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Azərbaycanda turizmlə bağlı Peşə Təhsilinin
vəziyyəti və gələcək perspektivlər

Status and future prospects of vocational education
on tourism in Azerbaijan

Состояние и перспективы профессионального
образования по туризму в Азербайджане

Xülasə: Məqalədə peşə təhsilinin tarixi, yaranması və müxtəlif
dünya ölkələrində peşə təhsilinə yanaşma modelləri təhlil olunmuş-
dur. Eyni zamanda, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm
yönümlü peşə məktəbləri ilə əlaqəli geniş təhlil aparılaraq gələcək
perspektivlər üçün tövsiyyələr verilmişdir. 

Açar sözlər: peşə təhsili, peşə məktəbi, sənətkarlıq, texniki
təhsil.

Abstract: In the article the history of vocational education,
approach models of different countries around the world to voca-
tional education were analyzed. At the same time, related to the
tourism-oriented vocational schools analyzed were taken to the
recom mendations for future prospects.

Key-words: vocational training, vocational schools, crafts,
technical education.

Резюме: В статье анализируется  история, cоздания про-
фессионального образования и подход к этому образованию в
различных мировых странах. Одновременно обширно исследуя
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Azərbaycanda turizmlə bağlı Peşə Təhsilinin
vəziyyəti və gələcək perspektivlər

заведений  профессионального образования  действующая в
Азербайджане, даётся рекомендаций для будущего перспектива
в этой области.

Ключевые слова: профессиональное образование, про-
фессиональная школа, техническое образование.

Peşə təhsilinin yaranması və müasir dünyada yeri
“Peşə təhsili”- ifadəsi “usta-şagird” (yerli dialektlərdə şəyird

kimi) münasibətləri ilə ortaya çıxmışdır. Dəmirçi, dülgər, tacir və
digər sahə sənətkarları demək olar ki, sivilizasiyanın yarandığı
gündən mövcud olmuş və həmişə gənc nəslin üzvləri nisbətən yaşlı
nəslin yanında–şagird kimi qəbul edilərək peşə sirrlərini öyrən-
mişlər.[3]. 

Peşə məktəbləriində təhsil isə XX əsrin əvvəllərində geniş
şəkil də vüsət almağa başlayıb. Belə ki, Qərb ölkələrində sənaye
müəssisələri öz vəsaitlərini tədris müəssisələri üçün xərcləmək yeri -
nə  xüsusi ixtisaslı işçi qüvvəsinin hazırlanmasına yönəltməyi daha
məqbul sayırdı.  XX əsr  üçün peşə təhsili avtomobil mexaniki və
ya qaynaqçı kimi xüsusi biznes sahələrində aşağı sosial siniflərin
fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. Başlanan bu proses əmək bazarının
daha da ixtisaslaşmasına və açıq maliyyələşdirilən təlim təşkilat-
larının, eləcə də peşə təhsilinə investisiya qoyulmasına səbəb oldu.
XX əsrin sonlarına doğru isə peşə təhsili ilə əlaqəli yeni bir trend
yarandı. Belə ki, ixtisaslaşdırılmış sahələrdə sertifikat və dərəcə
veril məsi ilə peşə təhsil kursları fəaliyyət göstərməyə başladı[4]. 

Sonrakı dövrlərdə bu sistem iki səviyyədə formalaşdı: ənənvi
peşə məktəbləri və dərəcə sertifikatı verən təlim proqramları. 

Dünyada peşə və texniki təhsil sistemlərini araşdırdıqda
Avropa Birliyi, ABŞ, Yaponiya və Avstraliya kimi inkişaf etmiş
ölkələr arasında qeyd edilən sistemlərdə əhəmiyyətli dərəcədə
fərqlilik olduğu görünür. Hətta, Avropanın böyük üçlüyü olan
ölkələri Almaniya, Fransa və İngiltərənin də peşə və texniki təhsil
sistemlərində əhəmiyyətli fərqliliklər var. Asiya qitəsinə nəzər
saldıqda isə Türkiyə, İsrail, Koreya və İordaniyada peşə və texniki
təhsil səviyyəsində qeydə alınan şagird sayını 1970-ci illərdən
etibarən nisbətən artırmış olan ölkələr arasındadır.  
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Dünyada söz sahibi olan ölkələrin əldə etdikləri uğurların on-
ların güclü  iqtisadiyyatlarına bağlı olduğu danılmaz faktdır. XXI
əsrdə iqtisadiyyatları güclü olan ölkələrin dünyada söz sahibi ol-
malarının əsas səbəbi peşəkar insan qüvvəsinə sahib olmaq və ixti-
saslı mütəxxəssislərin  yetişdirilməsi kimi göstərilir ki, bunun da
başında  peşə təhsili dayanr.

Peşə  təhsili - ümumi mənada, fərdi və ictimai həyat üçün
zəruri olan bir peşənin tələb, bilik, bacarıq, rəftar və peşə vərdişləri
qazandıraraq fərdi, zehni, romantik, ictimai, iqtisadi və fərdi
cəhətləri ilə balanslı şəkildə inkişaf prosesidir [5]. "Peşə Təhsili
Məktəb və Təşkilatları", peşə və texniki təhsil sahəsində, diploma
aparan orta təhsil müəssisələri ilə sənəd və sertifikat proqramlarının
tətbiqi hər cür və dərəcədəki formal və məşhur təhsil təşkilatlarıdır"
[6]. 

XX əsrdən başlayan proses müasir dövrdə də eyni şəkildə
davam etdirilir. Bütün dünyada peşə və texniki təhsil sistemi iki peşə
təhsil modeli şəklində özünü göstərir. Bu modellər peşə təhsili və
şagirdlik təhsili modelləridir [6]. Bəzi Avropa Birliyi ölkələrində
eləcə də, Amerika Birləşmiş Ştatları  və Yaponiyada 8-10 illik
məcburi təməl təhsili tamamladıqdan sonra peşə təhsilinə başlanılır.
İkili sistem olaraq  təyin olunan bu modeldə məktəblərdə nəzəri təh-
sil verilməklə yanaşı, tətbiqi-praktik işlər də sənayedə yerinə yetirilir.
Belə ki, şagirdlər həftənin bir neçə gününü məktəbdə keçirir, qalan
günlərini isə iş yerində çalışırlar. Belçika, İsveç, Fransa və İtaliya
tam peşə texniki təhsil modelinə üstünlük verən ölkələrdir. Şagirdlik
təhsil modelinə isə Almaniya, İsveçrə, Danimarka və Avstriya kimi
ölkələr üstünlük verir.  ABŞ, Hollandiya və İngiltərə kimi ölkələr
isə hər iki modelə üstünlük verən ölkələrdir. Bəzi Avropa ölkələrində
akademik, texniki və peşə təhsil arasında bir ayrı-seçkilik yoxdur
[1]. ABŞ-da 1. sinifdən 12. sinifə qədər təhsil ödənişsiz olaraq icti-
mai təhsildir. Bu təhsil pulsuz olaraq təmin edilir. Təhsil sisteminə
6 yaşında daxil olan bir şagird 18 yaşında məzun olur. Ancaq, peşə
təhsili lisey təhsilinə qədər (9-12 dərəcəyə qədər) başlamır.  İnkişaf
etmiş ölkələr, fərdlərə verilən peşə və texniki təhsildə fərdlərin
texnologiyanı anlayıb istifadə edə təməl bacarıqlara, ünsiyyət və
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problem həll etmə bacarıqlarına və kollektiv  içində işləyə bilmək
intizama malik olmasına əhəmiyyət verirlər.  Peşə təhsili  ixtisas-
laşdırılmış professional bilik və bacarıqları təmin edən  təhsilin bir
hissəsi kimi müəyyən edilir.

Ümumiyyətlə,  peşə təcrübəsi təhsilə adekvat olmaqla yanaşı
hər peşə təhsili proqramı diqqət mərkəzindədir. Peşə təhsili hər hansı
bir fəaliyyət və ya müəyyən iş növü üçün tələb olunan nəzəri bilik-
lərin  peşə bacarıqlarına ötürmək üçün nəzərdə tutulan fəaliyyət kimi
də başa düşülə bilər [6]. Təhsil siyasətində ilkin peşə hazırlığı kimi
qəbul olunmaqla, ixtisas tələbi və təkliflərlə  bağlıdır, hər ökənin
iqtisadiyyatına müvafiq struktur xüsusiyyətləri ilə formalaşır. [3].
Bütün dünyada peşə təhsilinin əsas məqsədləri aşağıdakılar hesab
edilir:

-Orta təhsili başa vuranları cəlb etmək;
-Peşənin praktik tətbiqi üçün tələb olunan professional bilik

bacarıqlarını inkişaf etdirmək;
-Təhsil alanlara gələcəkdə rəqabət mühitində peşəkar olmaq

üçün təhsil səviyyəsini qiymətləndirmək;
-Məhsuldar prosedurlarda dəyişikliklər etməklə şagirdlərə

yardım etmək;
- İxtisaslaşdırılmış ilkin və ya davamlı təlimi təmin etmək;
-Əmək bazarının davamlı dəyişən ehtiyaclarını təmin etmək;
-Tələbələrin professional həyatında və eləcə də cəmiyyətdə

inteqrasiyaya yetişdirmək [6].

Azərbaycanda peşə təhsilinin tarixi və təhsillə əlaqəli konsep-
siyanın hazırlanması

Azərbaycanda texniki - peşə təhsili cəmiyyətin müxtəlif
inkişaf mərhələlərində formalaşaraq tarixi bir yol keçmiş və respub-
lika iqtisadiyyatının bütün sahələrinin ixtisaslı fəhlə kadrlarına olan
tələbatının ödənilməsində mühüm rol oynamışdır. Texniki - peşə təh-
sili ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik et-
diyi 1982-1996-ci illərdə daha sürətlə inkişaf etmiş və həmin illərdə
100-dən çox texniki-peşə məktəbi yaradılmışdır. Ötən əsrin 80-ci il-
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lərində Azərbaycanda 185 texniki-peşə məktəbi fəaliyyət göstərirdi
ki, bunlarda da 109 min şagird təhsil alırdı. Azərbaycanın müstəqillik
əldə etdiyi ilk illərdə (1991-1993-cü illər) respublikada mövcud olan
mürəkkəb ictimai - siyasi şərait və qeyri – sabitlik, səriştəsiz rəhbər-
lik, bütün sahələrdə olduğu kimi, texniki - peşə təhsilinin də
inkişafına mənfi təsir göstərmişdir. Yalnız ümummilli liderimiz Hey-
dər Əliyevin respublikaya rəhbərliyə ikinci dəfə qayıdışından sonra
texniki - peşə təhsilinin inkişaf üçün real şərait yaranmış, Azərbay-
can Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respub-
likasında peşə təhsilinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” 23
avqust 1996-cı il tarixli qərarı ilə peşə təhsili müəssisələrinə peşə
məktəbi və peşə liseyi statusu verilmiş, peşələrin yeni siyahısı təsdiq
edilmiş, şəbəkə optimallaşdırılmış, maddi - texniki bazası müasir
tələblərə cavab verməyən bir sıra peşə təhsili müəssisələri ləğv
edilmişdir [1]. 2007- ci ildə isə 2007-2011-ci illəri əhatə edən Azər-
baycan Respublikasında texniki - peşə təhsilinin inkişaf konsepsiyası
hazırlanmış və hazırlanan konsepsiya Təhsil Qanununun, Təhsil
Sahəsində İslahat Proqramının tələblərinə, dövlət təhsil siyasətinə,
həmçinin YUNESKO-nun texniki - peşə təhsili ilə əlaqədar konsep-
tual prinsiplərinə və inkişaf etmiş ölkələrdə bu sahədə olan qabaqcıl
təcrübəyə əsaslanan müddəalarını əsas götürmüşdür.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr
tarix li Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında peşə
təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol xəritəsi isə peşə təh-
silinin inkişafı istiqamətində yeni bir səhifə yaratmış və 2025-ci
ilədək strateji baxış müəyyən edilmişdir [2]. 

Araşdırma: 
Təhsil Nazirliyi sistemində hal-hazırda, turizm üzrə kadr hazır-

layan, Bakı şəhərində və regionlarda (Naxçıvan Muxtar Resublikası
daxil edilməmişdir) 19 ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsi (peşə mək-
təbi, peşə tədris mərkəzi və peşə liseyi olmaqla) fəaliyyət göstərir.
Onlardan 12-si regionlarda, 7-si isə Bakı şəhərində yerləşir. Bakı
şəhərindəki müəssisələrdən 3-ü peşə məktəbi və 4-i peşə liseyidir.
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Regionlarda isə 5-i peşə liseyi, 4-i peşə məktəbi və 2-i isə peşə tədris
mərkəzidir. 

Ümumilikdə bu məktəblərdə 4 ixtisas qrupunda 15 ixtisas üzrə
şagird hazırlanır. Regionlarda fəaliyyət göstərən Quba (Barmen-
ofisiant), Qusar (Aşpaz) və Oğuz (Ofisiant, Barmen, bufetçi)  peşə
liseylərində hər birində cəmi bir ixtisas üzrə Lənkəran (Aşpaz;
Ofisiant-barmen-bufetçi) və 3 № li Gəncə (turizm agenti; qənnadçı,
şirniyyatçı) peşə liseylərində cəmi 2 ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlığı
həyata keçirilir. Zaqatala Peşə məktəbində 3 (Ofisiant-baren-bufetçi,
Aşpaz, Mehmanxana qeydiyyatçısı), Qax Peşə liseyi, Xaçmaz Peşə
liseyi və İsmayilli Peşə Tədris Mərkəzində cəmi 4 ixtisas üzrə
mütəxəssis hazırlanır. Yalnız Naftalan Peşə Məktəbi, 1 №li Şəki Peşə
Məktəbi və Qəbələ Turizm və Otelçilik üzrə Peşə Tədris Mərkəzində
nisbətən çoxsayda ixtisaslar üzrə şagird qəbulu və mütəxəssis hazır-
lığı həyata keçirilir.   

Bakı şəhərində fəaiyyət göstərən peşə liseyi və peşə mək-
təblərindən 3-də yalnız bir ixtisas üzrə (16 №li Bakı Peşə Liseyi-
aşpaz, 7 №li Bakı Peşə Məktəbi-aşpaz, 10 №li Bakı Peşə Məktəbi -
qənnadçı şirniyyatçı),  3-ündə isə  2 ixtisas üzrə (12 №li Bakı Peşə
Liseyi-turizm agenti, aşpaz; 13 №li Bakı Peşə Məktəbi- qənnadçı-
şirniyyatçı,  aşpaz; 18 №li Bakı Peşə Liseyi - qənnadçı- şirniyyatçı,
aşpaz) mütəxəssis hazırlığı var. Yalnız 5 № li Bakı Peşə Liseyində 7
fərqli ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlanır. 
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Qeyd olunan məktəbləri bitirənlərin sayı ümumilikdə 5067
nəfər olmuşdur ki, onlardan da 2572 nəfəri Bakı məktəblərinin, 2495
nəfəri isə region məktəblərinin məzunlarıdır. 
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Məzun sayı hazırlıq aparılan ixtisaslar üzrə aşağıdakı cədvəldə
verilmişdir. 

Bakı şəhərində və regionlarda fəaliyyət göstərən peşə məktəbi,
peşə liseyi və tədris mərkəzlərində ümumilikdə son tədris ili üzrə
sayı 5398 nəfərdir ki,  onlardan da 2711 nəfəri Bakı şəhərində, 2687
nəfəri isə region məktəblərinin payına düşür. Hazırda məktəblərdə
şagirdlər 8  ixtisas  üzrə təhsil alırlar və şagirdlərin ixtisaslar üzrə
sayı məktəblər üzrə aşağıdakı kimidir. 

Tədris-təcrübə bazasının vəziyyəti haqqında

Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən məktəblərdən 4-ündə kadr
hazırlığı aparılan ixtisas üzrə tədris-təcrübə bazasının vəziyyəti yox
dərəcəsindədir. Belə ki, 13 №li Bakı Peşə Məktəbinin hazırda 43
nəfər şagirdi olmasına baxmayaraq 42,18 m2 təlim mətbəxi vardır
ki, bununla da keyfiyyətli təhsil verilməzi mümkünsüzdür. Eləcə də
18 №li Bakı Peşə Liseyində tədris üçün təcrübə bazası (60 m2 təlim
mətbəxi) yox səviyyəsindədir. 10 № li və 7 № li Bakı Peşə Mək-
təblərində isə təlim mətbəxinin ölçüsü barədə heç bir məlumat yox-
dur. 12 və 16 № li Bakı Peşə Liseylərində tədris bazası olaraq yalnız
təlim mətbəxi vardır və ölçülər nisbətən tələbə sayına müvafiqdir. 

Bakıda fəaliyyət göstərən məktəblərdən yalnız 5 №li Bakı
Peşə Liseyinin təcrübə bazası tədris prosesinə uyğun olaraq qurul-
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muşdur. Belə ki, liseyin təlim oteli, restoranı, mətbəx, bar və qida
təhlükəsizliyi laboratoriyası vardır.  

Regionlarda fəaliyyət göstərən peşə məktəblərində də vəziyyət
qənaətbəxş deyil. Belə ki, Naftalan peşə məktəbində 140 nəfər şagird
təhsil almasına baxmayaraq heç bir təcrübə bazası yoxdur. İsmayillı
Peşə Tədris Mərkəzində də eyni vəziyyətdir. Şəki Peşə Məktəbi, Za-
qatala Peşə Məktəbi və Xaçmaz Peşə Liseyində isə təcrübə bazası
olsa da bu şagirdlərin sayına müvafiq deyil. Belə ki, Şəki Peşə Mək-
təbində aşpaz ixtisası üzrə 20 şagird təhsil alsa da təlim mətbəxinin
ölçüləri 3x5m2 dır, eləcə də barmen-ofisiant ixtisası üzrə 20 şagird
təhsil almasına baxmayaraq təlim barının ölçüləri 2,5x3,5m2-dır. 

Quba Peşə Liseyi, Lənkəran Peşə Liseyi, Oğuz Peşə Məktəbi
və Qəbələ Turizm və Otelçilik üzrə Peşə Tədris Mərkəzində vəziyyət
nisbətən qənaətbəxşdir. 

Sosial şəraitin vəziyyəti haqqında

16 №li Bakı Peşə Liseyində şagirdlərin sosial müdafiəsi ilə
bağlı heç bir iş aparılmır. Belə ki, şagirdlər təqaüd almır, sağlamlıq-
idman tədbirləri və mədəni kütləvi tədbirlər üçün hər hansı şərait
yoxdur, eləcə də şagirdlər yataqxana ilə təmin olunmurlar. 

18 №li Bakı Peşə Liseyi və 7 №li Bakı Peşə Məktəbində  təhsil
alan şagirdlər təqaüdlə təmin olunsa da digər sosial işlər aparılmır. 

Məktəblərin hamısında aşpaz, qənnadçı, şirniyyatçı kimi ixti-
saslara şagirdlər hazırlansa da yalnız 4 məktəbdə şagirdlərdə xüsusi
geyimin olmasına nəzarət yetirilir. Regionlarda fəaliyyət göstərən
məktəblərin hamısında şagirdlərə təqaüd verilsə də, yemək, xüsusi
geyim və yataqxana ilə təmin olunma şəraiti yoxdur. 

İstehsalat təcrübəsinin müddəti və vəziyyəti, məzunların işlə
təmin olunması və sənaye ilə əməkdaşlıq haqqında

Bakı şəhərində yerləşən 7 və 10 №li Bakı Peşə Məktəblərində,
eləcə də12 №li Bakı Peşə Liseyində istehsalat təcrübəsinin müddəti
eyni olmasına (5 ay) baxmayaraq, şagirdlərin istehsalat təcrübəsinə
göndərilmə yerləri çox az sayda və bundan irəli gələrək məzunların
işlə təmin olunması da aşağı səviyyədədir. Belə ki, məktəblər çox
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az sayda (maksimum 3) yerli müəssisə ilə əməkdaşlıq edir və xarici
əməkdaşlıq yox dərəcəsindədir. Digər Bakı məktəblərində məzun-
ların işlə təmin olunması (70-90%), həmçinin  təcrübə obyektlərinin
çoxluğu və tanınmışlığı (məsələn brend otellərlə əməkdaşlıq)  nis-
bətən qənaətbəxş olsa da, xarici ölkələrin təcrübəsindən istifadə yox
dərəcəsindədir. Yalnız 18№li Bakı Peşə Liseyində “Aşpaz” və “Qən-
nadçı, şirniyyatçı” ixtisasları üzrə kurikulumların hazırlanmasında
Türkiyə təcrübəsindən istifadə edilmişdir. 

Regionların vəziyyətinə gəldikdə isə istehsalat təcrübəsinin
müddəti Bakı şəhərindəki peşə məktəblərinə nisbətən aşağıdır. Belə
ki, müddət 1-3 ay arası olaraq dəyişilir. 

İşlə təmin olunmaya gəldikdə isə Quba və Lənkəran Peşə
Liseylərində bu rəqəm 20-25% arasıdır. Məktəblərin əməkdaşlıq et-
diyi müəssisələrə diqqət yetirdikdə vəziyyətin burdan yarandığı tam
şəkildə aydın olur. Belə ki, Ləmkəran Peşə Liseyinin heç bir turizm
müəssisəsi ilə əməkdaşlığı yoxdur, Quba Peşə Liseyi isə yalnız bir
neçə kiçik MMC-lərlə əməkdaşlıq edir. 

3 saylı Gəncə Peşə Liseyi, İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi, Za-
qatala Peşə Məktəbi və Qusar Peşə Liseyində məzunların işlə təmin
olunması 40-55% arasındadır. 3 saylı Gəncə Peşə Liseyinin əmək-
daşlıq çərçivəsi 2 turizm agentliyi həddindədir. 

Xaçmaz Peşə Liseyi, Naftalan Peşə Məktəbi və Oğuz Peşə
Mək təbində məzunların işlə təmin olunması 60-65% arasında dəyi -
şir. 

Yalnız 3 məktəbin məzunlarrının 80-85% i işlə təmin olun-
muşdur ki, həmin məktəblərdə Qəbələ Turizm və Otelçilik üzrə Peşə
Tədris Mərkəzi, Şəki 1 №li Peşə Məktəbi və  Qax Peşə Liseyidir. 

Regionlarda fəaliyyət göstərən peşə məktəblərinin heç birində
tədris proseslərində xarici təcrübədən istifadə olunmur və xarici
ölkələrin peşə ixtisas məktəbləri əməkdaşlıq yoxdur.

İstehsalat təcrübəsinin müddəti və vəziyyəti, məzunların
işlə təmin olunması və sənaye ilə əməkdaşlıq haqqında

Bakı şəhərində yerləşən 7 və 10 №li Bakı Peşə Məktəblərində,
eləcə də12 №li Bakı Peşə Liseyində istehsalat təcrübəsinin müddəti
eyni olmasına (5 ay) baxmayaraq, şagirdlərin istehsalat təcrübəsinə
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göndərilmə yerləri çox az sayda və bundan irəli gələrək məzunların
işlə təmin olunması da aşağı səviyyədədir. Belə ki, məktəblər çox
az sayda (maksimum 3) yerli müəssisə ilə əməkdaşlıq edir və xarici
əməkdaşlıq yox dərəcəsindədir. Digər Bakı məktəblərində məzun-
ların işlə təmin olunması (70-90%), həmçinin  təcrübə obyektlərinin
çoxluğu və tanınmışlığı (məsələn brend otellərlə əməkdaşlıq)  nis-
bətən qənaətbəxş olsa da, xarici ölkələrin təcrübəsindən istifadə yox
dərəcəsindədir. Yalnız 18№li Bakı Peşə Liseyində “Aşpaz” və “Qən-
nadçı, şirniyyatçı” ixtisasları üzrə kurikulumların hazırlanmasında
Türkiyə təcrübəsindən istifadə edilmişdir. 

Regionların vəziyyətinə gəldikdə isə istehsalat təcrübəsinin
müddəti Bakı şəhərindəki peşə məktəblərinə nisbətən aşağıdır. Belə
ki, müddət 1-3 ay arası olaraq dəyişilir. 

İşlə təmin olunmaya gəldikdə isə Quba və Lənkəran Peşə
Liseylərində bu rəqəm 20-25% arasıdır. Məktəblərin əməkdaşlıq et-
diyi müəssisələrə diqqət yetirdikdə vəziyyətin burdan yarandığı tam
şəkildə aydın olur. Belə ki, Ləmkəran Peşə Liseyinin heç bir turizm
müəssisəsi ilə əməkdaşlığı yoxdur, Quba Peşə Liseyi isə yalnız bir
neçə kiçik MMC-lərlə əməkdaşlıq edir. 

3 saylı Gəncə Peşə Liseyi, İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi, Za-
qatala Peşə Məktəbi və Qusar Peşə Liseyində məzunların işlə təmin
olunması 40-55% arasındadır. 3 saylı Gəncə Peşə Liseyinin əmək-
daşlıq çərçivəsi 2 turizm agentliyi həddindədir. 

Xaçmaz Peşə Liseyi, Naftalan Peşə Məktəbi və Oğuz Peşə
Məktəbində məzunların işlə təmin olunması 60-65% arasında dəy-
işir. 

Yalnız 3 məktəbin məzunlarrının 80-85% i işlə təmin olun-
muşdur ki, həmin məktəblərdə Qəbələ Turizm və Otelçilik üzrə Peşə
Tədris Mərkəzi, Şəki 1 №li Peşə Məktəbi və  Qax Peşə Liseyidir. 

Regionlarda fəaliyyət göstərən peşə məktəblərinin heç birində
tədris proseslərində xarici təcrübədən istifadə olunmur və xarici
ölkələrin peşə ixtisas məktəbləri əməkdaşlıq yoxdur.
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Nəticə

1. Peşə məktəblərinin ixtisaslaşmasında və şagird qəbulunda
pərakəndəlik vardır. Belə ki, məktəblərin əksəriyyəti eyni ixtisas
üzrə çoxlu sayda şagird qəbul etdikləri halda bəzi ixisaslara qəbul
yox dərəcəsindədir. Bu hal  qəbul zamanı həmin regionlarda turizm
bazarı ehtiyaclarının öyrənilməməsi ilə qəbulun aparılmasından
xəbər verir ki, o da sonradan işlə təmin olunmada özünü göstə -
rəcəkdir. 

2. Turizm potensialı baxımından zəngin olan regionlarda təyi -
natına görə mütəxəssis hazırlığı aparılmır və bütün region mək-
təblərində vəziyyət eynidir.

3. Tədris olunan ixtisasların təcrübə bazası yoxdur və ya qə-
naətbəxş deyildir. Xüsusilə aşpaz, qənnadçı və şirniyyatçı ixtisas-
larında təlimata görə hər şagirdə ayrı ayrılıqda məhsulu hazırlama
sobası tələb olunduğu halda qeyd olunan məktəblərdə təlim mətbəxi
və ya barının ölçüləri şagird sayı ilə nisbətdə çox kiçikdir.

4. Məktəblərdə sosial şərait ürəkaçan səviyyədə deyil.
5. Turizm üzrə kadr hazırlığı aparılan ixtisasların istehsalat

təcrübəsinin müddəti çox qısadır. Məktəbdə təcrübə bazasının olma-
ması və eləcə də istehsalat təcrübəsinın qısa müddətli olması şa-
girdlərin ixtisası kifayət qədər yaxçı mənimsəyə bilməyəcəklərindən
xəbər verir.

6. İşəgötürənlərlə regional turzim peşə məktəbləri arasında
sosial tərəfdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi bardə tədbirlər
görülməmişdir. Şagirdlərin istehsalat təcrübəsinin yerləri bir neçə
məktəbi çıxmaq şərtilə çox az saydadır. Bu da məktəb-müəssisə
əməkdaşlığının aparılmamasından xəbər verir. Bu işin düzgün aparıl-
mamasının nəticəsi olaraq məzunların işlə təmin olunma faizi
aşağıdır. (Quba və Lənkəran turizm potensialı baxımından zəngin
zonalar olması və  həmin ərazidə yerləşən müəssisələri nəzərə alsaq
məzunların 20% inin işlə təmin olunması çox aşağı göstəricidir.)

7. İnkişaf edən dünyada və Azərbaycanda yerləşən təhsil
müəssisələrinin dünyada təhsil sahəsində  aparılan proseslərdə iştirak
etmə imkanları və yeniliklərdən xəbərdar olma imkanları böyük
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olduğu halda heç bir xarici təcrübədən istifadə edilməməsi, günün
tələblərinə uyğun məzunların hazırlanmamasna gətirib çıxarır. 
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sadiyyatına təsiri araşdırılmışdır. Bundan başqa, ölkələrdə düzgün
turizm siyasətinin müəyyən olunması və buna müvafiq olaraq turizm
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Turizm sənayesi dünya daxilində böyük bir sürətlə böyüməyə
davam edərkən; bu sektorun qarşılıqlarından daha çox faydalanmaq
istəyən ölkələr arasındakı rəqabət də artır. Bununla birlikdə turizmin
iqtisadi müvəffəqiyyəti, təsirli bir turizm siyasətinin varlığına
bağlıdır. Planlı bir turizm inkişafı yaşamış ölkələr, dünya turizmində
birinciliklərini davam etdirməkdədirlər. Turizmdə plansız bir bö -
yümə yaşamış ölkələrə baxdıqda isə, müasir dövrdə müxtəlif prob-
lemlərlə üzləşdikləri müşahidə edilir. Bu işdə, turizm siyasətində
iqtisadi müvəffəqiyyət şərtləri müzakirə edilir.

Müasir dövrdə turizm dünyanın ən əhəmiyyətli sektorlarından
biri halına gəlmişdir. Dünya daxilində getdikcə artan turizm tələbi
və turizm prosesinin səbəb olduğu maliyyə axını gətirməsi, sektorun
əhəmiyyətini hər keçən gün artırmaqdadır. Xüsusilə inkişaf etməkdə
olan ölkələrin inkişafı üçün lazımlı olan valyuta mədaxilinin təmin
edilməsində turizm böyük əhəmiyyət daşımaqdadır. Birləşmiş Mil-
lətlər Təşkilatının Dünya Turizm Təşkilatının (UNWTO) məlumat-
larına görə beynəlxalq turist axını 2013-cü ildə 5% nisbətində
böyüyərək 1 milyard 87 milyon nəfərə çatmışdır. Beləcə beynəlxalq
turist gəlişində əvvəlki illərə görə 52 milyon artım reallaşmışdır.

Avropa bölgəsi 2013-cü ildə 29 milyon artımla 563 milyon
turist sayına çatmış və beləliklə, dünya turizmindəki liderliyini
davam etdirmişdir. Avropa bölgəsini 248 milyon turist ilə Asiya -
Sakit okean, 169 milyon turist ilə Amerika, 56 milyon turist ilə
Afrika və 52 milyon turist ilə Orta Şərq bölgələri təqib edir (1).

UNWTO-nun 2013-cü ili üçün açıqladığı məlumatlarda
göstərilir ki, beynəlxalq turizm gəlirləri hələ kəskinləşməmiş ol-
maqla birlikdə, 2012-ci ildə dünya turizm gəlirinin 1 trilyon 75 mil-
yard dollara çatdığı ifadə edilir (2). Turizm sektoru, dünya ümumi
ixracatının 1,2 trilyon dollarını tək başına qarşılayır və bu rəqəm
dünya ixracat gəlirinin 5% -lik qisminə bərabərdir.

2022-ci ilə qədər turizm sektorunun illik ortalamasınn 4,2 %
nisbətində böyüyəcəyi gözlənilir. Bununla bərabər, dünya birliyinin
məşğulluğun 5%-li qismi, digər bir ifadəylə təxminən 255 milyon
adam turizm sektorunda çalışır.  

Azərbaycan Respublikası yüksək turist potensialının olmasına
baxmayaraq əvvəlki illərdə dünya turist bazarında böyük yer tut-
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murdu. Belə ki, 2011-ci ildə ölkəmizə gələn əcnəbi turistlərin sayı
1561.9 min nəfər olmuşdur və ÜTT-nin 2011-ci ilə olan məlumatına
əsasən Azərbaycana gələn xarici ölkə vətəndaşlarının sayı 1562.0
min nəfərə çatmışdır, bu isə dünya dövlətləri arasında 83-cü yer
deməkdir.  2011-ci ildə xarici ölkələrdən Azərbaycana gələn xarici
vətəndaşların sayı 2239,2 min nəfər, onlardan isə 1561,9 min nəfəri
(69,8 faiz) turizm məqsədilə gəlmişdir. Gələnlərin qalan hissəsi müx-
təlif məqsədlərlə Azərbaycana səfər etmişdir:  işgüzar turizm - 591,9
min nəfər (26,4 faiz), fərdi ziyarətlər - 374,7 min nəfər (16,7 faiz),
digər məqsədlər - 677,3 min nəfər (30,2 faiz). Xarici ölkələrə gedən
Azərbaycan vətəndaşlarının sayı isə 3550,2 min nəfər olmuşdur. Sta-
tistikadan göründüyü kimi, Azərbaycandan gedən turistlərin sayı
gəlmə turistlərin sayından 1.59 dəfə çoxdur. 

Son illərdə isə bu rəqəm xeyli dəyişmiş, turizm infrastruktur-
nun inkişafı və bu sahədə aparılan işlər ölkəyə turist axınını yarat-
mışdır. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 6 dekabr 2016-cı il
tarix li fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ixti-
saslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”
ndə əksini tapıb. Strateji Yol Xəritəsində qeyd edilib ki, Azərbaycan
üçün Körfəz regionu və MDB ölkələri kimi kütləvi turizm mənbələri
Körfəz regionu sayılır.   MDB üzvü olan Orta Asiya ölkələri və digər
kütləvi turizm mənbələrinin hər birindən Azərbaycana 2014-cü ildə
20000 nəfərdən az turist gəlib. Lakin bu cür tələb bazarlarından hər
biri Azərbaycanda turizm sektorunun genişləndirilməsi baxımından
unikal imkanlar təklif edir. Kütləvi turizm ölkələri blokundan 2014-
cü ildə xaricə ümumilikdə 450–500 milyon turist səfəri olub və bu
cür ölkədən gedən turistlərin ümumi sayında illik 4,2 faiz artım
müşahidə edilib. Körfəz regionu ölkələrinin vətəndaşları üçün hava
limanında viza rəsmiləşdirməsi təcrübəsinin tətbiqinə başlanıldıqdan
sonra həmin ölkələrdən Azərbaycana gələn turistlərin sayında ciddi
artım müşahidə edilib. Məsələn, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən
gələnlərin sayı 2014-cü ildə 821 nəfər olduğu halda, 2016-cı ilin
doq quz ayında 38931 nəfərədək artıb. Bundan əlavə, İraqdan gələn
turistlərin sayında son dövrlərdə müşahidə olunan artımı da qeyd

23



etmək olar. Bu trend Qərbdə yerləşən bir çox inkişaf etmiş turizm
məntəqələrinə nisbətən yaxın məsafədə yerləşən Azərbaycan üçün
belə bazar potensialının olduğunu göstərir. Bir sıra ümumi ənənələrə,
tarixi və mədəni cəhətlərə malik olan regionların bir çox ölkəsi üçün
Azərbaycan ixtisaslaşmış turizmdə (ən çox tələbatın olduğu sahə)
mərkəz rolunu oynaya bilər. MDB ölkələri də Azərbaycan üçün buna
bənzər unikal imkanlar təklif edir. MDB ölkələri ilə Azərbaycanı bir
çox ortaq tarixi-mədəni dəyərlərin birləşdirməsi, Azərbaycanın tu -
rizm təklifləri barədəhəmin ölkə vətəndaşları daha yaxşı məlumat-
landırıldığı təqdirdə, ölkəyə çoxlu sayda potensial turistlərin cəlb
edilməsinə səbəb ola bilər.  Əsas əhali mərkəzləri Azərbaycan üçün
mühüm turizm tələbi məkanlarıdır. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava
Limanından Körfəz regionuna, Asiya və Avropanın 26 əsas şəhərinə
uçuş məsafəsi qısamüddətlidir. Hazırda Bakı bu şəhərlərdən
mümkün turist sayı ümumilikdə 60 milyona yaxın olan 13-ü ilə bir-
başa hava əlaqəsinə malikdir.

Turizmin iqtisadiyyatda rolu, onun iqtisadi artımda, tarazlı
iqtisadi siyasətdə və beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə xüsusi çəkisi ilə
müəyyənləşir. İqtisadi artım ÜDM-in artımı və bu artımda turizm
sahəsinin rolu qiymətləndirilir. Bəzi ölkələrdə turizm dövlət büdcəsi -
nə olan daxilolmaların 15% və bəzən də daha çox hissəsini təşkil
edir. Turizm ümummilli məhsulun Fransada 7%-ni, Çexiyada 6%-
ni, Macarıstanda 8%-ni, İspaniya, İsveçrə, İtaliyada 13-17%-ni təşkil
edir. Kiprdə isə bu göstərici 20%-ə çatır. Azərbaycanda turizm üçün
xarakterik sahələrdə yaradılan əlavə dəyərin ölkənin ümumi daxili
məhsulunda xüsusi çəkisi 2013-cü ildə 3,6%, 2014-cü ildə 4,1%
təşkil etmişdir. İqtisadiyyatın əsasını neft sənayesi təşkil edən
ölkəmiz üçün bu rəqəm digər sahələrə nisbətən çox böyükdür.

Turizm siyasəti; "Bir ölkədə turizm fəaliyyətinin iqtisadi,
mədəni və ictimai faydalarını ən yüksək səviyyəyə çıxarmaq və xər-
clərini minimuma endirmək məqsədi ilə, sektorun inkişafını müəy -
yən hədəflər istiqamətində və müəyyən vasitələr istifadə edərək
istiqamətləndirməyi əsas götürən müdaxilələrin tamı", şəklində təyin
olunur (3). Bu müdaxilənin təməl hədəfləri aşağıdakı şəkildə sıralana
bilər:
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• Turizm siyasəti; turizmin ərz və tələb istiqamətindəki
vəziyyətini və mövcud şərtlərin islahını tələb edən səbəbləri
müəyyən edir;

• Turizm siyasəti; turizm sahəsində tətbiq olunmaqda olan və
təklif müdaxilələrin, alınacaq tədbirlərin edəcəyi təsirləri araşdırır;

• Turizm siyasəti; turizmin inkişafı üçün yeni hədəflər, va-
sitələr və imkanlar ortaya qoyur.

Planlı bir turizm inkişafını tələb edən çox sayda səbəblər
vardır. Çünki turizmin təmin etdiyi iqtisadi qazanclarla yanaşı, bir
sıra xərcləri də olduğu bilinməkdədir. Valyuta qazancı nəticəsində
ödənişlər tarazlığına təsiri, məşğulluq yaratması və əldə edilən tu -
rizm gəlirinin iqtisadiyyatda yenidən bölgüsü, turizmin iqtisadi
maraqlarının artımına gətirib çıxarır (4). Bununla yanaşı turizmə
həddindən artıq asılı olmağın təhlükəsi, inflyasiyaya səbəb olması
və ərazi qiymətlərinin bahalaşması, idxal meylinin artması, istehsalın
mövsümi olması və turizm investisiyalarının geri qayıtmasının uzun
sürməsi isə turizmin iqtisadi xərclərinin isə, birliklərin turizm inki -
şafına dair nəticələri yalnız iqtisadi təsir ölçüsündə dəyərlən -
dirmədiyini, sosial-mədəni və ekoloji təsirləri də nəzərə aldıqlarını
ifadə etməkdədir. Sosial-mədəni təsirlər; ənənəvi sənətlərin və
adətlərin yenidən canlanması, artan mədəniyyətlərarası ünsiyyət və
ənənəvi mədəniyyətlərdəki dəyişikliklərlə əlaqədardır. Ekoloji təsir
isə; parkları və təbii həyatın qorunması, sıxlıq, hava, su və səs-küy
çirkliliyi, təbii həyatın yox edilməsi kimi təsirlərdir. Necə ki, son il-
lərdə turizmin idarə edilə bilməz şəkildə böyüməsi, geri dönüşü
mümkün olmayan mənfi nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Xüsusilə,
təbii və mədəni irsin qorunması və ətraf çirkliliyi kimi qlobal ölçüyə
çatan bir sıra mövzular, cəmiyyətləri planlaşdırma mövzusunda daha
şüurlu və həssas davranmağa başlayar. Bu məzmunda turizm
siyasətində bəzi müvəffəqiyyət şərtlərindən bəhs edilir. 

Bəzi tədqiqatçılar, bu müvəffəqiyyət şərtlərini yeddi başlıq al-
tında qruplaşdırır. Bunlar: iqtisadi, sosial, hüquqi, əxlaqi müvəf-
fəqiyyət şərtləri, turizm sənayesi ilə ictimai rəhbərliyi arasında təsirli
bir dialoqun təmin edilməsi, digər sektorlarla olan bağlantıların
nəzərə alınması və turizm siyasətinin fəlsəfi bir əsasa söykənməsidir.
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Bu müvəffəqiyyət şərtləri bu şəkildə yekunlaşdırıla bilər:  Qlobal
Bazar Axtarışı İqtisadi müvəffəqiyyət şərtləri, ölkənin iqtisadi qu-
ruluşunun söykəndiyi məlumatlarla əlaqədardır. Bir ölkədə turizm
investisiyaları üçün lazımlı olan pul sərmayə və valyuta girişi buna
nümunə olaraq göstərilə bilər. Turizm siyasətinin müvəffəqiyyətinə
təsir edən ictimai şərtlər; ölkənin ictimai quruluşu, iş şəraiti, təhsil
səviyyəsi və turizm şüuru kimi işçilərdən meydana gəlir. Digər
tərəfdən turizm siyasəti ilə əlaqədar tədbirlər müəyyən bir hüquqi
çərçivə içində tətbiq olunur. Bu səbəbdən, turizm siyasəti ilə hüquq
arasında çox istiqamətli bir bağlılıq var. Məsələn, turistik fəaliy -
yətləri təşkil edən qanunvericilik olmadan bir siyasətin uğurundan
söz edilməyəcəkdir. Bununla birlikdə, hüquqi şərtlər özü ilə gətirdiyi
riayət zəruri hüquqi normalar və cəzalar ilə əxlaqi şərtlərin doğul-
masına səbəb olur. Turizm siyasətinin müvəffəqiyyət şərtlərindən
biri də, turizm sənayesi ilə ictimai rəhbərliyi arasında təsirli bir dialo -
qun qurulması ilə əlaqədardır. Turizmə istiqamətli qərarların alın-
masında son dərəcə əhəmiyyətli olan bu dialoq, ictimai və iqtisadi
demokratiyanın bir şərtidir. Turizm siyasəti ilə əlaqədar alınacaq
qərarlarda samballığının təmin edilməsi sektor və ictimai rəhbərliyi
arasındakı təsirli dialoqa bağlıdır. Bənzər şəkildə, təsirli bir turizm
siyasəti meydana gətirmənin və bunu tətbiqə qoymanın; şüurlu tu -
rizm sektoru səlahiyyətliləri, işçilər və yerli xalqa bağlı olduğunu
ifadə edilir. Bir sıra tədqiqatçılara görə isə, turizm həm yerli, həm
də milli ölçüdə gəlir yaradan bir fəaliyyət olduğundan, bir birlikdə
müvəffəqiyyətli bir turizm inkişafı üçün yerli xalqın dəstəklənməsi
əhəmiyyətlidir. Yerli xalq turizm inkişafı müddətində rolları
olduqlarını qəbul etdiklərində və turizmə qarşı müsbət tutuma sahib
olduqlarında turizm inkişaf edə bilər. Son olaraq isə, turizm siyasə-
tinin fəlsəfi bir əsasa söykənməsi lazım olduğu irəli sürülür. Bu, mü-
nasibətə görə turizm siyasətində fəlsəfi əsas ölkənin ümumi siyasi
rejiminin və ümumi iqtisadi siyasətinin dayandığı fəlsəfi əsaslardan
ayrı mütaliə edilməməlidir. Digər tərəfdən bir çox turizm ölkəsindəki
təcrübələr, ümumiyyətlə turizmə inkişafın ilk illərində müəyyən böl-
gələrin önə çıxdığını göstərir. Əldəki məhdud resursların rasional is-
tifadəsi baxımından belə bir yanaşmanın başlanğıcda doğru olduğu
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deyilə bilər. Ancaq ölkədə turizmin inkişaf inkişafının eyni is-
tiqamətdə davam etməsi, irəlidə həlli güclü olan problemlər doğura
bilər. 

Beynəlxalq turizm hərəkətlərinin genişlənməyə başlanması
1950-ci illərə aiddir. İkinci Dünya müharibəsindən sonra meydana
gələn iqtisadi, sosial, mədəni və siyasi dəyişmə və inkişaflar turizmə
təcil qazandırmış və turizm kütləvi bir fakt halına gəlmişdir.
Beynəlxalq turizm hərəkətlərinə qatılan adam sayı 1950-ci ildə 25
milyon olduğu halda, 2013-cü ildə bu rəqəm 1 milyard 87 milyon
adama çatmışdır. Beləcə aradan keçən 63 ildə təxminən 40 qat bir
artım reallaşmışdır. Turizm gəlirləri isə, 2 milyard dollardan 1 trilyon
75 milyard dollara çatmışdır. Digər tərəfdən, 2020 və 2030-cu illərə
bağlı təxminlərdə beynəlxalq turizm hərəkətlərinə qatılan adam
sayının müvafiq olaraq 1 milyard 400 milyon və 1 milyard 800 mil -
yon adama çatacağı gözlənilməkdədir (2). 

Hazırda, Azərbaycan Respublikasında da təsərrüfat fəaliyyə-
tinin əsas dairəsi kimi turizm böyük əhəmiyyət kəsb edir və bir sıra
xarakterik cəhətlərə malikdir. Turizm insanların, bütövlükdə
cəmiyyətin maraqlarının ifadəçisi, mikro və makro səviyyələrdə
gəlirlərin mənbəyi kimi çıxış edir. Bu sahə əmək tutumlu fəaliyyət
növü olduğundan, ölkədə əlavə iş yerlərinin açılmasında mühüm rol
oynayır, infrastrukturun, yerli sənayenin və xalq yaradıcılıq nü-
munələrinin inkişaf etdirilməsinə şərait yaradır, hotellərin tikintisini
sürətləndirir. Ümumdünya Turizm Təşkilatının 2020-ci ilə olan pro-
qnozlarına əsasən turistlərin sayı 1,6 milyard nəfərə çatacaq, gəlirlər
isə 2 trilyon dollar təşkil edəcəkdir. 

Ölkənin ÜDM-nin formalaşmasında, xarici ticarət balansının
aktivləşməsində turizm mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Lakin, turizm
ölkə iqtisadiyyatının hakim mövqelərində duran nəqliyyat və rabitə,
tikinti, kənd təsərrüfatı, əhaliyə istehlak mallarının istehsalı və s.
sahələrə güclü təsir göstərir, sosial-iqtisadi inkişafın özünəməxsus
katalizatoru kimi çıxış edir. Eyni zamanda, bu sahənin özünə də de-
moqrafik, təbii-coğrafi, sosial-iqtisadi, tarixi, dini, siyasi-hüquqi və
s. müxtəlif amillər təsir göstərir. Ümumdünya iqtisadi bazarının
məlumatlarına əsasən turizmin iqtisadi inkişaf göstəriciləri əksər
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ölkələrdə ən dinamik inkişaf edən sahə kimi daim artım tempinə ma-
likdir. Bu istiqamətdə xüsusi hazırlığı olmayan işçilər çoxluq təşkil
edir. Lakin bu o demək deyildir ki, turizm sahəsində yüksək ixtisaslı
əmək istifadə olunmur. Əksinə, turizm inkişaf etdikcə daha ixtisaslı,
peşəkar işçilərə tələb artır və iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayi -
sədə onun coğrafi miqyası da genişlənir. Dünyada turizmin inki -
şafına elmi-texniki tərəqqi, əhalinin yaşayış səviyyəsinin və onun
səmərəli asudə vaxtının, məzuniyyətinin artması, iqtisadi və siyasi
sabitlik kimi amillər təsir göstərir. Daxili turizmlə yanaşı, xarici tu -
rizmin inkişafı hər bir ölkə üçün onun iqtisadiyyatının fundamental
əsası hesab edilə bilər. Son dövrlərdə turizmdə işgüzar səfərlərin,
təqaüdçülərin və yaşlı nəslin səyahətlərinin rolu artmışdır. Bununla
əlaqədar beynəlxalq turizmin inkişafı bir çox amillərlə izah edilə
bilər:

1. İqtisadi inkişaf və sosial tərəqqi nəticəsində həm işgüzar,
həm də maraq dairələrinin artması ilə bağlı səfərlərin sayının çoxal-
ması;

2. Nəqliyyatın bütün növlərinin təkmilləşdirilməsi sayəsində
gediş-gəlişin ucuzlaşdırılması, əhalinin bütün təbəqələrinin bunlar-
dan istifadəsinə münbit şəraitin yaradılması;

3. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə fəhlə və qulluqçu-
ların sayının, maddi və mədəni səviyyələrinin yüksəlməsi, onların
dünyagörüşü və mənəvi dəyərlərinin artmasına səbəb olması. Bun-
dan başqa, əməyin intensivləşdirilməsi və işçilər tərəfindən uzun-
müddətli məzuniyyətlərin əldə edilməsi onların daha məzmunlu
istirahəti üçün əsas olmuşdur.

Dövlətlərarası əlaqələrin və mədəni mübadilələrin genişlən-
məsi turizmin inkişafına təkan vermişdir. Xidmətin inkişafı telekom-
munikasiya sahəsində texnoloji tərəqqini stimullaşdırmış, turizm
mübadilələrinin coğrafiyasını və miqyasını genişləndirmişdir.
Nəhayət, valyutanın ölkədən çıxarılmasına olan məhdudiyyətlərin
yumşaldılması və sərhəd rəsmiyyətlərinin sadələşdirilməsi turizmin
inkişafını stimullaşdırmışdır.

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 6 dekabr 2016-cı il tar-
ixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ixtisas-
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laşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə
əksini tapıb. Strateji Yol Xəritəsində qeyd edilib ki, Turizm Şurası
aidiyyəti dövlət qurumlarının, turizm təhsili müəssisələrinin, özəl
sektorun, vətəndaş cəmiyyətinin, Milli Turizm Təbliğat Bürosunun
iştirakı ilə turizm sahəsində peşə təhsili və təlimi proqramları ilə
bağlı işlərin əlaqələndirilməsi məqsədilə işçi qrup yaradacaq. İşçi
qrupu tərəfindən Yerli və xarici ölkələrdən dəvət olunmuş mütəxəs-
sislər işə cəlb ediləcək və təlimçilərin potensialının artırılması
məqsədilə “təlimçilər üçün təlim” yanaşması tətbiq ediləcək. Bundan
sonra digər ölkələrin təcrübəsindən yararlanmaqla, sektorda yeni və
təcrübəli əməkdaşlar üçün təlim modulları müəyyən ediləcək. Hədəf
ölkələrin dillərinin öyrənilməsi üçün dil kurslarının təşkilinə xüsusi
diqqət yönəldilməsi nəzərdə tutulub. Daha çox Qəbələ və Quba kimi
turizm regionlarında iri mehmanxanalarla əməkdaşlıq etməklə, pul-
suz və ya uyğun qiymətə dil, qonaqlama və yerli ixtisas kursları
təşkil ediləcək. Mövcud təhsil müəssisələrində turizm ixtisası üzrə
illik kvota və turizm sahəsi üzrə peşə təhsili və təlimi müəssisə lə -
rində internatura proqramlarının, o cümlədən regiondakı mehmanxa -
nalarda keçirilən yay təcrübə proqramlarının sayı artırılacaq. Eyni
zamanda, turizm sahəsində elmi tədqiqatların aparılmasına dəstək
məqsədilə bir sıra tədbirlərin görülməsi planlaşdırılır. Turizm
sahəsində təhsil beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılacaq və mü-
vafiq dövlət qurumları beynəlxalq akkreditasiya əldə etmək üçün
tədbirlər həyata keçirəcəklər. Bundan sonra, peşə təhsili müəssisələri
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yüksəksəviyyəli mehmanxana və
restoranlarla bir araya gətirilməklə, məktəblər və özəl sektor arasında
əməkdaşlıq gücləndiriləcək. Turizm təhsili alan bütün tələbə və şa-
girdlərin bu müəssisələrdə icbari təcrübə keçmələri təmin olunacaq,
həmçinin işçi qrup bunlarla bağlı digər lazımi tədbirlər də həyata
keçirəcək. Turizm və rekreasiya zonalarında Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə Azərbaycan Turizm və Menec-
ment Universitetinin nəzdində 5 regional turizm peşə məktəbinin
yaradılması nəzərdən keçirəcək. Həmin məktəblərə öz təcrübə baza-
sını qurmaq üçün torpaq sahəsi ayrılacaq və həmin torpaq sahəsində
dövlət–özəl tərəfdaşlığı modelinə əsaslanmaqla təcrübə üçün
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mehmanxana və restoranların yaradılması imkanları qiymətlən diri -
ləcək. Belə ki, regional peşə məktəblərinin hər birində eyni zamanda
təxminən 200 şagirdin təhsil alması, yaşaması və təcrübə keçməsi
məqsədilə həmin məktəblərin yanında 100–150 yerlik yataqxananın,
təcrübə mehmanxanasının və restoranın tikilməsi məsələsinə də
baxılacaq. 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxış Azərbaycanı
dünyada turistlərin ən çox üstünlük verdiyi 20 turizm məkanından
birinə çevirmək və mövcud turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə
göstəricilərinin maksimallaşdırılmasına nail olmaqdır. Bu məqsədlə
əsas tələbatın olduğu şəhər və ölkələrdə, eləcə də məşhur onlayn
platformalarda yüksəkhədəfli və yaxşı tənzimlənən marketinq təd-
birlərinə başlanacaq. Uzunmüddətli perspektivdə Azərbaycanın
səyahətçilər üçün regional qovşağa (“hub”) çevrilməsi məqsədilə
atar t  infrastrukturun bu üstünlüyündən istifadə ediləcək. Liberal-
laşdırılmış və rəqabətli aviasiya sektoru sayəsində 8 milyondan artıq
sərnişini qəbul edə və yola sala biləcək təbii uçuş zonasına çevirmək
hədəfi müəyyən olunub. Bu, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava
Limanı vasitəsilə sərnişin nəqliyyatının hazırkı səviyyəsini təxminən
dörd qat artırmaqla Bakını həm işgüzar, həm də istirahət məqsədilə
gələn turistlər üçün  atar t dayanacaq məntəqəsinə çevirəcək. Hava
nəqliyyatı əlaqəsindən başqa, Azərbaycan uzunmüddətli perspek-
tivdə ölkədə yüksəksürətli  atar və avtomobil yolu şəbəkəsinin də
inkişaf etdirilməsinə başlanacaq. Xarici turistləri cəlb etmək məq -
səd ilə qonşu ölkələrlə, məsələn, İranla dəmir yolu əlaqəsi güc -
ləndiriləcək, turistlərin ölkə daxilində şəhərdaxili və şəhərlərarası
rahat hərəkətinin təmin edilməsi üçün dəmir yolu və avtomobil yolu
şəbəkəsi, eləcə də metro sistemi yaxşılaşdırılacaq. Həm də qonşu
ölkələrə gedən turistlər üçün müvəqqəti dayanacaq məkanı kimi bir
günlük və ya daha uzunmüddətli səfərlərlə Xəzər dənizində kruiz
turlarının təşkilində Bakının mühüm rol oynaması qarşıya məqsəd
kimi qoyulub.Turizm sektoru üzrə müəyyən edilmiş on altı prior-
itetin həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanın real ÜDM-I 2020-
ci ildə 465 milyon manat artacaq, Bakı və digər bölgələrdə
pri o ritetlər həyata keçirilməklə, cəmi 35 min, bilavasitə turizm sek-
torunda isə 25 min iş yeri yaradılacaq. Bakıda mehmanxana və
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mehmanxana tipli müəssisələrdə xarici ölkə vətəndaşları üzrə
gecələmələrin sayının 2015-ci il üzrə təxminən 0,8 milyon gecədən
2020-ci il üzrə ən azı 3,65 milyon gecəyədək artırılacaq. Hər turistin
orta qalma müddətinin 2 gündən 3 günədək artırılacaq. Bakıda
mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş
xarici ölkə vətəndaşlarının sayının 2015-ci ildə 0,5 milyon nəfərdən
2020-ci ildə 0,9 milyon nəfərədək, yerləşdirilməyən xarici vətən-
daşların sayının isə 2015-ci ildə 0,8 milyon nəfərdən 2020-ci ildə
1,5 milyon nəfərədək artırılması nəzərdə tutulub. Tədricən aşağı
büdcəli gəlmə turizm göstəricisinin 265 minə çatdırılacaq. Sağlamlıq
obyektlərindən istifadə göstəricisinin hazırkı 40 faiz ilə müqayisədə
65 faizədək artırılması gözlənilir.  
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Mədəni-tarixi abidələrin Avropa turizmində
istifadə təcrübəsi

The experience of using cultural and historical monuments
in the tourism of Europe

Oб использовании культурно-исторических 
памятников в Европейском туризме

Xülasə: İnsanların yaşayış səviyyəsi yüksəldikcə, dünya -
görüşü və biliyi artdıqca onların mədəni-sosial həyatında da dəyişik-
liklər yaranır. Bu dəyişiklər isə mədəni turizmin inkişafı üçün əsas
situmuldur. Günümüzdə turizmin iqtisadiyyata böyük gəlir gətirən,
insanların həyat səviyyəsini yüksəldən, keçmişləri və bu günləri
haqqında daha çox məlumat almağa şərait yaradan sahəsi olan
mədəni turizm əsas diqqət mərkəzindədir. Bu məqalədə əsas tədqiqat
obyekti Avropada turistlərin diqqətini çəkmək üçün istifadə edilən
mədəni irsin önəmli faktoru olan mədəni-tarixi abidələrdir.

Açar sözlər: mədəni turizm, mədəni-tarixi abidələr, mədəni
irs, layihə, kilsə, muzey.

Abstract: The changes happen in people’s cultural and social
life while their living conditions, outlook and knowledge improve.
The changes are incentives for the development of cultural tourism.
Nowadays cultural tourism is the main focus of tourism that brings
an income to economy, improves people’s standard of living, creates
an available environment for studying about the past and present.
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The main object of the research is cultural and historical monuments
being an important factor of cultural heritage that are used in Europe
for attracting tourists’ attention. 

Key words: cultural tourism, cultural and historical monu-
ments, cultural heritage, project, museum.

Резюме: изменения происходят в культурной и общест -
венной жизни людей, в то время как их условия жизни, перс -
пектива и знание улучшаются. Изменения - стимулы для
развития культурного туризма. В наше время культурный ту-
ризм - главный центр туризма, который приносит доход эконо-
мике, улучшает уровень жизни людей, создает доступную
окружающую среды для изучения прошлого и настоящего. Объ-
ект исследования - культурные и исторические памятники, яв-
ляющиеся важным фактором культурного наследия, которые
используются в Европе и для того, чтобы привлечь внимание
туристов.

Ключевые слова: культурный туризм, культурные и ис-
торические памятники, культурное наследие, проект, музей.

Yaradıcılığın əsas göstəricisi olan mədəniyyət innovativ və
biliyə əsaslanan iqtisadiyyat  yaratmaqda mühüm rol oynayır.
Kreativ əsərlərin daha çox olduğu ölkələr iqtisadi cəhətdən  hər
zaman digərlərindən daha müvəffəqiyyətli olmuşdur. Bu yaradıcı
əsərlər də hər bir ölkənin mədəni irsini formalaşdırır. Ölkədən ölkəyə
dəyişən, hər ölkəyə aid özəllikləri əks etdirən sənət əsərləri, memar-
lıq abidələri, milli rəqslər, musiqi, heykəltaraşlıq nümunələri və bu
kimi ünsürlər həmin ölkənin dəyərlərini yaradır ki, buna da “Mədəni
irs” deyilir. Mədəni irs dünya xalqlarının keçdiyi həyat yolunu canlı
şəkildə əsk etdirməklə yanaşı, iqtisadiyyatlarının inkişafında da əsas
faktor olaraq qalır. Mədəni irsdən davamlı istifadə həmin ölkənin
səfər edilməsi və yaşanılması üçün məşhur destinasiya olmasını
təmin edən əsas faktordur. Bu istifadə isə turizm sənayesi vasitəsilə
həyata keçirilir.

“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması” haqqında Azər-
baycan Respublikasının Qanununda göstərildiyi kimi mədəni irsin
ən tanınmış nümunələri olan mədəni-tarixi abidələr daşınar (səyyar)
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və daşınmaz(stasionar) olmaqla iki yerə ayrılır. Daşınar abidələr
muzeylərdə, arxivlərdə, fondlarda, sərgilərdə və digər münasib yer-
lərdə, daşınmaz abidələr əksər hallarda arxeoloji və memarlıq
abidələri olmaqla olduğu və inşa edildiyi yerlərdə qorunur [1]. 

