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Azərbaycanda turizmin inkişaf meyarları

Əbülfəs QARAYEV
Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət və Turizm naziri,
fəlsəfə doktoru

Azərbaycanda turizm bazarının əsas meyllərinin təhlili göstərir ki,
iqtisadi islahatlar, əhalinin gəlirlərinin artması, müvafiq infrastrukturun
tədricən yaradılması, regionlarda iqtisadi canlanma, turizm sənayesinin
perspektiv inkişafını təmin edir. Turizm bazarında bölgələrinin rolunun
üstün olması və yeni tikilən yerləşmə müəssisələrinin əksəriyyətinin
regionları əhatə etməsi, bu sahənin prioritet olmasına şərait yaratmışdır.

Turizmin strateji planlaşdırılması ölkədə baş verən iqtisadi islahatlar
nəzərə alınmaqla aparılır. Bu baxımdan ölkədə iqtisadi islahatların
genişlənməsi, iqtisadi artım tempinin yüksək olması daxili və xarici tur-
izmin inkişafında baza rolunu oynayır. 

Nəticədə, keçən dövr ərzində dövlətin turizm siyasəti nəticəsində
respublikamız böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. 2003-cü ildən
Azərbaycanda bu günə qədər turizmlə əlaqəli müxtəlif sahələr sürətlə
inkişaf etmişdir. Belə ki, Azərbaycanda turizm şirkətlərinin sayı 74-dən
280-ə, mehmanxanların sayı 96-dan 533-ə, yerləşdirmə yerlərinin sayı
9.569-dan 37 157-ə, turizm və aidiyyəti sahələrdə çalışan işçilərin sayı 42
minə, ölkəyə gələn turistlərin sayı 767.500-dən 2 milyona çatmış, bir sözlə,
turizm göstəriciləri ən azı 3-5 dəfə (300-500 faiz) artmışdır. Analoji olaraq,
turizm gəlirləri 57,7 milyon dollardan 1479,0 milyon dollaradək
yüksəlmişdir. Bu irəliləyiş, ilk növbədə, turizm sahəsində dövlət
siyasətinin, müvafiq iki dövlət proqramının uğurlu icrasının nəticəsində
baş vermişdir. 

Turizm çoxfunksiyalı mahiyyəti ilə sahələrarası iqtisadi katalizator
rolunu oynayır. Turizm istehsal sahələrinin yaradılması, orta və kiçik
sahibkarlığın inkişafı, regionlarda əhalinin davamlı məşğulluğunun
artırılması, gəlirlərin yaradılması, regional uyğunsuzluqların aradan
qaldırılması kimi mühüm iqtisadi funksiyaları ilə də diqqəti cəlb edir. Bu
baxımdan, nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsindən əldə olunan
iqtisadi mənfəəti dəqiq hesablamaq mümkün deyil. Amma görünən odur
ki, Azərbaycana xarici turistlərin cəlb edilməsi ölkənin iqtisadi inkişafına
və xaricdə ölkəmizin turizm məkanı kimi daha çox tanınmasına böyük təsir
edir.

Bu uğurlu nəticə özünü ölkənin beynəlxalq reytinqlərində də
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göstərmişdir. Belə ki, Dünya İqtisadi Forumunun (DİF) 2011-2012 il üzrə
“Dünya Rəqabətlilik Hesabatı”nda qlobal turizm rəqabət qabiliyyətlilik
indeksinə görə Azərbaycan 142 ölkə arasında 55-ci yerdə qərarlaşıb. 2012-
2013 hesabatında isə ölkəmiz 144 ölkə arasında 46-cı, 2013-2014-cü
hesabatında isə Azərbaycan 7 pillə irəliləyib və 148 dövlət arasında 39-cu
yeri tutmuşdur. DİF-in 2015-ci il üçün nəşr etdiyi “Səyahət və Turizm
Rəqabətliliyi Hesabatı”nda ölkəmiz 141 ölkə arasında insan resursları və
əmək bazarı göstəricisinə görə 36-cı, biznes mühiti göstəricisinə görə 65-
ci, təhlükəsizlik və əmin-amanlıq göstəricisinə görə isə 36-cı yeri tutmuş,
Azərbaycan bu göstəricilərlə, hətta bir çox Avropa Birliyi ölkələrini də
geridə qoymağa nail olmuşdur.

Aparılan məqsədyönlü siyasətin nəticəsi olaraq, bu gün siyasi, iqtisadi
və mədəni istiqamətlərdəki fəaliyyət tempi və nailiyyətləri ilə Azərbaycan
sərhədləri aşaraq regionun liderinə, qitənin inkişaf edən qabaqcıl
ölkələrindən birinə çevrilmişdir. Azərbaycan mədəniyyəti, milli varlığımız
dünyanın mədəniyyət və mənəviyyat məkanında layiqli yer almışdır.
Ölkəmiz tərəfindən təklif olunan unikal mənəvi sərvətlər dünya
ictimaiyyətinin böyük marağına səbəb olur. 

Məhz son dövrlərdə reallaşan layihələr sayəsində milli, tarixi-mədəni
irsin əhəmiyyətli hissəsinin Azərbaycana məxsusluğu dünya ictimaiyyəti
tərəfindən təsdiqlənmişdir. İçərişəhər, Qobustan tarix-mədəniyyət qoruğu,
xalça, saz, tar və muğam sənətləri, Novruz bayramı, Çövkən Qarabağ
atüstü oyunu, Azərbaycan kəlağayısının ardınca bu yaxınlarda Lahıc
misgərlik sənəti də UNESCO-nun Mədəni irs siyahısına xalqımızın mədəni
sərvəti kimi daxil edilmişdir.

Azərbaycan musiqisinin dahiləri – Üzeyir Hacıbəylinin məşhur
musiqili komediyaları, “Leyli və Məcnun”, “Koroğlu”, “Yeddi gözəl”,
“1001 gecə”, “Məhəbbət əfsanəsi”, “Eşq və ölüm”, “Qobustan kölgələri”,
“İntizar”, muğamat, tar ifaçılığı, saz musiqisi uzun illərdən sonra ən cəlb -
edici şəkildə dünya səhnəsinə qayıtmış, ölkəmizin yaradıcı kollektivləri
dünyanın ən məşhur festivallarında təmsil olunmuş, yüksək mükafatlara
layiq görülmüşlər. Bir çox pyeslər ingilis, rus, habelə türkdilli xalqların
dillərinə tərcümə olunaraq xaricə ölkə teatrlarında oynanılır. Heydər Əliyev
Fondunun təşkilatçılığı və nazirliyin iştirakı ilə Azərbaycanda Beynəlxalq
Muğam Festivalı, Beynəlxalq Caz Festivalı, Üzeyir Hacıbəyli adına
Beynəlxalq Musiqi Festivalı, Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı, Qara
Qarayev Beynəlxalq Müasir Musiqi Festivalı, Rostropoviç Beynəlxalq
Festivalının keçirilməsi ənənəyə çevrilmişdir.

İdman Filmləri Festivalı, Turizm Filmləri Festivalı keçirilmişdir.
Yalnız bir faktı-il ərzində Azərbaycan filmlərinin dünyada təşkil olunan 52
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beynəlxalq festivalda iştirakını göstərmək kifayətdir ki, uğurlu yekunların
miqyası təsəvvür olunsun. Bu gün Azərbaycan beynəlxalq kitab və
beynəlxalq turizm sərgilərinin keçirilməsi sahəsində iştirakçı ölkədən
təşkilatçı ölkəyə çevrilmişdir. 2015-ci ildə keçirilən Beynəlxalq Turizm
Sərgisində 42 ölkədən 370 şirkət iştirak etmişdir. IV Bakı Beynəlxalq Kitab
Sərgisində 150-dən çox xarici və yerli nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi
iştirak etmişdir.

Azərbaycanın mərhələlərlə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf
proqramlarına uyğun olaraq ölkəmizin paytaxtı Bakı şəhərinin, eləcə də
regionlarımızın siması sürətlə dəyişməkdədir. Yeniləşmə yalnız zahiri
xarakter daşımır, o, müasir dövrün proseslərinə müvafiq olaraq dəyişir. Bu
o deməkdir ki, respublika üzrə mədəniyyət və turizm şəbəkəsinə müasir
yanaşma olduqca vacibdir. Əhalinin maddi, sosial durumu yaxşılaşdıqca,
mənəvi tələbatı da yüksəlir. Rayon və şəhərlərimizdə mövcud maddi-
texniki baza – kitabxanalar, klublar, mədəniyyət evləri, muzeylər, musiqi
və incəsənət məktəbləri davamlı olaraq yenidən qurulur, daha müasir
obyektlərin inşası həyata keçirilir.

Məhz maddi-texniki bazanın müasir tələblər səviyyəsində yenidən
qurulması fonunda ölkədə fəaliyyət göstərən 26 dövlət teatrı və digər teatr
kollektivlərinin, 219 muzey, 35 rəsm qalereyası, 2803 kitabxana və kitab -
xana filialı, 100-dən çox yüksək təmirli mədəniyyət saraylarının,
bölgələrdə yaradılan, hər biri geniş istirahət parkına malik olan Heydər
Əliyev adına mərkəzlərin qaynar həyatı müşahidə olunur. 

Eyni zamanda, dövlətin mədəniyyət və turizm siyasətinin effektiv
icrasının təmin olunması, mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması
üçün regionlarda mədəniyyət müəssisələri ilə əlaqədar islahatların daha
keyfiyyətlə və sürətlə həyata keçirilməsi diqqət mərkəzindədir. Bu, ilk
növbədə yerlərdə müasir dövrün tələbləri ilə uyğunlaşmayan köhnə iş
üsullarının, qeyri-işlək strukturların, vahidlərin, ümumilikdə, şəbəkə sis-
teminin optimallaşdırılmasını nəzərdə tutur. Şübhəsiz ki, bu prosesin
yekunu olaraq göstərilən xidmətlərin səviyyəsi müasir tələbata uyğun
olaraq əhəmiyyətli dərəcədə yüksələcəkdir.

Son dövrlərdə regionların mədəniyyət mühitini yeni ideyalarla
canlandırmaq üçün xalq yaradıcılığı festivalları keçirilmiş, bir çox şəhərlər
müxtəlif xarakterik meyarlara görə mədəniyyət paytaxtları seçilmişlər.
2010-cu ildən etibarən Gəncə, Şabran, Gədəbəy, Xaçmaz, Qəbələ
Əfsanələr Paytaxtı, Qazax, Lənkəran, Masallı, Zaqatala, Balakən Folklor
Paytaxtı, Şəki, İsmayıllı, Quba, Göygöl, Abşeron müvafiq olaraq
Sənətkarlıq Paytaxtı olmuşdur. 2015-ci ildə Şamaxı Ədəbiyyat Paytaxtı,
Qax isə Milli Mətbəx Paytaxtı elan edilmişdir. Bu da təbii olaraq region-
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larda yalnız konkret məkana məxsus mədəniyyət dəyərlərinin qorunması
və inkişafına yeni şərait yaradır. Önəmli cəhətlərdən biri də budur ki, Bakı
şəhərində “Bölgələrdən paytaxta” adlı layihəyə start verilmişdir. İndiyə
qədər respublikanın 11 rayonunun mədəniyyət kollektivlərinin proqramları
Bakının ən nüfuzlu tamaşa salonlarında göstərilmiş və böyük marağa səbəb
olmuşdur. 

Şübhəsiz ki, Azərbaycanda mədəniyyət şəbəkəsinin fəaliyyətinin
müasir tələblər səviyyəsində qurulması yüksək ixtisaslı kadrlar olmadan
mümkün deyildir. Belə bir mərhələdə bütün təhsil pillələrini özündə ehtiva
edən Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının, Azərbaycan Turizm və Menec-
ment Universitetinin yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tam
əminliklə bildirirəm ki, uzaqgörənliklə qəbul edilmiş bu qərarlar
mədəniyyət və turizm sahəsinin bilikli, yeni dünyagörüşlü kadrlarla təmin
olunmasında müstəsna rol oynayacaqdır. 

Xalqımızın milli mədəni dəyərlərinin qorunması, təbliği, gələcək
nəsillərə çatdırılması daim diqqət mərkəzindədir. Bu sahədə Dövlət
Proqramının icrasına uyğun olaraq 18 dekabr 2014-cü il tarixində
imzalanmış Fərmanla nazirliyin yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı
və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin yaradılması əhəmiyyətli addımlardan
biridir. Bu, bizə imkan yaradır ki, milli-tarixi, mədəni irsimiz ciddi nəzarət
altında olsun, gələcək nəsillərə bütün məzmunu ilə çatdırılsın. Eyni za-
manda, düşünürük ki, tarix və mədəniyyət abidələrinin etibarlı qorunma
mühitinin təminatı üçün qanunvericilikdə qaydaların sərtləşdirməsi zərurəti
vardır.

2014 və 2015-ci illərdə ölkəmizə 2 milyondan çox turist gəlmişdir.
Sadə hesablamaya görə, ötən illər ərzində turizm xidmətlərindən ölkəmizin
maliyyə dövriyyəsinə ən azı 1 milyard manat həcmində vəsaitlər daxil
olmuşdur. Hazırda turistlər üçün viza rejiminin sadələşdirilməsi, yeni turist
qarşılama yerlərinin yaradılması, ilboyu turizmin təşkili, Azərbaycanın tur-
izm potensialının dünyanın ən məşhur televiziya kanallarında tanıdılması
istiqamətində fəaliyyətlər davam etdirilir. Ölkədə daxili turizmin inkişafı
da yeni mərhələ qarşısındadır. Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən 9-11-
ci siniflərdə təhsil alan şagirdlərin ölkə üzrə turist səfərlərini təşkil üçün
“Ölkəmizi tanıyaq” adlı layihə həyata keçirilmişdir. Marşrutlara 4 mindən
çox yeniyetmə qatılmışdır. İnanıram ki, “Ölkəmizi tanıyaq” marşrutu
gələcək illərdə daha geniş miqyas alacaq. Azərbaycanı yeni nəsillərə
sevdirmək, tanıtmaq, onları milli tarixi kökə, zəngin təbiətə bağlamaq
mənəvi intellektual formalaşmanın əyani vasitəsidir.

Son illərdə ölkəmizin regionlarına gələn həm yerli, həm də xarici
turistlərin sayının artmasının əsas səbəblərindən biri də orada infrastruk-

Azərbaycanda turizmin inkişaf meyarları
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turun təkmilləşdirilməsidir. Bu regionlarda yeni yollar çəkilmiş, mövcud
yollar bərpa edilmişdir. Həyata keçirilən infrastruktur layihələrinin
reallaşması nəticəsində bölgələrdə müasir kurort və yerləşdirmə obyektləri
yaradılmışdır. Ölkəmizdə turizm infrastrukturunun müasir standartlara
uyğunlaşdırılması, mövcud turizm məhsullarının təkmilləşdirilməsi, yeni
məhsulun yaradılması turizmin daimi inkişafına imkan verir. Azərbaycanda
ən mükəmməl turizm layihələrindən olan “Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kom-
pleksi respublikamızda dağ-xizək idmanı və digər qış idman növlərinin
inkişafı üçün gözəl nümunədir. Bu örnək nümunə özəl sektor tərəfindən
Qəbələdə analoji “Tufandağ” turizm mərkəzinin yaradılmasına təkan
vermişdir. Layihələrin həyata keçirilməsi müvafiq bölgələrdə iş yerlərin
artırılmasına səbəb olmuşdur. “Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksinin
istifadəyə verilməsinə ilə də vətəndaşların və xarici turistlərin regiona axını
müşahidə edilir. İstirahətə və idmanla təmasda olmağa gələnlərin sayı il
ərzində yüz minlərlə ölçülür.

Ölkəmiz dünyanın mədəniyyət və mədəniyyətlərarası dialoq
mərkəzlərindən birinə çevrilmiş və bu siyasətin nəticəsi olaraq xalqımızın
çoxəsrlik tolerant və digər xalqlarla birlikdə sülh şəraitində yaşamaq dünya
sivilizasiyaları arasında münasibətlərin tənzimlənməsinə və inkişafına
töhfə vermişdir. 2010-cu ildə BMT Baş Assambleyasında elan edilən
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu bu gün Bakıda həyata
keçirilən qlobal layihədir. 2015-ci ilin may ayının 18-19-da Bakıda 3-cü
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilmişdir. Bu gün
dünya xalqlarının Forumun ideyaları ətrafında birləşməyə çağırışı
Azərbaycana məxsus olmaqla bərabər, dünyanın UNESCO, BMT-nin Siv-
ilizasiyalar Alyansı, Dünya Turizm Təşkilatı, Avropa Şurası, ISESCO kimi
nüfuzlu təşkilatları bu ideyanın carçısı qismində çıxış etmişlər. 

2015-ci ildə təşkil olunan birinci Avropa Oyunları üçün Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi gələn hər bir turistə xalqımızın ən gözəl mənəvi
cəhətləri, qonaqpərvərliyi, mədəni dəyərləri və tarixi ilə yaxından tanış
olmaları üçün hər cür şərait yaratmış və ölkə turizminin canlanmasına
dəstək olmuşdur. 

Nəticədə, Azərbaycan turizmi sürətlə inkişaf edir. Son dövrlərdə tur-
izm infrastrukturu yaradılması sahəsində Bakıda və regionlarda böyük işlər
görülmüşdür. Ölkədə müxtəlif turizm tədbirləri keçirilir, turizm
şirkətlərinin sayı çoxalır. Qış turizminin inkişafı üçün yeni-yeni infrastruk-
tur layihələri üzərində işlər aparılır. Beləliklə, Azərbaycan turizmi 2020-
2025-ci illər dövründə ölkə iqtisadiyyatında dəyərli töhvə verməyə və
iqtisadi səmərəliliyi artırmağa hazır olacaqdır. 

Əbülfəs Qarayev
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Turizmin Ulubey’e Etkilerinin Yerel Halk Algısında
Değerlendirilmesi

Turizmin Ulubey’e təsirlərinin Yerli Xalq anlayışında
qiymətləndirilməsi

Evaluation of the Effects of Tourism in Local People’s 
Perception in Ulubey

Abstract: Ulubey canyon which has been formed on the Uşak-Banaz
Plateau composed of lacustrine clay, sandstone and limely stone layers al-
ternately presents a distinctive environment in terms of geologic, topo-
graphic and geomorphologic properties and flora and fauna. It can be seen
different attractions such as karstic coniform features and cultural values
along the valley.

The study is intended to measure the effects of tourism in Ulubey ac-
coding to perception of the local people. For this purpose, a questionnaire
that is used “simple random sampling” method was applied to the local
people in Ulubey. The type of survey is the 5-point Likert scale application.
The survey consists of 26 questions and 2 sections. The results were ana-
lyzed by using SPSS 15.0 program. In addition, the findings converted into
tables according to the above-mentioned criteria and have been interpreted
the corresponding sections. This research can support to the local govern-
ment as a literature to plan for sustainable tourism applications.

Keywords: Ulubey, Tourism, Local People, The effects of Tourism

Xülasə: Ege Bölgəsində Uşak-Banaz platforması üzərində qumdaşı
və gil qatlarından ibarət göl depoları və əhəng daşı qatlarının periodik
olaraq yer dəyiştirməsi nəticəsində formalaşan Ulubəy kanyonu, istər mor-
foloji quruluşu, istərsə də flora və fauna baxımından turizm üçün olduqca
diqqət cəlb edən bir ərazidir.

Bu tədqiqat Ulubəy kanyonu və ətrafında planlaşdırılan turist

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы
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təcrübələrinin təsirlərinin qiymətləndirilməsinə yönəlmişdir. Qiymətləndir -
mə, yerli xalq düşüncəsi ilə əlaqədar olaraq hazırlanmışdır. Bu məqsədlə,
Rastlantısal örnəkləmə metodu ilə Ulubəydə yerli əhali arasında sorğu
keçirilmişdir. Anket, 26 sualdan və 2 bölmədən ibarət olan 5-li likert
miqyas tətbiqidir. Qiymətləndirmələr zamanı “frekans paylanması, orta-
lama və standart yayılma, cronbach alpha” kimi statistiksəl təhlillərdən
faydalanılmışdır. Bu statistik təhlillər, SPSS 15.0 proqramı
ilə qiymətləndirilərək cədvəl və qrafiklərdə öz əksini tapmışdır. Tədqiqatın
nəticəsi Ulubəydəki potensial turizm planlaşdırılması nöqteyi-nəzərindən
əlaqəli yerlərdə istinad kimi istifadə edilə bilər. 

Açar sözlər: Ulubəy, turizm, yerli əhali, turizmin təsirləri

BULGULAR
Ulubey kanyonu ve yakın çevresinde planlanan turistik uygulamaların

etkilerinin değerlendirilmesi, yerel halk algısına bağlı olarak yapılmıştır.
Bu amaçla, Rastlantısal örnekleme yöntemiyle Ulubey yerel halkına 26
sorudan ve 2 bölümden oluşan 5 li likert ölçek uygulanmıştır. Anket; “cin-
siyet, yaş, eğitim seviyesi, meslek, turizmle uğraşılan iş türü” gibi
değerlendirme kriterleri içeren demografik kısım ve “turizmin Ulubey’e
olası etkilerinin yerel halk algısına bağlı olarak değelendirilmesine” yöne-
lik sorulardan oluşmaktadır. Değerlendirmeler için “frekans dağılımı, or-
talama ve standart sapma, cronbach alpha gibi istatistiksel analizlerden
faydalanılmıştır. Bu istatistiksel analizler, SPSS 15.0 programıyla değerlen -
dirilmiş olup ilgili bölümlerde tablo ve grafiklerle ifade edilmiştir. 

1. Turizmin Ulubey’e Olumlu Etkileri
Turizmin Ulubey’e olumlu etkilerine ilişkin yerel halk görüşlerinin

tanımlayıcı istatistikleri incelendiğinde (Şekil 1), katılımcıların genel ola -
rak “Ulubey’de gelişecek turizmin olumlu etkilerinin olacağını” düşün -
dükleri anlaşılır (1,55).

Raziye Çakicioğlu Oban
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1.1. Demografik Değişkenlere Göre Ulubey’de Turizmin Olumlu
Etkileri

1.1. 1. Cinsiyete Göre Turizmin Olumlu Etkileri 
Turizmin olumlu etkilerine ilişkin ortalamaya göre kadınların 1,39,

erkeklerin ise 1,59 oranında turizmin olumlu etkilerine inandıkları
görülmektedir (Şekil 2). Katılımcıların cinsiyetleri ile turizmin olumlu etk-
ileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı “bağımsız
örneklem t-testi” ile incelenmiştir. T-testi sonucunda cinsiyetler arasında
anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir [p=0,054>0,05]. Sonuç olarak,
turizmin olumlu etkisi cinsiyete göre değişkenlik göstermemektedir.

Turizmin Ulubey’e təsirlərinin Yerli Xalq anlayışında 
qiymətləndirilməsi
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Şekil 1: Turizmin Ulubey’e olumlu etkilerine ilişkin standart sapma



1.1. 2. Yaş Gruplarına Göre Turizmin Olumlu Etkileri 
Yaş değişkeni ile turizmin olumlu etkileri arasındaki ilişkide

katılımcıların turizmden olumlu etkilenme düzeyi ortalaması; 18 yaş ve
altında 1,23; 19-29 yaş arasında 1,47, 30-39 yaş arasında 1,45; 40-49 yaş
arasında 1,71; 50 yaş ve üzerinde 1,65’tir. Katılımcıların yaş grupları ile
turizmden olumlu etkilenme düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark olup olmadığı yine “tek yönlü Anova testi” ile ölçülmüştür. Teste
göre, turizmin olumlu etkisinin yaş gruplarına göre değişkenlik
göstermediği anlaşılmıştır [p=0,19>0,05]. Başka bir ifadeyle tüm yaş
gruplarına mensup katılımcılar, turizmin Ulubey’e olumlu katkı
sağlayacağını düşünmektedirler.

Raziye Çakicioğlu Oban
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Şekil 2: Katılımcıların cinsiyete göre turizmden olumlu etkilenme
düzeyleri

Şekil 3: Katılımcıların yaş gruplarına göre turizmden olumlu etkilenme
düzeyleri

1.1. 3. Eğitim Düzeyine Göre Turizmin Olumlu Etkileri 
Eğitim düzeyi ile turizmin olumlu etkileri arasındaki analiz sonu-

cunda, okur-yazarların turizmden olumlu etkilenme düzeyi ortalaması 1;
ilkokul mezunlarının 1,68; ilköğretim mezunlarının 1,4; lise ve dengi okul
mezunlarının 1,57; yüksekokul-üniversite mezunlarının 1,49; yüksek lisans
mezunlarının ise 1,77 olarak bulunmuştur. Bu durumda Ulubey’de
gelişecek turizmden en fazla yüksek lisans mezunlarının, sonrasında ise



ilkokul ile lise ve dengi okul mezunlarının olumlu etkilendiği söylenebilir.
Ancak katılımcıların eğitim durumları ile turizmden olumlu etkilenme
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı “tek
yönlü Anova testi” ile sorgulanmış ve anlamlı bir fark bulunmamıştır
[p=0,41>0,05]. Bu da Ulubey’de yerel halk için turizmin olumlu etkisinin
öğrenim durumuna göre belirgin bir farklılık göstermediğini ifade etmek-
tedir.

Turizmin Ulubey’e təsirlərinin Yerli Xalq anlayışında 
qiymətləndirilməsi
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Şekil 4:  Katılımcıların eğitim düzeyine göre turizmden olumlu 
etkilenme düzeyleri

1.1. 4. Mesleklere Göre Turizmin Olumlu Etkileri 
Meslek değişkeni ile turizmin olumlu etkileri arasındaki ilişki

incelendiğinde (Şekil 4); devlet memuru olanların turizmden olumlu etk-
ilenme düzeylerinin 1,47; işçilerin 1,8; esnafın 1,49; ev hanımlarının 1,32;
emeklilerin 1,70; diğer meslek grubuna mensup katılımcıların ise 1,49
olduğu görülür. Bu da söz konusu meslek gruplarına mensup katılımcıların,
turizmin Ulubey’e olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını göstermekte-
dir. Katılımcıların meslek durumları ile turizmden olumlu etkilenme düzey-
leri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığına
bakıldığında ise “tek yönlü Anova testi” sonucunda, [p=0,097>0,05]
bulunmuştur. Bu da turizmin olumlu etkisinin meslek durumuna göre
anlamlı bir değişkenlik göstermediğini ortaya koymaktadır.



2. Turizmin Ulubey’e Olumsuz Etkileri
Araştırmaya katılanların turizmin Ulubey’e olumsuz etkilerine ilişkin

görüşlerinin tanımlayıcı istatistikleri incelendiğinde, katılımcıların 3,66
oranında Ulubey’de gelişecek turizmin olumsuz etkilerinin olacağını
düşünmedikleri anlaşılır (Şekil 6).

Raziye Çakicioğlu Oban
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Şekil 5:  Katılımcıların meslek gruplarına göre turizmden olumlu etk-
ilenme düzeyleri



1.2. Demografik Değişkenlere Göre Turizmin Ulubey’de Olumsuz
Etkileri

2.1.1. Cinsiyete Göre Turizmin Olumsuz Etkileri 
Cinsiyet değişkeni ile turizmin olumsuz etkileri arasındaki ilişki

değerlendirildiğinde, gerek kadınların (3,79) ve gerekse erkeklerin (3, 29)
olumsuz düşünmediği anlaşılır (Şekil 7). Ancak kadın ve erkeklerin tur-
izmin olumsuz etkilerine karşı düşüncelerinde istatistiksel olarak anlamlı
bir fark olup olmadığını anlamak için yapılan “bağımsız örneklem t-testi”
sonucunda böyle bir farklılık olduğu tespit edilmiştir [p=0,002<0,05]. Yani,
turizmin olumsuz etkisi cinsiyete göre değişkenlik göstermektedir. Erkekler
turizmin Ulubey’e olumsuz etkisi konusunda kararsızken, kadınlar, turizm
gelişiminin Ulubey’i olumsuz etkilemeyeceğini düşünmektedirler.

Turizmin Ulubey’e təsirlərinin Yerli Xalq anlayışında 
qiymətləndirilməsi
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Şekil 6: Ulubey’de turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilerine ilişkin 
standart sapma 

Şekil 7:  Katılımcıların cinsiyete göre turizmden olumsuz etkilenme
düzeyleri



2.1. 2. Yaş Gruplarına Göre Turizmin Olumsuz Etkileri 
Yaş değişkeni ile turizmin olumsuz etkileri arasındaki ilişkiye göre,

18 yaş ve altı katılımcıların turizmden olumsuz etkilenme düzeyi
ortalaması 2,93; 19-29 yaş arasındakilerin 3,49, 30-39 yaş arasındakilerin
3,84; 40-49 yaş arasındakilerin 3,67; 50 yaş ve üzerindekilerin ise 3,77
bulunmuştur. Katılımcıların yaş grupları ile turizmden olumsuz etkilenme
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı “ tek
yönlü Anova testi” ile analiz edilmiştir [p=0,087>0,05]. Analiz sonucuna
göre, turizmin olumsuz etkisinin yaş gruplarına göre değişkenlik
göstermediği anlaşılmıştır. Başka bir ifadeyle, her yaş grubu, turizmin
Ulubey’e olumsuz katkı sağlayacağını düşünmemektedirler.

Raziye Çakicioğlu Oban
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Şekil 8:  Katılımcıların cinsiyete göre turizmden olumsuz etkilenme
düzeyleri

Şekil 9:  Katılımcıların yaş gruplarına göre turizmden olumsuz etk-
ilenme düzeyleri



2.1.3. Eğitim Düzeyine Göre Turizmin Olumsuz Etkileri 
Eğitim durumu değişkeni ile turizmin olumsuz etkileri arasındaki ilişki;

okur-yazarlarda 4,45; ilkokul mezunlarında 3,59; ilköğretim mezunlarında
4,10; lise ve dengi bir okuldan mezun olanlarda 3,52; yüksekokul-universite
mezunlarında 3,50; yüksek lisans mezunlarında 3,75 olarak bulunmuştur
(Şekil 10). Katılımcılar, Ulubey’de gelişecek turizmin olumsuz etkilerinin
olacağını düşünmemektedirler. Katılımcıların eğitim durumları ile turizmden
olumlu etkilenme düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup
olmadığı “tek yönlü Anova testi” ile araştırılmış ve [p=0,057>0,05] bulun -
muştur. Bu da turizmin olumsuz etkisinin öğrenim durumuna göre değiş -
kenlik göstermediğni ortaya koymaktadır.

Turizmin Ulubey’e təsirlərinin Yerli Xalq anlayışında 
qiymətləndirilməsi
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Şekil 10:  Katılımcıların yaş gruplarına göre turizmden olumsuz 
etkilenme düzeyleri

Şekil 11:  Katılımcıların eğitim seviyesine göre turizmden olumsuz 
etkilenme düzeyleri



2.1. 4. Mesleklere Göre Turizmin Olumsuz Etkileri 
Meslek değişkeni ile turizmin olumsuz etkileri arasındaki ilişki, devlet

memurlarında 3,76; işçilerde 3,84, esnafda 3,86; ev hanımlarında 3,78;
emeklilerde 3,77; diğer meslek gruplarında ise 3,28 olarak bulunmuştur.
Tüm meslek gruplarına mensup katılımcılar, turizmin Ulubey’e olumsuz
etki yapacağını düşünmemektedirler. “Tek yönlü Anova testi” sonucuna
göre de [p=0,036>0,05] turizmin olumsuz etkisi meslek durumuna göre
değişkenlik göstermemektedir.

Raziye Çakicioğlu Oban
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Şekil 12:  Katılımcıların eğitim seviyesine göre turizmden olumsuz etk-
ilenme düzeyleri



Turizmin Ulubey’e təsirlərinin Yerli Xalq anlayışında 
qiymətləndirilməsi
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Şekil 13:  Katılımcıların meslek gruplarına göre turizmden olumsuz 
etkilenme düzeyleri

Şekil 14:  Katılımcıların meslek gruplarına göre turizmden olumsuz 
etkilenme düzeyleri



SONUÇ

Ulubey ve çevresi, kendine has doğal ve kültürel görünümüyle turizm
açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin turizmle başarılı
bir şekilde değerlendirilebilmesi, yerel halkın bu konudaki bilinç düzeyi
ile yakından ilişkilidir. Başka bir deyişle, yerel halkın Ulubey’de turizmin
etkilerinin farkındalığı, sürdürülebilir turizm uygulamaları için yönlendirici
olabilecektir. 

Bu çalışma, “cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek” gibi değişkenlere
göre “ yerel halkın Ulubey’deki turizmin etkilerini nasıl değerlendirdiğini
ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu amaçla Ulubey’de uygulanan “yerel halk
anketinden” aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Turizmin Ulubey’e olumlu etkilerine ilişkin yerel halk görüşlerinin
tanımlayıcı istatistikleri incelendiğinde (Şekil 1), katılımcıların genel ola-
rak “Ulubey’de gelişecek turizmin olumlu etkilerinin olacağını”
düşündükleri anlaşılır (1,55). Ayrıca “cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek”
gibi değişkenlere göre yerel halkın Ulubey’deki turizmin etkilerini genel
olarak olumlu değerlendirdiği anlaşılmıştır. Bu durum, yerel halkin Ulu-
bey’deki turizm potansiyelinin farkında olması ve turizm uygulamalarının
meydana getirdiği etkileri doğru değerlendirebilmesiyle ilgili olabilir. Öyle
ki, turizm hareketlenmesine bağlı olarak çeşitli projelerin yapılmaya
başlanması, turistik ziyaretlerin yerleşimde sosyal ve ekonomik canlanma
meydana getirmesi, olumlu etki sonucunu yerel halk anketine bağlı olarak
doğrulamıştır.

Raziye Çakicioğlu Oban

24



KAYNAKLAR

1. ATALAY, İbrahim.-YILMAZ, Özer.-YILMAZ, Fatma., (2004). Ulu-
bey-Banaz Kanyonunun Oluşumunda Neo Tekton ik Hareketlerin Et-
kileri, 3. Türk Roman Coğrafya Akademik Semineri, 15-24 Eylül
2004, s. 101-109, Balıkesir.

2. ATALAY, İbrahim (2013). Doğa Bilimleri Sözlüğü, Meta Basım,
İzmir.

3. KOÇAN, Nurhan (2011). “Uşak’ta Tarihi Çevrenin Korunması ve Uy-
gulamalar”, II. Uşak Sempozyumu, 13-15 Ekim 2011, Cilt I, S:45-61,
Uşak Valiliği, Uşak İli Kalkınma Vakfı Yay. Uşak.

4. MARTI (2013). Bölge Proje Üretiyor, Kalkınmanın Çarkları Hızla
Dönüyor, “Ulubey Kanyonu, Dünyanın En Büyük İkinci Kanyonu”,
Zafer Kalkınma Ajansı, Kurumsal Dergisi, ISSN:1303-0272, Ekim
2013, Yıl:3, Sayı:7, S:44-47, Kütahya. 

5. OBAN, Raziye ÇAKICIOĞLU (2009). “Tourist Developments in the
Sleeping Valley (Muğla-Milas) according to the Opinions of the Local
People”, Journal of Tourism Challenges and Trends, Mountain
Tourism, Volume II, No.1, S:125-136. Editura Universitara Bucureşti,
2009. ISSN: 1844-9743.

6. OBAN, Raziye ÇAKICIOĞLU (2013). “Yerel Halkın Kültürel Miras
Alanlarına İlişkin Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi: Karşıyaka Örneği”, 2.
Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu, 6,7,8 Kasım 2013, s: 89-105,
Karşıyaka Belediyesi, İzmir. 

7. OBAN, Raziye ÇAKICIOĞLU (2014). Yerel Halkın Kültürel Miras
Alanlarına Olan Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi: Buca. Geleneksel Buca
Çalıştayı, Dokuz Eylül Buca’yı Konuşuyor, 5-6 Mayıs 2014, Buca-
İzmir.

8. OBAN, Raziye ÇAKICIOĞLU (2014). Turizm Konusunda Yerel
Halkın Bilinç Düzeyinin Önemi, Yeni Türkiye 59, Türk Eğitimi Özel
Sayısı, Mayıs, Haziran 2014, Yıl 10, Sayı 59, s: 1234-1243, ISSN:
1300-4174.

9. OBAN, Raziye ÇAKICIOĞLU (2015). Ulubey’de Yerel Halkın Tur-
izme Katkılarının Değerlendirilmesi, The Evaluation of the Contribu-
tion of Local People to the Tourism in Ulubey, I. International Research
Congress on Social Sciences, 02-06 Mai 2015,International University
of Sarajevo; Sarajevo / Bosnia and Herzegovina.

10. SEMERCİ, Bekir (2013). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ulubey Tarihi,
Başsaray Matbaası, ISBN:978-605-63549-0-8, SS.111, İzmir.

Turizmin Ulubey’e təsirlərinin Yerli Xalq anlayışında 
qiymətləndirilməsi

25



11. TÜRKYILMAZ, Şuayip (2011). “Murat Dağı, Ulubey Kanyonları ve
Uşak Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi, II. Uşak Sem-
pozyumu, 13-15 Ekim 2011, Cilt I, S:101-105, Uşak Valiliği, Uşak İli
Kalkınma Vakfı Yay. 

12. UŞAK SEMPOZYUMU (2001). 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sem-
pozyumu-1 (Dünü, Bugünü, Yarını), 25-27 Ekim 2001, Cilt 1, ss.564;
Uşaklılar Eğitim ve Kültür Vakfı Yay. Umut Matbaası, ISBN: 975-
96468-3-8, İstanbul.

13. UŞAK İL KÜLTÜR VE TURİZM ENVANTERİ (2005). Uşak Tari-
hçesi ve Ören Yerleri, Tarihi ve Kültürel Değerleri, Uşak Valiliği, İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdare Müdürlüğü Yay. Ss:75,
Uşak.

14. YALÇINLAR, İsmail, 1955, “Banaz Çayı Havzası ve Uşak Civarında
Bünye ve Morfoloji Araştırmaları”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 13-
14’den Ayrı Basım, s.57-89, İstanbul.

15. ZAFER KALKINMA AJANSI (2012). “Ulubey Kanyonları Alternatif
Turizm Potansiyelinin Tespiti, Turizm Fiziksel Planlaması” Proje
Kitapçığı, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Yay. Uşak, Ocak 2012.

