənimsənilməsinə
tam şərait yaratmaq məqsədilə biliklərin və sosial inkişafın
mənimsənilməsinə maksimum kömək edən şəraitdə effektiv ölçülərin
götürülməsini təmin edilməsi göstərilmişdir. (3). Qeyd edək ki, hal hazırda
əlil gənclər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar yalnız ibtidai təhsili və
orta ixtisas təhsili ilə kifayətlənmir, həm də ali təhsil almağa can
atırlar.Təbii ki, bu, olduqca müsbət haldır. Buna misal olaraq, Azərbaycanın
bir neçə ali təhsilini misal göstərə bilərik ki, orada əlil tələbələrə rast gəlinir
və əlil tələbələrin təhsil almağı üçün müəyyən şəraitlər yaradılmışdır. 

2015-ci ilin yekun statistikasına əsasən, Azərbaycanda sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslər üçün 11 internat evi fəaliyyət göstərir və bu
evlərdə 2483 uşaq yaşayıb təhsil alır. Əqli cəhətdən əlil üşqlar üçün 2 in-
ternat məktəbi mövcuddur və bu məktəblərdə 314 əlil şagird təhsil alır (10).
Belə görünür ki, digər əlil uşaqlar heç bir dövlət müəssisəsində qeydiyyatda
deyil.Qeydiyyatda olanların tədris prosesində də ciddi problemlər mövcud-
dur. Müəyyən edilmişdir ki, uşaqların çoxunun davamiyyət səviyyəsi
olduqca aşağıdır. Təbiiki, burada valideynlərində rolu böyükdür.
Valideynlərin uşaqlarına etinasızlıqla yanaşmaları və onların təhsil
almalarının vacib olmadığını düşünmələri vəziyyəti daha da ağırlaşdırır.
Bu zaman uşaqlar böyüdükcə evə qapanır, özlərini cəmiyyətə yararsız
hesab edir, psixi gərginlik, depressiya halları artır. Belə olduqda onların
reabilitasiyası və cəmiyyətə adaptasiyası prosesidə çətinləşir. Ona görə də
tövsiyə edərdim ki, dövlət bu işlə ciddi maraqlansın və sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların qeydiyyatı məcburi şəkildə aparılsın.

Əlillərin sosial reabilitasiyasının əsas istiqamətlərindən biridə
məşğulluq problemidir. Əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin sosial
reabilitasiyası haqqında qanunda göstərilmişdir ki, əlilliyi olan şəxslərin
sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunması üçün bir sıra tədbirlər həyata
keçirilməlidir. Lakin bu qanun reallıqda öz əksini hələ ki, o qədərdə tapmır.
Həmçinin, bu qanunun digərqanunvericilik aktlarına uyğunlaşdırılmadığı
müəyyən olunmuşdur. Əlillərin müstəqil sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olması üçün müvafiq güzəştlər yaradılmamışdır. Bu da istər-istəməz
əlillərin sahibkarlıq fəaliyyətinə marağını azaldır. Əgər əlillərin müstəqil
sahibkar kimi fəaliyyət göstərməsi üçün müəyyən güzəştli kreditlər
yaradılsa, zəruri imkanlar olsa, əlillər üçün müəyyən treninqlər, təlimlər
keçirilsə, yeni informasiyalar ötürülsə, bu istiqamətdə müsbət nəticələrin,
uğurların əldə olunması, əlbəttəki, mümkündür. Bununla yanaşı, əlillərin
işlə təmin olunması sahəsində xüsusi tədbirlər məhz əlilləri işə götürən və
ya əlillər üçün xüsusi iş yerləri yaradan, onların əməyini tətbiq edən
müəssisələrə, idarələrə və təşkilatlara maliyyə yardımı göstərmək, güzəştlər
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vermək üzrə öhdəliklərin qanunvericilik yolu ilə təsbit edilməsinə
yönəldilən tədbirlər kompleksindən ibarətdir (12).

Qanunvericilikdə qeyd edilir ki, həkim-əmək ekspert komissiyasının
rəyinə görə əlilin səhətinin peşə vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə mane
olduğu hallar istisna olmaqla əlillik mülahizələrinə görə, əlillin əmək
müqaviləsinə xitam verilməsinə, müdriyyətin təşəbbusu ilə onunişdən azad
edilməsinə, öz razılığı olmadan başqa işə keçməsinə yol verilmir. Əlillərin
işə düzəldilməsi üçün nəzərdə tutulan kvotanı təmin etməyən və onları işə
götürməkdən boyun qaçıran müəssisələr, idarələr, təşkilatlar mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial
Müdafiə Fonduna əlilləri işlə təmin etmədikləri aylar üzrə orta aylıq əmək
haqqının 3 misli məbləğində vəsait köçürürlər. Yaradılmış və kvota
müəyyən edilmiş iş yerlərinə əlillərin işə göndərilməsi dövlət əhalinin
məşğulluğu sisteminin yerli orqanları tərəfindən həyata keçirilir. (7, s. 40-
44). Lakin reallığa uyğun olaraq, onuda qeyd etməliyik ki, qeyd olunan
kvotaya riayət edilməsi sahəsindəciddi problemlər vardır, bu sahəyə
məşğulluq xidməti orqanlarının nəzarəti yetərli deyildir. Xüsusən, özəl
müəssisələrdə əlillərin işə götürülməsindən imtina edilir.Buna görə də
dövlət bu sahədə nəzarəti gücləndirməli, mövcud problemləri aradan
qaldırmalıdır.

Vurğulamaq gərəkdir ki, tibbi-sosial ekspert komissiyaları tərəfindən
əlillik qruplarının 3 yerə bölünməsi, əlillərin gələcəkdə işlə təmin
edilməsinə müəyyən problemlər yaradır və işə götürənlər qrupundan asılı
olmayaraq, əlilləri əmək qabiliyyətsiz hesab edərək işlə təmin etmirlər.
Əlillərin əmək qabiliyyətli olub olmaması faizlə göstərilərək hansı iş
imkanlarına malik olduğu rəsmi sənədlərdə qeyd edilərsə, məşğulluq
sahəsində müəyyən irəliləyişlərə nail olmaq mümkün olar.

Əlillərin sosial müdafiəsini təşkil edən istiqamətlərdən biridə sosial
infrasturuktur obyektlərinin əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların istifadəsi üçün uyğunlaşdırılmasıdır. Azərbaycan Respublikasının
müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, müəssisələri, idarələri və təşkilatları
sosial infrasturuktur obyektlərinin, mənzillərin əlillərə və sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqlara müyəssər olması, ictimai nəqliyyatdan və
nəqliyyat komnikasiyalarından, rabitə və informasiya vasitələrindən sərbəst
istifadə etməsi üçün lazımı şəraiti təmin etməlidirlər.Hazırda 5000-dən çox
əlil vətəndaş mənzillə təmin olunmuşdur və bu, olduqca müsbət haldır.
Lakinburada binaların alternativ yerdə yerləşməməsi, istilik kommunal sis-
teminin tam quraşdırılmaması, kupçalarla bağlı müəyyən problemlər
mövcuddur.Düşünürəm ki, əlillərə mənzillər uzun müddət insanların
yaşadığı binlardan verilsin. Bu zaman əlil vətəndaşlar binada yaşayan digər
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qonşularla ünsiyyətdə olacaq, onların cəmiyyətə adaptasiyasındakı mövcud
problemlərdə zamanla aradan qalxacaqdır.