Mədəni-tarixi abidələr turizm sektoru üçün cazibə mərkəzi
olaraq dəyərləndirilir. Bütün dünyada bu cür abidələr başlıca gəlir
mənbəyi olduğuna görə, eyni zamanda ölkələrin tarixini və mədə -
niyyətini, bir sözlə imicini tanıtmaqda böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi -
nə görə həmin ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qorunur
və inkişaf etdirilir. Mədəni-tarixi abidələrin regionlar üzrə paylan-
ması fərqli olsa da, çoxluq turizm üzrə dünyada birinciliyini qoruyan
Avropa regionunun payına düşür. Avropa qitəsi bir çox dəbdəbəli
sarayları, möhtəşəm kilsələri və rəngarəng muzeyləri ilə milyonlarla
turisti özünə cəlb etməyi bacarır. 

Mədəni turizmin iqtisadi və sosial əhəmiyyətini getdikcə daha
çox anlayan Avropa ölkələri bir sıra inkişaf layihələri həyata keçirir-
lər ki, bununla da onlar həm öz ölkələrinin mədəni irsini qoruyur,
həm də böyük məbləğdə qazanc əldə edirlər. Ən yaxşı tanınan və
avropalılar tərəfindən ən çox bəyənilən layihələrdən biri geniş vüsət
alan “Avropa Mədəniyyət Paytaxtı” layihəsidir. Bu layihə Avropa
şəhərlərinin və regionlarının uzunmüddətli inkişafına öz töhfəsini
verir. Layihənin əsas məqsədi Avropanın zəngin, bir-birindən fərqli
mədəni irsini inkişaf etdirərək ortaq mədəni dəyərləri paylaşmaq və
qeyd etmək, şəhərlərin inkişafında mədəniyyətin rolunu artırmaqdır. 

1985-ci ildə əsası qoyulan layihənin 2015-ci ildə 30 illiyi qeyd
olundu. Bu müddət ərzində 50-dən çox Avropa şəhəri mədəniyyət
paytaxtı seçilmişdir. İspaniyanın San Sebastian və Polşanın Vrotslav
şəhərləri 2016 Avropa mədəniyyət paytaxtları elan edilmişdir.
Mədəniyyət paytaxtı seçilən şəhərlərə Avropa Birliyi tərəfindən 1.5
milyon avro dəyərində qrant verilir, bu isə maliyyə yardımının
sadəcə kiçik bir hissəsidir. Ümumi dəyər 6 və 100 milyon avro
arasında dəyişir. 

Mədəniyyət paytaxtı seçilən şəhərlərə gələn turistlərin sayı da
nəzərə çarpacaq dərəcədə artır. Şəhər sadəcə  paytaxt seçildiyi ildə
yox, sonrakı illərdə də turizm sənayesi vasitəsilə  böyük gəlirlər
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qazanır. Ziyarətçilərin artması səbəbilə özəl sektor mədəni irs sahəsi -
nə sərmayə qoyur. Belə ki, Belçikanın Mons şəhəri il ərzində 5 mu -
zey, 2 konsert zalı və 1 konfrans mərkəzi açmış, Norveçin Stavanqer
şəhəri 2010-cu ildə  50-dən çox ölkə ilə mədəniyyət üzrə əməkdaşlıq
etmiş, Fransanın Marsel şəhəri 2013-cü ildə 11 milyon ziyarətçini
cəlb etmiş, Macarıstanın Peks şəhərində gecələmələrdə 27% artım
müşahidə olunmuşdur. Beləliklə, Avropanın mədəniyyət paytaxtı
adına layiq görülən şəhərlər nəinki Avropada, eləcə də bütün
dünyada tanınır və bu ad əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə,
onların mədəni irsə daha həssas yanaşmasına, onun qorunması və
inkişafında iştirak etməsinə, turizm sənayesinin daha da inkişafına
səbəb olur. 

“Avropa İrs Günləri” Avropa vətəndaşları tərəfindən ən geniş
şəkildə qeyd edilən mədəni hadisədir. Avropa Şurası 1985-ci ildə  bu
hadisənin keçirilməsi üçün təşəbbüs göstərmiş, 1999-cu ildə isə
Avropa Birliyi də bu fəaliyyətə qoşulmuşdur. 50 ölkədə baş verən
bu hadisədə mədəni-tarixi abidələrə giriş sərbəst olur ki, bu minvalla
da insanlar ortaq mədəni dəyərləri haqqında yeni məlumatlar öyrənir
və mədəni irslərini qorumaqda birbaşa iştirak etmələri üçün həvəs-
lənirlər. Hər il 20 milyondan çox insan bu təşəbbüsdən yararlanır.
“Avropa Miras Günləri” layihəsinin əsas məqsədi avropalıları zəngin
mədəni irsləri barəsində maarifləndirmək, Avropa hüdudları çərçi -
vəsində tolerantlığı artırmaq, mədəni irsin təhlükələrə qarşı qorun-
ması haqqında ictimaiyyətə və rəsmi orqanlara məlumat vermək,
Avropa ölkələrini baş verən iqtisadi, sosial və siyasi dəyişikliklərə
cavab verməyə dəvət etmək və s.dir. Bu isə öz növbəsində Avropa
daxilində mədəni turizmin inkişafına səbəb olur [2].

Avropanın 2010-2020-ci illəri əhatə edən maliyyə yardımı
proq ramının prioritetlərindən biri də mədəni irs üzrə menecmentdir.
2007-ci ildən 2013-cü ilə qədər Avropa Regional İnkişaf Fondu
mədəni irsin qorunmasına 3.2 milyard avro, mədəni infrastrukturun
inkişafına 2.2 milyard avro və mədəni xidmətlərə isə 553 milyon
avro ayırmışdır. Bu sərmayələr mədəni-tarixi abidələrin əhali üçün
əl çatan olmasına öz töhfəsini verir.
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“Europeana layihəsi” Avropanın daşına bilən abidələrini
rəqəmsallaşdıraraq dünyanın istənilən nöqtəsində olan insanlar üçün
əl çatan edir. Europeana.eu internet portalının əsası 2008-ci ildə
qoyulmuşdur, bu gün isə Avropa üzrə 2500 mədəni müəssisənin
kolleksiyalarından 30 milyon abidəyə qəbulu təmin edir. Bu kollek-
siyalar adətən muzeylərdən, qalereyalardan, kitabxanalardan və bu
kimi yerlərdən olan abidələrdir. Nəticədə isə internet portalı vasi tə -
silə Avropanın mədəni irsi haqqında ətraflı məlumat əldə edən və vi -
zual şəkildə görməyə müvəffəq olan insanlarda bu daşına bilən
abidələrə sahib olan ölkələri canlı şəkildə görmək və abidələrin ol -
duğu məkanlara gedib yaxından tanış olmaq həvəsi yaranır [2, s.12].

Mədəni irsin qorunması və turizmdə istifadəsinə stimul verən
layihələrin yaradıcısı olan Avropa sadəcə mədəni turizm baxımından
yox, eyni zamanda turizmin bütün növləri üzrə dünyada liderliyini
qoruyur. Avropa regionunda Qərbi Avropa turizm sahəsində xüsusilə
fərqlənir. Qərbi Avropada və dünyada gələn turistlərin sayına görə
birinci yeri 40.000-dən çox abidəyə, Yunesko tərəfindən qorunan 38
mədəni abidəyə, 8000  muzeyə sahib olan Fransa tutur. 

Fransanın paytaxtı, “İşıqlar şəhəri”, “Sevgi şəhəri”, “İncəsənət
paytaxtı” adları ilə dünyada tanınan Paris, rəngarəng abidələri ilə
milyonlarla turistin diqqətini çəkir. Bu abidələr arasında özünəməx-
sus yer tutan Eyfel Qülləsi 1886-1889-cu illərdə mühəndis Gustav
Eyfelin dizaynına əsasən inşa edilmişdir. Hal-hazırda edilən əla və -
lərlə 324m hündürlüyündə olan bu mədəni-tarixi abidə Parisdə birin -
ci, dünyada isə beşinci ən hündür tikili sayılır. 1889-cu ildən
dün  ya nın hər yerindən təxminən 250  milyondan çox insan Eyfel
Qülləsini ziyarət etməyə gəlib. Hər il Fransanın simvolu olan bu
abidəni demək olar ki, 7 milyon turist ziyarət edir və onların 90%-i
beynəlxalq turistlərdir. Fransa hökuməti bu abidəni cazibə mərkəzi
kimi saxlamaq üçün hər 7 ildən bir 60 t boyadan istifadə edərək
boya yır. Eyfel qülləsi bir sıra beynəlxalq əhəmiyyəti olan hadisələrin
səhnəsi kimi istifadə edilmişdir ki, bu da daha çox turistin diqqətini
özünə çəkir. Bunlara işıqların nümayişi, Qüllənin 100 illiyi, 2000-
ci il atəşfəşanlıq, 120-ci ad günü üçün çoxrəngli qüllə və s. misal
göstərmək olar [5].

36



Eyfel Qülləsi ilə yanaşı dünyada ən məşhur və ən böyük
muzeylərdən biri olan  Luvr mədəni turizmin əsas cəlb etmə mən-
bəyi olan mədəni-tarixi abidələrin bariz nümunəsidir. 1793-cü ildə
açılan Luvr muzeyində 35.000 daşınar abidə nümayiş etdirilir.
Leonardo Da Vinçinin “Mona Liza” əsəri və II Ramzesin cəvahiratı
kimi bəzi məşhur abidələr bu muzeydə saxlanılır ki, elə bunlar tur-
istləri buraya gəlməyə vadar edir. Parisdə yerləşən Versal sarayı, VIII
ərsdə əsası qoyulan Abbaye de Seynt-Mişel, Fransa bağı, Notr Dam
kilsəsi də turistləri ölkəyə cəlb etmək üçün istifadə olunan tanınmış
abidələrdir.

Fransadan sonra ən çox turist cəlb edən Avropa ölkəsi olan İs-
paniyada mədəni turizmin bənzərsiz incisi hesab edilən Əlhambra
sarayı “Min bir gecə” nağıllarındakı sarayları xatırladır. Qranada
şəhərində Nəsrid sülaləsinin ilk sultanı olan Ələhmər 1238-ci ildə
bu sarayın inşasına başlayır. Saray kompleksi İslam memarlığının
bütün dünyada məşhur olan, milyonlarla turisti heyran edən
əvəzedilməz mədəni-tarixi abidəsidir. 1984-cü ildə Dünya Mədəni
İrs siyahısına daxil edilən Əlhambra saray kompleksi 3 hissədən
ibarətdir : Kral sarayı, Mərasim sarayı və Sultanın özəl məhəllələri
sayılan Şirlər sarayı. Xaricdən sadə tikilini əks etdirən qalalardan,
binalardan, bağlardan və fontan meydanlarından ibarət olan bu saray
kompleksinin daxili olduqca mürəkkəb quruluşa malikdir. Alcazaba
qalası, Rauda qalası, digər qala tipli tikililər və saray əhlinin dincəl -
məsi üçün inşa edilən Generalifedan ibarət olan Əlhambra saray
kompleksi İspaniyada ən çox ziyarət edilən abidədir. Burada xüsusi
ziyarətlər bölməsi yaradılmışdır, müəyyən dövrlərdə isə sərgilər
keçirilir, hər ay xüsusi mənzərə, muzey obyekti, xüsusi bitki seçilir
və biletlər satılır [6].

Prado muzeyi isə dünyada ən tanınmış muzeylərdən biridir.
İlk dəfə 1819-cu ildə ictimaiyyətə açıq elan olunan Madriddə yer-
ləşən muzeydə Bosch, Titian, El Greco, Rubens, Velaskes və Qoya -
nın şah əsərlərinin kolleksiyası saxlanılır. İspaniyanın incəsənət
mirasını dünyaya sübut edən Prado muzeyi İspaniyanın ən çox zi-
yarət edilən muzeyidir. 2007-ci ildə memar Rafael Moneo tərəfindən
dizayn edilən muzeyə əlavə edilmiş yeni binada isə müvəqqəti
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sərgilər keçirilir. Cazibədar təbiətə və nəfəskəsən mədəniyyət nü-
munələrinə sahib olan İspaniyada mədəni-tarixi abidələr həvəskarı
olan turistlər üçün Əlhambra saray kompleksi və Prado muzeyindən
başqa bir çox möhtəşəm abidələr də vardır. Qalisiyadakı XI-XII əsr -
lərə aid Santiago kilsəsi, İspan krallarının yay evi olan San Lorenzo
de El Escorial, Bilbaoda yerləşən qeyri-adi dizayna malik Guggen-
heim muzeyi, Toledonun qədim şəhəri, Əndəlusun ağ şəhərcikləri
və digər  məşhur abidələr bu ölkəni ikinci ən çox səfər edilən Avropa
ölkəsi edir [7].

Başdan ayağa hər daşında tarix yatan Roma  Avropanın ən par-
laq, ən canlı şəhərlərindən biridir. Burada avropalıların tarixini əks
etdirən Kolizey amfiteatrı, Forum, Panteon kimi abidələr turizmin
başlıca gəlir gətirən mənbələridir. Eramızın I əsrinə aid olan Kolizey
amfiteatrı dağıntılara məruz qalmasına baxmayaraq hələ də orjinal
formasını qoruyaraq əsas turist cəzb etmə mərkəzlərindən biri ol-
mağa davam edir. Amfiteatr 186 m uzunluğa, 156 m enə sahibdir.
Tikilməsində əsas məqsəd xalqın oyuna və tamaşaya olan istəyini
təmin etmək olmuşdur. Yaxınlığında isə Konstantin tağı və ya Zəfər
tağı yerləşir. Digər məşhur abidə olan Forum isə Roma imperiyası
və Qərb dünyasının tarixini özündə yaşadır, çünki Romanın siyasi
və dini həyatı burada mərkəzləşmişdi. Şəhərin ən məşhur abidə -
lərindən biri də Tveri fontanıdır ki, bu abidə 17-ci əsrin şah əsəri
sayılır və filmlərdə də fontana qəpik atmaq adəti əks olunur. 

Papa tərəfindən idarə olunan və dünyanın ən kiçik müstəqil
dövləti olan Vatikan qala divarları ilə əhatə olunmuşdur. Daxildə isə
Vatikan sarayları və bağları, Müqəddəs Peter Bazilikası və Meydanı
yerləşir. Müqəddəs Peter Bazilikasının daxilində Mikelancelonun
şah əsəri sayılan Pieto yerləşir. Məhz bu abidəni görmək üçün buraya
milyonlarla turist gəlir.

Venesiyanın ən məşhur kilsəsi Müqəddəs Mark Bazilikası
Konstantinapolun süqutundan sonra Venesiya gəmiləri ilə daşınan
qənimətlə dekorasiya olunmuşdur. Günbəzləri və divarları əhatə
edən qızıl mozaikaların sahəsi 4240 m2 –dir. Doqların sarayı isə öz
qeyri-adi quruluşu, ölçüsü və zərifliyi ilə ziyarətçiləri öz təsiri altına
alır.
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Uzun illərdir ki, Avropanın ən çox səfər edilən turist desti-
nasiyalarından biri olan Birləşmiş Krallıq qalalardan tutmuş qalereya
və muzeylərə qədər zəngin mədəni irsə sahibdir. Stonehenge abidəsi
İngiltərənin ən məşhur qədim abidəsidir. Eramızdan əvvəl 3000-
1500-ci illər arasında yerləşdirilən tikinti texnikası hələ də tam
müəyyənləşdirilməyən asılı daşlardan ibarət olan abidə ən məşhur
turist atraksionlarından da biridir. Bukingem sarayı 1837-ci ildə tiki -
lib və Kraliçə Elizabetin taxta çıxmasından bəri kral ailəsinin
iqamətgahı olub. Turistlərinin diqqətini əsasən mühafizəçilərin
dəyiş məsi mərasimi çəkir. 

Qədim dünyaya aid 13 milyondan çox əsəri qoruyan Britaniya
muzeyi Assuriya, Babil, Çin və digər dövlətlərin  çox dəyərli əsər-
lərini turistlərə nümayiş etdirir. Buraya gələn turistlər ilk öncə Elgin
mərmərini ( mərmər heykəllər qrupu), Rosetta  daşını, II Ramzesin
büstünü, Misir mumyalarını və Mildenhall xəzinəsini görmək üçün
tələsirlər. Big Ben adı ilə məşhur olan abidə Vestminister sarayının
şimal qurtaracağında yerləşir. Kral ailəsinin üzvlərinin toyunun
keçirildiyi Vestminister monastrı da məşhur mədəni-tarixi abidə lər -
dən biridir. Məşhur Trafalqar meydanı, Çörçilin müharibə otaqları,
Viktoriya və Albert muzeyi, Müqəddəs Paul kilsəsi, Milli Qalereya
kimi bir çox mədəni-tarixi abidələr mədəni turistlərin əsas maraq
obyektidir.

Möhtəşəm təbii gözəlliyi ilə yanaşı qədim kilsələrə, əzəmətli
saraylara, tarixi şəhərlərə və kəndlərə sahib olan Almaniya ən çox
səfər edilən Avropa ölkələri arasındadır. Paytaxtı Berlinin simvolu
olan Brandenburg darvazasını nəinki turistlər, Bill Klinton və Barak
Obama  kimi məşhur şəxslər də ziyarət edirlər. Berlinin Muzey
adasında isə şəhərin ən qədim və vacib muzeylərinin çoxu - Qədim
Muzey, Yeni Muzey, Milli Qalareya, Bode muzeyi və Perqamon
muzeyi yerləşir. 1989-cu ildə sökülənədək 155 km uzunluğunda olan
Berlin Memorial Divarının divar yazıları ilə əhatə olunmuş çox kiçik
bir hissəsi qalmışdır və bu hissə  mədəniyyət nümunəsi kimi qorunur.
Berlinin ən qədim meydanlarından biri olan Gendarmenmarkt isə 3
böyük tarixi binası ilə məşhurdur. XVIII-XIX əsrə aid olan bu
abidələrə  Konzerthaus (konsert zalı), Fransız və Berlin Kilsəsi daxil -
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dir. Köln şəhərinin ən diqqətəlayiq abidəsi isə qotik üslubunun şah
əsəri sayılan, Avropanın ən böyük kilsələrindən biri olan Köln kil-
səsidir. Füssen şəhərinin Noyşvanştayn qəsri də xüsusilə yay ay-
larında turistlərin maraq obyektidir. Bu qəsrin inşasına 1869-cu ildə
Bavariya kralı II Lüdviqin sifarişi ilə başlanıldı. Hal-hazırda  bəzi
abadlaşdırma işləri həyata keçirildiyinə görə turistlərə limit qoyul-
muşdur.

Beləliklə, qeyd edilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki,
mədəni turizminin inkişaf etdiyi Avropada bu sahəni daha da inkişaf
etdirmək üçün yeni yollar axtarılır və böyük layihələr həyata keçir-
ilir. 

Ədəbiyyat 

1.Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azər-
baycan Respublikasının Qanunu, 1998, s.1

2.Mapping of Cultural Heritage actions in European Union
policies, programmes and activities, 2014, 27s

3.Cultural Heritage Tourism, 2014, 64s
4.Heritage Counts on, 2015, 48s
5.http://www.toureiffel.paris/en/everything-about-the-

tower/the-eiffel-tower-at-a-glance.html
6.https://www.alhambradegranada.org/en/info/ specialvis-

its.asp
7.http://www.spain.info/en/consultas/arte/museos.html?c1=Ar

t&c2=Museums&c3=Art&tv=i&rpp=24&start=
8.http://www.planetware.com/europe-travel.htm

40

Bahadur Bilalov, Günel Muradova



UOT-9:91:910:4 
Лейла САЛМАНОВА

Азербайджанский Университет Туризма и Менеджмента
l.salmanova@tourism.edu.az

Наталья ОХОТИНА 
Поволжский Государственный 
Технологический Университет, 

Россия, г. Йошкар-Ола, 
leylasalmanova1@yahoo.com 

История развития туризма в Азербайджане

Azərbaycanda turizmin inkişaf tarixi
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Резюме: В статье рассматривается основные этапы ста-
новления и развития туризма Азербайджана с древних времен
по нынешний период. Характеризуются основные  особенности
каждого периода. Отмечается , что расположение страны на пе-
ресечении Западной и Восточной цивилизаций и на коммуни-
кационном перекрестке, наличие природных туристских
ресурсов обусловили предпосылки потоку путешественников,
созданию инфраструктуры.

Ключевые слова: туризм, развитие туризма, Азербай-
джан,  наличие туристских ресурсов, создание инфраструк-
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Xülasə: Məqalədə Azərbaycanda qədim dövrlərdən indiyə
kimi turizmin inkişafının təşəkkülün və inkişafının əsas mərhələləri
nəzərdən keçirilir. Hər bir dövrün əsas xüsusiyyətləri səciyyələnir.
Qeyd edilir ki, ölkənin Şərq və Qərb mədəniyyətinin və rabitə
xətlərinin kəsişməsində yerləşməsi, təbii turist ehtiyatlarının olması
səyyahların axını, infrastrukturun yaradlması üçün zəminləri
şərtləndirirdi.
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Abstract: The article reviews the main phases of the appea -
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lers and the establishment of the infrastructure. 

Keywords: tourism, development of tourism, Azerbaijan,
touristic reserves, establishment of the infrastructure.

Азербайджан — древняя страна, по территории которой
проходили торговые пути, и с древних времен здесь осуществ-
лялись массовые путешествия. В истории путешествий и госте-
приимства Азербайджан занимает достойное место. 

Целью статьи является изучение основных этапов разви-
тия туризма и гостеприимства в Азербайджане, которых можно
выделить четыре этапа.

Первый этап охватывает период с древних времен до на-
чала ХIX века.  В древние времена первые путешествия в
Азербайд жан были торговые, религиозные, политические и поз -
на вательные. Одним из первых путешествий можно считать
поход торговых караванов, проходящих через территорию Древ-
него Азербайджана. Торговая дорога караванов, которая была
названа известным немецким исследователем и географом
Ф.Ф.Рихтофеном «Шелковый путь», проходя через Среднюю
Азию и Азербайджан, соединяла Китай со странами Передней
Азии и Средиземноморья

[1,с.65]. Будучи уникальным созданием в истории челове-
чества, «Великий Шелковый Путь» оказал большое влияние на
историю и культуру многих стран, в том числе Азербайджана.

По многочисленным арабским источникам, города Азер-
байджана выступали в качестве пунктов назначения на много-
численных трассах ВШП. Северные города Азербайджана,
находящиеся на трассе «Шелкового пути»: Тебриз, Магара,  Ар-
дебиль, Гянджа, Нахичевань,Ордубад, Нуха (Шеки) и другие
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превратились в центры торговли. В результате в Средние века
Азербайджан наладил всесторонние торговые отношения со
многими восточными и западными странами. В эти страны из
Азербайджана экспортировали нефть, ковры, украшения, пред-
меты ремесла, шафран, соль и др.

Караванная торговля считалась важным источником до-
хода страны, поэтому государство оказывало всестороннее со-
действие для ее развития. Строились надзирательные пункты
для обеспечения безопасности купцов и караванов. Караваны
сопровождались вооруженным конвоем. Существовал специ-
альный «страховой полис» на случай потери товара, ремонти-
ровались дороги, строились базары с куполами, мосты, рабаты,
караван-сараи, используемые в качестве гостевых домов, изда-
вались карты с указанием важных торговых пунктов и путей
Средиземноморья [3, с.123].

Второй этап – нахождение Азербайджана в составе Рос-
сийской империи (1806–1918). В 1806 году вхождение Бакин-
ского ханства в состав России послужило причиной развития
капиталистических отношений. Слава Бакинской нефти способ-
ствовала потоку специалистов из разных стран мира в Баку. Ба-
кинская нефть оказала сильное влияние на развитие экономики
всего Кавказа.

За короткое время была построена железная дорога Баку
–Тифлис, и в 1883 году по этой дороге отправился первый гру-
зовой поезд. [2, с.56]. В 1890 году в Одессе был создан Крым-
ский горный клуб. Были открыты его филиалы в Ялте и в
Севастополе [2, с.78 ]. Этот клуб занимался организацией похо-
дов в различные горы.

Крымский клуб широко распространил свою деятельность
на Кавказе и позднее его назвали Крымско-Кавказским горным
клубом. В 1908 году в Баку был открыт филиал Крымско-Кав-
казского клуба, поэтому начало истории организованного ту-
ризма в Азербайджане можно отнести к этому году. Перед
бакинским филиалом клуба стояли задачи по организации экс-
курсий и ведение исследовательских работ на Кавказе. Пред-
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ставители филиала организовали экскурсии на марганцовые
рудники Одессы, Нового Афона, Чиатура и в другие районы
Южного Кавказа.

Начиная с XIX века экскурсии, походы и путешествия ис-
пользовались как средства обучения в средних и специализиро-
ванных школах и в высших учебных заведениях, а также для
собрания научно-географической и крае – ведческой  информа-
ции о различных районах России, включая Азербайджан.

Третий этап – период советской власти (1920–1991). Для
развития массового туризма в 1928 году при Центральном ко-
митете комсомола было создано туристское бюро [1, с.34]. Его
обязанностью было объединить всех энтузиастов туризма в
новом движении. Комсомольские организации в Азербайджане
начали активно участвовать в развитии туристско-экскурсион-
ного дела среди молодежи. Это движение называлось «Проле-
тарский туризм».

Созданное в 1928 году акционерное общество «Советский
турист» (Совтур) начало заниматься организацией и развитием
туризма в стране. Целью общества было создание на террито-
рии Советского Союза туристских баз и сети маршрутов, раз-
витие нового планового туризма. Туристские общества
«Про летар» и «Совтур» поставили перед собой задачу превра-
тить туризм в массовое движение и повысить его политическую
и культурную роль в обществе [2, с.87]. В стране была создана
специальная организация для оказания необходимой помощи в
организации детского туризма – Центральная Туристическая
Станция Детской Экскурсии [3, с. 87]. Организация упраления
и развития туризма в Азербайджане была частью советской ту-
ристской системы. География экскурсий постепенно расшири-
лась. В летний сезон организовывались экскурсии с целью
отдыха в Мардакане, Шувалане, Бузовне, Туркане, Зыхе, на ост-
рове Артем и в Шыхове.

С 1936 года республиканские туристско-экскурсионные
учреждения начали свою деятельность в составе Совета проф-
союзов Азербайджана. По линии профсоюзов в 1938–1941

44



годах был организован одинодневный отдых для тружеников
Баку на турбазах Бузовны, а для тружеников Кировабада и Хан-
лара — на турбазах Ганджикенда и Гейгеля.

Во время  Великой Отечественной войны  в Азербай-
джане, как и во всем Советском Союзе, туристские организации
и предприятия приостановили свою деятельность. После по-
беды в войне как во всех отраслях народного хозяйства, так и в
туризме начался период восстановления. В 1950 году была соз-
дана Бакинская туристская база [1, с.23].

Учреждение «Экскурсии и Туризм Азербайджана» в 1962
году было переименовано в Совет по туризму, а в 1969 году —
в Совет по туризму и экскурсиям Азербайджанской ССР [1,
с.97]. В последующие годы в сфере туристско-экскурсионной
деятельности в Азербайджане произошли прогрессивные изме-
нения. Материальная база туризма из года в год улучшалась, для
организации отдыха тружеников были созданы такие новые
формы, как туристские поезда, чайные корабли, была предло-
жена новая услуга — каботаж на Каспийском море и др.

В 1970–1987 годах развитие туризма продолжается в пла-
новом порядке [2, с 65 ] органами управления туризмом. Этот
период характеризуется как развитие социального туризма в
стране. В эти годы наряду с развитием внутреннего туризма
предусматривается расширение иностранного туризма. С этой
целью в 1959 году в Баку было создано международное турист-
ское бюро «Спутник» в поселке Зугульба, которое в дальней-
шем было преобразовано в Международный центр Молодежи.

С целью расширения материально-технической базы ино-
странного туризма в 1973 году в Баку была сдана в эксплуата-
цию самая большая гостиница «Азербайджан», вместимостью
1042 мест, а 1978 году — гостиница «Москва»   на 200 мест, она
была передана акционерному обществу «Интурист» [1, с.45].

Кроме иностранных туристов, эти предприятия обслужи-
вали туристов и участников культурных и спортивных меро-
приятий и т. д. из других республик СССР. По линии профсоюза
для качественного обслуживания иностранных туристов в Азер-
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байджане было создано Бакинское бюро внешнего туризма в со-
ставе Совета экскурсий и туризма Республики [2,с.82 ]. Все эти
мероприятия обуславливали развитие иностранного туризма в
Азербайджане и увеличение количества международных ту-
ристских маршрутов .

Важным событием в развитии туризма в республике было
решение, принятое под руководством первого заместителя пред-
седателя Совмина СССР Гейдара Алиева о «Создании на Азер-
байджанских берегах Каспийского моря Курортной зоны
Все союзного значения» и Указ № 381 Совета Министров Аз.
ССР от 2 октября 1984 года «Схема развития туризма в Респуб-
лике Азербайджан до 2000-х годов» .

Четвертым этапом считается период с 1991 года (после
восстановления независимости) до нынешних дней. После раз-
вала СССР и восстановления независимости Азербайджана в
определенный период туризм остался вне внимания. Однако бо-
гатейшие и уникальные туристские ресурсы, имеющиеся в
стране, определяют наличие особого отношения к туристской
отрасли .

С целью развития туризма органы законадательной и ис-
полнительной власти Азербайджана с конца 90-х годов приняла
ряд законов и постановлений в области культуры и туризма, что
фундаментально повлияло на развитие туризма страны. С 1994
по 2011 г.г. было принято 60 законов в области культуры и ту-
ризма.

[1, с.76]. Эти законы определяют порядок эффективого ис-
пользования резервов туризма как одного из средств, обеспечи-
вающих социально-экономическое развитие республики. По
распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 27
августа 2002 года была утверждена "Государственная про-
грамма по развитию туризма в Азербайджане на 2002-2005 г.г. 

Одним из приоритетных направлений туристической по-
литики Азербайджанского государства является развитие мно-
гостороннего сотрудничества. В годы независимости были
предприняты ряд важных мер для создания многостороннего и
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двустороннего сотрудничества в области культуры и туризма с
более чем 70 странами Европы, Азии, Америки и Африки, в
частности с Германией, Францией, Австрией, Швейцарией, Рос-
сией, Саудовской Аравией, Египтом, Китаем, и др.

В настоящее время туризм в Азербайджане развивается
по восходящей линии. Реализация государственных программ
по развитию туризма приносит свои плоды в виде стремитель-
ного развития этой сферы в Азербайджане. Принимая во внима -
ние высокое развитие туризма в Азербайджанской Рес пуб лике
и необходимость создания благоприятных условий для туристи-
ческой деятельности, выгодно используя туристические ре-
сурсы, в целях обеспечения широкомасштабного ознакомления
и мирового признания страны, Президент Азербайджанской
Республики подписал Распоряжение об объявлении 2011-го года
«Годом Туризма» [4 , с.55]. 

В последние годы в Азербайджане активно развиваются
основные виды туризма: пляжный, экскурсионный, экологиче-
ский, лечебный, экстремальный, деловой и др. Инфраструктура
курортных зон в стране быстро растет, строится множество
отелей и пансионатов на любой вкус и достаток.

Внутренний туризм превратился в очень прибыльную от-
расль. Наиболее популярным направлением отдыха у азербайд -
жанцев считается пляжный туризм, а более всего сегодня
инфраструктура пляжного отдыха развита в Набрани, куда и
устремляются основные массы отдыхающих. Кто не желает
ехать далеко от столицы, выбирают хорошо обустроенные
пляжи Абшерона. В отличие от «наших», иностранные туристы
предпочитают экскурсионный, этнический и экологический
виды туризма.

Еще недавно и представить было трудно, что в Азербай-
джане может быть популярным такой вид развлечений как ка-
тание на лыжах. Однако сегодня, благодаря горнолыжным
курортам «Шахдаг» и «Туфан» поездки на лыжню превратились
в одно из основных направлений туризма.
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Перспективы развития туристической сферы в нашей
стране довольно радужные. В результате принятых государст-
вом мер в стране создана современная гостинично-сервисная
инфраструктура, налажена подготовка кадров для туринду-
стрии, сформирована разветвленная сеть турагентств (более 200
туристических фирм), создано и апробировано множество ту-
ристических маршрутов по Азербайджану, пролегающих по
самым живописным и благодатным регионам. В стране еже-
годно проводится международная выставка «Туризм и путеше-
ствия» AİTF. Азербайджан, в свою очередь, принимает участие
в самых престижных международных туристических форумах
за рубежом.

Развитие туризма будет успешным, если проводится на-
циональная политика в области туризма и планирования разви-
тия этого сектора на национальном и региональном уровнях.
Это создает благоприятные условия для больших результатов в
будущем.
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Azərbaycan Respublikası ilə İsrail Dövləti arasında turizm
sahəsində əməkdaşlıq
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Сотрудничество между Азербайджанской Республикой и
Государством Израиль в сфере туризма (1991-2008 годы)

Xülasə: Xülasə Azərbaycan Respublikasının İsrail Dövləti ilə
1991-2008-ci illərdə turizm sahəsində əməkdaşlığa əsaslanır.
Məqalənin əsas məqsədi iki dövlət arasında turizm sahəsində əmək-
daşlığı tədqiq etməkdir. Aparılan tədqiqatdan belə nəticəyə gəlinir
ki, 1991-2008-ci illərdə Azərbaycan Rspublikasının İsrail dövləti ilə
turizm sahəsində əməkdaşlıq zəif olmuşdur, mövcud potensialdam
kifayət qədər istifadə edilməmişdir. Buna baxmayaraq iki ölkə
arasında turizm sahəsində imkanlar və perspektivlər vardır. Tədqiqat
rəsmi sənədlər və ədəbiyyatlar əsasında yazılmışdır. Tətbiqi
əhəmiyyətinə gəldiksə isə ali təhsil müəssisələrində mühazirə və
seminarlarda istifadə oluna bilər.

Açar sözlər: Azərbaycan, İsrail, Heydər Əliyev, İlham Əliyev,
turizm əlaqələri

Abstract: This article is based on turism relations between
Azerbaijan Republic and Israel in the period of 1991-2008. The re-
search was carried out on the basis of official documents and referen -
ces. The main purpose is to research cooperation n between the
Republic of Azerbaijan and Israel in the field of tourism. Conclusion:
relations between Azerbaijan and İsrael were weak in the tourism
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sector covering the years 1991-2008. For the development of rela-
tions between Azerbaijan and Israel have not used the full potential
in this sphere. Nevertheless, there are opportunities and prospects
for cooperation in the field of tourism between the two countries.
Application of importance: could be used in lectures and seminars
in high education  institutions.

Key words: Azerbaijan, Israel, Heyder Aliyev, Ilham Aliyev,
tourism relations.

Резюме:Эта статья основана на туристических отно шений
между Азербайджанской Республикой и Израилем 1991-2008
годы. Основная цель исследования изучения Сот руд ни чество
между Азербайджанской Республикой и Израилем в сфере ту-
ризма; Итог: В годы 1991-2008 были наиболее слабые связи в
сфере туризма, для развития отношений между Азербайджаном
и Израилем не использовали весь потенциал. Тем не менее, есть
возможности и перспективы сотрудничества в сфере туризма
между двумя странами. Исследование проводилось на основе
официальных документов и литературы. Важность применения:
могут быть использованы  в семинарах и лекциях в высших
учебных заведениях.

Ключевые слова: Азербайджан, Израиль, Гейдар Алиев,
Ильхам Алиев, туристические связи.  

Xalqlararası dialoqun, ünsiyətin ən yüksək forması mədəniy -
yət sahəsində olan əlaqələrdir. Ölkənin tanınmas üçün, ölkə mə -
dəniy yətinin, tarixinin tanınması üçün turizm sahəsinin qarşında
mühüm vəzifələr qoyur. Belə ki, turizm sahəsində əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi digər sahələrin inkişafı kimi zəruridir.

1991-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikası və İsrail Döv -
ləti arasında  mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq qurulmuş
və inkişaf etdirilmişdir. Məlum olduğu kimi, beynəlxalq qarşılıqlı
mədəni əlaqələr bəşər sivilizasiyasının bütün tarixi ilə sıx bağlıdır.
Əcnəbilər tarix boyu Azərbaycana daim maraq göstərmişlər. Bu
maraq onların siyasi, iqtisadi və mədəni mənafeləri ilə çulğalaş -
mışdır. Bəşər sivilizasiyasının beşiklərindən biri olan Azərbaycana
əcnəbilərin gəlməsi xalqımızın zəngin mədəni sərvətlərinin dünyaya
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səpələnməsinə səbəb olmuşdur. Dövlət müstəqilliyinin bərpasından
sonra Azərbaycana olan maraq xeyli artmışdır. Azərbaycan Respub-
likasının beynəlxalq mədəni əlaqələrinin xüsusi dövlət idarələri, ic-
timai və yaradıcı təşkilatlar, ayrı-ayrı mədəniyyət xadimləri həyata
keçirmişlər. Azərbaycan dövləti dünyanın 120-dən çox ölkəsi ilə mə -
dəni əlaqələr saxlayırdı. Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə
mədəni əlaqələri müxtəlif formalarla həyata keçirilirdi. Mədəniyyət
günləri, musiqi kollektivlərinin mübadiləsi, kitab sərgi-yarmarkaları,
şairlərin, yazıçıların, jurnalistlərin əlaqələri, kitab çapı, teatr, kino,
televiziya, radio sahəsində əməkdaşlıq, qardaşlaşmış şəhərlər
arasında saxlanılan müxtəlif formalı mədəni əlaqələr, idman və tur-
izm buna misal ola bilər [7, səh.3]. Azərbaycanın mədəniyyətinə
maraq göstərən dövlətlərdən biri də İsrail idi. Azərbaycan və İsrail
arasında mədəni əlaqə mövcud idi və özünəməxsus səciyyə
daşıyırdı. Bu əlaqələr Azərbaycan – İsrail Dostluq Cəmiyyətinin
yaranmasından sonra quruldu.

Prezident Heydər Əliyev 18 noyabr 1999-cu il tarixdə Türki -
yə də ATƏT-in sammitində İsrailin Baş Naziri Ehud Barakla görüşüb.
İki ölkə arasında yaranmış münasibətlərdən bəhs edə Azərbaycan
Prezidenti bildirib: "Xaricdə yaşayan yəhudilərin nümayəndələri tez-
tez ölkəmizə ziyarət edirlər. Ölkələrimiz arasında əlaqələrin daim
inkişaf etməsi üçün geniş imkanlar vardır. Bu münasibətlərin daha
da genişləndirilməsi olduqca zəruridir."[2]

2005-ci ilin 26 iyun – 1 iyul tarixlərində Azərbaycan Respub-
likasının Gənclər, İdman və turizm naziri Ə.Qarayev İsrailə səfər et-
mişdir. Səfər zamanı turizm sahəsində Azərbaycan-İsrail əlaqələ rinin
inkişafı, Azərbaycanda həyata keçirilən və turizmin inkişafına
yönəlmiş layihələrdə İsrail tərəfinin və iş adamlarının iştirakı
məsələləri, həmçinin idman sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi müzakirə edilmişdir [6, səh.3].

1 noyabr 2005-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən qəbul
olunmuş 60/7 saylı Qətnamənin icrası ilə əlaqədar BMT İctimai İn-
formasiya Departamentinin Azərbaycandakı ofisinin və AR Mədə -
niyyət və Turizm Nazirliyinin birgə əməkdaşlığı ilə 27 yanvar
2009-cu ildə Muzey Mərkəsində ABŞ Kino Akademiyasının Oskar
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mukafatına layiq görülmüş «Yadlar əlində: Uşaq Nəqliyyatı
Hekayələri» adlı sənədli filmin nümayişi keçirilmişdir [1].

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi Azərbaycanda böyük yəhudi diasporunun
fəaliyyət göstərdiyini, İsraildə Azərbaycan mədəniyyətilə bağlı
böyük əhali qrupunun yaşadığını nəzərə alaraq ölkələrimiz arasında
mədəniyyət və turizm sahəsində əməkdaşlığa dair müqavilə imza-
lamaq təşəbbüsü ilə 2006-ci ilin fevralından təşəbbüslə çıxış etdi və
bir neçə il ərzində bu istiqamətdə ciddi iş apardı [1].

«Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsrail Dövləti Hö -
kuməti arasında mədəniyyət, təhsil və elm sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Saziş»in imzalnması mədəni əlaqələrin inkişafına geniş
yol açdı. Sazişin Mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın genişlən -
dirilməsinə həsr edilmiş 9-cu maddəsində göstərilirdi ki, tərəflər
aşagıdakı sahələrdə qarşılıqlı maraq doğuran mədəni fəaliyyətləri
həyata keçirmək işində əməkdaşlıq etmək üçün səlahiyyətli orqan-
lara va müəssisələrə imkan yaradırlar: 

1.Təsviri incəsənət, musiqi, rəqs, dram və ədəbiyyat sahəsində
məlumat mubadiləsi; 

2.Müha zirəçi, sərgi, tamaşa və filmlərin mübadiləsi; 
3.Aktyorlar və teatr truppalannın mübadiləsi; 
4.Yazıçıların, tərciiməçilərin, qrafik dizaynerlərin, memarların,

bəstəkarların, musiqiçilərin, teatr və kino akt yor larının peşəkar bir-
likləri arasında əlaqələr; 

5.Incəsənət mək təb ləri, milli muzeylər və kitabxanalar, tətbiqi
incəsənət institutlari və digər mədəniyyət müəssisələri arasında
əməkdaşlıq; 

6.Bir tərəfin nümayəndələrinin digər tərəfin ev sahibliyi etdiyi
beynəl xalq konfrans, beynəlxalq festival, musabiqə, müxtəlif sahələr
üzrə mədəni tədbirlərdə iştirakı; 

7.Arxeoloji abidələrin, artefaktların, arxiv materiallannın
qorunması və qeyri-maddi mədəni artefaktların mühafizəsi sahə -
sində tərəflərin müəssisələri və müvafiq ekspertləri arasında əmək-
daşığın təşviqi; 
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8.Tarixi abidələrin, mədəni irsin və milli kolleksiyaların qorun-
ması sahəsində ekspertlərin mubadiləsi; 

9.Tərəflərin numayəndəsinin dövlət arxivi, milli va universitet
kitabxanaları və digər mədəni müəssisələrdən istifadə etməsinin
asanlaşdırılması [1, s.3-4].

Sazişin 10-cu maddəsində hər iki ölkənin informasiya agent-
likləri, nəşriyyat evləri, radio va televiziya müəssisələri arasında
əməkdaşlığın təşviqini; Mətbuat materialları və orijinal radio va tele-
viziya proqramlarının mübadiləsini; Kino istehsalı müassisiələri
arasında əməkdaşlıgın təşviqini nəzərdə tuturdu [ 1, s.4]

Ölkələrimiz arasında mədəniyyət, elm, təhsil və turizm
sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün Sazişin bağlan-
ması 2000-ci illərdə diqqət mərkəzində olmuşdur. Mədəniyyət, elm
və təhsil sahəsində əməkdaşlığa dair və yenidən baxılmış turizm
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin layihələri 2007-ci ildə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində hazırlanaraq həmin ilin iyulun
26-da müqabil tərəflə razılaşdırmaq məqsədilə Azərbaycan və ingilis
dillərində AR Xarici İşlər Nazirliyinə göndərildi [4]. İsrail tərəfi
təxminən səkkiz ay müddətində öz təkliflərini də əlavə edərək Saziş
layihəsini Azərbaycan hökumətinə təqdim etdi. 2008-ci ilin apre-
lində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində
« Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsrail Dövləti Hökuməti
arasında mədəniyyət, təhsil və elm sahəsində əməkdaşlıq haqqında
Saziş » layihəsinə yekun olaraq baxıldı. Nazirlik qeyd olunan saziş
layihəsini ümumilikdə bəyəndiyini, irad və təkliflərinin olmadığını
bildirdi [5]. 

Nəhayət, 2009-cu ilin 28-29 iyun tarixlərində İsrail dövlətinin
Prezidenti  Şimon Peres  Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfər
çərçivəsində Azərbaycan Respublikası hökuməti və İsrail dövləti
hökuməti arasında  mədəniyyət, təhsil və elm sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Sazişin imzalanması ikitərəfli münasibətlərin bəhs etdiyi -
miz istiqamətdə yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu göstərdi.Sazişin
ilk səkkiz maddəsi bilavasitə təhsil və elm sahələrində əməkdaşlığın
inkişafı ilə bağlı məsələlərə həsr olunmuşdu. Belə ki, tərəflər təhsil
sahəsində əməkdaşlığı asanlaşdırır təşviq edir, dəstəkləyir  və inkişaf
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etdirir (maddə 2), tərəflər universitet və institut müəllimləri, alimləri,
tədqiqatçıları və rəhbər heyəti, aspirantlar və alimlər, orta və ibtidai
məktəb müəllimləri, müəllim köməkçiləri və direktorlar və digərləri
arasında əlaqə, əməkdaşlıq və səfər mübadiləsini genişləndirməyə
çalışırlar (maddə 3),tərəflər digər tərəfin təhsillə baglə ev sahibliyi
etdiyi konqreslər, konfranslar, seminarlar va simpoziumlarda oz nü-
mayəndələrinin iştirakina imkan yaradırlar (maddə 4), tərəflər
ölkələrinin tadris planlari, pedaqoji va metodoloji ədəbiyyat və təhsil
sistemi ilə baglı digər materialların mubadiləsini taşviq edirlər
(maddə 5), tərəflər ümumi maraq dairəsində olan məsələlərlə,
xususilə, ibtidai və orta məktəb şəhadətnamələrinin, eləcə də elmi
dərəcələrin, texniki peşə məktəbləri və universitet diplomlarının
müqayisə və bərabərlik imkanı ilə baglı; təhsildə istifadə olunan in-
formasiya və kommunikasiya texnologiyaları haqqında; təhsildə
yoxsul uşaqlara yardım üçün nəzərdə tutulmuş proqramlar vasitəsilə
sosial inteqrasiya haqqinda məlumat mübadilə edirlər (maddə 6),
tərəflər ibri va Azərbaycan dillərinin tədrisi də daxil olmaqla İsrailşü-
nasligın Azərbaycanda, Azərbaycanşünaslıgın isə Israildə inkişafinı
təşviq edirlər (maddə 7), tərəflər səlahiyyətli orqanları vasitəsilə
qarşılıqlı şəkildə məktəb dərsliklərini, xususilə digər dövlətin tarixi
ilə baglı kitablardan parçaları təsdiq etməyə cəhd göstərir və lazım
olduqda bu dərsliklərə düzəlişlər edirlər, həmçinin Holokostun tə-
drisinin Azərbaycanda təhsil proqramının bir hissəsi olması barada
razılığa galirlər (maddə 8) [1, səh.2-3].

Göründüyü kimi, sazişdə təhsil və elm sahələrində əmək-
daşlığın hərtərəfli və dərindən inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulurdu.

Qeyd etmək lazımdır ki, Yaxın Şərq Azərbaycanlıların Kon-
qresi xalqımızın tarixini, dil va ədəbiyyatını, adət- ənənələrini,
musiqisini, folklorunu, tanınmış şəxsiyyətərini təblig etməklə,
Azarbaycanın Yaxın Şərqdə, xüsusilə İsraildə müsbət imicinin for-
malaşmasına çalışır. Konqresin təşəbbüsü və İsraildə fəaliyyət
göstərən Türkiyə səfirliyinin dəstəyi ilə Xocalı faciəsini özündə əks
etdirən videomateriallar, fotoşəkillər, Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən hazırlanmış və Yaxın Şərq Azərbaycanlıların Konqresi
tərəfindən ivrit dilinə tərcümə edilmiş “Qarabağ həqiqətləri”
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kitabçalarını, ingilis dilinda broşürlar, kitab va CD-lər paylanmışdır.
Eyni zamanda 2008-ci ildə Konqres İsraildə ilk dəfə olaraq

Novruz bayramını rəsmi səviyyədə qeyd etmiş, burada Azarbaycanın
Mədəniyyət Mərkəzinin rəsmi açılışına təşəbbüs etmişdir [1].

2008-сi ildə İsraildən Azərbaycana 6233, 2009- cu ildə 6516
turist səfər etmişdir [1]. Artıq 5 ildir ki (2008-ci ildən) İsrail Dövlə-
tinin Bakıda yerləşən səfitliyi tərəfindən Azərbaycan Turizm İnsti-
tutu və Eilat şəhərində yerləşən İsrotel mehmanxanalar şəbəkəsi ilə
birgə əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbaycan Turizm İnstitutunun 20
tələbəsi İsrailə İsrotel mehmanxanalar şəbəkəsində 5 aylıq prak-
tikaya gedirlər. Bu proqramın məqsədi Turizm İnstitutunun
tələbələrinı beynəlxalq mehmanxana biznesi üzrə praktika toplama
imkan yaratmaqdır [6]. Düşünürəm ki, bu təcrübə tələblərin gələcək
karyerasında səmərəli olacaqdır. 

2009-cu il iyun ayında İsrail Prezidenti Şimon Peresin Azər-
baycan Respublikasına rəsmi səfəri zamanı turizm sahəsində əmək-
daşlığa dair müzakirələr aparılmış, sənədlər imzalanmışdır. Turizm
sahəsində Sazişin imzalanması mərasimində dövlətimizin başçısı
Azərbaycan və İsrail xalqları arasında mədəni - humanitar sahədə
münasibətlərin daha yüksək səviyyədə davam edəcəyini bildirdi:
«Yəqin ki, insanlar arasında ünsiyyət cənab Prezidentin səfərindən
sonra daha geniş vüsət alacaqdır». İsrail prezidenti Şimon Peres
bəyanatla çıxış etdi: «…Qeydə edə bilərəm ki, ölkəmizə səfərimdən
öncə Azərbaycana vurğun idim. Lakin bu gün Sizinlə apardığım söh-
bətdən sonra anladım ki, bu sözlər hamı tərəfindən deyilə bilər.
Ölkələrimiz arasında kiçik olsa da, insanlarımızın qəlbi çox genişdir.
İşğala baxmayaraq, siz öz mədəniyyyətinizi və nikbinliyinizi
qoruyub saxlaya bildiniz. Azərbaycanda yüksək tolerantlıq  mühiti
vardır. İsrail prezidenti ölkəmizdə  yəhudi icmasına göstərilən xoş
münasibətə görə  minnətdarlığını bildirərək dedi: «Bu tarixən  belə
olub. Azərbaycan tərk edərək İsrailə gələn yəhudilər ölkəniz
haqqında daim xoş təəssüratlarını bölüşürlər. Biz yeniliklər yolunun
başlanğıcındayıq. Bu böyük və vədedici başlanğıcdır. Lakin bu gün
kiçik ölkələr öz yenilikləri ilə məhdudlaşmamalı, yeni üfüqlərə, milli
konsepsiya və təfəkkürə doğru  addımlamalıdırlar.» [3]. Qeyd edərk
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ki, saziş Azərbaycan Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev və İsrailin
elm və texnologiyalar naziri Daniel Herşkovitz tərəfindən imzalan-
mışdır.

Ümumiyyətlə, 1991-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikası
ilə İsrail Dövləti arasında turizm sahəsində əlaqələr zəif olmasına
baxmayaraq 2001, 2007 və 2008-ci illərdə nazirliklər səviyyəsində
mədəniyyət, turizm sahəsinə dair layihələrin təhlili onu deməyə
imkan verir ki, iki dövlət turizm sahəsimdə əməkaşlığa maraqlı ol-
muşlar və 2009-cu ildə daha da təkmilləşmiş formada imzalanmış
saziş bunun bariz nümunasidir. Belə ki, iki dövlət arası turizm
sahəsində əməkdaşlığın mövcud imkanları və perspektivləri vardır.
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The special role of cruise transportation in the marine 
passenger transport

Особое место круизных перевозок в области морских 
перевозок

Xülasə. Dəniz nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalar su nəqliy -
yatının fəaliyyət sahəsinin əsas istiqamətlərindən biridir.  Dənizlə
yük daşımalardan fərqli olaraq sərnişin daşımalar digər  nəqliyyat
növləri ilə müqayisədə nisbətən az inkişaf etmişdir. Misal olaraq
daşınılmış sərnişinlərin sayına görə avtomobil nəqliyyatı, sərnişin
dövriyyəsinə görə dəmiryol nəqliyyatı əsas yer tutur. Lakin dəniz
sərnişin daşımaları daim inkişaf prosesindədir. Dəniz nəqliyyatı ilə
sərnişinlər əsasən kruiz, layner, bərə, yüksək sürətli gəmi, Ro-Ro,
yelkənli gəmi və digər sərnişin tipli gəmilər ilə nəql edilir. Məqalədə
Xəzər dənizində kruizin təşkilinin imkanları barədə müzakirə
aparılıb.

Açar sözlər: Xəzər dənizi, kruiz, sərnişin daşıma, servis, dəniz
limanı, turizm, səyahət.

Abstract. The passenger transportation with the marine trans-
port is the main field in the water transport. In contrast to the cargo
marine transportation marine passenger transportation  is not so in
high level than with other types of transportation. For example, ac-
cording to the number of passengers transported by road transport,
rail transport for passenger traffic priorities. However, the ever-
evolving process of maritime passenger transport. According to the
passengers by sea cruise liner, ferries, high-speed vessels, Ro-Ro, is
transported by ships sailing ships and other passenger type. The ar-
ticle discussed the possibility of organizing cruise the Caspian Sea. 
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Резюме: Пассажироперевозки морским транспортом яв-
ляется одним из основных направлений деятельности  водной
транспорте. В отличие от морских  грузоперевозок, морские
пас сажирские  перевозки  относительно мало  развито  по срав -
нению с другими видами транспорта. Например, по количеству
перевозимых пассажиров особое место занимает автотранспорт,
а по пассажирообороту- железнодорожный. Тем не меннее мор-
ские пассажироперевозки в процессе постоянного развития.
Пассажиры в основном передвигаются такими видами морского
транспорта как: круизный лайнер, паром, скоростное пассажир-
ское судно, РО-РО, парусное судно и т.д. В статье обсуждается
возможность организации круиза на Каспийское море.

Ключевые слова: Каспийское море круиз, пассажирские
перевозки, сервис, морской порт, туризм и путешествия.

İnsanların su nəqliyyatı ilə daşınılması nəqliyyat növləri
arasında ən qədim səyahət növlərindən biridir. İlk zamanlarda sal-
lardan,qayıqlardan istifadə etməklə başlayan sərnişin daşımalar hal-
hazır ki dövrdə müasir sərnişin gəmiləri ilə həyata keçirilir.  Kütləvi
halda sərnişin daşımalar tarixdən məlum olduğu kimi Yeni Dünyanın
(Amerika qitəsinin) kəşfi ilə başladı, lakin sərnişin daşımaların pik
həddi 20-ci əsrin ortalarına təsadüf edir. O zamanlar ən güclü can-
lanma Atlantik okeanındakı xətdə baş verdi. Sərnişin axınlarının art-
ması ilə əlaqədar olaraq sərnişin gəmilərinin sayı və ölçüləri artırdı.
“Kuin Meri”, “Kuin Elizabet”, “Normandiya”, “Avropa” superlayn-
erləri meydana gəldi. Atlantik okeanı və sərnişinlərin keçid vaxtını
azaltmaq üçün gəmi sahibləri arasında mübarizə daha da artırdı.[7]

İkinci dünya müharibəsindən sonra aviasiyanın inkişafı, xü-
susilə transatlantik uçuşlar dəniz sərnişin daşımaların azalmasına
gətirib çıxartdı. Həmin vaxt dünya sərnişin donanmasının dağılması
idi. Lakin yeni söz olan Kruizin (ingiliscə-dəniz səyahəti) meydana
gəlməsi dəniz sərnişin daşımalarını kruiz gəmiləri ilə canlandırdı.

Kruizin meydana gəlməsiylə əlaqədar dünya bazarında su
nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının iki forması təşəkkül tapmışdır.
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Xətti (müntəzəm) və kruiz daşımaları. Hər iki formanın öz xü-
susiyyətləri var.

Kruiz daşımalar - Su nəqliyyatının əsasında ekskursiya və
gəzin ti reysləri kimi turizmin bir növüdür. Beynəlxalq müqavilələr
və konvensiyalar vasitəsiylə dəniz nəqliyyatı ilə turistlər daşınılması
təşkil olunur. Sərnişinlərin və baqajların dənizdə daşınılmasında əsas
sənədlərdən biri Afina konvensiyasıdır. Kruiz özündə kompleks xid-
mətləri yəni yaşayış, gündə ərzində 3dəfə yemək, əyləncə və xid-
mətləri birləşdirir. Bu cür tura limanda ekskursiya və digər tədbirlər
daxil edilə bilər.

Yüksək dərəcəli gəmilərdə (lyuks və super lyuks) dəniz səya -
həti zamanı 5-6 göyərtəli, onlarla mağazalar, bar, restoran, bir neçə
hovuz, idman və sağlamlıq kompleksinin olması özündə "üzən
şəhər"i göstərir. Dünyanın ən bahalı gəmilərindən biri Amerika
şirkəti olan "Residence"-də "The World" dövri aləm marşrutu üzrə
səyahət edən gəmidə hovuzlar, tennis kortu və hətta qolf meydançası
var. Gəminin yaşayış hissəsində daimi yaşayış üçün 110 mənzil 70
kvm-dən 300kvm-dək və 88kayut 3gün müddətinə icarəyə veri lir.

Kruiz turları ilə məşğul olan şirkətlər əsasən 4 kateqoriya üzrə
təsnif edilir: [6]

1) Standart və ya üç ulduzlu (şirkətlər «Norwegian Cruise
Line», «Costa Cruises», «Royal Caribbean International», «Carnival
Cruise Line, Princess Cruises» və s)

2) Premium və ya dörd ulduzlu («Azamara Cruises», «Holland
America Line», «Celebrity Cruises», «P & O Cruises», «Oceania
Cruises» və s.);

3) Lyuks və ya 5 ulduzlu(«Crystal Cruises»,«Regent Seven
Seas Cruises», «Cunard Line» və s)
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4) Superlyuks («SilverSea Cruises» и «Seabourn»).
Su nəqliyyatı vasitəsi ilə istirahət və səyahət hələ qədim ro-

malılar və yunanların zamanında məlum olmuşdur. Adalar, arxi -
pelaqlar və uzun sahilə malik olan ölkələr məsələn Yunanıstan kimi
ölkə aktiv olaraq dəniz nəqliyyatından istifadə edərək sərnişinləri
daşımışdır. Kruizin təşkili XIX əsrin ortalarında turizmin inkişafına
başlayıb. Dəniz istirahəti ingiltərədə təşəkkül tapmışdır. 1835-ci ildə
Böyük Britaniya və İrlandiya arasında müntəzəm dəniz gəzintisi
təşkili baş vermişdir. Daha sonra ixtisaslaşmış kruiz şirkətləri Aralıq
dənizi hövzəsində təşkil edildi. Alman şirkəti «Reisenbureau Schtan-
gen» (Brüsseldə 1863-cü ildə yaradılmış) varlı almanlar üçün kruiz
səyahətini həyata keçirirdi. Tomas Kuk öz təcrübələrində dəniz
səyahətinin hər bir növünü reallaşdırmış,lakin ən məşhur reysi
Böyük Britaniyadan Qara dənizə qədər olan marşrutudur. [5]

1933-1938 ci illərdə nasistlər Almaniyada "Milli Turizm"
ideyasını həyata keçirərək sosial turizmin başlanğıcını qoydular.
Zəngin şəxs digər yoxsulun istirahətini təmin etməli, büdcə dota -
siyası və həmkərlar ittifaqının vəsaitlərindən istifadə olunurdu.
Alman turistlər üçün fəal şəkildə kruiz istirahəti təşkil edilirdi. 1941-
1945ci il müharibəsindən sonra kruiz xətləri yeniləndi, lakin yüksək
dəyəri olan bu istirahət növündən zəngin Avropalılar yararlandı.

Amma kruiz biznesinin çiçəklənən dövrü XX əsrin 70-ci il-
lərindən qəbul edilir. Həmin vaxtlarda Amerika Birləşmiş Ştatları
kruiz səyahət ideyasını çox cəlbedici və zəngin əyləncələrlə real-
laşdırır. Bu proqram orta sinifli amerikalılara yönəlmişdir, hansı ki,
gəmişçilik şirkətlərinə bir gəlirli iş verdi. Kruiz gəmiləri eyni növdə
tikilməyə başlanıldı və onların istismarını asanlaşdırdı. Dəniz kruiz -
lərin təşkili tez bir şəkildə turizmin gəlirli sahəsinə çevrildi. Bu yeni
konsepsiya və kruizmin xidmət metodologiyası "Carnival" şirkətinin
marketoloqu Bob Dikenson tərəfindən irəli qoyuldu. Bu zaman  yük-
sək ödəmə qabiliyyətli  elit turizm meydana gəldi, kruiz turizmi bu
tələblərə cavav verən və davamlı istehlakçının xüsusi bazar seqmenti
tapıldı. Gəminin bortunda yüksək servisə malik turizm xidmətlər
konsepsiyası və ən əsası müxtəlif əylancələr inkişaf etdirilirdi.
Yerüstü xidmət texnologiyasında əhəmiyyətli dəyişikliklərin məruz
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qalması yeni böyük buraxılışa malik olan liman terminallarına və
sərnişin axınlarının səmərəli yerüstü xidmət  metodlarına  tələbat
yarandı.

Kruiz dünya bazarında aşağıdaki kimi klassifikasiya olunur.
Kruiz daşımarının formaları çox növlüdür. Marşrut baxımından ən
geniş yayılmış formaları aşağıdakılardır. Lakin bəzi ədəbiyyatlarda
yalniz ilk 3yeri tutan formalar göstərilir.