Raziye Çakicioğlu Oban

26



UOT-9:91:910.4 

Rəhman SƏFƏROV
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

r.safarov@tourism.edu.az 

Aviaçarter və müntəzəm reyslərin turizm xidmətlərində rolu
və əsas fərqliliklərinin təhlili

The role of the aircharter and regular flights on the tourism
serves and

analysis of its main differences

Роль чартерных и регулярных авиарейсов в туристических
услугах и анализ их основных различительных особенностей

Abstract: The main advantage of the air transport is its speed. How-
ever, movements by air transport are getting cheaper at the modern society
as a result of the increasing number of passengers. 

Differences between regular and charter flights separate markets of
these institutions from each other which they serve. While charter flights
mainly serve tourist market, regular flights are especially belong to busi-
nessmen and passengers who are compelled to travel under any circum-
stances.

Competition between regular and charter flights has created a chance
for regular flights in order to prepare their charter institutions. Thus, regular
flights have succeeded to enter a charter market by using their spare occu-
pancies. 

Key words: Air transport, regular flights, charter flights, tourism
serves

Резюме: Основным преимуществом воздушного транспорта яв-
ляется скорость. Однако, чрезмерное увеличение пассажирских пере-
возок в современных условиях способствует удешевлению перевозок
по воздушным линиям. 

Различия между регулярными и чартерными рейсами отличают
рынки услуг этих фирм. Регулярные рейсы в большинстве случаев об-
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служивают бизнесменов и пассажиров, согласных путешествовать
при любых условиях, тогда как чартерные рейсы в основном обслу-
живают туристические рынки.

Соперничество между регулярными и чартерными рейсами спо-
собствует созданию регулярным рейсам своих чартерных предприя-
тий. Таким образом, оценивая своих неиспользованных объемов,
регулярные рейсы получают возможность вхождения в чартерный
рынок.

Ключевые слова: воздушный транспорт, регулярные рейсы, чар-
терные рейсы, туристические услуги.

Beynəlxalq turizm sənayesi fövqəlmilli hava yolları, otel və səyahət
firmalarının birləşməsindən yaranır. Turizm sənayesinin bu 3 sektoru
beynəlxalq turizm bazarında birləşmiş bir sistem daxilində fəaliyyət
göstərirlər. Hava yollarının yerləşdirmə müəssisələrində ortaqlıq payları
vardır və çox vaxt hava yollarının sahibliyi altındakı otellər tur operatorları
ilə yaxın əlaqə içindədir.

Müxtəlif məhsul və xidmətlər turist tərəfindən istər səyahət müddə -
tində, istərsə cəlb etmə mərkəzindəki gecələmə müddətində istehlak olunur.
Məhsul ixracatında olduğunun əksinə, turizmdə məhsul və xidmətlər ixrac
edilməz. İstehlakçı yəni turist idxal edilir. Turist, xidmət və məhsulun təq -
dim olunduğu yerə gətirilir (5). Bu xüsusiyyət səbəbi ilə turizm tədiyyə
balansı daxilində və beynəlxalq ticarətdə görünməyən ixracata daxil edilir.
Turizmdə nəqliyyatın istiqaməti və istehlakın reallaşdırıldığı yer beynəl -
xalq ticarətin əksinədir. Turizm, birbaşa turist tərəfindən və istehsal yerində
edilən istehlak və ixracatdır (1). Tamamı ilə bir-birindən fərqli turis məh -
sulları biri digərinin əvəz edicisidir və ayrılmaz bir bütünlük əmələ
gətirirlər. 

Müntəzəm reyslər və onların turizm xidmətlərində rolu: Kütləvi
turizmin başladığı 1950-ci illərdən etibarən başlayan hava nəqliyyatı, xüsu -
silə dənizlər arası əlaqə və ya uzaq məsafəli səyahət imkanlarını inkişaf
etdirən bir daşımacılık növüdür. Paket tur olaraq adlandırılan və yer
xidmətlərini də daxilində əhatə edən mütəşəkkil səyahətlər, vaxt ami li nə
əhəmiyyət verən insanların ən çox seçdiyi nəqliyyat növüdür. Eyni vaxtda
ən bahalı nəqliyyat növüdür (2; 5). Turizm və hava yolları əlaqələrinin
başladığı tarixdən müasir dövrə qədər daima inkişafı, hər 2 sektorun da ye-
nilik və inkişafa açıq və bir birinə asılı olmasından yaranmışdır.  

Turizmdə nəqliyyat növünə olan tələbə təsir edən qiymət, şəxsi gəlir,
təhlükəsizlik, sürət, komfort, vaxtında daşıma, turizm bazarına uzaqlıq və
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ölkələrin təbii-coğrafi xüsusiyyətləri kimi amillər müasir dövrdə böyük
əhəmiyyət əldə etmiş və turizm marketinqində təsirli olmuşdur. Müasir
dövrün şərtlərində hava yollarının əhəmiyyəti, turizm və nəqliyyat
baxımından diqqətə alındığında bu şəkildə xülasə edilə bilir. 

– Turizm səyahətlərində tələb yaradıcı xüsusiyyəti və komfortu ilə,
vaxtı dəyərli olan müasir dövr insanına arzuladığı səyahət növünü təqdim
etməkdir. 

– Şəxsə etibar və komfort verən xüsusiyyətləri ilə, aktiv istehsal
proseslərini bitirmiş və boş vaxtı çox olan yaşlı insanların əmələ gətirdiyi
3-cü yaş qrupu turizm hərəkətləri inkişaf etdirmişdir. 

– Ümumiyyətlə gəziləcək yerlərin çox olmasından dolayı, intensiv
bir proqrama sahib olan və dolayısı ilə zamanın çox qiymətli olduğu, yaxşı
və diqqətli bir mütəşəkkilliyi vacib bilən paket turların və kütləvi
ekskursiyaların ən çox seçilən səyahət növü olmasına səbəb olmuşdur. 

– Tələbin az olduğu dövrlərdə sezon xarici və az qiymət tətbiqi ilə,
turizm sezonunu uzatmaq və elastikləşdirmək baxımından turizm tələbinə
birbaşa təsir edir.   

Müntəzəm reyslər nizamlayan hava yolları şirkətləri, bazardakı
rəqabət vəziyyətinə görə, özəl qiymətlər tətbiq edərək mövcud bazardakı
hissələrini saxlayırlar. Bununla birlikdə, yeni bazarlarda rəqabət mühiti
axtarmağa səy göstərirkən, xüsusilə beynəlxalq xətlərdə birdən çox qiymət
növü tətbiq edərək, qiymətləri cəlbedici səviyyəyə gətirməyə səy
göstərirlər. 

Hava nəqliyyatının iki mühüm elementini müntəzəm reyslər ilə çarter
reysləri əmələ gətirir. 

a) Müntəzəm reyslər. Şəxslərin və ya yüklərin, hava nəqliyyat
vasitələri ilə müəyyən qovşaqlar üzərində müəyyən bir plan və tarifəyə
uyğun olaraq daşınmasıdır. Müntəzəm reyslər xidmət rəqabəti əsasına bağlı
olaraq işləyirlər. Həcmləri və marketinq xərcləri yüksək, sərnişin yükləmə
amilləri isə azalır. Tarifələri əvvəlcədən müəyyən edilmişdir. Hava yolları
idarələri tarifələrindəki uçuşları reallaşdırmaqla vəzifəlidirlər. 

b) Çarter reyslər (özəl icarə). Şəxslərin və yüklərin hava nəqliyyat
vasitələri ilə, tarifəli səfərlər xaricində daşınmasıdır. Tələb əmələ
gəldiyində səfər edən və daha çox turizm tələbinə və bazarına xidmət verən
charter müəssisələri qiymət rəqabəti əsasına görə işləyirlər. Marketinq
xərclər az, sərnişin yükləmə amilləri isə çoxdur. 

Müntəzəm reyslər ilə çarter reyslər arasındakı fərqlər bu müəssisələrin
xidmət verdikləri bazarları bir-birindən ayırır. Müntəzəm reyslər daha çox
biznesmenlərə və hər şərt altında səyahət etmək məcburiyətində olan
sərnişinlərə, çarter reyslər isə daha çox turist bazarına xidmət edir.

Aviaçarter və müntəzəm reyslərin turizm xidmətlərində rolu və əsas
fərqliliklərinin təhlili
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Müntəzəm reyslər və çarter reysləri arasındakı rəqabət, müntəzəm reyslərin
öz çarter müəssisələrini hazırlamaqlarına şərait yaratmışdır (3). Beləliklə,
müntəzəm reyslər istifadə olunmayan həcmlərini dəyərləndirərək, çarter
bazarına girməyə müvəffəq olmuşlar. 

Çarter reyslər və onların turizm xidmətlərində rolu: Çarter reyslər
1950-ci illərdə dünyadakı hava yolları şirkətlərinin illik cəmi ton-km-sinin
təxmini olaraq ancaq 3-5 %-ni təşkil edirdi. Çarter reyslərlə əlaqəli inkişaf
1950-ci illərdən sonra başlamış və 1960-cı illərdə sürətlənmişdir. Xüsusilə
Amerikada Şimali Atlantik xəttində müntəzəm və çarter reyslər
nizamlanırdı. Əvvəl qısa məsafəli olan bu səfərlər daha sonra uzun məsafəli
daşımacılıq bazarlarına yayıldı. Amerikada charter səfərlərin başlamasına
1938-ci ildə icazə verilmişdir.  

1968-ci ildə hər şeyin daxil olduğu paket turlar üçün çarter reyslər isti -
fadə olunmağa başladı (Inclusive Tour Charter-ITC). Bu növ nəqliyyat, gecə -
ləmə, qidalanma, yerli nəqliyyat xərcləri, muzey yerləri kimi giriş məvacib-
lərini əhatə edən paket tətillərdir (2). Tətil bazarının bu inkişafı Amerikada
charter səfərlərini edən müəssisələrin sürətlə inkişafına səbəb oldu. 

Avropada hava nəqliyyatı ITC-lə ilə birlikdə öz çarter reyslərini
başlattılar. Britaniyadakı çarter reysləri tərəfindən nizamlanan ITC-lərin
1950-ci illərin əvvəlində inkişafını Skandinaviya, Almaniya və digər
Avropa ölkələri izlədi. Bu çarter şirkətləri şimal və qərbi Avropa ölkələri
arasında xüsusilə İspaniya, İtaliya kimi aralıq dənizi ölkələrinə, daha az
nisbətdə də Yunanıstan, Balkan ölkələri və Tunisə sərnişin daşıdılar. 

Bu inkişaf 1965-dən sonra çarter şirkətlərinin ən müasir təchizata
sahib jet (sürət) təyyyarələri istifadə etməyə başlaması ilə xeyli sürətləndi.
1965 və 1973-cü illər arasında Avropadakı ITC yol sıxlığı ildə orta hesabla
25 % artım göstərdi (4). Bu nisbət Avropada müntəzəm daxili xəttin 2 qatını
keçmişdir. Daha sonra Avropada hava yolları şirkətləri Afrika və Uzaq
Şərqə də səfərlər başlattı.

Avropada 1980-ci illərdə çarter reysləri edən firmalar, cəmi sərnişin
sayının 80-90 %-ini daşıyaraq müntəzəm reys edən firmaların fəaliy yət lə -
rini azaltmışdı. Xüsusilə İspaniya-Skandinaviya, Britaniya-Almaniya-Hol-
landiya-İspaniya istiqamətlərində çarter reyslərin sıx olduğu görülür. Yaxın
dövrlərə qədər də Avropadakı ən böyük hava yoları bazarı Britaniya ilə İs-
paniya arasında idi. 1989-cu ildə bi istiqamətdə səyahət edən 11.1 mil yon
sərnişinin təxmini olaraq 9 milyonu (80 %) çarter səfərləri seçirdilər (2).

Çarter reyslər üçün təyyarə icarə fəaliyyətləti müxtəlif formalarda
tətbiq olunur. 

Tam çarter: Bu vəziyyətdə təyyarənin bütün oturacaqları tək bir tur
operatoruna icarəyə verilir. Rezervasiya riski icarə edən şirkətə aitdir. 
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Yarım çarter: Bu vəziyyətdə charter firması təyyarənin oturacaq -
larını hissələrə ayıraraq birdən çox tur operatoruna icarə yoluna gidir. Hər
icarəçi firma öz icarə etdiyi qədər oturacağın rezervasiya riskini daşıyır. 

Oturacaq çarter: Fövqəl bir vəziyyətdir. Çarter firmaları müəyyən
tarixlərdə uçuş edəcəyini bildirir və səyahət agentliklərindən oturacaqlarını
müəyyən bir sərnişin hissəsinə (məsələn işçilərə) satmasını tələb edə bilir.
Bu vəziyyətdə təyyarənin rezervasiya riski tamamı ilə çarter firmasının
üzərində olur.  

Cədvəl 1: Çarter hava daşımacılığının bölgüsü
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 Qruplar Xüsusiyy tl ri 

1 Hava taksiçiliyi  
(Air taxi) 

Az oturacaq h cmi olan hava 
n qliyyat vasit l ri il  edilir 

2 Xüsusi m qs dli çarter 
s f rl ri  
(own use charter flights) 

tini t yyar ni icar y  
götür xs v  ya t yir.  
Bu pul s rd  

 
3 

Ortaq laq li qruplara 
yön f rl ri  
(Affinity group charter 
flights) 

Ortaq laq li bir qrup (mü yy n bir 
t  d rn k v  s.) üçün 
icar y  götürülür 

4 T l b  çarter s f rl ri  
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Son illərdə dünyada hava yolları sənayesində yaşanan sürətli dəyişim
nəticəsində, dövlət dəstəyi nəzarətindəki bir çox bayraq daşıyıcı hava
yolları firması özəlləşdirilmişdir. Hava yolları bazarı, sivil havacılıkda
yaşanan bu dəyişim nəticəsində az maya dəyərli daşıyıcıların rəqabətinə
açılmışdır.

Son illərdə turizmin inkişafı ilə birgə çarter reyslərin təşkili və inkişafi
da görülür. Çarter və müntəzəm reyslər arasındakı bəzi fərqliliklər
aşağıdakılardır.

Cədvəl 2: Müntəzəm və çarter reyslər arasındakı fərqliliklər 

Avropada 2001-ci ildə 7 ədət olan az maya dəyərli hava yolları
firmalarının sayı 2004-cü ildə 47-yə yüksəlmişdir. Avropa bazarında az
maya dəyərli daşıyıcılar ilə uçan sərnişinlərin təxminən 60 %-ini tətilcilər,
40 %-ini isə iş səyahətlərinə çıxanlar təşkil edir. 

Avropada müntəzəm reyslər arasında görülən birləşmə fəaliyyətləri,
az maya dəyərli daşıyıcılar arasında da görülür. Bu birləşmələrin ən
əhəmiyyətlisi bir Skandinaviya ittifaqı deyə biləcəyimiz Norwegian, Ster-
ling və Flynordic birgəliyidir. Almaniyada Germanwings, Star qrupunun
az maya dəyərli daşıyıcısı bazarda yer alır.

ABŞ-da az maya dəyərli daşıyıcılar çətin günlər keçirikən, Asyadakı
daşıyıcıların inkişafı davam edir. 

Dünyadakı az maya dəyərli hava yolları firmalarından bəzilərinin

Rəhman Səfərov
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xüsusiyyətləri, 
EasyJet. 1995-ci ildə qurulan EasJet 3727 işləyən ilə Avropanın ən

böyük az maya dəyərli daşıyıcısıdır. 2004-cü ildə 24.3 milyon sərnişin
daşımışdır. 71-i Boeing737 və 21-i Airbus A319 olmaq üzrə 92 təyyarəyə
sahiptir. 44 hava limanından 153 uçuş xəttində xidmət verən EasyJet 2004-
cu ildə 84.5 %-lik rezervasiya nisbəti reallaşdıraraq 62.2 milyon pound
qazanc əldə etmişdir. 2004-cü ildə 95.7 % rezervasiya internet üzərindən
edilmişdir. 

Ryanair. 16 fərqli ölkədə 2300 işləyən ilə 154 xəttə fəaliyyət göstərir.
Hamısı Boeing737 tipindəki 72 təyyarə ilə xidmət verir. Rezervasiya
nisbəti illik 81 % olan Ryanair dəqiqlik baxımından 93 % olan dəqiqlik
nisbəti ilə Avropanın ən dəqiq havayolu şirkətidir. 

Soutwest Airlines. Amerikada 60 hava limanına ildə 60 milyondan
çox sərnişin daşıyan, təxmini olalaq 420 təyyarəsi olan Amerikanın ən
böyük daxili xət daşıyıcısıdır. 

Nəticədə hava nəqliyyatının ən böyük üstünlüyü sürətidir, bu da
məhdud zamanları olanların çox uzun bir müddətdə gediləbiləcək yerlərə
asanca çatmalarını təmin etməkdir. Bir Jumbo jet 1000 km-yə yaxın sürət
edəbilirkən, süpersonik təyyarələr saatda 1950 km-ye çatabilməkdə, Con-
corde isə London-New York arasında 6 saatlık səyahəti 3 saata azaltmışdır. 

Sürətlə birlikdə təyyarələrin sərnişin həcmlərinin də xeyli artırılmış
olması, təyyarələrin həcm baxımından böyüməsi ilə birlikdə, hava
nəqliyyatı ilə hərəkət ucuzlaşmışdır. Bununla birlikdə, hava nəqliyyatında
ən təsirli inkişaf, səyahətə çixanların normal səfərlərdən böyük həcmdə
daha ucuza daşındıkları charter uçuşlarının səbəb olduğu inkişafdır.   
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Aviaçarter və müntəzəm reyslərin turizm xidmətlərində rolu və əsas
fərqliliklərinin təhlili
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Azərbaycanın sərhədyanı dağlıq və dağətəyi regionunda əhalinin 
həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində turizm-rekreasiya
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The effectiveness of tourist-recreational use of resources to improve 
the living standards in the border of Azerbaijan`s 

mountainous and foothill region

Полезность использования туристско-рекреационных ресурсов 
в улучшении уровня жизни населения приграничного

горного и предгорного региона Азербайджана

Abstract: The problem of the working population in the border areas
to improve the quality of their life through the use of recreational resources
were devoted to the development of tourism.

Material improvement of the living standards and employment stra-
tegy were adopted by the government to ensure that the programs were
analyzed and tourism, medium and large population in the mountainous
border areas, tourist-recreational resources were.

Key words: in border areas, residential, tourism and recreation, em-
ployment, living standards

Резюме: Статья посвящена проблемам работающего в пригра-
ничных районах с целью улучшения качество жизни с использова-
нием имеющихся ресурсов и развитием туризма. 

В материале дан анализ Государственных Программ по развитию
туристско-рекреационных ресурсов для улучшения уровня жизни и
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повышения занятости населения, проживающего в горных пригра-
ничных районах.

Ключевые слова: приграничные территории, расселение, ту-
ризм и рекреасия, занятость, уровень жизни населения.

Kütləvi turizm cəmiyyətin sosial həyatını təkbaşına dəyişdirmək
iqtidarında deyildir. Buna şəhərləşmə, sənayeləşmə, əmək miqrasiyası kimi
bir çox sosial amillər də paralel şəkildə təsir edirlər. Turizmin inkişafı ilə
əlaqədar olaraq bölgələrdə əhali mövsümdən asılı olaraq kənardan gələn
turistlərin və mövsümi işçilərin hesabına artır. Bu zaman isə ərzaq
məhsullarına, yanacaq materiallarına və ümumən sosial-mədəni servisə
olan tələbat artır. Deməli, turizm fəaliyyəti yerli iqtisadiyyatın inkişafına
birbaşa təsir göstərir, məşğulluq səviyyəsini artırır.

XX əsrdə dünya əhalisi beş dəfə artmış, xarici turistlərin sayı 2014-
cü ildə 1,2 milyarda yaxınlaşmışdır. Xarici gəlmə turistlər arasında
turizmdə daha fəal olan inkişaf etmiş ölkələrin şəhər əhalisi üstünlük təşkil
etmişdir. Sənayeləşmə ilə paralel şəkildə artan şəhərləşmə prosesi şəhər
əhalisinin kənd və digər qeyri-ənənəvi turizm formalarına (macəra, idman,
gəzinti turizmi) meylini artırır. Statistikaya görə, əhali artdıqca turizmə
meyl artır, azaldıqca azalır. Lakin burada əhalinin maddi rifahının
yüksəlməsi amilini yaddan çıxarmaq lazım deyil. Belə ki, məhz insanların
maddi imkanları artdıqca, onların sosial-mədəni tələbatları da artır, turizm
məhsullarının əldə edilməsi həcmi xeyli yüksəlir. Şəhər əhalisi kənd
əhalisinə nisbətən daha çox gəlirə malik olduğu, ünsiyyət qıtlığı, stress
aldığı və təbiətdən uzaq qaldığı üçün onların turizmdə iştirakı yüksəkdir.

Azərbaycanın şimal, şimal-qərb və şimal-şərq bölgələri əhali artımı
(təbii artım) baxımından çoxdan diqqət mərkəzində olmuşdur. Son 25-30
il ərzində Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsinin dinamikasında artım
meyilləri nəzərə çarpsa da, yüksək və orta dağlıq ərazilərdə, xüsusilə
sərhədyanı ərazilərdə olan yaşayış məntəqələrində bu göstərici xeyli
aşağıdır. Belə ki, istehsal və sosial sfera infarstruktur sahələri ilə zəif təmin
olunmuş bu ərazilər əhalinin, xüsusilə, gənclərin 1950-ci illərdən etibarən
başqa ərazilərə miqrasiya etmələri ilə müşahidə olunur.

Yüksək dağlıq ərazilərdə qeyri-relyef ekzotikliyi və iqlim
komfortluğu şəraitinin kənd yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırmasına mane
olması, mövcud təbii şərait və təbii ehtiyatlardan zəif istifadə edilməsi, bu
ərazilərdə mədəni, iqtisadi amillər əlverişsiz məskunlaşma şəraiti yaradır.
Əhalinin artması, yaşayış səviyyəsinin və həyat şəraitinin inkişafında və
turizmin inkişaf istiqamətlərində əmək ehtiyatlarından istifadə edilməsində

Azərbaycanın sərhədyanı dağlıq və dağətəyi regionunda əhalinin həyat səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində turizm-rekreasiya ehtiyatlarından istifadənin səmərəliyi
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problemlər yaradan başlıca səbəblər sosial-iqtisadi istiqamətlərin [2]
zəminliyini və gərginliyini yaratmış olur. İstənilən regionun inkişafının
əsas göstəricisi olan sosial-iqtisadi zəminlər inkişafın mövcud səviyyəsidir.
Odur ki, məqsədə çatmaq üçün strateji əhəmiyyətə malik iki məsələyə
aydınlıq gətirilməlidir. Səviyyələri sovetlər birliyi dövründə yaranmış
fərqləri ləğv etmək və ya nisbətən azaltmaq, bölgələrin müstəqil
Azərbaycan dönəmində meydana çıxan fərqləri aradan götürmək [3]. Bu
ərazilərin magistral şosse və dəmir yollarından uzaqda yerləşməsi bölgənin
inkişafına mənfi təsir edən amillərdən biri kimi qiymətləndirilir. Qeyd
olunmalıdır ki, dağlıq ərazilərdə kəndlər qədimdən salınmış yollar ətrafında
yerləşir. Bu ərazilərdə dağlıq regionların turizm və rekreasiya
ehtiyatlarından istifadə digər ərazilərə nisbətən zəifdir. Baxmayaraq ki, bu
ərazilərdə turizm sənayesinin inkişafı üçün lazımi rekreasiya ehtiyatları
vardır. Bu ərazilər cəlbedici təbiət abidələri, irsi, mədəni tarixi incilər, dini,
fəlsəfi abidələr kompleksləri ilə zəngindir. 

Turizmin spesifik fəaliyyəti ondan ibarətdir ki, bu fəliyyət təbii
ehtiyatların istifadəsinə yönəlib. Təbii ehtiyatlar öz xarakterinə görə min-
eral, su, torpaq, iqlim, bioloji və günəş enerjisi resurslarına bölünür. Tur-
izm-rekreasiya ehtiyatlarına səmərəli və qayğı ilə münasibətin bəslənməsi,
bunların mühafizəsi və artırılması Ümumdünya Turizm Təşkilatının qəbul
etdiyi Turizm Xartiyası, Turizmin Qlobal Etik məcəlləsində bəyan edilib
və beynəlxalq turizm konvensiyaları ilə tövsiyyə edilib. Bir çox hallarda
məhz turizm təbiət ehtiyatlarından istifadənin katalizatoru, istirahətin,
sağlamlaşmanın sosial amili, xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşma,
şəxsiyyətin inkişafı, sosial tarazlıq və siyasi stabillik əlamətidir. Turzm
sahəsinin mövcudluğu və davamlı inkişafı cəmiyyətin iqtisadi, siyasi və
sosial stabillikdən, eləcə də inkişaf etmiş turizm infrastrukturundan, zəngin
və istifadəsi mümkün olan turizm-rekreasiya ehtiyatlarından asılıdır.

Bunlarla bərabər tarixi dövrlərə nəzər salsaq görərik ki, bu prosesləri
həll etmək üçün bir sıra dövlətlərin bir araya gəlməsi daha effəktli nəticələr
verər. Bu məqsədlə, xarici ölkə investorlarının sərhədyanı regionların tur-
izm sənayesinə kapital qoyuluşunu həvəsləndirmək üçün maliyyə
yatırımlarına dövlət təminatının olması ilə yanaşı geniş reklam
kampaniyalarının keçirilməsinə ehtiyac duyulur. 

Problemi qismən də olsa aradan götürmək və regionlarda dayanıqlı
inkişafa çatmaq üçün yerlərdə demoqrafik inkişafı və əhalinin həyat
səviyyəsini yaxşılaşdırmaq istiqamətində dövlət strategiyasına müvafiq
proqramlar hazırlanmalı və bu tədbirlər daim nəzarətdə saxlanılmalıdır.
Əsasən turizmin yeni sahəsi olan ekoturizm, xüsusilə də kənd yaşıl turizmi
üzrə əməli işlərin Azərbaycanda tədbiqi daha məqsədəuyğun olardı. 

Məmməd Sadixov, Qəhrəman Yusupov, Tural Salifov
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Turistlərin sosial statusu əsasən onların gəlirləri, tutduğu vəzifə və
cəmiyyətdə çalışdıqları sahədə qazandıqları ad ilə ölçülür. Məhz bu
göstəricilər turistlərin sosial statusuna görə elit, kütlə və sosial turizminə
bölünməsinə şərait yaradır. Beynəlxalq turizmdə təmsil olunan əsas əhali
kütləvi turizmi təmsil edən orta təbəqədən təşkil olunmuşdur. Onların ucuz
və standart tələblərinə (standart turlar, kütləvi qrup səfərləri, tətil
kəndlərində istirahət, 2-3 ulduzlu hotel və restoran xidmətləri)
uyğunlaşdırılan bu turizm daha çox yayılır. Ölkədə turizmin inkişafı ailə
vəziyyətilə bağlı olduğu kimi, ailənin də durumu ölkənin sosial-iqtisadi
siyasətinə uyğundur.

Respublikamızın qeyri-bərabər ərazi əmək bölgüsü prosesində
formalaşan təsərrüfat sahələrinin səmərəli təşkilnə nail olmaq üçün regional
siyasətin həyata keçirilməsi tələb olunur. Regional siyasətin həyata
keçirilməsi ölkənin müxtəlif bölgələri arasında, xüsusən sərhədyanı dağlıq
ərazilərlə düzən ərazilər arasında yaranmış sosial-iqtisadi fərqlərin aradan
qaldırılmasına köməklik edir. 2004-2008, 2009-2013 və 2014-2018-ci illəri
əhatə edən “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi
inkişafına dair” Dövlət Proqramları ölkədə həyata keçirilən davamlı sosial-
iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsi hesab olunur. Belə ki,
2004-2013-cü illər ərzində respublikada ümumi daxili məhsul 3,2 dəfə, o
cümlədən qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə, sənaye 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,5
dəfə, investisiyalar 6,5 dəfə, əhalinin gəlirləri 6,5 dəfə, orta aylq əmək
haqqı 5,5 dəfə artmışdır. Dövlət Proqramları müəyyən problemlərin aradan
qaldırılması üçün əlverişli mühit yaratsa da, mövcud vəziyyəti tam həll edə
bilməmişdir. Dövlət Proqramları qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına,
regionlarda kommunal xidmətlərin və sosial infrastruktur təminatının
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da
yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin
artırılmasına və yeni iş yerlərinin açılmasına, nəticədə əhalinin
məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına
yönəldilsə də bu tədbirlər əsas etibarilə rayon mərkəzlərini və iri yaşayış
məntəqələrini əhatə edir. Əhalisinin sayına və ərazisinin kiçikliyinə görə
seçilən, xüsusilə, yüksək dağlıq ərazilərdə və sərhədboyu bölgələrdə olan
yaşayış məntəqələri bu proqramdan uzaq qalmışdır. Lakin onu da qeyd
etmək lazımdır ki, 2014-2025-ci illəri əhatə edən “Azərbaycan
Respublikasında əhali sakinliyi və demoqrafik inkişaf sahəsində Dövlət
Proqramı” çərçivəsində əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə sərhədyanı və dağlıq ərazilərdə yaşayan ailələrə (üç və daha çox
uşaqlı ailələrə), xüsusilə, gənc ailələrə güzəştli ipoteka kreditlərinin
verilməsi nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı aztəminatlı, çoxuşaqlı və nata-
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mam ailələrin əlverişli şərtlərlə sosial təyinatlı mənzillərlə təmin olunması
da planlaşdırılmışdır.

Ümumiyyətlə, regionun sosial-iqtisadi inkişafı anlayışına, həmçinin
əhalinin həyat mədəniyyəti kimi çətin ölçülə bilən substansiya da və dağlıq,
dağətəyi kimi turizm-rekreasiya ehtiyatları ilə yaxşı təmin olunmuş
bölgələri də daxildir. Regionların iqtisadi inkişafının dinamikası yalnız
həmin regionların əhalisinin həyat səviyyəsinin mədəniyyətinin
zənginləşdirilməsi şəraitində mümkündür. Regionun sosial-iqtisadi
inkişafının müsbət dinamikası o halda ola bilir ki, bütün digər bərabər
şərtlər daxilində hər bir vətəndaşın şəxsi azadlığı, o cümlədən iqtisadiyyat
sahəsində azadlığı genişlənir [5].

Ərazi rekreasiya potensialının inkişafı tendensiyasının ərazi
rekreasiya sistemləri çərçivəsində tədqiqatını bir sıra xarici müəlliflər
aparıblar. Tədqiqatlar göstərir ki, turizmin inkişafı konkret ərazi-inzibati
vahidlərin sosial problemlərin həllinə köməklik göstərir. Turizmin inkişafı
nəticəsində bir çox regionda yüksək maaşlı yeni iş yerləri açılır ki, bu da
normal həyat səviyyəsinə şərait yaradır. Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi
ölkənin tədiyyə balansının yaxşılaşmasına gətirir. Tənzimlənən turist
axınının cəlb edilməsi xidmət sahəsinin inkişafına və yüksəkixtisaslı
kadrların hazırlanmasının təkmilləşdirilməsi, qabaqçıl texnologiyaların
cəlb edilməsinə imkan yaradır [9,10].

Müasir şəraitdə işçi qüvvəsindən istifadə respublikamızın ən mühüm
problemlərindən biridir. Bu gün respublikamızda ən vacib vəzifələrfən biri
ondan ibarətdir ki, öz vətəndaşlarını iş yerləri ilə təmin edə bilsin, bununla
da sosial vəziyyətlərini yaxşılaşdırsın və bu istiqamətdə dövlətimiz
tərəfindən mühüm işlər görülür. Belə ki, dövlətin qarşısında yeni iş
yerlərinin açılması və köhnə istehsal sahələrinin bərpası və yerləşdirilməsi
ilə bağlı məsələlərin həllinin vacibliyini ön plana çəkmək olar. Bu isə irəli
gələn tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün sahələr arasında daha çox əmək
tutumlu olan, ölkə daxilində tələbatı olan, material və əmək ehtiyatları olan,
regionlarda inkişafı daha tez mümkün olan sənaye məhsulları istehsal edən
sahələrin açılması və yaradılması regionlarda olduqca vacib və daha
məqsədəuyğundur [6].

Nüfuzlu tədqiqatçıların rəyinə görə, turizm sahəsi regional sosial-iqti-
sadi inkişafa münasibətdə marketinq funksiyasını yerinə yetirir. Bununla
da iqtisadiyyatın inkişafında olan nöqsanları üzə çıxarır və regional
məhsula tələbatı yüksəldir [9,10].

Yeni iş yerlərinin açılması və əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin
edilməsi istiqamətində regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət
Proqramları ilə yanaşı 2006-2015-ci illəri əhatə edən “Azərbaycan
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Respublikasının Məşğulluq Strategiyası” və 2007-2010-cu illəri əhatə edən
“Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata
keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” da qəbul edilmişdir. Bu problemlərlə
yanaşı 2002-ci ildən etibarən ölkə üzrə 2014-cü ilə kimi daxili və xarici
turizmin inkişafı istiqamətində qəbul edilən Dövlət layihə və proqramları
da kənarda qalmamışdır. Həyata keçirilən tədbirlərin əsas məqsədi əmək
ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə etməklə əhalinin sərfəli
məşğulluğunun təmin edilməsindən ibarətdir. Nəticə etibarilə regionlarda
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına yönəlmiş yeni müəssisələr yaradılmış,
yerli əhali işlə təmin olunmuşdur. Lakin bu tədbirlər əsasən iri yaşayış
məntəqələrini əhatə edirdi. Yüksək dağlıq sərhədyanı ərazilərdə isə əhalinin
məşğulluq səviyyəsində demək olar ki, dəyişiklik müşahidə olunmamışdır.

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikaslnda 120355 yeni iş yeri
açılmışdır ki, onun da 79.5%-i daimi iş yerləri olmuşdur. Daimi iş
yerlərinin 59.9%-i yalnız Abşeron və Aran iqtisadi-coğrafi rayonlarının,
yerdə qalan 9.9% Gəncə-Qazax, 8.1% Naxçıvan, 5.7% Lənkəran, 4.8%
Şəki-Zaqatala, 3.4% Quba-Xaçmaz, 2.8% Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonların
payına düşmüşdür. Yeni iş yerlərinin açılmasına sosial-iqtisadi layihələr,
sahibkarlara göstərilən dövlət qayğısı və onlara yaradılan əlverişli şərait
olmuşdur.

Ölkəmizin hər regionu özünün spesifik xüsusiyyətlərinə və
problemlərinə malikdir. Bunlar təbii, sosial-siyasi, demoqrafik və digər
amillər ola bilər. Təbii-coqrafi və siyasi xüsusiyyətlərinə görə regionlar
təbii-iqlim və ekstremal zonalara, dənizkənarı və sərhədyanı regionlara,
habelə ölkənin əsas ərazisindən ayrılmış regionlar kimi təsnifləşdirilir. Bu
cür bölgü turizm-rekreasiya potensiallarını istifadə etməklə tələb olunan
uyğun inkişaf strtegiyasını həyata keçirmək imkanı yaradır. Bu zaman re-
gionun nəinki potensialını qiymətləndirmək imkanı yaranır, eyni zamanda
sosial-iqtisadi inkişafın zəif tərəflərini müəyyən etmək olur.

Respublikamızın bölgələrində əhalinin sosial-iqtisadi inkişaf
səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün məhsuldar qüvvələrin səmərəli sahə və
ərazi təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu problemlərin həlli regionlarda
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə və əmək ehtiyatlarından daha
səmərəli istifadəyə köməklik edər. Sərhədyanı ərazilərdə əhalinin həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər digər bölgələrlə
müqayisədə daha zəif olduğu üçün aşağıda qeyd olunmuş tədbirlərin həyata
keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik:

- Təbii resurslardan səmərəli istifadə və ixrac yönümlü məhsulların
istehsalına əsaslanmaqla yeni iş yerlərinin yaradılması;

- Əhali məskunlaşmasını qorumaq üçün hər bir regionun ayrılıqda

Azərbaycanın sərhədyanı dağlıq və dağətəyi regionunda əhalinin həyat səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində turizm-rekreasiya ehtiyatlarından istifadənin səmərəliyi
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əsas inkişaf istiqamətlərinin müəyyən olunması;
– Sərhədyanı və dağlıq, dağətəyi bölgələrdə əhali məşğulluğu təmin

olunmalı;
– Regionun tarazlı inkişaf strategiyası hazırlanmalı və s.
Nəticə olaraq qeyd olunmalıdır ki, son zamanlar Azərbaycanın şimal-

şərq, şimal-qərb və Naxçıvan MR-sı ərazilərində əhalinin məşğulluğu
istiqamətində turizm-rekreasiya ehtiyatlarının təsərrüfata cəlb edilməsi
baxımından kiçik və orta biznesin inkişafı yolunda böyük işlər görülür. 
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Some theoretical and practical issues in tourism

Xülasə: Məqalədə turizmlə bağlı bəzi nəzəri və praktiki məsələlərə
toxunulmaqdadır. Burada müəllif turizm tələbinin analizini aparır,
ümumiyyətlə turizm sektorunda baş verən məsələlərə toxunur. Turizm sek-
torunun formalaşması və bu sektorun xüsusiyyətləri də məqalədə təhlil
edilir. 

Açar sözlər: turizm, iqtisadi inkişaf, tələb, xüsusiyyət

Abstract: In this paper, some theoretical and practical issues associ-
ated with tourism are considered. Here, the author carries out an analysis
of the demand for tourism, the tourism industry generally refers to matters
occurring. Features of the formation of the tourism sector, and this sector
is analyzed in the article.

Keywords: tourism, economic development, requirements, specifi-
cations

Анализ спроса на туризм
Развитие образования спроса на туризм зависит от определенных

социально-экономических и физических факторов. Эти факторы раз-
личаются в зависимости от социального и экономического положения
общин, регионом их проживания которое со временем меняется.

Расположение в определении цены спроса, цены на другие то-
вары или услуги, доходы, изменения в потребительском выборе и
предпочтениях являются факторами, которые вызывают изменения в
спросе. Эти факторы подвластны изменить туристическую кривую
спроса. Однако в связи с особенностями туризма принятие во внима-
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ние неэкономических факторов является обязательным с тем чтобы
провести реалистичный анализ. Эти факторы могут быть суммиро-
ваны следующим образом.