Onuda qeyd edək ki, qanunvericilikdə əlillərin və sağlamlıq imkanları
məh  dud uşaqların pulsuz tibbi müalicədən keçmək hüquqları vardır. Eyni
za manda, müxtəlif səbəblərdən yaranan əlillik müqabilində əlillərin pulsuz
dər man və peraparatarla təmin olunması qeyd olunmuşdur (12). Əmək və
Əha linin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan, 14 region üzrə
fəa liyyət göstərən bərpa-müalicə müəssisələrində 9 minə yaxın əlil bərpa-
müa licə xidməti ilə təmin olunur. Burada görülən işlər əlillərin rea bi li ta si -
ya sında və onların sosial adaptasiyasında olduqca böyük rola malikdir. 

Qeyd edək ki, bu ilin ilk 3 ayında əlillərin reabilitasiya səviyyəsi 550
nəfər olmuşdur. Təbii ki, ölkəmizin inkişafı ilə əlaqədər olaraq dövlətimiz
yeni reabilitasiya müəssisələri yaradır, lakin belə reabilitasiya
müəssisələrinin sayı yenədə azlıq təşkil edir. Eləcə də uzun müddətdir ki,
fəaliyyət göstərən bəzi reabilitasiya mərkəzlərində mövcud şərait əlilliyi
olan şəxsləri tam təmin etmir.Əlillərə sosial yardım göstərilməsi dövlətin
qarşısında duran əsas istiqamətlərdən biridir. Bu, əsasən pul ödənişləri
(pensiyalar, müavinətlər, birdəfəlik yardımlar) və dava-dərman, texniki və
başqa vasitələr, o cümlədən, arabalar, protez-ortopediyaməmulatı, xüsusi
şriftli mətbuat nəşrləri və s. təşkil edir. “Əmək pensiyaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 7 fevral 2006-cı il tarixli Qanununda əmək
pensiyalarının növlərindən biri olmaq etibarı ilə əlilliyə görə əmək
pensiyaları nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan Respublikasının əmək
pensiyaları haqqında qanunvericiliyində əlilliyə görə əmək pensiyalarının
təyin edilməsi şərtləri müfəssəl şəkildə müəyyən edilmişdir. Belə ki, əmək
pensiyaları haqqında Qanunun 12-ci maddəsinə əsasən, əlilliyə görə əmək
pensiyası 19 yaşadək əlil olmuş, siğortalanmış şəxsin 1 il müddətində
siğorta stajı olduqda, 19 yaşından sonra əlil olmuş siğortalanmış şəxsə 1 il
siğorta stajı və əlavə olaraqyaşın üstünə gələn hər tam il üçün 4 ay siğorta
stajı olduğu hallarda təyin edilə bilər. Azərbaycan Respublikasında əlilliyə
görə əmək pensiyasının təyini zamanı həm kişilər, həm də qadınlar üçün
eyniyaş həddi müəyyən edilmişdir. Sosial müavinətlərin məbləğinin
artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 avqust
2013-cü il tarixli Fərmanı ilə əlillik “ümumi xəstəlik”, “hərbi xidmət
dövründə xəstələnmə”, “əmək zədəsi və peşə xəstəliyi”, “hərbi
əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar”, “Çernobıl AES-də
qəzanın ləğvi ilə əlaqədar” səbəbindən baş verdikdə əlilliyə görə müavinət:
I qrup əlillərə — 67 manat II qrup əlillərə — 50 manat III qrup əlillərə —
43 manat; əlillik “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün,
müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar” və
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“1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar” səbəbindən baş verdikdə:
I qrup əlillərə - 83 manat, II qrup əlillərə - 66 manat, III qrup əlillərə - 60
manat; əlillik “Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar” və ya “hərbi
xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar” səbəbindən baş verdikdə:
I qrup əlillərə - 77 manat , II qrup əlillərə - 66 manat, III qrup əlillərə-
50manat; əlilliyi olan 18 yaşınadək uşaqlara müavinət - 67 manat müəyyən
edilmişdir (4). Lakin müasir dövrdə bu yardım çox aşağıdır və əlillərin
xərclərini tam şəkildə ödəmir. Ona görə də əlillərəverilən sosial yardımın
ən azı, yaşayış minumumu səviyyəsində olması və yaşayış minimumunun
qaldırılması müasir dövrdə əlillərin sosial təminatı ilə bağlı bir çox
problemlərin aradan qaldırılmasına səbəb ola bilər.

Əlillər üçün sosial infrastrukturların yaradılması dövlətimizin daim
diqqət mərkəzində olmalıdır. Gözdən əlil vətəndaşların nəqliyyatdan
istifadə etməsi üçün xüsusi şərait yaradılmalıdır. Buna misal olaraq, səsli
işıqforların quraşdırılmasını göstərə bilərik.Eyni zamanda, gözdən əlil
vətəndaşların yolda sərbəst hərəkət etməsi üçün qabarıq sarı xəttlərin
çəkilməsidə olduqca vacibdir. Həmçinin, şəhərdaxili və şəhərlərarası av-
tobuslarda əlillər üçün müəyyən şəraitin yaradılması əlillərin nəqliyyatdan
daha aktiv istifadə etməsinə şərait yaradacaqdır.Digər tərəfdən, sosial
binaların giriş hissəsindəki yazıların əlavə olaraq, brayl yazı üsulu ilə
yazılması olduqca vacibdir.

Beləliklə, bu məqalədə əlillərin sosial müdafiəsi və sosial
reabilitasiyasının mövcud vəziyyəti haqqında müəyyən məlumatlar
verməyə çalışdım. Xüsusi olaraq vurğulamaq gərəkdir ki, əlillərdə
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır və onlarında normal insanlar
kimi yaşamaq hüquqları vardır. Hətta yüzlərlə şəxs vətənini, öz el-obasını
qoruyarkən, müharibə şəraitində ağır xəsarət alaraq, yaralanaraq əlil
olmuşlar. Ona görə də dövlətin bu məsələyə diqqəti daimi olmalı,
sosioloqların və sosial işçilərin müəyyən rəy və tövsiyələrinə önəm
verilməli, əlillərin sosial müdafiəsi qüsursuz təşkil olunmalı və dünya
standartlarına uyğun sosial infrasturukturlar yaradılmalıdır. 
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Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sferalarında
sosial iş ixtisası üzrə magistr 
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Gerontofobiya əsas psixoloji problemi kimi

Gerontophobia as the main psychological problem

Геронтофобия как основная психологическая проблема

Abstract: There are different types of social phobias. Gerontophobia
is a feeling of fear of the elderly and the aging process. This feeling appears
based on negative opinions about aging occurring in society.

Keywords: social phobias, gerontophobia, elderly

Резюме: Существует множество видов социальных фобий. Ге-
ронтофобия это чувство боязни пожилых людей и процесса старения.
Это чувство возникает на основе отрицательных мнений о старении,
возникающих в обществе.