1.Halqavari marşrut müəyyən hövzədə məsələn aralıq
dənizində müxtəlif ölkələrin 8-12 limanına daxil olmaqla

2.Open jaw marşrutu - turistlər bir tərəfli hərəkəti
3.Qısa müddətli kruiz 2-3 günlük dənizə çıxmaqla. Bu reys

heç bir yerə kimi də adlanır
4.Dəniz sahili ekskursiya və gəzinti reysi
5.Uzun müddətli və dünya səyahəti ən azı 6 aya qədər
Kruiz daşımaları  göstərdiyi nəqliyyat xədmətlərinə görə

aşağıdakı formaları var
-Klassik kruizlər
-İxtisaslaşmış kruizlər
-Kombinə edilmiş kruizlər digər nəqliyyat vasitələrinin işti-

raki ilə
-Kombinə edilmiş kruizlər sahil mehmanxana kompleksinin

iştirakı ilə
-Mini kruizlər
Kruiz daşımalarında sərnişinlər  kruiz gəmiləri və xüsusi eks -

kursiya gəmilərində nəql edilir. Lakin daxili su nəqliyyatında (çay,
göl, kanal və.s) kiçik həcmli gəmilərdə də turistlər daşınıla bilər.
Kiçik həcmli gəmilərə kater,yaxta,qayıq, hidrosikl və s.aid etmək
olar.

Təşkil üsuluna görə Avropa(klassik sistem) və Amerika sis-
teminə bölünür.

Kruiz müddətə görə bölünür: qısa, orta və uzun müddətli.
Qiymət baxımından ekonom, klassik, premium, lyuks və eks -

klyuziv (xüsusi) qruplarına 
Yaş vəziyyətinə görə: 
1)Gənclik turizmi; 

61

Dəniz sərnişin daşımalarında kruiz daşımaların xüsusi yeri



2)Yaşlılar turizmi. 
İştirak edənlərin sayına görə: 
1)Fərdi turizm; 
2)Kollektiv turizm; 
3)Kütlə turizmi;
4)Ailə turizmi. 
Turistin səyahət yerinə görə: 
1)Daxili turizm; 
2)Xarici turizm.
Coğrafi baxımdan ən aktiv kruiz fəaliyyəti aşağıdakı region-

lardadır: Meksika hörfəzi; Karib dənizi; Panama kanalı; Aralıq dəniz
hövzəsi; Skandinaviya ətrafı kruiz; Avropa ətrafı kruiz paytaxt şəhər-
ləri ziyarət etməklə; Baltik dənizində kruiz; Şimali Amerikanın Good
Hope burnundan Hind okeanına daha sonra İndoneziya və Avst -
raliyaya turlar; Okean kruizləri; Avstraliya sahillərində kruiz.

Kruiz dünya bazarında ən sürətli inkişaf edən sferadır. Günü-
gündən kruiz donanması artır, kruiz gəmilərinin konstruksiyaları
müasirləşir, komfortluğu genişlənir, yeni marşrutlar yaranır. Dün -
yada xeyli sayda kruiz şirkətləri var (150-dən çox) - yunan, ispan,
amerikan, danimarka, norvegiya şirkətləri. Ən məşhur kruiz
şirkətləri: Carnival Cruise  Lines; Celebrity Cruises, İNC; Costa
Cruises; Cristal Cruises; Holland America Line; Norwegian Cruise
Line; Princess Cruises; Royal Caribbean İnternational; Cubard
Cruise Line; MSC - Mediterranean Shipping Cruises; Silver Sea
Cruises və s.

Fərqli konstruksiya ilə tikilən gəmilər  kruiz reysləri üçün
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişikliyə məruz qalmışdı. Xətti gəmiçilikdə
sərnişinlərin bir limandan təyinat limanına vaxta qənaət etməklə,
sürətlə çatdırılması əsas götürülürdüsə kruiz gəmiçiliyində isə yük-
sək komfort və təhlükəsizlik əsas götürülür.

Kruizlər üçün hərəkət cədvəllərinin tərtibinin öz spesifik xü-
susiyyətləri var. Dəniz nəqiyyatında başlanğıc məntəqədən çıxma
axşam saatlarında, son məntəqəyə gəlmə isə səhər saatlarında
ənənəvi hal hesab olunur. Kruiz gəzintilərdə aralıq dayancaqlarda
dayanmalar 2-3gün çəkir, çox az hallarda 12 saatdan az olmayaraq
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olur. Dayanacaqlarda dayanma vaxtı şəhərdə ekskursiya və gəzintiyə
sərf edilən vaxtla yanaşı suvenirlərin alınması vaxtı da nəzəzə alınır.
Təhminən 2saat turistlərin gəmiyə minmə və düşməsinə sərf edilir.
Yəni minmə 1saat, düşmə də 1saat. Kruiz cədvəllərinin tərtibi zama -
nı çalışırlar ki, gəminin sahil boyunca və körfəzlərdə hərəkəti günün
işıqlı vaxtlarında, tam hərəkət isə gecə vaxtlarına təsadüf etsin.

Bəzi kruiz şirkətləri kruiz reyslərinə məşhur kino ulduzlrını,
məşhur artislrəri, idmançıları, siyasətçiləri və digər məşhur simaların
iştirakını cəlb edir, onların bortda iştirakı motivasiya  kimi səyahəti
cəlbedici edə bilər. Böyük bir qrup animatorların cəlb edilməsi müx-
təlif şou proqramlar və  müsabiqələr istirahət edənlər üçün təşkil
edilir. Xüsusi diqqət uşaqların və gənclərin asudə vaxtlarının təşkili -
nə yönəldilir.

Kruzi turistlərinə sahil xidmətləri  - Kruiz gəmiləri hər bir li-
mana daxil olduğu zaman  səyahətçilər günortalar liman şəhərlərində
ekskursiyaya çıxırlar. Ekskursiya məqsədilə kruiz gəmiləri tranzit
limanlara daxil olduqda sərnişinlər sərhəd nəzarət buraxılış mən-
təqələrindən pasport müqabilində xüsusi buraxılış vərəqi və ya talon
əldə edirlər. Ziyərətçilərin sayı mahiyətcə turizm mərkəzinin
məşhurluğundan, mövsümdən, priçal möhkəmliyindən və terminal
xidmətinin keyfiyyətindən asılıdır.

Kruiz səyahətçiləri gəmidə gecələyir və qidalanır. Həmçinin
gəminin bortunda səyahətçilər üçün rüsumsuz mağazlar və əyləncə
sistemi var. Əlbətdə ki, sahildə düşdükdə kruiz turistləri adi turistlərə
nisbətən suvinirlərə və turizm məhsuluna az miqdarda pul xərcləyir-
lər. Bunun bir neçə səbəbi var: Hər hansı bir adi turist alış-veriş za-
manı külli miqdarda vəsait sərf edir.Bu təxminən orta hesabla
600-1500 ABŞ dollar təşkilm edir. Həmçinində turistin milliyətindən
asılıdır. Kruizdə isə 8-12 liman və turizm mərkəzlərinə ziyarətin
təşkili nəzərdə tutulur. Buna görə də turistlər öz vəsayitlərini bərabər
şəkildə bütün və ya bəzi liman mərkəzlərində xərcləməyə çalışır.
Kruiz səyahətçılıri üçün sahil xidmətləri istənilən halda nəqəliyyat
şirkətləri və ekskursiya büroları üçün sərfəli biznes hesab edilir.

Kruiz şirkətlərinin sahil xidmətlərinə daxildir: turizm mərkə-
zlərində avtobus turları, sahil və daxili rayonlarda avtobus turları,

63

Dəniz sərnişin daşımalarında kruiz daşımaların xüsusi yeri



qayıqla daxili su sahil boyunca ekskursiya, istirahət parkları,sahil
otellərində yerləşmə, hava nəqliyyatı və digər nəqliyyat vasitəsinin
köməyi ilə terminalda yerdəyişmə, icarə avtomobil sifarişi, süsusi
tədbirlər, milli və dini bayramlar, konsert və teatr nümayişləri üçün
bilet sifarişi, müştərilərin xüsusi, hətta ən fantastik arzularını həyata
keçirilməsi.

Xüsusi proqramlar - Bütün kruiz gəmilərində müştərilərə
xüsusi proqramlar təklif olunur.

-Sağlamlıq, profilaktik prosedurların geniş siyahısı, talassoter-
apiya, su prossedurları, hovuz, türk hamamları, masaj otaqları, fitnes
mərkəzləri, mineral su və palçıq vannaları və s. Kruiz zamanı təcrü -
bəli həkim və instruktorların nəzarətində sağlamlığı yaxşılaşdırıl-
ması mümkündür.

-Yeni aile quranlar və ailəlilər üçün proqram. Bal ayını keçirt-
mək üçün proqram təşkil edilməsi, toy-nişan mərasimlərinin sifariş
edilməsi, ad günülərin, yubileylərin və digər əlamətdar günlərin qeyd
olunması.

-Uşaq proqramları (bütün yaşda uşaqlı ailələr üçün) - uşaq və
yeniyetmələrə qulluq etmə, əyləncəli və təhsil viktorinaları, xarici
dilin öyrədilməsi, sənətkarlığın öyrədilməsi, sahil mərkəzlərində
eks kursiya, çimərlikdə müşayət, fitnes mərkəzlər, diskoteka, xüsusi
uşaq menyusu, dondurma, uşaq bayramların təşkil olunması.

-Xüsusi qidalanma proqramı-vegetarian, aşağı xolesterol,
şəkər diabeti.

Xəzər dənizində sahilyanı akvatoriyası ən yaxşı inkişaf edən
ölkə Azərbaycandır. Azərbaycanın sahilyanı şəhər və rayonlarənda
istirahət üçün geniş imkanlar var. Turizm potensialı bununla bitmir.
Xəzər dənizi - dünyanın ən böyük gölüdür. Bu fakt turistlərin burada
səyahətini cəlb etmək üçün ən gözəl vasitədir. Bu imkan xəzərdə
kruiz turizmini yarada bilər. Kruiz turizmini qapalı hövzədə kruiz
gəmiləri vasitəsi ilə kruiz müddətindən asılı olaraq 7-10-14 günlük
yaratmaq olar. Burada həmin müddətdə turistlər ardıcıllıqla ölkələrin
limanlarına daxıl olub onların tarixi və mədəniyyəti ilə tanış ola
bilərlər. Həmçinin dəniz kruizini mövsümdən asılı olaraq Xəzərdən
Volqa-Don kanalı vasitəsi ilə digər su hövzələrinə Qara dəniz və Ara -
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lıq dənizinə və ya əksinə uzunmüddətli kruiz səyahətini reallaşdır-
maq olar. Təəssüflər olsun ki, Xəzərdə bu günə kimi kruiz fəaliyyəti
mövcud deyil. Bu fəaliyyəti reallaşdırmaq üçün xəzəryanı ölkələrin
dövlət nümayəndələri arasında bu günə kimi danışıqlar aparılır.
Əsasəndə Xəzər 3-4cü sammitində bununla bağlı müzakirələr
aparılmışdı. 

İlk dəfə Xəzərdə kruizi Rusiya tərəfi reallaşdırmağa yaxın idi.
2003-cü ilin may ayında "Xəzər Kruiz Xətti" adı altında gəmiçilik
şirkəti  Həştərxanda yaratdılar. 2005-ci ildə Xəzərdə kruiz təşkili
barədə müzakirələr oldu və marşrutlar seçildi. Həştərxan (Rusiya)-
Bakı (Azərbaycan) - Ənzəli(İran) - Aktau (Qazaxstan)- Türkmənbaşı
(Türkmənistan). 2006-ci ildə şirkət Yuqaslaviyada 1974-cü ildə inşa
olunan"Mariya Yermolava"gəmisini aldı və  kruiz xəttinə salmağa
planlaşdırıldı. Bu gəminin sərnişin tutumu 220 nəfərdir, 65 kayut,
həmçinin 20minik avtomobili daşıya bilər. Turistlər üçün gəminin
bortunda restoran, kafe, konsert salonu, hovuz, solyari var. Ekperi-
mental olaraq 2007-ci ildə Həştərxan-Aktau-Həştərxan reysi  üzrə
kruiz təşkil edildi və çatışmayan cəhətlər aşkar edildi. İlk növbədə
Xəzərdə kruizin təşkil edilməsi üçün 220 nəfərlik tutuma malik kruiz
gəmisi uyğun deyil. Kruiz üçün optimal gəmi təşkil edilməlidir.
Xəzərdə suya oturumu 5metrdən çox olmayan,  sərnişin tutumu ən
azı 500 nəfərdən az olmayan yeni, müasir çay-dəniz tipli gəmi ol-
malıdır. Çünki okean tipli kruiz gəmilərin Xəzərdə üzməsi, limanlara
yan alması mümkünsüzdür. Bundan az sərnişin tutumuna malik gəmi
ilə layihə rentabelli olmaz. Bundan başqa bəzi ölkələrin liman infra-
strukturları sərnişin götürmək üçün tam hazır deyil. 

Xəzərin akvatoriyasında  kruiz gəmisinin inşası daha məqsədə
uyğundur. Bu məsələni reallaşdırmaq üçün ölkəmizdə müasir stan-
dartlara cavab verən ən böyük  gəmiqayırma zavodumuz var. Bakı
Gəmiqayırma Zavodunda kruiz gəmilərinin inşası əlverişli olardı və
digər ölkələrdən çətinliklə volqa çayı ilə gəminin ölkəmizə gətir-
ilməsindən azad olardıq. 

Nəticə. Kruiz turizminin inkişafı böyük həcmdə güc və va-
sitələr tələb edir. Xəzərdə kruiz turizmini yaratmaq üçün aşağıdakı
məsələlər həll edilməlidir
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Bütün bu prosesləri təşkil etmək üçün ilk növbədə şirkət və
ya şirkətlər yaradılmalı (kruiz təşkili prosesini həyata keçirən), xü-
susi kruiz gəmilərin alınması və ya ölkəmizdəki gəmiqayırma zavo-
dunda tikilməsi, xüsusəndə suya oturumu az ve sərnişin tutumu 500
nəfərdən çox müasir komfortlu gəmi, xəzəryani ölkələrin müasir in-
frastrukturun yaradılması  (otel, mehmanxanalar, çimərliklərin hazır-
lanması), kruiz marşrutu bir neçə formada hazırlanmalı, gəmilər
üçün dayanacaq və bazanın yaradılmalı, çimərliklərin qruplaşdırıl-
ması, vahid turizm paketinin formalaşdırılması, həmçinin mütəxəs-
sislərin hazırlanması və digər məsələlər həll edilməlidir. Çətinliklər
çoxdur lakin hamısı həll ediləndir.
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Xülasə: Ali təhsil müəssisələrinin doğru şəkildə idarə edil -
məsi bu müəssisələrdə keyfiyyətli təhsilin verilməsi üçün əsas
şərtlərdən biridir. Məqalədə ali təhsil müəssisələrinin idarə edilməsi -
nə təsir edən amillərdən bəhs edilməklə yanaşı, ən səmərəli idarə -
etmə formaları tədqiq edilmişdir. Milli ali təhsil müəssisələrinin
davamli inkişafı üçün Total Keyfiyyət Menecmenti sisteminin tətbiq
edilməsinin əhəmiyyəti məqalədə vurğulanır. Həmçinin ənənəvi
idarəetmə sisteminə malik univeristetlərin üzləşdiyi bir sıra idarə -
etmə problemlərindən bəhs edilir.
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menti, Universitet, Keyfiyyətin Təminatı, Tədris Keyfiyyətinin
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Abstract: The proper management of Higher Education Insti-
tutions is the key condition to provide qualitative education. The ar-
ticle is investigating both the factors influencing the management of
higher education institutions and the most effective management
methods. The significance of the application of Total Quality Mana -
gement system at national Higher Education Institutions for the sus-
tainable development is underlined in the article. The article is also
dealing with the management problems that traditional universities
are facing.
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Резюме: Соответствующее управлением высших учебных
заведений, является ключевым условием для обеспечения каче-
ственного образования. В статье подчеркнутые обои факторы,
влияющие на управление высших учебных заведений,  также
наиболее эффективные методы управления.  Значение приме-
нения системы комплексного управления качеством для устой-
чивого развития в национальных высших учебных заведений.
А также в статье указано, что университеты традиционного ха-
рактера также сталкиваются с проблемами связанных с управ-
лением

Ключевые слова: высшие учебные заведения, Общее
управление качеством, университет, обеспечение качества,
оценка качества преподавания.

İyirmi birinci əsrdə ali təhsil müəssisələrinin idarə edilməsinə
təsir edən qüvvələr hansılardır? Bəs ali məktəb liderləri bu
qüvvələrin təsirlərinə necə cavab verir? İlk öncə ali məktəblərin
idarə edilməsi dedikdə nəyi anladığımızı müəyyən edək. Ali məktəb
idarəçiliyi xarici və universitet daxili maraqli tərəflər üçün mühüm
olan idarəetməyə dair qərarların verilməsi strukturu və proseslərinə
deyilir. Ali məktəb liderlərinin şəxsi dəyərləri və münasibəti ali mək-
təbin idarə olunması üçün müəsisənin daxili qayda qanunları, stan-
dartları qədər əhəmtiyyəlidir.

Dünya təcrübəsində universitetlərin idarəetməsinə, daxili
siyasətinə təsir edən qurumlara Ali Məktəb Assosiasiyaları, univer-
sitetləri maliyyələşdirən qurumlar, Təhsil nazirlikləri, akkreditasiya
müəssisələri, dövlət qanunverici orqanları, tələbələr, məzunlar, yerli
icma üzvləri, qəyyumlar şurası, universitet rəhbərliyi, rektorlar təsir
edə bilər.

Universitetlərin uğurlu idarəetməsi keyfiyyətli təhsilin əsas
meyarıdır. Uğurlu və mükəmməl idarə edilən müəssisələrin işçiləri
həvəslə çalışır və nəticədə xidmət göstərdikləri müştərilər məmnun
qalır. Uğurlu universitetlər tədris və tədqiqatın inkişafına görə seçilir
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və həmçinin yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi idarəetmə sistemi bu-
radakı tətqiqat və tədrisin inkişafına səbəb olur. Uğursuz idarəetmə
ali təhsil müəssisələrindəki tədris və tədqiqatın inkişafına birbaşa
təsir edə bilər. Nəzərə alsaq ki, yaxşı təhsil, yaxşı tədqiqat mühitinin
yaradılması və yaxşı idarə edilən akademik və sosial mühit yaxşı
təhsil təcrübəsinə və səmərəli təhsilə səbəb olur, idarəetmənin
əhəmiyyətini daha yaxşı dərk etmiş olarıq. 

Universitetlərin idarəetmə sisteminin tarixinə, yaşına nəzər
salsaq onları iki qismə bölmək olar. Bir qismi tarixi idarəetmə sis-
temini qoruyaraq hələ də həmin sistemin qaydalarına tabe olaraq
idarəetməni sürür. Digər universitetlər isə yeni yaranmış və ya
idarəetmə sistemini tamamilə yeniləmiş universitetlərdir. İngiltərə,
İtaliya və bir sıra qədim avropa ölkələrinin bir çox nüfuzlu univer-
sitetləri hələ də tarixi idarəetmə strukturlarını qoruyub saxlamışdır.
Uğurlu ali təhsil müəssisələrinin müəllim və inzibati heyəti,
tələbələri və digər maraqlı tərəflər yüksək motivasiyaya malik olur
və ali məktəbin uğurunu öz uğuru hesab edir. Məhz bu cür mühiti
yaratmaq uğurlu idarəetmənin göstəricisidir. Tarixi universitetlərə
nəzər salsaq görərik ki, bəzən bu univeristetlərin qoruyub saxladıq -
ları sistem heç də mükəmməl olduğu üçün yüksək reytinqli univer-
sitetlərin sırasında yer almayıb. Məsələn, Kembric universitetinin
idarəetməsi hər zaman tənqid edilməsinə baxmayaraq hələ də dünya
universitetləri arasında nüfuzunu qoruyub saxlaya bilmişdir. Buna
səbəb isə tənqid edilən həmin idarəetmə sisteminin universitetin
məqsədinə, hədəflərinə və ənənəsinə sadiq qalmasıdır. Konservativ
idarəetmə sisteminə malik olmasına baxmayaraq Kembric univer-
siteti öz tarixi ənənəsinə, hədəflərinə və məqsədlərinə sadiqliyini
qoruyub saxlayır. Kembric universiteti kimi ali təhsil müəssisələrinin
idarəetməsində hər hansı dəyişikliklərin edilməsi heç də asan deyil -
dir. 

“Gələcəyin uğurlu müəssisələri ətraflarındakı dünya kimi
dəyişkən və axıcı olmalıdır.”

Edvard Sallis
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Michael Shattock (Managing Successful Univesities) ali təhsil
müəssisələrinin uğurunun necə ölçülməsindən bəhs edərkən bildirir
ki, əsasən Avropa, ABŞ, Kanada univeristetləri uğurlarını tədqiqat-
larının sayına və təsir gücünə görə ölçürlər. 

İngiltərədə 1996-cı ildən etibarən universitetlərin uğuru ilk
dəfə olaraq Tədris Keyfiyyətinin Qiymətləndirilməsinə (TKQ) görə
ölçülməyə başladı. TKQ İngiltərənin Keyfiyyətin Təminatı Agentliyi
tərəfindən ölçülür. TKQ yoxlanışı səkkiz il ərzində ali təhsil müəs-
sisələrinin hər bir şöbəsini, kafedralarını və tədrislə bağlı bütün qu-
rumlarını qiymətləndirir. 

Müxtəlif strukturlu ali təhsil müəssisələrini nəzərdən keçir -
dikdə görürük ki, ancaq keyfiyyət məfhumunu anlayan və onu hər
bir proseslərində tətbiq edən universitetlər uğur qazanır.  Dəyişən
dünyada ali təhsil müəssiələri də digər müəssisələr kimi dəyişiklik-
lərə cavab verə bilən, baş verən hər hansı təsirlərə cəld reaksiya
verəcək gücdə olmalıdırlar. Ənənəvi idarəetmə üsulları ilə fəaliyyət
göstərən universitetlər belə dəyişikliklərə cavab verməkdə adətən
aciz qalır. Bürokratik prosedurların hökm sürdüyü belə universi -
tetlərdə müştəri məmnuniyyətindən daha çox kök salmış bürokratik
qanunlar əsas tutulur.  

Həm ənənəvi həm də digər yeni yaranmış universitetlər üçün
təhsildə Total Keyfiyyət Menecmentinin (Total Quality Management
-TQM) tətbiqi uğurlu nəticəyə səbəb olardı. Bəs TQM nədir ? TQM
sistemində müəssisənin hər bir nümayəndəsi proseslərin, məh-
sulların, xidmətlərin və işlədikləri mühitin inkişafında, təkmilləş -
məsində iştirak edir. TQM müəssisələri keyfiyyəti öz strukturlarının
ayrılmaz hissəsinə çeviriblər və bunu idarəetmənin hər bir
səviyyəsində tətbiq edirlər. TQM tətbiq edilməsində əsas rolu insan
resursları oynayır. Bunun üçün TQM tətbiq etmək üçün müəssisədə
çalışan işçilərin təlimləndirilməsinə kifayət qədər böyük investisiya
ayrılmalıdır. Müəssisənin hər bir nümayəndəsinin ümumi məqsəd -
lərdən xəbərdar olması, birbaşa və ya dolayı idarəetmə proseslərində
iştirakı, işçilərin idarəetmə proseslərinə birbaşa cəlb edilməsi
davamlı inkişafın təməlidir. TQM anlayışı adətən biznes sahəsində
daha çox istifadə olunduğu üçün təhsil müəssisələrinə tətbiqi zamanı
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bir neçə məqamı yadda saxlamaq lazımdır. D.Doherty G. (1994)
vurğuladığı kimi TQM təhsilə tətbiq etdikdə biznes və təhsil arasın-
dakı fərqlər nəzərə alınmalıdır: 

- Təhsil müəssisəsi fabrik deyil
- Tələbə məhsul deyil
- Məhsul tələbəyə verilən təhsildir
- Məhsulun istehsalını tamamlamaq üçün tələbə də istehsalda

fəhlə kimi işləməlidir. Yəni tədris prosesinin idarəedilməsində iştirak
etməlidir

Azərbaycan Ali Təhsil müəssisələrinin bir qismi yeni idarə -
etmə sistemləri tətbiq etsə də digər qismi ənənəvi idarəetmə üsula -
rına malikdirlər. Ancaq son zamanlarda beynəlxalq əmək daş lıqların
inkişafı ali təhsil müəssisələrində yeni strukturların yaranmasına
səbəb olmuşdur. Ancaq hələ də ali təhsil müəssisələrinin idarəetmə
sistemlərini qənaətbəxş hesab etmək olmaz. TQM sisteminin milli
ali təhsil müəssisələrində tətbiqi təhsildə nəzərə çarpacaq inkişafa
səbəb olacağı şübhə doğurmur.  Ali təhsil əhsil müəssisələrində
çalışan hər bir fərd öz vəzifələrini bilməklə yanaşı, təhsil müəs-
sisəsinin qarşısında diran ən ümdə vəzifədən xəbərdar olmalı, öz
rolu nu yerinə yetirməyin məhz bu vəzifəyə xidmət etdiyi bilməlidir.
Təhsil müəssisəsində çalışan hər hansı texniki işi həyata keçirən
fəhlə belə tələbələrin təhsilinin keyfiyyətli təmin olunmasında öz
payının olduğunu bilməli və işini keyfiyyətli görməkdə məsuliyyə-
tini dərk etməlidir. TQM tətbiqi üçün yuxarıda qeyd edildiyi kimi,
insan resurslarına investisya qoyulması və yüksək liderlik bacarığına
malik müəssisə rəhbərinin olması çox vacibdir. TQM ancaq key-
fiyyətli komanda işini təşkil edə biləcək rəhbərlik tərəfindən həyata
keçirilə bilər.

Hal-hazırda milli təhsil sistemində bir sıra islahatların həyata
keçirildiyi dövrdə təhsildə keyfiyyət anlayışı kifayət qədər aktual-
laşmışdır. Bununla bağlı bir sıra ardıcıl tədbirlər və layihələr həyata
keçirilir. Təhsildə TQM sisteminin tətbiq edilməsi isə keyfiyyətli
təhsil üçün ən əlverişli mühiti yaradacaqdır.
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Ali təhsil müəssisələrinin səmərəli idarə edilməsində
marketinq strategiyalarının tətbiqi

Implementation of marketing strategy, in efficient manage-
ment of higher educational institutions

Применение маркетинговой стратегии, эффективного
управления высших учебных заведений

Xülasə: Ali təhsil müəssisələrin idarəedilməsində marketinqin
tətbiqi artıq bazarın tələbinə çevrilmişdir. Təhsilin səviyyəsinin yük-
səldilməsində   marketingin tətbiqi əsas şərtdir. Lakin  sosial sahə -
lərdə marketinq fəaliyyətindən demək olar ki, istifadə olunmur.
Bunun da, əsas səbəbi insanların hələ də, marketinq anlayışını düz -
gün dərk etməməsi, onu yalnız kommersiya təşkilatlarında reklam,
satışın stimullaşdırılması kimi dərk etməsidir. Qeyd edilənləri nəzərə
alaraq mövcud araşdırmada təhsil müəssisələrində marketinq strate-
giyalarının tətbiqi ilə bağlı tədqiqat aparılmış, univeristetin strate-
giyasının formalaşdırılmasına təsir göstərən faktorlar təhlil
edilmişdir.

Açar sözlər: marketinq strategiyası, ali təhsil müəssisəsi, təh-
sil marketinqi, təhsil proqramı.

Abstract: The implementation of marketing in the manage-
ment of higher educational institutions has become the demand of
the market. Marketing implementation is a key factor in raising level
of education. However, marketing activity almost is not used in so-
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cial spheres. The main reason is people still do not understand the
concept of marketing, they perceived it only as advertising, selling
promotion in commercial organizations. Taking into consideration
all of these in the current research have been studied marketing
strategies implementation in higher educational institutions and
analysed factors affected in building universities strategies.

Key words: marketing strategy, higher educational institu-
tions, education marketing, education program

Резюме: Применение маркетинга в управлении высших
учебных заведений стало требование рынка.В повышение эф-
фективности образование применения маркетинга является
ключевым фактором. В социальные сферы практически не ис-
пользуется маркетинговая деятельность. И главная причина
этойлюди по-прежнемуне понимают концепцию маркетинга это
тольковоспринимается каккоммерческие организации рекламы,
стимулирования продажи. Исследование было проведено по
применению маркетинговых стратегий, в учебных заведениях.
Были проанализированы факторы, влияющие на формирование
стратегии университета. 

Ключевые слова: Маркетинговая стратегия, высших
учебных заведений, маркетинг образование, программа обуче-
ния

Marketinq strategiyası – şirkətlərdə qarşıya qoyulmuş
məqsədlərə çatmaq üçün fərqli marketinq tədbirlərinin həyata
keçiril məsi və onların reallaşdırılmasına nəzarət edilməsi sistemidir.
Marketinq strategiyası yalnız məqsədli bazarların seçilməsi və ya
marketinq tədbirlərinin hazırlanması deyil, eyni zamanda da şirkətin
gələcəkdə bu strategiyadan necə yararlanacağı və hansı yollarla,
hansı şəkildə realizə ediləcəyini də bilməkdir. Mütləq şəkildə is-
tehlakçıların cari və gələcək ödəmə qabiliyyətləri, müəssisənin is-
tehsal imkanlarını da uzunmüddətli dövrlər üçün nəzərə almaq
olduqca vacib şərtlərdəndir. Müəssisənin bazarlarda fəaliyyət kon-
sepsiyasının hazırlanması, fasiləsiz təkmilləşdirilməsi, xarici mühit,
bazarlardakı  dəyişikliklərə vaxtında və düzgün reaksiya verə bilməsi
vacibdir.
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Marketinq strategiyası – Hansı məhsul? Hansı miqdarda?
Hansı qiymətə? Harda və necə satılmalıdır? suallarına cavab vermə-
lidir. Bütün  suallara düzgün və vaxtında cavab vermək üçün strate-
giyanın hazırlanması ardıcıllığını izləmək əhəmiyyətlidir.

Ali təhsil müəssisələrinin rəqib müəssisələrdən fərqlənə
bilməsi və dəyişən, inkişaf edən tələbə bazasına cavab verə bilməsi
üçün uğurlu brendləşdirmə və marketinq təşəbbüsləri böyük əhə -
miy yət kəsb edir. Bu gün təhsil müəssisələri brendləşdirmə və mar-
ketinq üzərində daha çox əmək sərfedirlər. Təhsil müəssisə lərinin
əksəriyyəti təcrübəli marketinq mütəxəssisləri və şirkətləri cəlb edə -
rək, vaxt və maliyyə sərf edərək güclü müəssisə brendi yaradırlar.

Təhsil xidmətlərinin idarə edilməsinə marketinq yanaşması
xüsusilə əhəmiyyət kəsb edirki, bu ümumilikdə təhsil prosesinin
bazarın ehtiyaclarına uyğun təşkil edilməsinə şərait yaradır. Təhsil
sferasında marketinqin tətbiqi bazarda baş verən dəyişikliyi təxmin
etməyə və məzunların işəgötürənlərin tələblərinə uyğunlaşdırıl-
masına kömək edir. Rəqabətin tələbinə əsasən təhsil müəssisələri
qlobal təhsil standartlarına cavab verməyə, keyfiyyəti yüksəltməyə,
təhsil məhsul və xidmətlərinin praktik cəhətdən uyğunlaşdırılmasına
cəhd edir. Tədris prosesi, kurrikulum və standartlarda qabaqcıl
texnologiyanın tətbiqi rəqabətin səviyyəsinə və bazarın tələbinə
uyğun istiqamətləndirilmişdir. Təhsil müəssisəsinin inkişaf strate-
giyasının qurulması zamanı əməkdaşların müxtəlif ehtiyac, fürsət
və motivasiyaları nəzərə alınır. Qeyd edilənlər təhsil müəssisəsinin
fəaliyyətində marketinq alətlərinin aktiv tətbiqinə imkan yaradır. 

Universitetinin brend olaraq formalaşmasında məzunlara
yaranan tələbat mövcud təhsil müəssisəsinə olan sadiqlik dərəcəsinin
göstəricisi hesab olunur. Tələbələrin motivasiya faktorlarının nəzərə
alınması xüsusi əhəmiyyətlidirki, tələbələrin universitet və ya ixtisas
seçimində məhz bu faktor əsas rol oynayır.    

Universitetin marketinq fəaliyyətləri xüsusilə bazarın ehtiyac -
larına fokuslaşıb və bununla da keyfiyyətli təhsil xidmətinin
tələblərini inkişaf etdirir. Təhsilin keyfiyyəti universitetin beynəlxalq
inteqrasiya olunmasında, rəqabət baxımından önəmli bir amildir.
Təhsilin keyfiyyəti tədrisin səriştəliyindən və təcrübədən asılıdır. 
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Marketinqin tədrisi marketinq fəaliyyətlərini həyata keçirərək
təhsil müəssisəsinin səmərəliliyi ilə sosial ehtiyacların ödənilməsinə
istiqamətlinmiş bir sistem kimi müəyyənləşə bilər. Bu minvalla, mar-
ketinq təhsili müəssisənin taktika və strategiyalarının idealogiyası
olub hansındaki sistemin tətbiqi tədqiqat sahələrində yaranan prob-
lemlərə və yüksək ixtisaslı kadrların məmnuniyyət problemlərinə
həll yoludur. Bu müəssisənin imicini yüksəldərək oun inkişafına
səbəb olur. Marketinq prinsiplərinin öyrənilməsi müəssisələrə təhsil
mühitində yaranmış qeyri müəyyənlik şəraitində fəaliyyət göstər-
məyə imkan yaradır. Marketinq qiymətləndirmə və mühitin təxmin
edilməsi metodu kimi müəssisələrə imkan yaradırki, bazar fürsət -
lərini, müştərilərin ehtiyac və tələblərini daha detallı şəkildə qiymət -
ləndirsin, effektiv bazar davranış modelini müəyyənləşdirmək üçün
müəssisə olaraq məhsuldarlığını nəzərə alsın. 

Təhsil müəssisələri marketinq fəaliyyətlərini icra etmək, on-
ların xidmətinə tələbi artırmaq üçün marketinq kompleksini for-
malaşdıran bir çox yollardan istifadə edirlər.

Göründüyü kimi marketinq strategiyasının başlanğıcı tələ bə -
lərin motivlərinin əsasında dayanır. Universitet brendinin forma -
laşdırılması zamanı tələbələrin aşağıda qeyd edilən suallarına cavab
verilməlidir:

1.Ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmaqda məqsəd nədir?
2.Təhsilə ehtiyacın yaranma səbəbi nədir?
3.Daha çox bazarda tələb olunan hansı təhsil xidmətləridir?
Qeyd edilən suallara cavab verərək universitetlər effektiv mar-

ketinq strategiyası quraraq təhsil xidmətləri bazarında pozisiyalaşa
bilərlər.

Təhsilə yaranan ehtiyacı realizə etdikdən sonra təhsil müəs-
sisələri və onların təmin etdiyi müxtəlif xidmətlər haqqında məlu -
matların aktiv axtarışı mərhələsi başlayır. Bu mərhələdə təhsil
müəssisələri dolğun informasiyaların çatdırılması üçün nəzərə al-
malıdırlar:

- Potensial müştəriləri maraqlandıran əsas hansı məlumat-
lardır? İstehlakçılar təhsil müəssisələri və onların xidmətləri
haqqında məlumatları hansı mənbələrdən əldə edirlər?
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- Hansı mənbələr istehlakçılar tərəfindən daha çox etibar
ediləndir?

Tədqiqat göstərirki, istehlakçılar üçün təhsil müəssisələri
haqqında informasiya mənbəyi valideynlərin fikirləri 45%, yaxın-
ların fikirləri 40%, xüsusi broşur və bukletlər 15% təşkil edir.

Beləliklə belə nəticəyə gəlmək olarki, universitet seçimində
ən böyük təsir rəy,tövsiyyə qruplarına aiddir nəyinki xüsusi broşur,
buklet və tədbirlərə.

Lazımi məlumatların toplanmasına nə vaxt başlanılır? İlin
hansı müddətinə aktiv axtarış edilir? Tədqiqat göstərir ki, təhsil
müəssisələrinin aktiv araşdırma dövrü  9-11-ci siniflərdə başlayır.
Baxmayaraq ki, ali məktəb məzunlarının 1/3 ixtisas və təhsil müəs-
sisələrinin seçimi barədə qərarlaşa bilmirlər. Beləliklə, infor-
masiyaların aktiv araşdırması sonuncu ildə qəbul imtahanlarından
əvvəl başlayır. Bu müddət universitetlər üçün potensial tələbələrin
cəlb edilməsinə, açıq qapı günü kimi tədbirlərin təşkilinə həsr olun-
malıdır.

Universitetin marketinq strategiyasının formalaşdırılması
modeli
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Mikromühitdəki dəyişikliklər.
Yüksək səviyyədə qocalma və bərpa olunan bilik* savad* təhsil

İnnovativ təhsil texnologiyasının  inkişafı və icrası.
Davamlı təhsil diqqət mərkəzindədir

Təhsilin açıqlığı və inkişafın əl çata bilərliyi*mümkünlüyü

Makro mühit dəyişiklikləri
İqtisadi  ərazinin qloballaşması

Texnologiyanın inkişafı
İnformasiya texnologiyalarının və internetin inkişafı

Yeni daxil olanların sayının azalmasına görə, demoqrafik tənəzzül
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İstehlakçılar tərəfindən toplanmış məlumatlar onların əhə -
miyyət verdiyi kriteriyalara uyğun olaraq ölçülür. Bunlar təhsil xid-
mətlərinin qiyməti, tədrisin forması, universitetin imici, yerləşməsi,
akademik heyyətin keyfiyyəti, təcrübəsi v.s. kriteriyalar ola bilər. Ali
təhsil müəssisələrinin marketinq mütəxəssiləri üçün seçilən kri-
teriyalardan hansının hər bazar seqmentinə ən yaxşı alternativ
olduğunu bilmək əhəmiyyətlidir. Bu səbəbdən abituriyentlərin uni-
versitet seçim qərarlarının analizi zamanı aşağıdakıları bilmək vacib-
dir:

1.Hansı təhsil müəssisələri, təhsil və müvafiq fəaliyyətlər is-
tehlakçılar tərəfindən alternativ hesab edilir?

2.Seçilən universitet top 50 və ya 100 universitetlər arasında
yer alırmı?

3.Hansı kriteriyalar mövcud seçimlərin müqayisəsi üçün isti-
fadə edilir və hansı kriteriyalar hər istehlakçı seqmenti üçün əsas
əhəmiyyətlidir

Qeyd edilən suallara cavab verilməsi müəssisələrə imkan verir
ki, effektiv marketinq strategiyası inkişaf etdirərək xidmətlərinin
təşviqatını aparsınlar. 
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Təhsil Bazarı
Dəyişiklik və tələblər
Təhsilin keyfiyyətinə və univer-
sitetin potensial və faktiki müş -
 tərilərinə görə tələblər
Təhsilin yeni məzmunu və
müəssisələrin yeni kriteriya -
larının qiymətləndirilməsinə
uyğun olaraq tənzimləyici mühit
və nəzarət
Müəssisə infrastrukturu ilə yeni
rabitə formaları .

Əmək bazarı
Dəyişikliklər və tələblər
Təhsilin nüfuzunun artırılması
Biliyin dəyərinin artırılması
Ixtisas və diplomlar təqsdiq
edilir.
Bacarıq və səlahiyyətlər rəqabət
qabiliyyəti üçün və Tatarıstan
Respublikasının uğurunun
açarıdır.
İnsan resurslarına*HR* inves -
tisiya qoyuluşunu artırır
Rəqabət üçün işçilər tərəfindən
məzunlara yeni tələblər.

Anar Eminov, İlahə Əliyeva



Fikrimizcə kompleks təhsil marketinqində məhsullar müəs-
sisənin bazara və istehlakçılara təklif etdiyi təhsil proqramıdır. Eyni
zamanda marketinq strategiyalarının əsasını formalaşdırmaq vacib-
dir.

Təhsil müəssisələri üçün marketinq ilə kombinasiyada təhsil
haqqı əsas elementdir, hardaki, maliyyənin əsasını bazasını is-
tehlakçıların xidmət üçün ödədikləri ödəniş təşkil edir. Universitetin
marketinq strategiyasının əhəmiyyətli komponenti maliyyə nöqteyi
nəzərdən “ictimai”, “elit”, “qiymət və keyfiyyətin ən yaxşı kombi-
nasiyası” kimi təmin edilən təhsil proqramı və universitetin düzgün
pozisiyalaşmasıdır. 

İstehsalçılar “əlavə dəyər” - əlavə xidmətlər, təkmilləşdirilmiş
təhsil proqramları hansıki, rəqiblərdən fərqlənir, xidmət keyfiyyəti,
işçi heyyəti v.s nümayiş etdirə bilsələr iqtisadi böhranda belə təhsil
“məhsulları” alıcıları yüksək qiymətlər ödəməyə və məhsulları əldə
etməyə davam edəcəklər.  Universitetin marketinq strategiyasının
tətbiqi zamanı paylaşdırma kanalları və təşviqat alətləri istifadə
edilməlidir.  Aşağıdakı analizlərin aparılması əhəmiyyətlidir :

- Təhsil müəssisələrinin bazarda və rəqiblər arasında real
vəziyyəti

- Təhsil xidmətlərinin strategiya və taktikalarının inkişafı
- İqtisadi və kooperativ müqavilələr nəticəsində çevik qərar

vermə prosesi
Təhsil müəssisəsinin uğurlu marketinq strategiyası marketin -

qin daxili mühitini əks etdirən düzgün koordinasiya edilmiş
fəaliyyətdən asılıdır. Bura daxildir:

- Təhsil müəssisəsi tərəfindən təmin edilən resusrslar (inzibati,
akademik, pedoqoji heyyət, maliyyə vəziyyəti, müəssisənin daxili
mühiti)

- Təşkilati dəstək (idarəetmə alətləri və sistemi, planlaşdırma,
nəzarət)

- Informasiya təminatı (təhsil müəssisəsinin marketinq infor-
masiya sistemi)

Marketinq yanaşması konsepsiyasına əsasən bütün daxili mü -
hit elementləri vahid şəkildə fəaliyyət göstərmək üçün təşkilat tərə -
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findən nəzarət edilməlidir. Müştərilərə yüksək təhsil xidmətlərini
təqdim etmək üçün “Müştəri kimi düşün” idealogiyası əsas məqsəd
olmalıdır.

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24
oktyabr tarixli nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. “Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” Azərbay-
can Respublikasında, keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya
ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan, səriştəli müəllim və təhsil
menecerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan infrastruktura
malik təhsil sisteminin yaradılması üçün beş strateji istiqamətdə
genişmiqyaslı tədbirləri nəzərdə tutur.Son illər ərzində Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı istiqamətində mühüm nailiyyətlər
əldə edilmişdir. Təhsilin keyfiyyəti və əhatəliliyi. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının 2010-cu il üzrə İnsan İnkişafı Hesabatına əsasən, 2005-
ci illə müqayisədə Azərbaycan 34 pillə irəliləyərək 169 ölkə arasında
101-ci yerdən 67-ci yerə yüksəlmiş, “orta insan inkişafı” qrupundan
“yüksək insan inkişafı” qrupuna daxil olmuşdur. 

Təhsilin idarə olunmasında başlıca problemlərdən biri təhsildə
marketinq funksiyasının müəyyən edilməməsi ilə bağlıdır. Beləki
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrini araşdırarkən
məlum olurki, təhsil müəssisələrinin hər birində olmasa da əksə riy -
yətin də marketinq departamentinin mövcudluğu olsada demək olar -
ki, fəaliyyət göstərmirlər. Bu cəmiyyətin sosial sferada marketin qin
tətbiqi ilə bağlı səriştəsiz və ya az məlumatlı olmasından irəli gəlir.

Araşdırmanın nəticəsi olaraq aşağıdakı təklifləri qeyd etmək
olar:

1.İnnovativ müəllim və tədris mühiti, keyfiyyətli proqram va-
sitəsilə akademik mükəməlliyin təşviq edilməsi

2.Təhsil müəssisəsinin hədəf kütləsinə çata bilməsi üçün inte-
qrasiya olunmuş marketinq kommunikasiya vasitələrinin inkişaf et-
dirilməsi

3.Müəssisənin məqsəd və pioritetlərinin qeydiyyat və aka -
demik proqramlar üçün struktur kimi kommunikasiya və marketinq
məhsulu yaradərkən istifadə olunması
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4.Çap, nəşriyyat, web və başqa elektron kommunikasiya va-
sitələri tətbiq etməklə akademik və ya tələbə istiqamətli proqram-
ların vizullağının artırılması

5.Tələbələrin cəlb edilməsi, qeydiyyatı və saxlanılmasını
həvəsləndirmək üçün infrastruktur yaradılması və dəstəklənməsi

6.Hədəf auditoriyasının cəlb edilməsi və motivasiyası üçün ef-
fektiv araşdırma alətlərinin inkişaf etdirilməsi və əsas açar mesajın
müəyyənləşdirilməsi

7. Mövcud resursları maksimallaşdıracaq, maliyyə axınlarını
lokallaşdıracaq, fəaliyyət planını effektivləşdirəcək, performansı
yüksəldəcək, davamlı həll yollarına imkan yaradacaq yeni texno -
logiya və layihə menecmenti sistemlərinin tədqiq edilməsi

8.Diversifikasiyalı, yüksək performanslı əməkdaşların cəlb
edilməsi, saxlanılması və inkişaf etdirilməsi

9.Universitet birliyinin marketinq, kommunikasiya və
brendləşdirmə konsultasiya xidmətləri ilə təmin edilməsi

Qeyd edilənləri yanaşı həmçinin, tələbələrin davam etdikləri
proqramlardan məmnuniyyət səviyyələrinin ölkələr əsasında mü -
qayi sə edilməsi yolu ilə tələbə gözləntilərini qarşılamasına is-
tiqamətli addımlar atıla bilər. Proqramlarda iştirak edən dərslərin
tələbələrin məqsədinə uyğun olub olmadığı, təhsil işçiləri, təhsil
mühiti, ictimai və mədəni fəaliyyətlər və fakültə rəhbərliyi ilə bağlı
qiymətlən dirmələrin müqayisə edilməsi nəticəsində müsbət qiy -
mətləndirmələr əldə edilə bilər. Beləcə, bir müqayisə etmək (bench-
marking) asanlığı təmin edilmiş olacaq. Tələbələrin gözləntilərinin
nə nisbətdə qarşılandığı təsbit ediləcək və bu gözləntilərin təmin
edilməsi ilə təhsil keyfiyyəti yüksəldilmiş olacaq. Daha çox tələbə
qazanmaq üçün rəqabətin artması təşkilatların dərsləri sektorun
ehtiyaclarına görə tənzimləmələrini tələb edəcək. 
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Müasir sosial-iqtisadi inkişafda sektorlararası 
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The importance of the multisectoral cooperation
in socio-economic development 

Важность межсекторального сотрудничества  
современного социально-экономического развития 

Xülasə: Məqalədə müasir sosial-iqtisadi inkişafda sektor-
lararası əməkdaşlıq ideyasının mahiyyəti, yaranması və formalaş-
ması,  müasir dövrdə sektorlarası əməkdaşlığın aktuallığı məsələləri
təhlil edilir, əməkdaşlığın bu yeni formasının hər üç sektor-dövlət,
özəl,vətəndaş cəmiyyəti üçün əhəmiyyəti xüsusi vurğulanır.  Bundan
başqa Azərbaycanda sektorlarası əməkdaşlığın tətbiqi prinsipləri və
üstünlükləri, mövcud problemlərin həlli  şərh edilmişdir. Məqalədə
dövlətin və cəmiyyətin  dayanıqlı inkişafına dəstək məqsədi ilə sek-
torlararası əməkdaşlığın tətbiqi üzrə praktiki tövsüyyələr təklif olun -
muşdur. 

Açar sözlər: sosial-iqtisadi inkişaf, sektorlararası, dövlət,
biznes, vətəndaş cəmiyyəti, əməkdaşlıq.

Absrtact: The essence of the idea multisectorial cooperation
in the socio-economic development,  the establishment and forma-
tion of the contemporary relevance of the issues of cooperation in
the sectors analyzed in article and this new form of cooperation in
all three sectors-public, private, civil society emphasizes the impor-
tance. In addition, social and economic development to ensure sus-
tainability of multisectoral cooperation in the application of the
principles and advantages are available to comment on issues such
as problems in Azerbaijan. Sustainable of the state and society, in
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order to support sustainable development of practical recommenda-
tions on the application of multisectoral cooperation are offered in
article.

Key words: social-economic development,  multisector,
govern ment, business, civil society, partnership.

Резюме: Суть идеи многосекторальный сотрудничества в
социально-экономическом развитии, создании и формировании
современной актуальности вопросов сотрудничества в секторах,
рассматриваемых в статье и этой новой формы сотрудничества
во всех трех секторах публичного, частного, гражданского об-
щества подчеркивает важность. Кроме того, социальное и эко-
номическое развитие в целях обеспечения устойчивости
много отраслевого сотрудничества в области применения прин-
ципов и преимущества доступны для комментариев по таким
вопросам, как проблемы в Азербайджане. Устойчивое госу-
дарства и общества, в целях поддержки устойчивого развития
практических рекомендаций по применению многоотраслевого
сотрудничества предлагается в статье.

Ключевые слова: социально-экономического развития,
правительство, бизнес, гражданское общество, межсекто-
рального, сотрудничества.

Giriş 

Müasir dünyada qloballaşmanın sürətli inkişafı və müxtəlif
inkişaf etmiş dövlətlərin  getdikcə daha da artan innovasiyalar
sahəsindəki nailiyyətləri sosial-iqtisadi inkişafın davamlığının və
dayanıqlığının təmin edilməsində yeni metodların tətbiqinə imkan
verir. İnkişaf etmiş ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaf modellərinin
öyrənilməsi və Azərbaycanın sosial- iqtisadi yüksəlişində onlardan
bəhrələnmək  bu gün çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qeyd edək
ki, son onilliklərdə əksər ölkələr sosial-iqtisadi inkişafın davamlı və
dayanıqlığını təmin etmək üçün dövlət paternalizmindən imtina edir,
bərabər hüquqlu dövlət, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti əmək-
daşlığına xüsusi diqqət yetirirlər. Müasir anlamda dövlət-özəl -vətən-
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daş cəmiyyəti əməkdaşlığı ictimai məzmun daşıyan beynəlxalq, milli
və lokal layihələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə bu sektorlar
arasında yaradılmış institusional və təşkilati alyans kimi başa
düşülür. (7,s.5)

Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti, Cənab İlham Əliyev
tərəfindən 29 noyabr 2011-ci ildə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020:
gələcəyə baxış” inkişaf Konsepsiyasının hazırlanması ölkənin nəzəri
və praktik əsaslar üzərində perespektiv istiqamətlərinin müəyyən-
ləşməsinə yönəlmişdir.  Bu inkişafın təmin olunmasında müəyyən
ediləcək strateji istiqamətlər, həyata keçiriləcək tədbirlər içərisində
ən mühüm addım Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadi inkişaf
modelinin təkmil əsaslar üzərində qurulmasıdır. Azərbaycanın yeni
özünəməxsus sosial-iqtisadi inkişafın modelinin formalaşması qa-
nunauyğunluqlarının  eləcə də nəzəri problemlərinin öyrənilməsi
gündəmə duran ən aktual problemlərdəndir.   (1, s.47)

Qeyd edək ki, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişaf modelinin for-
malaşması çoxşaxəlidir.  Fikirmizcə, bu gün  milli sosial-iqtisadi
inkişaf modelinin əsas xüsusiyyətlərindən  biri kimi sektorlararası
əməkdaşlığın yaradılması və inkişaf etdirilməsi vacibdir . Nəzərə
alsaq ki, hər üç sektor cəmiyyətin idarə edilməsində bu və ya digər
formada  mühüm iştirak edir, onlar arasında əməkdaşlığı for-
malaşdırmaq və inkişaf etdirmək ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişafın
davamlığının və dayanıqlığının təmin olunmasında mühüm rol oy-
naya bilər. Son illərdə siyasi,sosial,iqtisadi və digər sahələrdə bir sıra
uğurlara imza atan Azərbaycan üçün də sektorlararası əməkdaşlığın
elmi cəhətdən araşdırılması, öyrənilməsi, təşkili və tətbiqi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edək ki, bu  istiqamət  ölkəmizdə sistemli
şəkildə öyrənilməyən və tətbiq edilməyən sahələrindən biridir.

Məqalənin yazılmasında da məqsəd sektorlararası əməkdaşlıq
anlayışını, yaranma səbələrini, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında
əhəmiyyətini izah etmək,  inkişaf etmiş ölkələrin bu sahədəki  təcrü -
bəsi araşdırmaq, eyni zamanda sektorlararsı əməkdaşlığın sosial-
iqtisadi inkişaf perspektivlərini öyrənməkdir. 

1.Sosial-iqtisadi inkişafda sektorlararası əməkdaşlıq
ideyası. Sektorlararası əməkdaşlıq ideyası  dövlət, özəl və vətəndaş
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cəmiyyəti  sektorlarında fəaliyyət göstərən qurumları bir araya gətir-
mək, onların səylərini birləşdirmək və mövcud sosial- iqtisadi prob-
lemlərin həllində onların imkanlardan birgə istifadə etmək üçün
meydana çıxmışdır. Məhdud anlamda sektorlarası əməkdaşlıq spe-
sifik sosial-iqtisadi məsələlərin həlli üçün bu üç sektorun bilik və
bacarıqlarının, maliyyə vəsaitlərinin, insan və qurumlarının birgə
iştirakı ilə həyata keçirilən proqram, layihə və ya təşəbbüsdür. Daha
geniş anlamda isə sosial-iqtisadi  əməkdaşlığın  yeni forması kimi
sekorlararsı əməkdaşlıq: cəmiyyətin bu üç sektorundan olan qurum-
ların  ümumi ictimai məqsədlərə çatması üçün öz vəsaitlərini,
təcrübə və məharətlərini birləşdirməsi, bir-birilə könüllü, innovativ
və faydalı münasibətlərdə olması mənasını daşımaqdadır.  Dövlət-
özəl-vətəndaş cəmiyyəti  əməkdaşlığının əsas prinsipi odur ki, dövlət
hansı infrastrukur və xidmətlərə ehtiyacı olduğunu müəyyənləşdirir,
özəl  sektor və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri isə dövlətin
tələblərinə yüksək səviyyədə uyğun təkliflər irəli sürürlər.(9, s.4)

Sektorlararası əməkdaşlıq ideyası ilk dəfə Avropa ölkələrində
1990-cı illərdən yaranmağa və formalaşmağa başlamışdır. 2000-ci
ilin mart ayında  Avropa Şurası korporativ sosial məsuliyyət prak-
tikasının yaradılmasında əhəmiyyətli sayılan bir addım atmaqla özəl
sektoru insanlara sərmayə qoymağa və sosial bərabərsizliyi aradan
qaldırmağa həvəsləndirdi. Həmin ilin oktyabrında dörd Avropa
ölkəsinin (Danimarka, İrlandiya, Niderland və Böyük Britaniya Bir-
ləşmiş Krallıq) Sosial işlər üzrə Nazirlikləri “Hökümətlər - əhatəli
Avropa üçün özəl-ictimai əməkdaşlığı - təşviq edən tərəfdaşdır”
başlıqlı müştərək deklarasiya qəbul etdilər. Danimarka üçtərəfli
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və yayılması üçün hökümət
səviyyəsində təəşəbbüs göstərən ilk Avropa dövlətlərindəndir. Dani -
markada sektorlararası əməkdaşlıq iş yerlərində sosial təcrid olun-
manın qarşısının alınması və cəmiyyətin təcrid olunan həssas
təbəqələrinin əmək bazarına inteqrasiyası məsələsinin həll olun-
masına  yönəlmişdir. 1998-ci ildə Danimarkada ölkə üzrə yerli sosial
problemlərlə məşğul olmaq üçün şirkətlər və yerli ictimai haki -
miyyət lər arasında tərəfdaşlığı inkişaf etdirmək istiqamətində
hökumətdən maliyyə dəstəyi alan altı sayda regional işgüzar şəbəkə
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yaradılmış və şəbəkəyə 1200 şirkət üzv olmuşdur.(2, s.94)
Böyük Britaniyada ilk olaraq biznes-icma əməkdaşlığı

təcrübəli  iş adamları tərəfindən aşağı səviyyədə könüllü olaraq
başlanmış  və sonra konservatorların hökuməti tərəfindən də dəstək-
lənmişdir.  Bu təəşbbüs sonradan hakimiyyətə gəlmiş leyboristlər
tərəfindən də qəbul edilmiş və üçtərəfli əməkdaşlıq yanaşması
ölkənin geridə qalmış zonalarını dirçəltəmk üçün seçilmişdir.

1990-cı illərdən İrlandiyada sektorlarası əməkdaşlıq təşəb-
büsündən uzun illər ərzində ölkənin gündəmindən düşməyən işsizlik,
yoxsulluq, sosial tədric olunma və digər sosial iqtisadi problemlərin
həll olunmasında istifadə edilmişdir.1992-ci ildə İrlandiya hökuməti
işsizlik probleminin həll etmək və iqtisadi dirçəlişi təmin etmək
məqsədi ilə yerli icma sakinləri üçün iş imkanlarının yaradılması is-
tiqamətində sahibkarlar arasında rəqabət ortamını yaxşılaşdırmaq
üçün ölkənin 38 kənd və şəhər icmasıda ərazi əsaslı əməkdaşlıq
mərkəzləri yaratmışdı. Və möcvud problemlərin sürətli həllinə nail
olmuşlar.(3,s.146)

2013-cü ildə İtaliyanını Əmək Nazirliyi və Sosial Siyasət
İdarəsinin  korporativ sosial məsuliyyətə dair Milli Fəaliyyət
Planında qeyd etdiyi əsas prioritetlərdən biri də sosial müəssisələr
və üçüncü sektor təşəbbüslərinin,fəal vətəndaşlığın və vətəndaş
cəmiyyəti təşkilatlarının stimullaşdırılmasıdır. (2,s.94). Avropanın
digər ölkələrində - Avstriya, Belçika, Finlandiya və Almaniya kimi
ölkələrdə də hökumət, özəl və vətəndaş cəmiyyəti sektorları arasında
üçtərəfli əmakdaşlıq praktikaları mövcuddur. Bu praktikaların ək-
səriyyəti iqtisadi inkişaf, sosal təcrid olunma, məşğulluq, icma
dirçəlişi, və mühacirlərin yerli cəmiyyətə  inteqrasiyası kimi sosial
məslələri həllinə yönəlmişdir.

Qərb ölkələrində sektorlararası əməkdaşlıq ideyası yaranıb
formalaşmazdan əvvəl bu sektorlar arasındakı münasibətlərin
paradiqması mübadiləçi xarakter daşıyırdı. Yəni, sektorlar bir-biri
ilə ehtiyatla və qapalı davranır, etibar etmir və bir-biri barədə
stereotipik anlayışlara sahib idilər. Bu dövrdə dövlət bürokratik, av-
toritar meyllər, qərarvermə proseslərində şəffaflıq  və  hesabatlılıq
aşağı səviy yədə olması ilə, Özəl  sektor   daha çox mənfəət əldə et-
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məyi düşünməklə,  iqtisadi və şəxsi maraqların üstün tutmaqla,
vətəndaş cə miyyəti  isə idealist və  hər zaman maliyyə axtarışı ilə
fərqlənirdi.

Son illərdə dövlətlərin siyasi, sosial-iqtisadi sahədə bir sıra
nailiyyətlər əldə etməsi, eyni zamanda özəl sektorun və vətəndaş
cəmiyyətinin inkişafı ilə   sektorlar (xüsusilə də dövlət) bir-birinə
olan münasibətlərinə də yenidən nəzər salmaq qərarına gəldilər.
Aydın oldu ki, yeni şərait sektorların əslində bir-biri ilə qarşılıqlı
əlaqdə olmasını tələb edir və məntiq onların biri olmadan digərinin
keçinə bilməyəcəyinə işarə edir. (10. səh.18) Münasibətlər paradiq-
masını dəyişmək təxirəsalınmaz bir ehtiyaca  çevrildi.  Sektorlar bu
ehtiyacı aşağıdakı aspektlərdən hiss edirlər:

Dövlət sektoru:
• mövcud  sosial-iqtiasdi ehtiyaclar və sosial xidmətlərin təşk-

ilindəki  problemlər; 
• azalmaqda olan ictimai resurslar və ictimai xidmətlərin

inkişaf etdirilməsi üçün alternativ resursların araşdırılması ehtiyacı,;
• şəffaflıq, hesabatlılıq və qərarların hazırlanması proses-

lərində iştirakçılıqla bağlı ictimaiyyətin artmaqda olan tələbi və s.
Özəl  sektor:
• Korporativ vətəndaşlıq və sosial məsuliyyətlə bağlı qlobal

tendensiya;
• İmici ictimailəşdirmək və ictimai hesabatlılığı artırmaq

ehtiyacı;
• Sosial-iqtisadi  gündəmə çıxmaqla bəzi həssas məsələlərlə

bağlı ictimai təzyiqi yüngülləşdirmək ehtiyacı və s.
Vətəndaş cəmiyyəti:
• Maliyyə və  maliyyə mənbələrinin çeşidini artırma ehtiyacı;
• İctimai hesabatlılıqla bağlı artmaqda olan tələbat və öz

fəaliyyətinin təsirini artırmaq üçün özəl sektorun idarəçilik təcrü -
bəsindən bir şeylər əxz etmək istəyi və s.