● Свободное время
● Расстояние
● Психологические факторы
● Демографические характеристики
● Изменения в транспортно-коммуникационных технологиях
● Неожиданные политические и природные изменения
● Принадлежность общего уровня цен и сравнительных ценовых из-

менений
● Изменения в валютных курсах
● Обеспечение легкости передвижения или введения ограничений 
● Изменения в мышлениях качества туристических продуктов
● Изменения на распределение прибыли и уровень доходов на душу

населения
● Сезонные особенности туризма
● Реклама и внедрение
● Интерес
● Притягательность мест пребывания и особенности предложения
● Изменения в условиях здоровья и безопасности
● Мода и престиж
● Культурные свойства

Туристический сектор
Теоретически, все товары и услуги, которые считаются потенци-

ально и фактически использованы в индустрии туризма, туристиче-
ский сектор невозможно изолировать от других секторов экономики.
Теоретически считается, что все товары и услуги используются ин-
дустрией туризма в потенциальных и фактических целях. В связи с
этим невозможно изолировать туристический сектор от других сек-
торов экономики. Другими словами туристический сектор может
определяться как «классификация международных типов по всем от-
раслям экономической деятельности» и не является само по себе про-
изводственной сферой.

Наряду с тем, что не возможно точно определить сферу туристи-
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ческого сектора, можно сказать, что частичное или прямое производ-
ство товаров и услуг со стороны местных и зарубежных туристов по-
требляя производственные товары и услуги, производство которых
состоит из промышленной и торговой деятельности входит в эту
сферу. В некоторых случаях эта сфера может производить продажу
лицам, выезжающим из страны. 

Описание сферы туризма
Туристские ресурсы являются мощным потенциалом для полно-

ценного и качественного отдыха граждан, пропаганды здорового об-
раза жизни. Туризм это эффективный инструмент преодоления
кризисных явлений, способствующий активизации социально-эконо-
мического развития регионов.

Туризм - это одна из важнейших сфер деятельности современной
экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и по-
вышение качества жизни населения. При этом в отличие от многих
других отраслей экономики туризм не приводит к истощению при-
родных ресурсов. Будучи экспортоориентированной сферой, туризм
проявляет большую стабильность по сравнению с другими отраслями
в условиях неустойчивой ситуации на мировых рынках.

Одним из первых заявлений связанных с туристической отрас-
лью в 1884 году сделал Джозеф Стандер и путем концептуального
восприятия проблемы, объяснил своё мнение по поводу индустрии
туризма следующим образом: «Индустрия туризма как экономическая
деятельность направлена на использование выгод от визита иностран-
цев. Этот сектор, не занимается доставкой товара к потребителю, а
принимает потребителя на месте производства. Потребитель преодо-
левает этот путь чтобы воспользоваться товарами которые не могут
быть доставлены. Погода, горы, климат элементы которые до сих пор
небыли воспользованны, трансформируются индустрией туризма в
экономическое благо (1). 

Формирование туристического сектора
Сектор туризма это - сектор в котором могут соединиться вместе

большое количество различных производственных подразделений.
Противопоставление различных особенностей производственных
подразделений в этой области увеличении рабочего цикла способ-
ствует развитию новых рынков. Благодаря этой особенности туризм,
привлекает все больше и больше внимания становясь ведущей отрас-
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Turizmin bəzi nəzəri və praktiki məsələləri 

43



лью экономики.
Отличающиеся между собою эти производственные подразделе-

ния, несмотря на различие особенностей формирования, входят в со-
став туристской индустрии. Кратко перечислим их:

– Жилые объекты
– Туристические агентства
– Предприятия продуктов питания и напитков
– Транспортные предприятия
– Сувениры, подарки, изделия ручной работы и т.д. Предприятия

занимающиеся производством и продажей товаров.
– Предприятия занимающиеся анимационной деятельностью 
– Частично или полностью, относящиеся к общественным орга-

низациям туризма
Все секторы экономики обязательно отвечают требованиям ту-

ристического спроса, помимо упомянутых выше областей деятельно-
сти, сектор туризма будет содержать еще некоторые другие
производственные подразделения.

Действительно продукт полученный из различных областей в
сфере туризма переформируется в соответствии со спецификациями.
Однако, согласно характеристике различных продуктов, полученные
товары и услуги должны переформироваться свойствами индустрии
туризма. Соответственно первое из основных секторальных свойств
туристического продукта это то, что он является смешанным продук-
том. 

Еще одна особенность индустрии туризма является в том что она
склонна к механизации и автоматизации. Производство основанное
на обслуживании, в значительной степени исключает замену труда, и
это приводит к возрастающей важности факторов производства.
Таким образом, сектор туризма называется (трудоемким) сектором
производства. Этот процесс, особенно касается эксплуатационного
периода, а в предварительной стадии эксплуатационного периода ин-
тенсивность основного капитала очень высока. Если кратко выразится
то можно сказать что туристический сектор предоставляет особенно-
сти деятельности осуществляемые в инвестиционный период при по-
мощи капитала а в эксплуатационный период трудоемкостью труда.
Помимо этого, вместо неквалифицированного труда лучше обладать
некоторыми качествами трудоемкости труда, которые являются важ-
ным элементом в присутствии необходимости. Потому что характер
труда в индустрии туризма, напрямую влияет на качество предостав-
ляемых услуг (2).
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Сектор туризма может оцениваться как продукт, предлагаемый в
потреблении роскоши. Соответственно, малейшее отрицательное из-
менение в экономической или политической сфере может негативно
повлиять на нее. Именно эта ситуация делает сектор туризма риско-
ванным сектором.

В сфере туризма, производство товаров и услуг, обязательно по-
требляется в то же время, не позволяя запастись им. Туризм является,
прежде всего, невидимым экспортным сектором. Как и в банковской,
страховой сфере, этот продукт не поддается измерению, взвешиванию
и ее невозможно отправить из одного места в другое. В туризме, по-
требитель сам обязан купить турпродукт на месте его производства.

Туристический сектор, в связи с его зависимостью от многих от-
раслей промышленности, развиваясь она создает стимулирующий и
поглощающий эффект. В зависимости от изменения качества и про-
порции спроса на туризм, от размера новых и различных инвестиций
в инфраструктуру, улучшение существующих, увеличение сельскохо-
зяйственного и промышленного производства, повышение качества
коммуникационных и транспортных систем, улучшение торговых и
обслуживающих предприятий развивается параллельно развитию ту-
ризма что и ожидалось предвидеть. Эта ситуация и последствия за-
трудняют в полном смысле измерить экономические аспекты
туристического сектора. Границы сектора туризма и трудности, воз-
никающие при определении сферы полностью преодолеть не пред-
ставляется возможным. Эта трудность проявляется и в определении
туристических продуктов. От того что не возможно полностью опре-
делить компоненты туристического продукта, существуют некоторые
аргументы в определении этого продукта.

Особенности туристического сектора
Являясь трудоемким сектором, туризм – как и другие секторы

обслуживания в процессе мирового развития растет и расширяется.
Общие черты и важности сектора туризма можно сформулиро-

вать следующим образом:
– Повышение ввода валюты в страну
– Обеспечение положительного вклада в платежный баланс
– Так как этот сектор включает интенсивные факторы произво-

дительности труда, создавая широкие направления для новых рабочих
мест и в этом контексте имеет эффект сокращения безработицы в
стране.

– Создание новых налоговых систем в государствах.

Некоторые теоретические и практические аспекты туризма.
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– Параллельно способствует развитию индустрии питания,
строительства и различных секторов экономики (3).

– Развитие регионов и добавление значения в государственную
экономику на прямую связанно с повышением важности туристиче-
ского сектора.

В отличие от других секторов, туризм само по себе не является
целым а состоит из секторальных разделов. Среди видов экономиче-
ской деятельности получая свою долю товара и услуг от транспорта,
коммуникации, проживания, питания и напитков, анимационной дея-
тельности, развлечения и здоровья отраслевая структура является
сложной.

Эта сложная структура организаций в государственном и част-
ном секторах, в связи со сферой туризма показывает соответствие
смешанной экономики. Тем не менее не представляется возможным
ограничить местонахождение между государственным и частным сек-
тором а определить точное место сектора не возможно. Каждая страна
имеет свою собственную экономическую структуру и факторы си-
стемы, влияющие на композиционную структуру индустрии туризма.

Характерные особенности туристического сектора могут быть
перечислены следующим образом (5).

● Туристический сектор происходит в секторе обслуживания, но
из-за его особенностей он также тесно взаимосвязи с другими секто-
рами. Отечественные и зарубежные товары и услуги, проданные ту-
ристам, производятся на различных отраслях деятельности. Иногда
часть производственной базы для туристов продается для потребле-
ния напрямую, а другая часть направлена для других элементов ко-
нечного спроса или промежуточного потребления.

● Основные виды сырья для отраслевого производства природ-
ных, исторических, фольклорных, культурных и цивильных ценно-
стей страны, с точки зрения внешней зависимости сырья низок.
Сектор составляя производство из бесплатных товаров можно сказать
что является создателем среды разработки развития на основе регио-
нальных ресурсов.

● Товары и услуги в сфере туризма механизации сектора и авто-
матизации производства не способствует, необходимость фактора
труда, гораздо больше, чем в других секторах.

● Туристический сектор является производителем товаров и
услуг, обязательно потребляемых на месте производства без возмож-
ности хранения про запас.

● Туризм является сектором чувствительным к социально-эко-
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номическому развитию, политической стабильности государства и из-
менению мировых конъюнктуральных неблагоприятных условий. А
именно негативно сказываясь на изменения структурных конъюнкту-
ральных изменений государства, увеличивают степень среды повы-
шенного риска.

● Эффективность туристического сектора, является выражением
социальной рентабельности. В то же время наряду с экономической
эффективностью создает еще и социальную эффективность.

● Индустрия туризма в решении проблем устранения обязатель-
ных потребностей отделена от отраслевой структуры производства.
Потому что туристское потребление не входит в группу (роскошь,
комфорт, досуг, культура) обязательных потребностей.

● Необходимость сектора адаптироваться на непрерывные изме-
нения в путешествии и туристических потреблениях показывают что,
производство приобретает все более динамичный характер.

● В экономическом поведении спроса и предложения турист-
ского сектора, традиции, мировоззрения, психосоциальные факторы,
социальные структуры, мода, снобизм и особенности личного потреб-
ления играет большую роль.

● Эффективность экономики страны в секторе очень высока.
При малейшем импорте или даже без необходимости импорта за
очень короткое время влияние на предложение иностранной валюты,
пропорционально инвестиционным блокам, рост скорости обеспече-
ния валюты для инвестиционных блоков, высокая пропорциональ-
ность сферы занятости населения, в измерениях государства
увеличение производительности труда, создание источников финан-
сирования, воздействие на добавленную стоимость, эффективность
рационализации и модернизации в других секторах и сбалансирова-
ние функционального развития между регионами раскрывает эконо-
мическую значимость туризма.

Факторы влияющие на увеличение спроса в мировом тури-
стическом секторе.

За последние 50 лет туристическая деятельность резко возросла
и достигла мирового масштаба. По оценкам Всемирного Совета по
Туризму и Путешествиям (WTTC), в 2009 г. в сфере туризма было за-
нято 235,8 миллионов человек или 8,2 % общей численности занятых
в мировой экономике (это примерно один человек из двенадцати ра-
ботающих). Туристская индустрия добавляет в общей сложности 3,6
% в мировой ВВП напрямую и 10,4 % с учетом косвенного воздей-
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ствия. Европейский туризм составляет 2/3 мирового туризма, и ожи-
дается к 2025 году, что эта цифра удвоится. Средиземноморье зани-
мает первое место в мире по посещаемости, и приносит 1/3 дохода от
мирового туризма. Всемирная конференция по прибрежным зонам
(2003 год) официально признала туризм как самую крупную само-
стоятельную отрасль промышленности, которая составляет примерно
5-6% ВНП (валового национального продукта) всех стран. Во многих
прибрежных странах туризм генерирует намного больший процент
ВНП. По прогнозам ВТО, в XXI веке ожидается туристский бум: ко-
личество путешествующих в мире к 2020 г. вырастет до 1,6 миллиарда
человек в г., что обозначает повышение туристических прибытий в
2,4 раза в сравнении с 2000 годом. При этом доходы от туризма по
прогнозам ВТО (всемирной туристской организации) в 2020 году по-
высятся до 2000 миллиардов долларов США (соединенные штаты
Америки). Предполагается, что при ежегодном росте на 8 процентов
число туристических прибытий в Китай достигнет к 2020 г. 137,1 мил-
лиона человек. Вторым по известности туристическим направлением
станут США (102,4 миллиона), Франция (93,3 миллиона.), Испания
(71,0 миллиона.), Гонконг (59,3 миллиона.). Ежедневные расходы ту-
ристов, кроме средств на авиаперевозки, увеличатся до 5 миллиардов
долларов США в день. По прогнозам ВТО, ожидается бурное разви-
тие выездного туризма. Крупнейшими странами-поставщиками тури-
стических потоков станут Германия, Япония, США, Китай,
Велико британия.

Факторы влияющие на увеличение интереса в мировом туристи-
ческом секторе.

– Каждодневное увеличение спроса сектора,
– Большое экономическое развитие из за крупного вклада ино-

странной валюты,
– Средняя продолжительность жизни растет,
– Низкие затраты на возрастание,
– Рост международного туристического спроса,
– Из-за трудоемкости сектора сокращает безработицу. 
Также с каждым годом тенденции и категории потребителей в

отношении незамужних и бездетных пар уделяющих путешествую,
анимации больше времени и распределяя все больше ресурсов в ин-
дустрию туризма растет. Увеличивается число одиноких людей и без-
детных пар. В крупных городах и агломерациях “одиночки”
составляют до половины всего населения. Материально самостоя-
тельные, они не желают обременять себя семейными узами и забо-
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тами. Потребители этого типа отличаются высоким уровнем образо-
вания, стремятся к профессиональному росту, достаточно мобильны
и предъявляют повышенные требования к уровню комфорта и каче-
ству жизни. С недавнего времени они рассматриваются как перспек-
тивная целевая группа туристского рынка. Например, всемирно
известный “Средиземноморский клуб” специально для одиноких
людей открыл пять туристских деревень в Греции, Испании, Италии
и Тунисе, куда семейные пары не допускаются.

Среди других изменений, имеющих отношение к туризму, сле-
дует выделить широкое вовлечение женщин в сферу общественного
труда. Во всех регионах мира растет число женщин, занятых на раз-
ных работах. Многие из них стремятся сделать карьеру: становятся
удачливыми предпринимателями, занимают руководящие посты в го-
сударственных и коммерческих структурах.

Одновременно с повышением роли женщины в современном об-
ществе наступают перемены в ее сознании, образе жизни, происходит
переоценка ценностей. Она позднее вступает в брак, откладывает рож-
дение ребенка, а после его появления возвращается на работу. Жен-
щины получили материальную независимость, а семьи -
дополнительный источник дохода, часть которого может быть направ-
лена на путешествия.

Развитие туризма расширяет потребительские кампании уве-
личивая выбор назначения и процесс бронирования, электронные тех-
нологии, веб-сайты и т.д., завоевывая все большую важность с
уменьшением средней продолжительности рабочего дня при этом уве-
личивается время возможное для затрачивания на отдых.
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Azərbaycanda Turizmin İnkişafında Türkiyə Modelindən 
Faydalanmaq İmkanları

Возможности применения Турецкой моделидля развития 
туризма в Азербайджане

Possible applications of the Turkish model for the development 
of tourism in Azerbaijan

Abstract: Potential development of the tourism sector in Azerbaijan
has been becoming more crucial particularly on light of post-oil period.
Tourism is the one of priority sectors in Azerbaijan. Development of this
sector can positively affect growth in non-oil sector. In this context, learn-
ing foreign experience and listing out implications from different models
to apply to the tourism sector in Azerbaijan is important. Republic of
Turkey is one of leading touristic countries in the world. This paper focuses
on development history and reforms of the tourism sector in Azerbaijan.
The research concludes that using of the Turkish model in our country can
boost tourism sector as one of main priority sectors in the non-oil sphere
in Azerbaijan.

Key words: Tourism, non-oil sector, Azerbaijan, Turkey, public
revenues

Резюме: Падения цен на нефть на мировом рынке вновь активи-
ровал развития не-нефтяного сектора в Азербайджане. В качестве
приоритетного сектора, развития туризма в Азербайджане всегда была
в центре внимания. Развития этого сектора, также значительный сте-
пени связан с изучением опыта стран с развитым туристическим сек-
тором и применением передовой практики в Азербайджане.

В связи с этим, опыт развития сектора туризма в соседней Тур-
ции, является очень важным аспектом для изучения и применения в
Азербайджане. В этом исследовании, политика и реформы для разви-
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тия туристического сектора в Турции, пути и возможности их приме-
нения в Азербайджане было изучено. Исследования показывает, что
применения турецкого опыта в Азербайджане может иметь положи-
тельное влияние на развития туристического сектора в стране.

Ключевые слова: туризм, не-нефтяной сектор, Азербайджан,
Турция, государственные доходы

Türkiyə hökumətinin icra etdiyi müvafiq islahatlar sayəsində bu
ölkədə turizm sektoru 2004-cü ildən etibarən sürətlə inkişaf etməyə
başlayıb. Turizm potensialının artırılmasında xarici turistlərin cləb edilməsi
üçün aparılan təşviqat kampaniyalarının rolu böyük olub. Türkiyədə turizm
sektorunun inkişaf tempi qlobal turizm sənayesinin inkişaf tempindən daha
sürətlidir. Turizmin ÜDM-dəki payı 57.5 TL milyard təşkil edir. Tükiyədə
turizmin müxtəlif alt seqmentlərindən gəlir əldə edən ölkələr siyahısındadır.
Burada turizmin müxtəlif növləri, o cümlədən, qolf turizmi, dağ kurortu,
sağlamlıq və qış turizmi, halal turizm daxildir. Qeyd etmək lazımdır ki,halal
turizm yeni yaranmasına baxmayaraq hazırda dünyada və o cümlədən,
Türkiyədə sürətlə inkişaf edən turizm sahələrindən biridir. 

Istanbul Türkiyənin ən məşhur şəhəridir, ilbəil İstanbula gələn
turistlərin sayı artmaqdadır və hotellərin sayı tələbi qarşılaya bilmir.
Türkiyə hökuməti İstanbula turistik məkan kimi diqqət mərkəzində saxlayır
və eyni zamanda, hökummət investorlara imkan yaradır ki, tələb-təklif
boşluğu aradan qaldırılsın [4. səh.2]. 

Qlobal ÜDM-də səyahət və turizm sənayesinin payı ilbəlil
artmaqdadır və müvafiq göstərici 2012-ci ildə 2.05 trilyon dollar olub,
hansı ki, ÜDM-in 2.9%-ni təşkil edir. Eləcəd də, Türkiyədə turizm
sənayesinin ÜDM-dəki payı artımla müşahidə edilir. Belə ki, 2012-ci ildə
turizmin ÜDM-də payı 32.3 milyard dollar olub, bu da faizlə ifadədə 4%-
dir. 2010-cu ildən etibarən turizm sənayesinin inkişaf tempi artıb. 2011-ci
ildə turizm sənayesinin inkişaf tempi 19.5% olub və bu artım müvafiq
dövrdə ümumi ölkə iqtisadiyyatının inkişafın tempindən daha çox olub.
Bundan əlavə, 2011-ci ildə turizm sektorunun digər sektorlarla qarşılıqlı
olaraq ümumi ölkə iqtisadiyyatına olan töhfəsi 85 milyard dollar olub.
Türkiyədə səyahət və turizm sənayesinin ÜDM-i avtomobil istehsalı,
maliyyə xidmətləri, mədən sənayesi kimi sektorların ÜDM-dən çoxdur.
Turizm sektoru Türkiyə iqtisadiyyatına 1.9 milyon iş yeri verib. Dövlət
sektorundan sonra bu ikinci ən geniş iş yeri təmin edən sektordur. Faizlə
ifadədə, bu yüksək ixtisaslı işçilərin 9%-ni təşkil edir [5. səh. 3]. 

Son səkkiz ildə müşahidə edilən iqtisadi böhrana baxmayaq
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Türkiyəyə gələn turistlərin sayı artımla müşahidə edilir. 2007-2012-ci
illərdə ölkəyə gələn xarici turistlərin sayı 35% artıb. 2012-ci ildə xarici
turistlərin əksəriyyəti almanlar olub. Bundan əlavə, Almanya, Rusiya,
Ukrayna, Bolqarıstan, Gürcüstan və İran kimi ölkələrdən gələn turistlərin
sayı xarici turistlərin ümumi sayında 79% təşkil edib. Daxili turistlərin
sayında da artım müşahidə edilib. 2004-2012-ci illərdə daxili turistlərin
sayı 6 milyondan çox olub. 

Turizm sənayesinin inkişafına dəstək məqsədilə lazımi infrastrukturun
yaradılması istiqamətinə hökumət tərəfindən sektora investisiyalar ayrılıb.
2003-2013-cü illərdə ölkə ərazisində doqquz aeroport tikilib və nəticə
etibarilə, aeroportların ümumi sayı 50-dən çox olub. 

Türkiyə həm beynəlxalq hesabatlarda turizmin inkişafına görə ön də -
dir, həm də region ölkələrini sektorun inkişafına görə əhəmiyyətli dərəcədə
üstələyir. Faktiki olaraq, Türkiyədə hazırda turizm sektorunda yüksək
ixtisaslı işçi qüvvəsi var, həm də xidmətdə aşağı qiymətlər mövcuddur. 

Bundan əlavə, Beynəlxalq Turizm Təşkilatının hesabatına əsasən,
2011-ci ildə Türkiyə 31.5 milyon nəfər olmaqla beynəlxalq turistlərin ən
çox ziyarət etdiyi 6-cı ölkədir. 

Türkiyə hökumətinin turizmin inkişafına dəstək məqsədilə müxtəlif
dövrlərdə həyata keçirdiyi islahatlar aşağıdakı kimidir:

Elektron turizmin tətbiqi
Qloballaşan dünyada informasiya texnologiyalarının inkişafı digər

sektorlarda olduğu kimi turizmdə də elektronlaşmanın əhəmiyyətini artırdı.
Artıq insanlar səyahət etmək istədikləri ölkələrin turistik məkanlarını öz
kompüterində seçərək, səyahət planlarını onun üzərində qurur. Bu isə elek-
tron turizmin sektorun inkişafında olan rolunu artırır. Beləliklə, internet
üzərindən turizmin təşviqi artıq rəqabət qabiliyyətlinə malikdir [1.səh. 5].

Qeyd etmək lazımdır ki, elekton turizmin inkişafında əsas rolu həm
bazarın tələbi, eyni zamanda turizm şirkətləri arasında olan rəqabət
oynayıb. Belə ki, şirkətlər internet vasitəsilə informasiyasının yayılması,
reklam işlərinin həyata keçirilməsi, satış və xidmətlərin göstərilməsi və s.
istifadə edir. Bu artıq müştərinin tələbinə çevrildiyi üçün şirkətlər öz
arasında rəqabət apararaq müştərilərin tələbini yerinə yetirir. Bu zaman
müşahidə edilən başqa bir üstünlük ənənəvi üsullarla müqayisədə
rezervasiyanın daha dəqiq, asan və birbaşa olmasıdır. Bu da müştərinin
aldadılmasının və süni qiymət artımının qarşısını alır. Türkiyədə yerli tur-
izm təşkilatının keçirdiyi sorğuya əsasən, turizm şirkətləri internet
texnologiyalarını əsasən tur proqramlarının təşviqi və satılmasında bir alət
kimi istifadə edir. Sorğunun nəticələrinə əsasən, turizm şirkətləri orta
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hesabla hər 100 müştəridən 57-nə tur paketlər internet üzərindən satır. 

Elektron viza sisteminin tətbiqi
Elektron viza sistemini regionda Türkiyə ilə yanaşı, Gürcüstan da

tətbiq edir və bunun müsbət nəticələri turizm sektorunun inkişafına birbaşa
təsiri ilə müşahidə olunur. Türkiyədə elektron viza turizm və kommersiya
məqsədilə ölkəyə səyahət etmək istəyənlərə verilir.Hər kəs vizanı onlayn
viza forması doldurulduqdan 24 saat ərzində əldə edilə bilər. Viza haqqı
adətən cuzi məbləğdə təyin edilir və bu müxtəlif ölkələrdə fərqli ödənişlərlə
həyata keçirilir. Hazırda Türkiyə elektron vizanı dünyanın 94 ölkəsinin
vətəndaşlarına təqdim edir. Elektron vizanın üstünlüklərindən biri vaxta
qənaət edilməsi və proseduranın asan olmasıdır. Adətən turistlərin səyahət
ölkəsini seçərkən ilk maraqlandığı məsələ vizanın əldə edilməsi və viza
haqqıdır. Turizm sektouna birbaşa təsiri baxımından yanaşdıqda, elektron
viza sisteminin tətbiqi birbaşa olaraq turizmin inkişafına dəstək məqsədilə
hesablanıb. Və rəsmi statistika göstərir ki, Türkiyə regionda ən çox turist
qəbul edən ölkədir, bundan əlavə, hər il ölkəyə daxil olan turist sayı və tur-
izmin ÜDM-dəki payı artan xətt üzrə inkişaf edir. 

Cədvəl 1. Turizmdən əldə edilən illik gəlirlər (x1000 dollar).

Mənbə: Türkiyə Statistika İnstitutu 2015, http://www.turkstat.gov.tr/
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Cədvəldən göründüyü kimi, Türkiyədə son dörd ildə turizmdən əldə
edilən gəlirlər 1.4 dəfə artıb. Bundan əlavə, 2015-ci ilin ilk üç ayında
təqribən 5 milyard dollar gəlir əldə edib. Bu isə, ötən ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə 1.3% artım deməkdir. 2015-ci ildə turistlərin adambaşına
düşən xərclərinin məbləği 911 dollar təşkil edib. 

Subsidiyalar
Türkiyədə beynəlxalq turizm 1960-1980-ci illər ərzində 200,000

nəfərdən 2 milyon nəfərədək artımlar müşahidə edilib və turizmin inkişafı
əsasən bu dövrlərdən etibarən hesablanır. Lakin bir müddət Türkiyə
iqtisadiyyatı beynəlxalq turizmə qapalı olub, daha sonra ölkə iqtisadiyyatı
liberal idarəetmə sistemi ilə inkişaf etməyə başlayıb. 1982-ci ildə “turizmin
təşviqi” haqqında qanuna əsasən sektorun inkişafına dsətək məqsədilə
dövlət büdcəsindən subsidiyalar (məs, hotellərin tikintisi) ayrılıb. Həmin
dövrdə müvafiq tikintinin həyata keçirilməsi üçün xərclərin hətta 80%-ə
yaxın hissəsi hökumət tərəfindən çəkilib. O cümlədən su və qaz kimi kom-
munal xidmətlərin təmin edilməsi kimi infrastrukturun yaradılması
xərclərinin böyük bir hissəsi hökumətin hesabına çəkilib. Bundan əlavə,
1987-ci ildə dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən televiziya reklamları
yayılıb və ilk dəfə ölkəyə bir milyon turist daxil olub. Bu strategiya öz
nəticələri çox gözlətməyib və növbəti iki onillikdə turizm sürətlə inkişaf
etdi. Bundan əlavə, həmin dövrlərdən etibarən, tursitlərin sayı 300%
artımla müşahidə olundu. Hazırda isə Türkiyə dünyanın ən çox ziyarət
edilən ilk altıncı ölkəsidir. Son onillikdə turistlərin sayı üç dəfə artın və
2013-cü ildə ölkəyə gələn turist sayı təqribən 35 milyon nəfər olub. 

İşçilər üçün peşə təlimlərinin təşkili
Türkiyə dünyada turizm ölkəsi kimi tanınır və dünyada ən çox turist

qəbul edən ölkələrdən biridir. Əlbəttə turistlərə yüksək səviyyədə xidmət
göstərilməsi əsas şərtlərdən biridir və bunun üçün personalın peşəkar
olması vacibdir. Türkiyə hökuməti sektora dəstək üçün hərtərəfli tədbirlər
planı icra edib və bunun nəticəsində sektorun davamlı inkişafna nail olub.
Bu planlardan biri 1972-ci ildə “Turizm şirkətləri və turizm şirkətlərinin
assosiasiyası” haqqında qanuna əsasən Türkiyə Turizm Şirkətləri
Assosiasiyası (TURSAB) yaradılıb. Assosiasiyanın əsas vəzifələrinə turizm
şirkətlərinin, o cümlədən personalın peşəkarlığının artırılmasıdır. Müvafiq
qanunvericiliyə əsasən turizm şirkətləri dövlət qeydiyyatdan keçdikdən
sonra TURSAB-a üzv olmaq onlar üçün icbaridir. Bununla turizm şirkətləri
müvafiq qanunvericliyin tələblərinə uyğun fəaliyyət və xidmət göstərə
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bilərlər. Bura turların təşkili, rezervasiya, məlumatlandırma, konfransların
təşkili, turizm şirkətlərinin xidmətlərinin satılması, transport məqsədilə
biletlərin satılması, nəqliyyat vasitələrinin kirayəsi daxildir. Beləliklə, tur-
izm şirkətlərinin fəaliyyət göstərə bilməsi üçün müvafiq qanunvericiliyə
əsasən TURSAB-a üzv olmalı və müvafiq şəkildə personal turizm xid mət -
lərinin yerinə yetirmə qaydaları haqqında təlimlərdən mütləq şəkilə uğurla
keçməlidir. Yəni sahibkar turizm şirkəti yaradarkən şirkətin idarə edilmə -
sindən başlamış xidmətlərin yüksək səviyyədə icra edilməsinə qədər bütün
pro sedurlardan keçməlidir. Bu sa sektorda peşəkar işçi kollektivinin olma -
sında və buna uyğun olaraq xidmətin yüksək səviyyəsindən xəbər verir. 

Bundan əlavə, hazırda Türkiyədə 700-dən çox turizm ixtisası təklif
edən universitet proqramları mövcuddur və bu proqramlarda oxuyan
tələblərin sayı isə təqribən 39,000 tələbədir. Universitet proqramları həm
nəzəri, həm də praktiki biliklər verən tədris metodikası əsasında qurulub.
Belə ki, Türkiyədə turizm sektorunda çalışanlar arasında rəqabət güclüdür,
profesionallıq yüksək səviyyədədir və müvafiq olaraq əmək haqqları
yüksəkdir. 

Daxili avia biletlərin qiymətlərinin tənzimlənməsi
2013-cü ilin ortalarından etibarən Türkiyədə gündəmdə olan mövzu

daxili təyyarə biletləri üçün qiymətlər tavanının müəyyənləşdirilməsi olub.
Buna səbəb ciddi ictimai narazılıq olub. Baxmayaraq ki, qiymətlər tavanı
tətbiq edilrəkən türk avia şirkətləri bunu ciddi etirazla qarşılayıb və
qiymətlərin bazar tərəfindən tənzimləndiyi əsas götürülməli olduqalrını
bildirilib. Nəticədə, Türkiyə Nəqliyyat Nazirliyinin 2014-cü ildəki rəsmi
bəyanatına əsasən, qiymətlər tavanı avia şirkətlərlə birgə müzakirə əsasında
TL 309 təyin edilib [2. səh 1.]. Qeyd etmək lazımdır ki, 2003-ci illə
müqayisədə 2013-cü ildə Türkiyədə daxili avia şirkətlərdən istifadə edən
müştərilərin sayı illik olaraq 8 milyondan 65 milyona qədər artıb. Bundan
əlavə, hökumət son on ildə ölkədə aeroportların sayı 26-dan 52-yə qədər
artırıb.

Turizmə ayrılan dövlət investisiyaları
Türkiyə Respublikası Turizm Bankı turizm investisiyaları məqsədilə

sahibkarlara kiçik faizlə kreditlər ayırır. Investorlar dövlət torpaqlarını
investisiyanın növündən, həcmindən asılı olaraq 49 ilədək icarəyə götürə
bilər. 

Turizm sertifikatı olan müəssisələr ümumi işçilərin sayının 10%-i
qədər xarici vətəndaşları işə götürə bilər. Bu rəqəm Əmək və Əhalinin
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Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin icazəsi ilə artırıla bilər. Xarici vətəndaşlar
müəssisə işə başladıqdan ən azı üç ay sonra işləyə bilər [3. səh 26.]. 

Sertifikatlaşdırılmış turizm müəssisələri elektrik, qaz və su kimi kom-
munal xidmət haqqlarını adi tarif haqqlarından daha aşağı ödəyir. O
cümlədən, turzim müəssisələrinin telefon, faks kimi rabitə xidmətlərinin
maliyyələşməsi dövlət tərəfindən həyata keçirilir.

Türkiyə Mədəniyyət vəTurizm Nazirliyi lazımi turizm infrastruktu-
runun yaradılması üçün əyalətlər və bələdiyyələrə subsidiyalar ayırır. Qeyd
etmək lazımdır ki, nazirlik tərəfindən 2002-2012-ci illərdə infrastruktur
investisiyaları 425% artıb və TL 129 milyon təşkil edib. Bundan əlavə,
turizmə dövlət dəstəyi çərçivəsində hökumətin diqqət və maliyyə ayırdığı
sahə film istehsalıdır. Bu məqsədlə, 2005-2011-ci illərdə $108 milyon
vəsait ayrılıb. 

Hotelçilik
Türkiyədə hotelçilik biznesinə dövlət investisiyaları ötən əsrin 80-ci

illərindən etibarən yatırılıb. Hazırda isə türkiyədə bahalı hotellərlə yanaşı,
az ulduzlu və ulduzsuz hotellərin də sayı kifayət qədərdir, çünki ucuz
hotellərə tələb var. Aşağıdakı cədvəldə Türkiyənin dörd əsas turistik rayonu
üzrə ulduzlu və ulduzsuz hotellərin say göstəricisi verilib: 

Cədvəl 2. Rayonlar üzrə ulduzlu və ulduzsuz hotellərin sayı. 

Mənbə: Müvafiq rayonların Mədəniyyət və Turizm Mərkəzlərinin
statistik göstəriciləri. 
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(“Digər” başlığı ilə göstərilən hotellərə aiddir: motellər, ailə hotelləri,
hostellər və s.)

Cədvəldən göründüyü kimi, bahalı və ucuz hotellərin sayına görə An-
talya digər rayonları qabaqlayır, Muğla və İstanbul müxtəlif ulduzlu
hotellərin sayına görə bir-birinə yaxın mövqeni tutur. Bundan əlavə, ən çox
lisenziya əldə etmiş turizm müəssisələri (700-dən artıq) Antalyadadır, İs-
tanbul və Muğla isə müvafiq olaraq 400 və 380 turizm obyekti ilə növbəti
pillələri paylaşır. Turizm müəssisələrinin sayının kifayət qədər çox
olmasına baxmayaq, bu sahəyə tələb hələ də qalmaqdadır. 

YEKUN
Hazırda Türkiyə turizm sənayesinin inkişafına görə dünyada ilk

onluğa daxil olan ölkələrdən biridir. Sektorun inkişafı üçün hökumət
müxtəlif dövrlərdə turizm islahatları həyata keçirib. Hazırda sektorun əsas
tələbinə çevrilən mələsə elektron turizmin inkişafıdır. Türkiyədəbu
istiqamətdə müvafiq addımlar atılıb və elektron turizm ənənəvi turizmə
nisbətdə rəqabətdə qalib gəlir. Elektron turizmin bir istiqaməti kimi elek-
tron viza sisteminin inkişafı da nəzərə çarpandır. Belə ki, Türkiyə hazırda
dünyanın 94 ölkəsinə turist vizasını onlayn təqdim edir, viza haqqının cüzi
məbləğdə (müxtəlif ölkələr üçün fərqli viza haqqı) müəyyən edilməsi və
viza qısa müddətdə verilməsi də turistləri cəlb edən əsas məsələlərdən biri
hesab olunur. Sektorun inkişafı üçün subsidiyaların ayrılması hökumətin
birbaşa icra etdiyi strategiyanı müəyyən edilir. Türkiyədə turizm
sənayesinin inkişafı üçün subsidiyaların ayrılması mexanizmi 20-ci əsrin
sonlarından başlayıb. Həmin dövrdə hökumət hotellərin tikintisi, kommu-
nal sistemin yaradılması istiqamətində layihələr həyata keçirib və dövlət
büdcəsindən bu istiqamətdə subsidiyalar ayrılıb. Əvvəldə qeyd olunduğu
kimi Türkiyə regionda turizmdə ucuz qiymətlərin tətbiqi və xidmət
səviyyəsinin yüksəkliyi ilə öndədir. Hazırda türkiyədə turizm sahəsində
fəaliyyət göstərən müstəqil və hökumətin yaratdığı qeyri-hökumət
təşkilatları fəaliyyət göstərir və həmin təşkilatların əsas vəzifələrindən biri
turizm sektorunda işə başlayanlara işin icrası istiqamətində praktiki
təlimlərin keçirilməsidir. Turizm müəssisələri isə həmin təşkilatlara
üzvlüyü icbaridir. Bundan əlavə, ayrı-ayrı universitetlərin turizmlə bağlı
müxtəlif proqramları mövcuddur. Bu proqramlar vasitəsilə də ali savadlı,
ixtisaslı turizm mütəxəsisləri hazırlanır. Turizm sənayesinin inkişafı
istiqamətində 2013-cü ildə gündəmdə olan məsələ avia biletlər üçün
qiymətlər tavanının müəyyən edilməsi olub, nəticədə daxili avia biletlərə
TL 309 tavanı müəyyən edilib. Bu sözügedən sektora dövlət tənzimlənməsi
cəhətdən mühüm addım olub, çünki daxili avia reyslərin illik ortalama tu-
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tumu 65 milyon nəfərdir. Türkiyə hökuməti turizm sənayesinin davamlı
inkişafına nail olmaq məqsilə daimi olaraq sektora investisiyalar yatırır.
Nəticədə, turizm müəssislələrini telefonç faks və digər rabitə haqqlarından
azaddır. Turizm müəssisələri kommunal xidmətlərə görə ənənəvi
tariflərdən daha az ödənişlər edir. Həmçinin, turizmə investisiyalar yatıran
iş adamları dövlət torpaqlarını 49 ilədək icarəyə götürə bilir. Regionlarda
turizmin inkişafı üçün müvafiq bələdiyyələrə dövlət büdcəsindən sub-
sidiyalar ayrılır. Və nəhayət, hotel biznesinə nəzər salsaq görərik ki,
Türkiyədə az ulduzlu və bahalı hotellər fəaliyyət göstərir. Son zamanlar
isə ucuz hotellərə maraq daha da artmaqdadır. Ötən əsrdə hökumət
hotellərin tikintisi üçün ciddi investisiyalar ayırıb. Nəticədə həm hotelçilik
inkişaf edib, həm də ölkəyə gələn turistlərin sayı ilbəil artır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hökumət hazırda da turizmin davamlı
inkişafına nail olmaq məqsədilə investisiyalar yatırır. Subsidiyalar ayırır.
Turizm sektoru Türkiyə iqtisadiyyatının əsas hissəsini təşkil edir. Hökumət
həm ölkə daxilində, həm də xaircdə ölkənin təşviqi təşkil edir. türkiyənin
turizm ölkəsi kimi tanınması üçün müvafiq proqramlar icra edir. 
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Надо много учиться, чтобы знать хоть немного.
Монтескье

С развитием и совершенствованием техники меняются способы,
используемые при передаче, получении и анализе обучения. Чтобы
не отставать от прогресса и использовать все его преимущества, тре-
буются объективность, способность, готовность к изменениям, и муд-
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рость в выборе оптимального сочетания учащегося, инструктора и ме-
тода. Один усердный инструктор считал, что, несмотря на то, что тех-
ника совершенствуется почти каждые шесть месяцев, преподаватели
должны «быть на вершине» этих изменений. Техника, которая когда-
то казалась недостижимой из-за высокой стоимости или сложностей
в эксплуатации вдруг становится доступной. Рассмотрим и проана-
лизируем основы обучения с помощью техники в индустрии гости-
ничного бизнеса. Необходимо определить и рассмотреть факторы,
характеристики и критерии, необходимые для интеграции техники в
учебный процесс.