Ключевые слова: социальных фобий, геронтофобия, пожилых

İnsan öz inkişafında müxtəlif yaş dövrlərindən keçir. Tarixən insanın
yaş dövrləri ilə bağlı müxtəlif mülahizələr irəli sürülmüşdür. Məsələn,
qədim türk xalqları insan ömrünü 13 yaşa qədər uşaqlıq, 25 yaşa qədər
cavanlıq, 37 yaşa qədər igidlik, 49 yaşa qədər orta yaş, 61 yaşa qədər
ağsaqqallıq, 73 yaşa qədər ahıllıq, və 83 yaşa qədər olan müddəti qocalıq
dövrü kimi xarakterizə etmişlər. Y.A.Komenski dörd fəslə müvafiq olaraq
insan həyatını dörd dövrə bölmüşdü: həyatın bahar dövrü (uşaqlıq), yay
dövrü (gənclik), payız dövrü (orta yaş), qış dövrü (qocalıq). Pedaqoji,
psixoloji və gerontoloji baxımdan isə insanın aşağıdakı yaş dövrləri
müəyyən edilmişdir: çağalıq və körpəlik dövrü (0-3 yaş); məktəbəqədər
dövr (3-6 yaş); kiçik məktəbli dövrü (6-10 yaş); yeniyetməlik dövrü (10-
15 yaş); gənclik dövrü (15-30 yaş); yetkinlik dövrü (30-60 yaş); ahıllıq
dövrü (60-75 yaş); qocalıq dövrü (75-90 yaş); uzunömürlülük dövrü (90-
150 yaş). Təbii ki, yaş dövrlərinin göstərilən bölgüləri elmi bölgü hesab
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edilə bilməz. Ancaq bir şey həqiqətdir ki, insan ömrü bir neçə mərhələdən
keçir: beşikdən, bələkdən başlayır, uşaqlıq, gənclik, cavanlıq, qocalıq,
ahıllıq və mərhələ-mərhələ ölümə doğru gedir. 

Ahıllıq çağı həyatın bəlkə də ən kövrək dövrüdür. Uşaqlığın sonu
qocalıq... Bəlkə də ona görə ömrün qocalıq çağını yaşayanlar uşaq kimi
kövrək olurlar. Hər bir insan öz xarakterinə, düşüncə tərzinə, həyata baxış
bucağına görə bu anlayışı fərqli parametrlərdə izah edir. Kimisinə görə
fizioloji dəyişiklik, xəstəliklərlə mübarizə aparmaq, kimisinə görə daha
çox sərbəst zaman, nəvələrlə bərabər maraqlı vaxt keçirmək, bir başqasına
görə isə tənhalıq.

Yaşlılıq bütün canlılarda özünü göstərən bioloji bir prosesdir. Ahıllıq
çağı müdriklik dövrü kimi səciyyələnir. Yaşlılıq, qocalıq, ahıllıq eyni
məzmunu ifadə edən anlayışlardır. “Ahıl kimdir?”, “ahıllığın bir başlanğıc
nöqtəsi mövcuddurmu?”, “insan özünü nə vaxt yaşlı hiss edər?”, “qocalığın
əlamətləri hər insanda eyni şəkildəmi yaranır?” və s. kimi suallar isə tarixin
ən qədim zamanlarından bu günə kimi özünə cavab axtarmış və hal-hazırda
da axtarmaqdadır. Qədim Yunan tarixçisi Homer gəncləri yaşlı insanların
bilik və təcrübələrindən yararlanmağa səsləməklə, əslində ahıllığı təcrübə
və biliklərin məcmusu kimi izah edirdi. Platona görə isə ahıllıq dövründəki
insanların vəziyyətini, davranışını həmin şəxsin gənclik çağındakı həyat
tərzi müəyyən edir. Aristotel və Qalen isə ahıllıq anlayışı ilə bağlı bir-birinə
zidd olan fikirlər irəli sürmüşlər. Belə ki, yaşlıların səbirsiz, tez küsən,
inciyən xüsusiyyətə sahib olduğunu bildirən Aristotel “xəstəliyi vaxtsız
gələn qocalıq, qocalığı isə təbii bir xəstəlik” adlandırmışdır. Hippokratın
davamçısı olan Qalen isə qocalığın özü ilə bərabər müxtəlif problemlər
gətirdiyini qəbul etməklə yanaşı, Aristotelin fikrinə zidd olaraq, onun bir
xəstəlik olmadığı fikrini bildirmişdir. O, qeyd edirdi ki, yaşlılıq təbii bir
prosesdir və qocalıq dövründə meydana gələn xəstəliklər, fiziki pozuntular,
geriləmələr bu təbii prosesin tərkibində dəyərləndirilməlidir.

İnsanın inkişaf dövrünün yeddi mərhələdən ibarət olduğunu bildirən
Şekspir isə ahıllığı həm fiziki zəifliyin və pozuntuların mövcud olduğu,
həm də davranış və hərəkətlərdə dəyişikliklərin baş qaldırdığı, beyin
funksiyalarının zəiflədiyi bir dövr olaraq dəyərləndirmişdir. Eriksona görə
isə ahıllıq dövründə insan özünü ümidsizliyin müqabilində donmuş və
heyrətlənmiş şəkildə görür. Şopenhauer isə yaşlılığa həyatın kədərli dövrü
kimi baxılması fikrinə qarşı çıxaraq, bu dövrə həqiqəti görməyə şərait
yaradan təcrübələrin bol olduğu və rahatlığın hakim kəsildiyi sakit bir
mərhələ kimi tərif vermişdir. Hötenin ahıllıq haqqındakı düşüncələri də
Şopenhauerin fikirləri ilə səsləşir. Ona görə ahıllıq bilik və təcrübələrin
zirvəyə çatdığı bir dövrdür və bunu dərk edib, ayaq uydurmağı bacaran
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yaşlı bu mərhələni aktiv keçirdə bilər. Filosof və yazıçıların yaşlılıq
haqqındakı fikirlərini nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki, ahıllıq heç də
tək istiqamətli bir dövr deyildir. Ahıllıq bioloji, fiziki, psixoloji, sosial
tərəfləri ilə dəyərləndirilməsi vacib olan bir mərhələdir.

Fiziki tərəfdən qocalıq dedikdə, xronoloji yaşla əlaqədar şəxsin fiziki
görkəmində mövcud olan dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı 1963-cü ildə yaşlılıq dövrünün xronoloji baxımdan üç
mərhələdə inkişaf etdiyini bildirmişdir. Bu bölgüyə görə 60 yaşdan yuxarı
şəxslər ahıl hesab edilir.

1. 65-74 yaş “İlk yaşlılıq”
2. 75-84 yaş “Orta yaşlılıq”
3. 85+ “Son yaşlılıq”
Təbii ki, bu bölgü şərtidir. Gerentoloqlar 65 yaşdan yuxarı şəxsləri

yaşlı hesab etsələr də, fizioloji cəhətdən bu sərhədi qəbul etmək çətindir.
Məşhur bir fikir var: “Bir insan özünü neçə yaşında hiss edirsə, əslində o
yaşdadır”. Qocalma prosesində təbii faktorların əsas olması, bu prosesin
fərqli sürətlərdə meydana gəlməsi səbəbi ilə fizioloji və xronoloji yaşlılıq
arasındakı fərqi də ayırd etmək lazımdır. 

Dəyərləndirilməsi vacib olan bu istiqamətlər, həm də gerontofobiya
anlayışını, onun müxtəlif tərəflərini formalaşdırır.