Yuxarıda sadalalanan bu və ya digər amillər sektorları üçtərəfli
əməkdaşlığını tələb edir və münasibətlərin yeni paradiqması  olan
sinerji modelini yaradır. Bu model tərəflər  arasında  qarşılıqlı inama,
ümumi məqsədlər uğrunda birgə fəaliyyət təşviq edir. 
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Dünya təcrübəsinin öyrənilməsi göstərir ki, sektorlararası
əməkdaşlığının istifadə miqyası və tətbiq sahələri ildən-ilə
genişlənir, əməkdaşlığın  yeni formalar meydana gəlir,  iqtisdiyyatın
innovasiyalı inkişafı üçün şərait yaranır.

Sektorlararası   münasibətlərin yeni – sinerji modeli yaranması
ilə onlar arasındakı stereotiplər aradan qalxmış oldu. Nəticədə  sek-
torların  gerçək xarakteri üzə çıxır ki, bu da onların bir-birindən necə
faydalanacağını və üçtərəfli əməkdaşlığın inkişafına hansı töhfələri
verə biləcəklərini müəyyənləşdirir. Dövlət-özəl sektor-vətəndaş
cəmiyyəti əməkdaşlığının məqsədi iqtisadiyyatın dayanıqlı inki -
şafının və əhalinin rifah halının yüksəlməsinin təmin edilməsi üçün
dövlət və özəl sektorun resurslarından səmərəli istifadədir. 

2. Sosial-iqtisadi sahədə sektorlararası əməkdaşlıq və
Azərbaycan. Sektorlararası əməkdaşlıq ideyası Azərbaycan üçün
yeni hesab oluna bilər. Son illərdə ölkəmizdə  mövcud problemlərin
həlli, sosial, iqtisadi və digər uğurlara nail olmaq üçün dövlət-özəl
sektor, dövlət- vətəndaş cəmiyyəti, özəl sektor- vətəndaş cəmiyyəti
aralarında ikitərəfli münasibətlərin inkişafı istiqamətində müəyyən
işlər görülsə də, üçtərəfli əməkdaşlıq sahəsində bir sıra  boşluqlar
mövcuddur. Sektorlararası münasibətlərində mövcud olan problem-
ləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

• Hər üç sektorun hələ də bir-birnə ehtiyatlı münasibəti,  əmək-
daşlıqdan və tərəfdaşlıqdan çəkinməsi, təklif və təşəbbüslərinə laz-
imi diqqət yetirilməməsi;

• Beynəlxalq təcrübənin kifayət qədər öyrənilməməsi;
• Sosial-iqtisadi sahədə sektorlararası  əməkdaşlığın institu-

sional mexanizmlərinin mükəmməl olmaması;
• Özəl və vətədaş cəmiyyəti sektorlarının dövlətin sosial-iqti-

sadi istiqamətdəki proqramlarının hazırlanmasına və icrasına zəif
cəlb edilməsi;  

• Sosial-iqtisadi sahədə sektorlararası əməkdaşlığı nəzərdə
tutan konkret proqramların olmaması;

• Sosial-iqtisadi sahədə sektorlararası əməkdaşlıq ideyasının
əhəmiyyəti və təbliği sahəsində maarifləndirmə işinin zəifliyi və s.
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Göstərilən problemlərin aradan qaldırılması üçün sosial-iqti-
sadi sahədə sektorlararası əməkdaşlıq sahəsində beynəlxalq təc -
rübənin öyrənilməsi, əməkdaşlığın və tərəfdaşlığın inkişaf
etdi rilməsini nəzərdə tutan proqramların hazırlanması və həyata
keçiril məsi, dövlət orqanları tərəfindən hazırlanan və icra olunan
dövlət sosial-iqtisadi proqramlarına digər sektorların  aktiv cəlb
edilməsi, sosial-iqtisadi sahədə sektorlararsı əməkdaşlığın əhə -
miyyəti, inkişaf məsələləri üzrə ümumrespublika və regional forum-
ların, konfransların, dəyirmi  masaların, seminarların və s. belə
tədbirlərin müntəzəm keçirilməsi və s. məqsədə uyğundur.

Sosial-iqtisadi sektorlararası əməkdaşlığın əhəmiyyəti Azər-
baycan üçün aşağıdakı üstünlükləri verə bilər:

• Neft gəlirlərinin azaldığı bir şəraitdə investisiya layihələrini
özəl sektoru və vətəndaş cəmiyyətinin imkanları hesabına reallaşdır-
maq;

• Özəl sektoru və vətəndaş cəmiyyətinin təcrübə, maliyyə və
texnoloji imkanlarından faydalanmaq;

• Layihələrlə bağlı risklərin bir hissəsini özəl sektor və vətən-
daş cəmiyyəti ilə bölüşmək imkanı;

• Təqdim olunan ictimai xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəl -
dilməsi; 

• İstehsal  və sosial infrastukturu inkişaf etdirmək və s. 

Nəticə 

Sosial-iqtisadi sahədə sektorlararası əməkdaşlıq məsələlərini
təhlil edərkən aydın olur ki, cəmiyyətin davamlı sosial-iqtisadi
inkişafında iştirak edən hər üç sektor öz məqsədlərini həyata keçir-
mək üçün qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək məcburiyyətindədir.
Araşdırmalar zamanı məlum olur ki, müasir dövrümüzdə bir çox
ölkələrdə artıq dövlətin iqtisadi, sosial fəaliyyətləri özəl strukturlar
və vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən icra olunur və bu sektorlar arasında
işbirliyi ildən-ilə artır. Eyni zamanda məlum olur ki, hər bir ölkənin
davamlı sosial-iqtisadi inkişafına nail olmaq üçün  yerinə yetirilməsi
vacib olan şərtlərin hər birinin reallaşdırılması təkbaşına bir sektorun
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imkanları xaricindədir. Ölkəmizdə sektorlararası əməkdaşlıq ide ya -
sının, dövləti dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafı məsələlərinin öyrənil -
məsinə böyük ehtiyac var. Bu gün Azərbaycanda da  davamlı inkişaf
hədəfinə nail olmaq üçün qeyd olunan hər bir fəaliyyətin xarakterinə
və mahiyyətinə uyğun olaraq həm dövlət, həm özəl, həm də vətəndaş
cəmiyyətinin birgə fəaliyyət göstərməsi vacibdir.
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Yeni iqtisadi şəraitdə məşğulluq siyasəti

Employment policy in the new economic conditions

Политика в области занятости в новых економических
условиях

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanda bazar münasibətlərinə
keçdikdən sonra yeni iqtisadi şəraitin verdiyi imkanlar əsasında
məşğulluğun təmin olunması məsələlərindən bəhs olunmuşdur.
Göstərilmişdir ki, bazar iqtisadiyyatı məşğulluq sahəsində dövlətin
iqtisadi siyasətinin effektiv nəticə verməsi üçün ən səmərəli va-
sitədir. Müasir şəraitdə həyata keçirilmiş hüquqi tənzimləmə tədbir-
lərinin məşğulluğun təminatındakı rolundan bəhs olunmuşdur. Daha
sonra iqtisadi islahatlardan də söz açılmışdırki, bu da yeni iqtisadi
şərait üçün məşğulluğun əsasları kimi ifadə olunmuışdur.

Açar sözlər: məşğulluq, bazar iqtisadiyyatı, iqtisadi sistem,
milli iqtisadi inkişaf, sosial-iqtisadi inkişaf, insan potensialı, iqtisadi
siyasət, iqtisadi islahatlar və s.

Abstract: It had been dealt with the issues about ensurance of
employment based on conditions of new economic opportunities in
the article, in Azerbaijan. It’s been showed that, market economy on
the branch of employment is the most productive mean to resulted
effectively in the economy of governmental policy. It had been dealt
with the role carried out in the insurance of employment and regu-
lation of legal measures in modern sphere. Economic reforms had
been also touched later and it had been expressed like a new eco-
nomic condition for bases of employment as well.

Key words: Employment, market economy, economic system,
national economic growth, social economic growth, human poten-
tial, economic policy, economic reforms and etc…
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Pезюме: В статье говорится о вопросах обеспечения за-
нятости, явившуйся следствием новых экономических отноше-
ний после перехода Азербайджана к рыночной экономике.
Указывается, что рыночная экономика наиболее рациональное
средство в эффективном претворении в жизнь экономической
политики государства в области занятости. Подчеркивается
роль проводимых правовых мероприятий по обеспечению за-
нятости в современных условиях. В статье также нашли отра-
жение экономические реформы, явившиеся базой обеспечения
занятости.

Ключевые слова: занятость, рыночная экономика, эко-
номическая система, национальное экономическое развитие, со-
циально-экономическое развитие, человеческий потенциал,
экономическая политика, экономические реформы.

İqtisadi sistemlərin tələbləri baxımından əsas və başlıca
məqsəd insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mahiyyət
etibarı ilə sağlam iqtisadiyyata şərait yaradacaq amillərin məc-
muusunu əlaqələndirmək, bütün səmərəli fəaliyyət mexanizmini
milli iqtisadi inkişaf üçün yönəltmək və bununla da faydalı əmək
fəaliyyətinin təmin olunmasından ibarətdir. Bu baxımdan da keçən
əsrin sonlarından etibarən sistemli şəkildə keçid etdiyimiz bazar mü-
nasibətlərinin bütün tələb və qanunauyğunluqları da köklü cəhətlərlə
birlikdə, əhalinin səmərəli və faydalı məşğulluq fəaliyyətinin təmin
olunmasına xidmət etməkdədir. Məşğulluq hər bir iqtisadi sistemin
ən zəruri təminat mexanizminə mənsubdur. Məşğulluq əsas kitab
olan Konstitusiyadan başlamış, bütün hüquqi aktlarda özünün gerçək
təsvirini almış və dövlətin iqtisadi siyasətinin ana hissəsini təşkil et-
məkdədir. Məşğulluq haqqında qanunumuza diqqət edərkən, onun
təkcə hansısa bir əmək sərfi ilə nəticələnən işə vaxt ayrılması kimi
yox, həm də təhsil almaq, müəyyən vəzifəyə seçilmək və azad
edilmək, yaşlı insanlara yardım edilməsi, iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrində fəaliyyət göstərmək və s. kimi də baxılmasının mümkün-
lüyü görünür. 2 iyil 2001-ci ildə qəbul edilmiş Məşğulluq haqqında
Azərbaycan Respublikasının qanununda bu məsələyə aydınlıq gətir-
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ilərək onun hüquqi-iqtisadi mahiyyəti izah olunmuş, respub-
likamızda əhalinin məşğulluğu sahəsindəki dövlət siyasəti müəyyən
edilmişdir. 

Adı çəkilən qanunun “Məşğulluq sahəsində dövlət siyasəti”
adlanan 6-cı maddəsində deyilir ki: “Dövlət vətəndaşların səmərəli
və sərbəst seçilmiş məşğulluğunun təmin edilməsinə köməklik
göstərir” (4).

Məşğulluq sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri
aşağıdaklılardır:

-İrqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, ailə
vəziyyətindən, ictimai-sosial mənşəyindən, yaşayış yerindən, əmlak
vəziyyətindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına
və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün
vətəndaşlara əmək və məşğulluğu sərbəst seçmək hüququnun həyata
keçirilməsində bərabər imkanlrın təmin edilməsi;

-Vətəndaşların qanun çərçivəsində həyata keçirilən əmək və
sahibkarlıq təşəbbüsünün müdafiə edilməsi, sahibkarlığın inkişaf et-
dirilməsi məqsədilə onlara kömək göstərilməsi;

-Əmək fəaliyyətinin və məşğulluq növünün seçilməsində
vətəndaşların öz itadəsini sərbəst ifadə etməsinə şərait yaradılması;

-İşsizlərin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, işə düzəlt-
məkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar üçün əlavə iş yeri yaradan
işəgötürənlərin vergi və başqa güzəştlərə həvəsləndirilməsi;

-Məşğulluğun təmin edilməsinə yönəlmiş tədbirlərin hazır-
lanmasında və həyata keçirilməsində, onalrın yerinə yetirilməsinə
nəzarətdə Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarının, həmkar-
lar ittifaqının, işəgötürənlər birliklərinin fəaliyyətinin əlaqələn -
dirilməsi;

-Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ölkə hüdudların-
dan kənarda, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və əcnəbilərin
Azərbaycan Respublikası ərazisində əmək fəaliyyəti ilə məşğul ol-
masına şərait yaradılması;

-Beynəlxalq əmək normalarına riayət olunması (4).
Müasir iqtisadi sistemin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki,

azad iqtisadiyyat prinsiplərinin, sərbəst iqtisadi fəaliyyət isti -
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qamətlərinin müəyyən olunması üçün böyük üstünlüklər vardır.
Fikrimizi belə əsaslandıra bilərik ki:

- ən əvvəl, keçmiş inzibati amirlik iqtisadi sistemindəki kimi
iqtisadi asılılığın olmaması;

- yeni iqtisadi şərait üçün lazım olan mühitin və əlverişli
şəraitin yaradılması;

- hüquqi normativ aktların müasir dünya gerçəkliyi
çərçivəsində tənzimlənməsi;

- ölkəmizdə siyasi uğurların iqtisadi proseslərlə vəhdət
halında, qarşılıqlı şəkildə istiqamətlənməsi;

- iqtisadi inkişafın nəticələrindən öz iqtisadiyyatımız üçün is-
tifadə edilməsi;

- xalq təsərrüfatının bütün sahələrində sistemli, dayanıqlı
fəaliyyət strukturunun təmin olunması;

- infrastruktur layihələrinin icra mexanizminin səmərəliliyi;
- nəhayət, milli iqtisadi inkişafın əsas dayaqlarının effektivliyi

və s.
Ümumiyyətlə, hazırda bazar münasibətləri şəraitində məşğul-

luq məsələləri də daxil olmaqla, iqtisadi proseslər uğurlu və düzgün
istiqamətlənmişdir. İqtisad elmləri namizədi i.e.n E.M Hacızadənin
fikrincə dövlətin sosial-iqtisadi funksiyaları aşağıdakı səciyyəni
daşıyır.

1. ictimai xidmət və rifahın yüksəldilməsi; 2. xarici effektlərin
tənzimlənməsi; 3. rəqabətin qorunması; 4. bazarın qeyri-təkmil-
liyindən əhalinin sosial müdafiəsi; 5. gəlirlərin yenidən təkrar böl-
güsünə rəğmən sosial-transfert funksiyası; 6. məşğulluq şəraitinin
təmin mexanizminin tənzimlənməsi; 7. minimum yaşayış həddinin
ölkə üzrə təyinatı; 8. fundamental elmin müdafiəsi, ümumi elmi-
texniki, innovasion siyasətin aparılması; 9. ekoloji funksiyaların
real laşdırılması (1).

Bazar iqtisadi sistemində məşğulluq anlayışının izahını
verərkən, daha çox onun modelləri baxımından yanaşmaq lazım
gəlir. İqtisadi sistemlər içərisində ən təkmil forma kimi qəbul edilən
bazar məşğulluğun da əhəmiyyətli tərəflərini özündə əks etdir -
məkdədir. Burada məşğulluq anlayışına insanların səmərəli və
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qarşılıqlı fəaliyyətinin nəticəsi kimi baxılır. Bazar qanunlarının geniş
əhatə dairəsində formalaşması və məhsuldar nəticə verməsi əsas tu-
tulur. Məşğul olanların sərbəst qərar qəbul etmələri, bu sahədə həvəs
yaradacaq amillərin və cəhətlərin təmin olunması, eyni zamanda
münbit şəraitin yaradılması bazar mexanizmi əsasında məşğulluğun
zəruri istiqamətlərindən biridir. 

İqtisadi ədəbiyyata “görünməz əl” ifadəsini gətirən məhşur
iqtisadçı alim (iqtisad elminin atası hesab olunur) Adam Smitin əsər-
lərinə diqqət edərkən görürük ki, bazar münasibətləri şəraitində
yardılan sərvətin də spesifik xüsusiyyəti burada olan çoxlu sayda in-
sanların fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur ki, bu da təbii ki,
məşğulluq anlayışını ortaya çıxarır. Görkəmli iqtisadçının bu
qənaəti nə biz 1776-cı ildə yazdığı “Xalqların sərvəti” əsərində rast
gəlirik. Orada daha sonra müxtəlif fəaliyyət sahələrində çalışan in-
sanların əməklərinə diqqət edərək onların şəxsi qazancları üçün
əsaslı səbəb olduğunu ortaya qoyur. 

Təbii ki, insan varsa, fəaliyyəti görünürsə, həmin fəaliyyət
məhsuldardırsa, şüurlu, düşüncəli, məqsədyönlü istiqamətə yönəlirsə
və müvafiq qanunvericliyə əsaslanırsa, burada mütləq məşğulluq da
mövcuddur. Bu baxımdan da bütün bu qeyd olunanlar yalnız
məşğul luğun nəzəri təhlilindən real təcrübi gerçəkliyinə keçid
şəraitində mümkündür.

Bunlarla bərabər iqtisadi ədəbiyyatlarda bazar iqtisadi sistemi -
nin:

1. daima istehsalın səməriliyinin stimullaşdırılması;
2. maddi-texniki bazanın təkmilləşdirilməsi;
3. şəxsi və ictimai mənafeyin birləşməsi və s. kimi amillərlə

bağlı üstünlükləri də qeyd olunmaqdadır.
Eyni zamanda bu iqtisadi sistem: 
1. gəlirlərin bölgüsündə qeyri-bərabərlik yaratdığından orada

ədalətli iqtisadi prosesləri qurmaq mümkün olmur;
2. tam məşğulluğa və sabit qiymət səviyyəsinə təminat vermir

və s (2, s. 75).
Məhz məşğulluğun elmi cəhətdən əsaslandırılması, onun bazar

münasibətlərilə əlaqələndirilməsi üçün müxtəlif təhlillərə ehtiyac
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vardır. Bazar iqtisadi sisteminin qanun və tələblərindən əlavə onun
müxtləif metodlarının da izahına çalışaq. Hansı ki, həmin metodlar
da öz idarəetmə əhatəsi daxilində məşğulluğun bu və ya digər
tərəflərini özündə əks etdirməklə, onları nizamlamaqdadır.

Bu baxımdan da bazar iqtisadiyyatının sistemli inkişafı daha
çox onunla bağlı olan modellərlə izah oluna bilər. Fikrimizi elmi
cəhətdən əsaslandırdıqda iqtisadi ədəbiyyatlarda Amerika, İsveç,
Yaponiya, Cənubi Koreya kimi modellərin yer aldığını görürük. 

Məsələn, Almaniyanın adı ilə bağlı olan və ikinci dünya
müharibəsindən sonra yaranmış sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı
modeli üçün xarakterik olan əhəmiyyətli xüsusiyyətlər içərisində bir
çox cəhətlərlə birlikdə məhz işsizliyin azaldılması və əhalinin
məşğulluğunun tənzimlənməsinin diqqət mərkəzində qalması da yer
almışdır.

Digər bir model 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin də iqtisadi platformasına aid olan və İsveçin adı
ilə əlaqələndirilən sosial-demokrat modelidir. Burada da əsas və
önəmli məqamlardan biri kimi məhz:

1. tam məşğulluğun təmin edilməsi;
2. gəlirlərin bərabərləşdirilməsi kimi amillər yer almaqdadır

(3, s. 272-273).
Ümumiyyətlə, ölkəmizdə məşğulluğun təminatı istiqamətində

həyata keçirilən tədbirlər onun bir bölgə və ya qısa müddət üçün
yox, bütövlükdə ölkəmiz miqyasında olmaqla, uzun bir dövrü əhatə
edəcək qədər strateji əhəmiyyətə malik olduğunu göstərməkdədir.
Atılan hər bir addım bazar iqtisadiyyatının ən mühüm ünsürlərindən
biri kimi tarixə düşməkdədir. Məhz elə mövcud iqtisadi şəraitin təza-
hürüdür ki, artıq ölkəmizdə Məşğulluğun hüquqi bazası tamamilə
təkmilləşmiş, iqtisadi-hüquqi institut tamamilə formlaşmışdır. Qeyd
edilən bu məsələlərdən də aydın olur ki, məşğulluq dövlətimizin
daimi olaraq diqqət mərkəzində saxladığı əsas məsələ və tədbirdir.
Bütün dövrlərdə məşğulluq probleminin səmərəli həlli üçün qanun-
vericilik bazasının təkmilləşdirilməsi və gücləndirilməsi dövlə-
timizin əsas məqsədini təşkil etmişdir. Fikrimizi konkretləşdirərkən
məşğulluq haqqında qanunumuzda məşğul olan şəxslərə aşağı-

98

Cavadxan Qasımov



dakıların aid edildiyini göstərə bilərik:
1) muzdla işləyən, o cümlədən əmək müqaviləsi (kontraktı)

ilə tam və ya tam olmayan iş vaxtı ərzində haqq müqabilində iş
görən, habelə haqqı ödənilən başqa işi (xidməti) olanlar;

2) sahibkarlar, fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar,
mülkiyyətində torpaq payı olanlar;

3) haqqı ödənilən vəzifəyə seçilən, təyin və ya təsdiq edilən-
lər;

4) Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində və Azər-
baycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış
başqa silahlı birləşmələrdə xidmət edənlər;

5) əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, ixtisasartırma,
tətil, istehsalatın dayanması və başqa səbəblər ilə əlaqədar iş yerində
müvəqqəti olmayanlar;

6) Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanuni əsaslarla
haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əcnəbilər və vətən-
daşlığı olmayan şəxslər;

7) Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda qanuni
əsaslarla əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşları (4).
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İstehsal və istehlak kooperativlərinin inkişafı

The development of production and consumer cooperatives

Развитие  производственных и потробительских  
кооперативов

Xülasə: Məqalədə əsasən kooperasiyanın inkişafının təsni-
fatına dünya alimlərinin yanaşmaları, müəllifin öz mülahizələri,
kənd təsərrüfatı kooperasiyasının formalaşma mexanizmi və is-
tiqamətləri, müxtəlif səviyyəli kooperasiyanın təkmilləşdirilməsi
yolları əks olunub.

Açar sözlər: istehsal, istehlak, kooperativ qiymət, resurs, layi -
hə, təsisçi.

Abstract: In article, approaches of world scientists to coop-
eration for development, own views of authors, the direction and the
mechanism of formation of agricultural cooperation and also a way
of improvement of cooperation at various levels are generally dis-
played.

Key words: production, consumption, cooperative, price, re-
source, design, founder.

Резюме: В статье, в основном, отображены подходы ми-
ровых ученых к кооперации в целях развития, собственные
взгляды авторов, направление и механизм формирования сель-
скохозяйственной кооперации, а также пути совершенствования
кооперации на различных уровнях.

Ключевые слова: производство, потребление, коопера-
тивная стоимость, ресурсы, проект, основатель.

Müstəqillik illərində, bazar iqtisadi münasibətlərinə keçiddən
sonra təsərrüfatlararası iqtisadi münasibətlərdə, həmçinin kənd
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əmtəə istehsalçıları ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, maddi-
texniki təchizat və ticarət sferaları arasındakı münasibətlərdə yeni
keyfiyyət dəyişiklikləri gözlənilir.  Aqrar islahatlar aparıldıqdan,
dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsindən sonra (bura dövlət
mülkiyyətində olan emal müəssisələri, maddi-texniki təminatla məş -
ğul olan müəssisə və təşkilatlar və s. daxildir) bu sferada parçalanma
prosesini gücləndirdi, inhisarçılığı aktivləşdirdi. Müasir şəraitdə də
hələ həmin inhisarçılıq tam aradan qalxmayıb. Məsələn, ölkəyə
maddi-texniki resursları gətirən müəssisə və təşkilatlar qiymətləri
birtərəfli qaydada müəyyənləşdirirlər, nəticədə də illər uzunudur ki,
kənd təsərrüfatında işlədilməsi zəruri sayılan sənaye mənşəli mal-
ların qiymət artımı, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymət artımını
həmişə üstələyir. Nəzərə alsaq ki, ölkədə kənd təsərrüfatı üçün lazım
olan maşın və avadanlıqlar, mineral gübrələr, zərərvericilərə qarşı
işlədilən kimyəvi, dərman preparatları istehsal edən müəssisələr
yaradılmayıb, onda inhisarçılığın meydana gətirəcəyi fəsadları
təsəvvür etmək elə də çətin deyil. bu ilk növbədə kənd təsərrüfatı və
sənaye məhsullarının qiymət paritetliyinin ikincinin xeyrinə pozul-
masına şərait yaradır.

İstehsalın səmərəliliyinə səbəb olan kənd təsərrüfatı koopera-
tivinin inkişaf etdirilməsi üçün yeni prinsipial konstruktiv yanaşma
tələb olunur.

Müasir dövrdə kooperasiya problemlərinin həllində əsas
məsələ aşağıda qeyd edilən istiqamətlərdə tədbirlərin hazırlanıb
həya ta keçirilməsindən ibarət olmalıdır:

- kooperasiya üzvlərinin sosial-iqtisadi maraqlarının təmin
edilməsi;

- normativ sənədlər vasitəsilə öz üzvlərinin hüquqlarının
müdafiəsini təmin edən kooperativ təsərrüfat formasının yaradılması
və fəaliyyət göstərməsi prinsiplərinin işlənib hazırlanması və həyata
keçirilməsi;

- müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarında tərəfdaşların balans laş -
dırılmış maraqlarını təmin edən iqtisadi münasibətlərin yaradılması;

- idarəetmədə kooperativ üzvlərinin iştirakı;
- müxtəlif səviyyədə kooperasiya və inteqrasiya əlaqələrinin

inkişafının təşkilati formasının müəyyən edilməsi.
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Güman edirik ki, kooperasiya bazarın tələbatı baxımından
aşağıda qeyd edilən istiqamətdə inkişaf edəcək:

- istehsal, emal kənd təsərrüfatı məhsulunun emalı və satışı,
həmçinin başqa fəaliyyət növü ilə məşğul olan zəhmətkeşlərin
sosial-iqtisadi maraqlarının ödənilməsinə istiqamətlənmiş kollektiv
mülkiyyətə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsal kooperasiyası;

- əmlak və torpaq paylarının birləşdirilməsinə, məhsul is-
tehsalında, kənd təsərrüfatı məhsulunun emalı və satışında kollekti -
vin maraqlarına uyğun digər fəaliyyət növlərində şəxsi zəh mət lərinə
əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsal kooperativləri;

- birgə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı müəssisələrinə şəxsi
yardımçı və fermer təsərrüfatlarına əsaslanan istehsal kooperasiyası;

- kənd təsərrüfatı istehsalını və digər işləri birgə yerinə yetirən
kəndli (fermer) kooperasiyası;

- kənd təsərrüfatı məhsulunun emalı kooperasiyası;
- maddi-texniki təchizat kooperasiyası;
- öz əmanətləri, yığımları və borc vəsaitləri hesabına kənd

təsərrüfatı müəssisələrini, kəndli (fermer) təsərrüfatlarını kredit ləşmə
ilə təminat üzrə kredit və sığorta kooperasiyası;

- ayrı-ayrı işləri görmək üçün hüquqi və fiziki şəxslərin təsər-
rüfatlararası kooperasiyası.

Kooperasiyanın inkişafının təsnifatına dünya alimlərinin
yanaşmaları müxtəlifdir. Rusiya alimlərindən V.İ. Frolov [1, s. 21]
kooperasiyanın inkişafının təsnifatını belə verir: təsərrüfatdaxili ko-
operasiyalaşma; yenidən təşkil edilmiş kənd təsərrüfatı müəssi -
sələrinin bazasında kooperativ formalaşmalarının yaradılması rayon,
rayonlararası və vilayət səviyyəsində kooperativləşmə.

Bununla belə bu istiqamətləri təsərrüfatlardaxili, koope -
rasiyanın, tərkib hissəsi kimi müəssisə səviyyəsində təsərrüfatlar -
arası kooperasiyanın müstəqil bloklara ayrılması, sahəvi ko ope rasiya
rayon və regional səviyyələrdə, təsərrüfatlararası və sahələr arası ko-
operasiyalara ölkə səviyyəsində məsələlərinə baxılaraq müəyyən-
ləşdirilməlidir.

Bizim fikrimizcə kənd təsərrüfatı kooperasiyasının for-
malaşma mexanizmi və istiqaməti aşağıdakıları əhatə etməlidir:
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- yenidən təşkil olunmuş kənd təsərrüfatı müəssisələrinin
bazasında kooperativlərin yaradılması (müəssisə səviyyəsində ko-
operasiya);

- təsərrüfatlararası kooperasiya;
- rayon və regional səviyyədə sahəvi kooperasiya;
- regionlararası kooperasiya.
Qeyd edilənlərin hər biri fərqli xüsusiyyətlərə malikdir.
Müəssisə səviyyəsində kooperasiya təsərrüfatdaxili münasi-

bətlərin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Müstəqillik səviyyəsinə
(dərəcəsinə) görə kooperasiya təsərrüfat hesabı və icarə əsasında is-
tehsal bölmələrinə sərbəst fəaliyyət göstərmək imkanı verə bilər.
Belə bölmələr şəxsi hesab açıb gəlirlərini sərbəst qaydada bölüşdürə
bilərlər. Bəzi hallarda hüquqi şəxs statusunda kooperasiya müm -
kündür. Bu variant o təqdirdə məqbul sayıla bilər ki, kənd təsərrüfatı
müəssisəsi sözün həqiqi mənasında parçalanıb və onu əvvəlki key-
fiyyətə qaytarmaq qeyri-mümkün sayılır. Mahiyyət etibarilə bu yeni
formalaşma, kooperativlər ittifaqında və yaxud assosiasiyada bir-
ləşmə ola bilər.

Təsərrüfatlararası kooperasiya müəssisələrarası, kəndli (fer-
mer) təsərrüfatları, şəxsi yardımçı təsərrüfatlar, bağ yoldaşlıqları və
s. arası kooperasiyanı nəzərdə tutur. Təsərrüfatlararası kooperasiya
texnoloji (sahəvi) xarakter da daşıya bilər.

Rayon və regional səviyyədə ərazi kooperasiya aqrosənaye və
kənd təsərrüfatı ittifaqlarının, assosiasiyaların, aqrar-sənaye kombi-
natlarının, elm-istehsalat sisteminin yaradılması əsasında mümkün
ola bilər. Bu halda kooperasiya sahəvi, ərazi və birləşdirilmiş (kom-
binə edilmiş) prinsiplər üzrə qurula bilər. 

Regionlararası kooperasiya toxumçuluq, damazlıq işləri və bu
sıradan başqa istiqamətlər üzrə ittifaqların, assosiasiyaların, elmi-is-
tehsalat sisteminin yaranması zamanı təzahür olunur.

Kənd təsərrüfatı kooperasiya sistemi emal, təchizat, aqroser -
vis, satış, kredit, sığorta kooperativlərini birləşdirir. Bu kooperativlər
bütün səviyyələrdə istər şaquli, istərsə də üfqi kooperasiya zamanı
fəaliyyət göstərə bilərlər. İştirakçıların tərkibi və sayı müxtəlif ola
bilər.
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Kooperasiyanın çoxnövçülüyü sistemində onun formalaşması
mexanizmi dəqiq iqtisadi əsaslanmaya söykənməlidir.

İqtisadi əsaslandırma zamanı istehsal həcminin artımı və əmək
məhsuldarlığı, rentabellik səviyyəsi, kapital qoyuluşunun özünü
doğrultması, kooperativ üzvlərinin qoyduqları əmanətin müqabilində
aldıqları mənfəətdən paylar kimi göstəricilərin nəzərə alınması
məqsədəuyğundur.

İstehsal kooperativlərinin yaradılması zamanı üç mərhələ
həya ta keçirilməlidir. Birinci mərhələdə müəssisənin təsərrüfat
fəaliyyəti hərtərəfli təhlil edilməlidir. İkinci mərhələdə layihə
əsaslandırılaraq işlənib hazırlanmalıdır. Üçüncü mərhələdə layihə
həyata keçirilməlidir.

Birinci mərhələdə təsərrüfatın istehsal-iqtisadi fəaliyyətinin
əsas göstəriciləri, istehsalın ixtisaslaşma dərəcəsi, təşkilati-istehsal
quruluşu, bazarın vəziyyəti qiymətləndirilir.

Kooperativin yaradılması layihəsinin ikinci mərhələsində onun
zəruriliyi əsaslandırılır və təsisçilərin sayı, onların yerləşdiyi ərazi,
birgə fəaliyyət mexanizmi müəyyənləşdirilir. Kooperativin hər bir
struktur bölməsi üçün potensial istehsal həcmi, kənd təsərrüfatı məh-
sulunun emalı, aqroservis xidməti təxmin edilir (hesablanır). Apa -
rılan hesablamalar payçı üzvlərə təqdim edilmiş mövcud və
pers  pektiv istehsal güclərinin imkanları ilə müqayisə edilir.

Bazarın satış tələbatı, məhsulların topdan və pərakəndə is-
tehlakçıları, onların iqtisadi vəziyyətləri, hər məhsul növündən nə
qədər alacaqları və s. müəyyənləşdirilir. Əgər texnoloji imkanlar
səbəbindən istehlakçıların tələbatı tam ödənilməsə, onda kooperativ
əsaslarla yeni, daha böyük istehsal gücünə malik olan müştərək
müəssisənin tikintisi nəzərdə tutulur. Maliyyələşmə mənbələri və
həcmi də müəyyən edilir. Bütün bunlar kooperativin təsis müqavi -
ləsində və nizamnaməsində qeyd olunur.

Kooperativin təşkilati-təsərrüfat strukturları üçün daha məqbul
konkret şərait, xammal istehsalçıları ilə emal müəssisələri və xidmət
göstərən qurumlar arasında iqtisadi münasibətlərin əsasları işlənib
hazırlanır. İdarəetmə quruluşu “aşağıdan-yuxarı” prinsipi ilə for-
malaşır. Kooperasiya əlaqələrinə girən müəssisələr arasındakı iqti-
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sadi əlaqələr həm, məhsulun tədarükü, emalı saxlanması və satışı
proseslərinin operativ idarə edilməsini təmin etməli, həm də tərəf-
daşların iqtisadi maraqlarına uyğun gəlməlidir.

Kooperativin hər bir istehsal və xidmət bölmələri üçün apa -
rılmış hesablamalar əsasında ümumi iqtisadi səmərəlilik müəyyən-
ləşdirilir. Layihə təsisçilərin müzakirəsinə verilir və onlar tərəfindən
baxılaraq qərar verilir.

Üçüncü mərhələ kooperativ üzvlərinin təsis yığıncağının
hazırlığı və keçirilməsindən ibarətdir. Bu mərhələdə kooperativin
təsis müqaviləsi və Nizamnamə layıhəsinin dəqiqləşdirilməsi
mühüm sayılır. Bu sənədlərin məzmunu kooperativin təşkilati-iqti-
sadi əsaslarının və fəaliyyət mexanizminin bütün kompleksini
müəyyən edir.

Təsisçilərin ümumi yığıncağının qəbul etdiyi qərardan sonra
dövlət orqanlarında sənədlərin qeydiyyata alınması üçün hazırlıq
işləri görülür. Qeydiyyata alınandan sonra kooperativ istehsal-təsər-
rüfat fəaliyyətinə başlayır. Kooperativlərin fəaliyyət növündən asılı
olaraq bu mexanizm bir sıra xüsusiyyətlərə malik ola bilər. Bunlar-
dan ən başlıcaları aşağıdakılardır: kooperativin kommersiya xarak-
terinin müəyyən edilməsi; təsərrüfat fəaliyyətində üzvlərin mütləq
şəxsi istirakı; ümumi torpaq və vəsait əsasında təsərrüfatçılığın birgə
aparılması; sosial-məişət obyektlərinin ümumi vəsait hesabına
saxlanılması.

Kooperativin formalaşması layihəsi müəssisənin nüfuzlu
mütəxəssislərinin təşkilat komitəsi (təşəbbüs qrupu), həmçinin inz-
ibati orqanların nümayəndələrinin iştirakı ilə işlənib hazırlanır.

İstehlak kooperativlərinin koomersiya təşkilati olub olmaması
barədə də yekdil fikir yoxdur. Rus alimlərindən V.A.Dobrınin [2, s.
28], V.İ.Frolov [3, s. 21], N.Q.Tarasov [4, s. 156] və digərləri bu
fikirdədirlər ki, istehlak koooperativləri kommersiya təşkilatı deyil-
lər, lakin onlar öz fəaliyyətlərini elə qurmalıdırlar ki, gəlir əldə etsin-
lər.

Fəaliyyət növündən asılı olaraq istehlak kooperativləri emal,
ticarət-satış, xidmət, təchizat toxumçuluq, bağçılıq, heyvandarlıq,
kredit, sığorta və s. sferalara bölünür.
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Emal və xidmət sferasında istehlak kooperativinin formalaş-
ması və inkişafının iki əsas istiqaməti var:

- birincisi, - mövcud müəssisənin iştirakı olmadan kənd təsər-
rüfatı əmtəə istehsalçıları ilə müstəqil qaydada kooperativin yaradıl-
ması;

- ikincisi, - fəaliyyət göstərən müəssisə ilə (səhmdar cəmiyyəti
ilə) birgə koooperativin yaradılması.

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının maliyyə
və maddi-texniki resurslara ehtiyaclarını nəzərə alaraq ikinci varian -
ta üstünlük verilməsi daha məqsədəuyğun sayılır.

Kooperasiyanın perspektiv inkişaf modelini hazırlayarkən hər
bir konkret hal üçün regionun təbii-iqtisadi şəraiti, istehsal və sosial
infrastrukturun mövcudluğu nəzərə alınmalıdır.

Kooperasiyanın inkişafı ilə bağlı araşdırmalar zamanı müəy -
yən etmişik ki, Rusiya Federasiyasında “Proxorov ət kombinatı” və
“Proxorov yağ qayırma zavodu” səhmdar cəmiyyətlərinin bazasında
Belqorod vilayətində “Proxorov-ət-süd” istehlak cəmiyyəti yara -
dılıb.

İstehlak cəmiyyətinin tərkibində emal müəssisələri, 44 hey-
vandarlıq ferması və iribuynuzlu mal-qara kompleksi fəaliyyət
göstərir.

Cəmiyyət hüquqi şəxs sayılır, öz əmlakı, müstəqil balansı,
bank hesabı, möhürü və ştampı var. O, könüllülük əsasında pay
haqları hesabına yaradılır. 

Cəmiyyətin yaradılmasının məqsədi ət və süd məhsullarının
istehsal və emal edilməsindən, onların satılmasından, yeni təsərrü-
fatçılıq formasının tətbiqindən, istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin
yüksəldilməsindən ibarətdir.

Cəmiyyət aşağıdakı fəaliyyət növlərini həyata keçirir:
- heyvandarlıqda ət və süd sahələrinin stabilləşdirilməsi,

resursqoruyucu texnologiyanın tətbiqi, heyvanların yemlənib bəs-
lənməsi, naxırın (sürünün) təzələnməsi işlərini görür;

- kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü və emalı üzrə işləri
təşkil edir, ölkə ərazisində və xaricində hazır məhsulun satışını həya -
ta keçirir;
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- ət və südün emalı işlərini təşkil edir;
- maddi-texniki resursların, avadanlıqların əldə edilməsi kimi

xidmət göstərir;
- ət və südün istehsalı və emalı sahəsində elmi-texniki

nailiyyətlərin tətbiqini təşkil edir;
- ticarət, tədarük və vasitəçilik fəaliyyəti təşkil edir;
- digər təşkilatlar, səhmdar cəmiyyətlər qarşısında arbitraj

məhkəmə və digər orqanlar qarşısında kooperativ üzvlərini təmsil
edir və maraqlarını qoruyur.

Cəmiyyət daxil olma və pay haqları hesabına yaradılıb. O,
aşağıdakı prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərir:

- cəmiyyətə daxilolmanın və ondan çıxışın könüllü olması;
- daxilolma və pay haqlarının məcburi ödənilməsi;
- cəmiyyətin demokratik idarə olunması (bir payçı – bir səs);
- cəmiyyətin təsərrüfat və digər fəaliyyətindəki iştirakçılarına,

qarşılıqlı yardım və iqtisadi maraqlarının təmin edilməsi;
- cəmiyyətin üzvləri üçün fəaliyyəti barədə məlumatlara sər-

bəst buraxılış.
Avropanın çox ölkələrində kredit kooperasiyası çox geniş

inkişaf edib. Fransanın “Kredit Aqrikol”, Almaniyanın “Doyçe-Qen-
niosse və Şaftsbank – DQ Bank”, Hollandiyanın “Rabobank Nider-
land”, Danimarkanın “Dannesbank”, Finlandiyanın “OKO bank” və
s. öz ölkələrində və xaricdə öz müştəriləri ilə münasibətdə çox san-
ballı tərəfdaş hesab olunurlar. “Kredit Aqrikol” 14 milyon müştəriyə
xidmət göstərir və fransız fermerlərinin kreditləşdirilməsi sahəsində
lider hesab olunur. Hollandiyada əmanət qoyuluşunun 40 %-dən
çoxu “Rİabobank Niderland”da cəmləşib. Alma-niyada kooperativ
banklarının paylarının 44 %-dən çoxu kənd təsərrüfatı kreditləridir.

Kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarına kommersiya bankları
tərəfindən yüksək faizlə kredit verilməsi yol verilməzdir. Bu hal
kənd təsərrüfatının inkişafını əngəlləyən amillərin başlıcasıdır.

Kredit kooperasiyalarının iştirakçılarının maraqlarına uyğun
fəaliyyət göstərməsi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

- kredit kooperasiyasının yaranmasının və fiziki və hüquqi
şəxslərin maliyyə resurslarının toplanmasının könüllü olması;

107

İstehsal və istehlak kooperativlərinin inkişafı



- dövlətin maliyyə dəstəyi; 
- kreditlərin və digər növ xidmətlərin iştirakçılar üçün daha

əlverişli rejiminin yaradılmasına yönəldilməsi;
- yığılmış vəsaitin istehsal məqsədlərinə yönəldilməsinə

üstünülk verilməsi;
- kredit müəssisələri də daxil olan müxtəlif təşkilati formalı

kooperasiyalar.
Kənd kredit kooperativlərinin təşəkkül tapması kredit

resurslarını, kadr hazırlığını, maddi və normativ metodiki təminatı
da daxil etməklə böyük vəsait tələb edir. Onları aşağıda göstərilən
mənbələr hesabına formalaşdırmaq mümkündür: dövlət büdcəsi; pay
üzvlük haqqı; kooperativ bankların maliyyə resurslarının cəlb
edilməsi. “Aqrobank” kooperativ bankların formalaşmasının bazası
ola bilər.
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Продвижение товара как эффективная составляющая
комплекса маркетинга

Məhsulun irəlilədilməsi marketinq kompleksinin effektiv 
elementi kimi

Product promotion as an effective component
of the marketing mix 

Xülasə: Məqalədə müasir marketinq alətlərinin təsnifatı və
onun praktiki tətbiq edilməsi yolları açıqlanmış, marketinq kom-
pleksinin bir tərkib hissəsi kimi - marketinqin kommunikasiya ele-
mentləri də təhlil edilmişdir. Eyni zamanda statistik məlumatlar
əsasında  marketinq kommunikasiya alətlərinin şirkətlər tərəfindən
istifadə olunması səmərəliliyinin artırılması yolları göstərilmişdir.
Bununla yanaşı müəllif müəssisələrdə inteqrasiyalaşdırılmış mar-
ketinq kommunikasiyasının tətbiq edilməsinin zəruriliyini
əsaslandırmışdır. 

Açar sözlər: marketinq kompleksi, internet-reklam, şəxsisatış,
reklam, satışın həvəsləndirməsi, ictimaiyyətlə əlaqələr, birbaşa mar-
ketinq, məhsulun irəlilədilməsi, inteqrasiyalaşdırılmış marketinq
kommunikasiyası.

Резюме: В статье приводится классификация современ-
ных маркетинговых инструментов и изучаются способы их
практического внедрения. Также автором на основе Междуна-
родных статитистических отчетов проводится анализ средств
маркетинговых коммуникаций и доказывается целесообраз-
ность   их применения, как одного из путей повышения объема
продаж. В статье дается обоснование необходимости использо-
вания концепции интегрированных маркетинговых коммуника-

109

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları

Tourism and hospitality studies



Сабина Акберова

ций компаниями,  имеющие важное значение для реализации
их маркетинговых стратегий.

Ключевые слова: комплекс маркетинга, реклама, личная
продажа Интернет-реклама, стимулирование сбыта, связи с
общественностью, прямой маркетинг, продвижение товара,
интегрированные маркетинговые коммуникации.

Abstract: There is classification of modern marketing tools
and exploring ways of its practical implementation in the article. The
author conducts the analysis of marketing communication tools. The
author on the basis of statistical data confirms the use of marketing
tools of communications by companies increases their efficiency. In
the article there is a substantial necessity the usage of integrated mar-
keting communications concepts which are important for the imple-
mentation of their marketing strategies by companies. 

Keywords: marketing mix, advertising, personal selling, İn-
ternet – advertising, sales promotion, public relation, direct market-
ing, promotion, integrated marketing communications.

Одним из наиболее широко исследуемых экономических
областей является эффективность влияния маркетингового
комп лекса на поведение потребителей и финансовое положение
компании. Маркетинг-микс - это совокупность сочетания четы-
рех составляющих (4Р): товар (Product), цена (Price), место
(Place) и продвижение  (Promotion), разрабатываемых компа-
ниями для регулирования спроса на свой продукт, обеспечения
преимуществ перед конкурентами, достижения и сохранения
стабильного положения на рынке.

В современных рыночных условиях, когда предложение
господствует над спросом и компании вынуждены конкуриро-
вать между собой, борясь за покупателя и за завоевание боль-
шей доли рынка,  возникает необходимость в новых подходах и
методах продвижения товара. Таким образом, компании должны
научиться не только понимать своих клиентов, быстро реагиро-
вать на их потребности и запросы, но и предугадывать и направ-
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лять эти потребности, т.е. управлять ими. Это предопределяет
готовность предприятий к активизации маркетинговой деятель-
ности, связанной с сегментированием рынков, разработкой
адекватных стратегий позиционирования продукции, формиро-
ванием брендинговой политики, использованием интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций. И это обеспечивается
благодаря наличию  эффективно функционирующего комплекса
маркетинга.

Актуальность темы заключается в том, что на сегодняш-
ний день грамотно применение компаниями маркетингового
комплекса – это основополагающий стержень, который должен
обеспечивать повышение конкурентоспособности производи-
мой им продукции.

Посредством основных элементов комплекса продвиже-
ния реализуются коммуникационные функции остальных
элемен тов комплекса маркетинга. Гордон Вайнер в своем ис сле -
довании утверждает, что  «цена имеет большее воздействие на
поведение потребителей и прибыль компании, чем влияние от
стимулирования продаж, что в свою очередь, оказывает влияет
сильнее, чем реклама»[6].

Общие цели системы маркетинговых коммуникаций орга-
низации включают в себя информирование целевой аудитории
о продвигаемом товаре, создание положительного имиджа то-
вара (организации), а также оказание противодействия возни-
кающим конкурентам [3, с.69].

Основными элементами маркетинговой коммуникацион-
ной системы являются: реклама, стимулирование сбыта, личная
продажа, Пабликa Рилейшнз (связи с  общественностью), спон-
соринг, прямой маркетинг,  продукт – плейсмент и другие эле -
мен ты пропаганды. Вышеназванные элементы маркетинговых
коммуникаций тесно связаны и взаимозависимы между собой,
а также определяются нуждами и потребностями целевой ауди-
тории. Эффект синергизма - это эффект, суммарный эффект, по-
лучаемый при их синхронном комплексном воз действии, дает
эффект намного больший, чем сумма эффектов каждого из этих
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элементов, воздействующих на потребительскую аудиторию в
отдельности. 

Реклама - это самый заметный, и можно сказать самый
эффек  тивный элемент  маркетинговых коммуникаций организа -
ции. Таким образом, рекламу можно с полным правом рас смат   -
ривать как специфическую область социальной ком муни кации,
которая  является распространителем  массовой информации
меж ду  организацией (рекламодателем) и потен циаль ным пот -
ре      бителем. Благодаря развитию технологий, телекоммуни ка ций
насчитывается большое количество средств рас   прост ранения
рекламы: телевизионная, печатная, Интернет-реклама, радио-
реклама, наружная реклама и т.д.И рекламодатели вправе вы-
бирать то, что по вкусу им и их организациям для реализации
успешной рекламной кампании. С каждым годом количество
людей, отдающих предпочтение Интернет-технлогиям стреми-
тельно растет. По данным отчета учреждения ООН – Междуна-
родный союз электросвязи в настоящее время 43% населения
земного шара (3,2 миллиарда человек) имеют доступ к сети
Интер нет. В прошлом году это было 2,9 млрд. [12]. Соответ -
ствую щую картину можно наблюдать и в Азербайджанской Рес -
пуб лике. По данным InternetWorldStats Азербайджан на 63
месте по использованию Интернета. А на июнь 2016 года 6,027
млн. человек являются активными пользователями Интернет ре-
сурсов. 61% населения Азербайджане имеют доступ к Интер-
нету, в России - 70,5%, в Грузии - 48%, а в Армении - 46% [13].
А это, в свою очередь, приводит к развитию Интернет –рекла -
мы, как одному из самых эффективных и дешевых средств рас-
пространения рекламной информации. И хотя многое Интернет
делает значительно лучше, но он не может полностью заменить
все средства распространения информации, такие как телеви-
дение, радио, журналы, газеты и т.д. Джим Нейл, аналитик
Forres terResearchInc, считает, что каждый из средств рас прост -
ранения рекламной информации оказывает различную роль  на
поведение потребителя в процессе принятия решения о покупке
[9].
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Несмотря на то, что реклама занимает превалирующее
место в системе маркетинговых коммуникаций, в последнее
время многие компании для получения быстрого, кратковремен-
ного эффекта применяют следующий элемент продвижения–
средства стимулирования сбыта. Ведущие американские
мар ке тологи Дж. П. Питер и Дж. А. Черчил  дают следующее
определение стимулированию сбыта – это  «маркетинговые уси-
лия, прилагаемые на ограниченный период времени с целью
стимулировать  покупательский спрос или повысить привлека-
тельность товара»[4, с.583].

Основное концептуальное сходство стимулирования
сбыта и рекламы состоит, в том, что же оба эти средства яв-
ляются элементами продвижения и, следовательно, поставлен-
ные ими цели едины, т.е. формировать спрос и стимулировать
сбыт.Целевой аудиторией стимулирования сбыта являются ко-
леблющиеся в своем выборе покупатели, которых надо привле-
кать к покупке. Главным  объектом жерекламы чаще всего
выступают уже лояльные марке потенциальные потребители
или в будущем, собирающиеся быть ей привержены.  В недавно
опубликованном исследовании, проведенных Яна Визеке, Саши
Алави и Йоханесом Хабеля в 2014 году, было выявлено, что
даже лояльные потребители торговых марок при покупке товара
ожидают награду за свою лояльность, которую они обычно
ищут через средства продвижения [10]. Следовательно, приме-
нение средств стимулирования сбыта также способно стимули-
ровать лояльность клиентов.

Активный переход к формам прямых коммуникаций с пот -
ребителями привел к настоящей революции в маркетинге и рек-
ламной деятельности. Раньше общение протекало в форме
монолога, озвучиваемого рекламодателями через средства мас-
совой информации. В настоящее время этот процесс превра-
тился в диалог, и представляет собой прямое общение с
потребителями. Таким образом, directmarketing (прямой марке-
тинг) состоит из прямых, интерактивных коммуникаций с гра-
мотно выбранным определенным покупателем для  получения
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немедленного отклика. Часто прямой маркетинг играет доми-
нирующую роль, а реклама выступает на второй план, если
объек том продвижения являются товары промышленного
назна чения.

Прямой маркетинг или direct marketing имеет следующие
основные формы: direct-maile маркетинг;  личная продажа; те-
лемаркетин; каталог-маркетинг. Личная продажа всегда была и
будет  главным средством direct маркетинга. В отличие от  тра-
диционной массовой рекламы прямому маркетингу присуще не-
которые особенности, отличающие его от остальных элементов
маркетинговых коммуникаций: 

− интерактивность; 
− измеримость отклика. 
Цель большинства  мероприятий директ-маркетинга,  в от-

личие от  общепринятых рекламных кампаний – не просто до-
несение рекламной информации целевой аудитории, а их
стимуляция к  определенным действиям: посещение дистри-
бьютора, дилера или магазина, оформление заказа на данный
продукт  или запрашивание  более детальной информации о
конкретном товаре компании и т.д. Отрицательными качествами
прямого маркетинга: высокие затраты связанные с нанесением
визитов, с привлечением и обучением персонала; низкая эффек-
тивность использования СМИ; невозможность охвата рынка
расположенного на большой территории и т.д.  Маркетинговое
исследование, проведенное компанией MkrawHill, позволило
оценить насколько высок уровень расходов на средство прямого
маркетинга - личную продажу, относительно рекламных расхо-
дов  [1, с.52].  Учитывая высокие издержки на личную продажу,
то невольно возникает вопрос причин его применения. Ответ
же заключается в большем количестве 

По данным отчета ежегодного журнала «2016 Inc. 5000»
можно увидеть эффект влияния применения прямого маркетин -
га некоторыми компаниями. Компании«stella&dot» и «J.Hilburn»
были названы самыми быстро растущими компаниями страны,
добившись максимального дохода при применении инструмен-

114

Сабина Акберова



тов прямого маркетинга [8].Применение прямых продаж яв-
ляется фундаментальным сдвигом для маркетинговой дея -
тельнос ти компаний. Прямые продажи в течение многих
де ся   тилетий доказали,  что люди ценят надежные рекомендации
и отношения, более чем маркетинговые сообщения информа-
ционного характера. Современные технологии, в настоящее
время, позволяют более эффективно использовать эти отноше-
ния. Исследования этой отрасли утверждают, что значительная
часть объявлений в Интернете просто не была увидена потре-
бителями, возможно от 30 до 50%, в зависимости от конкретно -
го контекста или спам по электронной почте. Это пред ставляет
собой отходы в рекламной среде и снижает общую эффектив-
ность. Применение же, в настоящее время, соответствующего
программного обеспечения может помочь управлять медиа-от-
ходами  более изощренными способами.

Ни для кого не секрет, что рекламы в настоящее время так
много, что очень часто люди стремятся избегать ее и с недове-
рием относятся к передаваемой в ней информации. И для того,
чтобы разубедить скептически настроенных потребителей и
«достучатся» до них, сегодня  все больше компаний, при про-
ведении маркетинговой деятельности, стараются  более тонко
передать информацию, выделяя часть своего бюджета на Па-
блик Рилейшнз или организацию связей с общественностью,
которому потребители часто больше доверяют. Один из веду-
щих специалистов по Паблик Рилейшнз Сэм Блэк дал сведущее
определение этой сферы деятельности  как «исскуство и науку
достижения гармонии посредством взаимопонимания, основан-
ного на правде и полной информированности» [5, c. 129].
Имеются разнообразные способы проведения Связей с Обще-
ственностью. Общая черта, которая присуща большинству спо-
собов – это то, что информация о каком то рекламируемом
товаре осуществляется не через традиционную платную рек-
ламу, а методом явной или неявной подмены вероятного источ -
ни ка информации какой то третьей стороной, например
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бла го творительной акцией  или прогрессивной статьей в газете
или журнале либо культурным или  спортивным  мероприятием. 

По данным отчета HolmesReport можно увидеть, что доход
PR индустрии составлял в 2015 году 14,2 млрд. долл.,  по
сравнению с 13.5млрд. долл. в 2014 г. В то же время, по прогно-
зам исследовательской компании GlobalCommunications ожида-
ется, что к 2020 году доход достигнет $ 20 млрд. Эти данные
позволяют судить об эффективности применения Паблик Ри-
лейшнз [11].

Паблик Рилейшнз обычно рассматриваются не только как
способ противодействия черному ПР ( негативной пропаганде),
но также как  путь для формирования положительного образа
организации, раньше чем это сделает общественность в лице
акционеров, правительства, работников компании и т.д.

Компании Starbucks и Costco применяют PR, как филосо-
фию "прежде всего сотрудник", предлагая хорошие зарплаты и
медицинское страхование, которые превосходят отраслевой
стандарт. PR работники данных компаний считают, что лучшее
отношение к работникам помогает привлекать их таланты, что,
в конечном итоге, приводит к увеличению доходов [10].

Таким образом, существует большое количество методов
продвижения, с помощью которых маркетологи могут влиять на
объемы проданных товаров.И продвижение, как эффективная
составляющая маркетингового комплекса активно воздействует
определенные сегменты рынка, способствуя достижению по-
ставленных целей предприятий. Подведя краткие итоги выше-
сказанного, заметим, что все элементы системы маркетинговых
коммуникаций, являясь одним из элементов комплекса марке-
тинга (4Р) имеют огромное значение в практической деятель-
ности компаний, которые в свою очередь, могут привести к
глобальным изменениям в будущем.
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Təlimi rus dilində olan qruplarda «Qoşma»nın 
tədrisi problemləri

The problems of "Postposition" teaching in the groups where
the education is in the Russian language

Проблемы преподавания   "Послелога"   в группах с 
образованием на русском языке

Xülasə: «Qoşma» özünəməxsus xüsusiyyətləri olan köməkçi
nitq hissəsidir. O leksik məna bildirmir, ayrılıqda suala cavab vermir
və əsasən şəkilçi qəbul etmir. Qoşma qoşulduğu sözlə birlikdə
müəyyən suala cavab verir və cümlə üzvü olur. Tədris prosesində
qoşmanın bu sinonimliyi, omonimliyi və orfoqrafiyası nəzərə alın-
malıdır.

Açar sözlər: “Qoşma”, köməkçi nitq hissəsi, onun omonim-
liyi, sinonimliyi və orfoqrafiyası.

Резюме: «Послелог» - это вспомагательная часть речи,
имеющая собственную функцию. Он не имеет лексического
значения, не отвечает на специальные вопросы, не принимает
суффиксов. Послелог становится частью речи и отвечает на во-
просы при соединении со словами. Во время учебного процесса
необходимо обратить внимание на его синонимичность, омони-
мичность и орфографию.

Ключевые слова: «Послелог», вспомагательная часть
речи, его синонимичность, омонимичность и на орфографию.

Abstract: “Qoşma” is a structural part of speech with its own
functions. It does not have lexical meaning, does not answer to spe-
cial guestions, does not take affix. It becomes a part of speech and
answer to guestions, if it joins with words. During the training
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process, the synonymy, homonymy and orthography should be taken
info considiration.

Key words: “Qoşma”, struktural part of speech, its syn-
onymy, homonymy and orthography.

Ölkəmizdə dövlət müstəqilliyinin bərpası və Azərbaycan təhsil
sisteminin bəşəri dəyərlərlə uzlaşması, qloballaşan dünyada
özunəməxsus mövqe tutması bütün fənlərin tədrisini, xüsusilə ana
dili məzmununun dəqiqləşdirirlməsi və tədris prosesinin təkmil-
ləşdirirlməsini aktuallaşdırır. Ulu öndər H.Əliyevin “Hər bir Azər-
baycan vətəndaşı, hər bir azərbaycanlı öz ana dilini – Azərbaycan
dilini, dövlət dilini mükəmməl bilməlidir” - müddəası dilin tətqiqi
və tətbiqi sahəsində yeni yanaşmaları, tədris prosesində qarşıya çıxan
problemləri  görmək və aradan qaldırmaqla bağlı bacarıqlarının for-
malaşmasını tələb edir. 

Təcrübə göstərir ki, dilin ali məktəblərdə tədrisi prosesində dil
üzrə anlayışların, xüsusilə morfoloji məfhumların mənimsədilməsi
və qrammatik kateqoriyaların öyrədilməsində bir sıra çətinliklər or-
taya çıxır. Təbii ki, bu çətinliklərin bir qismi öyrədilən materialın
məzmunu, digər qismi isə metodik yanaşma və pedaqoji təcrübə ilə
bağlıdır. Xüsusilə, dilin lüğət tərkibinin müəyyən hissəsini təşkil
edən köməkçi nitq hissələrindən “Qoşma” bəhsinin öyrədilməsi
prosesində müəyyən çətinliklər ortaya cıxır və tədrisin effetivliyi
azalır. Buna görə də fənni tədris edən- öyrədən prosesə xüsusi həs-
saslıqla yanaşmalı, qarşıya çıxan çətinlikləri əvvəlcədən görməyi,
problemləri və onların həlli yollarını müəyyən etməyi  bacarmalıdır.

Qoşmanın öyrədilməsi prosesində onun köməkçi nitq hissəsi
kimi funksiyaıarı nəzərdən qaçırılmamalıdır. 