Инструкторы всей индустрии гостеприимства задаются вопро-
сом, когда уместно включать технические средства в обучение. Тех-
нология должна быть не просто последней игрушкой в руках
инструктора, а поддерживать цели программы обучения. Существует
несколько факторов, которые помогут решить инструктору, когда ис-
пользование технологии будет наиболее эффективно. Эти факторы
включают: среда обучения, цель курса, характеристику группы, ква-
лификацию инструктора, поддержку руководством, техническую под-
держку. [7. Стр. 168 ]

Можно научиться интеграции техники в курс в соответствии с
потребностями обучающихся. Нельзя поддаваться искушению плани-
ровать уроки с использованием техники, вместо того, чтобы исполь-
зовать технику как механизм поддержки или получения средств
передачи информации. Когда это происходит, обучение уходит на вто-
рой план, а цели подготовки страдают.

Существует множество технических решений, среди которых не-
обходимо сделать выбор. Инструктор может включить в программу
обучения что-то настолько простое, как презентация программы для
показа слайдов, или настолько сложное, как компьютерное модели-
рование занятий для удаленного обучения. Для выбора инструктором
техники и степени использования имеются несколько факторов, среди
которых характеристика стажеров, время обучения, и время, необхо-
димое для подготовки обучения, ресурсы и доступность оборудова-
ния, квалификация инструктора, поддержка руководства, инструктор
и стажер.

Для эффективности обучения, курс должен соответствовать ста-
жерам. Инструкторы должны оценить стажеров, определить степень
соответствия техники, основанную на следующих качествах стажера:
Готовность к обучению - у стажеров должна быть мотивация для за-
вершения обучения. Оптимально, когда мотивация внутренняя и
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внешняя. Инструктору, менеджерам и коллегам по работе необходимо
помочь в создании среды, способствующей выработке этой мотива-
ции. [2. Стр. 29]

Предварительные испытания для оценки потребностей стажера
помогут определить, где находится уровень комфорта, который помо-
жет обучаемому стремиться к профессиональному росту. Некоторые
инструкторы не принимают во внимание такие факторы как пол и воз-
раст, и их вклад в успех обучения. На сегодняшний день нет суще-
ственной разницы в обучении мужчин и женщин или разных
возрастных групп. Кроме того, не определен размер группы. Взамен
ожидаемого уровня материального обеспечения, как правило, дикту-
ется уровень ограничений. Идеальный размер группы можно оценить
после проведения небольших тестовых занятий.

Один из вариантов минимизации временных рисков – взять в
аренду оборудование и програмное обеспечение, вместо его покупки.
Аренда может сохранить начальные вложения, но так же может быть
дорогой при долгосрочном использовании. Если есть необходимость
в нескольких комнатах для обучения или требуется обучение за пре-
делами помещения, приобретение портативного оборудования часто
становится наиболее жизнеспособным вариантом. Любая перевозка
оборудования может привести к серьезным повреждениям и черевата
последствиями.

Другой аспект – фактор времени. Техника зачастую требует
больше времени, чем изначально экономит. Первое правило: требу-
ется в два раза больше времени, чтобы подготовить курс с использо-
ванием новых технологий, чем, если его готовить с использованием
традиционных. Маленькая хитрость инструкторов и организаторов –
преимущества в эффективности восприятия - обычно перевешивают
затраты времени. Объем знаний в сочетании со способностью помо-
гать другим учиться особенно важен для инструктора. Чаще всего ин-
структоры просто не могут передать информацию соответствующим
образом, используя технику. Они дезориентированы новизной техно-
логий. Инструктору должно быть комфортно с используемым обору-
дованием. Так же помогает обладание следующими качествами: 

– Уверенность. Инструктор должен чувствовать себя уверенно
и с уроком и с техникой. Новизну поможет преодолеть практика. Чем
больше уверенность, тем с большей непринужденностью стажеры
будут вопринимать новые ситуации и новые технилогии.

– Положительное отношение. Отношение инструктора должно
быть положительным. Инструктор должен с энтузиазмом восприни-
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мать способ преподавания. Энтузиазм и негативизм заразительны и
будут распространяться на слушателей. Инструктор добьется уваже-
ния стажеров, если хорошо адаптируетесь к ситуациии. Если он не в
восторге от способа преподавания, можно считать, что неуважение
стажеров также распространится на процесс обучения и излагаемый
материал. Следовательно, слушатели не будут принимать занятия
всерьез и не достигнут желаемых результатов. Позитивное отношение
также должно распространяться и за пределы класса. Это также по-
может стажерам преодолеть трудности с техникой.

– Способность работать в команде. Все инструкторы должны
работать в команде. Команда инструкторов работает лучше, потому
что могут дополнять друг друга своими навыками. Участие в совеща-
ниях, журналы учета, совместная подготовка и совместная работа по-
могают в этом.

– Практика перед каждым занятием. Чтобы стать профессио-
налом, используя новый метод преподавания, требутся много вре-
мени. Чтобы занятия прошли гладко, необходимо запланировать
проверку всех занятий от начала и до конца дважды, до начала курса.
[4. Стр. 66]

Включение техники в обучение должно хотя бы минимально под-
держиваться руководством.

Технологическим обучением в крупных организациях управляют
через внутренний документ, обычно называемый «технологический
план» (technology plan) или «технический план» (tech plan). Истоки
стратегического планирования лежат в области образования, но они
быстро были переняты предпринимательским сектором. Технический
план включен в концепцию, задачи и цели организации. Он содержит
подробное описание желаемых результатов, а также план по расши-
рению. Если организация небольшая, то, как правило, технический
план пишет директор по технологиям. Однако, даже самые маленькие
предприятия должны иметь хоть какой-то технический план. Менед-
жеры часто ссылаются на этот план в своей ежедневной работе. [6.
Стр. 47]

В настоящее время крупные организации имеют высокоразвитые
стратегические планы. Например, сеть гостиниц Мариотт (Marriott
Corporation) использует руководящие стратегии, где решения прини-
маются на нижнем уровне. Однако, распространение техники повы-
шает конкурентноспособность, и стратегические планы развития
должны получить большее распространение во всех типах ограниза-
ций, работающих в сфере гостиничного бизнеса, больших и малых.
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Руководство и инструкторы должны работать вместе, чтобы про-
думать интеграцию следующего:

– Постановка целей, как правило, является началом обучения с
использованием техники. Постановка целей требует анализа. Суще-
ствуют некоторые факторы, которые необходимо включить в техни-
ческий план – способности инструктора и текущий статус учебной
программы. Убедитесь, что цели ясны, достижыми и соизмеримы. Все
они должны быть достигруты в процессе обучения. Как результат,
цели должны обеспечивать инструктора ожидаемыми успехами ста-
жера. Эти цели могут быть использованы для оценки и отслеживания
результатов ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно.

– Принять изменения - интеграция технологий неизбежно по-
влечет изменения. Изменения всегда стресс для бизнеса. Эти измене-
ния также влекут приемлемые и неприемлемые риски. Рассмотрите
возможность составить список риском. Риски, записанные на бумагу,
часто дают возможность посмотреть глобально на работу. Потенци-
альные ошибки могут быть сконцентрированы в одном месте. Хотя
все риски не устранить, множество неприемлемых может быть умень-
шено с минимальными усилиями.

– Расширение возможностей. Не ждите от менеджеров знания
всех аспектов внедрения новых технологий обучения. Расширение
прав и возможностей определяется как механизм., посредством кото-
рого ответственность передается группам и отдельным людям. 

– Используйте командный подход. Руководство должно рас-
смотреть вопрос о роли инструктора. Это способствует совместной
работе и позволяет организации удовлетворить свою потребность в
обучении. При таком подходе руководство и инструкторы могут ра-
ботать вместе для выработки решений. Инструкторы должны иметь
в виду, что они являются ценным источником информации для руко-
водства и друг для друга, т.к. они ежедневно преподают и работают с
техникой.

– Стандарты (Benchmark). Бенчмаркинг определяется как стра-
тегия улучшеия методов для конкретной функции. Конкретные функ-
ции могут быть как аналогичными, так и совершенно другими,
внутренними или внешними. Например, представьте себе, что гро-
моздкие провода от техники предстваляют собой опасность для пре-
подавателей и стажеров. Обратите внимание, как в других зданиях
убирают провода. Бенчмаркинг внутренних процессов может вклю-
чать в себя наблюдения, как другие отделы убирают провода, или как
их скрывает стол инструктора. [8. Стр. 35]
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Техническое обеспечение имеет важное значение для решения
проблем как инструктора, там и стажера. Техническая поддержка, как
правило, делится на внутреннюю и внешнюю. Обе имеют свои до-
стоинства и недостатки. В зависимоти от размера организации внут-
ренняя поддрежка может быть недоступна. Внутренняя поддержка,
или служба, находящаяся рядом может быть очень дорогой. Кроме
того, очень трудно поддерживать уровень вспомогательного персо-
нала. Компетентный технический персонал может требовать высокую
зарплату за низкую занятость. Внешняя поддержка – эффективная
альтернатива, если использовать ее перодически.

Обечение стажеров, как правило, требует текущей технической
поддерки в течении всего процесса обучения. Инструктор, компетент-
ный в использовании техники, может, в большинстве случаев, обес-
печить эту поддержку. Некоторые организации приглашают
внутренних сотрудников для облегчения процесса. Такой сотрудник
может обеспечивать как техническую, так и общую поддержку. По-
мощь такого типа «консультантов», использующаяся в крупных ком-
паниях, таких как Marriott, была очень успешной.

Существеут множество типов технических устройств, распро-
страняющих информацию, которые можно использовать в обучении:
видео, компьютерное обучение, автоматизированное обучение, обуче-
ние онлайн.Использование видео во время обучение считается старым
запасным вариантом. Видео имеет низкую стоимость, высокое визу-
альное и аудио качество на протяжении 25 лет. В процессе выбора
средств распространения информации, видео долно быть рассмотрено
наряду с другими доступными средствами. Преимущества видео: низ-
кая стоимость, простота в обращении, мобильность, минимальность
необходимой технической поддержки, последовательная информация,
возможность запуска и остановки в зависимости от темпа преподава-
ния, возможность приобрести или создать новые материалы, разумная
стоимость изменений, доступно окружающим, улучшает вниматель-
ность некоторых стажеров. Недостатки видео: отсутствие взаимодей-
ствия между стажерами, отсутствие персонализации, отсутствие
контроля со стороны инструктора, отсутствие взаимодействия в
группе, отрицательное влияние на окружающих.

Несмотря на плохую репутацию, видео – надежный распростра-
нитель информации, использующийся в сфере гостиничного биз-
несса. В основном используется с другими средствами
распространения или в качестве альтернативы посредничеству. Мно-
гие модули включают в себя видеоэлемент, позволяющий вести мно-
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гоцелевое обучение. Стажеры, знакомые с техникой, могут просмат-
ривать информацию в своем собственном режиме. Однако, видео не
предполагает взаимодействия между инструктором и стажером. Это
неперсонализированный и трудоемкий для просмотра процесс, зача-
стую содержащий светский материал. 

С 1970-х по 1980-ые гг. персональный компьютер вытеснил вы-
чеслительную функцию компьютера, как основную. Были разрабо-
таны персональные компьютеры, снизились цены, выпущено
програмное обеспечение – все это улучшило компьютер как инстру-
мент образования. 

Компьютерное обучение (КО) можно рассматривать как про-
цесс передачи знаний, в котором задания предоставляются без участия
инструктора. Задание, как правило, сохраняют на носитель информа-
ции. Сравнительно недавно, обучение стало возможно с применением
других средств. Вообще, програмное обеспечение для КО существует
в двух формах: «из коробки» или настроенное. ПО «из коробки»
может быть в виде набора дисков или скачено из Интерента. Такие
приложения поставляются с инструкцией по эксплуатации и описа-
нием минимальных требований для компьютера, на котором они будут
установлены. Некотоые приложения могут использоваться на не-
скольких компьютерах, а другие - выпускаются для каждого компью-
тера отдельно, что требует диска для каждого пользователи или
установки на каждый компьютер .

КО имеет следующие преимущества: учлучшение качества об-
учения, т.к. используется несколько режимов распространения инфор-
мации, работа в темпе обучаемого, немедленная обратная связь с
компьютером, инструктор тратит меньше времени для администра-
тивной работы, соответствует содержанию. Недостатки КО: расходы,
необходимо оборудование и ПО, умеренаая стоимость изменений,
требуется техническая поддержка, программа не взаимодействует, от-
сутствие близости среды обучения, сложность расшифровки содер-
жания.

КО обычно использует несколько видов передачи информации:
видео, аудио, текст. Использование различных средств распростране-
ния информации обеспечивают различные виды обучения. Например,
учащийся получает некоторую информацию из текста, а затем эта ин-
формация дополняется графически. Дополнение учебной информа-
ции иллюстрациями улучшает усвоение информации и помогает в
достижении целей обучения. [6. Стр. 98]

КО позволяет обучаться в собственном темпе, что делает его
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более эффективным. После завершения курса, встроенное тестирова-
ние может дать мгновенную обратную связь. Это сокращает времен-
ные затраты на подготовку и тестирование, а так же предотвращает
возможные сбои расписания. Кроме того, организации не ограничены
определенным количеством уроков. КО легко изменяется и подстраи-
вается под индивидуальный график обучения.

Хотя компьютеры с каждым днем становятся все более надеж-
ными, даже случайное техническое обслуживание и модернизация
могут быть весьма затратны. Также возможны дополнительные рас-
ходы при возникновении неполадок и обновлении оборудования, ко-
торые обычно не рассматриваются в контракте на тех. обслуживание.
Стажеры могут быть незнакомы с конкретным средством распростра-
нения информации. Это также может отвлекать от запланированных
занятий. Т.о. все слушатели должны быть протестированны для
оценки базовых знаний компьютера. Некоторым сотрудникам требу-
ется дополнительное время для подготовки, что увеличивает расходы
на обучение. Кроме того, возможны трудности с пониманием содер-
жания занятий из-за новизны способа обучения. В таких случаях об-
учение лучше вести через альтернативные знакомые источники, такие
как видео или текст.

Компоненты курса КО включают такие разные аспекты, как об-
учение, подготовка и получение навыков, решение задач и игры, мо-
делирование. Учебные компоненты широко распространены. Они
используются для предоставления новой фактической информации,
такой, как вступление, правила, основные приложения. Также широко
распространены подготовка и получение навыков. Предоставляется
новая информация или идеи, они изучаются или рассматриваются, а
затем проводится тестирование на приобретение необходимых навы-
ков или понимания. Решение задач и игры не так распространены. Ре-
шение задач способствует усердности обучаемых. Игры – идеальный
способ проверки знаний на практике без стандартизированных тестов.
Наконец, моделирование становится все более распространенным, т.к.
развивается ПО. Это удобный способ для практической деятельности
в рамках обучения. Это дает т.н. косвенные тестирования, где видны
результаты. Повышает мотивацю учащихся к обучению. КО может
включать один или несколько описанных аспектов. Например, занятие
по обслуживанию клиентов может начаться с учебника по этике об-
служивания. Подготовка и тестирование навыков проверит знания. А
после этого игровая часть занятия - как способ решения задач.

Другой популярный вид обучения под руководством инструктора
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- компьютерное или видео моделирование или автоматизированное
обучение (computer-aided instruction - АО). Как правило, оно пред-
ставлено веб-браузером, который используется для поддержки регу-
лярного обучения. Как и КО, АО использует много различных средств
передачи информации. Однако, АО позволяет стажеру и инструктору
взаимодействовать. Его преимущества: улучшение процесса обуче-
ния, т.к. используетмся несколько режимов передачи информации, не-
посредственная обратная связь инструктора и стажеров,
индивидуальность для каждого слушателя, не привязано к одному
месту. Недостатки: требует дополнительных усилий для координации
инструктором, требует увеличения технической поддержки, требует
дополнительных аппаратных средств и ПО, зависимость от сети, ско-
рость коннекта изменчива, что может вызвать пропуски и задержки,
новизна технологии может отвлекать от обучения. [9. Стр. 114]

АО отличается от КО тем, что использует живую обратную связь
с инструктором. Это расширенное взаимодействие в режиме реаль-
ного времени, взаимодействие между инструктором и стажерами в
эмуляции традиционного класса. Например, учащийся из отдаленного
региона имеет возможность выполнять учебные и домашние задания
, но способен достичь ощущения присутствия в виртуальном классе
с инструтором. Стажеры обеспечены индивидуальным вниманием,
вне зависимоти от свого местоположения. Такое взаимодействие спо-
собствует структурированию, уточнению, удержанию знаний, моти-
вации и своевременному завершению.

Несмотря на эти преимущества, для организации качественной
связи между инструктором и стажером, необходима дополнительная
поддержка. Инструкторам часто требуются сотрудники тех. под-
держки. Дополнительную нагрузку дают стажеры – необходимо убе-
диться, что все правильно подключились, что занятия в виртуальном
классе начались. Медленное соединение может привести к задержкам,
которые отвлекают от занятий. Кроме того, от занятий могут отвлекать
колебания или опасения стажеров. В таких случаях лучше использо-
вать традиционные редства, такие как текст, видео. 

Интернет обучение (СО – web-based training) - задания, полу-
чаемые по сети, подключенному пользователю. ИО становится все
более популярным по всему миру. Информация предоставляется ана-
логично, что по Интернету, что внутри сети. ИО может использовать
ряд способов передачи информации и имеет возможность обеспечи-
вать взаимодействие между стажером и инструктором как в односто-
роннем так и в двустороннем порядке.
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Односторонее взаимодействие. Нет прямой связи между ин-
структором и стажером. Аналогичные термины – «линейный», «асин-
хронный», «неинтерактивный». Это похоже на КО, за исключением
подключения к локальной сети или Интернет. Таким образом, такая
среда обучения будет иметь преимущества и недостатки КО. Ста-
жеры, как правило, на расстоянии, модули пассивны. [1. Стр. 54]

И в заключении, отметим, что использование технологии в про-
цессе обучении требует комплекса оборудования. При интеграции
техники для создания «умного класса» должно быть принято во вни-
мание множество факторов. Использование техники может упростить
описание процесса, представив его в анимированной, трехмерной
форме. С другой стороны, это может сделать простой урок сложным
для восприятия стажера. Необходимо помнить, что ключевым момен-
том является приобретение знаний, а не опыт работы с техникой. Хотя
использование техники инновационно и интересно, она не может улу-
чить все уроки. Имейте в виду, что основная цель обучения – передать
знания таким образом, чтобы они были доступными и запоминающи-
мися. Необходимо избегать внедрения техники ради техники. Вместо
этого необходимо определить, каким образом новые технологии могут
способствовать общему, улучшенному процессу профессионально-
практической подготовки специалистов туриндустрии.
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Эффективные решения медицинских проблем c помощью меди-
цинского туризма

Tibbi turizm vasitəsilə tibbi problemlərin effektiv həlli

Effective solutions to medical problems through medical tourism

Xüləsə: Tibbi turizm - müasir fenomen olaraq, yüksək keyfiyyətli
tibbi prosedurları keçməsi üçün xəstə olan insanlara xaricə səfər etməyə
köməklik göstərir. Bu gün insanların başqa ölkədə müalicə almaq üçün
imkanları daha genişdir.

Bu tip servisin əvəz olunması ondadır ki, xəstələr öz ölkələrindən
nisbətən daha aşağı qiymətlərlə xaricdə yüksək keyfiyyətli müalicə ala
bilirlər. Bu cür paketləri də turizm şirkətləri təklif edir. Burada cərahiyyə,
neyrocərahiyyə ürək cərahiyyə, ginekoloji, xərçənq xəstəliklərin müalicəsi
də nəzərdə tutulur. Hansı ki, cox vəsait tələb edən əməliyyatlardır. Bu bir
alternativ üsuldur ki onu da tibbi turizm təklif edir. Son illərdə tibbi turizm
xidmətlərin siyahisina nevroloji xəstəliklərdə daxil olub.

Bundan əlavə turpaketə tibbi problemlərin həllindən başqa eyni za-
manda istirahət fəaliyyəti, mənzil, digər (qeyri-tibb) xidmətlər daxildir ki,
onlar insanların ehtiyac və müxtəlif arzularını həyata keçirirlər. 

Açar sözlər: turizm, tibbi turizm, reabilitasiya, turizm xidmətləri,
xidmət keyfiyyəti, əməliyyat proseduraları.

Abstract: Effective solving of medical problems can save the pa-
tient’s life or improve its quality of life. Often these solutions are available
outside the country of residence. Sometimes there is only one solution, but
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it is worth every effort to take advantage of them in the “best execution”,
ie undergoing treatment and rehabilitation specialists with a worldwide
reputation in high-end medical centers.

At the same time a medical tourism product is not limited to providing
the consumer of this type of health care, in which they need or desire, it
still involves housing, other (non-medical) services, sparing some leisure
activities, recreational activities, excursions, visiting the country. Thus, the
medical tourism industry grows and becomes a bulk in scale and cost.

Keywords: tourism, medical tourism, rehabilitation, tourism services
, quality service, operating procedures.

Понятие “здравоохранение” означает деятельность по сохране-
нию, улучшению, обеспечению и укреплению здоровья различных
групп населения. Основными законодательными актами закреплено
право человека на охрану и укрепление здоровья. Оптимизация си-
стемы здравоохранения является важнейшей частью социально-эко-
номической политики государства. Здравоохранение рассматривается
как государственная система с единством целей, взаимодействия и
преемственностью служб (лечебных и профилактических), всеобщей
доступностью квалифицированной медицинской помощи, реальной
гуманистической направленностью. Приоритетным структурным эле-
ментом системы здравоохранения является профилактическая дея-
тельность медицинских работников, развитие медико-социальной
активности и установок на здоровый образ жизни среди различных
групп населения.Главное направление в развитии и совершенствова-
нии здравоохранения на современном этапе – создание оптимальных
социально-экономических, правовых и медико-социальных условий
для укрепления здоровья населения, планирование семьи, решение
медико-демографических проблем Государственный характер здраво-
охранения обеспечивает финансирование, подготовку и усовершен-
ствование кадров. Принцип единства медицинской науки и практики
реализуется в виде совместной деятельности и внедрения научных
разработок в учреждениях здравоохранения. К числу важнейших тео-
ретических проблем здравоохранения относятся: социальная обуслов-
ленность общественного здоровья, болезнь как биосоциальный
феномен, основные категории здравоохранения (общественное здо-
ровье, материально-экономическая база, кадры и т. д.), формы и пути
развития здравоохранения при различных социально-экономических
условиях и др.Всемирной организацией здравоохранения определены
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4 категории обобщенных показателей, которые характеризуют состоя-
ние здравоохранения в стране: 1) показатели, относящиеся к политике
в области здравоохранения; 2) социальные и экономические показа-
тели; 3) показатели обеспеченности медико-социальной помощью; 
4) показатели состояния здоровья населения.

Поэтому, на данном этапе Медицинский туризм – современное
явление, предполагающее поездки за рубеж с целью прохождения вы-
сококачественных лечебных процедур – от насущных до эстетиче-
ских. На сегодняшний день всё больше людей готовы отправиться на
лечение в другую страну.

Различные медицинские учреждения и турагентства, осознавшие
потенциал данного явления, предлагают целые пакеты услуг по коор-
динации высококачественного зарубежного лечения по более низким
ценам, что позволяет пациентам спокойно проходить процедуры,
сконцентрировавшись только на выздоровлении.

Услуги такого туризма широко варьируются от эстетической ме-
дицины, например, в стоматологии, до более сложных процедур, на-
пример, эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава,
нейрохирургические операции, операции на сердце, гинекологиче-
ские и онкологические процедуры, пересадка органов. В последнее
время список услуг медицинского туризма пополнился лечением пси-
хиатрических заболеваний, процедурами альтернативной медицины,
санаторным отдыхом и т.д.Возникает вопрос зачем нам нужен меди-
цинский туризм?

Отсутствие возможностей качественного лечения в стране про-
живания наряду с достижениями современного здравоохранения сде-
лали медицинский туризм желанной альтернативой лечению в родной
стране. Сегодняшние пациенты, активно пользующиеся Интернетом,
готовы отправиться на лечение в другую страну при условии, что по-
лучат наилучшее медицинское обслуживание. Нежелание поступаться
качеством лечения вкупе с возможностью найти финансово-эффек-
тивное решение медицинской проблемы заставляет всё большее ко-
личество людей рассматривать поездку на лечение за рубеж как
реальную опцию.

Медицинский туризм может стать весьма эффективным реше-
нием при лечении некоторых заболеваний; не последнюю роль здесь
могут играть и слишком долгие очереди на те или иные операции в
стране проживания. Вместе с тем, имеется несколько факторов риска,
связанных с получением медицинского обслуживания за рубежом.
Проблемы могут возникнуть вследствие неточно поставленного ди-
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агноза, медицинской халатности, культурных различий и даже исполь-
зования воздушного транспорта.

На данный момент не существует организации, ответственной за
аккредитацию поставщиков услуг в сфере медицинского туризма. Од-
нако основываясь на опыте, мы заявляем, что даже медицинские
центры с мировым именем не всегда в состоянии предоставить об-
служивание на обещанном уровне. Чтобы свести к минимуму риск
получения некачественного сервиса, вам предлагается воспользо-
ваться услугами независимого координатора, которому вы могли бы
доверить представление ваших медицинских интересов на всех этапах
лечения, включая диагностику, поездку, собственно лечебные про-
цедуры и последующее наблюдение.

Эффективные решения медицинских проблем могут спасти
жизнь пациента или улучшить качество его жизни. Зачастую такие
решения предлагаются за пределами страны проживания. Иногда су-
ществует только одно решение, однако стоит приложить все усилия,
чтобы воспользоваться им в «лучшем исполнении», т.е. проходя лече-
ние и реабилитацию у специалистов с мировым именем в высоко-
классных медицинских центрах.

Одновременно медицинский туристический продукт не
ограничивается только предоставлением потребителю данного вида
медицинских услуг, в каком они нуждаются или желают, он ещё пред-
полагает жилье, другие (немедицинские) услуги, некоторые щадящие
виды отдыха, развлекательные мероприятия, экскурсии во время по-
сещения страны. Таким образом, индустрия медицинского туризма
разрастается и становится объёмной по масштабам и стоимости.

Медицинский туризм может быть продуктом любой страны, не-
зависимо от уровня ей экономического развития – например, меди-
цинский туризм способствовал получению примерно 25 млн.
долларов в год на Кубе, в Индии медицинский туризм продемонстри-
ровал 27-процентное увеличение числа туристов (Индия привлекла
уже в 2003 году 150 тысяч медицинских, а в 2012 году медицинский
туризм, как ожидается, принесет ей дополнительные от 1,1 до 2,2
млрд. долларов годового дохода), Таиланд уже в 2002 году оказал ме-
дицинскую помощь более чем 600 тысячам медицинских туристов,
получив от них свыше 50 млн. долларов дохода в год, в 2000 году Син-
гапур посетило более 150 тысяч туристов за медицинской помощью
которые добавили 0,2 процента к ВВП страны (а 2012 году этот ост-
ров, как ожидается, примет на лечение более 1 млн. медицинских ту-
ристов, что составит 3 процента от общей доли рынка медицинских
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услуг в стране, а это позволит генерировать около 3 млрд. долларов
дохода, добавив 1 процент к ВВП и приведет к появлению 13 тысяч
новых рабочих мест).

В целом, медицинский туризм сегодня все еще находится в гра-
ницах развивающихся государств. Однако большинство стран, уча-
ствующих в этом бизнесе, уже начали глобальную рекламную и
маркетинговую кампанию в различной степени. При этом каждая
страна имеет уникальные маркетинговые стратегии, которые ориен-
тированы на конкретные рынки предоставления оздоровительных
услуг. Кроме того, поскольку каждая страна стремится к экономиче-
скому росту, каждая из них проводит свои собственные уникальные
политики в сфере медицинского туризма, которая позволяет усилить
привлечение туристов на эти специфические потребительские рынки.

Наиболее распространенной альтернативой получения медицин-
ской помощи в своей стране является получение желаемой медицин-
ской услуги, удовлетворяющую конкретную личную потребность в
конкурентоспособной стране. Таким образом, страны пытаются сде-
лать свою систему здравоохранения привлекательней и упрощенной
по возможности доступности для привлечения потребителей. Если
нет, то потребители могут найти другую страну с менее ограничи-
тельной политики, чтобы обеспечить себе желаемую помощь.

Для медицинского туризма в целом трансграничных проблем нет
(исключение представляет лишь «репродуктивный» медицинский ту-
ризм, который требует упорядочения трансграничных процедур.

Реальность сегодня такова, что граждане многих стран уже давно
стали отправляться в Соединенные Штаты Америки и в развитые
страны Европы, чтобы получать знания и при бегать к поддержке со
стороны передовых технологий в ведущих медицинских центрах.
Только относительно недавно эта тенденция, приобретшая обратное
направление, стала известна как «медицинский туризм», экономиче-
ский смысл которого состоял в том, что граждане высокоразвитых
стран решили отказаться от помощи, оказываемой им в их же госу-
дарствах, и стали совершать целевые поездки в менее развитые рай-
оны мира, дчтобы получить широкий спектр медицинских услуг по
более дешёвой цене. Медицинский туризм становится все более по-
пулярным (уже в 2007 году около 750 тысяч американцев получили
медицинскую помощь за пределами США.

Как явление, медицинский туризм обусловлен действием рыноч-
ных сил (попытка недорого купить более качественные услуги) и про-
исходит фактически за пределами и без контроля организованной
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системы национального здравоохранения. Это значит, что медицин-
ский туризм разрешает ряд важных проблем и задач, порождая одно-
временно новые проблемы и задачи. Такая тенденция, несомненно,
будет иметь большее влияние на судьбу национальных систем здра-
воохранения в промышленно развитых и развивающихся странах по
всему миру.

Медицинский туризм привлёк интерес средств массовой инфор-
мации: статьи и путеводители по медицинскому туризму издаются с
нарастающей частотой, - например, в интернет-поисковике «Google»
за 62 дня 2007 года на слова «медицинский туризм» выдано 1100000
результатов, - увеличение в 300 тысяч раз!

Медицинские организации должны иметь точную информацию
об этой быстро развивающейся тенденции, поскольку существует на-
сущная необходимость для всех сторон, участвующих в здравоохра-
нении, чтобы ознакомиться с медицинским туризмом и осознать
экономические, социальные, политические и медицинские факторы,
которые являются причиной формирования этого явления, и послед-
ствия этого явления.

В медицинском туризме граждане высокоразвитых стран стре-
мятся обойти услуги, предлагаемые им в их собственных странах, за-
меняя это поездками в менее развитые регионы мира для получения
аналогичной медицинской помощи

Два сопоставимых фактора принимается при этом во внимание
– или выше результативность медицинской помощи при тех же затра-
тах, или та же эффективность медицинских услуг, при относительно
меньших затратах. Понятно, что если бы эффективность медицин-
ского туризма была бы ниже, ею бы никто не пользовался, - когда речь
идёт о здоровье, экономический рационализм реализуется в полной
мере. Однако высшая степень конкурентоспособности с точки зрения
медицинского туризма показала бы та система национального здра-
воохранения, которая бы сумела соединить высшее качество меди-
цинских услуг при одновременном снижении финансовых затрат
пациента при получении требуемых услуг.

При этом медицинский туризм в корне отличается от традицион-
ной модели международного медицинского путешествия, в рамках ко-
торой пациенты обычно путешествие из менее развитых стран в
крупные медицинские центры высокоразвитых стран для получения
лечения, недоступного в своих странах.

Можно признать, что термин медицинского туризма не точно от-
ражает реальность ситуации пациента или распространения передо-
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вых медицинских услуг по данному направлению. Тем не менее, этот
термин вошёл в общее пользование, и обеспечивает однозначную
трактовку феномена медицинского туризма от традиционной модели
международных медицинских путешествий.

Хотя статистические данные о величине медицинского туризма
неполны и неточны, имеются все основания предположить значитель-
ное число пациентов, совершающих оздоровительные поездки в раз-
вивающиеся страны. Например, - в 2004 году зарегистрировано не
менее 1,2 миллиона пациентов в Индию, в области здравоохранения
и 1,1 млн. медицинских туристов отправились в Таиланд; число аме-
риканцев, выбирающих оффшор на медицинские услуги возросло до
6 миллионов в 2010 году; по оценкам, медицинский туризм в Азии
может принести 4,4 млрд. долларов в 2012 году, причем примерно по-
ловина этих доходов придётся на Индию; глобальный медицинский
туризм в настоящее время имеет годовой доход до 60 млрд. долларов
в год.

Медицинские рынки туризма состоят из расширяющегося числа
стран, конкурирующих за пациентов, предлагая последним самый ши-
рокий спектр медицинского, хирургического, стоматологического и
иного профиля услуг. При этом многие из этих направлений могут по-
хвастаться современным оборудованием с передовыми технологиями
и привлекательным жильем. Значительное число врачей в медицин-
ских туристических центрах получили последипломное обучение в
промышленно развитых странах, имеют сертификат по высшей атте-
стации практиковались в стране, где завершили свое обучение.

Медицинские туристы в настоящее время совершают путеше-
ствия в дальние страны для получения косметической хирургии, сто-
матологии, хирургии ожирения, вспомогательных репродуктивных
технологий, офтальмологическую помощь, ортопедическую хирур-
гию, кардиохирургию, органов и сотовой трансплантации, процедуры
по изменению пола. Ряд стран в Центральной и Южной Америки соз-
дали прочные репутации для косметической и пластической хирур-
гии, бариаметрической процедуры, а также стоматологического
обслуживания. Индия, Малайзия, Сингапур, Таиланд определились
как медицинские туристические направления, которые стали популяр-
ными для пациентов, нуждающихся в операции на сердце и в ортопе-
дической хирургии. Медицинские услуги в Индии оказались особенно
доступным, показывая цены на уровне 10% от цен на аналогичные
услуги в США, а высокоразвитые страны (Бельгия, Канада, Германия,
Израиль, Италия) привлекают иностранных пациентов под знаменем
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медицинского туризма, предлагая сложные современные технологии.
Международный рынок здравоохранения возник в конце 19 века,

когда пациенты из менее развитых регионов мира стали ездить в круп-
ные медицинские центры Европы и США, чтобы иметь полноценное
диагностическое обследование и лечение, часто недоступное в их
собственных странах.

Совершенно другая ситуация складывается в медицинской мо-
дели туризма, где, напротив, - пациенты из высокоразвитых стран
стали делать поездки в менее развитые страны, в обход медицинской
помощи, которая им предлагается им у себя, но недоступна или не-
желательна для них. Современные технологии позволяют потенци-
альным медицинским туристам оценить уровень национального
здравоохранения в любой точке мира с домашнего компьютера напря-
мую, или по совету и с помощью медицинского агентства по туризму.

Для пациентов из индустриально развитых стран основной при-
чиной получения медицинских услуг в менее развитых странах яв-
ляется привлечение их низкой ценой. Ряд пациентов выбирают
туристические неудобства и неопределенность, чтобы получить об-
служивание по ценам, которые для них более комфортны. Это - воз-
можность сохранить ограниченные финансовые ресурсы и з получить
реальную медицинскую помощь.

Типичный портрет медицинского туриста – представители сред-
него класса, которым требуются плановые хирургические операции,
и кто не имеет медицинской страховки. Другая группа людей в меди-
цинском туризме – те, кто нуждается в косметической хирургии, зуб-
ной реконструкции, лечении бесплодия, в процедурах по изменению
пола и других видов лечения, стоимость которых не покрывается ме-
дицинской страховкой.

Общей чертой для обеих групп является то, что располагаемые
ими финансовые ресурсы являются достаточными для покупки услуг
здравоохранения в недорогих направлениях медицинского туризма,
но недостаточными для того, чтобы иметь те же услуги в системе
местного здравоохранения.

Для пациентов из стран, где государственная система здравоохра-
нения контролирует доступ к услугам, основной причиной выбора
оффшорной медицинской помощи является стремление обойти за-
держки, связанные с длинными очередями на получение необходимой
медицинской услуги. Кроме того, национальные программы в области
здравоохранения, как правило, не оплачивают операции по космети-
ческой хирургии и услуги аналогичного типа.
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Желание стать «медицинским туристом» и совершить поездки в
оффшорных медицинских направлениях может возникнуть для полу-
чения тех процедур, которые не являются широко распространёнными
(в силу ряда причин) в их странах. Например, лечение стволовыми
клетками из этого ряда проблем, так как они могут быть недоступны
или ограничены в доступе к ним в промышленно развитых странах,
но могут оказаться гораздо более доступными на рынке медицинского
туризма.

Есть и такая группа пациентов – участников медицинского ту-
ризма (особенно те из них, которые проходят пластическую хирургию
по смене пола, по реабилитации наркоманов и др.) решаются восполь-
зоваться медицинским направлением туризма, потому что они уве-
рены, что их приватность и конфиденциальность будет защищена в
достаточной степени удалённостью местом медицинского вмешатель-
ства.

Наконец, у некоторых пациентов, обращающихся за медицин-
ской помощью за рубежом, успокаивающим фактором выступает сама
возможность путешествовать в экзотические места и отдыхать в до-
ступной роскошной обстановке. Однако, чем серьезнее медицинские
проблемы у пациента, тем меньше интерес к оффшорному лечению.