Gerontofobiya yaşlı insanlardan və ya qocalmaqdan qorxudur. Bu
qorxu cəmiyyətdə qocalıq barədə yayılan mənfi fikirlər əsasında formalaşır.
Cəmiyyətimizdə qocalmaq zəiflikdir, möhtac olmaqdır, yaddaşı itirməkdir
kimi stereotiplərin mövcudluğu bu qorxunu daha artırır. Ancaq çalışmaq
lazımdır ki, qocalığa da gənclik, orta yaş kimi bir yaş dövrü kimi yanaşaq. 

Araşdırmalara əsasən, dünya əhalisinin 48%-i qocalmaqdan bu və ya
digər şəkildə qorxur. Bu göstəricinin çox hissəsi isə qadınların payına
düşür. Psixoloqların fikrincə bu qorxunun altında yatan əsas səbəb; ölüm
qorxusu, cəmiyyətdən uzaqlaşma və tənhalıq qorxusudur. Gerontofo-
biyadan əziyyət çəkənlər, onları ən çox qorxudan nəsnənin ölüm, fiziki
zəiflik, xroniki xəstəliklərə tutulmaq olduğunu bildirirlər. 

Gerontofobiyadan əziyyət çəkənlər qocalığın özündən deyil, onun
gətirdiyi zəiflik, dəridə qırışlar, yaddaş zəifliyi, xəstəlikdən qorxurlar(1).
Hər kəs qocalmaqdan qorxur. Bu hiss bəzilərində güclü, bəzilərində zəif
özünü göstərir. Elə insanlar var ki, onlarda bu qorxu gizli şəkildə olur və
ömür boyu bundan xəbər tutmurlar. Alimlər müəyyən edib ki, insan 25
yaşından sonra qocalmağa başlayır. Məhz bu dövrdə insan özünü çox en-
erjili və güclü hiss edir (3. “Gerontofobiya - qocalıq qorxusu”). Bəzi in-
sanlar bunu itirə biləcəyini düşünür və vaxtından tez qocalmaq qorxusu,
bununla bağlı fikirlərlə yaşayırlar.
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Nə qədər güclü, nə qədər məşhur, nə qədər varlı olsa da, heç bir insan
qocalıq illərində onu gözləyən fiziki pozuntulardan siğortalanmayıb və
bundan xilas ola bilməz. 

İnsanın gözəlliyində ən çox əhəmiyyət daşıyan amillərdən biri dəri
qatıdır. Çünki dəri qoruyucu funksiyası ilə yanaşı, hamar görünüşə malik
olduğuna görə, estetik cəhətdən də çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Yaşlılıq dövrlərində ən çox dəri pozulmağa başlayır. Qocaldıqda dərinin
elastikliyi azalır, nazikləşir və alt təbəqələrdəki zülallar həssaslaşıb
büzüldüyü üçün dəri sallanır. Gerontofobiya insan üzündə ilk qırışları
gördükdə yaranır. Artıq yavaş-yavaş insanın özünəgüvən hissi aşağı
düşməyə başlayır (3).

İnsan qocaldıqda halsız, kimdənsə asılı vəziyyətə düşməkdən, fiziki
gücü itirməkdən, iş qabiliyyətinin zəifləməsindən, tənha qalmaqdan
qorxur (2).

Pensiyaya qədər ehtiyacları təmin edə bilməməkdən qorxmaq da
gerontofobiyanı gücləndirir. İnsanlar yaşlandıqca pulsuz qalmaqdan, kom-
munal xidmətləri belə ödəyə bilməməkdən qorxurlar (4.səh.649).

Bəzi insanlar vaxt keçdikcə ailə qura, uşaq dünyaya gətirə, pul qazana
bilməyəcəklərindən qorxurlar. Qocalmaqdan qorxu hissi buna hazırlıq ol-
mayanda kəskin olur. 

Gerontofobiya həm də, xasiyyətcə qocalmaq, hər şeyə həvəssiz
yanaşmaqdır. Qocalığa əvvəlcədən psixoloji hazırlaşmaq lazımdır. Hər
yaşda insanın öz maraqları olur. İnsan yaşlandığını qəbul etdikdə ona daha
rahat olur. Bunu qəbul edə bilmədikdə depressiya, aqressiya, əsəbilik özünü
göstərir. 

Gerontofobiya zamanı insan özü ilə bir növ qarşıdurma halındadır,
ya da həyata küsmüş vəziyyətdədir. Ümidsizlik, təklik, heç bir işə
yaramayacağı kimi düşüncələr belə insanları asanca ölümə sürükləyə bilər.

Yaşanması kifayət qədər çətin olan bir prosesdir qocalıq. Bunun fərqli
səbəbləri var. Birinci səbəb, vücud artıq dünyada yaşamaq üçün səbəb yox,
əngəl olmağa başlayır. İnsan qocaldıqca münasibətlərin necə
sadələşdiyinin, fəqirləşdiyinin şahidi olur.

Aparılan çoxsaylı araşdırma və tədqiqatlar göstərir ki, qocalmanın
qarşısını almaq mümkünsüzdür, lakin onu ləngitmək olar. Belə ki, qocal-
maya təsir edən müxtəlif faktorlar arasında psixoloji amillər bioloji
amillərdən daha güclüdür. Tənhalıq, qorxu, narahatçılıq, stress, depressiya,
inamsızlıq, sevdiklərindən ayrı qalma və digər faktorlar qocalmanın
sürətlənməsində katalizator rolunda çıxış edir.

Qocalmanı gecikdirən ikinci dərəcəli faktorlar qəbul etdiyimiz
qidanın miqdarı və tərkibi ilə bağlıdır. Alimlər müxtəlif qidalarda olan
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kalorinin miqdarının azaldılması nəticəsində ömrün uzadılmasının
mümkünlüyünü iddia edirlər.

Yaşlanmaqdan qorxan insanlar düzgün həyat tərzi sürsələr və idman
etsələr, bu prosesi xeyli ləngidə bilərlər. Fiziki məşğələlər əzələləri məşq
etdirir və beynə daha çox xeyirli maddələr daxil olur. Müntəzəm idman
etdikdə beyin daha yaxşı işləyir. Musiqi dinləmək, kitab oxumaq, maraqlı
filmlərə baxmaq da qocalıq prosesini ləngidir. Qida rasionuna meyvə və
tərəvəz çox daxil etmək, siqaret çəkmək və başqa zərərli vərdişlərdən
uzaqlaşmaq da orqanizmin cavan qalmasına kömək edir. Təbiətdə çox
olmaq, təmiz havada gəzmək də sağlamlıq üçün əvəzsizdir. Bunlarla
yanaşı, hobbi tapmaq da insana psixoloji rahatlıq gətirir. Qocalıqda boş
vaxt çox olur və vaxtı rəsm çəkmək, nəsə yığmaq, müxətlif əl işləri görmək
insana zövq verir və stressdən uzaqlaşdırır. Nəvə və nəticələrlə xoş vaxt
keçirmək də qocalığın arzulandığını hiss etdirir (3). Ümumiyyətlə, 65
yaşdan yuxarı insana düşünən zaman xoşbəxtlik gətirən üç əsas faktor var:
sağlam olmaq, ailən və sevdiklərinlə olmaq, dinc olmaq.
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Прикладные формы в Азербайджане развитых
в Турции виды туризма

Abstract: As tourism is developing day by day, there is obvious
growth of this field in our country. However, it is necessary to take advan-
tage of foreign countries’ growth model to reach a rapid development. In
this direction, the best policy would be a Turkish development model.