Məlumdur ki, qoşma:
a)leksik mənaya malik deyil;
b)müstəqil suala cavab vermir;
c)ayrılıqda cümlə üzvü kimi işlənə bilmir;
d)əsasən şəkilçi qəbul edib dəyişmir;
e)söz yaradıcılığında iştirak etmir.
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Lakin qoşmanı digər köməkçi nitq hissələrindən fərqləndirən
əsas cəhətlərindən biri onun qoşulduğu sözlə birlikdə müəyyən suala
cavab verməsi və cümlənin bir üzvü ola bilməsidir. 

Qoşmanın bu xüsusiyyəti tədris prosesində nəzərə alınmalı,
ona digər köməkçi nitq hissələri kimi yanaşılmamalıdır. 

Bununla yanaşı, qoşmalar cümlədə yerini dəyişərkən qoşul-
duğu sözlə birlikdə bu işi yerinə yetirir. Müəyyən bir sözə qoşularaq,
həmin sözlə sonrakı söz arasında sintaktik əlaqə yaradır. Qoşmalar
hal şəkilçilərinin görmüş olduğu işə uyğun bir vəzifəni yerinə ye-
tirirlər. Qoşmalar əsasən qoşulduğu sözü idarə edir. 

Digər köməkçi nitq hissələrindən fərqli olaraq, qoşmalar
müəyyən dəyişmə xüsusiyyətlərinə malikdir: bəzən xəbərlik (şəxs),
hal, cəm və mənsubiyyət şəkilçilərini qəbul edir. Məsələn: məktəbə
tərəf – məktəbə tərəfdir;  onun üçün – onun üçündür; sənin kimi-
sənin kimilər; sənin kimilərdən; sənin kimilərindən və s.

Qoşmanın özünəməxsus xüsusiyyətləri onu digər köməkçi nitq
hissələrindən kəskin şəkildə fərqləndirir. Qoşmalar bir növ əsas və
digər köməkçi nitq hissələri arasında öz spesifikliyinə malik olan
nitq hissəsi təsirini bağışlayır ki, bu da tədris prosesində problem
yaradan və ciddi yanaşmanı tələb edən cəhətdir. 

Onu da unutmaq olmaz ki, qoşmalar təklikdə müstəqil mənaya
malik deyil. Onlar ancaq ismin adlıq, yiyəlik, yönlük və çıxışlıq hal-
larına qoşularaq yuxarıda sadaladığımız cəhətləri özündə əks etdirə,
o cümlədən qoşulduğu sözlə cümlə üzvü ola bilir.

Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, qoşmanın öyrənilməsi pros-
esində onun digər nitq hissələri ilə ortaq və fərqli cəhətlərinə diqqət
yetirilməlidir.

Qoşmanın öyrədilməsi prosesində diqqət yetirilməli məsə -
lələrdən biri onun sinonimliyidir. Qoşmaların əksəriyyti bir-biri ilə
sinonim olduğundan onların incə çalarlığının nəzərə alınması çox
vacibdir.

Qoşmaların sinonimliyi özünü əsasən adlıq və yiyəlik hal-
larda göstərir: kimi, tək, qədər;  -ca2, qədər; -ca və görə qoşmaları
bir-biri ilə sinonim olmaqla  cümlələrdə bir-birini əvəzləyə və nitqdə
çalarlıq yarada bilir. Yönlük halda işlənən Qədər – kimi – dək –
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can2;  sarı – tərəf – doğru və çıxışlıq halda işlənən əvvəl – qabaq;
qeyri – başqa – savayı qoşmaları da bir-biri ilə sinonimdir.

Müxtəlif hallarda işlənə bilən üçün, görə, ötrü qoşmaları
səbəb-məqsəd mənasını ifadə edəndə bir-biri ilə sinonim ola bilir:
sənin üçün, sənə görə, səndən ötrü. Sözlərin omonimliyi tədris prose -
sində ciddi yanaşma tələb etdiyindən qoşmaların qrammatik omon-
imliyi də özünə qarşı xüsusi həssaslıq tələb edir. Bunu nəzərə alaraq,
qoşmaların omonimliyinin aşağıdakı vəziyyətlərinə diqqət yetirilmə-
lidir. 

Tərəf isim və qoşma kimi; qarşı sifət və qoşma kimi; tək,
doğru sifət, zərf və qoşma kimi; əvvəl, sonra, qabaq, bəri sözləri
qoşma, zərf kimi; sarı qoşma, feil, sifət kimi; kimi qeyri-müəyyən
əvəzlik və qoşma kimi; qeyri, başqa, özgə, əlavə sözləri yerinə görə
həm sifət, həm də qoşma kimi; ilə qoşma və bağlayıcı kimi işlənə
bilir.
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Fərqli cəhət                                   
-Sözə qoşulur.
-Qoşulduğu sözlə müəyyən suala cavab verir.
-Qoşulduğu sözlə müəyyən məna çalarlarına malik olur.
-Qoşulduğu sözlə yerini dəyişə bilir.
-Qoşulduğu sözlə sonrakı söz arasında (daha çox feil) sintaktik
əlaqə yaradır.
-Qoşulduğu sözlə müəyyən cümlə üzvü ola bilir.
-Dəyişmə xüsusiyyətinə malikdir. Bəzən xəbərlik (şəxs), hal,
cəm və mənsubiyyət şəkilçilərini qəbul edir.
Oxşar cəhətlər
Qoşulduğu sözdən kənar:
-suala cavab vermir;
-cümlə üzvü olmur;
-müəyyən məna çalarına malik deyil;
-leksik mənası yoxdur;
-sintaktik əlaqə yaratmır

Təlimi rus dilində olan qruplarda «Qoşma»nın 
tədrisi problemləri



Qoşmaların orfoqrafiyası da tədris prosesində daha çox diqqət
tələb edən məsələlərdəndir. Məlumdur ki, qoşmaların bir qismi ayrı,
digər qismi isə sözlərə bitişik yazılır. –Can2, -dək, -ca2, -tək qoş-
maları təkhecalı olduğundan həmişə sözə bitişik, ilə qoşması isə
samitlə bitən sözlərdə həm bitişik, həm də ayrı yazıla bilir. Tədris
prosesində qoşmaların orfoqrafiyasına diqqət yetirilməli, cümlələr
və mətn üzrə yaradıcı iş aparılmalıdır.
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Türk yallılarında şur ladı

Ecstasy Ladi in the Turkish Yallı

Экстази Ladi в Турецком Яллы

Xülasə: Məlumdur ki, musiqinin lad əsası digər musiqi ifadə
vasitələrindən daha çox onun milli özünəməxsusluğunu bildirir. Bu-
rada lad əsasında da bir çox ümumi cəhətlər nəzərə çarpır. 

Bununla yanaşı, fərqli xüsusiyyətlər də özünü göstərir. Belə
ki, türk lad sistemində dəyişkənlik, pentatonika hallarına təsadüf
edilir. Doğrudur, pentatonikaya Azərbaycan musiqisində da təsadüf
edilir. 

Açar sözlər: lad, musiqi, yallı.
Abstract: It is known that the tune of the music rather than its

national identity through other means of musical expression. Here
is a very common at the base fret noticeable.

In addition, the distinctive features are also evident. Thus, the
system of Turkish fret volatility, pentatonika cases are found. How-
ever, occur in the music pentatonic. 

Keywords: modal, music, dance.
Резюме: Известно, что мелодия музыки, а не его нацио-

нальной идентичности с помощью других средств музыкаль-
ного выражения. Вот это очень распространенное у основания
ладу заметно.

Кроме того, отличительные особенности также очевидны.
Таким образом, система турецкой волатильности лада, penta-
tonika случаи найдены. Тем не менее, встречаются в музыкаль-
ном пентатонных.

Ключевые слова: модальная, музыка, танцы.
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Türk yallılarında ladlar əsasən diatonik şəkildə özünü göstərir.
Məsələn, “Koroğlu”, “Mendilli”, “Madimah Halayı”, “Toycular”,
“İğdeli gəlin”, “Küştahlı”, “Sallama”, “Maro Halayı”, “Meryemi
harkuştası”, “Kızık Halayı” yallıları diatonik lya şur tonallığındadır.
Bu yallılarda ladın səs sırası bəzən oktava diapazonunda, bəzən sep-
tima, seksta və kvinta diapazonunda öz əksini tapır. Yarım kaden-
siyalar əsasən kvarta, kvinta tonuna istinadla, o cümlədən, alt və üst
aparıcı səslərdə dayanmaqla əmələ gəlir. Onu da deyək ki,
melodiyalarda kvarta və kvinta tonuna istinad, həmçinin yeni inkişaf
dalğasının yaranmasına səbəb olur.

Nəzərdən keçirdiyimiz yallıların əksəriyyəti şur ladına
əsaslanır. Yallıların not yazıları şur ladının müxtəlif tonallıqların-
dadır. Lakin melodiyaların lad pillələrinə istinadı, hərəkət formaları,
inkişaf etdirilməsi, xarakteri çoxcəhətli olduğu üçün onlardan bir
neçə nümunənin təhlilini veririk.

“Koroğlu” yallısı bir hissəli quruluşa malikdir. Lya şur tonal-
lığındadır. Melodiya septima sıçrayışı (lya1–sol2) ilə başlanır və
zirvədən enən hərəkət kvarta tonunda – “re” səsində qərar tutur.

Artıq aşağıya doğru enən hərəkətdə lad pillələrinin xroma-
tizmə uğradığını görürük: fa diyez–fa bekar. Bu da şur ladının IX
pilləsinə təsadüf edir və həmin lad üçün səciyyəvidir.

Melodiyada “re” səsinə istinad olunur və sekunda gedişi – “re-
mi” uzun müddət saxlanılaraq ritmik variasiya edilir. Bunun
nəticəsində “re” səsi, daha sonra isə “mi” səsi növbə ilə istinad pil-
ləsinə çevrilir.

“Mi” səsi istinad pilləsi kimi möhkəmləndikdən sonra
melodiyada tədricən orta tetraxordun pillələri əhatə olunur.

Aynurə Quliyeva
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Bu kimi variasiyalı inkişaf, demək olar ki, bütün melodiya
boyu özünü göstərir. Melodik motivlər həm intonasiya, həm də rit-
mik dəyişikliyə məruz qalır. Ritmin müxtəlifliyi xanədəki güclü və
zəif vurğuların silinməsinə gətirib çıxarır ki, bu da melodiyaya im-
provizasiyalılıq aşılayır.

Melodiyanın bu şəkildə variasiyalı inkişafı “re” səsi ətrafında
(VII pillə – kvarta tonu) da davam etdirilir. Daha sonra “do” və “si”
səsləri də istinad pilləsinə çevrilirlər. Nəhayət, melodiya Tonikada
qərar tutur. Kadensiyada maraqlı cəhətlər özünü göstərir. Belə ki,
tonika ətrafında kadans ibarəsi qurulan aman VI pillə “do” səsi
yarımton artırılaraq “do diyez”, V pillə “si” səsi əksildilərək “si
bemol” olur. Bunun sayəsində artırılmış sekunda intervalı əmələ
gəlir ki, bu da şurun kadensiyasına şüştər intonasiyalarını gətirir.

İkinci dəfə isə klassik şur kadensiyası verilir.

Təhlildən göründüyü kimi, melodiyanın diapazonu çox
genişdir və o, xromatik Şur ladına əsaslanır. Səs sırasını aşağıdakı
kimi göstərə bilərik.
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Beləliklə, nəzərdən keçirilmiş yallı melodiyası lad, melodika
və ritm baxımında maraqlı nümunələrdən biridir.

“Mendilli” yallısı birhissəli olub, lya şur ladına istinad edir.
Melodiyanı əmələ gətirəm frazalar ladın əsas pillələrində qurulur və
bütün frazaların sonu enən hərəkətlə tonikada tamamlanır ki, bu da
özünəməxsus bitkin intonasiya yaradır. Bu baxımdan başlanğıc fraza
xüsusilə diqqətəlayiqdir. Burada melodik hərəkət lya şurun VII pil-
ləsində (kvarta tonu – “re”) başlayaraq aşağı istiqamətli dalğavari
hərəkətlə tonikada bitir.

Melodiyanın inkişafında və formanın yaranmasında vari-
asiyalılıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, başlanğıc frazanın
variantlı şəkildə bir neçə dəfə təkrarlanmalarını refren kimi qəbul
etsək, onun variasiyaları da kiçik epizodlar mahiyyəti daşıyaraq ron-
dovari forma əmələ gətirir. Onu da deyək ki, variasiyalı epizodlarda
əsas melodik özəyin istinad pillələri saxlanılır və diapazonu ge -
nişləndirilərək, əvvəlcə sekstaya, daha sonra isə oktavaya çatdırlır.

Nümunələrdən göründüyü kimi, əgər refren – başlanğıc fraza
kvarta diapazonunda pilləvari hərəkətə əsaslanırsa, variasiyalı epi-
zodlarda sıçrayışlara yol verilir. Birinci epizodda “lya-re” (tonikadan
(IV) – kvartaya (VII) sıçrayışı, yüksələn hərəkətlə seksta diapazo-
nunun əldə olunması (“fa”) və yenidən sıçrayışlı hərəkətlə tonikaya
qayıtma əsas yer tutur. İkinci epizodda oktavaya sıçrayış “lya1-lya2”
Tonikanın oktavasına qədər diapazonu genişləndirir, sonra enən
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hərəkətlə “mi” səsinə (krinta tonu – VIII pillə) istinad edərək bu pil-
lədə gəzişir və kvarta sıçrayışı ilə tonikada tamamlanma verilir.

Onu da qeyd edək ki, I epizodun bir daha təkrar olunması və
refrenin təkrar səslənməsi ilə yallının forması bütovləşir və rondo
forması tam olaraq özünü göstərir:

a (refren) – b (epizod) – a (refren) – c (II epizod) – b – a.
“Madimah Halayı” lya şur tonallığındadır. Melodiyanın əsas

özəyi kvinta intervalı  (lya-mi) həcmində olsa da, ümumi diapazon
daha geniş olub septima lya1–sol2 həcmindədir.

Əsas melodik özəyin quruluşuna və lad-intonasiya əsasına
diqqət yetirək. Tonikadan – lya səsindən başlanan melodiya “do”
səsinə – üst mediantaya istinad edir. Daha sonra melodiya kvinta
“mi” və kvarta “re” səsləri özərində gezişərək qeyri-sabit pillədə –
“si” səsində dayanır və Tonikaya həll olunmur, Beləliklə, frazanın
sonu açıq, natama xarakter daşıyır. İkinci fraza yenidən Tonikadan
başlayır.

Nəzərdən keçirdiyimiz melodiyada variasiyalı inkişaf prinsipi
əsas rol oynayır. Frazanın birinci motivi – yuxarı istiqamətli lya-si-
do – tersiya gedişı saxlanılaraq, ikinci hissəsi variasiyaya uğrayır.
Sonrakı inkişaf prosesində isə melodik özəyin hər iki elementi vari-
asiya olunur. Tədricən diapazon genişlənərək daha yüksək pillələri
əhatə edir. Burada ritmin xırdalanması, sinkopalı qruplaşmalar,
fiqurasıyalı hərəkət qeyd olunmalıdır.

Sonda melodik özək başlanğıc ifadəyə yaxın variantda səs-
lənərək, qeyri-sabit səsdə tamamlanır və bununla açıq kadensiya
özünü göstərir.
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Melodiyanın məhz bu cür açıq kadensiyalı sonluğu onun
diqqətəlayıq və fərqləndirici cəhətlərindən biridir. Sonda əvvəlki
variantlardan birinə qayıdış isə inkişafdan sonra repriza cizgiləri
kimi qeyd oluna bilər.

“Toycular” yallısı bir hissəli quruluşa malikdir. Lya şur tonal-
lığında olub, melodiya kvinta diapazonunda qurulur: lya1–mi2.
Melodiya variasiyalı inkişaf prinsipinə əsaslanır. Belə ki, melodik
elementlərin dəyişikliyə uğraması qabarıq əks olunur. Melodik
frazaların həcmində, quruluşunda qeyri-simmetriklik nəzərə çarpır.
Bəzən iki, bəzən də üç xanədən ibarət frazaların sonunda kadans
dönmələrinin verilməsi nəticəsində bu, daha aydın görünür. 

Melodiya lya şur ladının VII pilləsinə (kvarta Tonuna) “re”
səsinə istinadla başlanır. Bu səs ətrafında dolanan melodiya aşağıya
doğru kvarta sıçrayışı ilə Tonikada bilir.

Melodiyanın sonrakı variantlarında kvarta sıçrayışının yeri
dəyişilir. 
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Yuxarıdakı nümunələrdə kvarta sıçrayışı yuxarı və aşağı is-
tiqamətlərdə, frazanın əvvəlində, ortasında və sonunda verilir.
Sıçrayışdan əvvəl və ya sonra re səsinə istinad və bu səs üzərində
treləbənzər sekunda gedişi diqqət cəlb edir. Melodiyada məhz bu iki
elementin yerdəyişmələri yeni variantların meydana gəlməsinə və
melodiyanın quruluşunda qeyri-simmetrikliyin yaranmasına səbəb
olur. 

“İğdeli gəlin” yallısı lya Şur tonallığındadır. Melodiada ladın
səssırası oktava diapazonunda sol1-sol2 özünü göstərir. Melodiyanın
əsas istnad pillələri kimi Tonika (IV pillə) – “lya”, kvinta tonu (VIII
pillə) – “mi” və kvanta Tonu (VII pillə) – “re” səsi çıxış edir.
Melodiyada kvinta və kvarta sıçrayışlarına geniş yer verilmişdir.
Sıçrayışdan sonra melodiyanın əks hərəkətli gedişi intervalın keçici
səslərlə doldurulmasına xidmət edir.

Melodiyanın birinci cümləsi tonikaya istinadla başlanır.
Tonikadan kvinta sıçrayışı – “lya1-mi2”, daha sonra bir pillə aşağı-
dan “re2-sol2” kvarta sıcrayışı qeyd olunmalıdır. Məhz bu sıçrayışlı
hərəkətin nəticəsində melodiyanın tam diapazonu açılır.

Bundan sonra mi səsinə, re səsinə istinadla qurulan
melodiyada qeyri – sabit səsdə – “si” səsində yarım kadans verilir.

Melodiyanın ikinci cümləsində intonasiya baxımından təd -
ricən sıxlaşma gedir. Belə ki, əvvəlcə kvinta sıçrayışı (“lya1-mi2”)
və bu çərçivədə gəzişmə, sonra kvarta sıçrayışı (la-re) və onun
doldurulması, daha sonra isə tersiya gedişi və onun əsasında qurulan
tam kadensiya qeyd olunmalıdır.
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Melodiyanın sonrakı inkişafı bu periodun variantlarına
əsaslanır. Melodiyanın ümumi kontkrları saxlanılsa da müxtəlif
üsullarla variasiya olunur. Bu baxımdan başlanğıc fraza belə bir şəkil
alır.

Göründüyü kimi, kvinta və kvarta şıcrayışı saxlanılsa da
metro-ritmin dəyişməsi sayəsində o, xanənin zəif hissəsinə təsadüf
edir və qabarıq səslənmir. O cümlədən, variantlı inkişaf nəticəsində
tədricən melodiyadakı sıçrayışlar aradan götürülür və melodik xətt
hamarlaşır, dalğavari hərəkət üstünlük təşkil edir.

Yallının forması reprizalı üç hissəli formaya yaxındır. Kənar
hissələr instrumental şəkildə ifa olunur. Orta bölmə isə vokal par-
tiyanın melodiyasıdır. İnstrumental və vokal partiyalarda mövzular
kontrastlıq təşkil etməyərək, variasiyalı inkişafa əsaslanır, I və III
hissə melodiyanın quruluşuna görə nisbətən yaxın olsa da, orta
bölmə daha artıq dəyişikliyə məruz qalmışdır. Bu da üç hissəli for-
manın cizgilərini özündə əks etdirir.

“Küştahlı” yallısı lya şur tonallığındadır. Burada ladın
səssırası oktava diapazonunda özünü göstərir: lya1 (tonika) – lya2
(üst tonika). Melodiya zirvədən başlayaraq (sol2) üst tonikaya çat-
dırılır, sonra lad pillələri üzrə aşağıya doğru hərəkət edərək, VII pil-
lədə – kvarta Tonunda (“re” səsi) yarım kadans verilir. Yenidən enən
hərəkətlə tonikada (lya1) Tam kadansla bitir.

Nümunədən göründüyü kimi, enən hərəkət zamanı melodyada
fa diyez – fa bekar xromatizmi verilir. Şur ladında qurulan
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melodiyaların kulminasiyasında bu, xarakterik hal olub, üst
Tonikaya istinad zamanı IX pillənin (fa) 1/2 ton yüksəldilməsinə yol
verilir. Zirvədən enən hərəkət zamanı isə bu pillə yenidən natural
vəziyyətinə qaytarılır. Hazırkı baxdığımız nümunədə biz bunun
şahidi oluruq. Şur ladının səssırasını bu şəkildə göstərə bilərik.

Qeyd etdiyimiz “fa diyez – fa bekar” xromatizmi yalnız
başlaxnıc musiqi cümləsində özünü göstərir. Həmin musiqi cüm-
ləsinin ikinci və üçüncü dəfə variantlı təkrarı zamanı isə fa diyez
səsi dəyişilməz olaraq qalır ki, bu da şurun lad-intonasiya kontek-
stindən kənara çıxır.

Yallının forması bir musiqi cümləsinin variantlı təkrarlarına
əsaslanır.

“Sallama” yallısı bir hissəli yallıdır. Melodiyası lya şur ladına
əsaslanır. Ladın səssırası septima diapazonunda özünü göstərir: sol1-
sol2. Melodiya diatonik Şur ladının istinad pillələri ətrafında qurulur.
Melodiya enən-yüksələn hərəkətli olub sıçrayışlara (kvarta, kvinta)
da yol verilir. Bütün bunlar lad qanunauyğunluqları çərçivəsində öz
əksini tapır. Melodiya variantlı dəyişmələrə uğrayan musiqi cüm-
ləsinin təkrarları üzərində qurulur. 3 xanədən ibarət musiqi cüm-
ləsinin yalnız birinci xanəsi dəyişikliyə məruz qalır. İkinci və üçüncü
xanələrdə enən hərəkətlə tonikaya çatdırılan melodik fraza kadensiya
xüsusiyyəti daşıyır.

İndi də melodiyanın lad-intonasiya quruluşuna diqqət yetirək.
Birinci melodik fraza Tonikadan VII pilləyə səciyyəvi kvarta
sıçrayışı (lya1-re2) ilə başlayıb, əks hərəkətli sekunda gedişi ilə do2
səsində – VI pillədə dayanır.
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Sonrakı frazada re səsi ətrafında gəzişmə enən hərəkətlə
tonikaya çatdırılır və əvvəlki kvarta sıçrayışının doldurulmasına xid-
mət edir.

Nümunədən göründüyü kimi, frazanın sonunda Tonika ilə
yanaşı, “sol” səsi – Şur ladının əsas tonu (III pilləsi) də verilir ki, bu
da yarım kadensiya üçün səciyyəvi olub, musiqi cümləsinin təkrar-
lanmasını tələb edir. İkinci dəfə təkrarlandıqdan sonra bu cümlə
Tonikada tamamlanır.

Bu musiqi cümləsinin yeni variantı ladın VIII pilləsinə (kvinta
tonuna) – mi2 səsinə istinadla başlanır və enən hərəkətlə tonikaya
çatdırılır.

Musiqi cümləsinin üçüncü variantında isə kvinta lya1-mi2
sıçrayışı verilir və yenidən aşağıya doğru enən hərəkətlə tonikada
tam kadans öz əksini tapır.

Yallının sonunda yenidən başlanğıc musiqi cümləsi təkrar olu -
nur, özünəməxsus repriza yaradaraq, üç hissəli formanın cizgilərini
ön plana çəkir. Ümumiyytlə, nəzərdən keçirdiyimiz yallı melo -
diyasında Şur ladı üçün səciyyəvi olan dönmələr, melodik ibarələr
öz dolğun əksini tapmışdır. Belə ki, Tonikanın üst və alt aparıcı səs-
lərlə əhatə olunması, üst kvartadan Tonikaya enən hərəkətlə yaxın-
laşma, kvarta və kvinta tonuna istinad və bu pillələr ətrafında
gəzişmə, Tonikadan yuxarı istiqamətli kvarta və kvinta sıçrayışları,
o cümlədən, yarım kadanslarda əsas tona dayaqlanma, tam
kadanslarda üçt kvarta və tonikanın göstərilməsi bu qəlildəndir. Şur
ladının sə sırası bu şəkildədir.
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“Maro Halayı” 2 hissəlidir. I hissə lya şurdadır. Şurun
tonikası (lya) və kvartası (re), kvintası (mi) istinad dayaq pillələridir.
Melodiya sıçrayışlıdır. Xüsusilə tonikadan kvintaya, tonikadan kvar-
taya sıçrayışlar və onun doldurulması diqqətə layiqdir.

Melodiya tonikaya istinadla başlanır və kvintaya sıçrayış veri -
lir, sonra kvinta ətrafında gəzişir.

II hissə ritm dəyişikliyi ilə xarakterizə olunur, ladın istinad pil-
lələri saxlanılır. Yarım kadensiyalar VII və VIII pillələrdə, Tam
kadensiya tonikada qurulur.

“Meryemi harkuştası” iki hissədən ibarətdir və hər iki hissə
eyni bir lada – Şur ladına əsaslanır. Melodiyanın ümumi diapazonu
seksta (fa1-re2) həcmindədir. Hər iki hissədə melodiya Tonika
ətrafında qurulur və tematik baxımdan təzadlı deyil. Metroritmik
baxımdan ölçünün dəyişməsi nəticəsində kontrastlıq əmələ gəlir.
Bunlar bir mövzunun variasiyalarıdır.

Melodiya əsasən Şur ladının orta tetraxordunun pillələri
üzərində qurulur. Lakin ilk frazada segah intonasiyası özünü göstərir.

Melodiyanın sonrakı hərəkəti lya şurda qurulur, tonikaya isti-
nad olunur. Burada ritmik variasiyalardan istifadə edilmişdir.
Melodiyanın hərəkət forması, istinad pilləsi dəyişməyərək, ölcünün
dəyişməsi ilə ritmik qruplaşma və musiqinin xarakteri dəyişir.

Kızık Halayı 2 hissəlidir. I hissə lya şur, II hissə re şur tonal-
lığındadır. Melodiya enən yüksələn hərəkətlidir. Əsasən tonika
ətrafında və üst kvarta (re) əstrafında gəzişmə verilir. Tonikada
tamamlandıqdan sonra lya-mi sıçrayışı yarım kadensiya əmələ
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gətirir, bu cümlə iki dəfə təkrar olunur üçüncü dəfə tonikada tam
kadans verilir. 

II hisədə qarşılaşdırma yolu ilə, hazırlıqsız modulyasiya ilə re
şura keçilir, re ətrafnda gəzişmə, re-sol kvarta sıçrayışı yarım kaden-
siya əmələ gətirir, sonra səciyyəvi intonasiya ilə möhkəmlənmə ver-
ilir.
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Folklorla bağlı qanunvericilik

Legislatıon on folklore

Законодательства об фольклоре

Xülasə: Məqalədə milli-mənəvi dəyərlərimizin kamertonu
rolu oynayan folklorumuzun qorunması, inkişafı və istifadəsi ilə
bağlı qanunvericilik tədqiq edilir. Milli qanunvericilik beynəlxalq
norma və standartlarla müqayisədə təhlil edilir, inkişaf perspektivləri
göstərilir. Bu normativ hüquqi aktların məhz ölkəmizin müstəqilliyi
dövründə qəbul olunmasına diqqət çəkilir.

Açar sözlər: folklor, folklor nümunələri, qanunvericilik,
müstəqillik.

Pезюме: В статье  анализируется законодательная база,
регулирующая отношения по поводу хранения, развития, иссле-
дования и использования образцов фольклора, которые яв-
ляются камертоном национально-нравственных ценностей
Азербайджанского народа. Национальная законодательства ис-
следуется в соотношении  международными нормами  и стан-
дартами, указывается пути развития. Уделяется особое
внимание на то, что все эти  законодательные акты приняты
после развала советского союза, в период  независимости Азер-
байджанской Республики.

Ключевые слова: фольклор, образцы фольклора, законо-
дательства, независимость.

Abstract: This article researches the legislation framework
regarding with protection, advancement and use of folklore, which
are the pitchfork of national and moral values of the Azerbaijani pe -
ople. National legislation is analyzing in comparison international
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norms and standarts, indicated the perspectives of development. Spe-
cial attention is paid to the fact that all these legislative acts adopted
in the period of the independence of the Azerbaijan Republic.

Keywords: folklore, folklore samples, legislation, indepen -
dence.

Giriş

Folklor bu anın, bundan əvvəlki zamanların, xalqların, yaşa -
mın səsini toplayan, özündə saxlayan, özünə hopduran membran ol-
maqla yanaşı, həm də bundan sonrakı həyatın, yaşamın, anlayışların
düzənini saxlayan, insanları bu həyata kökləyən kamerton rolunu
oynayır. Düzgün köklənməmiş ən adi musiqi aləti həm sənətkarın
istedadına, həm də orkestrın sinxron, uzlaşmış işinə xələl gətirdiyi
kimi, düzgün, vahid, əsaslı anlayışlara, düşüncə və yaşam idealına
və metoduna malik olmayan cəmiyyət, xalq da vahid ortama gəlib
böyük hədəflərə köklənə bilməz.

Cəmiyyətin kamertonu folklordur. Milli-mənəvi, etno-psi -
xoloji, mistik- kosmoqonik dəyər və anlayışları özündə əks etdirən,
bir çox sirlərin və anlaşılmazlıqların açarı olan folklorla bağlı mü-
nasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi sözsüz ki, tam mənada mümkün
deyildir.

Müasir folklorşünaslıq bizim adət etdiyimiz antroposentrizmin
hüdudunu aşmaqda, daha geniş məna və mahiyyət ifadə etməkdədir.
Folklora belə münasibət ənənəvi elmi qəliblərlə bir araya sığmır,
yeni baxış, yeni metodika, yeni təfəkkür tərzi tələb edir.

Folklorun milli-mənəvi dəyərlər sisteminin formalaşmasında
yerinin və rolunun artdığı, etno-psixologiyanın fəal öyrənilməsi və
dövlət idarəçiliyində tətbiqinə ciddi əhəmiyyət verildiyi indiki
müstəqillik zamanında bu sahənin xüsusi önəm daşıdığı hamı
tərəfindən qəbul olunan faktdır. Azərbaycan Respublikasının öz
müstəqilliyini qazandıqdan sonra milli folkloruna sahib çıxmasının
bariz nümunəsi kimi əvvəla, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnsti-
tutunun nəzdində 1993-cü ildə “Folklor Sarayı” yaradılmış, daha
sonra 2003-cü ildə Folklor İnstitutu təsis edilmişdir.
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Eləcə də, müasir dünyaya inteqrasiya prosesində bizim bir
xalq, cəmiyyət kimi dünya mədəniyyət süfrəsinə verə biləcəyimiz,
dünya mədəni mühitini bəzəyəcək ən önəmli hədiyyəmiz, xidməti -
miz, payımız, min illərlə yaşatdığımız, yaratdığımız folklor nümu -
nələrimizdir.Müstəqillik dövründə Azərbaycan muğamı, Azər  baycan
aşıq sənəti, Novruz bayramı, ənənəvi Azərbaycan xalçaçılıq sənəti,
tar və onun ifaçılıq sənəti, Azərbaycan Respublikasında çovqan
ənənəvi Qarabağ atüstü oyunu, ənənəvi kəlağayı sənəti və sim vo -
lizmi, qadın ipək baş örtüklərinin hazırlanması və istifadə olunma -
sı, Lahıcın misgərlik sənətinin YUNESKO tərəfindən bəşə riy yətin
yaradıcı şah əsərləri sırasına daxil edilməsi bunun gözəl nümunə-
sidir.

1.Müasir dövrümüzdə folklorun qorunması məsələsi
Yüksək elmi təfəkkürə, özünəməxsus dünyabaxışa, mənəvi

dəyərə və həyat idealına malik olan xalqımızın yaratdığı gözəl nü-
munələr, ortaya qoyduğu folklor sərvəti digər xalqlar, dövlətlər üçün
cəlbedicidir, cəlbedici olubdur. Ondan bəhrələnmək, öz həyatlarında
istifadə etməklə kifayətlənməyib onu özününküləşdirməyə də cəhd
ediblər. Bu təbiidir, çünki hər kəs yaxşının onun olmasını istəyər.
Ancaq əldə etdiyi bu sərvətin mahiyyətini, təyinatını, onu yaradan
düşüncə və duyğunu anlamayanlar ondan həqiqi mənada istifadə edə
bilməzlər. 

Folklor nümunələrimizin qanunsuz istifadəsi, mənimsənil -
məsi, özününküləşdirilməsi cəhdlərinin qarşısını almaq yönündə
dövlətimizin apardığı siyasət, bu vəzifələrin Müəllif Hüquqları
Agentliyinə həvalə edilməsi çox faydalı və günümüz üçün aktualdır.

Bu gün bizim həyata keçirməli olduğumuz əsas vəzifə elmi-
texniki, informasiya, sənayeləşmə və urbanizasiya dəyirmanında
üyünərək, savadlılıq kürəsində əriyərək yox olmağa gedən folklor
nümunələrimizi, milli yaddaşımızı, mənəvi dünyamızı yüksək qayğı
və intellektlə toplamaq, arxivləşdirmək, gələcək nəsillərə saxla-
maqdır. O nəsillərə ki, bizim görmədiyimizi görəcək, bilmədiyimizi
biləcək, anlamadığımızı anlayacaqlar.
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1.1.Folklorun qorunmasının qanunvericiliklə tənzimlən-
məsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2007-ci il ta -
rix li 2198 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respub-
likası Milli təhlükəsizlik konsepsiyasının giriş hissəsində göstərildiyi
kimi, Azərbaycan xalqı daha geniş demokratik dəyərlərə qovuşmaq
imkanından istifadə edərək, özünün milli dövlətçilik ənənələrinə,
tarixi və mədəni irsinə söykənən müasir, demokratik, hüquqi dövlət
quruculuğu yolunu seçmişdir.

Dövlətçilik ənənələrinə, tarixi və mədəni irsinə söykənən
müasir dövlət hər şeydən əvvəl özünəməxsusluğunu, milli dəyər, sis-
tem və strukturunu saxlayan, qoruyan və inkişaf etdirən, xalqın for-
malaşdırdığı dövlətdir.

Məhz buna görədir ki, 16 may 2003-cü ildə Azərbaycan Res -
publikası Prezidenti tərəfindən təsdiq edilən “Azərbaycan folkloru
nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun preambulasında göstərilir ki, bu Qanun Azərbay-
canın mədəni irsinin tərkib hissəsi olan milli folklor nümunələrinin
əqli mülkiyyətin xüsusi növü kimi hüquqi qorunması, istifadəsi və
mü dafiəsinin təminatı ilə əlaqədar yaranan münasibətləri tənzimləyir
[4].

Qanuna görə, folklor nümunələri dedikdə Azərbaycan xalqı,
onun ayrı-ayrı fərdləri tərəfindən yaradılan və qorunub saxlanılan,
Azərbaycan xalqının ənənəvi-bədii dəyərlərini, dünyagörüşünü,
ümid və arzularını, bədii irsin xarakterik xüsusiyyətlərini özündə əks
etdirən, şifahi şəkildə yaradılan söz sənəti nümunələri, xalq musiqisi,
oyunları və rəqsləri, xalq sənətkarlığı və tətbiqi sənət nümunələri
(maddi və qeyri-maddi), eləcə də, digər xalq yaradıcılığı nümunələri
nəzərdə tutulur. Qanunun məzmunundan aydın olur ki, folklor nü-
munələri bədii xalq yaradıcılığı, xalq sənətkarlığı və tətbiqi sənət
nümunələrindən ibarət olan aşağıdakı maddi və qeyri-maddi irsə aid
edilən əsərlərdir:

- Bədii söz sənətinə aid olan əmək, mərasim və uşaq folkloru
nümunələri, miflər, əfsanələr, rəvayətlər, nağıllar, dastanlar, lətifələr,
xalq dramları, atalar sözləri, zərbi-məsəllər, tapmacalar, xalq və aşıq
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poeziyası nümunələri, bayatılar və başqa şifahi söz nümunələri;
- Xalq mahnıları və rəqs melodiyaları, xalq professional

musiqisinə aid aşıq havaları, muğam dəsgahlar, zərb-muğamlar, təs-
niflər, cənglər və başqa folklor musiqisi nümunələri;

- Xalq rəqsləri, yallılar, oyunlar, mərasimlər, bayramlar və
başqa hərəkətli nümunələr;

- Duyulan tətbiqi sənət və xalq sənətkarlığı nümunələri, o
cümlədən, qrafik sənət - şəkillər, rəsmlər, silsilə təsvirlər, kölgə
rəsmləri, döymə və oyma işləri, heykəltəraşlıq, keramika, gil mə-
mulatı, mozaika, metal üzərində işləmə, mis və bürünc tökmə mə-
mulatları, ipəkçilik, xalçaçılıq, misgərlik, zərgərlik, dabbaqlıq,
tikmə, səbəthörmə işləri, gəbələr, butalar, geyimlər kimi folklor
sənəti nümunələri, ornamentlər, naxışlar, musiqi alətləri, xarratlıq,
memarlıq işləri və bu qəbildən olan başqa nümunələr.

Göründüyü kimi, hüdudsuz zamana, geniş, bütöv Azərbaycan
arealına yayılmış müxtəlif çeşidli, çoxsaylı sərvət, maddi və qeyri-
maddi milli irs nümunələri milli təfəkkürün, həyat tərzinin və
yaradıcılıq təxəyyülünün göstəricisi kimi hüdudsuzdur, zəngindir.

Qanunda folklor nümunələrinin hüquqi qorunması sahəsində
dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri müəyyənləşmişdir. Bu Qanun
müasir folklorşünaslığın çərçivəsini genişləndirməklə yanaşı folklor
nümunələrinin hüquqi qorunmasını daha mükəmməl təmin edərək
gələcək qanunvericilik bazasının yaranmasına da təkan verir.

Folklor nümunələrinin hüquqi qorunması dedikdə, folklor nü-
munələrinin hər hansı qeyri-qanuni istifadədən və onlara zərər vuran
hərəkətlərdən qorunması başa düşülməlidir. 

Açığı, Qanunun bir çox müddəaları müasir milli folklorşü-
naslığın inkişaf səviyyəsindən öndə durur.

“Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması
haqqında” Qanun qəbul edildikdən sonra o, bir çox digər məcəllə və
qanunlarda, proqram və strategiyalarda da öz ifadəsini tapdı, onun
normativ gücü artdı.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında göstərilir ki, hər
kəsin mədəni həyatda iştirak etmək, mədəniyyət təsisatlarından və
mədəni sərvətlərdən istifadə etmək hüququ vardır. Hər kəs tarixi,
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mədəni və mənəvi irsə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstərməli,
tarix və mədəniyyət abidələrini qorumalıdır (Maddə 40. Mədəniyyət
hüququ). Bundan başqa, hər kəsin milli mənsubiyyətini qoruyub
saxlamaq hüququ vardır. Heç kəs milli mənsubiyyətini dəyişdirməyə
məcbur edilə bilməz (Maddə 44. Milli mənsubiyyət hüququ) [1].

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Folklor nü-
munələrindən istifadə tələblərinin pozulması adlı 165-2. maddəsinə
görə Folklor nümunələrindən istifadə tələblərinin pozulması, əgər
bu əməllər nəticəsində xeyli miqdarda ziyan vurulmuşsa əmlakı
müsadirə olunmaqla yüz  əlli manatdan beş yüz manatadək miqdarda
cərimə və ya yüz altmış saatdan iki yüz qırx saatadək ictimai işlər
ilə cəzalandırılır.

165-2.2. Eyni əməllər:
165-2.2.1. təkrar törədildikdə;
165-2.2.2. qabaqcadan  əlbir olan bir qrup şəxs və ya

mütəşəkkil dəstə tərəfindən 
törədildikdə - əmlakı müsadirə olunmaqla şərti maliyyə vahi-

dinin beş yüz mislindən min mislinədək miqdarda cərimə və ya üç
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Qeyd: Bu maddədə "xeyli miqdar" dedikdə, min manatdan
artıq olan məbləğ başa düşülür [2].

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 50-2-
ci, Folklor nümunələrindən istifadə tələblərinin pozulması adlı mad-
dəsinə görə isə, Folklor nümunələrindən istifadə tələblərinin
pozulmasına görə, bu, az miqdarda ziyan vurduqda - folklor nü-
munələrinin istifadəsinə qoyulan tələblərin pozulması ilə istehsal ol-
unmuş və ya yayılmış folklor obyekti nüsxələri (pirat nüsxələr)
müsadirə edilməklə, fiziki şəxslər on beş manatdan iyirmi beş man-
atadək miqdarda, vəzifəli şəxslər otuz manatdan əlli manatadək miq-
darda, hüquqi şəxslər yüz manatdan yüz əlli manatadək miqdarda
cərimə edilir [3].

Dövlətimizin milli təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçir-
ilməsində elmin rolunun artırılması, xalqımıza məxsus milli-mənəvi
dəyərlərlə bağlı istiqamətlərdə bir çox məsələlərin yenidən azərbay-
cançılıq məfkurəsi mövqeyindən araşdırılması, milli-mənəvi dəyər-
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lərin, Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin obyektiv, konseptual və
kompleks şəkildə araşdırılması, ictimai və humanitar elm sahə -
lərində keçmiş sovet metodologiyası ənənələrinin milli maraqlara
uyğun yanaşmalarla əvəzlənməsi və s. kimi şərtləri folklorşünasların
fəaliyyətini genişləndirmiş, məsuliyyətini artırmışdır.

2.Folklorumuzun dünya mədəniyyəti içərisində qorunub
saxlanması məsələsi

Müstəqil dövlət kimi Azərbaycan Respublikası milli-mənəvi
dəyərlərinə sahib çıxmaq, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların
folklor sərvətini qorumaq yönündə ardıcıl siyasi iradə ifadə edir.
Cəmiyyətimizin inkişafı, qloballaşan dünyada Azərbaycan xalqının
öz layiqli yerini tutması, folklorumuzun qorunması, elmi əsaslarla
öyrənilməsi bu sahədə yeni, daha güclü mənəvi və elmi bazaya malik
olan normativ hüquqi aktların qəbul edilməsini aktuallaşdırır.

Folklor və onun konsentrasiya etdiyi milli-mənəvi dəyərlər sis-
temi azad xalq və müstəqil dövlət kimi bizim dünya sivilizasiyasına
inteqrasiya prosesinə verə biləcəyimiz ən böyük töhvə, eləcə də, bu
qloballaşan dünyada milli varlığımızı qoruyub saxlamaq üçün
özünümüdafiə mexanizmimiz, imkan və vasitəmizdir.

Folklorun elmi əsaslandırılmış, mahiyyətinə varılmaqla təşkil
olunmuş təbliği təkcə pedaqoji – psixoloji fəaliyyət olmaqla bitmir,
o, dünəninə baxmaq, bu gününü qiymətləndirmək, sabahını qurmaq
üçün toplumun birləşməsi, bütövləşməsi, ictimai-siyasi, milli-
mənəvi proseslərdə həmmüəlliflik, həmiştirakçılıq imkanı yaratmaq
deməkdir.

Folkor materialları varlığın – şəxsin, nəslin, tayfanın, xalqın,
millətin, cəmiyyətin, dövlətin mövcudluğu, varlığı və mahiyyəti ilə
bağlı bu və ya digər konsepsiya haqda informasiya mənbəyi olmaqla
yanaşı özünün və ətraf dünyanın dərk edilməsi üçün yeni forma və
metodların tapılmasına da təkan verir. Daha doğrusu, yaxşı, dərindən
unudulmuş köhnələrin xatırlanmasına kömək edir.

Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir ki, folklor təkcə milli qanun-
vericiliyin deyil, eyni zamanda beynəlxalq hüququn və beynəlxalq
münasibətlərin də predmetinə çevrilir. YUNESKO-nun qeyri-maddi
mədəni irsin qorunması ilə bağlı qəbul etdiyi sənədlər, bəşəriyyət
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üçün vacib olan qeyri-maddi mədəni irs sərvətlərinin qorunması is-
tiqamətindəki fəaliyyətləri folklor nümunələrinə diqqəti artırmış,
dövlətlərin bu yöndəki işinə təkan vermişdir.

Azərbaycan Respublikası beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş
- Ümumdünya mədəni və təbii irsinin qorunması haqqında 16

noyabr 1972-ci il Konvensiyası (1993);
-Müəlliflik hüququ haqqında 6 sentyabr 1952-ci il

Ümumdünya Konvensiyası (1997);
-Mədəni dəyərlərin qanunsuz olaraq ölkəyə gətirilməsi,

ölkədən çıxarılması və mülkiyyət hüququnun qanunsuz olaraq
başqasına verilməsinin qadağan olunması və qarşısının alınmasına
yönəldilmiş tədbirlər haqqında 14 noyabr 1970-ci il Konvensiyası
(1997);

-Beynəlxalq xüsusi hüququ unifikasiya institutunun (YU-
NİDRUA) oğurlanmış, yaxud qanunsuz çıxarılmış mədəni dəyərlər
haqqında 1995-ci il Konvensiyası (2003);

-Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında 17 oktyabr
2003-cü il tarixli Konvensiyası (2006);

-Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi haq -
qında 20 oktyabr 2005-ci il Konvensiyasına (2010) qoşulmuşdur.

Konvensiyaların əksəriyyəti müstəqillik dövründən əvvəl
qəbul edilsə də, məhz müstəqillik illərində ratifikasiya edilməsi
milli-mənəvi dəyərlərimizin müstəqil dövlətimiz üçün daşıdığı
önəmin bariz göstəricisidir.

Eyni zamanda, xatırlatmaq istərdim ki, Azərbaycanın maddi-
mənəvi sərvətləri məhz müstəqillik dövründə YUNESKO-nun qərarı
ilə dünya xalqlarının qeyri-maddi mədəni irsi sırasına daxil
edilmişdir.

Belə ki, Azərbaycanın 7 qeyri-maddi mədəni irs nümunəsi
YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ
Siyahısına, 1 irs nümunəsi Təcili Qorunmaya Ehtiyacı olan Qeyri-
maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil edilmişdir.

1. "Azərbaycan Muğamı" 7 noyabr 2003-cü il tarixində
Azərbaycan muğamı YUNESKO tərəfindən bəşəriyyətin qeyri-
maddi irsinin şah əsəri elan olunmuşdur. 2008-ci ildə Azərbaycan
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muğamları YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrsin Reprezenta-
tiv Siyahısına daxil edilmişdir.

2."Azərbaycan Aşıq Sənəti” 28 Sentyabr - 2 oktyabr 2009-
cu il tarixində Birləşmiş Ərəb ƏmirliklərininAbu-Dabi şəhərində
keçiril miş YUNESKO-nun Qeyri - maddi Mədəni İrs üzrə Hökü -
mətlərarası Komitəsinin 4-cü Sessiyası çərçivəsində qəbul edilmiş
qərara əsasən, Azərbaycan Aşıq Sənəti YUNESKO-nun Qeyri-maddi
Mədəni İrsin Reprezentativ Siyahısına daxil edilmişdir.

3. "Novruz" 28 Sentyabr - 2 oktyabr 2009-cu il tarixində Bir-
ləşmiş Ərəb ƏmirliklərininAbu-Dabi şəhərində keçirilmiş
YUNESKO-nun Qeyri - maddi Mədəni İrs üzrə Hökümətlərarası
Komitəsinin 4-cü Sessiyası çərçivəsində qəbul edilmiş qərara əsasən,
Novruz çoxmillətli nominasiya (Azərbaycan, Hindistan, İran,
Qırğızıstan, Pakistan, Türkiyə, Özbəkistan) kimi YUNESKO-nun
Qeyri-maddi Mədəni İrsin Reprezentativ Siyahısına daxil edilmişdir.

4."Ənənəvi Azərbaycan Xalçaçılıq Sənəti" 15-19 noyabr
2010-cu il tarixində Keniyanın Nayrobi şəhərində keçirilən
YUNESKO-nun Qeyri - maddi Mədəni İrs üzrə Hökümətlərarası
Komitəsinin 5-ci Sessiyası çərçivəsində qəbul edilmiş qərara əsasən,
YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrsin Reprezentativ Siyahı -
sına daxil edilmişdir.

5. "Tar və Onun İfaçılıq Sənəti"  3-7 Dekabr 2012-ci il tari -
xində Parisdə keçirilən YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrs
üzrə Hökümətlərarası Komitəsinin 7-ci Sessiyası çərçivəsində qəbul
edilmiş qərara əsasən, "Tar və onun ifaçılıq sənəti" YUNESKO-nun
Qeyri-maddi Mədəni İrsin Reprezentativ Siyahısına daxil edilmişdir.

6."Azərbaycan Respublikasında Çovqan Ənənəvi
Qarabağ Atüstü Oyunu" 2-8 dekabr 2013-cü ildə Bakıda keçirilən
YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrs üzrə Hökümətlərarası
Komitəsinin 8-ci Sessiyası çərçivəsində qəbul edilmiş qərara əsasən,
"Azərbaycan Respublikasında Çovqan ənənəvi Qarabağ atüstü
oyunu" YUNESKO-nun Təcili Qorunmaya Ehtiyacı olan Qeyri-
maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil edilmişdir.

7. "Ənənəvi Kəlağayı sənəti və simvolizmi, qadın ipək baş
örtüklərinin hazırlanması və istifadə olunması"24-28 noyabr
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2014-cü il tarixində Parisdə keçirilən Qeyri-maddi mədəni irsin
qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 9-cu sessiyasında
YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ
Siyahısına daxil edilmişdir.

8.“Lahıcın misgərlik sənəti”30 noyabr – 4 dekabr 2015-ci il
tarixində Namibiyada keçirilmiş Qeyri-maddi mədəni irsin qorun-
ması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 10-cu sessiyasında
YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ
Siyahısına daxil edilmişdir.

Bundan başqa, YUNESKO-nun Ümumdünya İrsinin İlkin
Siyahısına 10 abidəmiz salınmışdır. Bunlar:

1.Suraxanı, Atəşgah (1998)
2.Naxçıvan Mavzoleyi (1998)         
3. Hirkan Dövlət Qoruğu (1998)
4. Binəqədi Dördüncü Dövr Fauna və Flora Ehtiyatı (1998)
5. Lök-Batan Palçıq Vulkanı (1998)
6.Bakı Dağları (1998)
7.Xəzər sahili mühafizə kostruksiyaları (2001)
8. Şuşa tarix- memarlıq qoruğu (2001)
9.Ordubad tarix-memarlıq qoruğu (2001)
10.Şəki Xan Sarayı (2001)
Azərbaycanın iki maddi irs nümunəsi YUNESKO-nun

Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir: "İçəri Şəhər, Qız Qalası
və Şirvanşahlar Saray Kompleksi” və "Qobustan Qaya Sənəti
Mədəni Landşaftı".

Qeyd: 18-19 dekabr  2013-cü il tarixində Parisdə YUNESKO-
nun Silahlı Münaqişələr Zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması
üzrə Komitəsinin 8-ci Sessiyası  çərçivəsində Azərbaycanın hər iki
mədəni irs nümunəsinə "gücləndirilmiş mühafizə" statusu ver-
ilmişdir [5].

Bütün bunlar müstəqillik dövründə Azərbaycanın milli-
mənəvi sərvətlərinin qorunması və inkişaf etdirilməsi yönündə
dövlətimizin həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsidir.

Qeyd edilməlidir ki, bugün mövcud qanunvericilik folklor nü-
munələrinin istifadəsi qaydalarını tənzimləsə də folklor nümunə -
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lərinin toplanması və qorunması ilə bağlı qaydaların qanunvericilik
səviyyəsində tənzimlənməməsi bir çox problemlər yaradır. Folklor
nümunələrini toplayan, onları sistemləşdirən və dərc edən çoxsaylı
təşkilatlar və mütəxəssislər üçün ümumrespublika səviyyəli norma-
tiv hüquqi akta ehtiyac vardır.

Məlumdur ki, 2012-ci ildə Folklor İnstitutuna və onun əmək-
daşlarına qarşı 400 000 manat iddialı məhkəmə işi qaldırılmışdır.
Mütəxəssislərin, mətbuatın və hüquqşünasların uzun müddət gündə-
mində olmuş məsələnin məğzi bundan ibarətdir ki, folklor toplayıcısı
elmi ənənəyə sadiq qalaraq söyləyicinin dediklərini olduğu kimi
qeyd etmişdir. İnstitutumuzun mütəxəssislərinin və hüquqşünasların
səyi ilə məhkəmə Folklor İnstitutuna qarşı yönəlmiş iddianı rədd
etsə də, ictimai fikirdə və mütəxəssislər arasında bu disskusiya
davam etməkdədir. Bu məsələ ilə bağlı məhkəmə presedenti olsa da
normativ tənzimləmə mexanizmi yoxdur.

Nəticə

Nəticə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, müstəqillik dövründə
milli dəyərlərimizin, o cümlədən folklorumuzla bağlı fəaliyyətlərin
tənzimlənməsi üçün geniş qanunvericilik bazası yaradılmışdır.
Bununla belə, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi yönündə səylər
davam etdirilməlidir.
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Tarix və mədəniyyət abidələrinin muzeal dəyəri

Classification of the historical and cultural monuments as the
problem of museology

Классификация памятников истории 
и культуры  как проблема музееведения

Xülasə: Tarix və mədəniyyət abidələrinin növ və tiplərinin
müəyyənləşdirilməsi muzeyşünaslığın tədqiqat problemlərindəndir.
Tarix və mədəniyyət abidələrinin tipoloji, funksional, sistematik təs-
nifatları mədəni irs obyektlərinin morfologiyasının öyrənilməsi
əsasında tərtib olunur. Hazırkı məqalə abidələrin funksional və sis-
tematik təsnifatlarının tərtibi prinsiplərinə həsr olunub.

Açar sözlər: təsnifat, tarix və mdəniyyət abidəsi, muzeyşü-
naslıq, tipologiya, mədəni irs

Abstract: One of the problems of the musicological science
is to determine species and types of monuments of history and cul-
ture. Having studied the morphology of the individual objects of cul-
tural heritage we can make a typological, functional, systematic
classification of historical and cultural monuments. The theme of
this article is dedicated to the principles of classification of monu-
ments on the functional and systematic criteria. 

Keywords: classification, historical and cultural monument,
museum, typology, cultural heritage.

Резюме: Одной из проблем музееведческой науки яв-
ляется определение видов и типов памятников истории и куль-
туры. Изучив морфологию отдельных объектов культурного
наследия, можно составить типологическую, функциональную,
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систематическую классификацию памятников истории и куль-
туры. Тема данной статьи посвящена принципам классифика-
ции памятников по функциональным и систематическим
признакам.   

Ключевые слова: классификация, памятник истории и
культуры, музееведение, типология, культурное наследие.

Muzeyşünaslığın elmi məzmununu təmsil edən strukturda
muzeallıq başlıca kateqoriya kimi götürülür. Yəni özündə muzeal
xassə gəzdirən hər bir obyekt muzeyşünaslığın obyekt və predmeti
ola bilər. ”Tarix və mədəniyyət abidəsi” fenomenini muzeyşü-
naslığın obyektinə çevirən əsas arqumentlər də, məhz muzeyliliyin
üzərində qərarlaşıb. Tanınmış tədqiqatçı Kulemzin A.M. tarix və
mədəniyyət abidə fenomeninin və onların mühafizəsi məsələlərinin
muzeyşünaslığın əsas tədqiqat obyekt və predmetlərindən biri
olduğunu əsaslandırır. Alim XX əsrin 80-cı illərin sonu 90-cı illərin
əvvəllərində ali məktəblərdə “muzey işi”, “muzeyşünaslıq” ixtisas-
larının açılması və bu istiqamət üzrə elmi-tədqiqat işlərinə tələbatın
artmasını, məhz bu arqument ilə əlaqələndirirdi (1.s.53). Beləliklə,
muzeyşünaslığın obyektinə xas əlamətlərin üzə çıxarılması ətrafında
aparılan araşdırmalar muzeallıq kontekstlərinin qabardılmasını
mümkün edir ki, bu da tarix və mədəniyyət abidəsi fenomeninin
muzeycəsinə dərkinə geniş imkan yaradır. 

Muzeallığı kulturoloji metodologiya əsasında tədqiq edən və
elmi nəzəriyyəsini işləyən O.S.Sapanja bu  fenomen üçün  bəşəriy -
yətin mədəni  yaddaş arqumentini əsas  meyar kimi  təqdim  edir
(3.).Bunu müəllif “muzey” sözünün etimologiyasındakı “yaddaş”
fenomeni ilə bağlılıq köklərindəaxtarır. Baş allah Zevsdən doqquz
qız doğmuş Mnemosima özü yaddaş ilahəsi  idi. Mifoloji təfəkkürə
görə, yaddaş  ilahəsinin dünyaya gətirdiyi  elm və incəsənət himayə-
darlarını (yəni muzaları, “muzey”- sözünün etimologiyası  da  bu -
nun la  izah  edilir)  öz  hafizəsi hökmünə  tabe etdirməsində bir
məntiq  var. Yaradılmışlar Mnemosimanın diqqətində idi. “Teo-
qoniya” əsərində Hesiodun qeyd etdiyi  kimi: “Hər şey onun  yadın-
dadır, hər şeyi xatırlayır və  gələcəyi də bilir!”.
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Muzeallığın əsas xassələri kimi dəyərləndirilən ekspressivlik,
assosiativlik, attraktivlik “abidə” fenomenində sensor və emosional
təsir səviyyəsində təzahür edir. Sensor təsir xassəsi abidələrin insan-
ların hiss orqanlarına (reseptorlar) təsiri və onlarda müəyyən duyğu-
ların oyadılması ilə təzahür tapır. Abidə “sensor sənədləşdirmə
funksiyası”nı yerinə yetirir (6. S.93-101). Psixofiziki arqument  ad-
landırılan bu psixi hadisə abidələrlə insanların qarşılıqlı fəaliyyətinin
çıxış nöqtəsini təşkil edir. Hisslər vasitəsilə informasiyanın əldə ol-
unması qavramanın ən mühüm formalarından birini təşkil edir, onun
ilk səviyyəsi empirik dərketmədir. İnsan abidələri hissi dərketmə va-
sitəsilə baş vermiş tarixi hadisənin mötəbərliyinə inanır. Bu halda
sensor hissetmə baş vermiş hadisənin mötəbərliyi meyarı qismində
çıxış edir.

Muzey əhəmiyyətli əşyanın  mütləq şəkildə muzeydaxili
fəaliyyətə  (yəni fondda qorunması, ekspozisiya və  ya sərgidə
nüma yiş  etdirilməsi)  aid  olunduğunu   zənn  etmək  düzgün  deyil -
dir.  Bu  tipdən  olan  gerçəklik  nümunələrini  cəmiyyətin müxtəlif
sə viy yələrində  - sosial institut  və  qurumlarda, ətraf mühitdə, ailə -
lərd ə, şəxslərdə  olduğunu  güman  etmək  mümkündür. Öz mövcud
olduğu mühitdən təcrid olunmayan və muzeal əlamətlərə malik olan
müxtəlif kateqoriyadan olan obyektlərin muzey əhəmiyyətli hesab
edilməsi muzeyşünaslıq kontekstindən obyektivdir. Yalnız real
gerçəkliyin daşınar obyektinin muzey əşyası statusunu əldə etməsi
haqqında olan mülahizələrə son zamanlar muzeyşünaslıqda əks
duran yeni tendensiyalar yaranmaqdadır. Bu tendensiyaların əsas ar-
qumentləri daşınmaz tarixi-mədəni, hətta qeyri-maddi obyektlərin,
öz mövcudluq mühitindən tam və yaxud da qismən ayrılmayan nü-
munələrin də muzey fəaliyyəti sferasına daxil olunmasının
zəruriliyindən ibarətdir. Bu muzeallığın təsəvvür  formalarının ye-
niləşməsinin sübutu kimi çıxış edir. Muzeallığı  təmsil edən  yeni
formaların təhlili  muzeal ideyaların təkamülündə əhəmiyyətli trans-
formasiyaları sübut edən bir sıra tendensiyaların seçilməsinə imkan
yaradır. Bu tendensiyalardan  biri  qorunma  və  mühafizəyə ehtiyacı
olan obyektlərin əhatəsinin getdikcə genişlənməsidir. Bu tendensiya
tarix və mədəniyyət abidəsi fenomeninin  muzeyşünaslıq aspektləri
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probleminin öyrənilməsi baxımından aktual sayılır. Belə olduğu
halda, muzeyşünaslığın “muzey əşyası”, “muzey əhəmiyyətli əşya”
kimi ənənəvi anlayışları ilə “tarix və mədəniyyət abidəsi” fenomeni
arasındakı nisbət necədir? “Tarix və mədəniyyət abidəsi” anlayışına
elmi aydınlıq gətirməzdən öncə digər iki anlayışın təyinatına aydın-
lıq gətirək. Muzey terminologiyasında  ən  öncül sayılan “muzeal”,
“muzeylik”, “muzey  əhəmiyyətli  əşya”, “muzey  əşyası” kimi  an-
layışlara elmi  yəqinlik  gətirməkdə  əsas məqsədimiz  birinci  iki
fenomenin  sonrakı  digərləri  üçün  nə  qədər  əhəmiyyət və  zərurət
kəsb  etdiyini  qabartmaq,   “tarix  və  mədəniyyət  abidəsi” fenomeni
ilə  bunlar  arasındakı  məntiqi  asılılığı  üzə çıxartmaq, sonrakı
abidələrin  muzeyşünaslıq  kontekstinin  məzmun  əhatəsinə  ilkin
aydınlıq  gətirməkdən  ibarətdir. Çünki həm muzey əhəmiyyətli əşya,
həm də muzey əşyası “tarix və mədəniyyət abidəsi” kimi tanına
biləcək real namizədlərdir. 