Основная причина того, что медицинские центры в развиваю-
щихся странах в состоянии обеспечить медицинские услуги по невы-
сокой конкурентоспособной цене, напрямую связана с экономическим
положением страны. Действительно, цены, взимаемые за медицин-
скую помощь в стране, в целом коррелируется с динамикой валового
внутреннего продукта данной страны. Соответственно, расходы на
медицинские услуги являются подходящими для уровня экономиче-
ского развития, в которых предоставляются эти услуги. Низкие адми-
нистративные и судебно-медицинские расходы для зарубежных
пациентов также способствуют доступности зарубежной медицин-
ской помощи, например, профессиональная страховая премия ответ-
ственности за хирурга составляет в Индии составляет 4% от той
суммы, которую несёт хирурга в Нью-Йорке.

Важным экономическим следствием медицинского туризма яв-
ляется потенциальное воздействие на жителей страны, принимающей
участников оздоровительного туристического процесса, поскольку до-
ходы развивающихся стран, предоставляющих медицинские услуги
иностранным пациентам, создает возможности для повышения до-
ступности и качества медицинского обслуживания гражданам этих
стран. Правительства этих стран должны реализовывать соответ-
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ствующее макроэкономической политике перераспределение доходов,
чтобы их население убедилось в реальной выгоде для них медицин-
ского туризма.

В медицинском туризме имеются и свои, специфические про-
блемы. Столкнувшись с возможностью многовариантного выбора ме-
дицинских учреждений в различных странах, медицинские туристы
могут с трудом определить, степень реальной подготовленности вра-
чей и современности лечебных заведений, а также уровень качества
обслуживания. Помощь в этом медицинским туристам могут оказать
специально создаваемые международные ресурсы, - так, большой ав-
торитет на международном рынке медицинских услуг приобрела ак-
кредитация, которая проводится Joint Commission International и
которая аккредитована более чем 125 объектах в 24 странах, а также
рекомендации Международной организации по стандартизации отно-
сительно выбора оффшорных медицинских учреждений.

Наиболее сложные проблемы медицинского туризма связаны с
риском осложнений в послеоперационном периоде. Преодоление
послеоперационных осложнений, которые происходят после возвра-
щения пациента из оффшорного медицинского учреждения, и, как
следствие, возрастание стоимости этой помощи, а также её частичная
компенсация, находятся в числе трудноразрешимых, дискуссионных
организационных вопросов медицинского туризма.

Медицинское сообщество в развитых странах, наконец, стало
признавать медицинский туризм как реальное явление, которое вклю-
чает в себя общепризнанные профессии, практикующих врачей и па-
циентов. Появились соответствующие статьи в рецензируемых
медицинских и санитарных журналах (с 2006 года), а Специальный
Комитет по проблемам старения Сената США провел слушания по
вопросам медицинского туризма (июнь 2006 года) и призвал целевую
группу экспертов для изучения воздействия и безопасности более де-
шевых систем здравоохранения за рубежом.
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The impact of political conflicts in tourism

Влияние политических конфликтов в сфере туризма

Abstract: Politics has direct impact to tourism. Every year interna-
tional tourist flow is changing. Politics is affecting directly to tourist be-
havior. Inner and foreign policy affects to tourist choices. Firstly tourists
take care of themselves, when they decided to travel. Each political factor
can change tourist thoughts. Therefore political stability is very important
in each tourist receiving country.

Keywords: tourism; political violence; instability; terrorism; human
rights violations; sanction. 

Резюме: Индустрия туризма отличается от других видов про-
мышленности тем, что “продукцию”, производимую туризмом, люди
потребляют на месте производства. Для производства туристической
“продукции” необходимо покинуть постоянное место проживания,
путешествовать в места производства продукта. А во время путеше-
ствия самый первый фактор, который должен быть учтен - личная без-
опасность. Политические процессы, происходящие в местах
путешествия - первый фактор, меняющий мнение туристов. Учитывая
это, необходимо наличие политической стабильности в странах, где
доход от туризма занимает основное место в экономике страны.

Ключевые слова: туризм; политическое насилие; нестабиль-
ность; терроризм; нарушение прав человека; санкция.
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Giriş
Tarixdə ilk dövlətlər yaranandan müasir dövrə qədər bütün dövlətlər

arasındakı münasibətlərin əsasında iqtisadi, siyasi və s. maraqlar yer
almışdır. XX əsrin ikinci yarısından etibarən isə bu siyahıya turizm də daxil
olmuşdur. Bu dövrdən etibarən turizm dünya iqtisadiyyatında ən çox gəlir
gətirən sahələrdən birinə çevrilmişdir. Ümumdünya Turizm Təşkilatının
statistik göstəricilərinə əsasən 2013-cü ildə dünya iqtisadiyyatına turizm
sahəsindən 7 trilyon ABŞ dolları, 2014-cü ildə isə 7,6 trilyon ABŞ dolları
gəlir daxil olmuşdur. (6) Hər il bu rəqəmlərin artması müşahidə olunmaq -
dadır. Bir çox ölkələrin bu gəlirdə payı az olduğu halda, bəzilərininki isə
çox yüksək olmuşdur.

Turizm bacasız sənaye sahəsi olaraq istehsal etdiyi məhsul xidmətdir
ki, bu məhsul görünməz və toxunulmazdır. Yəni turistlər əldə etdikləri
məhsulun, xidmətin, qarşılığında pul xərcləyirlər. Xidmətdən nə qədər razı
qalmış olarlarsa daha çox pul xərcləyəcək və növbəti dəfə yenidən eyni
yerə dönəcəklər. Turist özü ilə bərabər pul kütləsi də gətirdiyindən dünya
ölkələrinin əsas məqsədi turistə gözləntilərini aşacaq şəkildə xidmət
göstərərək onların daha çox pul xərcləməsinə şərait yaratmaqdır. Turizm
ölkəyə, regiona böyük miqdarda xarici valyuta axınına səbəb olur. Bugün
dünya ölkələri özlərinə daha çox turist cəlb etmək, dolayısı ilə daha çox
gəlir əldə etmək üçün öz aralarında turistlərin rahat gediş-gəlişi üçün dövlət
səviyyəsində müəyyən müqavilələr bağlayır, bir çox siyasi güzəştlərə gedir,
viza rejimini aradan qaldırır və bir çox digər əhəmiyyətli razılaşmalar
edirlər. Bütün bunlar ölkələrin özlərinə daha çox turist cəlb etməsi üçündür.

Müasir dövrümüzdə turizm beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə çox
böyük çəkiyə malik olmaqla, ölkələr arasındakı münasibətlərin
tənzimlənməsində mühüm rol oynayır. Turizmin inkişafı özü ilə bərabər
bir çox sahələrin də inkişafına səbəb olur. Ölkə siyasətində baş vermiş hər
hansı bir dəyişiklik turizmə də birbaşa olaraq təsir etmiş olur.

Xarici siyasətin turizmə təsiri: Turizm siyasətlə çox sıx əlaqədədir.
Dünyada baş verən hər hansı bir siyasi hadisə öz təsirini dərhal turizmdə
əks elətdirir. Dünyada hər il turistlərin axın istiqaməti dəyişməkdədir.
Turistlərin axın istiqamətinin dəyişilməsinin əsas səbəblərindən biri də
siyasi təsirdir. Baş verən müharibələr, ölkə daxili münaqişələr, siyasi sabit-
lik turist axınına öz təsirini göstərir. Nümunə olaraq Türkiyə daxilində baş
verən terror hadisələri və ya Yaxın Şərqdəki müharibə vəziyyəti göstərilə
bilinər ki, bölgədə baş verən hadisələr bu istiqamətə turist axınının
səviyyəsinin kəskin şəkildə enməsinə səbəb olur.

Rusiya dünyada ən çox turist göndərən ölkələrdən biri olaraq tanınır.
Fransa, Türkiyə, Misir, İspaniya, Yunanıstan kimi bir çox dünya ölkələri
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rus turistlərindən daha çox gəlir əldə etməkdədir. Lakin Rusiyanın yürüt-
düyü siyasətə cavab olaraq atılan addımlar, tətbiq edilən sanksiyalar, qoyu-
lan embarqolar nəticəsində rus turistlərinin axın istiqaməti digər dövlətlərə
doğru dəyişilməkdədir. Bunun nəticəsin isə adı çəkilən ölkələrin turizmdən
əldə etdiyi gəlirlərdə özünü əks etdirir.

Türkiyəyə 2013-cü ildə 4,1 milyon, 2014-cü ildə 4,3 milyon, 2015-ci
ilin yanvar ayından oktyabr ayına qədər isə 3,5 milyon rus turisti səyahət
etmişdir. (7) Rusiyalı turistlərdən təxminən 5,6 milyard dollar gəlir əldə
edilir. Türkiyə səmasında Rusiyaya məxsus hərbi təyyarənin vurul masına
cavab olaraq Rusiyanın Türkiyə ilə viza rejiminə dəyişiklik etməsi, səyahət
olaraq rus turistlərinin Türkiyədən imtina etməsi Türkiyənin turizmdən
əldə etdiyi gəlirlərə ciddi şəkildə mənfi təsirini göstərməkdədir. Qonşu
ölkələrdə yaşanan problemlər Türkiyə turizminə təsirsiz qalmır. Bu
səbəbdəndir ki, yeni bazarları inkişaf elətdirərək vəziyyətdən çıxmış olur.
Buna misal olaraq İran bazarını göstərmək olar. (4)

İranda UNESCO-nun Dünya Mirasları siyahısına düşmüş 16 abidə
və çoxlu sayda tarixi, mədəni abidələri vardır. 2003-cü ildə 1.128 milyon
2008-ci ildə isə 2.035 milyon turist gəlmişdir. Bundan yaralanan Türkiyə
isə öz qapılarını iranlı turistlərə açaraq 2008-ci ildə 1 milyon, 2010-cu ildə
isə 2,7 milyon qəbul etmişdir. (1) Lakin İranın həyata keçirdiyi nüvə
proqramına qarşı dünya ölkələrinin tətbiq etdikləri sanksiya nəticəsində
İranın gəlmə turizmindən əldə etdiyi gəlir çox aşağı səviyyədədir.

Daxili siyasətin turizmə təsiri: Turist səyahət edəcəyi ölkədə ilk
öncə şəxsi təhlükəsizliyini düşünür. Səyahət etməzdən öncə gedəcəyi yer
haqqında araşdırma aparır. Gözlənilən ən kiçik təhlükə tursitin fikrinin
dəyişilməsinə səbəb ola bilir. Bu səbəbdən turist cəlb etmək istəyən ölkələr
ilk öncə daxili siyasi stabilliyin, digər dövlətlərlə dostluq münasibətlərinin
qorunub saxlanılmasına və genişləndirilməsinə çalışırlar.

Etiraz aksiyaları, sosial iğtişaşlar, vətəndaş müharibəsi, terror aktları,
insan haqlarının pozulması kimi hadisələr turistlərin səyahət istiqamətini
dəyişən səbəblərdir. Ölkədəki etiraz aksiyaları ilə rastalaşan potensial
turistlər öz həyatları üçün təhlükə hiss edərək qorxu hissi və ya cədvələ
uyğun olaraq ziyarət etmək istiədikləri yerlərə səyahəti təxirə salma hissi
jeçirə bilərlər ki, bu da onların ölkəyə gəlməsinin qarşısını alır. Bu səbəb -
dən turist eyni şərtlər daxilində daha münasib, təhlükəsiz yer axtarır. (3)

Liviyanın Aralıq dənizi sahilində yerləşməsi, arxeloji abidələri
(Qədim Yunan və Roma) ilə zənginliyi, dağları və səhraları turist cəlb
olunması üçün böyük potensialdır. Liviyanın 2009 – cu ildə turizmdən əldə
etdiyi gəlir 7.703,8 milyon dollar olmuşdur. 2010 – cu ildəki hesablamalara
görə isə 2019 - cu ilə olan proqnozlarına əsasən isə bu artım tempi ilə
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turizmdən əldə edilən gəlirlər 21.607,2 milyon dollar olacaqdı.(2) Lakin
ölkədə baş verən siyasi münaqişələr proqnozların əksinə hərəkət edərək
Liviyaya olan turist axınına böyük zərbə vurdu.

Yunanıstanda baş verən iqtisadi böhran, tez- tez baş verən tətillər öz
təsirini turizmdə də əks elətdirir. 2007 – 2010 – cu il aralığında beynəlxalq
turist qəbulu 18,06 % aşağı düşmüşdür.(5)

Nəticə
Turizmin istehsal etdiyi “məhsul”u insanlar istehsal yerində istehlak

etdikləri üçün turizm sənayesi digər sənaye növlərindən fərqlənir. Turizm
“məhsulu”nu istehlak etmək üçün isə daimi yaşayış yerini tərk etmək,
“məhsul”un istehsal olunduğu yerə səyahət etmək lazımdır. Səyahət zamanı
isə nəzərə alınan ən birinci faktor şəxsi təhlükəsizlikdir. Səyahət ediləcək
yerdə baş verən siyasi proseslər isə turistin fikrini dəyişən ilk amildir. Bunu
nəzərə alaraq ölkə iqtisadiyyatında turizmdən gələn gəlirlərin əsas yer
tutduğu ölkələrdə siyasi sabitliyin olması mütləqdir.

Ədəbiyyat
1. Banafsheh M. Farahani, Maryam Shabani – The Impact of Sanctions

on Iran’s Tourism - www.researchgate.net
2. Eric Neumayer - The Impact of Political Violence on Tourism – Journal

of conflict resolution, Aprel 2004, səh.259-281
3. Kayhan Taner Özen - Turizm ve dış politikası – www.turizm gaze -

tesi.com
4. Richard Butler and Wantanee Suntikul – Tourism and Political

Change – Goodfellow Publishers Limited, 2010
5. Soultana Kapiki – The Impact of Economic Crisis on Tourism and

Hospitality: Results from a Study in Greece – www.academia.edu
6. Travel & Tourism Economic Impact 2015 World – www.wttc.org 
7. 5 Ways Russian Sanctions Can Hurt Turkey’s Economy –    www.de-

fensenews.com

İlkin Əhmədov

84



UOT-9:91:910.4 

Sara BAĞIRLI 
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

s.bagirli@tourism.edu.az 

Rekreasiya ehtiyatları və onların istifadə formaları

Recreational resources and their forms of use

Рекреационные ресурсы и их формы использования 

Abstract: In recent years, tourism becomes one of the non-separated
parts of the human life as a kind of the process of spending free time. The
activity of tourism forms because of the touristic-recreational resources. On
the one hand recreation or the of recreational activity means recreation, new
thing, on the other hand means amusement, rest, usefully spending free time.
Here the main aim is health rehabilitation of people, removing physical and
spiritual fatigue and of course organizing usefully free time. In order to re-
alize these goals tourism-recreation resources are divided natural tourism re-
sources, socio-economical resources and anthropological resources. The use
of them causes to forming touristic and recreational activity. 

Key words: tourism, recreation, free time, tourism resources, recre-
ational resources

Резюме: В последние годы туризм становится одним из нераз-
деленных частей человеческой жизни как своего рода процесс прово-
дить свободное время. Деятельность туристических форм из-за
туристско-рекреационных ресурсов. С одной стороны, отдыха или
рекреационной деятельности означает отдых, нечто новое, с другой
стороны, означает, развлечение, отдых, с пользой проводить свобод-
ное время. Здесь главная цель реабилитации здоровья людей, удале-
ние физического и духовного усталость и конечно организации
пользой свободное время. Для того чтобы реализовать эти цели ту-
ризм-рекреационные ресурсы делятся природные туристические ре-
сурсы, социально-экономическое ресурсов и антропологические
ресурсы. Их использование выдает формированию туристско-рекреа-
ционной деятельности.
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Ключевые слова: Туризм, рекреация, свободное время, тури-
стические ресурсы, рекреационные ресурсы.

Asudə vaxtların keçirilməsində, dəyərləndirilməsində əsas fəaliyyət
sahələrindən biri olan turizm artıq son illərdə insan həyatının ayrılmaz
tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Lakin təbii ki, burada turizmi sadəcə asudə
vaxtın keçirilməsində BİR vasitə kimi qiymətləndirmək düzgün deyil.
Bildiyimiz kimi turizm nəinki istirahət, eyni zamanda dərketmə, müalicəvi,
dini, etnik, idman, biznes və digər məqsədlər daşıya bilər. Bu məqsədlər
isə onu səyahətdən fərqləndirən və ayrıca bir sahəyə çevirən əsas
əlamətlərdir. Digər tərəfdən, son onilliklərdə turizm dünyanın bir çox
ölkələrinin əsas gəlir mənbəyi, mədəni, sosial-iqtisadi inkişafının mühüm
amillərindən biri və ölkələrarası beynəlxalq münasibətlərin inkişafında və
möhkəmləndiriliməsində xüsusi əhəmiyyəti olan sahələrdən birinə
çevrilmişdir. Bütün bunları nəzərə alaraq qeyd etməliyik ki, turizmin
istənilən ölkənin iqtisadiyyatında rolu danılmazdır. 

Turizm bir sıra məqsədlər daşıya bilər ki, onların əsaslarından biri
sağlamlaşdırma fəaliyyətidir. Bu məqsəd adı altında insanların mənəvi və
fiziki gücünün bərpası, istirahəti, o cümlədən müalicəsi başa düşülür.
Turizmə aid əksər müasir mənbələrdə ən çox istifadə edilən terminlərdən
biri, demək olar ki, bu sənayenin özəyini təşkil edən “rekreasiya” anlayışı
da məhz bu məqsədə xidmət edir. Lakin o, daha geniş məfhumdur. Rekrea -
siya fəaliyyəti dedikdə, insanların istər mənəvi, istərsə də fiziki yorğun lu -
ğunun müxtəlif vasitələr, o cümlədən təbiətdə gəzinti, milli parklarda,
meşələrdə, istənilən təbiət abidələrindən istifadə ilə fiziki və ya mənəvi
gücün bərpası, insan fəaliyyəti nəticəsində yaranmış mədəni-tarixi ehtiy-
atlardan mənəvi gücün bərpası üçün istifadəsi, məhz bu ehtiyatlardan
istifadə nəticəsində yaradılmış sanatoriya-kurort müəssisələrində sağlam -
lı ğın bərpası və ya müalicəsi və s. nəzərdə tutulur. İnsanların gərgin iş və
ya həyat şəraitlərini nəzərə almaqla, turizmin bir neçə növü, bilavasitə iş -
güzar turizm növü kimi tiplər istisna olmaqla, rekreasiya fəaliyyətinin də
məhz asudə vaxtlarda həyata keçirildiyini əminliklə qeyd etmək olar. Bu
səbəbdəndir ki, rekreasiya anlayışının özünə mütəxəssislər tərəfindən izah
verilərkən də onun məhz asudə vaxtın səmərəli təşkili üçün həyata keçir-
ildiyi qeyd olunur. 

Rekreasiya termini ingilis dilində “recreation” sözündən götürülüb,
geniş məna ifadə etməkdədir. Belə ki, bir tərəfdən rekreasiya dedikdə,
yenidən yaratma, canlandırma, yenidən yaradılmış obyekt, digər tərəfdən
əyləncə, dinlənmə, istirahət, asudə vaxtın səmərəli təşkili mənaları nəzərdə
tutulur. Bu baxımdan rekreasiya termininin izahını müxtəlif şəkillərdə
aşağıda göstərildiyi kimi vermək olar: 
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● Rekreasiya – insanların gündəlik həyat şəraitlərindən qalan vaxt,
yəni asudə vaxt ərzində könüllü olaraq iştirak etdikləri aktivliklər və ya
“tədbir”lərdir;

● Rekreasiya – insanların asudə vaxtlarını dəyərələndirmək üçün
iştirak etdikləri fəaliyyət növüdür;

● Rekreasiya - əyləndirici, bərpaedici, asudə vaxt dəyərləndirmə
vasitəsidir. 

Lakin bununla belə, günümüzə qədər rekreasiya anlayışına tam izah
verilməmişdir. Bu termin elmi ədəbiyyata 1890-cı illərin sonunda ABŞ-da
gətirilmişdir [5, s.175].

Deməli, rekreasiya insanların asudə vaxtlarının səmərəli istifadəsi za -
ma nı fiziki, mənəvi yorğunluqlarının, xəstəliklərinin aradan qaldırıl ma sı na,
sağlamlıqlarının bərpasına, əyləncələrinin təşkilinə yönəldilmiş fəa liyyət
növüdür. Burada əsas məsələ isə fəaliyyət növləri və fəaliyyət obyektləridir.
Əgər bir sıra mütəxəssislər tərəfindən rekreasiya fəaliyyətinin təsnifatı
verilərkən əsas etibarilə onun həyata keçirilmə vasitələri, forma la rı, növləri
qeyd edilirsə, digər mütəxəssislər məhz bu formaların, növlərin həyata
keçirilə biləcəyi yerləri, obyektləri, bir sözlə ehtiyatları təhlil edir. Əgər tur-
izm, rekreasiya fəaliyyətindən danışırıqsa, sözsüz ki, təbii və ya antropogen
ehtiyat olmadan bu sahənin mövcudluğundan söhbət gedə bil məz. Bu
baxımdan rekreasiya anlayışı haqqında danışılarkən ilkin olaraq məhz
rekreasiya ehtiyatları barədə məlumat verilməli olduğu vurğulan ma lıdır. 

Bir sıra ədəbiyyatlarda rekreasiya ehtiyatları iki növlə təsnif edilərkən,
digərlərində turizm-rekreasiya ehtiyatlarının üç növə ayrılması göstərilir.
Birinci halda: təbii və tarixi-mədəni rekreasiya ehtiyatları ayrılır. Təbii
olaraq, təbii rekreasiya ehtiyatları dedikdə, təbii ərazi kompleksləri, onların
komponentləri, xüsusiyyətləri, yəni onun ekzotikliyi, nadirliyi, obyektlərin
forması, görünüşü kimi əlamətlər nəzərdə tutulur. Tarixi-mədəni ehtiyatlar
isə öz növbəsində maddi və mənəvi ehtiyatlar olmaqla təsnifləndirilir. İn -
sanların dərketmə tələbatını təmin edən, cəmiyyətin qiymətli, maddi və is-
tehsal vasitələri, tarix, mədəniyyət abidələri, təsərrüfat sahələri müəssisələri
maddi rekreasiya ehtiyatlarını əmələ gətirir. Cəmiyyətin, dövlətin ictimai
həyatında, elm, mədəniyyət, incəsənətdə əldə edilmiş nailiyyətlər isə
mənəvi rekreasiya ehtiyatları kimi başa düşülür [1, s. 24-25].

Digər mənbələrdə turizm-rekreasiya ehtiyatları aşağıdakı üç növlə
ayrılır: 1. Təbii turizm ehtiyatları; 2. Antropogen turizm ehtiyatları; 3.
Sosial-iqtisadi ehtiyatlar [2, s. 24].

Fikrimizcə, turizm-rekreasiya ehtiyatlarının bu şəkildə təsnif edilməsi
daha məqsədəuyğun olar və tam şəkildə tərif edilməyən rekreasiya
anlayışına daha yaxşı izah gətirə bilər. Bu halda yuxarıda adı çəkilən
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təsnifat növlərinə hansı ehtiyatların aid edilə biləcəyinə nəzər salaq. İlk
olaraq təbii turizm ehtiyatları özündə bütün təbiət ehtiyatlarını, o cümlədən
dağ ekosistemlərini, milli parkları, mikroiqlim ehtiyatlarını, təbiət
abidələrini, nadir landşaft nümunələrini, balneoloji resursları, çimərlik
resurslarını, meşə resursrlarını əhatə edir. Bu ehtiyatlar turizmin ekoturizm
və ya kənd-yaşıl turizm növündə, çimərlik, istirahət növlərində, eləcə də,
dərketmə məqsədli ekskursiyalarda, əsas etibarilə balneoloji ehtiyatlardan,
təbiət abidlərindən istifadə edilməklə isə müalicəvi-sağlamlıq növündə
istifadə edilir. Antropogen ehtiyatlar isə turizm sənayesində daha çox
dərketmə məqsədli ekskursiyalarda, mədəni, işgüzar, dini turizm növlərinin
həyata keçirilməsi zamanı istifadə edilir. Bu növ ehiyatlara tarixi-memarlıq
abidələri, arxitektura abidələri, mədəni irs nümunələri, müasir şəhərsalma
və arxitektur abidələri, mədəniyyət müəssisələri və muzeylər, dini abidələr
aid edilir. Turizm-rekreasiya ehtiyatlarının sosial-iqtisadi mahiyyəti deyil -
dikdə isə bu sahəyə tələbatın formalaşması, onun sosial-mədəni inkişafa
təsirləri, turizm obyekt və ya resurslarının istifadəsi zamanı onların qorun -
ması, eləcə də, bərpası istiqamətində tədbirləri, bu ehtiyatlardan istifadə
səviyyəsini, əhalinin məşğulluğunun artması, ölkə səviyyəsində işsizliyin
aradan qaldırılmasında rolu və s. kimi amillər başa düşülür. Bu ehtiyatlara
ərazinin coğrafi mövqeyi, nəqliyyat infrastrukturu, sosial infrastruktur,
əmək ehtiyatları, maliyyə, informasiya ehtiyatları və s. aid edilir (Sxem 1).
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Bütün bu deyilənlərdən məlum olur ki, rekreasiya asudə vaxtda həyata
keçirilən, maddi vəsait əldə etmə məqsədi olmayan bərpaedici və
əyləndirici fəaliyyətdir. Bu fəaliyyət isə yuxarıda göstərilən obyektlərdən,
yəni turizm-rekreasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə müxtəlif formalarda
təzahür edə bilər. Bunları aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

1. Fərqli tədbir və ya fəaliyyətlərdə iştiraka görə aktiv və passiv
rekreasiya növləri ayırd edilir. Aktiv rekreasiya növləri deyildikdə üzmə,
idmanla məşğul olma, şəkil çəkmə kimi fəaliyyətlər, passiv rekreasiya
növləri deyildikdə isə idman yarışlarının izlənilməsi, incəsənət tədbirlərinin
izlənilməsi, yarışların izlənilməsi, musiqi dinləmə və digər bu tipli fəaliyyət
başa düşülür;

2. Məkan baxımından rekreasiya növlərinə açıq havada və bağlı
yerlərdə həyata keçirilməklə iki fəaliyyət növü aid olunur. 

a) Açıq havada həyata keçirilən rekreasiya özündə xizək, futbol, tenis,
basketbol, voleybol, qolf, çimərlik futbolu, basketbol, atçılıq,
alpinizm, ovçuluq, piknik kimi fəaliyyət növlərini, eləcə də açıq
havada təşkil olunan tədbirlərdə iştirakı (açıq hava konsertlərini,
sərgiləri, açıq havada şəkil çəkmə və s. göstərmək olar) əks etdirir;

b) Bağlı yerlərdə həyata keçirilən rekreasiya növlərinə isə klub (uşaq,
gecə, idman, gənclik və s.) və bu tipli bağlı məkanlarda təşkil olu-
nan aktivliklərdə iştirak, qeyri-iş məqsədləri üçün bağlı
məkanlardakı sərgilərdə və s. yerlərdə iştirak və ya izləmə,
konrestlərdə iştirak, bağlı məkanlarda idman növləri ilə məşğul
olma, bağlı məkanlarda sağlıqlı yaşam növləri ilə məşğul olma
(sauna, fitnes və s.), bağlı məkanlarda konsert, teatr, əyləncə
gecələrində iştirak və s.daxildir.

3. İştirakçıların milliyyətinə görə rekreasiya növləri.
a) Yerli rekreasiya tipi dedikdə ölkə daxilində həyata keçirilən təd -

birlərdə asudə vaxtın dəyərləndirilməsi vasitələri nəzərdə tutulur
ki, bunlara da yerli festivallar, konqreslər, sərgilər, simpoziumlar
və s. aid edilir;

b) Beynəlxalq rekreasiya tipi beynəlxalq aləmdə həyata keçirilən
tədbirlərdə asudə vaxtın dəyərləndirilməsi vasitələrini əhatə edir
və özündə beynəlxalq film festivallarını, incəsənət sərgilərini,
beynəlxalq konqresləri və digər bu tipli fəaliyyəti birləşdirir. 

4. İştirakçıların yaşlarına görə aşağıda göstərilən rekreasiya növləri
ayrılır:

a) Uşaqlar üçün (məktəb dövrü və daha sonrası üçün);
b) Gənclər üçün;
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c) Orta yaşlılar;
d) Yaşlılar üçün.
5. İştirakçıların sayına görə rekreasiya növləri fərdi və qrup şəklində

olmaqla iki yerə bölünür. Fərdi rekreasiya təkbaşına olaraq asudə vaxtın
dəyərləndirilməsidir. Nümunə olaraq musiqi dinlənilməsi, kitab oxunması,
idmanla məşğul olma və s. göstərilə bilər. Qrup rekreasiyası isə adından
da göründüyü kimi insanların qrup halında həyata keçirdikləri asudə vaxt
dəyərləndirmə fəaliyyətidir. Futbol, basketbol, voleybol, qrup halında
yarışlarda iştirak və s. bu növə nümunə kimi göstərilə bilər.

6. Bütün bu növlər arasında isə ən çox təsnif edilən isə funksional
təyinatına görə rekreasiya növləridir. Bunlar ticari, estetik, sosial, sağlıq,
fiziki, turistik rekreasiya fəaliyyətidir ki, hər biri haqqında aşağıdakı kimi
kiçik izahlar verilə bilər:

a) Ticari rekreasiya – insanların ödəniş edərək iştirak etdikləri rekrea -
siya növüdür ki, bunlara raftinq, atçılıq, tenis, konsertlər və s. aid
ola bilər.

b) Estetik rekreasiya – təhsil və ya mədəniyyət tədbirlərinsə iştirakla
bağlı rekreasiya növüdür və buraya sənət tədbirlərinin izlənilməsi,
musiqi dinlənilməsi və s. aid edilə bilər.

c) Sosial rekreasiya – insanlararası ünsiyyətə yönəlmiş rekreasiya
növüdür.

d) Sağlıq rekreasiyası – sağlamlığın qorunması və ya bərpa edilmə -
sinə yönəldilmiş asudə vaxt dəyərləndirmə formasıdır. Buraya
idman fəaliyyətləri, termalizm (mineral, termal sularla müalicələr),
fitnes mərkəzləri, sauna, masaj, rekreasiya müalicəsi və s. aid edilir

e) Fiziki rekreasiya – açıq və ya qapalı məkanlarda aktiv şəkildə
iştirak tələb edən idman fəaliyyətləridir (üzmə, dalma, raftinq, su
xizəyi, alpinizm, qar xizəyi, golf, paraqlayding və s. ).

f) Turistik rekreasiya – insanların turizm fəaliyyətində iştirak edərək
boş vaxtlarını dəyərləndirmələridir. Nümunə olaraq, turistik
səyahət döv ründə animasiya tədbirlərində iştirak, dini yerlərin
ziyarət edilməsi və s. 

7. Son olaraq yerli fərqlərə görə rekreasiya növləri ayırd edilir. Bunlar:
a) Şəhər rekreasiyası – şəhər daxilində həyata keçirilən rekreasiya

növləri nəzərdə tutulur ki, bunlara teatr, kino, şəhər turu və s.
nümunə ola bilər

b) Çöl rekreasiyası – təbiətdə həyata keçirilən rekreasiya növüdür.
Misal olaraq təbiət yürüş, balıq ovu ilə məşğul olma, piknik, raftinq
və s [4, s.35-46].
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Bütün bu deyilənlərdən aydın olur ki, rekreasiya çox geniş məfhum -
dur və onun həyata keçirilməsi üçün sözsüz ki, obyektlərin olması vacibdir.
Bu nöqteyi-nəzərdən təbii rekreasiya ehtiyatlarına istirahət, müalicə turizm
üçün istifadə edilən təbiət hadisələri və obyektləri daxildir. Sahil zonaları,
göllər, dağlar, mineral sular hər biri rekreasiya ehtiyatlarıdır. Eyni zamanda
qoruqlar, milli parklar və yasaqlıqlar, müalicə əhəmiyyətli palçıqlar və s.
təbii-rekreasiya ərazilərinə daxildir və onlar digər məqsədlərlə yanaşı, tur-
izm fəaliyyəti məqsədilə istifadə edilə bilər. 
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Xülasə: Məqalə, hazırda ölkəmizdə turizm sektorunun aktual
problemlərindən biri hesab olunan xidmət keyfiyyətinin aşağı səviyyəsi ilə
bağlı məsələyə həsr olunmuşdur. Müəllif, respublikanın regionlarında tur-
izm xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində kadr təminatının
zəruriliyindən söz açaraq bu istiqamətdə müəyyən sistemin formalaş -
dırılması və həyata keçirilməsində çox müsbət rol oynaya biləcək bir yol
göstərmişdir.
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sonal

Abstract: Тhe article consider the actual problem is currently, asso-
ciated with a low level of service quality in the tourism sector of the coun-
try. The author is expressing the necessity of improvement the quality of
tourism services through staffing in the tourism business and is considered
an acceptable direction in formation and implementation of this system.
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлено проблемами
повышения качества обслуживания и особенностями подготовки ква-
лицированных и специализированных кадров для эффективной орга-
низации развития регионального туризма в Азербайджанской
Республике. 
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Несмотря, на ведущую роль нефтяной сферы в обеспечении со-
циально - экономического развития страны, но понижение экономи-
ческой зависимости от нее, диверсификация экономики и
стимулирование развития и других сфер входило в стратегию устой-
чивого развития АР. Снижение, за последнее время, мировых цен на
нефть и соответственно, понижение денежных поступлений в госу-
дарственный бюджет республики, особенно обострили ситуацию раз-
вития приоритетных отраслей, одним из которых является
туристическая сфера с его мультипликативным эффектом.

Анализируя за последнее время уровень развития туризма в
стране, можно заметить, что данная сфера является одним из ведущих
и динамично развивающихся отраслей экономики АР. Наблюдается
положительная тенденция по созданию соответствующей туристиче-
ской инфраструктур и строительства гостиничных комплексов и
отелей, как в столице, так и в регионах страны, разрабатываются
новые туристические маршруты, организуются международные ту-
ристические выставки, проводятся работы по освещению и внешней
пропаганде туристического потенциала республики в зарубежных
СМИ, организация проведения мероприятий международного уровня
и др. Сегодня туризм в стране представлена такими направлениями
как пляжный, культурный, деловой, экологический, лечебный, спор-
тивный, сельский, зимний.

Однако, на сегодняшний день туризм, как сфера проявления эко-
номических, политических и социальных интересов АР имеет ряд
сложных и неотъемлемых проблем, решение которых представляет
собой достаточно комплексную многогранную задачу. Одним из важ-
ных и актуальных проблем является уровень качества обслуживания
туристов и профессионализм работников, задействованных в секторе
туризма. Анализируя нынешнее состояние всей туристической сферы
страны, то можно заметить, что, качество туристического обслужива-
ния в большей степени не соответствует современным стандартам и
находится на низком уровне. Данное явление особенно остро про-
является в регионах республики. Соответственно, необходимость раз-
решения данной проблемы, обеспечение профессиональной
подготовки кадров и переподготовки работников уже задействован-
ных в туристической сфере, сможет сыграть огромную роль в обес-
печении улучшении уровня обслуживания и повышения в свою
очередь туристической привлекательности регионов республики.

Как правильно отмечают Грачева.О.Ю и Маркова.Ю.А. в книге
“Организация туристического бизнеса: технология создания турпро-
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дукта” требование к качеству является наиболее важным фактором
при оценке любой услуги. [1] И в целях поддержания качества, многие
туристические организации разрабатывают определенные стандарты
обслуживания – комплекс обязательных для исполнения правил об-
служивания туристов, которые призваны гарантировать установлен-
ный уровень качества для всех производимых операций. [2]
Соответственно, и в Азербайджане многими туристическими органи-
зациями, также разработаны своего рода определенные стандарты об-
служивания. Но, необходимо отметить, что одной из ключевых
составляющих развития туристской отрасли, повышения качества и
безопасности туристских услуг является персонал. С сожалением сле-
дует отметить что, во многих организациях функционирующих ныне
в индустрии туризма страны, не уделяется должного внимания управ-
лению персоналом. Однако, следовало бы понять важность персонала
в индустрии туризма, так как, именно мастерством, уровнем обслу-
живания и сознательностью персонала определяется качество самого
туристского продукта как конечного, за которой организации и полу-
чают свой основной доход. Для квалифицированной работы в инду-
стрии туризма, важное значение, помимо технологической
подготовки, знаний в области туристского бизнеса, также имеет и со-
ответствующая психологическая подготовка, владение вопросами
межличностной коммуникации. Таким образом, эффективная органи-
зация менеджмента персонала внутри туристской организации яв-
ляется важнейшей ее функцией и одним из основных ресурсов
конкурентных преимуществ.

С целью повышения и обеспечения высокого уровня качества ту-
ристических услуг с 13 февраля 2006 года, решением № 45 Кабинета
Министров Азербайджанской Республики на основании Указа Пре-
зидента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 25 августа
2005 года начал функционировать Азербайджанский Институт Ту-
ризма - высшее учебное заведение по подготовке специалистов в обла-
сти туризма и гостеприимства. С 22 декабря 2014 года институт
переименован на Азербайджанский Университет Туризма и Менедж-
мента. В университете применяются современные методики обуче-
ния. В формировании программы и выстраивании учебного процесса,
содействие институту оказывает международная организация Interna-
tional Marketing Center, штаб-квартира которой находится в Вене. Сту-
дентам предоставляется возможность практиковаться в различных
отелях и туристических базах Турции, Греции, Израиля, США, Рос-
сии. АИТМ тесно сотрудничает с иностранными университетами —
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Университетом Прикладных Наук Вильхелмшавен (FHOOW, Герма-
ния), Американским университетом Гирне (Кипр), Восточно- Среди-
земноморским Университетом Северного Кипра, Гавайским
Университетом (США), Государственным Техническим Университе-
том Туризма города Астрахань, Московским Государственным Гума-
нитарным Университетом. В рамках программы, разработанной
Европейским Союзом, по взаимному обмену студентами каждый год
16 студентов института проходят практику в Португалии, Франции,
Швейцарии и Турции. 

Следует отметить, что с 2012 года при университете начал функ-
ционировать Бакинская Профессиональная Школа Туризма готовящая
кадров по 10 направлениям: агенту по туриз; гостиничный регистра-
тор; гид; оператор ПК; повар; официант, бармен; кондитер; бухгал-
терский учет и бухгалтер- оператор; парикмахер.