Keywords: development, types of tourism, Azerbaijan, application,
tourist, Turkey 

Резюме: В момент туристической промышленности развитие
данного сектора находится на виду. Но для наиболее быстрого разви-
тия необходимо использовать иностранные модели. Самым правиль-
ном выбором в этом направлении может быть турецкая модель.

Ключевыe слова: разработка, виды туризма, Азербайджан, при-
ложение, турист, Турция.

Azərbaycanda mövcud olan turizm potensialından daha da yaxşı
istifadə etmək üçün dünyanın inkişaf etmiş turizm ölkələrinin təc rübə lə -
rindən faydalanmaq lazımdır.Türkiyədə inkişafda olan turizm növlərinin
Azərbaycana tətbiq etmək üçün ilk növbədə, həmin ölkənin daxili turizm
imkanları və həyata keçirdikləri turizmin inkişaf modellərini dərindən
araşdırmaq vacibdir.

Avrasiya materikində yerləşən Türkiyənin Asiya və Avropa hissələri
Mər mərə dənizi, Bosfor və Dardanel boğazları vasitəsilə ayrılır. Ölkənin ən
iri şəhərləri – İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, mühüm port   -
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 ları – İzmir, İstanbul, İsgəndərun, Zonquldağ, Mersin, Samsun və Trab zon -
dur. Türkiyə ərazisini cənubda Aralıq dənizi, qərbdə Egey dənizi, şi mal da
Qara və Mərmərə dənizlərinin suları əhatə edir. Qara və Mərmərə də -
nizlərinin əksər hissəsi ərazi daxilindədir. Çox kilometrlik məsafə boyu uza -
nan qumsal sahillər, təbiət və iqlim şəraitinin rəngarəngliyi, çoxsaylı ta rixi
abidələr, əfsanəvi Troyanın, habelə dünya şöhrətli Perqam, Efes, Mi let
şəhərlərinin xarabalıqları, Bursa və Pamukqalanın şəfalı mineral su bu laq -
ları, ilk növbədə əfsanələr şəhəri İstanbul, onun gözəl memarlıq abidələri,
şübhəsiz, ölkədə turizmin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır (5).

Türkiyədə əsas beynəlxalq turizm mərkəzləri Egey və Aralıq dənizləri
sahillərində yerləşir. Onların sırasına İzmir, Antalya, Bodrum, Mərmərə,
Çeşmə və b. daxildir.Ölkədə turistlərə xidməti çoxsaylı özəl türk, xarici
şirkətlər, habelə nəhəng holdinqlər həyata keçirir.Bu bölgələr istiqamətində
salınmış gözəl yollar, yol istismar-xidmət sahələri, kempinq dayanacaqları
və aerodromlar uzunmüddətli, maraqlı ekskursiya turları keçirmək,
mehmanxana təsərrüfatı və müxtəlif nəqliyyat növlərindən səmərəli istifadə
etmək imkanı yaradır. Aralıq dənizi sahillərində yerləşən Antalya kurortu
bütün dünyada məşhurdur. Türkiyənin ən şöhrətli 5 ulduzlu otelləri burada
cəmləşib.

Hazırda Türkiyə turizm sənayesinin inkişaf tempi 20% olmaqla
dünyada I yeri tutur. Bu məhz Türkiyə hökumətinin məqsədyönlü
siyasətinin və ilk növbədə bu siyasətin nəticəsində yaradılmış, dünya
standartlarına cavab verən infrastrukturun sayəsində baş vermişdir. Türkiyə
dövləti turizm sənayesinin inkişafına və bu sahə üçün ixtisaslı kadrların
hazırlanmasına böyük diqqət yetirir .        

Son vaxtlar qısa müddət ərzində turizm sənayesi dinamik şəkildə
inkişaf edən və bir çox amillərə görə Azərbaycana yaxın olan Türkiyə xü-
susi maraq kəsb edir. Bu gün Azərbaycanla Türkiyə arasında kulturoloji
əlaqələr yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Bu işdə “Türksoy”-un,
Heydər Əliyev Fondunun, Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin,
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin, Azərbaycan
Turizm İnstitutunun, habelə Atatürk Mərkəzinin xidmətləri əvəzsizdir.

Mağara turizmi. Mağaraların vizual, idman, sağlamlıq və
mədəniyyət baxımından sahib olduğu xüsusiyyətlər, turizmə qaynaq olaraq
mağara turizmini ortaya çıxarmışdır. Mağara turizmi, idman və elmi
məqsədli olaraq, mağara içlərinin təbii gözəlliklərini kəşf etmələri və
tanıtmaları ilə olmuşdur. Olduqca zəngin bir coğrafiyaya sahib olan
Türkiyədə meydana gəlmələri baxımından fərqliliklər göstərən minlərlə
mağara vardır. Turizmin növ müxtəlifliyi baxımından, ölkədə mağaraların
olması bu potensialı daha da artıran amillərdən biridir. Türkiyənin Toroslar,
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Orta Anadolu, cənub-şərq Anadolu, Trakya və Şimal-qərb Anadolu
bölgələri mağaralar baxımından zəngin olması ilə seçilir. Türkiyədə vizual
olaraq turizmə açılan ilk mağaralar Aralıq dənizi bölgəsində, Türkiyənin
işıqlandırılaraq vizual olaraq ilk turizmə açılan mağarası Damlataş
Türkiyənin ən çox gəzilən mağarasıdır. Qurunun mağarası (Antalya)
Türkiyənin ən böyük təbii mağarasıdır (5). 

Təbiət turizminə aid olan bir başqa mağaralar qrupu dəniz
mağaralarıdır. Dəniz mağaralarının xüsusiyyəti mağara içərisinə dəniz
altından əks olunaraq girən günəş şüalarının meydana gətirdiyi fosforlu
turkuaz rəngdir. Dəniz mağaraları gündəlik dəniz dövrlərində xüsusilə
Aralıq dənizi sahillərində geniş marağa səbəb olmuşdur. Türkiyədə
xüsusilə Qərb və Orta Toroslar, Zonguldak və Kastamonu mağaraları
idman mağaraçılıq baxımından diqqəti cəlb etməkdədir. Bu baxımdan ən
tanınmış mağaralar arasında Altınbeşik-Düdensuyu (Antalya-Ağ isəyi-
Məhsullu Kəndi), Bala idini (konya-Derebucak-Çamlıkköy), Gökgöl,
Cumayanı, Kızılelma mağaraları (Zonguldak) iştirak edir.   

Dağ turizmi. Türkiyədə zəngin morfoloji və tektonik quruluşa, flora
və faunaya, müxtəlif tipli meşələrə, fərqli yüksəkliklərə fərqli yüksəkliklərə
sahib olan dağlarda həm dağ turizmini, həm də qış turizmini inkişaf
etdirmək üçün əlverişli şərait vardır. Türkiyəyə hər il dünyanın müxtəlif
yerlərindən dağ turizmi üçün turistlərin sayı artır.

Dağların ilk olaraq turizmə açılması idman fəaliyyətlərindən alpin-
istlik və xizək idmanı sayəsində olmuşdur. Alpinistlərə nəqliyyat, yerləşmə
və rəhbərlik kimi xidmətlərin verilməsi alpinizm olaraq adlandırılan turizm
növünü dağların xizək idmanına uyğun sahələrinin yerləşmə  və əyləncə
təsislərinin istehsalıyla xizək mərkəzində qış turizmini ortaya çıxarmışdır.