Muzey əşyası –öz mövcudluq mühitindən ayrılan, yaxud da
muzeyləşdirilərək muzey toplusuna daxil edilən mədəni və təbii irsin
daşınar obyektidir(8). Göründüyü  kimi, bu  anlayış  üçün  muzey-
daxili  fəaliyyət  aspekti  zəruri  məna  kəsb  edir. Muzey əhəmiyyətli
əşya -ətraf aləmin öyrənilməsi, muzey fondlarının elmi komplekt -
ləşdirilməsi prosesində üzə çıxarılan muzey dəyəri və muzey əşyası
xassələrinə malik olan əşya, obyektdir (8).Hər iki anlayışın mahiyyə-
tini diqqətlə nəzərdən keçirtdikdə, incə fərqi müəyyənləşdirmək
olur: muzey əşyası üçün muzeydaxili fəaliyyət mütləq sayıldığı
halda, muzey əhəmiyyətli əşya üçün bu amil deyil, obyektin, məhz
muzey dəyəri və xassələri (muzeylik) əsas götürülür. Deməli,
“muzey” anlayışı öz konkret əhatəsindən çıxmaqla daha geniş məz-
mun əldə edir: “muzey dəyəri”, “muzey xassələri” muzeallığınsub-
stratı qismində çıxış edir.Daşıdığı missiya, üzərinədüşən vəzifəyə
görə ”tarix və mədəniyyət abidəsi” muzey əşyası, yoxsa muzey
əhəmiyyətli əşya kateqoriyasına  aiddir? Əlbəttə, burada cavab bir-
mənalı ola bilməz! Hələ “tarix və mədəniyyət abidəsi” fenomeninin
morfoloji təhlilinə keçməzdən əvvəl, bunun hər iki kateqoriya ilə
birbaşa vəhdət təşkil etməsi fikrini qəti şəkildə söyləmək olar. Bun-
dan  sonrakı  təhlillərimizdə  görəcəyik  ki, dəyərli  informasiya
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daşıyanmuzeal kontekstə malik gerçəkliyin bütün  nümunələri, istər
muzey  əşyası, istərsə də muzey əhəmiyyətli əşya  “tarix  və  mədə -
niyyət  abidəsi” statusuna yiyələnə bilər. Bu fikirdən belə  bir  nəticə
əldə etmək  olur ki, “tarix və mədəniyyət abidəsi” muzeyşünaslığın
xüsusi və öz əhatə spektrinə görədaha geniş bir fenomenidir. Bu xü-
susiliyin təhlil paradiqmasına malik  olduğunu  nəzərə alaraq ilkin
olaraq  “abidə” anlayışının muzeoloji təhlilinə keçid  alaq. İlk
növbədə onu  qeyd  etmək  lazımdır  ki,  ötən  əsrin  ikinci  yarısından
başlayaraq abidələrin tədqiqinə marağın artması onun fəlsəfə, sosio -
logiya, tarixşünaslıq, arxeologiya, sənətşünaslıq, kulturologiya,
pedaqogika, filologiya, təbiətşünaslıq kimi elmlər tərəfindən müx-
təlif aspektlərdən araşdırılmasına səbəb olmuşdur.Bu isə, abidə
fenomeninin çoxcəhətli, çoxaspektli mahiyyət kəsb etməsindən irəli
gələrək inteqrativ xassəyə malik olduğunu sübuta yetirir. Cəmiyyət -
də tarix və mədəniyyət abidəsinin sosial fəallığının artması 1980-cı
illərin ikinci yarısından başlayaraq keçmiş sovet məkanında-Rusi -
yada Abidəşünaslıq elmi fənninin təşəkkülünə də səbəb oldu.Moskva
Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun əməkdaşı Pyotr Vasilyeviç Boyarski
vəhəmkarları (V.Y.Dukelski, A.N.Dyaçkov, A.M.Kulemzin) tərəfin -
dən yaradılan bu elmi fənn sovet, sonradan da postsovet məkanının
bir çox ərazilərində əks-səda doğuraraq mədəni irsin ayrıca bir qol-
unu təşkil edən tarix və mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsinin
müstəqil elmi istiqamətinə çevrildi. Gənc  olmasına baxmayaraq
abidəşünaslıq problemləri ilə bağlı fikirlərin tarixi uzaqlara gedib-
çıxır. Abidəşünaslıq-tarix və mədəniyyət abidələrinin üzə çıxarıl-
ması, mühafizəsi və istifadəsi məsələlərindən bəhs edən elmi fənndir.
Abidəşünaslığın nəzəri və konkret-tətbiqi səviyyələri də (kitab
abidəşünaslığı, dağ abidəşünaslığı) formalaşmışdır. Hazırda Qaza-
xıstan, Ukrayna, Belorusiya, Moldova, Özbəkistan respublikalarında
həmin elmi fənn muzeyşünaslıqla eyni səviyyədə tanınır, hətta tədris
olunur. Azərbaycanda isə, bu elmi fənnin adına (bizim elmi
məqalələrimiz istisna olmaqla!-E.Y.), yalnız 2012-ci il oktyabrında
Milli Məclisin iclasında  “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorun-
ması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi
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haqqında” müzakirələr zamanı Mədəniyyət Komissiyasnın sədri
Nizami Cəfərovun çıxışında rast gəlmək mümkündür (9).1990-cı il-
lərin əvvəllərində Bakıda xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin rəhbər-
liyi ilə “Abidə” qəzetinin  yalnız bir neçə nömrəsinin nəşri abidələrə
sosial marağın sübutu kimi çıxış edir. Alman  muzeyşünası İ.Yan
muzeyşünaslığın  predmetinin informasiya nəzəriyyəsinin  baxış bu-
cağından müəyyənləşməsinə üstünlük verərək gerçəklik nümu nə -
lərini (burada: abidələr) informasiya daşıyıcıları qismində  təsəvvür
etmiş və  fənnin  predmetini cəmiyyətin  idraki  fəaliyyəti  ilə bu in-
formasiya  arasındakı münasibət kimi başa düşülməsi təklifi  ilə çıxış
etmişdi. Bunların hərtərəfli tədqiqi  prosesində  qnoseoloji vəzifələr
bu əşya  və  ya hadisələrin  neçə  yaranması, nədən hazırlanması,
bunların  yaranma  səbəblərini, onun necə mövcud olduğunu, onların
təyinatı və  daxili  mahiyyəti  və digər  bu  kimi səbəblərin öyrənil -
məsini  nəzərdə tutur (8). Rus  muzeoloqu L.M.Şlyaxtina da bu
müla hizədən  çıxış  edərək, təkcə insanın  gerçəkliyə spesifik olan
muzeyvari  münasibətinin deyil, həm də bu  gerçəkliyin  əşyalarda
təzahür tapması arqumentini muzeyşünaslığa, məhz qnoseolo giyanın
gətirdiyini  iddia  edir. O, muzey  əhəmiyyətli  əşyanın qnoseoloji
informasiya-mənbə potensialını “reallığın, geriyə dönməz keçmişin
həqiqi fraqmenti (qalığı) olmaqla, özündə ətraf  aləmin  məkan-
zaman cəhətdən  daha mühüm müxtəlif münasibət və əlaqələri
haqqında açıq-aşkar və gizli halda olan məlumatları özündə
gəzdir”məsində görür (4. s 65-73). Muzeyşünaslığın elmi fənn kimi
formalaşması, onun  predmetinin dəqiqləşdirilməsində, əslində  bu
arqumentin  əsaslı şəkildə  böyük əhəmiyyəti olmuşdu.  Abidələrin
informasiya nəzəriyyəsi kontekstində şərhi onların  muzeallıq xas-
sələrinin  dərindən  anlanılmasına  imkan  yaradır. Belə ki, abidələrin
informativ xassələrinin təhlili prosesində  bunların  semantik, aksio -
loji (yəni dəyər)  və  kommunikativ (informasiya  əlaqələrini təzahür
etdirən) aspektlərinə xüsusi  diqqət  yetirilməsi  vacibdir. Hələ sovet
dövründə informasiya  nəzəriyyəsi  sahəsində tanınmış alim
A.N.Kol maqorova da öz  tədqiqatlarında informasiyanın (işarə) üçlü
aspektə malik olduğu fikrini xüsusi  olaraq  qabartmışdı. Bu: sintak-
tik (formayaradıcı), semantik (məzmun), praqmatik (praktiki) aspek-
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tlərdən ibarətdir (2.с.36-40).Semantik  nöqteyi-nəzərdən informasiya
(işarə) əşya kimi, praqmatik nöqteyi-nəzərdən  isə, anlayış kimi çıxış
edir. Fikirlərinin  izahı  məqsədilə tədqiqatçı  cəmiyyətin  müxtəlif
sahələrinə, xüsusilə də, tarix  və mədəniyyət abidələrinin  nümu -
nələrinə müraciət edir. İnformasiya işarə qismində bədii  mədəniyyət
nəzəriyyəsində  daha tez-tez  nəzərə çarpır. Görkəmli  rus  akademiki
M.B.Xrapçenkonun qeyd  etdiyi  kimi “ədəbiyyat  və  incəsənətdə
işarə hadisələri problemlərinin işıqlandırılması, sözsüz ki, həm
ümumnəzəri planda, həm də keçmiş və  müasir incəsənətdə müəyyən
proseslərin qiymətləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli  maraq  kəsb
edir” (5.с.207-219.).   Estetik işarəni xarakterizə edən müəllif onun
başlıca funksiyasını əvəzləmə funksiyasını yerinə yetirməklə izah
edir: yəni işarə, təkcə  real obyektləri deyil, həmçinin insanın
təsəvvürləri, ideyaları, prosesləri də əhatə edir. Digər tərəfdən, işarə
obrazı  şey, cisim fəaliyyət müəyyənliyinin vəhdəti kimi  də  dərk
olunur. Şey, cisim kimi adlandırılan incəsənət əşyası, əslində elə adi
şey deyil, dövründən, məkanından uzaqlaşmasına  baxmayaraq, onu
(incəsənət əşyasını) yaradanın hələ də  döyünməkdə olan canlı
fəaliyyətidir, elə ona görə də, bu şey ondan ayrılmazdır. Muzeyşü-
naslıq - sənətşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq, mənbəşünaslıq və digər
fənnlərlə yanaşı, abidələrdəki informasiyaların, mətnlərin “oxu-
naraq” dərk edilməsi, ondakı çoxmənalığın şərhi ilə əlaqədar metod-
ların axtarışı ilə məşğul olur. Bu isə, həmin mətnlərin işarə sistemi
olması, onun semantik və semiotik xassə və xüsusiyyətləri haqqında
elmi təsəvvürlərinin işlənilməsinə imkan yaradır. Muzey terminləri
lüğətində abidələrə informasiyanı ötürən işarə kimi yanaşılması,
məhz bu amillə izah olunur. Abidələr informasiyanın elə daşı yıcı -
larıdır ki, onların  açılması, təfsiri humanitar, eləcə də qeyri-human-
itar elmlərin bir çox ümumi və xüsusi  problemlərinin həllinə əsas
verir.Abidənin özündə daşıdığı tarixi, estetik, elmi informa siyanın
tamaşaçıya açılması üçünabidəyə mürəkkəb bir siste min: obyekt -
informasiya - mütəxəssis - tamaşaçı məhsulu möv qe yindən yanaş-
maq lazımdır. Beləliklə, muzeal xassələrin (informativlik, eksperes-
sivlik, attraktivlik, reprezentativlik, assosiativlik) təhlilləri bu
xassələrin abidə statusunu daşıyan obyektlər üçün də vacib və zəruri
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olduğunu üzə çıxartmaqla tarix və mədəniyyət abidəsinin muzeyşü-
naslığın klassik tədqiqat obyekti olduğunu metodoloji aspektdən
əsaslandırılmasına kömək edir.  
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Elmi təhkiyə (narrasiya) üzrə bəzi qeydlər

Some notes about scientific narration 

Некоторые заметки о научном повествовании

Xülasə: Tədqiqat metodu təhkiyənin növündən asılıdır.
Tədqiqatçı hər hansı bir dövrün  çatışmamazlıqları haqqında qəzəblə
danışa bilər. Bununla əlaqədar təkiyənin metodoloji  əhəmiyyəti təd -
qi qatçıya ifadənin ritm və paradiqmalarını təqdim edir. Bədii ədə -
biyyatda  təhkiyənin orijinallığında bir yarım var. Həmin yarışa
həmçinin kulturologiyada da rast gəlmək olar. 

Açar sözlər: narrasiya, metonimik, Kant, Heyzinqa “oyun”
nəzəriyyəsi.

Abstract: Research method depends on the type of narration.
A researcher can angrily tell about shortcomings of any cultural
stage. That's why methodological value of narration gives a re-
searcher rhytms and paradigms of expression. In literature narrations
compete in originality. One can meet this in culturology too. 

Key words: narration, metonymy, Kant, uizinga-theory of
“game”

Резюме: Метод исследования зависит от типа повество-
вания. Исследователь может гневно говорить о недостатках той
или иной эпохи. В связи с этим методологическая ценность по-
вествования  представляет исследователю ритмы и парадигмы
выражения. В художественной литературе существует соревно-
вание в оригинальности повествования. То же самое встре -
чается и в культурологии. 
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Çağdaş Azərbaycan mədəniyyətinə narrasiya (təhkiyə,
söyləm) problemindən yanaşsaq, deyə bilərik ki, bu mədəniyyətdə
müxtəlif məsələləri söyləmək tərzi kifayət qədər püxtələşib. Necə
nəql etmək diapazonunun bir qütbündə bəzək idealı durursa, o biri
qütbündə Hemenqueysayağı bəzəksiz təhkiyələr bədii vəzifə daşıyır-
lar. Təbii bu iki qütbün arasındakı diapazonda hər iki qütbdən gələn
cəhətlər müxtəlif tənasübdə birləşir. Vahidin qəzəllərinin hələ də
sevilməsi göstərir ki, Klassik poeziyanın bədiilik idealları şeir
təfəkkürümüzdə dəyərini saxlamaqdadır. Meyxanalarda isə klassik
poeziya narrasiyasına gündəlik və hətta qaba reallığın danışıq fraq-
mentləri qarışır. Bütün bu söylədiklərimiz bədii ədəbiyyata aiddir.
Ancaq narrasiyada ifadəliliyin, ekspressiyanın «bəzək» əlamətlə -
rində kodlaşdırılması özünü humanitar elmlərin mətnlərində də
göstərir. Azərbaycan fəlsəfəsində, ədəbiyyatşünaslığında, kulturo -
logiyasında xeyli mətnlər var ki, onlar elmi stereotiplərin ornamental
düzümündən naxış alırlar. Müəlliflər öz söyləmlərində əsas elmi
fikirlərini «önəmli», «rolu var», «qabarıq» kimi sözlərlə bəzəyir-
lərsə, deməli, elmi idrakı nəyinsə rolunu, önəmini, qabarıqlığını tap-
maqda görürlər. Səbəbini tapmaq və nəticələrini göstərmək elmi
narrasiyanın başqa üslubudur. 

Dəqiq elmlərin dili belə bəzəklərdən təmizlənəndə xüsusi təsir
bağışlayır («xüsusi təsir bağışlamaq» elmi dilin başqa stereotipidir).
Elmi narrasiyanın belə stereotiplərlə bəzənməsi təkcə Azərbaycana
aid deyil. Bu hal Rusiyada da var. Orada XX yüzilin 60-cı illərində
semiotika və strukturalizm öz narrasiyalarını dəqiq elmlərin deyim-
ləri üstündə qurduqları üçün «ssientizm» (elmilik) əlamətlərini
aldılar və onların ənənəvi humanitar mətnlərdən metodoloji fərqi
ssientizm əlamətlərində «daha qabarıq» açıldı (göründüyü kimi,
bizim «təhkiyəmiz» xarakterizə etdiyimiz narrasiya qaydalarında
davam edir). Ancaq post-modernist (daha dəqiq, post-strukturalist)
narrasiyalar məhz bu qaydalardan xeyli azad olduğu üçün oxuculara
böyük problem yaradır. Ənənəvi elmi təfəkkür sistemində tərbiyə
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almış oxucuya «rolunu, önəmini, səbəbini. nəticəsini, mahiyyətini»
göstərməyən narrasiyaları elm və fəlsəfə kimi qavramaq çox çətindir.      

Metaforaların bəzəyindən az istifadə edən diskurs tipi ilə bağlı
məşhur dilçi Roman Yakobsonun fikirləri önəmlidir. O metoni -
miyalardan fəal istifadə edən mətnləri metaforalardan istifadə edən
mətnlərə qarşı qoyurdu. Metonimik işarə məkan və zaman kəsiş -
məsində olan iki işarənin bir-birini əvəz etməsidir. Məsələn, kine-
matoqrafda əllərin iri planı metonimikdir, çünki əl insanla məkan
qovşağında, kəsişməsindədir. Metaforik işarələr isə bir-birinə
oxşadıqları üçün bir-birini əvəz edirlər, məsələn, gözəlin üzündəki
xal yanağın ortasında olanda qara örtüklü Kəbəyə oxşadığı üçün
onlar bir-birinin metaforası ola bilirlər, yəni Kəbəyə xal, xala Kəbə
deyə bilirlər. Roman Yakobson göstərmişdi ki, poeziya dilində
metaforalar üstünlük təşkil edir, nəsr isə metonimik işarələrdən nar-
rasiyasını düzür. Prozada, məsələn, belə adi cümlələr işlənir: «onlar
dənizə getdildər» (əslində dənizin qırağına gedirlər) [1,s.172-173].
Bu cümlədə «dəniz» (bütöv) dənizin qırağını (hissəni) əvəz edir.
Başqa örnək. XIX yüzillikdə pozitivist İppolit Tenin «sənət haqqında
mühazirələr» kitabının çox önəmli fikri: bədii əsər mədəni bütöv
daxilində dəyər və məna qazanmalıdır. Yəni bu mühazirələrdə
söyləmin bir xətti konkret bədii əsəri sosial-mədəni bütövun metoni -
mik iaşrəsi kimi götürmək idi [2,s.5-7].

Nəsr kimi elmi təhkiyə də daha çox metonomikdir. Ən əsas
məsələ isə odur ki, elmdə də başqasının narrativ üsulunu yaradıcı
əlavələr olmadan təqlid etmək pis sayılır. Ona görə də narrativ fərdi-
lik və orijinallıq elm üçün eyni dərəcədə  aktualdır. Kulturoloji
mövzularda yazan tədqiqatçının söyləminin lazım olanda dəqiqliyi,
yəni sərrast ifadədə fikrini açması, lazım olanda güclü təsiri olan
metaforalardan istifadəsi, başqalarının gözəl fikirləri ilə ritmik oy-
naması (axı, ağıllı dşünmək başqalarının düşüncəsi ilə düşünmək
bacarığıdır) yüksək narrasiya mədəniyyətini nümayiş etdirir. Bu
zənginlik eyni zamanda başqa söyləmlərdən fərqlənmək üçün çoxlu
variantlar təklif edir. Minimalizmin estetikası dəyərlidir. Ancaq mini -
malizm mühitində orijinallıq üçün manevr məkanı dar olur.  
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Kulturologiyada metodoloji analiz narrasiyanın bütün növ -
lərinə diqqət yetirməlidir. Bizim elm hətta narrasiyanın daxili nitq
variantında xüsusiyyətlərini də öyrənməlidir. Bu zaman araşdırılan
metodun verdiyi təhkiyə, söyləm üsulunun hansı üstünlüklər yarat-
ması və eləcə də hansı nöqsanlarla üzləşməsi ortaya çıxarıla bilər.
Aydın məsələdir ki, mədəniyyətin semiotikası üzrə aparılan tədqiqat-
larda dəyərləndirici təhkiyə minimuma enir. Obyektivizm, ssientizm
tonu aparıcı olur. Ancaq milli mədəniyyətin böhranı ilə bağlı yazılan
əsərlərdə faciə, itki duyğusunu göstərən dəyərləndirmə üstün ola
bilər.

Gerçək və ya illizor obyektivizm tədqiqatçının daxili nitqinə
hakim kəsiləndə publisistik ritorikaya imkan vermir. İnduksiya və
deduksiya faktlardan ideyaya, həmin ideyadan başqa ideyalara çıx-
mağın məntiqi mexanizmini verir. Bu mexanizm də narrasiyanı pub-
lisistik ritorikadan qoruyur.

Mədəniyyətin semiotikasına metod kimi xas olan təhkiyə, nar-
rasiya üsulu Azərbaycanda başqa dünyanın (məsələn, Rusiyanın)
elmi mədəniyyətindən gəlmə, səyyah qonağın söhbəti ampluasında
qavranılır. Bizim elmi mədəniyyətdə formalizə olunmuş dilin üs-
lubunda danışmaq təcrübəsi çox azdır. Fəlsəfə, kulturologiya,
ədəbiyyatşünaslıq pafoslu, metafora təsiri bağışlayan «yüksək üs-
lubu» azərbaycanlı oxucular çox sevir, çünki onlara elə gəlir ki,
qatar-qatar düzülmüş sinonimik sözlərdə anlayışları bildirmək bi-
likdən, savaddan xəbər verir. 

Müqayisə üçün deyək ki, tarixi və dialktik materializm meto-
duna əsaslanan yüzlərlə kulturoloji araşıdrmalar bizdə narrasiynı
performans üstdə qururlar. Performans ifaçılıqdır. Marksist-leninçi
kulturologiyanın performativ təhkiyəçiliyi onu bildirir ki, tədqiqatçı
əsas marksist paradiqmaları öz mövzusunda söyləməklə, ifa etməklə
məşğuldur. Belə narrasiyaların başlıca keyfiyyfti savadlılıq, bilik nü-
mayiş etdirmək olur (bu aspektə biz yuxarıda nitqi ornamentallaşdır-
maq məsəlsində toxunmuşuq). 

Yaxşı mlumdur ki, Kant analitik mühakimələrdən sintetik
mühakimələri ayırırdı.Təəssüf ki, Könisberqli filosofun bu ideyası
bilik «muzeyindən» çıxıb geniş dövriyyəyə düşməmişdir. Həmin
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ideyaya görə, analitik mühakimədə predikatda elə əlamətlər
söylənilmir ki, subyektdə olmasın. Məsələn, «dəmir ağırdır» müha -
kiməsində ağırlıq dəmir anlayışında irəlicədən var. «Bütün qızıllar
sarıdır», «bütün təsəvvürlərim «Mən»də birləşir» kimi mühakimələr
isə subyektlə bağlı yeni heç nə demir, ancaq subyektin içindəkiləri
aydın təsəvvür etməyə yardımçı olur. Performativ narrasiyalarda,
Kantın ifadəsi ilə desək, elmi narrasialar sintetik yox, analitik
mühakimələr üstündə qurulur. Yəni yeni deyim öncəki deyimə in-
formasiya artırmır, sadəcə, öncəkindəki informasiyanı başqa cür açır
(təkrar edir).  

Analitik mühakimə anlayışından çıxış edərək biz söyləyə
bilərik ki, performativ fünksiyada olan marksit kulturologiyanın
təhkiyəsi, söyləmi yalnız marksist kulturoloji ideyaları ifa etməklə
məşğul olurdu. Beləcə, hər akademik araşdırma mədəniyyət hadisə -
sinin genezisini «tarixi-müqəddəm» şərtlər anlayışı əsasında nəql
edirdi. Çox sevimli marksist paradiqma mədəniyyət hadisəsində gi-
zlənmiş sinfi maraqları, məqsədləri faş etmək idi. Derridanın dekon-
struksiyası da gizlinləri faş etməkdə «ixtisaslaşdı». Lakin marksist
kulturologiya üçün bu gizlinlər sinfi mübarizə ilə əlaqədar olanda
elmi dəyər qazanırdı.

Kantın sintetik mühakiməsi onu bildirir ki, predikat subyektdə
gizlənmiş əlamətləri açmır, predikat subyektə olmayan informa -
siyanı əlavə edir, yəni subyektə yeni bilgini sintez edir. «Hər dəyiş -
mənin səbəbi var» mühakiməsində səbəb «dəyişmə» subyektinə
sintez edilib. Deməli, onu bu subyektdən eksplikasiya etmək olmaz.
Azərbacanda uzun illərdən bəri yeganə doğru nəzəriyyə kimi tədris
edilən marksist-leninçi kulturologiyanın əsasında sintetik, yox anal-
itik mühakimə prinsipində söylənən ifaçılıq dururdu. Bu, nar-
rasiyanın xüsusi növü idi. Belə narrasiyada özünürefleksiya çox zəif
olur. Ona görə də şübhə intonasiyası olmur. «Yeganə elmi fəlsəfə
olan» marksizm-leninizm qətilik pafosuna tutulmuşdu. Bu pafos
təkcə fəlsəfədə yox, mədəniyytşünaslıqda, estetikada da özünə
uyğun narrasiya, özünə uyğun diskurslar törətmişdi. Hərçənd mark-
sist metodologiyanın bir cəhəti onun zəif özünürefleksiyasını kom-
pensə edirdi. Biz tarixilik metodunu nəzərdə tuturuq. Elmdən yaxşı
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məlumdur ki, Herderəcən humanitar elmlərdə bu metod rüşeym
halında idi. Yalnız alman tarixçi filosofundan sonra bir prinsip bütün
təsiri ilə açıldı: nəyisə öyrənib bilmək istəyirsənsə, onun necə əmələ
gəldiyini izlə. Göstərdiyimiz problemlə bağlı görkəmli rus alimi
V.Toporovun fikri maraqlıdır. O göstərir ki, öncələr bioloji for-
maların pilləkanını qururdular. XİX yüzildə tarixilik yeni paradiq-
manı, - inkişaf zənciri paradiqmasını gətirdi. İnkişafın özü isə XVIII,
XIX yüyzillərdə iki vektorda başa düşülürdü: birinci, sadədən
mürəkkəbə doğru yetginləşmə kimi (A.R.J. Tyurqo, Q.E. Lessinq,
İ.Q. Herder, M.J.A.N. Kondorse B. Lamark, Ç. Darvin), ikincisi
tənəzzül kimi (Russo, Y. Meyzer) [3,s.486-490;480].

Biz artıq, XIX yüzillikdə tənəzzül ideyasının kulturologiyada
necə əks olunmasından danışmışıq. İnkişafın sadədən mürəkkəbə
kamilləşmə istiqamətində götürülməsini isə marksist kulturolo -
giyanın timsalında optimist narrasiyanın səbəbi kimi açmışıq.

Tarixiliyin Herderdən sonra böyük rolunu Hegelin fəlsəfəsində
(və kulturoloji ideyalarında) müşahidə etmək olar. Marks və onun
davamçıları Hegelin tarixilik metoduna, demək olar ki, total şəkildə
yoluxaraq onu yüksək mərhələyə qaldırdılar. Marksist kulturolo -
giyanın tarixilik metodu onun narrasiyasına inkişaf və tənəzüllə
bağlı, eləcə də  ziddiyyətlərin dialektikası şəklində yüksək dramatik-
lik verdi. Tarixilik marksist kulturologiyanın təhkiysinə əhvalatçı,
rəvayətçi ruhu gətirdi. Bu ruhu biz ədəbiyyatdan, dastanlardan yaxşı
bilirdik. Kulturologiyada isə həmin rəvayətçilik elmilik qazandı.
Kulturoloji əsər tarix elmindən götürülmüş faktları və əhvalatları
məntiqdən götürülmüş sübutlar dilində, bədii ədəbiyyatdan götürül -
müş obrazlı vasitələrlə söyləyərək gözəl narrasiyalar qurmaq imkanı
qazandı. Tarixilik metodu ilə məntiqin sintezindən qurulmuş nar-
rasiyalara kulturologiyada çoxlu və parlaq nümunələr var. Biri Yohan
Heyzinqanın «Homo Ludens» kitabıdır. Bu məşhur əsərdə «oyun»
anlayışı mədəniyyəti yeni rakursdan açan məfhum kimi ortaya qoyu-
lur. Müəllif «oyunu» narrasiya ritminə və axınına salaraq tarixin ən
müxtəlif dövrlərindən, mədəniyyətin ən gözlənməz sahələrindən
keçirir. O, oyunun ciddi kulturoloji kateqoriya olmasını sübut etmək
üçün onun bioloji əsasından başlayır və keçir arxaik cəmiyyətlərdə
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ritual, mərasim kimi müqəddəs eyləmlərin oyun aspektinə. Heyzinqa
əski gözəllik təsəvvüründə oyun cizgilərini tapandan sonra bu an-
layışı Platonun fəlsəfi dünyasının fikir mühitində gəzdirir və böyük
yunan filosofunun nüfuzu ilə təsdiq edir ki, bütün ritual-mərasim
eyləmləri, əslində, oyundurlar. Narrasiyanın gedişində Heyzinqa
yapon mədəniyyətində oyun məsələsinə baxanda birdən-birə hüquq
sistemində oyun ideyasını qoyur. Beləcə, Heyzinqanın əsəri onun
təhkiyəsinə tarixilik metodunun verdiyi dinmika nəticəsində həm çe-
viklik (çevik düşüncə sayrışmaları), həm də diapazon genişliyi
qazanır. Böyük alimin narrasiyası tarix xəttində və mədəniyyətlər
müstəvisində hərəkət edərək gah «oyun» kateqoriyasını müxtəlif
dünyalarda təkrar-təkrar peyda olan «klonlara» çevirir, gah da bu
səpələntiləri bir ideyaya toplayır. Heyzinqa bizim bu yarımfəsildə
göstərdiyimiz metodoloji aktların hamısından istifadə edir. O «oyun»
sözünü adi danışıqdakı yerindən dəbərdib kulturoloji kateqoriya pil-
ləsinə qaldırır [4,s.42-43].

Bütün söyləm boyu «oyun» sözünü titrədib vibrasiyaya
uğradaraq mədəniyyətin mərasimlər, danışıq-yazı, hüquq, fəlsəfə,
din, sənət və s., sahələrində yüngül dalğalar yaradır. Bu dalğalar
beyində baş verən elektrik ipulsasiyaları kimi müxtəlif düşüncələr,
fikirlər, təsəvvyrlər oyadır. Düzdür, «oyunun» adi haldan dəbərdildib
kateqoriyaya çevrilməsi Heyzinqanın unikal xidməti deyil. Daha
öncə Şiller oyunu estetik-bədii aktları anlatmaq üçün fəallaşdırmışdı.
Ancaq bu kültür fenomeni heç kimdə Heyzinqanın kitabında olduğu
qədər vibrasiya edib dalğaları ilə geniş sahələri əhatə etmir. Özü də
bu zaman söyləm dairə trayektoriyasını cızır: öncə «oyunun» dəbər -
dilməsinin verdiyi vibrasiya imkanları sözü mədəniyyətdə bir çox
halları açan açara çevirir. Söyləmin finalında isə bir daha təsdiq olu -
nur ki, «oyun» kulturoloji metodologiyaya layiq kateqoriyadır.

Metodun «yol» prinsipində başa düşülməsi və bu yolun
özünün təhkiyə əsasında mənimsənilməsi ciddi epistemoloji situ-
asiyalar yaradır. Onlardan biri odur ki, məhz narrasiyanın strukturu
başlanğıc, orta, son məqamlarını düşüncə tərzinə yeridir. Kosmosda
sol, sağ olmadığı kimi varlığın özündə də əvvəl, sonra nöqtəsi şər-
tidir. Kosmosun Böyük partlayışdan sonra bir atomdan çözələnib
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açılması bir az həndəsi, bir az fiziki modeldir. Zaman bölgüsünün
siferblatda cızıqlarla göstərilməsi şərtidir. Eləcə də molekulaların
içindəkm atomları mərkəzə və ətrafa düzən modellər şərtidir, bizim
Allahı göstrmək üçün barmağımızı yuxarıya tuşlmağımız Tanrının
yerini bildirmək baxımından şərti olduğu kimi. Tanrı hər yerdə
olduğu üçün Onu barmağımızla yuxarı nöqtəyə bağlamağımız nəinki
şərtidir, hətta yanlışdır. «Yuxarı» sözü başqalarından üstün olan mə-
nasının daşıyıcısıdır. Eyni zamanda başqalarından çox görmə sahəs-
inə malik olmağı bildirir. Deməli, «yuxarı» sanki Allahın hamıdan
üstdə olmasını və hamıdan geniş sahəni görməsini bildirir. Ancaq
şərtilik ondadır ki, Allahın üstünlüyünü «yuxarı»dan daha çox heç
kimin tayı olmaması bildirir. Allahın heç bir tayının olmamasını isə
laməkanlığı daha güclü bildirir. Laməkan olan isə həm də üstdən,
aşağıdan o taydaddır. 

Bu mənada Böyük partlayış modelində dünyanın başlanğıc
nöqtəsi düz cızığın həndəsəsi biçimindədir. Nöqtədən şüa kimi düz
xətt çıxıb uzanır. Deməli, kosmos da bü cür başlanğıc nöqtədə part-
layıb saçır. Bu model heç qeyri-evklid həndəsəsinin də deyil, Evklid
həndəsəsinin modelidir. Halbuki Eynşteinin nisbilik nəzəriyyəsindən
sonra tam aydın oldu ki, meqakosmosu Evklid həndəsəsində görmək
onu bizim dünyamız olan makrokosmla səhv salmaqdır. 

Bütün bu söylədiklərimiz bir daha onu göstərmək üçündür ki,
narrasiyanın «yol» simvolnun qrammatikasından götürdüyü
«başlanğıc – orta- son» məqamları süjetə öz qaydalarını təklif etdiyi
kimi söyləmə də təklif edir. Propp sehirli nağılların süjetinin inva -
rian tını, yəni variantların hamısında təkrarlanan məqamlarını
düzəndə göstərir ki, belə nağıllar hər hansı bir ailədən və onun evin-
dən başlayır. İkinci mərhələdə kiməsə (məsələn, əsgərə) bu ailədən
qopub dişarı məkana yola düşmək yasaq edilir (məsələn, «balıq tut-
mağa getmə»). Üçüncü mərhələdə, qəhrəman həmin yasağı pozur.
Bu mərhələdə ortaya qəhrəmanın antoqonisti çıxır (məsələn, ilan,
ifritə, şeytan). O qəhrmana qarşı işə başlayır. Propp, beləcə, bütün
sehirli nağılların süjetlərinin tipoloji modelini və ya invariant sxemi -
ni qurur [5,s.30-37]. Maraqlıdır ki, sehirli nağılların narrasiyasının
evdən başlaması müasir kompyuter proqramlarına öz təsirini
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göstərib. İnternetdə, Face-book-da «home» (ingiliscə «ev») çox tez-
tez başlanğıcı bildirir. Proqramı işlədən İnternetə «səyahətə çıxanda»
sehirli nağıllardakı kimi «Home»dan yola düşür. Biz heç yerdə
bunun təsdiqini görməsək də söylədiyimiz faktda Proppun sxeminin
təsirini açıq-aydın görürük. 

İndi kulturoloji narrasiyalarda «yol» simvolundan çıxan qram-
matik qaydalardan söhbəti davam etdirsək, söyləyə bilərik ki, metod
«Ev» kimi nəyi götürməsi ilə fərqlənə bilər. Deduktiv metodda bu
başlanğıc instansiya sübuta ehtiyacı olan ideyalardan birincisidir.
Spinoza Dekartın təsiri altında öz «Etika» traktatını həndəsi yolla
sübut üstündə qurmuşdu. «Etika»nın təhkiyəsi ilkin anlayışların iza-
hından sonra teorem irəli sürüb onu sübut etmək üstündə qurulub.
Burada narrasiya substansiya haqqında teoremdən bşlayır: «Substan-
siya» təbiətcə öz hallarından ilkindir [6,s.363]. Proppun və İnfor-
masiya texnologiyalarının terminlər sistemindən çıxış etsək, söyləyə
bilərik ki, Spinoza narrasiyasında «Ev» substansiyadır və bütün son-
rakı teoremlər və onların sübutu bu «Ev»ə qayıdıb substansiyanı tam
dərinliyində açmaq üçündür. Bu niderland filosofunun Dekart
haqqında traktatından görünür ki, Karteziyanın deduksiyasında «Ev»
funksiyasını «Şüur» (cogitatio) görürdü. Bütün deduktiv «sərgü zəşt -
lər» isə ona qayıdıb onu daha dolğun göstərmək üçün idi [7,s.193].

Nəyə görə Dekartın, sonra isə Spinozanın fəlsəfi nar-
rasiyalarını həndəsi söyləm üstdə qurmasının ssientik, anti-bəzək as-
pektini biz, artıq, açmışıq. Çox maraqlıdır ki, bu cür söyləmə XX
əsrdə yenə maraq qalmışdı və Vitgenşteyn öz «Məntiqi-fəlsəfi trak-
tat»ında ondan yenidən istifadə etmişdi. Burada ilkin, yoladüşmə
mənzili kimi «Dünya» götürülmüşdü, sonra pilləkan prinsipi ilə bir
fikrin izahından o birisinə çıxılmışdı [8,s.5].

Vitgenşteynin haqqında danışdığımız kitabına onun «Mə -
dəniyyət və dəyər» adlandrılmış qeydləri də salınıb. Bu qeydlər qara -
lama xarakteri daşıdığı üçün yaxşı işlənmiş narrativ tekst deyil.
Həddən çox fraqmentardır, daha çox musiqi, memarlıq və bəzən
ümumlikdə mədəniyyət haqqında düşüncələri ifadə edir. Ancaq
bütünlükdə Vitgenşteyn fəlsəfəsinə xas xəsis söyləm xarakterini
saxlayaraq, yüksək materiya ilə oynamadan adi, prozaik faktlar
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arasında gəzişməklə düşüncələr səpələyir. Bu qeydlər bir də mədə -
niyyət sahələri ilə bağlı müəyyən anlayışları dəbərtmə və titrtmə
funksiyasını görür. Məsələn, Vitgenşteyn bir yerdə Şpenqlerin
kitabından yazanda göstərir ki, o, mədəniyyətlərin içində ailə oxşar-
lığının olması fikrini söyləsəydi, kitabı daha yaxşı başa düşülərdi.

«Ailə oxşartısı» nəzəriyyəsi Vitgenşteyn fəlsəfəsinin Ortaçağ-
dan qalma realizmə vurduğu ciddi zərbə idi. Məlumdur ki, sxo-
lastikada nominalizmin antipodu kimi formalaşdırılmış realizm
ümumilərin Platon ideyaları tipində obyektiv mövcudluğunu qəbul
edirdi. Nominalistlər isə söyləyirdi ki, real olan cism və hadisələrdir,
ümumilər isə bizim təfəkkürümzdə anlayışlardadır.

Bütün sonrakı fəlsəfə inanırdı ki, varlıqdakı cism və hadisələri
müəyyən siniflərə. quruplara toplamaq olar. Bu zaman hər qrupdakı
hadisələr bir-biri ilə ortaq ümumi əlaqədə olduqları üçün bir anlayış
altına girə bilirlər. Bu, Platon dövründən gəlmə fəlsəfi paradiqma
idi, sxolastikada nominalizmə qarşı duran «universaliyalar» ideyası
ilə təsdiqlnmiş, sonrakı dövrlərdə inkişaf etdirilmiş və Klassik
Alman Fəlsəfəsində isə Şellinqin sayəsində sonsuzlaşmış anlayışlar,
konseptlər səviyyəsinə qaldırılmışdı [9,s.530]. Qərb fəlsəfəsi də, Or-
taçağ müsəlman fəlsəfəsi də həmişə ümumiyə, - insanları «insan»,
ağacları «ağac», dəyərləri «kültür dəyərləri» konseptində ümumi -
ləşdirən anlayışlara, kateqoriyalara əsaslanmışdı. Uzun müddət
«kateqoriya», «anlayış» deyəndə yığcam definisiyada açılan kon-
septlər nəzərdə tutulurdu. Beləcə, Antik fəlsəfə ənənəsində müsəl-
man filosofları da «insan» anlayışının definisiyasını bu cür
ve rir dilər: «düşünən canlı». Yalnız sonralar həmin aydınlığı dağıdan
suallar çıxdı. Məsələn, biz soruşardıq, dini dünya modelində mələk-
lər düşünən canlıdırlar, ançaq biz onlara insan deyə bilərik mi?! İndi
delfin kimi bəzi canlılarda da düşüncə ünsürlərini tapırlar. Onlara
buna görə insan demək olarmı?! Olmazsa gərək insan anlayışında
«düşünən» sözünü elə tərif edək ki, heyvanlardakı düşüncə for-
masından aydınca fərqlənsin.

Bəs, başqa planetlərdən kimlərinsə gəlməsini gözləyən müasir
dünya üçün insan haqqında Orta əsrlər definisiyası nə qədər etibar-
lıdır? O definisiyanı biz saxlayıb başqa planetdən olanları da insan
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adlandıracağıq, yoxsa onları adlandırmaq üçün başqa konseptlər
tapacağıq?

Bu situasiyanı mədəniyyətlə bağlı düşünəndə sual çıxır
«mədəniyyət» konseptinin vəziyyəti «insan» anlayışının vəziy -
yətində deyilmi? Mədəniyyət anlayışı ilə bağlı bu qədər çox tərifin
olması onu göstərir ki, bütün xalqların mədəniyyətlərini 4-5 ümumi
əlamətlərdə bir konseptin içinə toplamaq olmur.

Kulturoloji metodologiyada mədəniyyətlə bağlı ümumi an-
layışlara vurulan zərbələrin çoxu fəlsəfədən başlayaraq ona
keçmişdir. Söylədiyimiz kimi, ümuminin metodoloji zərurəti odur
ki, yığcam məzmunu ondan istifadə etməyi çevikləşdirir. Bəs bu is-
tifadə necə olur? Bir əsas istifadə identifikasiyadır. İnsanın bir çox
mühakimələri rastına çıxan naməlum faktı şüurunda olan məlum
konseptlə eyniləşdirib informasiya əldə etmək üstündə qurulur. Mən-
tiqdə bu proses «Sokrat insandır» düsturunda göstərilir. «Sokrat»
subyektdir. «insandır» isə predikatdır. Predikat nəyisə subyektlə
bağlı təsdiq etməklə mühakiməni tamamlayır. Bu təsdiq isə nəyisə
subyektlə eyniləşdirmək əsasında baş verir. İndi bu sxemdən çıxış
etsək, söyləyə bilərik ki, kulturoloji narrasiyalar subyektdən
(«Home»dan) yola çıxır ki, müxtəlif predikasiyalar, yəni subyektlə
eyniləşdirmək əməliyyatı apararaq informasiyalar əldə etsin. Bizim
bu söylədiyimizi XX yüzilin 70-ci illərində kulturoloji problemlərə
informasiya nəzəriyyəsi baxımından yanaşması ilə səs salmış Fran-
sız Abram Molun bir fikri yaxşı açır. Onun fikrincə, mədəniyyət an-
layışının tərifini qapalı definisiya kimi vermək odur ki, anlayışı şərh
edən sözlərin sayı çox deyil, yəni tərif bir və ya iki cümlədən ibarət
olur. Həmin konseptin açıq tərifi isə odur ki, müəllifə xas sözlükdəki
«mədəniyyət» termininə onun bu mövzuda yazdığı bütün yazılar
şərh verir [10,s.36].

Yeri gəlmişkən, heç kimin fikir vermədiyi bir məsələni qeyd
edək. Narrasiyada metaforik işarələrə nisbətdə metonimik işarələrin
çoxluğunun bir səbəbi də bu axırıncıda təkcəni ümumi ilə eyni ləş -
dirən (subyekti predikasiya edən, mübtədanı xəbərləyən) mühakimə,
cümlə formalarının çoxlduğudur. «Sokrat insandır» mühakiməsində
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metonimik struktur ona görə var ki, «Sokrat»ı hissə, təkcə kimi
«ümmi» ilə bağlayır. Bu səbədən ikisi də bir-birini əvəz edə bilir.
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Arxiv sənədlərinin konservasiyası

Conservation of archive documents

Консервация архивных документов 

Xülasə:  Sənədlərin konservasiyası - mühafizə rejimi, bərpa
və stabilləşmə vasitəsilə onların  qorunmasıdır.  Bəzən bərpa prosesi
konservasiyanın tərkib hisəsi kimi təqdim etilir. Ancaq bərpa prosesi
daha ciddi və əsaslı tədbirlərə söykənən əməliyyatlar kompleksidir.
Sənədlərin konservasiyası, əsasən mühafizə rejimi və  stabilləşmə
kimi iki mühüm istiqaməti əhatə edir. Mühafizə rejimi adı altında
tempratur, rütubət, işıq, sanitar-gigiyenik qaydalarına ciddi riayət
edilməsi nəzərdə tuturlur. Zədələrin, qüsurların qarşısının alınması,
sənədlərin möhkəmliyi, elastikliyi və uzunömürlüyünü təmin etmək
məqsədilə  həyata keçrilən konservaiya metodu mühafizə rejiminin
mühüm istiqamətlərindəndir. Sənədlərin konservasiyasının digər is-
tiqamətini “arxiv sənədlərinin sabitləşdirməsi” funksiyası təşkil edir. 

Açar sözlər: Sənəd, konservasiya, bərpa, arxiv, sabitləşdirmə,
kağız, zədələnmə,  mühafizə  rejimi.

Abstract: Conservation document- is the protection of the
documents by protected mode, restoration and stabilization. Some-
times, the restoration process is introduced as the integral part of the
conservation. However, the restoration process is more serious and
a complex operation based on substantive measures. The conserva-
tion of documents essentially comprises two main directions such a
protected mode and stabilization. Protected mode includes strict
compliance with temperature, humidity, light, sanitary-hygienic
rules. The conservation method is one of the important directions of
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protected mode to ensure damage prevention, document firmness,
flexibility, and durability. The other direction of the conservation of
the documents is the “stabilization of archival documents”. 

Key words: Document, conservation, restoration, archive,
stabilization, paper, damage, protection method.

Pезюме: Консервация документов это сохранение с помо-
щью их режима защиты, восстановления, стабилизации. Иногда
процесс восстановления представляется составной частью
консер ваций. Однако  процесс восстановления является комп -
лексом операций, опирающиеся на более серьезные и обосно -
ван ные мероприятия. Консервация документов заключает в себе
2 важных направлений, в основном, как режим защиты и ста-
билизации. Под названием режим стабилизации подразуме -
вается строгое соблюдение температуры, влаги, света,
са  нитарно-гигиенических правил. Предотвращение поврежде-
ний, дефектов и с целью обеспечение длительности, эластич-
ности, прочности документов, проводимые методы консервации
являются главными направлениями режима защиты. Иное на-
правление консерваций документов составляет функцию "ста-
билизация архивных документов " 

Ключевые слова: документ, консервация, восстановле-
ние, архив, стабилизация, бумага, повреждение режим за-
щиты.

Sənədlərin konservasiyası - mühafizə rejimi, bərpa və stabil-
ləşmə vasitəsilə onların  qorunmasıdır.  Bəzən bərpa prosesi  kon-
servasiyanın tərkib hisəsi kimi təqdim edilir. Ancaq bərpa prosesi
daha ciddi və əsaslı tədbirlərə söykənən əməliyyatlar kompleksidir.
Lakin,  bu iki anlayışın eyni sırada göstərilməsi qeyri-elmi və əsassız
sayılmamalıdır.  Sənədlərin konservasiyası, əsasən mühafizə rejimi
və  stabilləşmə kimi iki mühüm istiqaməti əhatə edir. Mühafizə re-
jimi adı altında tempratur, rütubət, işıq, sanitar-gigiyenik qaydalarına
ciddi riayət edilməsi nəzərdə tuturlur. Zədələrin, qüsurların qarşı -
sının alınması, sənədlərin möhkəmliyi, elastikliyi və uzunömür-
lüyünü təmin etmək məqsədilə həyata keçrilən konservaiya metodu
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İlhamə Səfərova

mühafizə rejiminin mühüm istiqamətlərindəndir.Sənədlərin konser-
vasiyasının digər istiqamətini “arxiv sənədlərinin sabitləşdirməsi”
funksiyası təşkil edir. 

Sənədlərin konservasiyasının əsas məqsədi - onların uzun -
ömür lüyünün artırılmasıdır. Qədim dövrlərdən başlayaraq, XIX əsrin
axırlarınadək kitabxana, dəftərxana və arxiv fondlarında saxlanılan
kağız, dəri, papirus, perqament və digər daşıyıcılar üzərində olan
sənədlərin qorunması ilə bağlı biliklər, mühafizəçilrin müşahidə -
lərinə əsaslanan təsadüfü məlumatlara istinad edirdi. XX əsrin əvvəl-
lərindən başlayaraq arxivlər, sənədlərin daha təhlükəsiz şəraitdə
saxlanılması, elmi əsaslarının işlənilməsi zərurətini vətələbatını or-
taya qoydular. Arxiv sənədlərinin fiziki cəhətdən saxlanılması,
qorunması ilə bağlı həyata keçrilən proseslər konservasiya (“con-
servatio” latın sözü olub, “saxlanılma” deməkdi) adı altında bir-
ləşir.Ötən əsrin 90-cı illərində “preventiv konservasiya” adı altında
yeni tədqiqat istiqaməti təşəkkül tapmağa başladı ki, bu da sənədin
maddi əsasına fiziki təsir göstərmədən onu, gələcək təhlükə və
zədələrdən qorunmağın kompleks planını nəzərdə tuturdu.Bu kimi
planların formalaşmasında, Beynəlxalq təşkilatların çox böyük əməli
əhəmiyyəti olmuşdur. Bunlardan YUNESKO, İKOM, MCA, İFLA,
BAŞ, və ən aparıcı proqramlardan sayılan PAC-ın (Presevation and
Conservation, yəni konservaiya və bərpa) adlarını qeyd etmək
lazımdır. Beləliklə, arxiv fondlarının qorunması və konservasiyası
problemlərinin beynəlxalq səviyyəyə qalxması bu istiqamətdə işin
məqsədəuyğun şəkildə qurulmasına böyük köməklik göstərir. 

Sənədlərin konservasiyası- bu gün bir elm kimi mütəxəssislər
arasında qəbul edilmiş elmi istiqamətlərdən biri sayılır. Konser-
vasiyanın - mühafizə rejimi, stabilləşmə və bərpa vasitəsilə sənəd -
lərin saxlanılmasını təmin edən xidmət kimi qiymətləndirilməsi elmi
cəhətdən daha məntiqəuyğundur. 

Arxiv sənədlərinin konservasiyasının əsas məqsədi- sənədlərin
preventiv, sabitləşmə və bərpa yolu ilə ətraf mühitin əliverişsiz təsir-
lərindən, uzunmüddətli təhlükəsiz müdafiəinin təmin edilməsindən
ibarətdir. Konservasiyanın - insan  fəaliyyətinin rəngarəng növlərin -
dən və elmi fənlərdən biri kimi dərk edilməsi bu istiqamətdə konkret
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məqsədlərin olduğunu göstərir. Belə ki, tətbiqi konservasiyanın işi
bir qayda olaraq zədələnmiş sənədlərlə bağlıdır. Əməli tədbirlərin
köməkliyi ilə konservasiya olunan sənədlərin uzun müddətə qorun-
ması təmin olunur. Elmi konservasiya daha müasir bir sahədir.  Lakin
onun məqsədi bu zədələrin əmələ gəlmə səbəblərini öyrənmək, on-
ların uzunmüddətə saxlanılması yollarını, prioritetlərini müəyyən-
ləşdirmək təşkil edir.

Sənədlərin konservasiyasının özünə məxsus funksiyaları
mövcuddur: bunlardan birincisi, müdafiə (qorumaq) funksiyasıdır.
Arxiv fondlarındakı sənədləri hər zaman qorumağa ehtiyac var.
Arxiv fondlarındakı sənədlərin, ətraf mühitin zərərli təsirlərindən
müdafiəsi edilməsi başlıca olaraq profilaktik tədbirlərlə həyata keçi -
rilir ki, bu da yalnız konservasiya sayəsində mümkün olur. Konser-
vasiyanı,  bərpadan fərqləndirən ən mühüm amillərdən biri onun
radikal və sərt metodlardan istifadə olunmaması ilə izah edilir. 

Konservasiyanın ikinci funksiyası isə preventiv funksiyadır.
Bu funksiya sənədlərin,  profilaktik tədbirlərin köməkliyi ilə
saxlanılmasını təmin edir. Əgər sənəd fiziki-kimyəvi, mexaniki və
ya bioloji amillərin təsirinə məruz qalıbsa, bu zaman konservasiya
prosesində sabitləşdirmə funksiyası yerinə yetirilir. Yəni bu zaman
sənədin zədəsini, qüsurunu onun köhnəlməsini və dağılmasını
ləngidən emal yolu ilə həyata keçirilir. Arxiv sənədinin istismar
vəziyyətinin uzadılması, eyni zamanda onun zahiri və xarici
görkəminin yaxşılaşdırılması üçün konservasiya- bərpa funksiyasını
yerinə yetirir.

“Arxiv sənədlərinin sabitləşdirilməsi” dedikdə, sənədlərin
köhnəlməsini ləngitmək və zədələnmənin qarşısını almaq məqsədilə
emal edilmə yolu ilə onların qorunması nəzərdə tutulur. Sabitl-
ləşdirmənin üç aspekti nəzərdən keçirilir: fiziki-kimyəvi amillərə
görə; mexaniki amillərə görə; bioloji amillərə görə. Bununla belə,
mexaniki təsirdən müdafiə çox vaxt fiziki-kimyəvi, bəzən də bioloji
amillərdən müdafiəyə də əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərə bilir.
Məsələın, bu sənədlərin fazalı mühafizəsi, kapsullaşdırılma, yaxud
da montaj edilməsi zamanı baş verir. Fiziki-kimyəvi amillərə görə
sabitləşdirilməyə  distilə edilmiş suda yuyulma, turşuluğun neytral-
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laşdırılması və neytrallaşma cisimlərinin daxil edilməsi ilə qələvi
ehtiyatının yaradılması, köhnəlmə prosesini sürətləndirən ağır metal-
katalizator ionlarının bloklaşdırılması aiddir. Bioamillərə görə sta-
billəşdirmə informasiya daşıyıcısına biosid xarakterli cisimlərin
daxil edilməsi ilə həyata keçirilir. Sabitləşdirmə emalına dezinfek-
siya və deinseksiya  aiddir. Mexaniki amillərin təsirindən müdafiəni
montaj edilmə, yaxud da kapsul yeridilmə vasitəsilə həyata keçirir-
lər. Bütün prosesləri eyni vaxtda vahid texnologiya üzrə sənədlərin
bir, bir-neçə vərəqələri, yaxud sənədlərin qrup halında emal etmək
mümkündür. Yüksək səmərəlilik cəhətlərinə görə xüsusi avadan-
lıqların tətbiqi kütləvi sabitləşdirmə haqqında danışmağa imkan
yaradır.  

Hər bir informasiya daşıyıcısının növündən asılı olaraq (məsə -
lən, kağız, dəri, perqamen) müəyyən tərkibli sabitləşdirmə məhlulla -
 rı nəzərdə tutulur. Məsələn, dəri üzərindəki sənədlərin sabit ləş  diril-
məsi bir neçə mərhələdə həyata keçirilir: spirtlə emal edilmə, turşu-
luğun neytrallaşdırılması, ağır metal ionlarının bloklaşdırılması, piy
kompozisiyalarının işarələnməsi. Perqamen üzə rindəki sənədlərin
sabitləşdirilməsi, bir qayda olaraq nəmliyin və piy-yağ mahiyyətinin
yüksəlməsindən ibarətdir. Perqamen və dərinin bioloji müdafiəsi ilə
əlaqədar timol ilə (dezinfeksiya maddəsi) emal edilir. Lakin arxiv
müəssisələrində kağız sənədlərinin yüksək turşuluq səbəbindən
kütləvi məhv olma prosesləri, turşuluğun özünün neytrallaşdırıl-
masının sənədlərin sabitləşdirilməsinin aktual məsə lələrindən biri
olduğunu göstərir. 

Arxiv sənədlərinin konservasiyası, elmi konservasiyanın bir
hisəsini təşkil edir. Hazırkı dövrdə konservasiya sahəsində bu elmin
təməlini təşkil edəcək ümumi qaydalar formalaşmışdır ki, bu həm
də onun ayrı-ayrı sahələrinə aid ediləndir. Lakin bununla belə, hər
bir sahənin konservsiyasının öz fərdi xüsusiyyətləti mövcuddur.
Müasir dövrdə arxiv fəaliyyətinin canlanması, onların fondlarındakı
sənədlərdən fəal şəkildə istifadə olunması, sənədlərin konservasiyası
prosesində ümumi cəhətlərə malik olması ilə müşayət olunur. Kon-
servasiya, həm də yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, elmi istiqamətdən
əlavə, tədris fənni kimi də tanınır. Elmi fənn kimi konservasiyayada
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konservasiya tarixi,  ümumi, xüsusi konservasiyanın (yəni onun ayrı-
ayrı hissələrinin, eləcə də arxiv sənədlərinin  konservasiyası)  nəzəri
problemləri öz əksini tapır. Arxiv sənədlərinin konservasiyasının
əsas istiqamətləri 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının da işti-
rakı ilə qəbul edilmiş Dövlətlərarası Standartlarda (QOST 748.90
“Sənədlrin konservasiyası. Əsas istilah və təriflər; QOST.7.50.90.
“Sənədlərin konservasiyası. Ümumi tələblər”) özəksini tapmışdır.
Dövlət standartlarına istinad edən müəlliflərin əksəriyyəti arxiv
sənədlərinin konservasiyasının üç əsas anlayış üzərində qərarlaş -
dığını qeyd edirlər. Bunlar mühafizə rejimi, sabitləşmə və bərpadır. 

Arxiv sənədlərinin bərpası:
Sənədlərin bərpası-hər bir arxiv işçisinin peşə xüsusiy yət -

lərindən biridir. Arxiv bərpaçısının qarşısında  köhnə və zədələnmiş
sənədli materiallar durur. Bərpanın hansı metodları mövcuddur və
bu necə həyata keçirilir?  Bir qayda olaraq bərpanın əsas mərhələləri
bunlardır: təmizləmə, yuyulma, möhkəmləndirmə, itirilmiş his -
sələrin doldurulması və ya tamamlanmasıdır. Təmizləmə aşağı-
dakıları nəzərdə tutur: fermentli təmizləmə, kimyəvi təmizləmə
(həlledicilərlə emal, yuyulma, ağardılma), quru təmizləmə.  Itirilmiş
hissələrin tamamlanması və ya yerinin doldurulması kağız ilə və
kağız kütləsi ilə həyata keçirilir. Möhkəmləndirmə isə, axıtma,
tökmə və möhkəmləndirilən materialın lay-lay yığılmasıdır. Yalnız
bəzi hallarda kağızın yapışdırlmasına və bəzi digər kiçik işlərin
aparılması lazım gəlir. Bu, xüsusilə, saralmış və zədələnmuiş köhnə
kağızlar üçün səciyyəvidir. Köhnə sənədlərin bərpasının  bir neçə
bərpa texnikası mövcuddur ki, bunlardan ən çox tətbiq olunan bun-
lardır: papiros kağızı  (və ya kalka), tənzif, yastı avadanlıq,  haşiyə -
lənmə, maşın laminasiyası,  məhlullu laminasiya. Bütün qeyd olunan
bu metodların öz üstünlük və həm də qaçılmaz texnoloji məh-
dudiyyətləri mövcuddur. Bu və ya digər metodun seçimi, bərpa üçün
nəzərdə tutulan sənədin növü və vəziyyəti, materialı və zədələnmə
dərəcəsinə görə müəyyənləşir. Əgər sənəd çox ciddi zədə alıbsa,
demək ki, bərpa üçün çox ciddi proseduralar tələb olunacaqdır ki,
bunun da öhdəsindən yalnız peşəkar, təcrübəli bərpaçı gələ bilər.  
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Arxiv sənədlərinin bərpası təmizləmə işlərindən başlayır.
Təmizləmə vərəqin əvvəlki vəziyyətə qaytarılması prosesidir.
“Sənədin təmizlənməsi” anlayışı bərpa işinin böyük bir hissəsidir.
Təmizlənmənin üç növü mövcuddur: mexaniki təmizlmə, kimyəvi
təmizləmə, ferment təmizləməsi. Mexaniki təmizləmə əllə, kimyəvi
təmizləmə çirklənmənin konservasiya işində rastlaşdığımız preparat-
larla  təmizlənməsini, ferment təmizləmə isə, çirklərin ferment
preparatlarla aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur. Ağardılmada-
sənədlərin kimyəvi təmizlənməsinə aid edilir. Bu prosedura, həm də
sənədlərin konservasiyasında tez-tez baş verən əməliyyatlarındandır.
Kağız sənədlərinin təmizlənməsi xüsusi peşəkarlıq tələb edən
işlərdəndir. Məsələn, perqamenin bərpası mürəkkəb bir işdir, sona
qədər öyrənilmədiyindən hər bir bərpa edilən sənədə fərdi yanaşmanı
tələb edir. Çirklənmiş perqamenin təmizlənməsi, adətən, quru üsul
ilə həyata keçirilir, yəni hiqroskopik pambığın köməkliyi və ya
yumşaq rezin ilə çirk ehmallıca təmizlənir (1.s.24.). Çox nadir hal-
larda isə nəm üsulu ilə yəni su, neytral sabun köpüyü hopdurulmuş
tampon ilə bu iş icra olunur.