Далее, учитывая спрос работодателей, а также особенности раз-
вития регионов, приказами Кабинета Министров от 14 октября 2008
года и Министерства Образования от 07.11.2008 №1221 был создан
Габалинский Профессиональный Учебный Центр по Туризму и
Отельному Делу, при которой готовятся кадры по специальностям по-
вара, кондитера; бармена, буфетчика, официанта. С другой стороны,
в рамках проекта «Стратегия реформ в области профессионального
образования и подготовки, и пилотное внедрение в избранном регионе
Азербайджана», реализуемого Европейской Комиссией и Британским
Советом, поставлена цель повышения конкурентоспособности не
нефтяных секторов Азербайджана и возможностей обеспечения вы-
пускников профессионально-образовательной системы работой. [6]

В связи с реализацией этого проекта была также создана Исма-
иллинская Школа Туризма где, как международные, так и местные
консультанты занимаются подготовкой куррикулумов, профессио-
нальных стандартов и инженерно-педагогических составов по специ-
альностям туризма и отельного дела. 

Помимо этого, приказами Кабинета Министров от 13 февраля
2006 года №45 и Министерства Культуры и Туризма от 10.04.2006
№101 начала действовать Мингечаурский Колледж Туризма, которая
готовит кадров по таким направлениям как “Организация и управле-
ние туристическими и гостиничными хозяйствами”, “Туризм и его ор-
ганизация”, “Оргаизация и предоставление медицинских услуг в
туристических, санаторных и курортных зонах”. Следует отметить,
что в Колледже можно получить образование и по другим направле-
ниям не связанными с туризмом. 
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Однако, хотя и предприняты определённые шаги в направленно
подготовки специализированных кадров но, организация мероприя-
тий на базе вышеуказанных учебных заведений кажется недостаточ-
ным, так как на региональном рынке туризма все еше наблюдается
низкий уровень оказываемых услуги и острый дефицит узкоспециа-
лизированных сотрудников. Следует отметить, ограничиваясь подго-
товкой кадров на базе вышеуказанных школ, никак невозможно
добиться больших успехов в этом направлении. С другой стороны,
сравнительна отдаленность других, благоприятных в туристическом
отношении районов страны от Исмаиллинского, Габалинского и Мин-
гечаурского районов может создать некоторые проблемы. Во-первых,
наличие дополнительных расходов - транспортных, на жилье и содер-
жание и др, связаные с получением образования в вышеуказанных
учебных заведениях, может послужить препятствием из-за недоста-
точной обеспеченности материальными средствами граждан респуб-
лики. Во-вторых необходимо рассмотреть и нематериальную сторону
вопроса, так наличие определенного рода семейных обстоятельств
(содержание семьи, забота о больных родителях или детей и др)
может порождать несостоятельность временного отъезда в целях по-
лучения образования или вешения квалификации. Помимо этого, не
все родители, и не все дети положительно предрасположенные к по-
лучению образования последними, в дали от семьи, района и т.п.

Так следует отметить что, в настоящее время в большинстве рай-
онов республики, имеются средне - специальные учебные заведения
и профшколы. На начало 2014/2015 учебного года, по данным Гос-
комстата Азербайджанской Республики их насчитывалось 61, а проф-
школ 113. [5] По нашему мнению, на основе совместного
сотрудничества Министерства Культуры и Туризма и Министерства
Образования при них вполне можно организовать как бесплатные, так
и платные (не полностью оплачиваемые) факультеты по подготовке
будущих специалистов в сфере туризма, по таким специальностям как
менеджер, официант, буфетчик, бармен и т.д. Наряду с этим, для пе-
реподготовки персонала уже работающих в тех или иных предприя-
тиях, связанных прямым или косвенным образом с туризмом,
организовать проведения специально разработанных курсов и тренин-
гов программ. Здесь, хотелось бы отметить необходимость вынужден-
ного привлечения персонала на переподготовку и по окончании
выдачи определенных сертификатов заверяющих соответствие полу-
ченных знаний требуемым стандартам. Соответственно, подготовка
конкретно профессионально- специализированных кадров, владею-
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щих навыками культурного и вежливого общения, правильного
оформления стола, должного обслуживания гостей и т.д., коренным
образом может изменить нынешнюю отрицательную реалию и повы-
сить тем самым уровень качества обслуживания. 

В этой связи, предложенное автором направление по открытию
спец алых факультетов по подготовке новых кадров и курсов пере-
подготовки уже задействованного персонала, на базе действующих
практически в каждом районе республики средне - специальных учеб-
ных заведений и профшкол, кажется вполне возможным и эффектив-
ным. Соответственно, факт наличия и распределённой средне-
специальных учебных заведений и профшкол почти в большинстве
районов республики может дать широкую возможность подготовки и
переподготовки кадров качественного туристического обслуживания,
сыграю тем самым основательную роль в положительном разрешении
вышеприведенной проблемы. 

Таким образом, обобщая следит отметить, что хотя в республике
сформирована некоторая непрерывная система кадрового и научного
обеспечения данной сферы, но разрыв между потребностями турист-
ской отрасли и предложением со стороны образовательных учрежде-
ний остается весьма существенным. Присутствует академичность
профильного высшего образования при явном недостатке практиче-
ских навыков и знаний, подготовка специалистов ведется без доста-
точного учета содержания туристско-рекреационных ресурсов и
возможностей, технологий их использования для приема туристов и
методик адресного продвижения регионального турпродукта.

Литература
1. Организация туристического бизнеса: технология создания турпро-

дукта, Грачева.О.Ю и Маркова.Ю.А., Л.А.Мишина. – М.: Издатель-
ско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 276 с./ стр – 172.

2. Менеджмент в туристском бизнесе, М.А.Жукова. – 2-е изд., стер.
- М.: КНОРУС, 2006. -192с./ стр-139.

3. Н.Р.Алиев. Развитие туризма в регионах Азербайджана в обес-
печении занятости населения. Баку, «Авропа», 2010, 197 с

4. Туризм и гостиничное хозяйство Автор: Шматько Л.П., Жолобова
Л.В., Ляшко Г.И. и др. Издательство: Издательский центр «Март»
Год: 2005 Страниц: 352

5. http://www.stat.gov.az/source/education/
6. http://www.edu.gov.az 

Кадровое обеспечение как основа в повышении качества 
регионального туризма Азербайджанской Республики

97



UOT - 338 

Rasim TACƏDDİN
Bakı Dövlət Universiteti

rtajeddin@rambler.ru 

Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf problemləri
və onların inflyasiya dinamikasına təsiri

The problems of small and medium business and their influence 
to the dynamic of inflation in Azerbaijan

Проблемы развития малого и среднего предпринимательства и
их влияние на динамику инфляции в Азербайджане

Abstract: Significance of small and medium business in market econ-
omy means that these enterprises on the one hand are the most important
producers of material goods, and the other hand, due to them citizens get
wide opportunities for self-expression and economic self-sufficiency. As
representatives of private sector, enterprises of small and medium business
increase AS by working for abundance of goods and services in society. In
one’s turn, together with the increase of competition and AS, removing the
monopoly’s practice of price dictation contributes the decrease in inflation.
In given article the researching of influence as well market factors, as cor-
ruption, ineffective government policy, monopolization, problems with
bank‘s lending and others to entrepreneurship allows us to evaluate current
situation fuller. Small number of enterprises, which produce grocery goods
and undeveloped competition among them, results in availability of un-
solved problems in local food providing, their worth and quality in Azer-
baijan. The weakness of free entrepreneurship in Azerbaijan is shown about
6% share of local products in total volume of national export. In the article,
the inabiliti of local private sector to provide the nation’s wonts in agreecul-
ture products and ways of solving that problem are researched. In case of
substantial development of small and medium business in Azerbaijan,
based on obvious indirect relationship between quantitative and quality in-
crease in free enterprises and inflation, wide base for subsequent and suc-
cessive decline in prices, and inflation also can be created. 

Key words: total output, competition, aggregate supply, monopoliza-
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tion, free entrepreneurship, commodity, gross domestic product, small busi-
ness, medium business, nonoil industries of economy, self-sufficiency and
grocery goods. 

Резюме: В рыночной экономике значение малого и среднего биз-
неса заключается в том, что эти предприятия с одной стороны яв-
ляются важнейшими производителями материальных благ, а с другой
стороны, граждане благодаря им получают широкие возможности для
самовыражения и экономического самообеспечения. Представляю-
щие частный сектор предприятия малого и среднего бизнеса, работая
на изобилие в обществе товаров и услуг, способствуют росту сово-
купного предложения (AS). В свою очередь, наряду с ростом конку-
ренции и AS, устранение монополисткой практики навязывания
высоких цен, служат понижению инфляции. В данной статье изучение
влияния на предпринимательство, как рыночных факторов, так и дей-
ствия коррупции, неэффективной госпомощи, монополизации, про-
блем с банковским кредитованием и др. позволяет более полно
оценить современную ситуацию. Малое количество предприятий про-
изводящих продовольственные товары и слабая конкуренция между
ними приводят к тому, что в стране в обеспечении местным продо-
вольствием, его стоимости и качестве сохраняются нерешенные про-
блемы. На слабость частного предпринимательства в Азербайджане
указывает и то, что доля его продукции в общем объеме экспорта со-
ставляет около 6%. В статье анализируются причины неспособности
частного сектора обеспечить потребности население в сельскохозяй-
ственных продуктах и пути решения данной проблемы. В случае
значительного развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане,
из-за очевидности обратной зависимости между количественным и
качественным ростом частного предпринимательства и инфляцией,
может быть создана широкая база для последующего и последова-
тельного понижения цен, а также и инфляции.

Ключевые слова: общий объем производства, конкуренция, со-
вокупное предложение, монополизация, свободное предприниматель-
ство, товар, валовой внутренний продукт, ненефтяной сектор
экономики, малый бизнес, средний бизнес, самообеспечение, продо-
вольственные товары. 

Kiçik və orta sahibkarlıq bazar iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir.
Bazar iqtisadiyyatının subyektlərinə məxsus olan maraqlarına görə kiçik
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və orta sahibkarlığın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar iqtisadiyyatın elə
bir spesifik sektorudur ki, burada bir tərəfdən maddi və təbii resursların
minimal miqdarda cəlb olunması və əmək resurslarının maksimal dərəcədə
istifadəsi şəraitində böyük həcmdə maddi nemətlər yaradılır, o biri tərəfdən
isə cəmiyyətin təqdim etdiyi hüquqi imkanlar çərçivəsində vətəndaşlar
özlərini ifadəetmək və özlərini təmin tmək üçün geniş imkanlara malik
olurlar. Kiçik və orta sahibkarlar öz yaşayış səviyyəsinə və sosial
vəziyyətinə görə ölkə əhalisinin böyük hissəsinə bir başa mənsubdurlar.
Eyni zamanda onlar ölkədə istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin geniş
çeşidinin bilavasitə istehsalçıları və də böyük olmayan həcm üstünlüklərini
özlərinə məxsus olan texnika, istehsaletmə və idarəetmə məsələrini çevik
həll etmə bacarığı ilə birləşdirərək bazarın dəyişən konyekturasına həssas
və vaxtında cavab verməyə qadir olurlar. Kiçik və orta sahibkarlıq sektoru
hər hansı inkişaf etmiş təsərrüfat sisteminin ayrılmaz və önəmli elementidir.
Onlarsız tam olaraq bazar iqtisadiyyatı və cəmiyyət yaşaya və inkişaf edə
bilməz. Misal üçün, böyük sayda nəhəng korporasiyalarla xarakterizə ol-
unan dünyanın ən aparıcı olan ABŞ iqtisadiyyatında ÜDM-un 40%-zı
ancaq kiçik biznesin hesabına istehsal olunur və buna da ölkənin işgüzar
əhalisinin təxminən yarısı cəlb olunur. Kiçik və orta sahibkarlığın
inkişafının dərəcəsi ÜDM-un artımı ilə düz mütanasibdir – iqtisadiyyatın
özəl sektorunun ardıcıl genişlənməsi daha böyük həcmdə əmtəə və
xidmətlərin istehsalına gətirir və ÜDM-un pulnan əks olunan göstəricisini
böyüdür. Eyni zamanda bu o deməkdir ki, qeyd olunan inkişaf cəmiyyətdə
əmtəə və xidmətlərin bolluğunu yaradır, iqtisadiyyatda isə məcmu təklifi
artırır. Belə bir vəziyət istehlakçılar və istehsalçılar üçün müsbət amil kimi
qəbul olunur, ona görə ki, cəmiyyətin tələbatlarının təmin olunma
imkanlarının yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, istehsal və istehlak mallarının
qiymətlərinin də ucuzlaşmasına təsir göstərir. Bu da inflyasiyanın
azalmasına qulluq edir. Və əksinə, azad sahibkarlığa qarşı hər hansı siyasi,
sosial, iqtisadi, kriminal məhdudiyyətlar kiçik və orta müəssisələrin
açılmasını çətinləşdirir, artıq fəaliyyətdə olanların isə işini əngəlləyir.
Nəticədə, bir tərəfdən iqtisadiyyatda məcmu təklifin azalması, o biri
tərəfdən isə mövcud bazar rəqabətinin zəifləməsi ilə bağlı inhisarçılıq
meyillərinin güclənməsi baş verir. Öz növbəsində, məcmu təklifin azalması
ilə bir yerdə, inhisarçılığın güclənməsinə görə, süni yolla bazar iştirakçıları
tərəfindən, əmtəə qiymətlərinin qərəzli artırılması inflyasiyanın qalxmasına
geniş imkanlar yaradır. Yuxarıda qeyd olunan özəl sektorun vəziyyətinin
inflyasiyaya təsirinin təhlili baxımından bu məsələnin Azərbaycan
iqtisadiyyatında hansı istiqamətdə inkişaf etməsi özünə görə maraq
doğurur. Azərbaycan iqtisadiyyatında bazar amillərilə yanaşı bizi
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maraqlandıran məsələyə başqa amillərin də (korrupsiyanın, faydasız dövlət
yardımının, inhisarçılığın və s.) təsirinin öyrənilməsi mövcud vəziyətin
daha tam təhlilinə imkan verə bilər. Bazar iqtisadiyyatına məxsus olan özəl
sektorda çalışanların (dövlət sektoru ilə müqayisədə) mütləq və nisbi
çoxluğu Azərbaycanda öz əksini tapmır. Ölkənin Dövlət Statistika
İdarəsinin məlumatına görə, məşğul olan əhalinin əsas hissəsi dövlət sek-
torunda çalışır. Buna əlavə olaraq, son illərdə dövlət sektorunda iş
yerlərinin sayı artan templərlə böyüyür. Dövlət Statistika İdarəsinin
məlumatına görə, 2013-ci ildə noyabrın birində ölkədə 1505,6 min insan
məşğul sayılırdı. Onların 60%-zı dövlət sektorunda, 40%-zı isə özəl sek-
torda işləyirdilər. Bundan başqa, 2013-cü ilin ancaq oktyabr ayında isə işə
qəbul olunan 3,9 min yeni işçilərin 3,4 mini dövlət sektorunda, və ancaq
0,5 min nəfər özəl sektorda yeni işə başlamışdılar (1). Bu onu deməyə əsas
verir ki ölkədə kəmiyət baxımından kiçik və orta müəssisələrin artımında
da problemlər mövcuddur.

Azərbaycanda ərzaq məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan şirkətlərin
sayca kifayət qədər az olması, buna görə də rəqabətin bu sahədə zəif
olması, ona gətirir ki, ölkədə ərzaqın bolluğunda, dəyərində və keyfiyətində
həll olunmamış problemlər mövcuddur. Ərzaq bolluğunu və keyfiyyətini
əks etdirən Dünya Səhiyyə Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Fon-
dunun 2013 ilin “Oxram” hesabatına istinadən, bu araştırmada tərtib
olunduğu indeksə görə Azərbaycan 125 ölkə arasında, 91-ci yeri tutur. Yerli
kiçik və orta biznesin zəif inkişafı ilə bağlı gəlirlərin az olması və məcmu
təklifin aşağı səviyədə yerləşməsinə görə qiymətlərin kifayət qədər yüksək
olması, əhalinin ərzaq almaq qabiliyyətini aşağı endirir. Qeyd olunan fon-
dun hesabatında əhalinin ərzaq almaq qabiliyyətinə görə Azərbaycan 63-
cü yerdə idi.

Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın zəif inkişafı öz əksini həmdə
ölkə büdcəsinin neft və qaz sənayesi ilə bağlı olan hissənin başqa neft
ölkələrinin büdcələri ilə müqayisədə daha da çox olmasında tapır. Əgər
neft ölkələrinin əksəriyyətində ÜDM-də kiçik və orta sahibkarlıqla sıx
bağlı olan xidməti sektorunun payı 35-40 faiz çərçivədə dəyişirsə,
Azərbaycanda bu göstərici 10-15 faizə bərabərdir.

Azərbaycanda özəl sahibkarlığın zəif inkişafını təqdim olunan
kəmiyət göstəriciləri ilə bərabər rəsmi statistikanın ixracat göstəriciləri də
əks etdirir. Azərbaycanın Mərkəzi Bankının təqdim etdiyi məlumata görə
ölkənin ixrac strukturunda 2013-cü ilin 9 ayında 23 mlrd 810,6 mln dollar
ixracın, 94,7%- zı neft və neft məhsullarının payına düşürdü. Belə vəziyət
onu göstərir ki, ölkədə özəl müəssisələrin məhsulları dünya bazarında
rəqabətə dözümlü deyil və buna görə də satılmırlar.Yerli özəl sahibkarlığın
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mövcud vəziyyətini xarakterizə edən bu rəqəmlər Azərbaycanda bu sahədə
hökumətin elan etdiyi siyasətin faydasının aşağı səviyyəsində olmasından
bəhs edir. “Heritage” Fondunun və “Wall Street Gournal” qazetinin 2014-
cü ilin əvvəlində verdiyi açıqlama əsasında Azərbaycan iqtisadi azadlıq
indeksinə görə 114 ölkə arasında “iqtisadi azad” və “əsasən azad”
ölkələrdən kənarda qalaraq “orta hesabla azad” ölkə kimi 81-ci yeri
tutmuşdur. Müqayisə üçün qonşu Gürcüstan 22-ci, Qazaxıstan 67-ci,
Ermənistan isə 41-ci yerləri tutmuşdular. Azərbaycanda sahibkarlığın
fəallığı nisbətən Bakıda yüksəkdir. Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi,
bu gün Azərbaycanda regionların inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən pro-
qramlar faydasız qalır. Bu, hədəflərin yayılması və onların düzgün
seçilməməsi ilə izah oluna bilər. İstehsalın, yerli sahibkarlığın yerinə in-
vestisiyalar əksər hallarda rayon mərkəzlərinin abadlaşdırılmasına
yönəldilir. İkincisi isə, kənd yerlərindən Bakıya və Azərbaycandan kənara
iş dalınca gedən, xüsusən, gənclərin və fəal insanların miqrasiyasıdır.

Bakı ilə müqayisədə ölkənin regionlarında sakinlər kiçik və orta
bizneslərini qurmaqda daha böyük çətinliklərlə rastlaşaraq, doğma yerlərini
tərk etmək qərarına gəlirlər və biznes baxımından daha əlverişli yerlərə üz
tuturlar. Misal üçün, maliyyə baxımından, ölkənin paytaxtında banklar
daha yüksək faizlə əmanət qəbul edir. Regionlarda isə əmanətlər aşağı
faizlə qəbul edilir. Bununla belə, kreditlərin faizi paytaxda nisbətən az olan
zaman, regionlarda artır.

Ölkədaxili miqrasiya ilə yanaşı son 20 ildə Azərbaycanda fəal işgüzar
əhalinin axınının əsas səbəblərindən biri ölkədə azad sahibkarlığın təmin
olunmaması ilə bağlıdır. Burada yerli sahibkarlar azad şəkildə fəaliyyət
göstərməkdə çətinlik çəkirlər. Sahibkarlar şəraitin olmamasından başqa,
həm də inzibati müdaxilələrdən, yersiz yoxlamalardan, süründürülmədən
əziyyət çəkirlər. Azərbaycan vətəndaşlarının böyük sayda öz ölkəsini iş
dalınca tərk etmələri onu deməyə əsas verir ki, onların tərk etdiyi yerlərdə
biznesin inkişafına və özünüifadəyə nail ola bilmirlər. Nəticədə ölkədən
miqrasiya edən insanlar özlərinə xaricdə biznes qurur, xarici ölkənin
iqtisadiyyatına qulluq edirlər.

Bu problemləri həll etmək üçün Azərbaycanda neft ixracından alınan
gəlirlərin müəyyən hissəsi dövlət yönüllü investisiyalar kimi ölkədə özəl
sektorun inkişafı çərçivəsində yeni iş yerlərinin açılmasına
istiqamətləndirilməlidir. Bunun əksinə olaraq, 2006-ci ildən başlayaraq 15
milyard manata yaxın büdcə vəsaitin əsas hissəsi, öz gəlirləri hesabına
sərmayə qoymaq imkanları yetərincə olan, dövlət müəssisələri arasında
bölüşdürülüb. Bu müəssisələr arasında ən çox investisiya alanlar, dövlət
büdcəsinin əsas donorları olan Dövlət Neft Şirkəti, “Azərbaycan Hava
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Yolları” QSC, Azərbaycan Dəmir Yolları “ QSC, Azərsu” ASC və sairə
şirkətlərdir. Təbii inhisarçı olan bu müəssisələrin əsas sayının səmərəsiz
ziyanla işləməsinə baxmayaraq ölkənin özəl sektorunun maliyyə yardımına
böyük ehtiyacı olan zaman, onlar dövlət büdcəsindən hər il böyük
məbləğdə investisiyalar alırlar. Misal üçün Nazirlər Kabinetinin
məlumatına görə 2005-ci ildən 2013-ci ilə kimi ancaq Dövlət Neft Şirkətinə
970 million manat, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC- ə isə 900 million
157min manat dövlət büdcəsindən investisiya ayırılmışdır(2).

Bunun nəticəsi kimi Azərbaycanın özəl sektoruna nisbətdə dövlət
investisiyaların belə səmərəsiz bölüşdürülməsi və onun kifayət qədər
inkişaf etməməsi, bu təsərrüfatda iş yerlərinin çatışmamasına səbəb olur
və ölkə vətəndaşlarının məşğulluğunu qaldırmaqda böyük problemləri
yaşadırlar. Regionlardan əhalinin davam edən axınının qarşısını almaq
məqsədi ilə dövlət yaranmış vəziyətə təcili müdaxiləetmə çərçivəsində iqti-
sadi baxımından aktiv insanlar üçün əlavə güzəştlər tətbiq etməlidir, kənd
sahibkarları üçün verilən subsidiya yardımının faydasını artırmalıdır,
insanların regionda əmanətlərini daha çox həcmdə yerləşdirilməsi üçün
banklar əmanəti qəbuletmə faizlərini qaldırmalı, kreditvermə faizlərini isə
azaltmalıdırlar. Sahibkarların çox sayda kreditlərin almamalarının səbəbi
bankların iş adamlarına təklif etdikləri yüksək kredit faizləridir. Ölkədə
sahibkarlıq fəaliyyətini asanlaşdırmaq və stimullaşdırmaq üçün
istehlakçılara və biznes subyektlərinə komersiya banklarının istehlak və
biznes kredit dərəcələrini azaltmaq üçün dövlət buna münasib monetar
siyasətini aparmalıdır. Hökümətin faydalı monetar siyasəti üçün ən əvvəl
Azərbaycanda rəqabətli bank sektoru qurulmalıdır. Bunun üçün bütün
komersiya bankları bir yerdən – Mərkəzi Bankdan, eyni əsaslarla və qay-
dada, hökumət məmurlarının maraq dairəsində olan banklara ayrı -seçkilik
etmədən, idarə olunmalıdır. 

Bundan başqa , Mərkəzi Bank idarəçilik vəzifələrində öz aktivlik
səviyyəsini qaldıraraq, maliyyə siyasətinin alətlərindən faydalı istifadə
edərək, bank sektorunda kredit və depozit faiz dərəcələri arasında
münasibəti optimallaşdırmalıdır. Ayrı sözlə, Azərbaycanın mövcud bank
sistemində yaranmış azad sahibkarlığın inkişafı üçün qeyrı-adekvat sistem
aradan götürülməlidir, bankların özbaşınalığına yer olmamalıdır və kom-
mersiya bankları ilə sahibkarlar arasında rəqabətli münasibətlər tələb və
təklif əsasında qurulmalıdır.

Eyni zamanda, qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycanda fermerlərə yardım
məqsədi ilə subsidiyaların verilməsində faydasızlıq da müşahidə olunur.
Ölkədə 2007-ci ildən kənd təsərrüfat sahəsində fermerlərə və başqa
sahibkarlara verilən subsidiyalar kənd yerlərində kiçik və orta biznesin
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inkişafına böyük təsir göstərə bilməyib. Azərbaycanın yüksək vəzifəli
məmurları bu vəziyyəti etiraf edərək, bunun əsas səbəbini, təşkilat işinin
şəffaflı aparılmamasında görürlər. Baş verən korrupsiya nəticəsində
ayırılan subsidiyaların müəyyən hissəsi məmurlar tərəfindən mənimsənilir.
Misal üçün, bu gün subsidiyalar torpaq sahəsinin ölçülən ərazisinə görə
verilir. Bu isə ölçmə prosesində iştirak edən məmurlar üçün öz
vəzifələrindən qanundan kənar fəaliyyətlə məşğul olmağa (sahə həcmini
kağız üzərində böyütməyə) imkan yaradır. Halbuki, aqrar baxımından
inkişaf etmiş ölkələrdə subsidiyalar gözlənilən son məhsula, keyfiyətə görə
hesablanır. Bu da onlara daha keyfiyətli məhsul istehsal etməyə yol açır.
Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq sahəsində mövcud olan problemlərin geniş
araşdırılması üçün 2013-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı, Gəncə,
şəhərlərində və 17 inzibati rayonda bir min iş adamını əhatə edən sorğu
aparılmışdır. Sorğu respondentləri onlar üçün ən çox problem yaradanlar
arasında biznes üçün lisenziyanın alınmasına sərf olunan böyük həcmdə
vaxt itkisini, dövlət məmurlarının yaratdıqları süni məhdudiyyətləri (çox
sayda rəsmi kağızlar və fərqli izahata məruz qalan arayışların təqdim
edilmə qaydaları) qeyd etmişdilər. Respondentlərin üçdə birindən çoxu
daşınmaz əmlakın təsdiq olunmasında çox sayda çətinliklərdən
gileylənirdilər. Kiçik sahibkarlar vergi dərəcəsinin azaldılmasında, elektron
xidmətlərin onlar üçün daha da asan olmasına, televiziya kanallarının və
internet səhifələrinin vasitəsi ilə kiçik sahibkarlıqla bağlı qanunvericiliyin
təbliğatının genişlənməsinə böyük ehtiyacın olmasını qeyd etmişdilər. Bun-
dan başqa gömrük əməliyyətlarının sadələşdirməsi və onların həcmlərinin
azadılması da labüd bir problem kimi qeyd olunmuşdur (3). Bu problemlər
baxımından Azərbaycanda Qərbin maliyyələşdirdiyi və həyata keçirdiyi
“ASAN xidmət” layihəsi altında yaradılan dövlət agentliyi yaranmış
gərginliyin zəifləməsinə - aşağı səviyyəli korrupsiyanın qarşısının
alınmasına, alqı-satqı sahəsində işlərin və qalan biznes əməliyyatlarının
xeyli sadələşdirilməsinə qulluq edə bilərdi. Həmçinin, Azərbaycan Gömrük
Komitəsinin sədrinin sözlərinə görə ölkədə sahibkarlara dəstək olmaq
məqsədi ilə gömrük yüklərinin “ASAN xidmət” vasitəsilə bəyan edilməsi
planlaşdırılır. Dövlət tərəfindən yaradılan Sahibkarlığa Kömək Milli Fon-
dunun güzəştli kreditlərinin verilməsi kənd təsərrüfatında sahibkarlığın
inkişafına vacib yardım göstərir. Bununla bərabər, Azərbaycan dövlətinin
2014-2018–ci illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində icra
olunan proqramlarının nəticələrinə görə kənd təsərrüfatında hansısa
əhəmiyyətli inkişaf baş verməmişdi. Kənd təsərrüfatında fəaliyyətdə olan
fermerlər məhsulu istehsal etsələr də, onlar onu satışa çıxarda bilmirlər.
Qusar rayonunda almalar, Göyçay rayonunda xurmalar çürüməyə məruz
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qalaraq, sahibkarlara böyük həcmdə ziyan gətirir. Baş verən ziyan belə
sahibkarlara öz işlərini dayandırmağa məcbur edir. Buna görə sahibkarların
müəyyən hissəsi kənd yerlərini tərk edir və nəticədə kənd təsərrüfatında
kiçik və orta sahibkarlığın fəallığı zəiflədir və tənəzzülə geniş şərait yaradır. 

Bakının və ölkənin başqa şəhər bazarlarında, rəqabəti boğan və bazar
qiymətinin aşağı enməsinə imkan verməyən qüvvələrin hökmranlıq etməsi,
sahibkarlara bazara öz təsərrüfatlarının malları ilə daxil olmağı yüksək
dərəcədə çətinləşdirirlər. Hətta, sahibkarların məhsulları belə, bazar
işbazları tərəfindən qəbul edilmir. Nəticədə istehsalçılar məcbur olurlar
məhsullarını onlara qoyduqları xərclərdən də ucuz qiymətlə satsınlar. Bu
itkilər Azərbaycanda ölkə sahibkarlarının hansısa özəl biznes fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq marağını və ümidlərini öldürür. Regionlarda sahibkarlığın
zəif vəziyətdə olması özünü onda göstərir ki, Azərbaycan rayonlarında yerli
biznes müəssisələrinin qazandıqları gəlirlər o qədər azdır ki, onların dövlət
büdcəsinə ödədikləri vergilər rayonları ölkənin mərkəzi büdcəsindən asılı
vəziyyətdə saxlayır. Ənənəvi olaraq, bu proqramlar ümumilikdə
götürüləndə konkret deyillər. Bir çox hallarda orada görüləcək işlər yalnız
ümumi xarakter daşıyır. Ancaq istehsal sahəsində sahibkarlığln inkişafına
maneəçilik törədən, islahatlar yolu ilə həll olunmasını gözləyən, struktur
problemlər dəyişməz olaraq qalırlar. 

Azərbaycanda daxili bazarın, o cümlədən, onun ərzaq mallarının
istehsalı ilə bağlı olan hissəsinin yüksək dərəcədə xaricdən gələn mallardan
asılılığını, kənd təsərrüfatında özəl biznesin zəif inkişafı ilə bağlamaq olar.
Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın səviyəsi əhalinin mövcud
tələbatlarından aşağıda olmasını 2013-cü ilin 11 ayında ölkə idxalının
ümumi həcmində ərzağın xüsusi çəkisinin 10,6 faiz təşkil etməsi ilə bildirir.
Qeyd olunan rəqəm Gömrük Komitəsinin məlumatına görə 2012-ci ilin
eyni dövründəkindən 0,7 faiz yüksək olmuşdur. Komitənin bəyanətinə görə
ərzaq idxalı 8,1 faiz artmışdır. (4) 

Azərbaycanın regionlarında kənd təsərrüfatında sahibkarlığın ağır
vəziyyətdə olmasının nəticəsidir ki, mövcud vəziyyətdə ölkə kənd
təsərrüfatında istehsal olunan məhsullarla əhalinin tələbatlarını təmin
etmək imkanlarından məhrumdur. Ölkənin kənd təsərrüfatında mövcud
problemlərin ciddiliyini əks etdirən, istehsalda pərakəndəliyin,
dağınlıqlığın, torpaqların deqradasiyaya uğramasının, texnika və anbar
çatışmamazlığının olmasıdır. 

Azərbaycanda özəl sektorda taxıl istehsalının zəif olmasına görə ölkə
özünün taxıl məhsullarına olan tələbatını öz imkanları hesabına ödəyə
bilməməsi özünü rəqəmlərdə də göstərir. 2013-cü ilin əvvəlində ərzaq
idxalının həcmi 1 milyard 38 milyon dollar olub. İdxalın üçdə birindən
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çoxunu təşkil edən buğda 2012-ci ilin eyni dövründəkindən 21 faiz çox
olmuşdur. Mütəxəssislərə görə idxal olunan buğda əhalinin tələbatının
yarıdan çoxunu təmin edir. Ancaq nəzərə alsaq ki, Gömrük Komitəsinin
rəsmi göstəriciləri ölkəyə daxil olunan ərzaq məhsullarının real həcmini
əks etdirir, onda qeyd olunan vəziyətin dahada acınacaqlı olmasını iddia
etmək olar. Azərbaycanın heç bir ölkəyə buğda, ət və süd məhsullarının
ixrac etməməsinə baxmayaraq, ölkənin 2013-cü ilin 8 ayının statistikasına
görə un idxalı 15 dəfə, ərzaq buğdası idxalı 61,5 faiz, kəsim üçün diri hey-
van 49,6 faiz və süd məhsulları isə 25,8 faiz artmışdır.

Yaranmış vəziyyətdə ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri
2000 –ci illərdə artmaqda davam edirlər. Misal üçün 2011-ci ildə şəkər
25%, mal əti 21,4%, qarğıdalı yağı 14,3% bahalaşmışdır. Bu onunla izah
olunur ki, yerli istehsalın kənd təsərrüfatı mallarının zəif təklifi onların
qiymətini azaltmaqda imkansızdır. Eyni zamanda, əhalinin təminatının
idxalın artması heasabına baş verən zaman, kənd təsərrüfatı məhsullarının
qiymətləri dünya bazarlarının qiymətlərindən və inhisarçı idxalçıların və
korrupsiyaya qurşanan gömrük idarəsinin fəaliyyətindən daha çox asılıdır.
Buna əlavə olaraq 2013-ci ilin sonunda yanacağın qiymətinin qalxması
digər qiymətlərin artımına və buna uyğun istehlak və istehsal xərclərinin
böyüməsinə təsir göstərməyə başlamışdır. Bu isə azad sahibkarlığın
fəallığını və irəli getməsini dayandırır. Kənd təsərrüfatında isə sahibkarlığın
inkişafı üçün torpaq mülkiyyətinin qanun əsasında ciddi qorunması və yerli
inhisarçılığın aradan qaldırılması tam şəkildə icra olunmalıdır. Bunun üçün
bazar liberallaşmalıdır və sahibkarların öz məhsullarını azad şəkildə satmaq
imkanları dövlət tərəfindən real təmin olunmalıdır. Dövlətin həyata keçirt-
diyi son proektlərdən olan Yaşıl Bazarların ölkənin əsas şəhərlərində
tikilməsi bu problemin həll olunmasında faydalı ola bilər. Sahibkarlığa
yardımın yollarından birini dövlət emal zavodlarının qurulmasının
sürətləndirilməsində görür. Dövlət Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
işi çərçivəsində emal zavodların qurulması üçün kredit ayırılarkən,
müəssisələrə xammalı kənardan alınmasını şərt kimi qoymalıdır. Bu yolda
yardım alan sahibkarlar yeni müəssisələrin yaranmasına və artıq, fəaliyyət
göstərən yerli işgüzar təbəqənin inkişaf etməsinə kömək etməlidir. Kənd
təsərrüfatında bu yolla ixtisaslaşma yerli sahibkarların iş faydasını xeyli
artıra bilərdi. Üzümçülük və şərab sahəsində sahibkarlığın Azərbaycanda
bir neçə problemləri mövcuddur. Onlardan biri üzüm məhsulunun uzun
müddət saxlamaq üçün indiyə qədər soyuducu ambarlarının çatışmamasıdır
və onlara daxil olan otaqların ayrı-ayrı sahibkarların orada saxlamaq
istədikləri üzüm məhsulunun həcmlərinə uyğun olmamasıdır. Onların
böyük hissəsinin yararsız vəziyətdə qalaraq istifadə olunmamasıdır. “2012-
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2020-ci illərdə Azərbaycanda üzümçülüyün inkişafı” dövlət proqramının
qəbul olunmasına və icrasına baxmayaraq bu problem hələdə həll
olunmamış qalır. Kiçik və orta sahibkarlığın yuxarıda qeyd olunan
problemlərinin həllində və rəqabətli bazarının inkişafında ixrac-idxal
əməliyyatlarınnın yüngülləşməsinin, və bunun hesabına da iqtisadi
münasibətlərdə inhisarçılığın məhdudlaşdırlmasına gətirəcək, şəffaf göm-
rük sisteminin yaradılmasının həddinnən artıq böyük rolu var. Bu
istiqamətdə Azərbaycanın Dünya Ticaarət Təşkilatına daxil olması olduqca
aktualdır. Bu təşkilat ölkə iqtisadiyyatında rəqabəti gücləndirmək üşün,
kiçik və orta sahibkarlara (fermerlərə) birbaşa subsidiyalar formasında
müxtəlif yardımlardan istifadə edir. Bu yardımların hesabına fermerlər is-
tehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal xərclərini azaldaraq,
onları rəqabətə daha da dözümlü olmasına nail ola bilirlər. Bundan başqa,
Azərbaycanda əsas istehsal olunan yerli məhsulların idxal əvəzləyicilərinə
məhdudiyyətlərin saxlanılması yerli sahibkarlara bazar şəraitində güclü
xarici şirkətlərlə rəqabətə dözməyə imkan verə bilərdi. Son illərdə
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar sahəsində ciddi addımlar atılmışdır. Buna
baxmayaraq ölkə Dünya Ticarət Təşkilatına hələ də üzv ola bilməyib.
Azərbaycanın bu təşkilata daxil olmasına qalanda, 15 il davam edən
danışıqlar prosesinin bir nəticə verməməsinin səbəblərindən biri, ölkənin
siyasi hakimiyyəti ilə bağlı oliqarxların əhatəsində olan, Azərbaycan
iqtisadiyyatının zəif rəqabət şəraitində qapalı idarə olunan durumda
qalmasıdır. Azərbaycan zəif mövcud rəqabət şəraitində ticarət, istehsal və
gömrük sahəsini zəbt edən inhisarçı qruplar bu vəziyəti düzəltməyə nə
qadirdir, nə də maraqlıdırlar. Burada problem ondadır ki, Azərbaycan
inhisarçıları azad sahibkarlıq mühitinin yaranmasının fərqində olaraq, yeni
dəyişiklikləri öz maraqlarına təhlükə görərək, onlara hərtərəfli müqavimət
göstərməyin tərəfdarıdırlar.Belə vəziyətdə ölkənin zəif kiçik və orta
sahibkar təbəqəsinin geniş miqyasda müasir dünya biznes təcrübəsinə
yiyələnməsi və bunun hesabına məhsuldarlğın və iqtisadi göstəricilərin
yaxşılaşdırması üçün imkanlar sərt formada məhdudlaşır. Azərbaycanın
Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv kimi daxil olması onun gələcəkdə
ardıcıl olaraq dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasına gətirə bilərdi. Bunun
nəticəsində Azərbaycan inkişaf etmiş Avropa və ABŞ-ın ən qabaqcıl
şirkətləri ilə iqtisadi münasibətlərini daha da möhkəmləndirərək ölkə biz-
nesi üçün böyük perspektivlər açan müasir iqtisadi mühit yaradardı. Bun-
dan başqa, bu günə gqədər Avropa Birliyinin “Şərq Tərəfdaşlığı” layihəsi
çərçivəsində Assosiativ saziş və Azad Ticarət sazişinin imzalanmaması
azad sahibkarlığın inkişaf yolunda, ölkə iqtisadiyyatında korrupsiya və
inhisarçılıqla mübarizədə Azərbaycanı əlavə imkanlardan məhrum edir.
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Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olan təşkilatlar yerli istehsalın beynəlxalq
standartlara uyğunluğunu təmin etməlidir. Azərbaycanda isə, azad
sahibkarlığın şərtlərinin təmin olunmadığı bir şəraitdə, ölkənin qeyri-neft
sektorunda istehsal olunan məhsullar beynəlxalq standartlara uyğun
gəlmirlər. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanın istehsal məhsulları xarici
bazarlarda rəqabətə tab gətirə bilməz. Bu problemin həll olunma yolu
dövlətin ən öncə kicik və orta sahikarlığa real dayaq və yardımçı olmasıdır,
və hər-hansı iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa yasaq və bütün sahələrdə
rəqabətin inkişaf etmə qaydalarının icrasıdır. Azərbaycanın Dünya Ticarət
Təşkilatına üzv olması qeyri-neft sektorun inkişafını əngəlləyən amillərin
əksəriyyətinin aradan qalxmasına ciddi təkan verə bilər. Üzvlük nəticəsində
özəl biznes üçün yeni yaranan şanslar, korrupsiyalaşmış və inhisarçılıqdan
qeyri-qanuni mənfəət əldə edən ölkənin kölgəli təsərrüfatına böyük
təhlükələr yaratmaq imkanındadır. Azərbaycanda son 20 ildə kiçik və orta
biznesin inkişafında qeyd olunan problemlərin həll olunmamış qalması
nəticəsində, əhalinin əmtəə və xidmətlərin istehlak təminatının əsas
öhdəçisi olan qeyri neft sektorunun zəif inkişafı, əmtəə və xidmətlərin
bazarda təklif olunan məcmu həcminin məhdudluğunu gücləndirərək
qiymət səviyyəsinin aşağı enməsini əngəlləyir və ölkədə inflyasiyanın
daimi olaraq yüksək səviyədə qalmasında dayaq qüvvə kimi özünü birüzə
verir. Azərbaycanın rəsmi statistikanın 2011-ci ilin inflyasiyası üçün elan
etdiyi göstərici 8,4% təşkil edib. Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına
görə (İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi) bu rəqəm daha yüksək olmuşdur –
14%. Bununla bağlı Beynəlxalq Valyuta fondunun hesablarına görə
Azərbaycanda inflyasiya 12% təşkil etmişdir (5). Bundan sonraki illərdə
də inflyasiyanın dinamikasında hansısa böyük dəyişikliklər baş
verməmişdi. Neft ixracından böyük həcmdə qazanılan dollarlar hesabına
nisbətən daha yüngül beynəlxalq ticarətlə istehlak malları ilə ölkəni təmin
etmək cəhdləri Azərbaycanda inflyasiya səviyyəsini dünya qiymətlərinin
dəyişmələrindən və ən çox korrupsiyalaşmış gömrük strukturundan və
ticarət sahəsində inhisarçı qruplardan dahada asılı edir. Azərbaycan
bazarında bir qayda olaraq qida və ərzaq mallarının növlərinin 70% -za
yaxını ölkəyə idxal olunur. Bu vəziyətə görə 2011-ci ildə qonşu dövlətlərdə
baş verən məhsulların qiymətlərində artımları böyük dərəcədə
Azərbaycanda əhalinin istehlak xərclərinin, Statistika Komitəsinin
məlumatına görə,14% -dan cox artmasını izah edirdi. Belə vəziyyətdə
Azərbaycanda yaxın gələcəkdə inflyasiyanın, ümumən də qiymət
səviyyəsinin, azalma istiqamətində dövlət tərəfindən idarə olunması kifayət
qədər problemli görsənir.Ölkədə kiçik və orta sahibkarlığın və ümumən
də, iqtisadiyyatın bütün qeyri-neft sektorunun inkişafının şərtlərinin (o
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cümlədən geniş yayılmış inhisarçılığın və haqsız rəqabətin aradan
qaldırılması, iqtisadiyyatda və gömrük işində korrupsiyanın çökdürülməsi,
sahibkarların yeni bazarları kəşf etmək üçün dövlətin maliyyə, iqtisadi,
fiskal, hüquqi , tədris sahələrində daha da effektiv tədbirlərin həyata
keçirilməsi və s.) təminatı istehlak əmtəə və xidmətlərin təklifini bütün
əhali üçün əhəmiyyətli dərəcədə qaldırmağa imkan verə bilərdi. Bununla
da, Azərbaycanda kiçik və orta biznesin güclü inkişafı baş versə o, özəl
sahibkarlığın kəmiyyəti və keyfiyyəti baxımından artımı ilə inflyasiya
arasinda gərçək tərs mütanasib asılılıq əsasında, qiymətlərin, həmçinin də,
inflyasiyanın daimi aşağı endirilməsinin geniş bazasını yarada bilər. 
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Проблемы повышения эффективности и продуктивности работ-
ников на благо kомпании