Alpinizm bütün il edilə bildiyi üçün bu turizm iqlimə bağlı deyil.
Lakin qış turizmi xizək idmanıyla əlaqəli olduğu üçün qar yağmurları, qar
qalınlığı, qarın yerdə qalma müddəti turizmin növünün il içindəki
müddətini təyin edir. 

Dağlar alpinizm, yayla turizmi, qış turizmi xaricində ekoturizm, çöl
turizmi, klimatizmin inkişafına da imkan verir. Dağlar macəra, həyəcan və
dəyişiklik axtaranları müxtəlif rekreasiya fəaliyyətləri və yeni idman
növləri ilə təmin edir.

Şimaldan cənuba doğru Şimal Anadolu Sıradağları, İç Anadolu Masif -
ler, Cənub Anadolu Sıradağları və Cənub-Şərq Anadolu Sıradağlar kimi
düzülmüşdür. Istıranca (Yıldız) Dağları (1000 m), Bursa Uludağ (2543 m),
Bolu Köpoğlu Dağı (2400 m), Ilgaz Dağı (2587) ve Karagöl Dağları
(3100m) Şimal Anadolu Sıradağlarına, Erciyes Dağı (3917m), Hasan Dağı
(3263m), Büyük Ağrı Dağı (5137m), Tendürek Dağı (3533m), Süphan
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Dağı (4058m) ve Nemrut Dağı (3050m) kibi vulkanik dağlar İç Anadolu
Masiflərinə, Toros Dağları, Beydağları (3086m), ortasında Bolkar Dağları
(3524m), Hakkari Cilo (Buzul), Sat (4136m) ve Nur (Amanos) Dağları
Cənub-Şərq Anadolu Sıradağlar silsiləsinə aiddir (6).

Qolf turizmi. Cəmiyyətin gəlir səviyyəsi yüksək və orta yaşlardakı
insanların seçdiyi bir turizm növüdür. Turizm növlərə ayrılması, məşğulluq
imkanı yaratması, gəlir gətirməsi və yaşıl sahələr yaratması kimi səbəblərlə
Türkiyə də son illərdə dünya qolf həvəskarlarını bir araya gətirən qolf
mərkəzi mövqesinə çevrilmişdir. Xüsusilə Antalyanın 30 km. şərqində
iştirak edən Belek diyarı bənzərsiz mədəni, tarixi və təbii quruluşu ilə
bənzərsiz bir qolf turizmi potensialına malikdir. Antalyanın yanında, İstan-
bul, Ankara və Muğlada beynəlxalq standartlarda qolf turizmi inkişaf et-
dirilir (6). 

Ölkədə qolf təsisləri xüsusilə sahilə yaxın yüksək tutumlu zəngin
yemə-içmə, alver, əyləncə imkanlarının təqdim edildiyi yerləşmə
təsislərinin yaxınındadır. Bu təsislər təbiət ilə iç-içə təşkil edilən qolf
sahələri ilə ziyarətçilərinə təbiətə dönük bir mühitdə tətil keçirə bilmək
üçün bənzərsiz fürsətlər təqdim etməkdədir.

Sağlamlıq turizmi. Dünyada yaşanan qloballaşma müddəti, ölkə
sağlıq sistemlərində yaşanan problemlər (yüksələn xərclər və xidmətlərdə
keyfiyyət problemləri kimi), istehlakçıların şüurlanması və Avropa Birliyi
(AB) kimi dinamiklərin bir nəticəsi olaraq sürətlə böyüyən bir sektor olan
sağlamlıq turizmi çox ümumi mənada həm tətil, həm müalicə ünsürlərini
ehtiva edən bir anlayışdır. Bu iki ünsürü bir yerdə saxlama baxımından
Türkiyə bənzərsiz bir mövqeyə malikdir. Türkiyənin sağlamlıq turizmi
potensialı 5 milyard dollardır. Türkiyədə sağlamlıq turizmi sektorunda son
9 ildə böyük planlar reallaşdırılmışdır. Türkiyə müasir xəstəxanaları,
yetişmiş insan gücü, sahəsində mütəxəssis həkimləri, texnoloji infrastruktur
və təcrübəsi ilə Avropa standartların uyğunlaşmışdır. Türkiyə coğrafi
mövqeyi, sahib olduğu səhiyyə təşkilatları, sektordakı yetişmiş və təhsilli
insan gücü, spa və təbii gözəllikləri ilə sağlamlıq turizmi baxımından bir
çəkim mərkəzidir. Həm tarixi və mədəni zənginliyi, həm də səhiyyə
sahəsindəki inkişaf səviyyəsi ilə Türkiyə, dünyanın on qabaqcıl ölkəsinin
içində iştirak etməkdədir (6).

İqlimin mənfi cəhətləri səbəbiylə xüsusilə romatizmal xəstəliklərin
sıx olaraq görüldüyü Şimali Avropa və Skandinaviya ölkələrində termal
turizmə olan tələb daha çoxdur. İqlim, qiymət, təhlükəsizlik və nəqliyyat
baxımından nisbi üstünlüklərə sahib ölkə tibb turizmi, spa & Wellness və
kurort turizmi, irəli yaş və idman turizmi baxımından fövqəladə üstünlüklü
bir mövqedə olub hər seqmentə xitab edə biləcək xüsusiyyətlərə malikdir.
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Həmçinin, coğrafi yaxınlıq, ölkələrində olmayan təbiət və iqlim şərtləri
səbəbiylə və mədəni bənzərlik faktorları də göz qarşısında saxlanıldığında
Türkiyə Yaxın Şərq ölkələri içində əhəmiyyətli bir sağlamlıq və termal tur-
izm ölkəsi ola biləcək mövqedədir.

Azərbaycanda inkişaf etdirilməsi vacib olan turizm növləri.
Azərbaycan turizm sənayesinin  inkişafı üçün zəngin ərazi və imkanlara
sahibdir. Bu, hər şeydən əvvəl ölkəmizin çox  əlverişli  iqtisadi-coğrafi
mövqeyə malik olmasıdır. Azərbaycan  Avropanı Qafqaz və Orta Asiya
ölkələri ilə birləşdirən hava və dəniz nəqliyyatı, magistral avtomobil və
nəqliyyat yolları buradan keçir.

Bazardüzü (4466 m), Şahdağ (4243 m), Babadağın (3629 m) yüksək
zirvələri, Büyük Qafqazın cənub ətəklərindən axan çaylar, bir çox şəlalələr,
Göygöl, Maralgöl, Qobustanın sərt və eyni zamanda mənzərəli palçıq
vulkanları, Lənkəranın nadir qoruqları , Bakı və Nabran bölgəsinin  narın
qumlu çimərlikləri Azərbaycanın zəngin turizm potensialının vacib  bir
hissəsidir (2).

Azərbaycanın flora aləmi özünün şəffaflığı və rəngarəng növləri ilə
buraya səyahət edən turistləri  özünə heyran etmişdir.

Azərbaycanda 1200-dən çox irili-xırdalı çay axır. Dağlardan axan bir
çox çaylar səsli və gurultulu böyük şəlalələr əmələ gətirir. Dağlıq yerlərdə
və Arandakı  göllər, Azərbaycan toprağının əsl bəzəyidir və bu gölərin ən
gözəli Göygöl və Maralgöldür. 