Kağızın çirklənməsi  materialın fiziki hallarındandır. Lap
təmiz fondda saxlanılan kağız sənədi çirklənməyə məruz qalır, belə
hallarda kağız sənədləri mexaniki üsulla təmizlənir. Oxucular da
sənədlərin çirklənməsini sürətləndirirlər. Hər dəfə vərəqələri çevi -
rər kən onlar da kağızın çirklənməsinə imkan yaradırlar. Vərəqləri
mexaniki üsulla təmizləyərkən nəzərə almaq lazımdır ki, uzun illər
mühafizə olunan bu materiallar çox kövrək olmuş və adi toxunuş
onların zədələnməsinə, dəliklərin  açılmasına ciddi təsir göstərə bilər.
Məhz elə buna görə də, bu iş kağız materiallarla ehtiytla davranmağı
tələb edir. 

Kimyəvi təmizləmədə -vərəqdəki ümumi çirklənməni neytral
sabunu isti, yaxud da soyuq suda saxlamaqla əldə edilən mayenin
köməkliyi ilə aradan götürmək olar. Bu proses kağızın ağlığını yük-
səldir. Bərpa prosesində sənədin yuyulması əsas əməliyyatlardan biri
hesab ediıir. Özü də bu əməliyyatı tez-tez həyata keçirtmək lazımdır.
Çünki bu əməliyyat, həm də kağız üzərində kimyəvi tərkibli pera-
paratlardan yaranan reaksiyalar nəticəsində kağızın təmiz lənməsinə
xeyli dərəcədə kömək edir.  
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Müasir, eləcə də qədim əlyazmalarda rast gəlinən ləkələr müx-
təlif  olurlar. Çox vaxt bunlar yağ ləkələri olur.  Yağla çirklənmiş
kağız hissələrində ”yağlanmış” sözü yazılır. Bu vəziyyət kağızın
kövrəkliyini artırır və sənədin tez zədələnməsini sürətləndirir. 

Sənədlərin bərpasının, xüsusilə, qrafika əsərlərinin əsas əmə -
liy yatlarından biri də ağardılmadır. Sənədlərin ağardılmasına kağızın
köhnəlməsi prosesində yaranmış saralmanın aşağı salınması, mürək -
kəb ləkələrinin, piqmentləşmənin, kağızda olan  kif göbələklərinin,
sarı nöqtələrin - “foksinqlər”in   aradan qaldırılması ilə nail olunur.
Rəngin köhnəlməsi ilə kağızın öz rəngini dəyişməsi və onun əvvəlki
vəziyyətinə qaytarılması, yəni ağardılması, xüsusi hal kimi qiymət -
ləndirilir. Qədim çap kitablarındakı hərflər arasındakı parıltıların da
aradan qaldırılması bərpa işinin məzmununa daxildir. Kağız
sənədlərin ağardılması turşuluq reaksiyası sayəsində mümkün olur.
Bərpa zamanı ağardılma effektinə və kağızın xassələrinə təsir edən
əsas komponentlər xloraminlərdir. Sənəd kağızlarının ağardılması
üsullarından əlavə, turşuluq reaksiyasına əsaslanan üsullar da möv -
cuddur. Bunların əsas üstünlüyü kağızın oksidləşmə təsirinə məruz
qalmamasıdır ki, əks halda,  sənədin məhvinə gətirib çıxarar. Bəzi
hallarda mürəkkəb ləkələrinin aradan qaldırılması, daha doğrusu,
rəngsizləşdirilməsi bərpa reaksiyası, məsələn, hidrosulfit natrinin
sayəsində mümkün olur. Ağac kütləsindən ibarət olan kağız hidro-
sulfit natrinin hidrogen məhlulunun təsiri nəticəsində öz rəngini dəy-
işmir. Ağardılmadan sonra ağardıcı cisimlərin reaksiya qalıqlarını
yaxşıca yumaq lazımdır.

Kağızların oksidləşmə reaksiyası əsasında ağardılmasından
əlavə, bərpaedici reaksiyalara əsaslanan üsullar da mövcuddur. Bu
üsulların əsas üstnlüyü kağızın məhvinə səbəb ola biləcək oksid -
ləşmə təsirinə məruz qalmamasıdır. Bərpaedici reaksiyanın, məsələn,
hidrosulfit natrinin    sayəsində mürəkkəb ləkəsini aradan qaldırmaq
olar. Kompozisiyasında oduncaq kütləsi olan kağız hidrosulfit nat -
rinin hidrogen məhlulunun təsiri nəticəsində öz rəngini dəyişmir
Bunların səmərəliyi ağardıcının növü və konsentrasiyasından,
sənədin, kağızın kompozisiysından da çox asılıdır. 
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Sənədin təmizlənməsi zamanı mətnin növü və vəziyyətinə də
diqqət yetirilir. Bərpa üzrə təlimatlarda, mətn üzərində iş zamanı
onun dözümlülüyünün artırılması, qeyri-standart vəziyyətlərdə  xü-
susi tədqiqat və texnologiyaların işlənilməsinə diqqət yetirilməlidir.
Xüsusilə, rəngli əlyazma mətnləri, əl ilə bəzədilmiş təsvirlərin bər-
pası zamanı sonuncu variant  mühüm yer tutur. Əgər mürəkkəb nəm
işlənilməyə davamlı deyilsə, o, möhkəmləndirilir. Məlumdur ki, yazı
vasitələrinin hazırlanması üçün turşulu boyaqlardan istifadə olunur.
Əsas boyaqdan hazırlanmış mürəkkəblə yazılan mətn, hətta möh -
kəmləndrilmə aparılmadan qəzet kağızından  silinmir. Əsas anilin
boyaları,  suda  həll olmayan  boyalar, fosfor-volframlı turşu ilə
möhkəmləndirir ki, bu zaman boyaqın rəngi dəyişmir, işığa, ritubətə,
istiyə davamlılıq yüksəlir. Hazırkı üsul ştampların, kimyəvi qələm-
lərlə yazılmış mətnlərin möhkəmləndirilməsi üçün əliverişli hesab
edilir.  Çox vaxt ağardılmadan öncə mətnin və akvarel rənglərin
möhkəmləndirilməsinə ehtiyac duyulur.

İtirilmiş vərəq hissələrinin tamamlanması və bərpası. Sənəd
vərəqinin ilkin formasının yenidən qaytarımasına mühafizə və isti-
fadə prosesində, onun bütövlüyünə xələl gəldiyi, müəyyən hissələrin
itdiyi  halda ehtiyac duyulur. Xüsusilə, mürəkkəb konfiqirasiyalı
kiçik itkilərim yenidən qaytarılması çətinlik törədir. Məsələn,
belələrinə həşəratların zədə izlərini aid etmək olar. Sənədin itirilmiş
hissələrinin bərpası əlavələr etmək, calaq etmək (yamaq) yolu ilə
mümkündür. Əlavələr mexanikləşdirilmiş, yaxud da yarımexanik -
ləşdirilmiş üsulla, kağız kütləsi vasitəsilə həyata keçirilir. Calaqlar
isə, itirilmiş hissələrin əl ilə bərpa edilmə üsuludur. Əlavələr vaku-
mun təsiri altında kağızın boş olan tor hissələrinə  yeridilir. Əlavələr
edilməməşdən öncə “köhnə” vərəqin tikiş ediləcək uc hissələri bər-
paya  hazırlanır, “yeni” hissənin birləşdirilməsi üçün onun yeri
dəqiqləşdirilir. Yazılı mənbələrin bu metodla bərpası Pusiya Milli
Kitabxanasının bərpaçılarının tapıntılarındandır (2.). Bunun üçün
xüsusi texnologiya da hazırlanmışdır. Bu cür ilk kiçik həcmli
təchizat modeli, vərəq tökücü apparat əsasında sellüloz-kağız sə-
nayesi təşkilatının laborator təcrübəsində həyata keçirilmişdir
(4.s.64.). Bu cür təchizat dünyanın bir çox arxiv və kitabxanalarının
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bərpa laboratoriyalarında quraşdırılmışdır. Hazırlanma yeri və fan-
taziyasından asılı olaraq bu təchizatın müxtəlif növləri mövcudur.
Mexanikləşdirilmiş təchizat olaraq bu apparat yalnız bir əməliyyat-
əlavəni həyata keçirir. 1969-cu ildə bərpa-tökmə maşını işə salındı.
Bu maşın bir axın xəttində birləşdiriımiş qovşaq komplekslərindən
ibarətdir.  Bu avadanlığın texnoloji iş dövriyyəsi özündə bərpa edilən
vərəqi, kağız kütləsini və bunları əlaqələndirənləri-tökməni, pres-
lənməni və qurutmanı birləşdirir. 45 dərəcəyə qədər əzib-uyüdülmüş
pambıq sellülozundan xammal kimi istifadə olunur. Kağız kütləsi
əlaqələndiricilərin arasına, vərəqin bərpa edilən hissələrinin tikiş -
lərinin möhkəmləndirilıməsi məqsədilə daxil edilir. Əlaqələndiriclər
vərəqin “yeni” hissəsinin formalaşmasına möhkəmlik verməklə
yanaşı, kompleksin bütün xassələrinə təsir edir.”Köhnə” vərəqin
nəm təbəqəsi sayəsində məhlulun filtləşməsi baş verdiyi halda belə,
onun da möhkəmliyi yüksəlir. Avadanlığın tökmə texnologiyası suda
qabartma (şişmə) və quruma zamanı əlavə, liflərarası əlaqələrin
yaradılmasını təmin edən termohidroplastik polivinilspirtli lif kütləsi
üzərində qurulmuşdur. Kütləyə əlaqələndiricilərdən əlavə,  kağızın
möhkəmliyini yüksəldən, onun şəffaflığını azaldan və ağardıcılığını
yüksəldən  aşqarlar da daxil edilir. Bu avadanlıqla işləyən zaman
aşqarlar qismində kağızın turşuluğunu azaldan və mühafizə zamanı
bufer vəzifəsini yerinə yetirən təbaşir də əlavə edilir. Bərpa edilən
kağız rənglidirsə,  kağız kütləsinə işığadavamlı boyaq maddəsi də
əlavə edilir. Hal-hazırkı, təcrübədə bərpa-tökmə maşınının dördüncü
modelindən istifadə olunur. Bu modeldə vərəqlərin yerləşdirilməsi,
əlavə və qurudulma əməliyyatları uzun torda vahid texnoloji
dövriyyədə həyata keçirilir. Vərəqələrin qurudulma prosesi təkmil-
ləşdirilmişdir.  

Bərpa təcrübəsində vərəqin çatışmayan hisslərinin əl ilə doldu-
rulması işində kağız kütləsindən istifadə olunur. Bərpa olunan vərəqi
torda yerləşdirərək lazım olan hissəyə bir qaşıq yüksək koncen-
trasiyalı kağız kütləsi tökərək, presslərir, sonra isə, qurudurlar.
Analoji əməliyyat hazırda vakuumlu stolda həyata keçirilir: torun
altında yerləşdirilmiş çərçivəyə vakuum nasosu quraşdırılır. Torun
bərpa olunan vərəqlə, olmayan hissələri plyonka ilə örtülür. Nasos
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işə düşərkən kağız kütləsi bu hissələrə tökülür. Yuxarıdan isə, vərəq
fen ilə qurudulur. 

Vərəqin calaq yolu ilə tamamlanması yamaq (sənədin və bərpa
materialının uclarının biri-birinə bərkidilməsi), yaxud da üstü
örtülmə yolu ilə (sənədin bir kənarının digərinin üstünə qoymaqla
və bərpa materialının bərkidilməsi) həyata keçirilir. İkinci üsul
vərəqin lokal şəkildə qalınlaşmasına səbəb olur, bu isə, əgər kitab
bərpa olunurssa, kitabın öz formasının dəyişməsinə, əyilməsinə
gətirib çıxaracaqdır. Ona görə də, bu üsuldan məhdud şəkildə istifadə
etmək tövsiyyə olunur.

İtirilmiş hissələrin calaq yolu ilə tamamlanması məqsədilə-
nəmli vəziyyətdə tez cırılan və quruyandan sonra sıxlaşmayan,
kiçilməyən, möhkəm və uzunömürlü, qalınlığı olan, bərpa edilən
kağızın növünə, əlamət və göstəricilərinə yaxın olan, rəngi uyğun
gələn kağızdan istifadə olunur. Bundan çıxış edərək bərpa edilən
hissələrin deformasiyaya uğraya biləcəyini dənəzərə almaq lazımdır.
Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, əl ilə bərpa
məqsədilə elektrolitik kondensatorlar üçün istifadə olunan kağızdan,
perqamen üçün isə, elektroizolyasiyalı hopdurucu kağızdan istifadə
edilməsi tövsiyə olunur. XVIII-XIX əsrlərin makulatura vərəq lərin -
dən də istifadə edilıməsi məsləhətdir. Son on illərdə elmi-tədqiqat
laboratoriyalarında arxiv sənədlərinin itirilmiş hissələrinin tamam-
lanması məqsədilə xüsusi olaraq müxtəlif  kağız növləri işlənib
hazırlanmışdır. İtirilmiş hissələrin tamamlanmasına perqamenin bər-
pasında da rast gəlinir. Perqamenin özünün qırıntılarından perqamen
vərəqinin vakuumlu bərpa stolunda birləşdirici kimi istifadə edilməsi
üsulundan istifadəsi mümkündür. Bu üsul əllə yerinə yetirilir. Perqa-
men qırıntıları ilə yanaşı, uzunömürlü kağızların perqamen və un,
sellüloz efir əsaslı  yapışqanlardan istifadə etməklə də əl ilə bərpanı
həyata keçirtmək olar. 

Ədəbiyyat

1.Добрусина С. А., Чернина Е. С. Научные основы консер-
вации / РНБ. СПб., 1993. s.22-28.

176

İlhamə Səfərova



2.Кутукова Г.Н. Факторы старения и виды повреждения
документов. http://niab.by/stat/kutukawa_factory/

3.Нюкша. Ю.П. Биологическое повреждение бумаги и
книг / Ю. П .Нюкша – СПБ : Библиотека РАН ., 1994. 

4.Реставрация документов на бумажных носителях: Ме-
тодическое пособие. – М., 1989.

5.Козловский Б.И. Работа с редкими и особо ценными из-
даниями. «Библиотекарь» 1951г. №12.

6.Руководство по обеспечению сохранности документов.
Пособие для работников архивов. Ред. Загуляева 3. А. // Л.:
НАУКА, 1978. С. 20-24.

177

Arxiv sənədlərinin konservasiyası



UOT- 327: 94  
Şamxal MƏMMƏDOV

Naxçıvan Dövlət Universiteti
shamkhal.mammadov@gmail.com

Erməni hərbçiləri və türk xalqlarının deportasiyası

Armenian military personnel and the deportation of the 
Turkish nations

Армянские военнослужащие и депортация 
турецкого народов

Xülasə: Tanınmış erməni hərbçilərinin böyük əksəriyyəti
mənşəcə erməni olmayıb, digər qonşu xalqlardan törəmədir və ya
onların erməniləşdirilmiş nümayəndələridir. Onlar XIX-XX əsrlərdə
çar Rusiyasının ordusunda, günümüzdə isə Ermənistan Respub-
likasının ordusunda xidmət edərək yüksək hərbi rütbə və vəzifələr
daşımışlar. Lakin ermənilər rus ordusundakı digər həmkarlarından
fərqli olaraq, öz peşə fəaliyyətlərindən daha çox türk xalqlarının de-
portasiyası və soyqırımı ilə məşğul olmuş, günahsız dinc əhaliyə
amansız divan tutmuşlar. 

Onların birbaşa təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Şimali Qafqaz
xalqlarının milli-azadlıq hərəkatı boğulmuş, Azərbaycan əraziləri er-
məniləşdirilmiş, yüz minlərlə insan öz doğma torpaqlarından qovul-
muşdur. Bu baxımdan erməni hərbçiləri hərbi mundir geyinmiş
terrorçulardır. Əsgəri şərəf və ləyaqətdən məhrum olması onları öz
həmkarları olan azərbaycan və rus hərbçilərindən fərqləndirən əsas
cəhətdir.

Açar sözlər:  Hərbi şücaət, hərbi ləyaqət, erməni hərbçisi, de-
portasiya, silahlı qüvvələr.

Absract: The vast  majority of well-known Armenian military
personnel were not originally the armenians, they are derivatives
from other neighboring  nations or their armenianized representa-
tives.

178

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları

Tourism and hospitality studies



They carried high military rank and duties by serving in the
army of Tsarist Russia in  XIX-XX centuries and nowadays in the
Armenian army. Unlike other colleagues in the Russian army, the
Armenians were  busy with the deportation and genocide of the
Turkish nations rather than their professional activity, inflicted
reprisals to the innocent civilians ruthlessly. By their direct initiative
and leadership the national-liberation movement of  the North Cau-
casus nations was suppressed, the territories of Azerbaijan were ar-
menianized and hundred thousands of people were driven away from
their native lands. In this regard, the Armenian generals are terrorists
in a military uniform. Not having  military honor and dignity is the
main feature distinguishing them from their colleagues - Azerbaijani
and Russian military personnel.

Keywords: Military prowess, military merit, the Armenian
personnel, deportation, armed forces. 

Резюме: Подавляющее большинство известных армянс -
ких военнослужащих изначально не были армяне, они яв ляются
производными от других соседних стран или их пред  стави телей
арменизированного. Они несли высокие воинские звания и обя-
занности, служа в армии царской России в XIX-XX веков и в
настоящее время в армянской армии.  В отличие от других кол-
лег в российской армии, армяне были заняты депортации и
гено цида турецкого народов, а не их профессиональной дея -
тель ности, нанесли репрессии на мирных жителей безжалостно.
По их непосредственной инициативе и руководство было по-
давлено национально-освободительного движения народов
Север ного Кавказа, территории Азербайджана были армени -
зированного и сотни тысяч людей были изгнаны из своих род-
ных земель. В связи с этим, армянские генералы террористы в
военной форме. Не имея воинскую честь и достоинство яв-
ляется главной особенностью, отличающей их от своих коллег
- азербайджанском и русском военнослужащих.

Ключевые слова: Воинскую доблесть, военные заслуги,
армянский военнослужащих, депортация, вооруженные силы
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Şamxal Məmmədov

Yaşanan tarix və aparılan çağdaş araşdırılmalar təkzibedilməz
bir surətdə göstərir ki, böyük hərb xadimləri və sərkərdələr yetirmiş
türk xalqlarından fərqli olaraq ermənilər bu sahədə heç nə ilə
fərqlənməmişlər. Bir zamanlar böyük  fransız  mütəfəkkiri  Şarl
Monteskyenin “İran məktubları” əsərində “kainatın fatehləri” ad-
landırdığı türklər dünya siyasi və hərb tarixində Atilla, Çingiz  xan,
Teymur, Mehmet Fateh kimi sərkərdələr, Səlcuq dövləti, Osmanlı
dövləti, Səfəvilər dövləti kimi imperiyalarla tanınmışlar. 

Erkən orta əsrlərdən etibarən Ön Asiyanın azsaylı xalqlarından
biri kimi, heç bir diqqəti çəkən dövlətçiliyi olmayan ermənilər isə
bu regionda qurulan və dağılan, biri-digərini əvəz edən möhtəşəm
türk imperiyalarının müti təbəələri, zəngin vergi qaynağı olmuşlar.
Aşağı təbəqəsi əkinçilik, sənət və ticarətlə, yuxarı təbəqəsi isə dini
fəaliyyət və hökmdar saraylarında müxtəlif inzibati vəzifələr daşı-
maqla məşğul olan ermənilər əslində silah gəzdirməkdən uzaq -
laşmışdılar. Türkiyə ərazisində yaşayan ermənilərin xarakterini
araşdıran amerikalı jurnalist Hipvouz XIX əsrin sonlarında er-
mənilərin hərbçi yox, ticarətçi bir xalq olmaları barədə belə yazırdı:
“Çox uzaq kecmişdə bir xanədanları olmuş, bütün müharibələri qeyb
etmişlər. Əsgəri yöndən gücləndikləri zamanlar hər dəfəsində məğlu-
biyyətə uğramışlardı. Artıq onlar hərbçi deyillər və zatən nəsillər
boyu da olmamışlar...Özlərini döyüşə yox, ticarətə alışdırmışlardır”
(4, s.16).

Ona görə  də təsadüfi deyildir ki, bütün qədim və orta əsrlər
dövrü ərzində ermənilərin bəlli bir səviyyədə tanınmış hərb xadiminə
və sərkərdəsinə rast gəlinmir. Bizim günlərdə çeşidli erməni ideoloq -
larının və saxtakar tarixçilərinin elmi-ictimaiyyətə sırımaq istədikləri
qədim zamanların “erməni hərb xadimləri” isə əslində erməni yox,
parfiya, alban və digər etnik mənşəli zadəganlardan başqa bir kimsə
deyildilər. 

Yeni və ən yeni tarixdəki “erməni hərb xadimləri” də əslində
erməni deyildir. Onlar müxtəlif etnik mənşəli və erməniləşdirilmiş
şəxslərdir. Görkəmli  rus alimi Vasili Veliçko çoxsaylı mənbələrə
istinad edərək göstərirdi ki, “Özlərini erməni hesab edənlərin heç də
hamısı əsl erməni tayfasına məxsus deyil… 
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Ermənilərdə həm də başqa xalqlarla məcburi, zorakı cütləşmə
də olub. İran qoşunları  da, Azərbaycan tatarları da, türklər də, gür-
cülər də,dağlılar da, ehtimal ki, dövlət quruluşunu və bu səbəbdən
də özünümüdafiə qabiliyyətlərini çoxdan itirən bu xalqın qadın-
larının nazı ilə oynamır-dılar. 

Və belə əyləncələrdən aydın olur ki, ermənilərin damarlarında
hər cür qan var. Aydındır ki, onlarda başqa cəngavər xalqların qanı
qaynayır, normal, əsl erməni isə bir neçə yerli dildə olan ümum -
qafqaz zərb-məsəlində deyildiyi kimi, “dovşandan qorxandır”” (3,
s.47-48). 

Erməni hərbçiləri üçün ikinci xarakterik xüsusiyyət ondan
ibarətdir ki, onlar cüzi istisna-larla heç vaxt öz təyinatları üzrə
fəaliyyət göstərməmişlər. Yəni erməni generalları və zabitləri
düşmən hesab etdikləri tərəfin silahlı qüvvələrindən daha çox, dinc
əhalisinə qarşı hərbi əməliy-yatlar aparmış, hərbi qəhrəmanlıq və əs-
gəri şücaətdən uzaq olub hərbi cinayətlərlə məşğul olmuşlar.

Tanınmış rus diplomatı, general Q.Mayevski XX əsrin əvvəl-
lərində bu münasibətlə yazırdı: “Balkanların bir çox qəhrəmanlarının
adları bizə məlumdur. Bəs erməni xalqının qəhrəmanlığı barədə kim -
sə bir şey eşidibmi? Onların  azadlıq mücahidlərinin adları harada
həkk olunub? Heç yerdə. Nəyə görə?  Ona görə ki, ermə ni lə rin
“qəhrəmanları” xilaskarlardan  daha çox həmişə cəllad olub lar. Bir
qayda olaraq erməni quldur dəstələri iğtişaşlar salmış, qa dın ları və
uşaqları qılıncdan keçirmiş, sonra da qaçıb gizlənmişlər” (1, s.80).

Erməni tarixçilərinin bir  zamanlar sasanilərə qarşı vuruş-
duğunu iddia etdikləri Vardan Mamikonyan da,  günahsız türk
kəndlilərinin  qanını tökmüş və  adına abidələr qoyulmuş Sasunlu
David də, çarizmin düşməni, bolşeviklərinsə “dostu” olan  general
Dro (Drastamat Kanayan) da bu sıradandır. I Dünya müharibəsi il-
lərində Türkiyənin Ərzurum və Bəyazid bölgələrində deportasiya və
terroru özünə əsas vəzifə bilən polkovnik  Doluxanovdan başlayaraq
Quba  qətlyamını törətmiş general Hamazaspa, Xocalı soyqırımının
qəddar icraçısı mayor Seyran Ohanyana qədər bütün erməni zabitləri
dinc əhalinin qırılması, deportasiyası, talan edilməsi və hərbi əsirlərə
divan tutulması ilə məşğul olmuşlar.
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Daha bir diqqəti çəkən xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, erməni
hərbçiləri başlıca olaraq hərbi nizamnamə və müvafiq dövlət struk-
turları tərəfindən idarə olunmamışlar. Onlar həmişə müxtəlif kilsə
qurumları, siyasi partiyalar, cürbəcür cinayətkar təşkilatlar, terrorçu
qruplar tərəfindən  göstəriş almış və həmin göstərişləri yalnız  ermə -
nilərə məxsus bir qəddarlıqla yerinə yetirmişlər. Bu baxımdan er-
məni sərkərdələri statusundan və hansı dövlətin yurisdiksiyası
altında olmasından asılı olmayaraq hərbi forma geyinmiş terrorçu-
lardır, qatillər və hərbi canilərdır. Osmanlı ordusundan fərarilik edən
general Andronik  Ozanyan, Rusiya ordusunun generalı Hamazasp,
alman faşist ordusunun generalı Qaragen Njde, Ermənistian ordusu-
nun generalı Seyran Ohanyan da peşəkar hərbçi olmaqdan öncə
peşəkar terrorçular olub, türklərin və azərbaycanlıların öz tarixi tor-
paqlarından deportasiyasını və  kütləvi qırğınlarını həyata keçirən
hərbi cinayətkarlardır. 

Erməni toplumunda diqqəti çəkən, oğurluq, talançılıq, ləyaqət-
sizlik kimi mənfi xarakter xüsusiyyətlər erməni zabitlərindən də yan
keçməmişdir. Məlum olduğu kimi, 1918-ci ilin aprel-may aylarında
Bakıda, Qubada və Azərbaycanın başqa bölgələrində kütləvi qırğın-
lar törədən Hamazasp və başqaları həm də talançılıqla məşğul olmuş,
müsəlman əhaliyə məxsus külli miqdarda sərvəti mənimsəmişdilər.
Onlardan düz yüz il əvvəl ruslar tərəfindən işğal edilmiş mü-səlman
vilayətinin (Qarabağ, Şəki, Şirvan xanlıqlarının ərazisi-Ş.M.) rəisi
təyin olunan general-leytenant  knyaz V.Q.Madatov oğurlatdığı cins
Qarabağ atlarını Tiflisdəki rus zabitlərinə bağışlayırdı. Tiflisdə ça -
lışan general-mayor Kutuzov 1817  il iyun ayının 17-də V.Q.Ma da -
tova göndərdiyi məktubda yazırdı ki, “generallar üçün gön dər diyiniz
qarabağ atlarına tamaşa etmək-dən doymaq olmur. Görünür ki,
həmin atlar Qarabağ xanı Mehdiqulu xana məxsusdur” (2, s.43).

Araşdırmalar göstərir ki, ermənilərin Rusiya himayəsinə
alındığı XIX  əsrin əvvəllərinə qədər də Rusiya ordusu tərkibində
barmaqla sayılacaq qədər  erməni mənşəli hərbi qulluqçular ol-
muşdu. Bunlar başlıca olaraq Rusiyanın Moskva, Sankt-Peterburq
kimi şəhərlərində məskunlaşmış və Rusiya təbəəsi olan erməni
ailələrindən çıxan şəxslər idilər.
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XIX əsrin birinci yarısında I Rus-İran müharibəsi və Şimali
Azərbaycan torpaqlarının böyük bir qisminin Rusiya imperiyası
tərəfindən işğal edilməsindən sonra isə erməni gənclərinin rus or-
dusunda hərbi xidmətə cəlb edilməsi üçün münbit şərait yarandı. Bir
tərəfdən xristian olmaları və işğalçılara qulluq göstərmələri üzündən,
digər tərəfdən erməni varlıları və siyasi dairələri tərəfindən himayə
edilməsi səbəbindən çoxsaylı erməni gənclər  zadəgan mənşəyi
barədə saxta sənədlərlə təchiz olunub Rus ordusunun imtiyazlı hərbi
hissələrinə daxil olur, hərbi məktəblərə göndərilirdilər. Bəziləri,
Napoleonla müharibələrdə fərqlənən bu yetişdirilmiş erməni hərb -
çiləri tezliklə türk və müsəlman xalqlarının əsl qəniminə, kütləvi
qırğınların və deportasiya-ların fəal təşkilatçılarına  çevrildilər. 

İran və Türkiyə ilə vaxtaşırı müharibələr aparan, Şimali
Qafqaz xalqlarının milli-azadlıq hərəkatına amansızcasına divan
tutan imperiyanın hərbi-siyasi rəhbərliyi erməni zabitlərinin hər cür
vəhşiliklərinə göz yumur, hətta qəhrəmanlıq hesab edib, həvəs-
ləndirirdilər. Nəticədə Krım müharibəsi və 1877-1878-ci illərin
beşinci Rusiya-Türkiyə müharibəsində ruslar, habelə erməni dini-
siyasi dairələri tərəfindən qızışdırılan erməni hərbçiləri, aclıq və
xəstəliklərdən əziyyət çəkən, pis təchizat və çoxsaylı mühasirələr
nəticəsində əldən düşən türk əsgərlərinin əsl qatillərinə çevrildilər.
Bunda əlavə erməni hərbçiləri Çeçenistan, Dağıstan və Şimali
Qafqazın digər bölgələrində yerli xalqların milli-azadlıq hərəkat-
larının boğulmasında, müsəlman əhalinin didərgin salınmasında,
əlverişli ərazilərə ermənilərin köçürülməsində müstəsna rol oy-
namışdılar. 

Məhz bütün XIX əsr ərzində Rusiya xidmətində olan erməni
generalları L.Lazarev, V.Madatov, M.Loris-Melikov, M.Arqutinski-
Dolqorukov, S.Kişmişev və digərlərinin sayəsində Şimali Azərbay-
can torpaqlarında 1 mln. nəfərdən artıq erməni yerləşdirildi. Qafqaz
canişinliyindəki yüksək vəzifəli ermənilərin fəaliyyəti nəticəsində
Qars vilayətinin bərəkətli torpaqlarına ruslar deyil, ermənilər kö çü -
rüldü. N.Şavrov bu münasibətlə yazırdı: “Cənubi Qafqazda 100 illik
hökmranlığı dövründə dövlət  işğal etdiyi boş torpaqlarda 1 200 000
özgə xalqdan olanları, yalnız 24 000 rusu məskunlaşdırmışdı” (9,
s.69).
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Erməniləri İrandan köçürüb azərbaycanlılırın tarixi tor-
paqlarında yerləşdirən, dolayısı yolla yerli əhalini isə öz doğma tor-
paqlarından didərgin salanların başında Napoleonla müharibələrdə
fərqlənmiş və əlahiddə Qafqaz korpusunun polkovniki rütbəsinə
qədər yüksəlmiş Lazar Ekimoviç Lazarev (1791-1871) yer alır. Onun
ata-babaları II Yekaterina zamanı İrandan Rusiyaya köçən, qiymətli
qaş-daş alveri edən, hətta Rusiyanın saray dairələrində tanınan zən-
gin ermənilər idi. Lazarev Sankt-Peterburqda hərbi xidmətdə idi.

II Rus-İran müharibəsinin gedişində Qafqaz ordularının baş
komandanı Qraf Paskeviç tərəfindən 1827-ci ilin 19 oktyabrında
polkovnik Lazarev işğal edilmiş Təbrizin komendantı təyin edildi
(7, s.41) və Türkmənçay sülh danışıqları ərəfəsində İran ərazi -
lərindən ermənilərin Rusiya imperiyası hüdudlarına köçürülməsinə
rəhbərlik etməyi ona tapşırdı. Qraf belə hesab edirdi ki, tanınmış və
hörmətli erməni nəslinə mənsub olan Lazarev “ermənilərin siyasi
şüurunun güclənməsinə təsir edəcəkdir” (7, s.36).

Həmin dövr azərbaycanlı əhalinin öz yurd-yuvasından didər-
gin salınmasında olduqca fəallıq göstərən erməni hərbçilərindən bir
başqası, Lazarevdən daha qəddar və amansız olanı general  Valerian
(Rüstəm)  Qriqoryeviç Madatov idi. Sonralar erməni və rus müəl-
liflərinin əsərlərində “əsilzadə” (knyaz) kimi təqdim olunan Madatov
əslində 1782-ci ildə Şuşa yaxınlığın-dakı Çanaxçı kəndində mehtər
ailəsində anadan olmuşdu. Onun atası Vərəndə məliyi II Şahnaza-
rın atlarını,özü isə hələ uşaqlıqdan qatırlarını otarırdı. Sonralar
Rüstəm məlik Cümşüddən saxta zadəganlıq sənədi alır və onun
köməyilə hərbi məktəbə qəbul olunur, əsgəri karyerasında məşhur
Lazarevlərdən və digər erməni varlılarından dəstək görür. Napo -
leonla müharibələrdə fərqlənən Madatov, Qafqazdakı rus ordularının
baş  komandanı general Yermolov tərəfindən yerli şəraiti bilən zadə-
gan kimi, 1816-cı ildə Qarabağ xanlığındakı, 1817-ci ildə həm də
Şəki və Şirvandakı qoşunların rəisi təyin olunur. Bu dövrdən başla-
yaraq knyaz Madatov, 1827-ci ilə qədərki təqri-bən on illik zaman
kəsiyində Şimali Azərbaycanın və Şimali Qafqazın bir sıra vila -
yətlərinin əsl qəniminə, dinc əhalinin cəlladına çevrilir. Qazıqumıx,
Qaraqaytaq, Tabasaran və başqa vilayət-lərdə əhalinin çar müstəm-
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ləkəçilərinə qarşı müqavimət hərəkatını amansızlıqla boğan, qətl və
talanlançılıqda həddini aşan Madatov bütöv tayfaların sürgün və de-
portasiyasına səbəb olur.

Həmin illərdə “Madatov saxta sənədlər və böhtanlar əsasında
Qarabağın qanuni hökmdarı, İbrahim xanın oğlu polkovnik Meh -
diqulu xanı İrana qovdu, onun qohumu və varisi  Məhəmmədəli isə
qeyri-qanuni olaraq Sibirə sürgün edildi” (8, s.379). Onlarla bərabər
xeyli say-da Qarabağ əyanları təhqir və təqiblərə, erməni mənşəli
hökumət məmurlarının özbaşnalığına  dözməyərək öz doğma  yurd-
larını tərk etdilər. Bunlardan biri də məşhur Şuşa əsilzadəsi Cəfərqu-
lu xan idi. Madatov və onun əhatəsində olanlar hər cür saxtakarlıq
və zorakılıq yolu ilə yerli əhalinin torpaq və mülklərini əllərindən
alıb köçürülən ermənilərə verir, özlərini isə vilayətdən qovurdular.
Bu zaman yerli şəraiti yaxşı bilən yırtıcı knyaz özünü də unutmur,
ən zəngin mülklə-ri və məhsuldar torpaqları mənimsəyirdi. O, Petros
ağa, mayor Madatov və başqa qohumlarını ətrafına toplayaraq  ixti-
yarına verilmiş ərazilərdə geniş miqyasda oğurluq, talançılıq və
mənim-səmə  əməlləri ilə məşğul olurdu. “Madatov işi elə qələmə
verirdi ki, guya bu torpaqlar Mada-tovların irsi mülkiyyəti olub,
keçmiş xanlar tərəfindən əllərindən alınmışdı” (5, s.460).

1827-ci ildə Madatovun korrupsiya əməlləri və yerli əhali ilə
amansız rəftarı barədə çar hakimiyyət orqanlarına verilən şikayətlər
elə bir səviyyəyə çatdı ki, hakimiyyət dairələri bunula məşğul ol-
mağa və araşdırmalar başlamağa məcbur oldular. Araşdırmalar
nəticəsində məlum olmuşdu ki, knyaz  təhdid və təqiblər yolu ilə
Mehdiqulu xanı məcbur etmişdi ki, ona Qarabağın əsilzadə
ailəsindən çıxması barədə “sənəd”, habelə 500 çervon qızıl pul
versin. Bundan başqa Mehdiqulu xanın knyaza “hədiyyə” olaraq
verdiyi mülklərdə 1500 həyət vardı ki, onlarda da 12 000 nəfər
yaşayırdı (5, s.460).

Knyaz Paskeviç general Nesselroda məktubunda Madatovu is-
tehza ilə “cəsur acgöz” adlandırmışdı (5, s.458).

Lakin general Yermolovun işə qarışması və 1828-ci ildə Mada-
tovun ölümü ilə iş bağlandı və rüsvayçı məhkəmə prosesi olmadı.
Çar hökuməti bəzi Qarabağ əyanlarını və onların ailə üzvlərini
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sürgündən qaytarmağa məcbur olsa da, ermənilərin əlinə keçmiş tor-
paqları və mülkləri qaytarmadı. Çünki bu torpaqlar Madatovun yer-
ləşdirdiyi erməni mənşəli hökumət məmurlarının əlinə keçmişdi. 

XX əsrin II yarısında Qafqazda Madatovun  əməllərini digər
bir erməni generalı Loris-Melikov başqa bir müstəvidə  davam et-
dirirdi. Rus hərbi-siyasi dairələrində Krım müharibəsi ilə tanınan və
1877-1878-ci illərin rus-türk müharibəsinə faktiki olaraq başçılıq
edən Loris-Melikov hərbi fəaliyyətlə yanaşı imperiyada yüksək inzi -
bati vəzifələr daşımış, hətta bir müddət Çar Rusiyanın daxili işlər
naziri işləmişdi. O, öz  səlahiyyətlərindən, habelə Qafqaz canişininin
ona olan etibarından istifadə edərək əslində 1870-80-ci illərdə Os-
manlı torpaqlarında erməni terroruna hər vasitə ilə rəvac verirdi.
Hadisələri müşahidə edən görkəmli rus dövlət xadimi  S.Y. Vittenin
fikrincə  böyük knyaz Mixail Nikolayeviç  “o zamanlar Qafqaz
Canişini olarkən orduya nominal komandanlıq edir,…sərən-
camverici deyil, təmsilçi rolu oynayırdı” (1, s.14). Faktiki olaraqsa
Qafqazdakı Türkiyə ilə müharibə edən rus ordusuna M.T.Loris-Me-
likov rəhbərlik edirdi. “Qafqaz canişini böyük knyaz Mixail Niko-
layeviç Tiflisdə dostları üçün cürbəcür eyş-işrət məclisləri düzəltdiyi
vaxtlarda, Loris-Melikov boş-bikar  dayanmırdı… O, çoxsaylı etnik
erməniləri rus ordusuna soxuşdurmağa müvəffəq olmuşdu. Loris-
Melikov erməni terrorçuların Türkiyədən Rusiyaya keçməsinə və
onların dövlət fəaliyyətinə cəlb olunmasına kömək edirdi” (1, s.14-
15). Loris-Melikov və onun əlaltılarının yeritdiyi bu siyasət nəti -
cəsində, nəinki  Qafqazın müxtəlif bölgələrində erməni əhalisinin
sayı xeyli artdı, Türkiyədəki erməni başkəsənləri ədalət məhkə -
məsindən gizləndi, habelə Qafqazda yerləşən hərbi hissələrdə xidmət
edən erməni-lərin sayı olduqca çoxaldı. Perspektivə hesablanmış bu
proses cəmi 20-30 il sonra region xalqları üçün olduqca acı nəticələr
verdi.

XX əsrdə-inqilablar, imperiyaların dağılması, müharibələr
zəminində erməni hərbçilərinin yeni nəsli öz xələflərinin depor-
tasiya, soyqırım, terror əməllərini daha geniş miqyasda və daha
amansız şəkildə davam etdirdilər.
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Bütün həyatını türklərə və azərbaycanlılara qarşı düşmən -
çiliyə, onların deportasiyasına və kütləvi qırğınına həsr etmiş başqa
bir erməni generalı  Qaragen Ter-Arutunyan (Njde) Naxçıvan qəza-
sının Güznüt kəndində anadan olmuş, ilk təhsilini də Naxçıvandakı
rus məktəbin-də almışdı. Hələ gənc yaşlarından Daşnaksütyun par-
tiyasının üzvü olan Njde türklərə qarşı vuru-şan dəstənin başçılığın-
dan daşnak Ermənistanının hərbi naziri və xarici işlər naziri
vəzifələrinə qədər irəliləsə də əsas işi terror və deportasiya olmuş-
dur.

Əsrin əvvəllərində Njde “Türklərsiz Zəngəzur!”, “Türklərsiz
Ermənistan!” çağırışları ilə erməniləri silahlandırıb azərbaycanlılara
qarşı qanlı və amansız terrora təhrik edir, “Ruhun ener-jisi” adlı
kitabında yazırdı: “Günəş altında geniş torpaqlar əldə etmək üçün
biz dünyanı dəyir-man kimi türklərin başına fırlatmalıyıq” (6, s.4).

Rusiyanın və ermənilərin hərb tarixində heç bir ciddi uğurları
olmayan bu general 1918-1921-ci illərdə Şərur-Dərələyəz tor-
paqlarında, Naxçıvanda, Zəngəzurun Qafan, Gorus kimi bölgələ rin -
də dinc əhaliyə divan tutulmasında, onların öz doğma tor paq  larından
pərən-pərən salınmasında böyük “uğurlar” əldə etmişdi. Bir çox
müəlliflər haqlı olaraq  onu  Zəngəzur, Dərələyəz və digər tarixi
azərbaycan torpaqlarının “erməniləşdirilməsinin” nəzəriyyəçisi və
əsas icraçısı hesab edirlər. Bunu erməni ideoloqları da gizlətmirlər.
1989-cu ilin martında Ermənistan KP Qafan Rayon Komitəsinin I
katibi S.Mkırtıçyan rayon mərkəzində Njdenin abidəsini açarkən
bütün “əsgəri şücaəti” terror və deportasiyalardan ibarət olan bu
qatilə bəraət qazandırmışdı: “Siz çox çalışdınız, lakin respublikanı
azərbaycanlılardan təmizləyə bilmədiniz. Sizin böyük arzunuzu sizin
nəvələriniz həyata keçirdi” (6, s.65).

Njde II dünya müharibəsi illərində faşistlərlə əməkdaşlıq
edərək həmkarı general Dro ilə birlikdə vətən xainlərindən ibarət 30
minlik erməni korpusu təşkil etmiş, Krım və Şimali Qafqazda hərbi
əməliyyatlarda iştirak etmişdi. II Reyxin ali rəhbərləri ilə əlaqəli
şəkild ə Njde minlərlə günahsız insanların, o cümlədən rusların,
polyakların, yəhudilərin qırılmasında və deportasiyasında fəal iştirak
etmişdi. II Dünya müharibəsinin bitdiyi dövrdə Sovet hərbi kəşfiy-
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yatı tərəfindən həbs edilən Njde cinayət məcəlləsinin vətənə xəyanət
maddəsi ilə 25 il həbs cəzasına məhkum olunmuş, şərəfsiz ömrünü
də həbsxanada başa vurmuşdu.  Lakin ermənilər tərəfindən milli
qəhrəman səviyyəsinə qaldırılmış bu terrorçu və qatilə  barəsində
təkzibedilməz faktların olmasına, bir çox dünya dövlətlərinin etira-
zlarına baxmayaraq, 2016-cı ildə İrəvanın mərkəzində faşistlərdən
heç də geri qalmayan erməni rəhbərliyi tərəfindən abidə qoyulmuş-
dur.

Şuşada doğulan, Bakıda ali hərbi təhsil alan Seyran Ohanyan
da diqqətə layiq hərbi qəhrəmanlıqlar göstərməsə də, I Qarabağ
döyüşlərində bir ayağını itirsə də, dinc əhaliyə divan tutulmasında,
onların ata-baba yurdlarından didərgin salınmasında digər erməni
generallarından az iş görməmişdi. 

1992-ci il fevralın 26-da baş vermiş Xocalı soyqırımının əsas
təşkilatçılarından və icraçılarından olan mayor Ohanyan bədnam
366-cı motoatıcı alayın batolyon komandiri olub, həm də Şuşanın
işğalında yaxından iştirak etmişdi. Həmin alayın Qarabağdan çıxarıl-
masından sonra “Arsax”ın “özünü-müdafiə” qüvvələrinin tərkibinə
daxil olmuş, Azərbaycanın digər bölgələrinin işğalında, əhalinin
qırılmasında və deportasiya edilməsində mühüm rol oynamışdı.
Cinayətkar general  Qarabağdakı terrorçu qruplaşmanın liderləri olan
Robert Koçaryan və Serj Sarkisyanla yaxından əməkdaşlıq etməsi
səbəbindən vəzifə pilləkanında sürətlə irəliləyərək, 14 aprel 2008-
ci ildə Ermənistanın müdafiə naziri təyin edilmişdir.

Beləliklə, Türk xalqlarına qarşı, bütövlükdə bəşəriyyətə qarşı
erməni hərbçilərinin cinayətkar əməlləri böyük bir mövzu olub, xü-
susi araşdırmalar tələb edir.

Əlbəttə xarakterindən və məqsədlərindən asılı olmayaraq
düşmənlə döyüşmək, ölüb-öldürmək hərbçinin peşəsidir. Lakin
silahsız düşmənlə, xəstə və yaralı əsgərlə, döyüş qabiliyyəti olmayan
qocalar, qadınlar və uşaqlarla vuruşmaq, günahsız insanları öldür-
mək bütün tarix böyu həmişə şərəfsizlik, əsgəri ləyaqətlə bir araya
sığmazlıq hesab olunmuşdu. Sürgün və deportasiya-lar da bu qə-
bildəndir. Həm peşə, həm də zaman baxımından özlərinin azərbay-
canlı həmkarları olan Əliağa Şıxlınski, Səmədbəy Mehmandarov,
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Hüseynxan Naxçıvanski, Həzi Aslanov və onlarla digərlə-rindən  er-
məniləri  çox şey fərqləndirirdi: 

- Azərbaycan generalları öz hərbi istedadları və əsgəri şü-
caətləri sayəsində Almaniya, Yaponiya, İtaliya kimi dövlətlərin yük-
sək səviyyədə silahlanıb, təlim görmüş peşəkar orduları ilə
döyüşürdülər. Erməni generalları isə İran və Osmanlı imperiyalarının
hərbi-siyasi böhran keçirən,  çürümüş monarxiya rejimləri, geri
qalmış orduları ilə döyüşürdülər. 

- Öz ata-babalarının mərdlik və qəhrəmanlıq ənənələri
əsasında tərbiyə olunduqlarından azərbaycan hərbçiləri silahsız və
yaralı düşmənə, hərbi əsirlərə, dinc əhaliyə qarşı son dərəcə alicənab
və humanist yanaşır, hərbi nizamnamə əsasında hərəkət edirdilər.
Veliçkonun təbirincə desək, ata-babası əməlli-başlı bilinməyən,
qonşu xalqlarla qarışığı olan, erməniləşmiş erməni generalları və
zabitləri isə bu qəbildən olan insanlara qarşı öz vəhşilikləri və aman-
sızlıqları ilə fərqlənmişlər. Onları hərbi nizamnamə deyil, kin və
nifrət idarə etmişdi.

- Azərbaycan generalları son nəfəslərinə qədər öz əsgəri and-
larına sadiq qalmış, zabit şərəflərinə ləkə gətirməmişdilər. Erməni
generalları isə Denikinə də, Stalinə də, Hitlerə də, hətta öz prezi-
dentləri olan Ter-Petrosyana da eyni xəyanətkarlıqla xidmət  etmiş,
öz ağalarını tez-tez dəyişmiş, əsgəri andlarına xəyanət etmişlər.

Deyirlər ki, zabit şərəf və ləyaqətlə  birlikdə doğulur. Görünən
budur ki, xəyanətkar, qatil, türk xalqlarına qarşı terror və depor-
tasiyalar törədən erməni zabitləri dünyaya elə şərəfsiz gəlirlər.
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European Union`s relation with Chine People Republic

Отношения Европейского Союза с КНР

Xülasə: Məqalədə Avropa İttifaqı ilə Çin Xalq Respublikası
arasında münasibətlərin yaranmasından və inkişafından bəhs edilir.
Müəllif faktiki materiallar əsasında tərəflər arasında əməkdaşlığın
əsas istiqamətlərini şərh edir. Məqalədə tərəflərin əməkdaşlığının
əhəmiyyətinə və münasibətlərin inkişafına mane olan amillərin
aradan qaldırılmasına xüsusi diqqət yetirilir.

Açar sözlər: Avropa İttifaqı, əməkdaşlıq, strateji tərəfdaş,
siyasi dialoq, himayədarlıq siyasəti, silah ixracı bazar iqtisadiyyatlı
ölkə.

Abstract: Present article is about confirming developed of re-
lations between European Union, Chine People Republic. Author is
expounding basically ways of collaboration between sides which is
based on factual material. There are paid attention to significance of
collaboration of these sides and factors which disturbing develop of
relations between European Union Chine People Republic.   

Key-words: European Union, collaboration, strategically
partnerships, political dialog, protectionism, weapon export to coun-
tries with market economy.

Резюме: В статье рассказывается об установлении и раз-
витии отношений между ЕС и КНР. Автор излагает основных
направлений сотрудничество между сторонами на основе фак-
тических материалов. В статье уделяется особое внимание
значению сотрудничество для сторон и факторам, мешающим
развитию отношений между ЕС и КНР.
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Avropa İttifaqının xarici siyasətində Çin Xalq Respublikası ilə
əməkdaşlıq mühüm yer tutur. Avropa İttifaqının ÇXR-lə münasi-
bətləri iki və çoxtərəfli xarakter daşıyır. Bu münasibətlərə qlobal-
laşma, ÇXR-in potensialı, beynəlxalq nüfuzunun artması, Avropa
İttifaqının Çini strateji tərəfdaş sayması kimi amillər təsir göstərir.
Avropa İttifaqı ilə Çin Xalq Respublikası müasir beynəlxalq müna-
sibətlərin potensial subyektləri sırasına daxildir. Müasir dövrdə
Avropa İttifaqı ilə ÇXR arasında ciddi ixtilaflar olmadığına görə on-
ların münasibətləri dinc xarakter daşıyır. Avropa İttifaqının Çin Xalq
Respublikası ilə əməkdaşlığa marağının artması həm də ÇXR-in iqti-
sadi inkişafını sürətlənməsi və dünya  siyasətində  rolunun artması
ilə bağlı idi.

Avropa İttifaqının ÇXR-lə yaxınlaşması ABŞ üçün problem
yaradır, çünki ona vahid Avroasiya lazım deyil. Ona görə ABŞ
Avropa İttifaqı ilə ÇXR arasında münasibətlərin pisləşməsinə, on-
ların qarşıdurmasına çalışır. Avropa İttifaqı ÇXR-lə əməkdaşlıqda
maraqlıdır, ona görə ABŞ öz məqsədlərini həyata keçirə bilmir, onun
gücü yalnız Avropa İttifaqı ilə ÇXR arasında əməkdaşlığı zəiflət-
məyə çatır (4, s.312).  ÇXR-in yeni İpək Yolu layihəsi Avropa İtti-
faqının ÇXR-lə əməkdaşlığa marağını daha da artırmışdır. ÇXR bu
layihəni Rusiya ilə birlikdə həyata keçirir, çünki həmin yol
Rusiyanın ərazisindən keçir. ÇXR-in Avropa İttifaqı ilə münasi-
bətlərinin  inkişafı Rusiya ilə Avropa İttifaqı arasında əlaqələrə müs-
bət mənada təkan verə bilər.

Avropa İttifaqı ilə ÇXR arasında əlaqələr XX əsrin 70-ci il-
lərindən genişlənməyə başladı. 1975-ci ilin mayında Avropa İttifaqı
Komissiyasının sədrinin müavini K.Soms ÇXR-ə səfər etmiş və
tərəflər arasında əlaqələrin genişlənməsi haqqında danışıqlar
aparmışdı. 1975-ci ilin sentyabrında Avropa ittifaqı ilə ÇXR arasında
diplomatik münasibətlərin yaradılması haqqında saziş imzalanmışdı
(3, s. 289).
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Əvvəlcə Avropa İttifaqı ilə ÇXR arasında münasibətlərin
inkişaf tempi yüksək deyildi. ÇXR daha çox daxili problemləri ilə
məşğul idi. 70-ci illərdə və 80-ci illərin birinci yarısında ÇXR-in
SSRİ ilə münasibətləri gərgin idi. Bu  amil ÇXR-in Qərb ölkələri ilə
münasibətlərinin inkişafına təkan vermişdi.

XX əsrin 70-80-ci illərində  Avropa İttifaqı daha çox iqtisadi
təşkilat idi və onun ÇXR-lə əlaqələrinin dünya siyasətinə və
Avroasiyaya təsiri böyük deyildi. Eyni zamanda  Çinin həm SSRİ,
həm də digər sosialist ölkələri ilə münasibətləri qarşıdurma xarakteri
daşıyırdı. Ona görə müstəqil xarici  siyasət həyata keçirən ÇXR
Avropa ilə dinc münasibətlərin qurulmasında maraqlı idi.

1985-ci ildə Avropa İttifaqı ilə ÇXR arasında ticarət və əmək-
daşlıq sazişi imzalanmışdı. 1989-cu ilin aprelində Pekində başlanmış
tələbə çıxışlarının əsas məqsədi ÇXR-də məxməri inqilabın həyata
keçirilməsi idi. ÇXR hökuməti silahlı qüvvələrin köməyi ilə inqi -
labın qarşısını aldı. Çin hökumətinin siyasəti Qərb ölkələrinin ciddi
etirazına səbəb oldu. 1989-cu ilin iyununda Avropa İttifaqı  ÇXR-lə
diplomatik münasibətləri kəsdi (6, s. 270). Eyni zamanda Avropa İt-
tifaqı dərk etdi ki, ÇXR-ə təzyiqin əhəmiyyəti yoxdur və 1989-cu
ilin oktyabrında  Çinlə münasibətlər bərpa edildi. Uğursuz inqilab
cəhdi ÇXR-in Avropa İttifaqı ilə münasibətləri üçün ilk ciddi sınaq
oldu. İlk növbədə ÇXR-in Avropa İttifaqına etimadı azaldı. Avropa
ölkələri ilə münasibətlərin pisləşməsi, ÇXR-in Rusiya ilə əlaqə -
lərinin yaxşılaşmasına təkan verdi. 

1994-cü ildən ÇXR-lə Avropa İttifaqı arasında  siyasi dialoq
başlandı. 1995, 1998 və 2001-ci illərdə Avropa İttifaqı Komis-
siyasının qəbul etdiyi sənədlərdə təşkilatın ÇXR-ə münasibətdə
strategiyası öz əksini tapmışdı: 1. Siyasi dialoqun institutlaşdırılması
və intensivləşdirilməsi; 2. ÇXR-in dünya iqtisadiyyatına inte-
qrasiyasının sürətlənməsi və onun Ümumdünya Ticarət Təşkilatına
daxil olmasına kömək etmək; 3.Çində demokratiyanın inkişafına
kömək etmək; 4.Avropa İttifaqının ÇXR-də investisiya fəaliyyətinin
genişlənməsi (1, s. 487).

1998-ci ilin aprelində Londonda Avropa İttifaqı ilə ÇXR
nüma yəndələrinin görüşü zamanı ikitərəfli münasibətlər və əmək-
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daşlıq məsələləri, 2000-ci ilin oktyabrında Pekin görüşü zamanı
ÇXR-in  Ümumdünya  Ticarət  Təşkilatına daxil olması, elm, təhsil,
texnika, enerji və qeyri-qanuni mühacirətə qarşı mübarizə  məsələ -
ləri müzakirə edilmişdi. 2000-ci ilin sentyabrın 5-də Brüsseldə keçir-
ilmiş görüş zamanı tərəflər arasında iqtisadi əməkdaşlığın,
elmi-texniki və mədəni əlaqələrin genişlənməsi qərara alındı.

2001-ci ildə ÇXR Avropa İttifaqının köməyi ilə Ümumdünya
Ticarət Təşkilatına daxil oldu. Avropa İttifaqı ilə ÇXR arasında
əməkdaşlıq  tədricən çoxtərəfli xarakter daşıyırdı. 2002-ci ilin
sentyabrında Kopenhagendə  keçirilmiş görüş zamanı Avropa İttifaqı
ilə Çin arasında imzalanmış birgə bəyannamədə  deyilirdi ki, tərəflər
bərabərlik və qarşılıqlı fayda prinsipləri əsasında çoxsahəli əmək-
daşlığın genişlənməsində maraqlıdır.

2002-ci ilin aprelin 3-də Avropa İttifaqı və ÇXR arasında
Pekində enerji, ətraf mühitin mühafizəsi və Avropa tədqiqatları
sahəsində əməkdaşlıq  haqqında iki saziş imzalandı. Birinci sazişə
görə Avropa İttifaqı ÇXR-ə enerji  proqramlarını və ekologiya
sahəsində  layihələrini həyata keçirmək üçün 20 milyon avro kredit
verdi. İkinci sazişə görə Avropa İttifaqı ÇXR-ə universitetlər
arasında əməkdaşlıq və Çində Avropa tədqiqatlarının inkişafı üçün
10 milyon avro kredit ayırdı (2, s. 238). 

2003-cü ilin oktyabrın 23-də Pekində Avropa İttifaqı ilə ÇXR
arasında  imzalanmış sazişə görə Çin Avropa İttifaqının «Qalileo»
adlı kosmik rabitə sisteminin yaradılmasında iştirak etməli idi.
Tərəflər arasında nüvə silahının  yayılmasının qarşısını almaq və
silahlanma prosesinə nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında birgə
bəyannamə imzalandı. 2004-cü ilin dekabrında  Haaqada keçirilən
görüş zamanı nüvə enerjisindən dinc məqsədlə istifadə sahəsində
əməkdaşlıq sazişi imzalandı. 2005-ci ilin sentyabrında Pekində
Avropa İttifaqı ilə ÇXR arasında nəqliyyat rabitəsi, ətraf mühitin
mühafizəsi və kosmosun öyrənilməsi sahəsində əməkdaşlıq sazişi
imzalanmışdı.

2006-cı ilin sentyabrında Helsinkidə ÇXR-lə Avropa İttifaqı
arasında keçirilmiş görüş zamanı əməkdaşlığın daha da genişlən di -
ril məsi haqqında razılıq əldə edildi. 2007-ci ilin noyabrında Pekində
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keçirilmiş iclas zamanı baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində iqti-
sadi əməkdaşlıq mexanizminin yaradılmasında tərəflər maraqlı
olduqlarını bəyan etdilər (5). 2009-cu ilin mayında Praqada Avropa
İttifaqı ilə ÇXR arasında imzalanmış müqavilə təmiz enerji mər -
kəzinin yaradılmasını nəzərdə tuturdu. Görüş zamanı  tərəflər ara -
sın da elmi-texniki əməkdaşlığın planı, kiçik və orta müəssisələrin
əməkdaşlığı haqqında sənəd imzalandı.2010-cu ildən tərəflər
arasında kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, enerji, regional inkişaf,
makroiqtisadi siyasət, maliyyə bazarlarının tənzimlənməsi, ətraf
mühitin qorunması, ticarət siyasəti və ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində
dialoq aparılır.

2014-cü ilin sentyabrından 2015-ci ilin iyununadək Honkonq -
da kütləvi etiraz nümayişləri keçirildi. Bu hadisələr zamanı Avropa
İttifaqı ÇXR-ə heç bir təzyiq göstərmədi. Çin tarixində «çətirlər in-
qilabı» adlanan bu hadisə  Avropa İttifaqının ÇXR-lə münasi-
bətlərində dəyişikliyə səbəb olmadı və Avropa İttifaqı Çinə qarşı
iqtisadi sanksiyalar tətbiq etmədi.

2015-ci ilin sentyabrın 30-da Avropa İttifaqı və ÇXR arasında
5 G texnologiyasının tətbiqi sahəsində  tərəfdaşlıq haqqında saziş
imzalandı. Saziş tərəflərin 5 G texnologiyasına dair tədqiqatları
maliyyələşdirilməsi sahəsində  qarşılıqlı fəaliyyətini, tədqiqatların
nəticələrinin həyata keçirilməsini, 5 G ideyasının dünyada standart-
laşmasına çalışmağı nəzərdə tuturdu. Avropa İttifaqının nümayən -
dəsi G.Ottinger  bildirmişdi ki, 5 G texnologiyası bütün dünyada
rəqəmli iqtisadiyyatın əsasını təşkil edəcək. ÇXR-lə imzalanmış
saziş 2020-ci ilədək bütün dünyada 5 G texnologiyasının reallaş-
masına kömək etməli idi.