Şirkətin mənafeyi naminə işçilərin səmərəliliyinin və
məhsuldarlığının yüksəldilməsi problemləri

The problem of the increasing the effectiveness and productivity for
the benefit of employees of the company

Xülasə: Rəhbər qarşısında qorxu hiss edən işçi lazımı qaydada onunla
əməkdaşlıq edə bilməz. Fəaliyyətlə əlaqədar iki cür qorxu hissi var: xarici
və daxili. .Xarici qorxu hissi cəza ilə əlaqədardırsa, daxili qorxu hissi
mürəkkəb bir prosesdir ki, onu da əməkdaşla menecerin vəhdəti ilə həll
etmək olar. Rəhbər öz şəxsi nümunəsi ilə ikitərəfli əlaqələri sadələş -
dirməklə və digər vasitələrlə müəsisədaxili düşmənçilik və qorxu hisslərini
aradan qaldırır ki, hər bir işçi daha da səmərəli və məhsuldar işləyə bilsin.
Həddən artıq fiziki və əqli yükənmə istənilən sahədə səmərəliliyi kəskin
aşağı salır. Qorxu hissi olmadıqda hər bir işçi özünü əmək fəliyyətinin bir
hissəsi hesab edir və ona xoşbəxtlik nəsib olur.

Açar sözlər: səmərəlilik,gərginlik,yanaşma,navatorçuluq

Abstract: Employees who fear of their management, won,t cooperate
with that management in a properly way. There are two types of fears-ex-
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ternal and internal. External ones are linked to the fear of being punished,
where internal fears represent more complex processes and fighting of
these requires joint efforts by employee and manager.

Leadership must encourage by example the two-way communication
and also use other tools to eradicate fears, concerns and antagonisms inside
the organization to enable everybody to perform in more effective and pro-
ductive manner.Excessive inner physical and mental tensions significantly
decrease the effectiveness of any activity.

Without fear of management, every employee feel being inclusive
and contributing into the work process thus increasing the satisfaction from
the job done.

Keywords: Effectiveness, fear, tension, process approach, innova-
tion.

Любой работник, испытывающий страх перед своим руководи-
телем, не может надлежащим образом сотрудничать с ним. Лучшее,
что можно ожидать в таких обстоятельствах, – обиженная покорность.

Те, кто работают, испытывая страх, стараются ускользнуть из
поля зрения тех, кого они боятся. А как можно ожидать отдачи, соот-
ветствующей потенциальным возможностям, от людей, чье основное
желание – просто не быть замеченными?

У.Э. Деминг (Американский ученый-социолог) часто говорил:
там, где царит страх, мы всегда имеем дело с фальсифицированными
данными.

Есть два вида страхов: внешние страхи, связанные с угрозой на-
казания, опасения, связанные с неопределенностью ситуаций и гипо-
тетическими последствиями возможных решений или действий, и
внутренние страхи, присущие любому человеку. Рецепт борьбы с
внешними страхами ясен: «отказ от идеи наказания». Эта ситуация
управляема. Достаточно менеджеру лишь убедить себя, что сладкая
возможность выплеснуть свое недовольство, переживания своих не-
удач, свое зло на других – слишком дорогое удовольствие и лучше от
него отказаться.[2]

Когда же мы говорим об опасениях, то важно понять основные
механизмы их порождения – интриги, подковерные игры, секреты,
коалиции, лицемерие и ложь. Лидерство, которое содействует по-
строению отношений доверия, открытости, информационной про-
зрачности, – пожалуй, наилучший рецепт борьбы с опасениями.

Э. Деминг полагал, что лидерами не рождаются, что каждый от-
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ветственный человек может им стать, если захочет, и что это – тяже-
лое бремя. При этом важно, что на лидера нельзя выучиться: нет таких
учебных заведений. Надо, чтобы ваше лидерство добровольно при-
знали те, для кого вы начальник.

Э. Деминг сформулировал некоторые характерные черты лидера:
понимает, как деятельность его команды соответствует целям компа-
нии, работает с предшествующими и последующими стадиями про-
цесса, пытается сделать так, чтобы работа всем доставляла радость,
оптимизировать образование, навыки и способности каждого, помогает
людям совершенствоваться, тренер и советчик, но не судья, использует
цифры, чтобы с их помощью понять своих сотрудников и самого себя,
понимает вариабельность, использует статические вычисления, чтобы
узнать, кто (если он есть) находится за пределами сис те мы и требует
специальной помощи, улучшает систему, в которой работает он и его
сотрудники, создает доверие, понимает, что создание доверия требует
от него определенного риска, не ожидает совершенства, слушает и
учится, не высказывая осуждения тем, кого он слушает.

Ясно, что первое лицо должно быть лидером, иначе нет смысла
работать в организации. Но это вовсе не означает, что он должен быть
единственным лидером. Напротив, в организации, которую возглав-
ляет лидер, любой сотрудник может стать лидером. Это значит, что
лидерами должны быть все сотрудники компании в тех областях дея-
тельности, за совершенствование которых они ответственны. [1] Ли-
деру необходимо только увидеть то, что необходимо сделать, а
руководителю – еще и услышать (не исключено, что и не один раз).

Компании в идеале нужны три типа лидеров: лидер-руководи-
тель, лидеры среднего звена, которые проводят политику организации
в подразделениях, и лидеры среди рядовых сотрудников, постоянно
поддерживающие активность при реализации изменений.

Между руководителем в привычном нами понимании и лидером
много различий, можно сказать: между ними лежит непроходимая
пропасть. Но внешние эти различия проявляются, прежде всего, в от-
ношении к приказам. Босс сначала отдает приказ, а потом требует его
выполнения, угрожая разного рода карами, если приказ нарушается.
А лидер сначала договаривается со всеми заинтересованными людьми
и лишь затем (если надо) фиксирует достигнутые договоренности в
приказе.

Руководитель, перекладывающий ответственность на подчинен-
ных, ориентирован на контроль и надзор, а не на лидерство и несет
два ключевых вида потерь: знаний при увольнении сотрудника и его
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нереализованный потенциал. Лидер готов тратить деньги и время на
обучение членов своей команды.[4] Объем этих инвестиций ничтожно
мал по сравнению с тем экономическим эффектом, который дадут по-
вышение качества и производительности вследствие компетентности
персонала.

Лидерство ведет к глубокому преобразованию корпоративной
культуры. Новая культура опирается на доверие и создает атмосферу
поддержки.

С внутренними страхами дело обстоит гораздо сложнее. И все-
таки если сотрудник и менеджер объединят свои усилия, то есть шанс
справиться и с этой напастью.

Теперь осталось сделать работу источником познания, т.е. сде-
лать ее творческой. И, конечно, обеспечить радость. Большинство
людей хотят, чтобы их труд был творческим, но творческим с их точки
зрения. А большинство работодателей пока еще полагают, что должны
тщательно регламентировать работу каждого сотрудника, и не чув-
ствуют, что сменилась эпоха, пришла эра знаний. Испытанный веками
метод кнута и пряника перестает работать, да и эшелонированная пи-
рамида власти становится ненужной. Как это ни странно, мы присут-
ствуем при постепенном сжатии ийерархической пирамиды. Человек
перестает быть «винтиком», становится «мерой всех вещей».

Э. Деминг говорил, что человек, испытывающий радость в про-
цессе труда, не только сам счастлив, он еще и очень выгоден для ком-
пании: работает лучше всех, проблем создает меньше всех, приносит
наибольший доход, расходует лишь необходимый минимум ресурсов.

Переход экономики на рыночные отношения и связанная с этим
замена преимущественно командно-административных методов
управления экономическими и социально-психологическими факто-
рами, повышает актуальность положения принципа Э. Деминга. 

Но эффективное управление в этих условиях, возможно, если
воздействовать на главный фактор – мотивацию работников.

По словам Г. Форда, даже самый тупой рабочий сможет найти
сто способов, как обмануть самого квалифицированного мастера. Сле-
довательно, требуется изменить поведение работников, чтобы не воз-
никало желание обманывать.[3]

А для этого администрация не на словах, а на деле, личным при-
мером должна поощрять эффективные двусторонние связи и исполь-
зовать другие средства для искоренения страхов, опасений и
враждебности внутри организации, чтобы каждый мог работать более
эффективно и продуктивно на благо компании.[3]
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Что же мешает этому, а также переходу от управления к направ-
лению?

Главными причинами являются: 
● отсутствие обратной связи с персоналом. Производственные

совещания не могут дать объективную информацию о состоя-
нии дел и существующих проблемах, а с рабочими первые ру-
ководители практически не беседуют;

● нечетко определенная ответственность руководителей (как
правило, ответственность за брак несут рабочие, хотя во всех
случаях имеет место и «вклад» руководителей);

● огромное различие в заработной плате руководителей высшего
уровня и рабочих;

● недостаток у руководителей всех уровней знаний и навыков в
психологии общения, умения слышать (а не слушать) собесед-
ника, конструктивно воспринимать чужие идеи и предложения.
Процесс коллективного участия не встроен в существующую
систему управления. Однако коллективные решения не всегда
оптимальны, они часто являются компромиссными. Не устра-
нены коммуникационные барьеры, не учитывается, что есть два
рода людей: одни всерьез принимают себя, другие всерьез при-
нимают свои обязанности;

● преграды на пути информационных потоков, недостаток слу-
жебной информации, что порождает стресс (тревогу и страх
перед неизвестностью);

● отсутствие индивидуального подхода (особенно это относится
к квалифицированным работникам). Хороший специалист зача-
стую неудобен как человек: он может иметь собственное мне-
ние, может быть не согласен с решением руководителя, и
сопротивляться доступными средствами, вплоть до увольнения;

● недостаток внимания к всеобъемлющему непрерывному об-
учению как эффективному мотивирующему фактору.

Экспериментальные исследования доказали, что излишнее внут-
реннее физическое и умственное напряжение резко снижает эффек-
тивность любой деятельности. В древности по этому поводу
говорили: «Стоявший на цыпочках долго стоять не может». Нужно
создать комфортную обстановку для сотрудников. Благодаря этому
подчиненные будут полны энтузиазма и свежих идей. Если не беспо-
коиться о своих сотрудниках, даже самые энергичные из них вскоре
станут безынициативными.
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Наличие страха – это отсутствие процессного подхода, отделение
работником своих интересов от интересов предприятия, нежелание
замечать и показывать несоответствия, восприятие работы как тяже-
лого бремени и неприятной необходимости, желание дождаться конца
рабочей смены и выйти, наконец, за пределы предприятия туда, где
начинается настоящая жизнь. Руководитель является «псом», который
постоянно следит за всеми, никому не доверяет, считает, что только
он умеет работать, а все остальные – бездельники, стремящиеся улиз-
нуть с работы, украсть продукцию, постоянно требующие деньги и
т.д. Поощряется подхалимаж, показуха, информация о процессе при-
украшивается либо замалчивается.[1]

При отсутствии страха каждый работник чувствует свою сопри-
частность к трудовому процессу, это приносит большую радость, пол-
ностью реализуется процессный подход, работник по своей
инициативе выявляет несоответствия, так как его интересы и инте-
ресы предприятия совпадают. Между руководством и рабочими су-
ществуют дружеские отношения, сотрудники уважают руководство,
все задания выполняются с охотой и оперативно. Каждый знает свои
обязанности, никто никого не подгоняет. Работа идет в нормальном
темпе, без криков, нервов, с высоким качеством. Люди с удоволь-
ствием идут на работу и не считают минуты до конца смены.

Доведение целей, задач и корпоративных ценностей до глубокого
осознания сотрудниками, формирование морали, коллективных эти-
ческих правил поведения создают корпоративную культуру, основан-
ную на сотрудничестве.

В среде, где основными принципами являются похвала персо-
нала, не скрывающего плохих результатов и ошибок, жесткое наказа-
ние руководителей, унижающих других членов команды, анализ
ошибок в процессе свободного общения, нетерпение к бездействию
и безразличию, поощрение новаций, сотрудники перестают бояться
работать, бояться перемен и начинают стремиться к ним.[9]

Ни один здравомыслящий руководитель компании не станет от-
рицать необходимость подготовки персонала и повышения компетен-
ции специалистов и руководителей всех уровней, но немногие из них
уверены, что подготовка персонала – это выгодные инвестиции. Оку-
паемость финансовых вложений несомненна при условии проведения
целенаправленной системной работы повышению удовлетворенности
персонала, его лояльности и, как следствие, отсутствия утечки под-
готовленного за счет компании персонала.

Большое значение имеет выбор методов обучения: важно пра-
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вильно сочетать активные формы с семинарами и лекциями, команд-
ные формы с индивидуальным обучением. Став частью технологиче-
ского процесса, обучение заняло свое место в создании знаний,
являющемся смыслом современного производства. Э. Деминг отме-
чает, что процесс обучения должен относиться не только к тем сотруд-
никам, которые непосредственно участвуют в производственном
процессе, но и ко всем остальным, включая высшее руководство.[7]

Сегодня довольно сложно представить организацию, деклари-
рующую переход к устойчивому развитию, желающую победить в
конкурентной борьбе и при этом не уделяющую должного внимания
вопросам подготовки и переподготовки кадров.

Сегодня на большинстве предприятий сложилась плачевная си-
туация с поддержкой обучения работников. В рамках бюджета прово-
дится в первую очередь обязательное (требуемое законодательством)
обучение. [4]

Обучение должно быть такой же частью рабочего процесса, как
и собственно производство. Укоренение и распространение улучше-
ний есть результат обучения. Однако многие недальновидные менед-
жеры рассматривают обучение как непродуктивные инвестиции, и
при финансовых трудностях его сокращают в первую очередь.

Что касается внутренней подготовки, то зачастую она проводится
только в рамках должностях обязанностей, слабо развито приемниче-
ство. Опытные работники, боясь перестать быть уникальными, скры-
вают свои знания от новичков, тем самым возвращая производство с
каждым новым сотрудником на несколько шагов назад.

Трудно переоценить значимость обучения персонала для орга-
низации, стремящейся к завоеванию рынка. Ведь каким бы ни было
оборудование, без квалифицированного персонала работать оно не
будет.

Подготовка азербайджанскими вузами будущих рабочих и инже-
нерных кадров для отечественной промышленности должна обяза-
тельно сопровождаться учебными и производственными практиками.
И не в лекционных аудиториях, а в подразделениях и цехах предприя-
тия, ответственных за определенный этап жизненного цикла продук-
ции. [8] 

Не зря Э. Деминг говорил: «Новаторство – исключительно удел
свободы. Новые идеи порождают люди, которые никому ничего не
должны и отчитываются только перед самими собой». Значит, не за
горами инновационный стиль работы такой компании и достаточно
высокий шанс на успех.
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Milli iqtisadiyyatın diversifikasiyasının əhali gəlirlərinə və
sosial-iqtisadi inkişafa təsirləri

Влияния, диверсификация национальной экономики на доходы
населения и социально-экономического развития

The effect of national economy diversification on household incomes
and socio-economic development

Abstact : In the article the goals and objectives of state programs for
the development of the economy are explanied. The result of the state pro-
grams were analysed. The impact of economic diversification on socio-
economic development was analysed using comporative analyse of
different years. At the end, the impact of this development on household
incomme was shown.

Key words: Diversification, production, enterprise, economic, state
programs, tourism industry, incomes, unemployement.

Резюме: В статье описываются цели задачи государственных
программ, направленных на развитие экономики и была проведения
анализ результатов этих программ. Влияние социално экономического
развития диверсификации экономики был проведен сравнительный
анализ на протяжении многих лет. Эффект этого развития показан в
доходах населения.

Ключевые слова: Диверсификация, продукт, предприятия, эко-
номика, государственные программы, индустрия туризма, доходы,
безработица.

Giriş
Ölkədə aparılan sosial-iqtisadi siyasətin əsas məqsədi azad rəqabətli,

məhdud resursların səmərəli bölünməsini təmin edən sosial yönümlü bazar
iqtisadiyyatının inkişafına, iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlən -
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məsinin müasir forma və metodlarını tətbiq etməklə ölkə iqtisadiyyatının
diversifikasiyasının sürətlənməsinə, qeyri-neft sektorunun dinamik
inkişafına, tam məşğulluğa, gəlirlərin ədalətli bölünməsinə, ətraf mühitin
qorunmasına və nəticədə dayanıqlı iqtisadi inkişafa və əhalinin layiqli
həyat səviyyəsinə nail olmaqdır.

1995- ci ildən başlayaraq ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və dünya
təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası sahəsində çox böyük nailiyyətlər əldə
olunmuşdur. Ən böyük nailiyyət isə ondan ibarətdir ki, bu dövrdə
ölkəmizdə aparılan müstəqil dövlət quruculuğu prosesində iqtisadi
islahatların və inkişafın mahiyyət etibarı ilə yeni bir modeli - Azərbaycan
modeli yaranmışdır.

Azərbaycan Respublikasında qeyd edilən modelin gerçəkləşməsinin
rəsmi bazası kimi bir çox irimiqyaslı siyasət sənədləri (konsepsiya, strate-
giya və proqramlar) qəbul olunmuş ‘’Azərbaycanda Kiçik və Orta
Sahibkarlığa Dövlət Yardımı Proqramı (1997-2000-ci illər)’’, “Azərbaycan
Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı
(2002-2005-ci illər)”, “Azərbaycan Respublikasında maşınqayırma sənaye -
sinin inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)”, “Azərbaycan
Respublikasında aqrar bölmənin inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2006-
cı illər)”, “Azərbaycan Respublikasının demoqrafik inkişaf konsepsiyası”,
“Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair
Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması
və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Programı (2003-2005-ci illər)”, “Azər -
baycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Programı
(2004-2008-ci illər)”) və uğurla həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda, hal-
hazırda “Azərbaycan Respublikasının məşğulluq strategiyası” (2006-2015-
ci illər), “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun
azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 16 aprel 2014-cu il tarixli Fərmanının, “Azərbaycan
Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər ucun Dovlət
Proqramı”, və digər vacib sənədlər uğurla icra olunub və olunmaqdadır.

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa Dövlət
Köməyi Proqramı»nda (1997-2000-ci illər) müəyyən edilmiş vəzifələr
əsasən yerinə yetirilmişdir. Ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın hüquqi
bazası inkişaf etdirilmiş, sahibkarlığın tənzimlənməsi sahəsində
əhəmiyyətli irəliləyişlər olmuşdur. Kiçik və orta sahibkarlara maliyyə
köməyi mexanizmlərinin formalaşması, sahibkarlar üçün vergi yükünün
azaldılması, vergi sisteminin stimullaşdırıcı rolunun gücləndirilməsi
istiqamətində zəruri addımlar atılmışdır [4].

Milli iqtisadiyyatın diversifikasiyasının əhali gəlirlərinə və 
sosial-iqtisadi inkişafa təsirləri

119



Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, Azərbaycanın müxtəlif şəhər və
rayonlarında taxıl ambarı kompleksləri, logistika mərkəzləri, damazlıq yu-
murta və broyler təsərrüfatları, cins heyvandarlıq kompleksləri, üzümçülük
təsərrüfatları, spirtli içkilər istehsalı müəssisələri, istixana kompleksləri
kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələri, süd emalı müəssisələri
və digər bir çox istehsal sahələrinin investisiya layihələrini maliyyələş -
dirmişdir.

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və kiçik və orta sahibkarların
inkişafı sahəsində həyata keçirilən dövlət köməyi tədbirləri nəticəsində
özəl sektor ölkə iqtisadiyyatında payına görə hakim mövqeyə
yiyələnmişdir. 2001-ci ilin yekunlarına görə ümumi daxili məhsulda qeyri-
dövlət sektorunun payı 71,0 faiz təşkil etmişdir. Sənaye istehsalının 48,3
faizi, kənd təsərrüfatı istehsalının 99,0 faizi, tikinti işlərinin 76,1 faizi, dax-
ili əmtəə dövriyyəsinin 98,4 faizi, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin 62,5
faizi, sərnişin daşınmasının 83,9 faizi, xarici ticarət dövriyyəsinin 59,0
faizi, ixracın 52,6 faizi, idxalın 69,0 faizi özəl bölmənin payına düşmüşdür.
Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 39,6 faizi qeyri-dövlət sektorundan daxilol-
malar hesabına formalaşmışdır. Ölkə üzrə əhalinin ümumi məşğulluğunda
qeyri-dövlət bölməsinin payı 70,0 faiz təşkil edir. 2001-ci ilin yekunlarına
görə, dövlət qeydiyyatından keçmiş qeyri-dövlət bölməsinə aid olan hüquqi
şəxs statuslu təsərrüfat-maliyyə strukturlarının sayı 58,6 mini keçmişdir.
Bunun 80,1 faizi kiçik və orta müəssisələrdir. Orta hesabla əhalinin hər 10
min nəfərinə dövlət qeydiyyatından keçmiş 58 kiçik müəssisə düşür. Son
5 ildə kiçik və orta sahibkarlığın ümumi daxili məhsulda payı 24,7 faizdən
42,7 faizə çatmışdır.

Zəngin mədəni-tarixi irsə və əlverişli təbii şəraitə malik olan
Azərbaycan turizm sahəsində böyük inkişaf perspektivlərinə malikdir.
Ölkəmizdə turizmin əksər növlərinin (kənd, müalicə-sağlamlıq, ekoloji,
mədəni, sosial, kommersiya, idman, dini, xüsusi maraq kəsb edən və s.)
inkişafı üçün geniş imkanlar mövcuddur. 

Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına
dair birinci Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində turizmin
inkişafı üçün münbit şərait yaradılmış, beynəlxalq turizm bazarına
inteqrasiyanın təmin olunmasının əsası qoyulmuş, milli turizm kom-
pleksinin rəqabətə davamlılığı sahəsində ilk addımlar atılmlşdır.

Azərbaycanda turistlərin yerləşdirilməsi üçün biznes dinamik surətdə
inkişaf etdirilmişdir. 2002-ci ildə ölkədə fəaliyyət göstərən mehmanxana
və mehmanxana tipli müəssisələrin sayı 94 olduğu halda ötən dövr ərzində
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onların sayı 4 dəfə artaraq 370-ə çatdırılmışdır. 
Turizm sahəsində çalışanların peşə hazırlığının artırılması məqsədilə

2006-cı ildə Turizm İnstitutu yaradılmış, onun nəzdində müxtəlif peşələr
üzrə daimi fəaliyyət göstərən kurslar açılmış, eyni zamanda, Ümumdünya
Turizm Təşkilatının və Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
dəstəyi ilə müxtəlif təlim proqramları həyata keçirilməkdədir. Bununla
yanaşı, turizmin inkişafı və turizm sektorunun ölkə iqtisadiyyatının aparıcı
sahələrindən birinə çevrilməsi bu gün Azərbaycanda ən mühüm vəzifə
olaraq qarşıda durur. Son illər Azərbaycanda əldə olunmuş sosial-iqtisadi
irəliləyiş bu vəzifənin yeni imkanlara adekvat səviyyədə həllinə şərait
yaradır.

Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər Azərbaycan
Respublikasının dövlət büdcəsinin vəsaitləri, habelə qanunvericilikdə
nəzərdə tutulan digər mənbələr, o cümlədən özəl və xarici investisiyalar
hesabına maliyyələşdirilmişdir [6].

Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata
keçirilən davamlı sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib
hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində qəbul edilmiş və uğurla həyata
keçirilmiş dövlət proqramlarında, habelə regionların sosial-iqtisadi
inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş
vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, region-
larda kommunal xidmətlərin və sosial infrastruktur təminatının keyfiy -
yətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına,
investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin
açılmasına, nəticədə əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluq
səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir.

Dövlət proqramlarının icra olunduğu 10 il ərzində ümumi daxili
məhsul 3,2 dəfə, qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə, sənaye 2,7 dəfə, kənd
təsərrüfatı 1,5 dəfə, investisiyalar 6,5 dəfə, əhalinin gəlirləri 6,5 dəfə, orta
aylıq əməkhaqqı 5,5 dəfə artmışdır. Bu müddətdə həyata keçirilmiş
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 900 mini daimi olmaqla 1,2 mi-
lyondan çox yeni iş yeri, minlərlə yeni müəssisə yaradılmış, işsizlik 5 faizə,
yoxsulluq səviyyəsi isə 4,9 faizə enmişdir. Dövlət proqramları çərçivəsində
görülmüş genişmiqyaslı işlər regionların qarşıdakı illərdə də inkişafı üçün
möhkəm zəmin yaratmışdır.

Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın diversifikasiyası məqsədilə
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqti-
sadi inkişafı Dövlət Proqramı”ı qəbul edilmişdir. Sənəddə ölkə
iqtisadiyyatın diversifikasiyasının, qeyri-neft sektorunun və regionların
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inkişafının davamlılığının təmin edilməsi, infrastrukturun və sosial
xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması, ümumilikdə bölgələrin hərtərəfli
inkişafı sahəsində 2004-cü ildən başlanılmış məqsədyönlü iqtisadi siyasətin
davamı olaraq göstərilən proqramda nəzərdə tutulub. 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında prioritet kimi müəyyən
edilmiş və karbohidrogen ehtiyyatlarının gəlirlərindən səmərəli istifadə
etməklə regional tarazlığın təmin edilməsi istiqamətində müstəsna rol oy-
nayan regional inkişafına dair mövcud dövlət proqramları əhalinin işgüzar
fəallığının artmasına, regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da vüsət
almasına, turizm sahısində infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə,
beynəlxalq tələblərə cavab verən rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü
məhsullar istehsal edən yeni müəssisə və obyektlərin yaradılmasına səbəb
olmuş, vətəndaşların rifahını xarakterizə edən keyfiyyət göstəricilərini
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır [8].

Bütün bu sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətində görülmüş işlər nəticə -
sində ölkənin makroiqtisadi göstəricilərində əvvəlki illərlə müqayisədə
xeyli artım müşahidə olunmuşdur.

Əhali gəlirlərində artım nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəlmişdir. 2014-
cü ilin 9 ayında əhalinin gəlirləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,4
faiz artaraq 40,5 mlrd. manata, bir nəfərə düşən gəlirlər isə 4,0 faiz artaraq
2890,3 manata çatmışdır.
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Əhali gəlirlərinin ötən illərlə müqayisəli şəkildə təhlili eyni zamanda
ölkədə işsizliyin səviyyəsinin azalmasından xəbər verir. Azərbaycan Dövlət
Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2014-cü ildə iqtisadi fəal
əhalinin sayı 4840,7 min nəfər, iqtisadiyyatda məşğul olanların sayı 4502,9
min nəfər və işsizlərin sayı 237,8 min nəfər təşkil etmişdir. Bu göstəricilərə
əsasən Azərbaycanda 2014-cü ilə işsizliyin səviyyəsinin təqribi 5% təşkil
etdiyini hesablamaq mümkündür

.

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq əminliklə demək olar ki,
Azərbaycan yeni iqtisadi siyasət dövründə uğurla fəaliyyət göstərir.

Sərbəst bazar münasibətlərinə və siyasi plüralizmə söykənən, öz
qanunauyğunluqlarına malik yeni sosial-iqtisadi sistem uğurla inkişaf et-
dirilir. Səmərəli iqtisadiyyatın fəaliyyət göstərməsi üçün ölkədə sosial-iqti-
sadi sahədə infrastrukturun formalaşdırılması üçün zəruri işlər
görüməkdədir. Əhalinin etibarlı sosial müdafiə sistemi qurulmuşdur və bu
sistem daima təkmilləşdirilir.

Ölkəmizin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması, Azərbaycan
dövlətinə qarşısına yeni məqsədlər qoymağa və bunlardan irəli gələn
vəzifələri müəyyənləşdirməyə zəmin yaradır.

Ölkədə arzu edilən iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün “Azərbaycan
2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında nəzərdə tutulmuş
hədəflərə uyğun olaraq, 2014-2017-ci illər ərzində Azərbaycan
Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı siyasətinin aşağıdakı prioritet
vəzifələri müəyyən edilmişdir:

– makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması; 
– milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və dünya

iqtisadiyyatına inteqrasiyanın sürətləndirilməsi;
– iqtisadiyyatın diversifikasiyasının əhatə dairəsinin daha da

genişləndirilməsi;
– qeyri-neft məhsullarının ixrac potensialının artırılması;
– regionların davamlı və tarazlı inkişafının təmin edilməsi; 
– sosial yönümlü siyasətin dayanıqlığının təmin edilməsi.
Qarşıya qoyulmuş bu məqsədlərə çatmaq üçün Azərbaycan Respub -

likası potensial imkanlara malikdir. Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafın
sürətləndirilməsi məqsədi ilə ölkə iqtisadiyyatının əhatəli diversifi -
kasiyasına münbit şərait yaradılmışdır.
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Nəticə
Düzgün aparımış iqtisadi siyasət,qeyri-neft sektorunun inkişafına

ölkədə məşgulluğun təmin olunmasına və bunun nəticəsində də əhali
gəlirlərinin artmasına zəmin yaradır. Milli iqtisadiyyatın diversifikasiyası,
neftdən asılılığının azlmasına səbəb olmuşdur. Bu da təbii ki, adambaşına
düşən ÜDM-un artmasına zəmin yaradaraq əhali gəlirlərinin artımma -
sından və ölkədə əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsindən xəbər verir.
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Abstract: The main purpose of the research is provision of financial
requirements of employees working in the sphere of tourism with a high
quality and carrying out continuously organized events of tourism activity
in the macroeconomic level. The problems of strengthening of the mobility
of work force in the result of globalization processes, difficulty the safe
competition among tourism spheres being effective by the point of em-
ployment, formalization and spreading of tourism standards improved by
scientifically are systematically analyzed in the Article. The systematically
approach to the process of labor assessment in different spheres related to
tourism activity is carried out. Development of the quality of product and
service in the direction of involvement of professional personnel as the
policy of struggle for the quality of tourism organizations, increasing the
level of productivity and life personnel, the mechanisms of improving of
activity methods of tourism organizations are based in current Article. 
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tourism product, sustainable development, globalization.
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бований сотрудников, работающих в сфере туризма с высоким каче-
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ством и выполняющих непрерывно организованные события деятель-
ности туризма в макроэкономическом уровне. В статье систематиче-
ски проанализированы проблемы укрепления подвижности рабочей
силы в результате процессов глобализации, трудность безопасное со-
ревнование среди сфер туризма, являющихся эффективным пунктом
занятости, формализации и распространяющихся стандартов туризма,
улучшенных с научной точки зрения. Выполнен систематически под-
ход к процессу трудовой оценки в различных сферах, связанных с дея-
тельностью туризма. В текущей статье базируются развитие качества
продукта и обслуживания в направлении причастности профессио-
нального персонала как политика борьбы по качеству организаций ту-
ризма, увеличивая уровень производительности и персонала жизни,
механизмы улучшения методов деятельности организаций туризма.

Ключевые слова: заработная плата, проблемы занятости, тури-
стическая индустрия, трудовые ресуры, качества сервиса, туристиче-
ский продукт, устойчивое развитие, глобализация.

Turizm sektorunda çalışan işçilərin maddi ehtiyaclarının yüksək
səviyyədə təmin edilməsi makrosəviyyədə turizm fəaliyyətinin davamlı
təşkili baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hal-hazırda turizm dünya
üzrə məşğulluğun təmin olunmasında əksər sənaye və xidmət sahələri ilə
müqayisədə kifayət qədər yüksək göstəriciyə malikdir. Planetin sosial və
professional strukturunda vətəndaşların məşğulliyyəti, onların sinfi və
əmək bölgüsü əsas şərtlərdəndir. Kadrların stasus yüksəlişinin təminatı
istiqamətində mühüm addım olaraq gəlirlər sferasında islahatları
dərinləşdirmək vacib amillərdən sayılır. Bu isə o deməkdir ki, əməyin
ödəniş sistemi daim təkmilləşməli, onun ölçü və miqyası real insani
yaşayışla dolğun adekvatlıq təşkil etməlidir [1,səh.101]. Ümumdünya Tur-
izm Təşkilatının məlumatlarına əsasən dünyada 200 milyondan artıq insan
turizm sənayesində çalışır ki, bu da dünyada məşğulluğun 8%-ni təşkil edir.
Ayrı-ayrı ölkələrdə bu pay orta dünya turizm dövriyyəsi göstəriciləri
səviyyəsindən yüksəkdir, məsələn Barbadosda 10%, İspaniyada 11%,
Ficidə 11,4% təşkil edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ziyarətçilərə
birbaşa xidmət göstərən turizm sənayesinə nisbətən, turizmlə əlaqəli olan
iqtisadiyyatın digər sahələri daha çox əmək tutumlu sahələrdir. Avropa
İttifaqında turizm sənayesində iş yerlərinin yaranması 4%, onunla qarşılıqlı
əlaqədə olan sahələrdə isə 3 dəfə çox, yəni 12% təşkil edir. Bütün dünyada
turistlərə xidmət sahəsində çalışanların yarıdan çoxu Asiya-Sakit okean re-
gionunun payına düşür. Bu ölkələr üzrə əmək qabiliyyətli əhalinin 12%-ə
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qədəri birbaşa və ya dolayı yolla turistlərə xidmət sahələrində iştirak edir.
Dünya turizminin müasir inkişaf tempinə əsaslanaraq söyləmək olar ki,
yaxın illərdə bu rəqəm bir qədər də artacaqdır. Belə bir şəraitdə turizm
sənayesinin müxtəlif istiqamətləri üzrə fəaliyyət göstərən müəssisələrdə
çalışan işçi qüvvəsinin əmək haqqının tənzimlənməsi və ümumilikdə bu
sistemin düzgün qurulması olduqca vacibdir. Turistlər ən çox müxtəlif in-
formasiyalara ehtiyaclıdırlar. Turistlərlə yerli əhali arasında mədəni fərqin
müşahidə olunduğu turizm regionlarında turistləri yerli ənənələr, geyim
tərzi, ictimai yerlərdə və məbədlərdə davranış qaydaları, iaşə obyektləri
işçilərinə verilən “çay pulu”nun miqdarı ilə tanış etmək mümkündür
[2,səh.55].