Azərbaycanı günəşli ölkə adlandırırlar və bu da təsadüfi hal deyil. İl
ərzində günəşli günlərin sayına görə ölkəmiz İtaliya, İspaniya və
Yunanıstanla  müqayisə  edilə bilər

Azərbaycan zəngin tarixə və qədim mədəniyyətə sahib ölkədir.
Ölkəmizdə 6 mindən çox tarixi memarlıq abidələri mövcuddur. Onların
çoxu Azərbaycan torpaqlarından keçən Böyük İpək Yolu boyunca uzanan
qədim karvan yollarının üzərində yerləşir və hər kəsi özünə heyran qoyur.
Bu abidələrdən ilk insanların Qobustan mağaralarındakı qayaüstü
rəsmlərini, İslama qədərki mərhələdə mərasimlər keçirilən atəşgahları,
qalaları, dağların zirvəsindəki xristian  kilsələrini, möhtəşəm qala
divarlarını və geniş Karvansarayları, İslam mədəniyyəti dövrünün böyük
saraylarını misal göstərə bilərik. YUNESKO tərəfindən qeydiyyata alınan
«İçəri şəhər», Qız qalası, Şəki Xan sarayı, Möminə Xatun Türbəsi və digər
mədəniyyət abidələri artıq bütün dünyada məhşurdurlar (3).

Sağlamlıq turizmi. Azərbaycan müalicəvi əhəmiyyətli mineral və
termal sularla zəngin bir ölkədir. Ümumilikdə Azərbaycan ərazisində 1500-
dən artıq mineral və termal su mənbələri, müalicəvi əhəmiyyətə malik olan
4 palçıq vulkanı və 1 əsas neft mənbəyi vardır. Bu da müalicə-sağlamlıq
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turizmi üçün tam şəraitin olmasının sübutudur. Göstərilən turizm növləri
üçün yüksək şərait  Naxçıvan, Lerik, Lənkəran, Masallı və Astara kimi
regionların payına düşür.

Ölkədə müxtəlif kimyasal maddələr təşkil edən  mineral  su
qaynaqları da vardır. Zənginliyinə görə Azərbaycan torpağı mineral sular
muzeyi kimi bilinir. Dünyada tanınmış Karlovi-Vari sularından heç də geri
qalmayan isti və mineral qaynaqlar – Kəlbəcər  İstisu, Naxçıvandakı
Badamlı, Sirab, Vayxır mineral suları ölkədən çox uzaqlarda məşhurdur.
Lənkəran və Astara bölgələrində 100-dən çox termal su mənbələri mövcud-
dur ki, bu sulara İstisu, Daşvənd, Qəriblər kimi suları misal göstərmək olar.

Həmçinin, dünya əhəmiyyətli Naftalan neftinin də sağlamlıq turizmi
üçün böyük əhəmiyyəti vardır. Bu neftdən dərman hazırlanması ilə yanaşı
bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Naftalan neftinin
planetimizdə yeganə yatağı Azərbaycandır. Goranboy rayonu ərazisində
yerləşən Naftalan istirahət və müalicə sanatoriyası hər il minlərlə insanı
qəbul etmək şəraitinə malikdir (3). Hazırda Naftalanda bir sıra quruculuq
işləri aparılır. Ölkəmizdə yenidən bərpaya ehtiyacı olan sanatoriyalar da
mövcuddur. Bu kimi sanatoriyalar fəaliyyət göstərsədə quruculuq önəm
kəsb edir.

Mağara turizmi. Mağaraların turizmin istifadəsinə verilə bilməsi
üçün aşağıdakı amillər vacibdir:

• Mağaranın turizm baxımından əhəmiyyət kəsb edən və turizmə
xidmət edən yerləşdirmə mərkəzlərinə yaxın olması; 

• Mağaranın sahib olduğu morfoloji və digər yaranma
xüsusiyyətlərinin fərqli və insanların maraqlarını cəlb edəcək bir sıra
özünəməxsusluğa malik olması;

• Təbii amillərin təsiri ilə yaranan mağaralardan əlavə, insanların
sığınacaq, ibadət yeri, saxlama kimi məqsədlər üçün qazdıqları və ya
oyduqları mağaralar da vardır. Belə mağaraların arxeoloji və turizm
məqsədli olması; 

• Mağaraya rahat və asan gedə bilmək imkanı;
• Mağaraya girişin və ətrafının ora gələn turistlərə xidmət göstərməyə

uyğun olması üçün əlverişli şərairin olması lazımdır.
Azərbaycanın qədim diyarı Naxçıvanın rəmzlərindən biri də təbii

ehtiyatları 90 milyon ton təşkil edən Duzdağdır. Bu dağ ölkəmizdə təkcə
saf və təmiz duzu ilə deyil, həm də şəfaverici xüsusiyyətlərinə görə
tanınmışdır (2). Bu səfalı məkana üz tutan xarici turistlər dünyada tayı-
bərabəri olmayan “Əshabi kəhf”lə tanış olmaq, məşhur “Üzən ada”nı,
“Batabat” gölünü seyr etmək imkanı qazana bilərlər. Ancaq Naxçıvan
əsasən özünün nadir duz mağarası ilə məşhurdur. Astma xəstəliyinin
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müalicəsi üçün illərdən bəri primitiv üsullarla istifadə edilən mağara
hazırda günün tələblərinə tam cavab verən müasir sağlamlıq mərkəzinə
çevrilmişdir. Dağın altına doğru 300 metr uzanan və divarları duz qayaları
ilə örtülü “Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzinin dünyada bənzəri yoxdur.

Dağ turizmi. Azərbaycan ərazisində dağ turizminin müxtəlif
növlərinin inkişafı üçün geniş imkanlar var. Quba rayonunun Qalayxudat
kəndi yaxınlığındakı Kam dağlıq massivinin tədqiqi nəticəsində şimal ya-
macda boulderinq (qayayadırmanma) üçün perspektivi olan qaya divarları
(200 metr) aşkar olunub. Qrız və Qalayxudat kəndlərini birləşdirən yolun
kənarında geniş, enli qaya divarı da böyük əhəmiyyət daşıyır. Qayaların
hündürlüyü 15-20 metrə yaxındır, ətəklərdə çadır düşərgələri salmaq üçün
yerlər var. Müxtəlif çətinlik dərəcəsinə malik marşrutlar tapmaq olar. Bu
yerlər nəinki məşqlər üçün, həmçinin beynəlxalq yarışlar da daxil olmaqla,
boulderinq yarışları üçün çox əlverişli məkandır. 

Gədəbəydə, Qazaxda, Şəmkirdə, Göygöl ətrafında, Naxçıvanda dağ tu -
riz minin inkişafı üçün lazimi şərait vardır. Bu təbii imkanlardan istifadə etmək
üçün həmin ərazilərdə müvafiq infrastruktur yaradılması əsas şərtdir (1). 

Həm qış, həm yay və həm də alternativ turizm növlərinin inkişaf
etdirilməsi prioritet istiqamətdir. Azərbaycanda bəzən hər hansı turizm
növləri üzrə başqa ölkələrlə müqayisəyə girməkdənsə, inkişaf imkanları
böyük olan dağçılıq, macəra, alpinizm, trepinq piyada marşrutlarını,
horsinq at marşrutlarını və s. daha mütəşəkkil şəkildə, elmi yanaşmalarla
təqdim etmək lazımdır. 