Avropa İttifaqı ÇXR-də həyata keçirilən iqtisadi və siyasi is-
lahatları müdafiə edir. Avropa İttifaqı Çində siyasi sistemin şəf-
faflığının artmasına  çalışır. Tibetin ÇXR-ə birləşdirilməsini hüquqa
zidd sayır və Çində insan hüquqlarının qorunmasına xüsusi diqqət
yetirir. İnsan hüquqları sahəsində ikitərəfli dialoq çərçivəsində
Avropa İttifaqı çalışır ki,  ÇXR  insan hüquqları sahəsində BMT-nin
konvensiyalarına qoşulsun, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları
ilə əməkdaşlıq  etsin, edam cəzası məhdudlaşdırılsın, Tibetdə  və
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Tsintzyanda əhalinin mədəni və dini hüquqlarına hörmətlə yanaşıl-
sın.

ÇXR öz növbəsində Avropa İttifaqından silah ixracı üzərində
qadağanı götürməyi tələb edir. Avropa İttifaqı silah ixracı üzərində
məhdudiyyətin ləğvini Çində siyasi rejimin liberallaşdırılması ilə
əlaqələndirir. 

ÇXR bu məsələdə Avropa İttifaqına güzəşt etmək niyyətində
deyil. Avropa İttifaqı ÇXR-də inzibati islahatların, sosial və ekoloji
proqramların həyata keçirilməsinə böyük diqqət yetirir (1, s. 488).

ÇXR Avropa İttifaqı üçün iqtisadi cəhətdən daha əhəmiyyət-
lidir. 2003-cü ildə Avropa İttifaqı ilə ÇXR arasında ticarətin həcmi
135 milyard, 2008-ci ildə 326 milyard avro məbləğində olmuşdur.
ÇXR ABŞ-dan sonra Avropa İttifaqının ikinci ticarət tərəfdaşı idi
(11,4%). Avropa İttifaqı ölkələri Çinə maşın və avadanlıq, nəqliyyat
vasitələri və kimya məhsulları göndərir, oradan isə ofis və telekom-
munikasiya avadanlığı, toxuculuq məhsulları alır. Toxuculuq məh-
sullarının ixracına görə ÇXR dünyada birinci, Avropa İttifaqı ikinci
yeri tutur. 2005-ci ildən sonra Çindən Avropa İttifaqı ölkələrinə toxu -
culuq məhsullarının ixracı artdı. 2008-ci ildə Avropa İttifaqı Çinə 78
milyard avro məbləğində məhsul ixrac etmiş, ÇXR-dən  idxalı isə
248 milyard avro məbləğində olmuşdur. Çində idxala gömrük  nis-
bətən yüksək, milli valyutanın  məzənnəsi isə aşağı idi.

Avropa İttifaqı ÇXR-lə müntəzəm şəkildə Çin bazarının li -
berallaşdırılması haqqında danışıqlar aparır. Avropa İttifaqı məqsə -
dinə çatmaq üçün ÇXR-in Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil
olması  haqqında sazişdən istifaqdə edirdi. Avropa İttifaqının ÇXR
iqtisadiyyatında kapitalı daha çox idi. 2002-ci ildə tərəflər arasında
sənaye məhsulları ilə ticarət sahəsində məsləhətləşmələr başlan-
mışdı. 2008-ci ildən  iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə yüksək
səviyyəli dialoq başlandı.

ÇXR çalışır ki, Avropa İttifaqı onu bazar iqtisadiyyatlı ölkə
kimi tanısın. 2009-cu ildə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü
olan 100 ölkə Çini bazar iqtisadiyyatlı ölkə kimi tanımışdı. Avropa
İttifaqı isə Çinə daha çox məhsul və kapital ixrac etməyə çalışır.
Ümumiyyətlə, hər iki tərəf iqtisadi və siyasi əlaqələrin genişlən-
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məsində maraqlıdır və bu məqsədlə bütün imkan və vasitələrdən is-
tifadə edirlər.
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223-cü Milli Azərbaycan Diviziyasi: 
təşkili, döyüş yolu, kadr problemləri

223 Национальная  Азербайджанская Дивизия: 
организация, боевой путь, кадровые проблемы

223 National Azerbaijani Division : 
organization, the battle way,  human resurs

Xülasə: Müharibənin ilk illərində bütün müttəfiq respub-
likalarda olduğu kimi Azərbaycanda da milli diviziyalar təşkil olun -
du. Bu diviziyaların əsas heyətini azərbaycanlılar təşkil edirdi. 77,
223, 271, 306, 402 və 416-cı milli diviziyalar müxtəlif orduların
tərkibində döyüş əməliyyatlarında iştirak etdi. 223-cü milli atıcı di-
viziya Şimali Qafqazdan Berlinədək döyüş əməliyyatlarında iştirak
etmişdir. Diviziyaya uzun müddət V.P.Züvanov komandanlıq et-
mişdir. Diviziya Yuqoslaviyanın paytaxtı Belqradın azad olunması
əməliyyatında iştirakına görə «Belqrad» fəxri adına layiq görül -
müşdür. 223-cü diviziya döyüş yolunu Uzaq Şərqdə davam et-
dirmişdir. Məqalədə diviziyanın ayrı-ayrı orduların tərkibində döyüş
əməliyyatlarında iştirakı faktlarla göstərilmişdir. Diviziya daxilin -
dəki münasibətlər, kadr problemləri arxiv sənədləri əsasında
araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: diviziya, döyüş əməliyyatları, medal, düşmən,
cəbhə xətti, müharibə, müdafiə, qəhrəman.

Abstract: In the first years of the war national divisions was
held  in Azerbaijan  like in other union republics. The main staff of
this divisions were Azerbaijanis. 77, 223, 271, 306, 402 and 416 na-
tional divisions took part in the combat operations in different
armies. 223 national infantry division took part in combat operations
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from North Caucasus to Berlin. V.P.Zuvanov has commanded the
division for a long time. The division was rewarder the title name
“Belqrad” for the exemption Belqrad the capital of Yuqoslaviya. 223
division continued the battle way to the Far East. In the article was
shown the participation of the division in the combat operations in
different armies by facts. Relationships in division, issue of human
resourse devolepment was considered by archives documents

Key words: division, combat operations, medal, enemy, front
line, war, defense, hero.

Резюме: В первые годы войны, в Азербайджане, как и во
всех союзных республиках было организовано национальные
дивизии. Основной персонал дивизий составляли азербайд -
жанцы. 77, 223, 271, 306, 402 и 416 дивизии принимали учас тие
в боевых действиях в рамках различных армий. 223 пе  хот ная
дивизия принимала участие в боевых действиях c Северного
Кавказа до Берлина. В.П.Зюванов командовал дивизии в тече-
ние длительного времени. При участии в операции по освобож-
дению сталицы Югославии Белграда дивизии было присвоено
звание «Белград». 223 дивизия продолжала путь битвы на Даль-
нем Востоке. В статье показано фактами участие дивизии в бое-
вых действиях в рамках различных армий. Внутренные
дивизионные отношения, кадровые проблемы были исследо-
ваны на основе архивных документов. 

Ключевые слова: дивизия, боевые действия, медаль,
враг, линия фронта, война, оборона, герой.

İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qazanılmış
qələbənin həqiqi yaradıcısı və qəhrəmanı xalqdır. Bu xalqların
içərisində Azərbaycan xalqı şərəfli yerlərdən birini tutur. 1941-ci
ildə Azərbaycan SSR-in əhalisi 3,4 milyon nəfər idi. Müharibə
başlayanda orduya səfərbərlik respublikada ümumxalq hərəkatına
çevrildi. Müharibənin başlanğıcında təqribən 40 min adam könüllü
surətdə əsgər köynəyi geyindi, təqribən 200 min adam xalq qoşu-
nuna yazıldı. Ümumiyyətlə, müharibə illərində Azərbaycandan ordu
sıralarına 678.950 nəfər kişi, 11 mindən artıq qadın səfərbərliyə
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alındı. 260 min nəfərə qədər evdar qadın, təqaüdçü, yeniyetmə is-
tehsalata gəldi. Müharibənin ilk illərində bütün müttəfiq respub-
likalarda olduğu kimi Azərbaycanda da milli diviziyalar təşkil
olundu. Bu diviziyaların əsas heyətini azərbaycanlılar təşkil edirdi.
77, 223, 271, 306, 402 və 416-cı milli diviziyalar müxtəlif orduların
tərkibində döyüş əməliyyatlarında iştirak etdi.

Diviziyanın təşkili. Baş komandanlığın 1941-ci il 18 oktyabr
tarixli əmri ilə 46-cı ordunun Gürcüstan SSR-dən gəlmiş 168-ci
ehtiyat alayı əsasında yaradılan 223-cü diviziyaya təcrübəli rəislər
komandanlıq etmişlər. Diviziyanın komandiri polkovnik V.S.Ro-
manov, hərbi komissarı alay komissarı M.A.Əliyev, qərargah rəisi
podpolkovnik N.Q.Preobrajenski idi. Diviziyanın qərargahı Bakı
şəhərində yerləşirdi.

1941-ci il dekabrın 23-də 223-cü diviziya Bakı neft yataqlarını
müdafiə üçün şəhərin hüdudlarından kənarda hazırlanan müdafiə
xəttində yerləşdirilir. 1942-ci il fevralın 22-də diviziya koman -
dirliyini Vladimir Pavloviç Züvanov (Heybət Heybət oğlu Heybə-
tov) qəbul edir. 

1942-ci ilin yayında 92 faşist diviziyası Qafqaza və Stalin-
qrada doğru irəliləməyə başladı. 1942-ci il avqustun ortalarında
böyük Qafqaz silsiləsinin mərkəzi hissəsində 49-cu alman dağ-atıcı
korpusu ilə Zaqafqaziya cəbhəsinin 46-cı ordusunun 3-cü atıcı kor-
pusunun qüvvələri arasında dağ aşırımları uğrunda döyüşlər başladı.
Bu dövrdə artıq 223-cü diviziyanın  komplektləşdirilməsi başa çat-
mışdı. 1942-ci il avqustun 1-də diviziya döyüşən 44-cü ordunun
tərkibinə daxil edildi. Sentyabrın əvvəlində diviziya tutduğu möv -
qe ləri tərk edərək yürüş cərgələri ilə Dərbənddən keçərək Ma-
haçqalaya yola düşdü. Sentyabrın ortalarında Terek çayının sağ
sahilində Qudermesdən Xəzər dənizinə qədər ikinci eşelonda
müdafiə mövqeyi tutdu. Dekabrın 9-dan 10-a keçən gecə diviziya
Terek çayının şimal sahilində Mozdok şəhərindən 50 km şərqdə 9-
cu korpusun hissələrini əvəz etdi. Dekabrın 1-də 223-cü diviziya,
46-cı Azərbaycan və 414-cü Gürcüstan atıcı diviziyaları ilə birgə
hücuma keçdi. 
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İlk döyüş. Mozdok istiqamətində  hücum 1943-cü il yanvarın
1-də başladı. Tərkibində 223-cü diviziyanın da vuruşduğu 44-cü
ordu düşmənin qruplaşmasını məhv etmək üçün Mozdok istiqa -
mətində zərbə endirməli, 44-cü ordudan sağda Proxladnaya və
Vorontsovo-Aleksandrovskoye üzərinə hücuma keçən iki süvari kor -
pusu Kua çayı üzərindəki keçidləri ələ keçirməli və Georgi yevskinin
tutulması üçün şərait yaratmalı idi. 

223-cü atıcı diviziya dəmiryol xətti boyunca Stoderevskaya,
Osetinskaya məntəqəsindən keçərək Mozdok üzərinə zərbə endirdi.
223-cü diviziyanın bölmələri 417-ci atıcı diviziyanın hissələri ilə
birlikdə Mozdoku bütünlüklə almanlardan təmizlədi. Düşmən  bir
sıra yaşayış məntəqələrindən, o cümlədən Proxladnayadan qovub
çıxarıldı, sovet hissələri yanvarın 10-da Georgiyevski  şəhərinə
yaxın laşdılar. Georgiyevski şəhərinin alınmasında 223-cü divizi -
yanın əsgərlərinin xüsusi xidmətləri oldu. 44-cü ordunun hərbi
şurasının Azərbaycan K (b) P MK-ya ünvanladığı teleqramda da
Azərbaycan oğullarının rəşadəti fəxrlə bildirilirdi [3, v.84]. 

Georgiyevskidə məğlub olan düşmən geri çəkilərək 1-ci tank
ordusunu Armavir və Tixoretsk istiqamətinə apardı. 223-cü divi -
ziyanın döyüşçüləri yanvarın 11-dən 12-nə keçən gecə 52-ci tank
briqadası ilə qarşılıqlı əlaqədə Mineralnıye Vodı şəhərini azad etdilər
[7, s.25-26].

223-cü diviziyanın döyüşçüləri düşmənin Şimali Qafqazdan
çıxarılması uğrunda döyüşlərdə Terekdən Kubana qədər 600 km. yol
qət edərək Çeçen-İnquşetiya Muxtar Respublikasının, Stavropol di-
yarının, Çərkəz Muxtar Vilayətinin və Krasnodar diyarının azad
olun masında iştirak etdilər [7, s.41].

Sovet qoşunları Krasnodarı azad etməyə hazırlaşmağa başladı.
Fevralın 1-də Krasnodar azad olundu. Qarşıda almanların son «sığı-
nacağı» olan Krasnoselskaya vardı. Krasnoselskaya uğrunda
döyüşlərdə alay komandiri Hüseyn Hacıyev, onun müavini Əliş
Manafov, batalyon komandirinin  siyasi hissə üzrə müavini Nəcməd-
din Mayılovun başçılıq etdiyi hissələr, mayor Abbas Abdullayevin
komandirlik etdiyi 1037-ci alayın taqım komandiri Səfər Aslanov,
sıravi əsgərlər İsmayıl İsmayılov, Mirağa Cəfərov qəhrəmanlıqla
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həlak oldular. 351-ci əlahiddə kəşfiyyat rotasının kəşfiyyatçısı
Hacıağa  Eynullayev döyüşdə fərqləndi.

Krasnoarmeyskayanın azad olunması münasibətilə mitinq
təşkil olundu. 223-cü diviziyanın hərbi hissələrinin və xüsusi böl -
mələrinin nümayəndələrinin  iştirak etdiyi  mitinqdə, Georgiyevski
şəhərinin, rayon mərkəzi Ust-Labinskayanın və Krasnoarmeyskaya
stanitsasının azad edilməsində fərqləndiyinə görə 223-cü diviziyanın
hərbi hissələrinə, birləşmələrə, bölmələrə verilmək üçün müəyyən-
ləşdirilmiş Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin keçici Qır-
mızı Bayrağı diviziyanın 1041-ci alayına verildi [7, s.90].

Qafqaz uğrunda  döyüşlər  faşist Almaniyasının niyyətlərini
puça çıxardı. Milli diviziyaların o cümlədən 223-cü diviziyanın
döyüşçülərinin qəhrəmanlığı yüksək qiymətləndirildi. SSRİ Ali
Soveti Rəyasət heyətinin 1943-cü il 25 yanvar tarixli fərmanı ilə
“Qafqazın müdafiəsinə görə” medalı təsis olundu. 

Yeni döyüşlərə hazırlıq. 1943 ilin yayında baş vermiş döyüşlər
qüvvələr nisbətini dəyişmişdi. 46-cı ordunun qoşunları da yenidən
qruplaşdırıldıqdan sonra Xarkovun cənub-qərbindəki Taranovka-
Borki rayonuna yeridildi. 223-cü diviziya Sokolova-Merefa istiqa -
mətində, Xarkov-Lozovaya dəmiryolunun Taranovka-Borki sovxozu
rayonunda yolu kəsərək düşmənin Xarkov qruplaşmasının yolunu
cənubdan bağlamalı idi. 223-cü diviziya Borki sovxozu uğrunda ağır
döyüşlər apardı. 1037-ci alay 57-ci alman ehtiyat ala yı nın müdafiə
sahəsini yarmağa müvəffəq oldu. Ağır itki verən düş mən geri çəkildi.
223-cü diviziya bütünlükdə Borki sovxozunu ələ keçirdi. 

Diviziyanın döyüş  xidmətləri Ə.Qasımovun Azərbaycan K
(b) P MK-ya yazdığı məktubda dolğun ifadə olunmuşdu. Məktubda
döyüşçülərin qəhrəmanlığından bəhs olunur və sonda bildirilirdi:
«Bütün heyət qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına həlak oldu.
Onların ölməz qəhrəmanlığı hər bir azərbaycanlıya məlum ol-
malıdır» [4, s.485]. 

Hücum davam edir. 1944-cü ilin yanvar-fevral aylarında di-
viziyanın alayları məhəlli əhəmiyyətli döyüşlərdə iştirak etdilər
Cənubi Buqun keçilməsində əsil rəşadət göstərdilər. 1944-cü ilin
üçüncü zərbəsində iştirak edən diviziya 950 kvadrat kilometr
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Ukrayna və Moldova torpaqlarını, 89 yaşayış məntəqəsini azad
edərək 50 minə  qədər adamı xilas etdilər. Bu  dövr ərzində 2.900
hitlerçi ödürüldü, 104 nəfər əsir alındı, 10 tank, 25 top, 85 pulemyot,
300-dən çox avtomobil və başqa hərbi sursat məhv edildi [7, s.186].

223-cü diviziyanın bir çox döyüşçüləri Dnestri keçərkən şöhrət
qazandılar. Dnestrin müdafiəsində keçirdiyi 130 gündən sonra 223-
cü diviziya 1944-cü il avqustun 20-də Yassı-Kişinyov  əməliyyatının
iştirakçısı oldu. Diviziya 25 yaşayış məntəqəsini əhatə edən 279
kvadrat kilometr ərazini azad etdi. 50.000 min nəfərdən artıq sovet
adamı faşist köləliyindən qurtarıldı. Döyüşlərdə düşmənin 4 min
nəfərdən artıq əsgər və zabiti məhv edildi. 7 tank və zirehli maşın,
10 top, 11 minaatan, 110 pulemyot, 30 avtomobil sıradan çıxarıldı.
3.885 nəfər əsir alındı. 1 təyyarə, 5 tank, 3 top, 20 minaatan, 145
pulemyot, 2 minə yaxın tüfəng və avtomobil, 5 paravoz, 108 vaqon,
1500 yüklü araba, 500 at, 5 müxtəlif anbar qənimət kimi ələ keçirildi
[7, s.231].

Yassı-Kişinov əməliyyatından şərəflə çıxan diviziyanın ko-
mandanlığı azərbaycanlı döyüşçülərin qəhrəmanlığı haqqında Azər-
baycan K (b) P MK, Azərbaycan SSR XKS və Azərbaycan SSR Ali
Sovetinə 1944-cü il 4 sentyabr tarixli məktubunda yazırdı ki,
«Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində Azərbaycan oğulları qəhrə-
manlıqla vuruşurlar. Bizim diviziyamızın döyüşçüləri və ko-
mandirləri nəhəng döyüşlərlə Kubandan, Ukraynadan, Moldovadan
ötərək, ciddi su maneələrindən - Don, Dnepr, Cənubi Buq və Dnestr
çaylarından keçmişlər. Məktubu 223-cü divziyanın komandiri,
polkovnik Tatarçevski, 223-cü diviziyanın siyasi şöbə rəisi, qvardiya
polkovniki  Lebedev  yazmışlar [2, v.30-32].

223-cü diviziya 1944-cü il sentyabrın 2-də Dunay çayını -
SSRİ və Rumıniya dövlət sərhədlərini keçdi. Sentyabrın 27-də 57-
ci ordunun avanqard dəstələri Breqevo-Kosovo-Şişentsı xəttinə
çıxmış və yerli əhəmiyyətli döyüşlərə başladı. 68-ci ordunun bir-
ləşmələrinə də hücum əmri verildi. Sol cinahda hücum edən 223-cü
diviziya Rqotin, Slatina dəmiryol qovşaqlarını təmizləmək, cənub-
dan Zayeçardan gələn yolları tutmaq və düşmənin ehtiyat qüvvə -
lərinin Heqotinə yaxınlaşmasına mane olmaq əmri aldı. 
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Almanlar Rqotində böyük qüvvə cəmləşdirmişdilər. 1041-ci
alay almanların müdafiəsini yararaq düşməni yaxınlıqdakı təpə -
lərdən vurub çıxardı və şəhərin şimal-şərq kənarına çatdı. 1041-ci
alay 1039-cu alayla birləşərək almanları güclü atəşə tutmağa başladı.
Oktyabrın 2-də gecə saat 1-də şəhər tamamilə almanlardan təmiz -
ləndi.  400-ə qədər alman məhv edildi, 300 nəfərdən çox adam əsir
alındı. Rqotin uğrunda döyüşlər 223-cü diviziyanın 1941-ci alayının
döyüş tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. 1941-ci alayın komandiri mayor
Baxış Mehdiyev döyüşün müvəffəqiyyətini  təmin etmişdi [5, s.156-
157].

Fəxri “Belqrad” diviziyası. Belqradın azad edilməsi çətin
şəraitdə gedirdi. Almanlar hissələrinin itkiləri ilə razılaşmayaraq
müqavimət göstərməkdə davam edirdilər. Nəhayət, oktyabrın 19-da
alman qruplaşmaları ləğv edildi. Bir gün sonra oktyabrın 20-də
Belqrad azad edildi. Moskva Yuqoslaviya paytaxtını azad etmiş
döyüşçüləri 24 topdan 24 yaylım atəşi ilə salamladı. Ali Baş Ko-
mandanlığın əmrində adı çəkilənlərin birinci sırasında 223-cü Azər-
baycan atıcı diviziyası vardı. Həmin vaxtdan diviziya «Belqrad»
diviziyası adlanmağa başladı. SSRİ Ali Sovetinin 19 iyun 1945-ci il
tarixli fərmanı ilə «Belqradın azad olunmasına görə» medalı təsis
olundu və bu əməliyyatın bütün iştirakçıları  bu medalla təltif olun -
du.

223-cü diviziya Belqraddan keçərək yeni tapşırıqları yerinə
yetirmək üçün döyüş yolunu davam etdirdi. Şərqi Serbiyanın azad
olunması uğrunda döyüşlər oktyabrın sonunda başa çatdı. 223-cü di-
viziya öz hücum zolağında Yuqoslaviyanın 150 min əhalisi yaşayan
2.000 kvadrat kilometrdən çox ərazini azad etdi. Oktyabr döyüş -
lərində düşmənin 5.000 nəfərdən  çox əsgər və zabiti öldürüldü,
3.327 nəfər əsir alındı. 5 tank, 30 top, 10 minaatan, 50 pulemyot, 95
avtomaşın sıradan çıxarıldı. 3 tank, 42 top, 20 minaatan, 25 pule-
myot, 2.100 tüfəng və avtomat, 69 avtomaşın və yedək maşını, 45
paravoz, 1.300 vaqon, 12 müxtəlif anbar, çoxlu silah və hərbi əmlak
qənimət  alındı [7, s.259].

Diviziya yeni ili düşmənin Budapeşt qruplaşmasının xarici
həlqəsində qarşıladı. Düşməni Budapeştə buraxmamaq vəzifəsini
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yerinə yetirən Belqrad diviziyası fevralın 10-da öz sahəsini təhvil
verərək yenidən  46-cı ordunun 68-ci Belqrad atıcı korpusunun tərk-
ibinə daxil edildi. 1945-ci il fevralın 13-də Budapeşt azad edildi.
Tata şəhərinin alınmasına görə 223-cü «Belqrad» diviziyasına təşək -
kür elan olundu. SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1945-ci il 26
aprel tarixli fərmanı ilə 223-cü Azərbaycan «Belqrad» atıcı di-
viziyası «Qırmızı Bayraq» ordeni ilə təltif olundu.

223-cü diviziyanın döyüşçüləri sırasında xeyli qız vardı. Öz
cəsurluğu ilə seçilən azərbaycanlı Qədriyyə döyüş yoluna Şimali
Qafqazdan başladı, Ukrayna torpağında döyüşdü. 3-cü Ukrayna cəb-
həsi, 46-cı ordunun xüsusi şöbəsində xidmət etdi. Döyüş yoluna 223-
cü atıcı diviziyasında Mozdokda başlayan Bikə Gözəlova Budapeştə
qə¬dər döyüş yolu keçdi. 

223-cü diviziyanın tərkibində Dnepr çayını keçən, yaralıların
döyüş meydanlarından çıxarılmasında mərdlik nümunəsi göstərən
Furfanda Kazım qızı Cəmilova diviziya ilə birlikdə Rumıniya və
Bolqarıstanın faşistlərdən azad edilməsində, Belqrad döyüşlərində
iştirak etdi, «Qırmızı Ulduz» ordeni ilə təltif olundu. Döyüşdə yara -
lanan F.Cəmilova qələbəyə üç gün qalmış ordudan tərxis olundu [9,
s.59].

Alman faşistləri ilə döyüşlərdə 223-cü diviziyanın döyüşçüləri
45 mindən çox alman əsgərini məhv etdi, 43.800 nəfər əsgər və zabit
əsir alındı. Düşmənin 28 təyyarəsi, 113 tank və döyüş maşını, 549
səhra topu, 311 minaatan qurğusu, 1.152 pulemyotu, 25 mindən çox
avtomaşını məhv olundu. Diviziya 28 təyyarə, 113 tank və zirehli
maşın, 549 səhra topu, 311 minaatan, 1.152 pulemyot, 200-dən artıq
avtomaşın, 25 minə qədər tüfəng və avtomat, 219 paravoz, 7.400
vaqon, 1.350 at, 70 anbar və böyük miqdarda döyüş sursatını ələ
keçirdi və ya məhv etdi [7, s.274].

223-cü Azərbaycan atıcı diviziyasının komandiri, polkovnik
Tatarçevski Azərbaycan K (b) MK-ya yazdığı məktubda diviziyanın
döyüş yolundan bəhs edərək mayorlar Mehdiyev, Manafov, Rəcə -
bov, kapitan Sailov və b. döyüş keyfiyyətlərindən, vətənə sədaqətlə
xidmət etmələrindən, döyüşdə qəhrəmanlıqla həlak olan mayor
Fazilov, Vəliyev, Musayev və başqalarının döyüş yolundan bəhs etdi
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[8, s.197-198]. Diviziya döyüşçülərinin fədakarlığının nəticəsi idi
ki, yüksək döyüş məharətinə və igidliyinə görə 20 nəfər azərbaycanlı
döyüşçüyə, o cümlədən A.Vəzirov, M.Vəliyev, A.Quliyev, M.Ab-
dullayev, B.Mirzəyev, M.Cəbiyev və X.Məmmədova Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı adı verildi [6, s.394].

Diviziyadaxili çətinliklər. Şərəfli döyüş yolu keçmiş 223-cü
diviziyanın  şəxsi heyəti çətinliklərə sinə gərməklə yanaşı, ağır gün-
lər də yaşamışdır. 223-cü diviziyanın komandiri general-mayor Zü-
vanovun Azərbaycan K (b) P MK katibi M.C.Bağırova 1943-cü il
25 yanvar  tarixli  00217/1 № li məktubunda bildirilirdi ki, di-
viziyanın ordudan orduya: 44-cü ordudan 58-ci orduya, əksinə 58-
ci ordudan yenə 44-cü orduya verilməsi, sonuncu dəfə 37-ci orduya
daxil edilməsi nəticəsində qarşısına yeni vəzifələr qoyulsa da, heç
bir köməklik göstərilmirdi. Dəfələrlə ordu komandanlığına edilən
müraciətlər nəticəsiz qalmışdır [1, v.147].

Məktubda traktor və maşınların yararsızlığı, yanacaqla vax-
tında təmin edilməməsi səbəbli İşerskdə isti əşyalar olan anbarın,
Georgiyevskidə 818-ci artilleriya alayının 2 diviziyonun, 1037-ci
atacı alayın 120 m/m-lik bir top batareyasının, 1037-ci atıcı alayın
76-45 m/m-lik top batareyasının, Minvodda artilleriya-zenit batare -
yasının, 4 top və 4 maşının, Suvorovskidə tankəleyhinə diviziyonun,
tibbi-sanitar batalyonunun tibbi əmlak və bütün maşınlarının,
Çerkaskda səhra çörəkxanasının, daşıma avtorotasının, tibbi-sanitar
batalyonun 3 maşının qaldığı bildirilir, göstərilənlərin diviziyanın
şəxsi heyətinin  60%-ni təşkil ediyi üçün köməklik xahiş olunurdu
[1, v.147-148].

Tezliklə komplekləşməni təmin etmək və milli əlamətləri qo-
rumaq məqsədilə diviziyanın cəbhənin digər hissələrində olan
azərbay canlılardan tamamlanmasına köməklik vacibdir. Geyim şey -
lə rinin, mərmilərin və silahların ştata uyğun gətirilməsi sürət -
ləndirilməlidir. Sonda xahiş olunurdu ki, diviziyanın bir ordudan
digərinin tərkibinə verilməsinin saxlanılması vacibdir. Çünki bu hal
şəxsi heyətin hökumət mükafatları almasına və hərbi rütbələrin veril -
məsinə mənfi təsir göstərirdi [1, v.161].

Kadr problemləri. 223-cü diviziyanın komandiri, general-
mayor Züvanov 1943-cü il mart ayının 10-da M.C.Bağırova mək-
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tubla müraciət edərək diviziyanın siyasi işində yaranmış boşluqdan
bəhs edərək bildirirdi ki, siyasi hissə üzrə müavin təyin olunmuş alay
komissarı Məmmədov Ust-Labinskidən əməliyyata getmiş və mü -
raciət olunan günədək geri qayıtmamışdır. Bu səbəbdən də, siyasi iş
üzrə müvafiq kadr göndərilməsi vacibdir [1, v.162].

General-mayor Züvanov, komandirin siyasi hissə üzrə müavini
mayor Qədirov, siyasi şöbə rəisi kapitan Əliyevin 1944-cü il 1 aprel
tarixli məktubunda qaldırılan məsələlər ordu komandanlıqlarının
milli diviziyalara olan münasibətinə yaxşı nümunədir. Məktubda
bildirilirdi ki, 223-cü atıcı diviziya 1942-ci ilin ortalarında döyüşə
girmiş, diviziya İçer hüdudlarından Slavyanska və Azov dənizi
sahillərinə qədər faşist işğalçılarından 5 şəhəri və 103 yaşayış mən-
təqəsini azad etmişdir. Komandanlığın əmrlərini müvəffəqiyyətlə
yerinə yetirdiyinə görə diviziya Zaqafqaziya cəbhəsi Şimali Qafqaz
qrupundan, 44, 58, 37-ci orduların Hərbi şuralarından təbrik tele-
qramları almışdır. Bu döyüşlərdə azərbaycanlı döyüşçülər və ko-
manda-rəis tərkibi alman işğalçılarına qarşı döyüşdə mərdlik və
cəsarət göstərmişlər. Hökumət mükafatları ilə təltif olunanların sayı
219 nəfərə çatmışdır [1, v.161].

Diviziyanın milliliyinin saxlanılması diviziya komandiri, kapi -
tan Səfərəliyevin M.C.Bağırova ünvanladığı 1943-cü il 18 may tar-
ixli məktubunda da kəskin qoyulmuşdur. Məktubda bildirilirdi ki,
1943-cü ilin mayınadək diviziyada cəmi 2.400 azərbaycanlı
qalmışdır [1, v.219].

223-cü diviziyaya  ikili münasibəti sübut edən məktublardan
biri də diviziyadan A.R.Qasımov, A.Q.Rəcəbov, M.A.Tahirli tərə -
findən 1944-cü il fevral aynın 1-də Azərbaycan K (b) P MK katibi
M.C.Bağırova göndərilən məktubdur. Məktubda göstərilir ki, 1944-
cü il 1 fevral tarixində diviziyada  646 azərbaycanlı döyüşçü vardır
və bu  ümumi şəxsi heyətin 19%-ni təşkil edir. 1 fevral 1944-cü il
tarixində azərbaycanlı zabitlərin sayı 65, serjantların sayı 8 nəfər ol-
muşdur [1, v.113].

Məktubda azərbaycanlı zabitlərə qarşı münasibətdən bəhs
edilir. Diviziyanın siyasi şöbəsinin keçmiş təlimatçısı Qasımzadə
Ənvərin qanunsuz olaraq diviziyadan çıxarıldığı, kapitan İsmayıl
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Baxşıyev və digər azərbaycanlı zabitlərə də eyni münasibət bəs-
lənildiyi, vəzifələri aşağı salınmaqla heç bir əsas olmadan bir-
ləşmələrə göndərildiyi [1, v.161], komandanlığın əmrlərinin yerinə
yetirilməsində böyük əmək sərf etmiş döyüşçülərin heç bir hökumət
mükafatı almadıqları bildirilirdi [1, v.114]. 

Araşdırmalar göstərir ki, diviziyada azərbaycanlı döyüşçülər -
dən rasional istifadə olunmamış, SSRİ XMK əmri pozularaq 1943-
cü il noyabrın 24-dən dekabrın 1-dək artilleriya alayından atıcı
bölmələrə 91 atıcı azərbaycanlı göndərilmişdir [1, v.115].

Milli münasibətlər. Diviziyada yüksək vəzifələr tutmuş rus-
ların və digər qeyri-müsəlmanların azərbaycanlı döyüşçülərə müna-
sibətində narazılıqlar vardı. Diviziya siyasi şöbəsinin rəisi, qvardiya
podpolkovniki Lebedev milli döyüşçülərə, xüsusən azərbaycanlılara
qarşı düzgün olmayan yol seçmişdir. Diviziyanın 4-cü şöbəsinin rəisi
mayor Sosedov açıq velikorus şovinizmi siyasəti aparır, Lebedevlə
birgə millətçi xətti davam etdirdi, azərbaycanlı döyüşçülərin xid-
mətlərini azaltmağa başladı [1, v.116].

Sadalanan və baş vermiş digər oxşar hallara son qoyulması
üçün yuxarı instansiyalar qarşısında məsələ qaldırılması xahiş olu -
nurdu. Döyüşçülər bildirdilər ki, 46-cı ordunun siyasi şöbə rəisi
polkovnik Markov və Hərbi Şura üzvü Sanakayev, 7-ci  qvardiya
ordu siyasi şöbə rəisi qarşısında məsələ qoyulmuşdur. Ancaq onlar
döyüşçülər və Lebedevlə söhbət aprasalar da, köklü dəyişikliklər ol-
mamışdır. Yanvarın 27-də diviziya siyasi şöbəsində ordu siyasi
şöbəsinin rəisinin iştirakı ilə keçirilən iclasda yoxlama briqadasının
rəhbəri, məruzəçi Burlay qeyri-rus millətlərində olan döyüşçülər
arasında aparılan siyasi-tərbiyə işindən bir kəlmə olsa da, danış-
mamışdır [1, v.117].

Nəticə. Azərbaycan xalqı öz keçmişi, xüsusilə müharibədəki
iştirakı dövrü ilə fəxr edir. Ona görə yox ki, Azərbaycan övladları
ön cəbhədə qəhrəmanlıq göstərmiş, arxa cəbhə zəhmətkeşləri ön
cəbhəni ərzaq məhsulları, yanacaq və digər məhsullarla, silah və sur-
satla təmin etmişdir. Cəbhədə göstərdikləri cəsurluğa görə, 176
mindən çox Azərbaycan əsgəri orden və medallarla təltif olundu,
121 nəfər keçmiş SSRİ dövlətinin ən ali hərbi mükafatı olan Sovet
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İttifaqı Qəhrəmanı kimi yüksək ada layiq görüldü. Onların arasında
olan 16 təyyarəçidən ikisi « Lenin » ordeni ilə təltif olundu, 30 əsgər
« Şöhrət » ordeninin üç dərəcəsinin tam kavaleri oldu, Fransa, İtaliya
və digər dövlətlərin orden və medallarını aldılar.

Ümummilli lider H.Əliyevin dediyi kimi, «1941-1945-ci illər
xalqımızın tarixinin parlaq səhifələrindəndir. Faşizm üzərində
qələbədən sonra xalqımızın keçdiyi yol, Azərbaycanın gələcək milli
azadlığına, müstəqilliyə gedən yol olmuşdur. Azərbaycan yüksək
inkişaf yolu ilə getdi və böyük iqtisadi, intellektual potensial topladı.
Bunların əsasında öz müstəqilliyini əldə etdi və dünya birliyində öz
yerini  tutdu ».
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Qloballaşma prosesində millətlərin inteqrasiyası
və Azərbaycançılıq ideologiyası

Integration of nationalities in globalization 
process ideology of Azerbaijanizm 

Интеграция наций в процессе глобализации 
и Азербайджанская идеология

Xülasə: Azərbaycançılıq ideologiyasında vahid polietnik mil-
lətin Azərbaycan dövlətçiliyinin yaradılmasına dair maraqlarının
ümumiliyi, demokratiyanın, sərbəst iqtisadiyyatın, sosial həyat şərai-
tinin inkişafı uğrunda mübarizəsinin məqsədləri öz əksini tapmışdır.
İdeologiya kimi azərbaycançılıq müstəqil Azərbaycanın fəlsəfi-
sosial doktrinasının sosiomədəni və etnik-geosiyasi cəhətlərini
özündə birləşdirmişdir. O, qarşılıqlı dəstək, əməkdaşlıq və bərabər-
liyin mühüm əsasını təşkil edir.

Açar sözlər: qloballaşma, inteqrasiya, Azərbaycançılıq, mil-
lişüur, dövlətingənclərsiyasəti, milli ideya.

Abstract: Azerbaijan ideology reflects common views of sin-
gle polyethnic nationality focused on the establishment of Azerbaijan
statehood, as well as main pillars of struggle towards improvement
of democracy, social welfare, economic freedom. Azerbaijanizm as
ideology integrates sosial cultural,  ethnic  geopolitical fundamentals
of phylosofic and social doctrine issued by  independent Azerbaijan.
It is the  milestone of mutual support, cooperation and parity.

Key words: globalization, integration, Azerbaijanism, na-
tional consciousness, state youth program, national ideology.

Резюме:  В сущности  Азербайджанской идеологии лежит
общность  интересов единого полиоэтнического народа  в пути
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к созданию Азербайджанской государственности, а также цели
борьбы за демократию, свободу экономики и  социального бла-
госостояния.  Как идеология Азербайджанизм сочетает в себе
главные  социальные, культурные и  этнические и геополити-
ческие  элементы философской и социальной доктрины неза-
висимого Азербайджана. Она служит основой для  взаимной
поддержки, сотрудничества,  равноправия. 

Ключевые слова: глобализация, интеграция, азербайд -
жанская идеология, национальное сознание, государственная
молодежная политика, национальная идея.

XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində qloballaşma sözün
həqiqi mənasında aparıcı anlayışa çevrilmişdir. Qloballaşma termini
etimoloji cəhətdən latın termini olan “qlobus” - yəni Yer kürəsi sözü
ilə əlaqədardır. Bu və ya digər proseslərin ümumi-planetar xarakter
daşıdığını ifadə etdiyini göstərir. Elmi ədəbiyyatda XX əsrin ikinci
yarısından sonra dünya miqyasında baş verən prosesləri izah etmək
üçün "qloballaşma" terminindən ilk dəfə 1967-ci ildə istifadə
edildiyi bildirilir. Müasir anlamda isə "qloballaşma" termini 1980-
ci illərin ortalarında dövriyyəyə buraxılmış və intellektual elita
tərəfindən qəbul olunmuşdur. Qloballaşma termininin meydana
gəlməsini daha çox professor Teodor Levitin adı ilə bağlayırlar.
O,1983-cü ildə "Harvard biznes revyu" jurnalında çap etdirdiyi
"Bazarların qloballaşması" məqaləsində bu terminlə transmilli kor-
porasiyaların istehsal etdiyi ayrı-ayrı məhsulların bir-birinə qovuş-
ması fenomenini ifadə etmişdir. "Qloballaşma" anlayışının akademik
status alaraq geniş yayılmasında amerikalı sosioloq R. Robertsonun
rolu xüsusi qeyd olunur. O,1985-ci ildə qloballaşmanın şərhini ver-
miş, 1992-ci ildə ayrıca bir kitabda öz konsepsiyasının əsaslarını
qeyd etmişdir. Yapon alimi K. Omaye 1990-cı ildə çap etdirdiyi
“Sərhədsiz dünya” əsərində qloballaşma anlayışının hərtərəfli izahını
verməyə çalışmışdır. M.Uters isə, qloballaşmanı sosial proses kimi
qiymətləndirmişdir. Qloballaşmanın ilk dəqiq işlənmiş nəzəri model -
ləri 1980-1990-cı illərdə ortaya qoyulmuşdur. Azərbaycan alim-
lərindən akademik R. Mehdiyev, professorlar A. Şükürov, S. Xəlilov
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və Rövşən Mustafayev qloballaşmanın müxtəlif aspektlərinə dair
tədqiqat əsərləri yazmışdır. “Qloballaşma” mövzusu son 15-20 il
ərzində intellektual diskussiya meydanında aktuallığına görə əsas
mövzudur. Bu, sadəcə gələcəyin nəzəri modeli haqqında diskus-
siyalar deyil, bütün dünyanı əhatə edən sivilizasiya prosesinin anali -
zinə cəhdlərdir. 

Qloballaşma prosesi obyektivdir. SSRİ dağıldıqdan sonra biz
bu planetar layihəyə qoşulmuş və tarixi zərurətin çağırışı ilə, qlobal -
laşmanın obyektləri sırasına daxil olmuşuq. Müasir anlamda qlobal -
laşma mənasını ifadə edən proses yeni hadisə sayıla bilməz. Lakin,
yalnız SSRİ və onun qurduğu sosialist ölkələri bloku dağıldıqdan
sonra II minilliyin sonunda real qloballaşma mümkün olmuşdur.
Qloballaşma - XX və XXI əsrlərin sərhəddində beynəlxalq münasi-
bətlərin inkişafının ən mühüm xüsusiyyətidir. Qloballaşma - dövlət
strukturları tərəfindən deyil, maliyyə-bazar münasibətləri ilə təyin
olunan prosesdir. Dünya iqtisadiyyatı sadəcə olaraq qarşılıqlı asılı -
lıqda olmuş, o praktik olaraq vahid bütünə inteqrasiya edir. (1, səh.6)

Təbii ki, ilk növbədə iri sənaye dəyişikliklərinə və iqtisadi
sürətlənməyə təkan verən elmi- texniki yeniliklərlə təyin olunan
vahid beynəlxalq sistem meydana gəlir. Qloballaşma, təbii yolla
qitələrin, ölkələrin, xalqların, onların mədəniyyət və dillərinin yaxın-
laşmasına təkan verir.  Və bütün bu sürətlənmədə maliyyə və iqti-
sadiyyat bütün qloballaşmanın prosesinin zirvəsində dayanmışlar.
Bu isə, ona gətirib çıxarmışdır ki, qlobalaşma bir ölkənin başqa bir-
inə tabe olması üçün qanunlar və bir-birləri qarşısında qanunverici-
liklə təsdiq olunmamış öhdəliklər toplusuna çevrilmişdir. Digər
tərəfdən, informasiya, müasir informasiya texnologiyaları, sanki yer
kürəsini daraltmışdır. O, istənilən kəşfin tez bir zamanda ümumi -
ləşməsinə və onun mahiyyətinin yer kürəsinin ən ücqar nöqtələrinə
çatdırılmasına kömək etmişdir. Müasir informasiya vasitələri, sanki
müxtəlif qitələrdə yerləşən ölkələr arasında informa siya şəbəkə -
lərinin fəaliyyət göstərməsinə və onların yaxınlaş masına səbəb ol-
muşdur. Bu, zəruri informasiyanı Yer kürəsinin bir nöqtəsindən digər
nöqtəsinə bir neçə saniyə ərzində çatdırmaq iqtidarında olan müasir
texnoloji vasitələrin köməyilə baş vermişdir. İnkişaf edən qlobal-
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laşma şəraitində dünya iqtisadiyyatı sanki öz fəaliyyət sahəsini
daralt mış, “informasiyanın sızması” dünya iqtisadiyyatını beynəlmi -
ləlləşdirmişdir. Bu isə öz növbəsində, dünya kapitallarının birləş -
məsi nə gətirib çıxartmışdır. Belə ki, XXI əsrin astanasında birləşmə
nəticəsində kapitalların məbləği 720 mlrd. dollar təşkil etmişdir. Bu
deyilənlərdən çıxan nəticə budur ki, qloballaşmanın tarixini nə
vaxtdan başlayırıqsa başlayaq, bu dünya prosesinin indiki mərhələsi
tamamilə yeni çalarlarala zəngindir. Hazırda qloballaşmanın
tamamilə yeni bir mərhələsi başlamışdır. Eyni zamanda onun daxili
strukturunun mürəkkəbbləşməsi də getməkdədir. Çox vaxt qlobal-
laşma dedikdə, iqtisadi qloballaşmanı başa düşürlər ki, bu da qətiy -
yən doğru deyil. Hazırda qloballaşmanın üç forması haqqında
danışmaq daha düzgün olardı. Bunlar aşağıdakılardır: 

1) İqtisadi qloballaşma;
2) Siyasi qloballaşma;
3) Mədəni qloballaşmadır.
Lakin sözün həqiqi mənasında iqtisadi qloballaşma onun

başlıca forması olaraq qalmaqdadır. 
Azərbaycanda qloballaşmanın gənclərin milli şüuruna təsiri

problemi isə fikrimizcə, bir neçə cəhətdən aktuallıq kəsb edir: 
1.Milli şüurun qlobal müstəvidə tədqiqi və öyrənilməsi; 
2.Qloballaşma prosesində Azərbaycanda yeri və rolu, 
3.Qloballaşma prosesinin keçmişi və müasir vəziyyəti, 
4.Qloballaşma prosesinin təsiri milli şüura təsiri; 
5.Milli şüur və qlobal amillərin vəhdəti ; 
6.Qloballaşma və milli şüurun gələcəyi ;
7.Qloballaşma və Azərbaycançılıq.
Qloballaşma prosesinin Azərbaycanda gənclərin şüuruna

təsirini müəyyən etmək üçün milli şüurun xüsusiyyətləri, qlobal-
laşma prosesləri, Azərbaycan gənclərinin qloballaşma şəraitində
şəraitində rastlaşdığı milli məsələlərə diqqət etmək lazımdır. Bu
məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr qarşıya qoyulmuşdur:

- qloballaşma şəraitində milli məsələlərin qarşılıqlı əlaqəsinin
üzə çıxarılması; 
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- qloballaşma prosesinin Azərbaycan Respublikasında əks ol-
unması və inteqrasiya, milli münaqişələrin həllində universal dəyər-
lərin rolunun artmasının müəyyən edilməsi;

- Sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin münaqişəli vəziy yət -
lərinin müəyyən edilməsi, onların həlli istiqamətində konkret təd-
birlər sistemi işləyib hazırlamaq;

- Qloballaşmanın milliliyə təsiri və əks təsir məsələlərinin ay-
dınlaşdırılması;

- Azərbaycanda qloballaşmanın milli məsələyə təsirinin
müəyyənləşdirilməsi.

Qloballaşmanın tarixi mərhələrini araşdıran alimlərdən
K.Marks, Ullerstayn, Robertson, Giddens, Perlmutterin adını çək-
mək olar. Qloballaşmanın neolit inqilabından başlanan və yaxud
dünya imperiyalarının yaradılması ilə əlaqələndirən, eləcə də böyük
coğrafi kəşflərlə bağlayan və yaxud XIX-XX əsrin elmi-texniki in-
qilabının nailiyyətləri ilə əlaqələndirən alimlər var. Bəzi alimlər isə,
qloballaşmanı XX əsr hadisəsi hesab edir, onun mərhələlərini I əsr
dövründəki mərhələlərə bölür və müxtəlif arqumentlərlə öz fikir-
lərini əsaslandırmağa cəhd edirlər. (2, səh. 25) 

Qloballaşma prоsеsi təkcə vahid dünya təsərrüfatı və iqtisadi
sistеmin yaradılmasından başqa mənəvi, mədəni, siyasi və ictimai
həyatın da bütün sahələrini əhatə еdir. Qərbin daha güclü strukturları
еlеktrоn və digər kütləvi yayım vasitələrinin imkanlarını işə salaraq,
sözün həqiqi mənasında, «yad» (milli olmayan), tariхi-mədəni irsə,
dəyərə qarşı səlib yürüşü еdir. Milli mədəniyyətin, dilin, dinin, adət-
ənənələrin sıхışdırılması və milli şüurun kоsmоpоlitləşdirilməsi,
nəticədə milli dövlət institutlarının bеynəlmiləlləşdirilməsinə gətirib
çıxarır. Bu da, özünüqоruma instinktlərini zəiflədir. Bəzi tədqi -
qatçılar mədəni qloballaşmanı ideoloji aksiya kimi dəyərləndirirlər.
Məsələn, İ. Vallerştayn qeyd edir ki, mədəni qloballaşma dünyanı
idarə edən qlobal aktorlar tərəfindən məharətlə istifadə edilən ideo -
loji silahdır. (2, səh. 28)

Mədəni qloballaşma tendensiyasının arxasında və əsasında
dayanan güclər millətlərin mədəni dəyərlərini-milli xarakter və
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mədəniyyətlərini, adət-ənənələrini “sıradan çıxararaq” homogen
mədəniyyət yaratmağa çalışırlar. Bundan sonra isə mədəni dəyərləri
“əridilmiş” millət dünyanı idarə edən güclərin formalaşdırdığı
“qlobal imperatorluğun” sadə bir elementinə çevrilirlər. Mədəni
qloballaşma adı altında həyata keçirilən inteqrasiya prosesi çox
hallar da kiçik millətlərin və etnik qrupların assimliyasiyası ilə nəti -
cə lə nir. Əlbəttə, qloballaşma prosesinin fonunda millətlərin qar  şı -
lıqlı-tarazlı inteqrasiyası, dəyərlərin uzlaşdırılması və payılaşılması,
eləcə də yeni dəyərlərin yaradılması prosesləri də ortaya çıxır.
Bunun üçünsə hər bir millətin öz dəyərlərini, adət-ənənələrini
qoruyub saxlaması, həmçinin digər millətlərin eyni dəyərlərinə hör-
mət etməsi prinsipi xüsusi şəkildə nəzərə alınmalı və tətbiqi
müstəviyə transfer edilməlidir. 

Azərbaycançılıq xalqımızın çox əzab-əziyyətlər bahasına nail
olduğu tarixi sərvətdir. Bu, ilk növbədə, real müstəqilliyə nail ol-
mağın, vahid və bölünməz Azərbaycanın qorunub saxlanması və
möhkəmləndirilməsinin siyasi əsasıdır. Bu gün azərbaycançılıq milli
həyatın ahəngdarlığının, konfessiyaların dinc yanaşı yaşamasının,
ölkədə yaşayan bütün etnosların qardaşcasına qarşılıqlı əlaqəsi və
təsirinin çoxəsrlik ənənəsi, onların ümumi taleyi və gələcək müstəqil
Azərbaycanın bütövlüyü, inkişafı və firavanlığı uğrunda birgə
mübarizəsinin ümumi tarixi təcrübəsidir.

Azərbaycançılıq ideologiyasında vahid polietnik millətin
Azərbaycan dövlətçiliyinin yaradılmasına dair maraqlarının ümu-
miliyi, demokratiyanın, sərbəst iqtisadiyyatın, sosial həyat şəraitinin
inkişafı uğrunda mübarizəsinin məqsədləri öz əksini tapmışdır. İde-
ologiya kimi azərbaycançılıq müstəqil Azərbaycanın fəlsəfi-sosial
doktrinasının sosiomədəni və etnik-geosiyasi cəhətlərini özündə bir-
ləşdirmişdir. O, qarşılıqlı dəstək, əməkdaşlıq və bərabərliyin mühüm
əsasını təşkil edir.

Bu deyilənlərdən görünür ki, ideya-nəzəri və siyasi baxımdan
azərbaycançılıq və neokonservatizm bir-biri ilə sıx bağlıdır. Zənni-
mizcə, azərbaycançılıq coğrafi məkan baxımından neokonserva-
tizmin milli variantı, onun prinsip və ideyalarının Azərbaycanın
konkret şəraitində təcəssümüdür.
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Hər bir cəmiyyətin inkişafında gənclər aparıcı yer tutur. Çünki,
gənclər cəmiyyətin əsas hərəkətverici qüvvəsidir. Xalqın, millətin
gələcəyini gənclərsiz təsəvvür etmək mümkünsüzdür. Gənclərin
ölkənin inkişafında oynaya biləcəyi rolu çox gözəl dərk edən
Ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu illərdə gənc -
lərə xüsusi diqqətlə yanaşmış, onların potensiallarının üzə çıxarıl-
ması, ictimai fəallıqlarının artırılması, dövlətçiliyin inkişafına öz
töhfələrini verə bilmələri üçün əlverişli şəraitin yaradılması məq -
sədilə bir sıra addımlar atmışdır. Onun gənclərə diqqət və qayğısını
bu fikirlərindən çox açıq və aydın görmək mümkündür: “Əmin ola
bilərsiniz ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycanın prezidenti sizin -
gənclərimizin bütün hüquqlarının qorunmasının təminatçısı olub və
bundan sonra da təminatçısı olacaqdır”. (3)

Heydər Əliyev tərəfindən gənclərə göstərilən diqqət və
qayğının nəticəsində bu gün Azərbaycanda yüksək intellektual
səviyyəyə malik, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmuş, millətini
və dövlətini sevən gənclər formalaşmışdır. Heç bir şübhə yoxdur ki,
Azərbaycan gənclərinin müasir, inkişaf etmiş, yüksək intellektual
biliklərə sahib olmağında, əsası xalqımızın Ümummilli Lideri Hey-
dər Əliyev tərəfindən qoyulan və onun layiqli davamçısı İlham
Əliyev tərəfindən davam etdirilən dövlət gənclər siyasətinin mühüm
rolu vardır. Bu siyasətin əsasını milli- mənəvi dəyərlərə sadiq olan,
öz bilik və bacarıqlarını Azərbaycanın müstəqilliyinin və döv -
lətçiliyinin qorunması və inkişaf etdirilməsi, ölkəmizin azadlığı və
onun qorunması uğrunda canından keçməyə hazır olan, vətənpərvər-
lik ruhunda və milli-mənəvi dəyərlərimizlə tərbiyə olunmuş gənc
nəslin yetişdirilməsi kimi məsələlər təşkil edir. “Hər xalqın öz adət-
ənənəsi var, öz milli-mənəvi və dini dəyərləri var. Biz öz milli-
mənəvi dəyərlərimizlə, öz dini dəyərlərimizlə, adət-ənənələrimizlə
fəxr edirik. Bizim xalqımız yüz illərlə, min illərlə adət-ənənələrimizi,
milli-mənəvi dəyərlərimizi yaradıbdır və bunlar indi bizim
xalqımızın mənəviyyatını təşkil edən amillərdir” (4)

Dünya inkişafının müasir mərhələsinin başlıca meyli məhz
miqyası getdikcə böyüyən qloballaşmadır. Qloballaşma mahiyyət
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etibarilə yeni bir prosesdir və cəmiyyətin tarixi inkişafında bu proses
indiyə qədər mövcud olmayan miqyas almışdır. Bu proses müxtəlif
formalarda təzahür edib. İstər-istəməz qloballaşma dünyadakı ən iri
sənaye müəssisələri, bank və ölkələrin davranış istiqamətini
müəyyən edir. Keçmiş inkişaf tarixi xalqların və ölkələrin taleyinda
inqilabi dəyişikliklərə təkan verən bir çox proses və hadisələrlə
tanınır. Bir çox hallarda onlar dövrün konfiqurasiyalarının dəyişmə -
sinə səbəb olaraq, bütöv bir dövrə həlledici təsir göstərmişlər. 

Qloballaşma – fərdi qaydada deyil, özünəməxsus dünyəvi
hadisədir. Mədəni qloballaşma isə mürəkkəb və dərin bir prosesdir.
Bu proses yalnız bütün dünyanın Qərbin və ABŞ-ın mədəni müstəm-
ləkəsinə çevrilməsi deyil, həm də mədəni dəyərlərin kütləvi infor-
masiya vasitələri ilə ötürülməsi və böyük insan kütlələrinin öz
yerlərini dəyişməsi nəticəsində baş verir (5). Bir çox tədqiqatçılar
əmindirlər ki, mədəniyyətin qloballaşması prosesi mədəni dəyərlərin
dünya miqyasında diffuziyası meyli olub milli əsasların dağılmasına
yönəlir. Lakin qeyd edə bilərik ki, milli mədəniyyətlərin dəyiş mə -
sində daxili amillərin rolu danılmazdır (6) və qlobal mədəni inqi lab
insanların mənəvi, mədəni, şəxsi zövqlərini və maddi tələ batlarını
dəyişir (7, səh.12-14).  

Məlumdur ki, millətin maddi və mənəvi dəyərlər toplusu olan
milli mədəniyyət ictimai birliyin əsası kimi milli irsin qorunub
saxlanmasına, yaxud dirçəlməsinə kömək edir, milli mədəniyyətin
mahiyyəti milli özünümüəyyənləşdirmə hüququnun əldə edilməsi
ideyası, suverenlik qazanmaqla bağlıdır. Milli mədəniyyət cəmiy -
yətin, dövlətin, onun sosial institutlarının fəaliyyətində təzahür edir.
C.Kellasın qeyd etdiyi kimi “milli ideya dövlətin qanuni əsaslarını
möhkəmlədir, vətəndaşların vətənə qarşı emosional bağlılığını təmin
edir. Milli ideya incəsənətdə yaradıcılığın, iqtisadiyyatda isə
sahibkarlığın əsası ola bilər. Onun xüsusilə də milli quruluşla bağlı
problemlərin həllində siyasi fəallığı mobilləşdirmək bacarığının
analoqu yoxdur” (7, səh.12-14).

Əlbəttə bu baxımdan biz gənclərin də üzərinə böyük məsuliy -
yət düşür: milli dövlətçiliyin və müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi
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və inkişaf etdirilməsi, demokratik cəmiyyət quruculuğu, siyasi,
hüquqi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı Ümum-
milli lider Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə irəli sürdüyü fikirlərə və
ideyalara sadiq qalaraq Azərbaycanın hazırkı və gələcək inkişafında
öz töhfəmizi vermək, öz enerjimizi, bilik və bacarıqlarımızı bu is-
tiqamətdə istifadə edərək İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən
dövlət siyasətinə daim dəstək verməkdir.
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Məqalə yazma qaydaları

1.Məqalə müəllifinin adı, soyadı, iş yeri, e-mail adresi
yuxarıda sağda “B” və “İ” kursivlə yazılmalıdır.                                                                               

2.Məqlənin adı mətnin ortasında üç  dildə yazılmalıdır (məqalə
ingilis, rus və ya türk dilində yazıldığı təqdirdə, onun adı Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir).

3.Məqlənin 50-100 kəlmədən ibarət ingiliscə xülasəsi (ab-
stract) və 5-10 kəlmədən ibarət açar sözləri (key words) olmalıdır.

4.Məqalə “Times New Roman”-da, 12 şriftilə yazılmalıdır.
5.Mətn Microsoft Word proqramında (2003/2007) və A4 kağız

formatına görə tərtib edilməli, kənar boşluqlar 2,5 x 2,5, alt və üst
boşluqlar 1, 5 cm olmalıdır.

6.Paraqraflar: “o” cm aralıqda; sətirarası: “tək” olmalıdır
7.Ədəbiyyat siyahısının tərtibi qaydaları barədə nümunələr:
a)   kitab: Abid Tahirli. Bütün türklərin tərcümanı. Bakı, 2011,

s. 193
b) arxiv: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi (ARDA),

f. 3172, s.1, i. 2, v. 39
c)    qəzet: “Azərbaycan” qəzeti, 1997, 9 iyun
d)    internet: http://jurnal.meclis.gov.az/news.php?id=390,

(27.11.2012)
8.Sitat gətirmə qaydaları: ədəbiyyat siyahısındakı ədəbiyyatın

sıra sayı, əsərdən gətirilən sitatın səhifəsi göstərilməlidir. Nümunə:
[5, s. 23]

9.Məqalə 5-12 səhifə həcmində olmalıdır
10.Məqalələr redaksiyanın aşağıdakı elektron ünvanına (jour-

nal@tourism.edu.az) 4 dildə (Azərbaycan, Türk, İngilis və Rus dil-
lərində) təqdim edilir.
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Rules for writing articles

1.The author's name, surname, workplace, e-mail address
should be written on right top in bold “B” and italics "I".

2.The title of the article should be written in the middle of the
text in the three language (if the article is written in English, Russian,
and Turkish its  title should be translated into the Azerbaijan lan-
guage)

3.The article should contain a summary of 50-100 words in
English (abstract), and 5-10 key words. 

4.The article should be typed in  "Times New Roman", 12 pt 
5.The text should be typed in Microsoft Word program

(2003/2007) on standard A4 paper with 2.5 x 2.5 cm margins on
right and left sides, 1, 5 cm margins on top and foot.

6.The paragraph space should be “0” cm and line space “1”
7.Guideline samples on reference entries: 
a) the book: Abid Tahirli. The translator of all Turks. Baku,

2011, p. 193
b)  the archive: The State Archives of the Republic of Azer-

baijan (SAAR), f. 3172, s.1, i. 2, v. 39;
c)  newspapers: “Azerbaijan” newspaper, 1997, June 9;
d)  internet: http://jurnal.meclis.gov.az/news.php?id=390,

(27.11.2012)
8. Guideline rules for quotation: the number of items in the list

of literature and the page of quotation from the works should be in-
dicated. Example: [5, p. 23]

9. The article should contain of 5-12 pages
10. The articles are presented the following e-mail address of

the editorial (journal@tourism.edu.az) in 4 languages (Azerbaijan,
Turkish, English and Russian) 
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