Qolf turizmi. Azərbaycanda ilk Qolf Klubu 2013-cü ildə Quba
şəhərində açılmışdır. Total Golf tikinti şirkəti tərəfində inşaat olunmuş 18
dəlikli 74 hektar ərazisində yerləşən Milli Quba Qolf klubu dünya stan-
dartlara uyğun olaraq tikilmişdir. 2013-ci il Oktyabr ayında Bakıda Milli
Qolf akademiyası açılmışdır. Hal hazırda Azərbaycanda bir neçə Qolf
meydançası inşa olunur. Azərbaycan Qolf Federasiyanın missiyasına
Azərbaycanda idman növü olaraq qolfu inkişaf etdirmək, daha da
populyarlaşdırmaq və geniş kütləyə sevdirmək daxildir. Qolfun gənc nəslin
inkişafında böyük faydası olan idman növü olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycanın Qolf Federasiyası ölkədə ilk olaraq “SNAG” layihəsinin
həyata keçirilməsinə başlayıb. Bundan başqa, Federasiya ölkəmizdə
idmanın bu növünün əsaslı inkişafını təmin etmək üçün özünün ən böyük
layihələrindən biri – Bakıda Qolf Akademiyası layihəsinin həyata
keçirilməsinə başlayıb. Bu məqsədlə Bakı Qolf Akademiyasının ərazisində
mini qolf klub tikilib. Burada hər kəs həm qolf oynamağı öyrənəcək,
həmçinin qolf oynamaq imkanı əldə edəcək. Akademiyada ən son
avadanlıq və PGA (Professional Golf Association) ixtisaslı instruktorlar
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fəaliyyət göstərir. Həmçinin akademiyanın ərazisində GPS sistemi ilə
təchiz edilmiş qolf simulyatorlar var. Dünyanın aparıcı Sport Coach Sys-
tems şirkətinin istehsalı olan bu simulyatorlarda dünyadakı ən aparıcı qolf
sahələrinin xəritələri var. Qolf sevənlər bu simulyatorlar vasitəsilə 130 qolf
sahəsində qolf oynaya bilər. Bu qolf sahələrinin 28-i Avropa çem pionat -
larının keçirildiyi sahələrdir. Burada qolfla “ilk tanışlıq” olur, peşəkar
dərəcəli instruktorlar qolfla maraqlananlara qolf təlimləri keçir. Burada
təkcə qolf dərsləri keçirilməyəcək. Belə ki, akademiyanın meydançası qolf
oynamaq istəyənlər də üçün açıqdır. Meydançanın xüsusi işıqlandırma sis-
temi sayəsində hətta axşam vaxtları qolf oynamaq mümkündur. Mey -
dançanın solunda qolf sevənlərin öz oyun texnikalarını təkmilləşdirmək
üçün xüsusi təlim sahəsi olan “Driving range” yerləşir. Beləliklə, hər bir
Azərbaycan vətəndaşı və ölkəmizə xaricdən gələn qonaqları Qolf
Akademiyasına üzv ola bilər (7).

Qolf turizmin inkişaf etdirmək üçün əsas məqamlar bunlardır: Avropa
Qolf Federasiyası, Beynəlxalq Qolf Federasiyası, və başqa qurumlarla
əməkdaşlıqlın qurulması, yerli və beynəlxalq turnirlərin təşkil olunması,
müvafiq nazirliklərlə Azərbaycanı qolf məkanı qismində təbliğ olunması,
reytinqləşmənin mərkəzləşdirilmiş vahid sisteminin yaradılması və nəzarət
olunması, üzvlük sisteminin tərtib olunması, federasiya üzvlərinin sığortası.

Atılması vacib olan addımlar
Gündən-günə sürətlə inkişaf edən turizm sənayesi yüksək ixtisaslı

kadrların və ciddi peşə hazırlığının olmasını tələb edir. Bu turizmin müasir
inkişaf mərhələsi üçün daha xarakterikdir. Turizm nəinki səyahətlərin prak-
tiki reallaşdırılması sahəsidir, o həmçinin xüsusi biliklər sahəsinə, yəni
nəzəri fəaliyyət sahəsinə çevrilməkdədir.  

Turizm istiqamətli ölkə kimi Azərbaycanın daxili və beynəlxalq tur-
izm bazarlarında təbliği mexanizmi kimi dövlətin həyata keçirdiyi və həm
istehlakçıya, həm də turizm sənayesinə yönəlmiş aşağıdakı tədbirlər ola
bilər: 

– İri beynəlxalq turizm və digər sərgilərdə vahid milli Azərbaycan
stendi ilə iştirak;

– Azərbaycan Respublikasında keçirilən turizm sərgisinin dünyanın
iri turizm sərgilərindən birinə çevirmək üçün yardım etmək;

– Gəlmə və daxili turist axınını artırmaq və Azərbaycan
Respublikasının turizmə yararlı imicini yaratmaq üçün beynəlxalq və daxili
bazarlarda milli turizm məhsulunun təbliği;

– Qeyri-kommersiya xarakterli reklam-informasiya, çap və digər
məhsullarının hazırlanması və onun iri beynəlxalq turizm sərgilərində,
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həmçinin Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki nümayəndəliklər,
o cümlədən, turizmi idarə edən orqan(Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi)
tərəfindən yaradılacaq xarici nümayəndəliklər vasitəsi ilə yayılması;

– Qlobal internet şəbəkəsində Azərbaycan Respublikasının cəlbedici
turizm istiqaməti haqqında informasiyanın yayılması;

– Digər işlərin yerinə yetirilməsi, məsələn: ölkədə keçirilən festival
və digər hadisələrlə bağlı tədbirlərin informasiya dəstəyi, Azərbaycanın
yeni turizm istiqamətlərinin xarici ölkələrdə təqdimatının təşkili, xarici və
yerli KİV-lər üçün info-turların təşkili, ikitərəfli və çoxtərəfli beynəlxalq
əməkdaşlığa əsaslanan beynəlxalq konfrans, simpozium, konqres və digər
bu kimi tədbirlərin keçirilməsi, həmçinin iri hökumətlərarası təşkilatlarla
əməkdaşlıq etmək. 

Dövlət reklam-informasiya strategiyasının həyata keçirilməsi
təcrübəsi göstərir ki, turizm məhsulu mütləq diversifikasiya olunmalıdır:
yəni, ənənəvi turizm təklifi ilə yanaşı yeni turizm məhsullarının nümayişi
təşkil edilməli, milli adət-ənənələr, istehsal və sənətkarlıq, yeni muzey və
ekspozisiyalar, haidsələrlə bağlı tədbirlər və turizm xidmətləri haqqında
daha geniş informasiya yayılmalıdır. 

Bütün bunlar isə gəlmə və daxili turizmin inkişafına yardım məqsədilə
ölkənin müsbət imicinin formalaşmasına istiqamətlənmiş uzunmüddətli in-
formasiya kampaniyasının hazırlanmasını tələb edir. 

Azərbaycan Respublikasının malik olduğu potensial imkanlar
bugünkü gündə turizmin bir çox növlərinin inkişaf etdirilməsi üçün şərait
yaradır. Fikrimcə,  Azərbaycan Respublikasında yaxın gələcəkdə turizmin
aşağıdakı növlərinin təşkili perspektivi gerçəkləşə bilər. 
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