Turizm dünya iqtisadiyyatının daha çox əməktutumlu sektorlarından
biridir. XX əsrin sonu XXI əsrin başlanğıcında turizm sənayesinin əmək
bazarında dərin dəyişikliklər baş vermişdir. Turizm sənayesindəki
dəyişikliklər makrosəviyyədə aşağıdakı amillərin təsiri altında formalaşır:

● Qloballaşma prosesləri nəticəsində işçi qüvvəsinin mobilliyinin
güclənməsi, məşğulluq baxımından səmərəli turizm sahələri arasında
sağlam rəqabətin kəskinləşməsi, daha professional elmi cəhətdən
təkmilləşdirilmiş turizm standartlarının formalaşdırılması və yayılması;

● Turizm xidmətləri bazarında turistlərin seçimlərinin, iqtisadi
davranışlarının dəyişilməsi, məlumatlanmış, müstəqil turist təkliflərinin
bolluğu, aktiv, sərbəst “yeni turistlərin” yaranması onlarla işi çətinləşdirir
və xidmət göstərən personalın qarşısına daha ciddi tələblər qoyur;

● Turistlərin fərdi tələblərinin artması tendensiyası bazarın seq ment -
ləşməsini tələb edir. Belə olan halda turist təklifinin müxtəlifliyi turizm
fəaliyyətinin yeni növlərinin yaranması və xidmət keyfiyyətinin yüksəl -
dilməsi istiqamətində kadrların professionallığın artmasına səbəb olur;

● Turizm sənayesində yeni texnologiyaların inkişafı əməyin xarak-
terinin dəyişməsinə, kadrların vəzifə öhdəliklərinin, onların bilik və
bacarıqlarının yenidən təkmilləşdirilməsinə şərait yaradır. Azərbaycan
tu rizm bazarinda rəqabətqabiliyyətliliyi ilə seçilən Qusar rayonunda
“Şahdağ” Milli Parkının ərazisində “Şahdağ” və Qəbələdə istifadəyə
verilmiş “Tufandağ” qiş-yay xizək kompleksləri dağ xizək və digər qış
idman növləri ilə məşqul olmaq istəyənlər üçün əlverişli şərait yaradır. Bu
tipli turizm obyektlərinin inşa edilməsi Azərbaycanın beynəlxalq turizm
ölkəsinə çevrilməsinə, bu xidmət növünün müasir insanların turistik
tələbatlarınin ödənilməsinə, regionlarda yeni iş yerlərinin yaradılmasına,
xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, kənd turizminin inkişafına və
region əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə stimul yaradir.

Turizm müəssisələri keyfiyyət uğrunda mübarizə siyasəti əsasında
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nəzarət mərhələsindən idarəetmə mərhələsinə keçməlidir. Bu prosesə pro-
fessional işçi heyət cəlb edilməlidir. Keyfiyyət uğrunda mübarizə siyasəti
müəssisə rəhbərliyinin və işçi heyətin əsas vəzifələri olmaqla, ən azı
özündə birləşdirməlidir: 

● Məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
● Məhsuldarlığın artırılması;
● İşçi heyətin yaşayış səviyyəsinin artırılması;
● Turizm müəssisəsinin iş metodlarının təkmilləşdirilməsi [2,səh.57].
Turizm fəaliyyəti ilə bağlı olan müxtəlif sahələrdə əməyin

qiymətləndirilməsi fərqli şəkildə həyata keçirilir. Turizm sənayesinə daxil
olan sahələrdəki əmək haqqı sistemində fərqli siyasət həmin sahələrin
rentabelliliyi ilə bilavasitə bağlıdır. Turizm sənayesində ən gəlirli sahə kimi
hava nəqliyyatının təşkili əsas götürülür. Bu sahə dünyada ən çox ehtiyaclı
olan bir sahə olmasına baxmayaraq bazarda əksər hallarda öz qiymətlərini
diqtə edə bilir. Ümumdünya Turizm Təşkilatının statistik məlumatlarına
əsasən dünyada həyata keçirilən turizm səfərlərinin 45 %-i hava nəqliyyatı
vasitəsilə həyata keçirilir. İkinci yerdə avtomobil nəqliyyatı durur ki, bu
da 43 %-lik göstəricidir. Dünyadakı turistlərin cəmi 7 %-i su nəqliyyatın -
dan istifadə edir. Qalan 5 % isə dəmiryolu nəqliyyatının payına düşür. Pro-
qnozlara görə hava nəqliyyatının payının daha da artacağı gözlənilir.
Turizmin maddi baxımdan ən gəlirli sahəsi kimi hava nəqliyyatında da
müxtəlif cür əmək haqqı sistemi mövcuddür. Burada əməyi ən yüksək
qiymətləndirilənlər təyyarənin pilot və xidmətçi heyətidir. Əksər hallarda
onların əmək haqqları yüksək idarəçilik səviyyəsində çalışan işçilərin əmək
haqqları ilə eyni səviyyədə olur. Turizm xərcləri material-texniki, nəqliyyat
və işçi qüvvəsinə ayrılan vəsaitlərin həcmini əhatə edir. Həmçinin turizm
sahəsində regionun təbii sərvətlərindən, sahibkarların fərdi əməyindən,
icarəyə götürülən əmlakdan, resurslardan istifadəyə görə ayrılan ödəmələr
də daxildir. Turizm məhsulunun ümumi dəyəri material-texniki xərclərdən,
iş qüvvəsi xərclərindən və mənfəətdən ibarətdir.

Turizm məhsulunun ümumi dəyəri = C+V+M

Burada, C – material xərcləri, V– əmək haqqı хərclərini, М – mən -
fəəti əks etdirir.  

Əmək turizm sferasında bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. O öz
əsasında ixtisas tələb etməyən xarakter daşıyır. Mexanikləşmə və
avtomatlaşma bu xidmət sektoruna zəif təsir etmişdir; əvvəllər olduğu kimi
istehsal prosesi əl əməyinə və xidmət göstərən personalın müştərilərlə
birbaşa kontaktına əsaslanır. Turizmdə çalışanların 80%-ə qədərini
ixtisassız işçi qüvvəsi təşkil edir. Turizm sənayesində digər xüsusiyyət
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əmək prosesində qadınların üstünlük təşkil etməsidir. Bütün iqtisadi
sahələrə nisbətən turizm xidmətində qadınların payı yüksəkdir və bu
göstərici artmaqda davam edir. Turizm sənayesində qadınlar və kişilər ix-
tisas və vəzifələrinə görə qeyri-simmetrik yayılıblar. Qadınlar, xüsusilə,
ofisiant, xadimə və s. çalışırlar. Qadınlar arasında bu növ əmək fəaliyyəti
ilə məşğul olanlar 90% təşkil edirlər. Kişilər isə barmen, bağban, sürücü,
və s. çalışırlar. Qadınlar nadir hallarda cavabdehlik daşıyan vəzifələri tu-
turlar, onlar, restoran və mehmanxana təsərrüfatında yüngül əməliyyatları
- ərazinin yığışdırılması, yeməyin və içkilərin hazırlanması kimi işləri
yerinə yetirirlər. Onların karyera artımı müəyyən sərhədlə məhdudlaşır. Bir
qayda olaraq, idarəçilik vəzifəsini kişilər həyata keçirir. Turizm
sənayesində kişi və qadınların ixisas və vəzifələrinə görə asimmetrik
yayılması əmək haqqında bərabərsizliyin əsasını qoyur. Əmək haqqının
ödənişində də qadınlar diskriminasiya olunur, görülən eyni işə görə kişilərə
nisbətən onlara 25% az ödəniş edilir [5, səh.207].

Mehmanxana sahəsində əmək haqqının tənzimlənməsi fərqli və
mürəkkəb xarakter daşıyır. Mehmanxananın yerləşdiyi ərazidən, onun
kateqoriyasından asılı olaraq əmək haqqı sistemi formalaşır. Ümumilikdə,
əksər mehmanxanalarda menecment istisna olmaqla əksər işçilərin əmək
haqqı o qədər də yüksək olmur. Mehmaxana sistemində daha çox əməyi
dəyərləndirənlər daha çox müştərilərlə birbaşa təmasda olan işçi heyətidir.
Müştərilər əksər hallarda qeydiyyatda çalışan işçilərə, restoranda masa
xidmətçilərinə, otağı təmizləyən xadimələrə, əşyaları və zənbilləri daşıyan
qapıçılara, fərdi məşqçi qismində onlara xidmət göstərən heyət üzvlərinə
bəxşiş olaraq əlavə pul və hədiyyə verdikləri üçün mehmanxana sistemində
bu qəbildən olan işçilərin əmək haqqları o qədər də yüksək olmur. Bununla
yanaşı, mehmanxana sistemində əmək haqqlarının davamlı artması çox az
hallarda müşahidə olunur. 

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş, lakin işçi qüvvəsi məhdud olan
ölkələr, habelə neft kimi zəngin sərvətə malik olan, amma kifayət qədər
işçi qüvvəsi və texniki heyəti mövcud olmayan dövlətlər turizm sa həsində
öz ehtiyaclarını beynəlxalq əmək bazarı vasitəsilə ödəyirlər. İşçi qüvvəsinin
qıtlığı əhalinin ar tım sürətinin zəif olması, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin
aşağı olması və yaxud işçi qüvvəsinin ölkə daxili hərəkətinin məhdudluğu
ilə əlaqədar ola bilər. İşçi qüvvəsinin qıtlığı məlum fəaliyyət sahələrinə xas
və ya mövsümü olur. Bəzən hər hansı bir ölkədə ümumiyyətlə işçi qüvvəsi
çatışmazlığı mövcud ol madığı halda, bir sıra sahələrdə işləyə bilən işçiləri
tapmaqda çətinlik özünü göstərir [7, səh.146].

Azərbaycanın regionlarında, o cümlədən Bakı şəhərində yerləşən
mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərdə ixtisaslı işçi heyətinin
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çatışmamazlığı olduqca ciddi problemdir. Buna bir sıra səbəblər göstərilsə
də, ən əsas səbəb kimi biz mehmanxana sistemində əmək haqqı sisteminin
düzgün təşkil olunmamasını göstərə bilərik. İstər Bakıda, istərsə də region-
larda olan mehmanxanaların əksəriyyətində işçi qüvvəsinin əməyi lazımı
səviyyədə qiymətləndirilmir. Əksər hallarda onların əmək haqqları minimal
səviyyədə qiymətləndirilir. Regionlarda turizmin mövsumilik xarakterli
olması bu sahədə ən ciddi problemlərdən biri hesab oluna bilər.
Azərbaycanda insanlar daha çox yay fəslində dincəlməyə meyllidirlər.
Buna görə də regionlarda yerləşən əksər turist obyektlərinin işində möv-
sumilik işçi qüvvəsinin əməyinin dəyərləndiriməsində ciddi problem
yaradır. Belə ki, belə obyektlərdə çalışan işçilər heç də bütün ilboyu daimi
iş yeri ilə təmin olunmurlar. Təmin olunanlar belə sabit əmək haqqı ilə
çalışa bilmirlər. İşçi qüvvəsinin belə qeyri-stabil şərtlərlə çalışması, sonda
həmin obyektin təklif etdiyi turizm məhsulunun xidmət səviyyəsinin aşağı
səviyyədə müştəriyə təqdim edilməsi ilə nəticələnir. Əməyi düzgün
qiymətləndirilməyən kadr işinə lazımı məsuliyyəti göstərmir və bu da
həmin turizm obyektinin ümumilikdə imicinə mənfi təsir göstərir. 

Eyni hal tək ölkəmizdə deyil, müxtəlif xarici ölkələrdə də müşahidə
olunmaqdadır. Hətta günəşli günlərin sayının Azərbaycandan çox olduğu
və son illər dünya turizm bazarında xeyli irəliləmiş Türkiyədə də işçilərin
bir hissəsi mövsumilik şərtləri ilə çalışırlar. Amma burada fərqli məqam
odur ki, Türkiyədə turizm sektorunda mövsumi işləyən işçilərin əksəriyyət
ali təhsil alan və yay tətilini səmərəli keçirməyi planlaşdıran yerli və xarici
tələbə və gənclərdir. Ölkəmizdə isə bu fərqlidir. Bizdə regionlarındakı tur-
izm obyektlərində daha çox peşəkar olmayan yerli yeniyetmə və gənclər
çalışırlar ki, onlar üçün da daimi iş yerinin olması vacib faktordur. Daimi
iş yeri onlara stabil əmək haqqı ilə işləyərək regiondan kənara çıxmayaraq
yaşayışını təmin etməyə imkan yaradır. Ölkəmiz üçün priroritet sahələrdən
olan turizm regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi
baxımından turizm obyektlərində daimi iş yerlərinin yaradılması və sabit
əmək haqqı sisteminin formalaşmasında böyük rol oynaya bilər. 

Turizm sənayesinin vacib bir tərkib hissəsi olan, özündə
turoperatorları və turagentləri birləşdirən turizm firmalarında da fərqli
əmək haqqı sistemi tətbiq olunmaqdadır. İstər turoperatorlar olsun, istərsə
də turagentlər istənilən turizm firması elə bir şəkildə fəaliyyətini həyata
keçirməlidir ki, onun heyəti daimi iş yeri ilə təmin olunsun və ilboyu sabit
əmək haqqı sistemi ilə idarə olunsun. Bunun üçün əsas olan amil turizm
firmalarının ilin bütün dövrü üçün mümkün turizm xidmətlərinin bazara
çıxarılması ilə bağlıdır. Ölkəmizdə turizm xidmətlərinə daha çox ehtiyac
yay fəslində olur. Amma istənilən halda hər bir turizm müəssisəsinin
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rəhbəri daimi işçi qüvvəsinin qorunub saxlanılması baxımından fəaliyyətini
məhz daimi stabil artım tempi ilə həyata keçirməlidir. Ümumilikdə, turizm
firmalarında müxtəlif şəkildə əmək haqqı sistemi mövcuddur. Bunlardan
iki əsas sistemi götürə bilərik:

1. Daimi stabil əmək haqqı və ya minimum əmək haqqı.
2. Əlavə satışlara və xidmətlərə görə verilən faiz. 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm firmalarında ikinci sistem

daha çox yayılmışdır. Xüsusən də firmalarda turagent vəzifəsində çalışan
işçilərin əmək haqqı çox zaman ən minimal əmək haqqıya bərabər olur.
Onlar daha çox satılan turizm xidmətinə görə həmin xidmətin qiymətinin
bir hissəni təşkil edən bonus əldə edirlər. Əksər hallarda yay fəslində bu
bonuslar turagent vəzifəsində çalışan işçilərin aylıq əmək haqqlarının stabil
əmək haqqı ilə işləyən işçilərin əmək haqqlarından çox olmasına imkan
verir. Amma nəzərə alsaq ki, digər aylarda bu bonuslar o qədər də yüksək
olmur, onda bu balansın özü-özünü illik tənzimlədiyini söyləmək olar.
Ümumi götürdükdə bu sistemin özünün bir sıra müsbət və mənfi tərəfləri
vardır. Turizm firmalarında sabit əmək haqqı ilə əsasən mühasib, operator,
informasiya texnologiyaları ilə məşğul olan heyət, sürücü, katibələr
çalışırlar. Əksər kiçik turizm firmalarında isə heç də yuxarıda göstərilən
vəzifələr üzrə işçilər çalışmır. Belə olan halda cəmi 1-2 işçi üçün tətbiq ol-
unan daimi stabil əmək haqqı sistemi turizm firmasının sahibi üçün sərfəli
olur. Həmçinin, digər işçilər birbaşa müştəri ilə təmasda olduqlarından və
turizm firmasının təklif etdiyi xidmətlər müştəriyə məhz onlar tərəfindən
satıldığından onda onlara qabacaqdan müəyyən olunmuş minimal əmək
haqqı ilə yanaşı, əlavə bonusların verilməsi sonda firmanın işçilərinin
hamısının əməyinin ədalətli qiymətləndirilməsinə gətirib çıxaracaqdır.
Amma eyni zamanda yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ölkəmizdə turizm
xidmətlərinə daha çox yay fəslində tələb olduğundan bu da bonuslarla
işləyən işçilərin əmək haqqlarının ilin digər dövrlərində aşağı olması
səbəbilə iş yerini tərk edib, başqa bir sferada iş axtarıb çalışması ilə
nəticələnə bilər.

Bunun qarşısının alınması üçün turizm sferasında fəaliyyət
göstərməyi planlaşdıran sahibkarlar turizmdə biznes fəaliyyətinə
başlamazdan öncə işçilərin daimi şəkildə onun komandasında olub,
firmanın ilboyu gəlirli fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ölkədəki sosial-
iqtisadi vəziyyətə uyğun gələn əmək haqqı sistemini qurmalıdırlar. İşçilərin
sosial-rifah halının təmin edilməsi üçün bu əmək haqqı sistemini turizm
firmasının fəaliyyətində tam şəkildə tətbiq etməlidir. Bir firma üçün
peşəkar bir turagenti itirmək onun gəlirlərinin azalmasına səbəb ola bilər.
Firmanın daimi müştəriləri əsasən turizm firmasının markasına yox, orada
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ona xidmət göstərən turagentin ona göstərdiyi yüksək xidmətə görə həmin
firmanın daimi müştərisinə çevrilir. Əgər firma öz müştərilərini daimi
saxlamağı planlaşdırırsa, onda bu amili mütləq olaraq nəzərə almalı və öz
peşəkar işçilərinin əməyini lazımı səviyyədə qiymətləndirməyi bacar -
malıdır. 

Turizm sferasında əmək haqqı sisteminin tənzimlənməsi kadrların
həyat səviyyəsini formalaşdırır və mövsümi olaraq regionda əhalinin əmək
potensialından istifadəni zəruriləşdirir. Turizmdə əmək haqqının formaları
və diferensasiyası əmək fəaliyyətinin mürəkkəbliyi, onun faydalılığı ilə
uyğunlaşdırılmalıdır. Bu amillər əmək haqqının stimul yaratma rolunu
artırır. Əmək haqqı fondunun artımı sosial müdafiə və fərdi gəlirlərin
formalaşma mənbəyi rolunu oynayır [3, səh.147].

Turizm sənayesində vacib sahələrdən olan restoran və əyləncə və
istirahət mərkəzlərində də çalışan işçilərin sayı azlıq təşkil etmir. Əksinə
dünyanın müxtəlif böyük şəhərlərində son onilliklərdə fəaliyyətə başlamış
böyük əyləncə mərkəzlərində hazırda milyonlarla insan çalışır. Özündə
müxtəlif attraksionları, maraqlı əyləncə imkanlarını cəmləşdirmiş böyük
parklar nəinki uşaqların, eyni zamanda istənilən təbəqədən olan turistlərin
də böyük marağına səbəb olur. Belə mərkəzlər və parklar daha çox iri
şəhərlərdə fəaliyyət göstərirlər və ilboyu bu şəhərlərə turist axını
olduğundan bu mərkəzlərdə ilboyu iş eyni tempdə davam edir. Eyni sözləri
böyük şəhərlərdə yerləşən milli parklara və muzeylərə də aid etmək olar.
Belə turizm obyektlərində çalışan işçilərin əmək haqqları daha çox həmin
ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyəti ilə bağlıdır. Məsələn, əgər belə parkların
və əyləncə mərkəzlərinin daha çox olduğu Amerika Birləşmiş Ştatlarında
çalışan işçilərin hər saat üçün olan əmək haqqı 7-12 ABŞ dolları arasında
dəyişirsə, ildə milyonlarla turistin ziyarət etdiyi Misirin paytaxtı Qahirədə
isə muzeydə çalışan işçinin əmək haqqı aylıq təxminən 80 ABŞ dollarıdır.
Beləliklə, əgər işçi ABŞ-da hər hansı bir muzey və ya milli parkda bir gün
ərzində 8-10 saat işlərsə Misirdə eyni işi görən işçinin bir aylıq əməkhaq -
qısını qazana bilər. Eyni vəziyyət Misirdə Qədim Misir ehramlarının
ərazisində turistlərə xidmət göstərən işçilərlə də yaşanır. Burada ehramları
gəzmək üçün dəvə və bələdçi xidmətlərini təklif edən insanların üzərində
duran sahibkarlar onlara bu əməkləri müqabilində lazımı qiymətləndirməni
aparmırlar. Belə olan halda da turistlərə xidmət göstərən adi işçilər
turistlərə qeyri-etik yanaşırlar, bu da turistlərdə həmin ölkə və onun əhalisi
haqqında mənfi fikirlər formalaşdırır. Məsələn, Misirdə ehramlarına
getmək üçün dəvələri idarə edən bələdçilər bəzi vaxtlar dəvələri çox sürətlə
qaçırırlar və bundan da əksər turistlər çox qorxurlar. Onlar dəvəni
saxlamağın müqabilində turistlərdən əlavə pul tələb edirlər. Bu və digər
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mənfi hallar onun nəticəsidir ki, onları işlədən sahibkar tərə findən onların
idarəedilməsi düzgün səviyyədə aparılmır. Burada ədalətli əmək haqqının
tətbiq olunmaması da ciddi faktordur. İstənilən sahibkar fəaliyyətini elə
şəkildə həyata keçirməlidir ki, onun işçiləri turistlərə xid məti etik qaydalar
çərçivəsində göstərsin və turist ona göstərilən xidmətdən məmnun qalsın.
Bu baxımdan turizmdə restoran biznesinin daha çox qa bağa getdiyini
söyləyə bilərik. İstər mehmanxana komplekslərinin tərki bində olan
mehmanxanalar, istərsə də sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərən restoranlarda
idarəetmənin yüksək texnoloji nailiyyətlərindən istifadə etməklə həm
müştəriləri, həm də işçi heyətini məmnun saxlamaq müm kündür. 

Restoran biznesində əmək haqqı sistemi mövsumilik xarakteri ilə çox
az bağlıdır. Mövsumilik daha çox kurort-sanatoriya mehmanxanalarının
daha çox yerləşdiyi ərazilərlə bağlıdır. Restoran sistemində çalışan işçilərin
əsas gəliri “çaypulu”ndan gələn gəlirlərdən formalaşır. Restoran biznesi
ilə məşğul olan istənilən sahibkar bu sistemi çox yaxşı bilir və həyata
keçirdiyi əmək haqqı sistemində bunu lazımınca nəzərə alır. Məsələn, pay-
taxt Bakıda orta səviyyəli bir restoranda işləyən masa xidmətçisinin əmək
haqqısı əgər 300 AZN təşkil edirsə, adətən bu işçinin çay pulundan bir ay
üzrə əldə etdiyi gəlir 400 AZN-dən az olmur. Təbii ki, bu rəqəmlər nisbidir.
Əgər məqsəd bu gəlirlərin düzgün tənzimlənməsindən gedirsə, bizim
yuxarıda qeyd etdiyimiz idarəetmədəki texnoloji yeniliklər indi imkan verir
ki, müştərilər tərəfindən masa xidmətçilərinə verilən bu bəxşiş tam şəkildə
restoran sahibkarının nəzarəti altında baş versin. İndi əksər restoranlar
müştərilərin ümumi hesabının 10 və ya 15 %-i miqdarında olan məbləği
hesabda göstərirlər və bu da xidmət haqqı kimi izah olunur. Bu qəbildən
olan gəlirlərin işçi heyəti arasında da bölüşdürülməsi müxtəlif cür ola bilər.
Amma burada əsas yayılan 2 üsul bu pulun həmin masaya birbaşa xidmət
göstərən işçi və işçiyə verilməsi və ya gün, həftə olmaqla müəyyən bir
zaman kəsiyində xidmət haqqı kimi müştərilərdən alınmış pulun toplanaraq
ümumi işçi heyəti arasında bölünməsidir. Bakıda fəaliyyət göstərən
restoranların əksəriyyətində ikinci üsul daha çox yayılmışdır.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabət turizm məhsulun keyfiyyətinə
əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Buna görə də mövcud və potensial rəqiblər
haqqında məlumatların, o cümlədən maliyyə xarakterli məlumatların
toplanması və sistemləşdirilməsi maliyyə menecerlərinin fəaliyyətinin əsas
istiqamətlərindən biridir. İdarəetmə sisteminin məlumatları onlarin analitik
və açıq, digər tərəfdən isə məxfi olması baxımından müəyyən tələblərə
cavab verməlidir. Turizm müəssisənin fəaliyyətində maraqlı olan şəxslər
çoxdur və informasiya təminatı baxımından onların maraqları həmişə üst-
üstə düşmür. Sistem elə təşkil olunmalıdır ki, kadrların maliyyə maraqları
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əmək haqqı və ya mükafatlarla ödənilməklə yanaşı, bu müəssisəyə
aidiyyəti olan bütün kateqoriyadan olan şəxslər müvafiq məlumatlarla
təmin olunsunlar [8, səh.25]. 

Azərbaycanda qoruqlar, milli parklar və muzeylərin demək olar ki,
hamısı dövlət balansındadır və burada çalışan işçilərin əksəriyyəti dövlət
büdcəsindən maliyyələşirlər. Belə obyektlərdə çalışan işçilərin əmək
haqqlarının aşağı olmasının bir sıra mənfi xüsusiyyətləri vardır.
Azərbaycan xalqı qonaqpərvər xalqdır. Amma bununla yanaşı turistlərlə
münasibətdə ümumilikdə xalq kütləvi şəkildə deyil, fərdlər şəklində olurlar.
Bunu mütləq olaraq nəzərə almaq lazımdır ki, müştəri məmuniyyətini
təmin etmək üçün, ilk növbədə onlara xidmət göstərən insanların əməyinin
qiymətləndirilməsi yüksək səviyyədə həyata keçirilməlidir. Məsələn, Qo-
bustan Dövlət Qoruğunda müxtəlif təbəqələrdən olan insanlar üçün giriş
üçün müxtəlif qiymətlər təklif olunur. Burada qoruqdakı muzeyə daxil olan
zaman xaricilər, yerli turistlər, məktəblilər üçün fərqli qiymət siyasəti
həyata keçirilir. Burada çalışan işçilərin əməyinin qiymətləndirilməsi yalnız
dövlət tərəfindən təyin olunmuş əmək haqqı ilə yekunlaşmır, eyni zamanda
ziyarətə gələn turist və ekskursiyaçılardan yığılan bilet pullarından da
işçilərə xüsusi bir hissə çatır. Qobustan Dövlət Qoruğuna yaz-yay
aylarında, xüsusən də həftə sonlarında xeyli sayda turist gəlir. Burada
işçilərin əməyi lazımı səviyyədə qiymətləndirildiyindən turistlərə xidmət
göstərən işçi heyətinin daima yüksək səviyyəli xidmətindən məmnun
olmaq olar. İstənilən halda, istər dövlət balansında, istərsə də özəl turizm
obyekti olsun, hər bir rəhbər çalışmalıdır ki, işçilərin əməyi düzgün və
ədalətli qiymətləndirilsin. Özəl müəssisələrdə əməyin qiymətləndirilməsi
əksər hallarda işçinin göstəricilərindən asılı olursa, dövlət müəssisələrində
əksər hallarda əməyin qiymətləndirilməsi əvvəldən müəyyən edilmiş qa-
nunvericilik əsasında, yəni dərəcələr və iş təcrübəsinin illər üzrə müəyyən
edilmiş şkalasından asılı olur. 

Turizm sənayesində məşğulluğun stabilliyinə təsir edən digər bir
mənfi amil kimi, turizmdə ümumi müşahidə olunan fərdi turist səfərlərini
göstərə bilərik. Qeyd etdik ki, informasiya texnologiyalarının müasir
dövrdə inkişafı istənilən bir insana imkan verir ki, hər hansı bir turizm
firmasına ehtiyac duymadan gedəcəyi yerdə özü üçün internet vasitəsilə
yer bronlaşdıra bilsin, həmçinin hər hansı bir nəqliyyat vasitəsilə
getməyindən asılı olmayaraq, elə internet vasitəsilə elektron ödəmə
vasitələrindən istifadə edərək həmin nəqliyyat vasitəsi üçün bileti əldə edə
bilsin. İnsanlar indi daha çox bələdçisiz sərbəst şəkildə səyahət etməyə
meyllidirlər. Bu amili də biz turizmdə məşğulluğa mənfi təsir göstərən amil
kimi göstərə bilərik. 
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Otel komplekslərində insan resurslarının idarə edilməsi avtomatik
idarəedilmə sistemi olan modul prinsipi üzərində qurulmuşdur. Müəyyən
edilmiş bütün funksional məsələləri əhatə edən modullar yığımı
avtomatlaşdırılmış iş yerlərini ifadə edir. Sistemə aşağıdakılar daxildir:

● qəbul və yerləşdirmə xidmətləri
● nömrə fondunun inzibatçısı
● Bronlaşdırma xidmətləri
● Mərtəbələr üzrə növbətçilər
● Qulluqçu xidmətləri
● Soraq-məlumat və digər xidmətlər.
Otellərin idarəetmə sistemi müxtəlif qarışıq proqram kompleksləri ilə

birləşir:
● Mühasibat sistemi
● Anbar təsərrüfatı sistemi
● Restoranları idarəetmə sistemi
● Telefon tarifikatorları
● Məsafədən bronlaşdırma sistemi
● Girişə nəzarət və digər sistemi.
Adətən, sistemlər yerlərin əvvəlcədən bronlaşdırılması proseslərinin,

qonaqların qeydiyyatının, nömrə fondunun uçotunun,telefon danışıqlarının
ödəmə uçotunun avtomatlaşdırılmasını təyin edir. Hal-hazırda otellər
müxtəlif mənbələrdən bronlaşdırılma sorğuları əldə edirlər. Otellərdə
yerlərin bronlaşdırılmasının müxtəlif üsulları var. Buna misal olaraq faks,
telefon, mərkəzi bronlaşdırma sistemlərinı və sairə göstərmək olar.
Bronlaşdırma prosesinin əsas hissəsi bilavasıtə, otellərdə sorğuların fakslar
vasitəsilə daxil olması nəticəsində həyata keçirilir [6, səh.39].

Göründüyü kimi son zamanlar müşahidə olunan tendensiyalar və
ümumilikdə turizm sənayesinin müxtəlif sahələrində işçi heyətinin
əməyinin müxtəlif şəkildə qiymətləndirilməsi turizm sənayesi üçün bir sıra
müsbət və mənfi təsirlərini göstərir. Bütün bunları nəzərə alaraq turizm
fəaliyyətinin tənzimlənməsi zamanı dövlət, özəl, həm də ictimai sektor
tərəfindən əmək haqqı sisteminin əhəmiyyəti vurğulanmalı və dövlətin,
şirkətlərin, ictimai institutların siyasətində bu amil mütləq şəkildə nəzərə
alınmalıdır. İndi dövlət birbaşa olmasa da, müxtəlif dolayı vasitələrlə tur-
izm sənayesində fəaliyyət göstərən təşkilatlara bu baxımdan öz
tövsiyyələrini etməli və bu sistemin düzgün qurulması üçün lazım olarsa,
müxtəlif maarifləndirici seminarların, təlimlərin təşkilində maraqlı
olmalıdır. Həqiqətən, düzgün qurulmuş əmək haqqı sistemi iş prosesi
zamanı düzgün tənzimlənərsə, bu yekunda müəssisənin uğurlu fəaliyyəti
ilə nəticələnər. Cəmiyyətin sosial strukturunun dərinləşməsi və dunya
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iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar, bu sahənin texnoloji və
institusional inkişafında ideoloji dəyişmələr baş vermişdir [9, səh.8].  

Turizmin davamlı inkişafına dəstək məqsədilə yaradılmış ictimai in-
stitutlar turizm sənayesində çalışan işçilərin əməyinin düzgün
qiymətləndirilməsi üçün dövlət və özəl turizm müəssisələri ilə qarşılıqlı
şəkildə işləməlidirlər və mütəmadi bu sahədə beynəlxalq təcrübəyə
əsaslanan səmərəli olan metodları özündə cəmləşdirən tövsiyyələri ilə çıxış
etməlidirlər. Bu tövsiyyələr hər bir ölkə daxilində həmin ölkənin sosial-
iqtisadi reallıqlarına uyğun gəlməlidir. İctimai sektorun nümayəndələrinin
turizmin davamlı inkişafı naminə həyata keçirdiyi fəaliyyətlərinin tərkib
hissəsi olaraq bu tədbirlər sonda turizm sənayesində fəaliyyət göstərən
sahibkarlar üçün də faydalı olacaqdır. 

Ədəbiyyat 
1. Hacızadə E.M. Sosiallaşan iqtisadiyyat. Bakı, Elm, 2006. 509 səh.
2. Turizmin davamlı inkişafı yerli planlaşdırma üzrə vəsait. Bakı, 2012.

59 səh.
3. Əlirzayev Ə.Q.Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması. Bakı, “İqti-

sad Universiteti” Nəşriyyatı, 2010. 529 səh. 
4. Əlirzayev Ə.Q., Aslanova S.İ.Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi

problemləri. Bakı, “Adiloğlu”, 2006. 163 səh. 
5. Turizmin əsasları: dərslik / müəllif kollektivi; dosent B.Ə.Bilalov və

dosent Ç.G.Gülalıyevin redaktəsi ilə. Bakı, “ QHT Nəşriyyatı”, 2015.
496 s. 

6. İnformasiya texnologiyalarının turizmdə tətbiqi. Dərslik / müəllif
kollektivi; Rüstəmov N.S., Mazanova O.İ, Ələsgərova F.Q. Bakı
2010, 107 s. 

7. Dünyamalı Vəliyev, Aqil Əsədov “Beynəlxalq iqtisadiyyat”. Ali
mək təb  lər üçün dərslik. Bakı, “Azərbaycan Universiteti” nəşriyyatı,
2010, 354 səh. 

8. Abdullayev F. Maliyyə menecmentinin əsasları. Bakı, “Azərbaycan
Universiteti” nəşriyyatı, 2010. 267 səh. 

9. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы. Москва-2004
10. www.unwto.org – Ümumdünya Turizm Təşkilatının internet səhifəsi.
11. www.mct.gov.az – Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm

Nazirliyinin internet səhifəsi. 
12. www.president.az – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin internet

səhifəsi.

Yalçın Köçərli, Leyla Köçərli

136



UOT-39.391.3914

Севиль КЕРИМОВА 
Азербайджанского Университета Туризма и Менеджмента,

sevil.kerimova@mail.ru

Культурный феномен «ITALSIMPATIA» в контексте развития
Азербайджано-Итальянских отношений

на современном этапе

Müassir dövrdə Azərbaycan-İtaliya əlaqələri kontestində
“İtalsimpatiya” mədəni fenomeni

Cultural phenomenon «Italsimpatia» in the development 
of Azerbaijani-Italian relations at the present stagе

Xülasə: Müasir dövrdə dərin tarixi köklərə əsaslanan Azərbaycan-İta -
liya əlaqələri yüksək göstəricilər nümayiş edir. Strateji əməkdaşlıq sə -
viyyəsində olan bu münasibətlərin mühüm məqamını mədəni əlaqələr təş kil
etməkdədir. Azərbaycan ictimaiyyətinin Italiyanın mədəniyətinə olan ma -
rağının daimi xüsüssiyyəti, həmçınin İtaliyanın bu istiqamətdə mədəni siya -
sətinin effektiv mexanizmləri təqdim olunan məqalənin məğzini təşkil edir.

Açar sözlər: Azərbaycan-İtaliya mədəni əlaqələri, italsimpatia, ital-
ianita

Abstract: Azerbaijani- Italian cultural ties, which have deep historical
roots, at the present stage show strong performance. They are due to both
the economic and political interests at the level of strategic partnership and
an active vector of cultural interaction. An important issue with the fact re-
mains unfading interest in the Azerbaijani public to the Italian culture at
all historical stages of contacts. The article, the topic is viewed as aspects
of foreign cultural policy of modern Italy.

Key words: Azerbaijani- Italian cultural relations, italsimpatia, ital-
ianita

Современная культурная дипломатия, как явление международ-
ного масштаба, неразрывно связана с образом, имиджем, репутацией
той или иной страны. В сфере ее действия оказываются задействован-

137

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы

Tourism and hospitality studies



ными всевозможные акторы внешней политики – от государственных
структур до отдельных семейных предприятий. В сложившихся усло-
виях эта «мягкая сила» представляется самым перспективным векто-
ром развития международной политики, которая, весьма возможно,
сменит в дальнейшем традиционную дипломатию и приведёт госу-
дарства к мирному сосуществованию (13). При этом культурная дип-
ломатия не решает сиюминутные задачи, а создаёт некую «оболочку»
положительных образов вокруг государства. Она нацелена на взаим-
ный обмен идеями, информацией, ценностями, традициями.

Вопрос формирования истории межкультурных отношений, и со-
ответственно, адекватного инструментария культурной политики, пред-
ставляет собой достаточно многослойный и многозначный процесс,
детали которого остаются за рамками исследования данной статьи. Од-
нако, следует отметить, такие важные исходные, как высокие показа-
тели индекса сотрудничества, основами которого выступают
генетический интерес культур, этнолингвистическая, геополитическая
и конфессиональная близость. Данный факт, в свою очередь, часто на-
чинает фигурировать в качестве эффективного инструмента «большой
политики». В отношении Азербайджана весьма показателен, например,
факт относительной активности в культурных отношениях в советский
период со странами ближнего региона (Турция, Иран, Ирак, Индия) (5),
тогда как межкультурные контакты с западными странами были менее
слабыми, и оба случая неизменно курировались Центром. 

Вступление мира в новую полосу общественно-политического,
экономического и культурного преобразования с конца ХХ века, свя-
занное с распадом СССР, активизировало смену и выработку новых
концептов, и детерминант для описания характера культурных взаи-
моотношений между странами. Происходящие метаморфозы оказа-
лись на данном этапе двоичными: они сохраняли прошлые константы,
но уже не встраиваются в парадигму принятой терминологии. 

В подобном свете выступают на современном этапе азербай-
джано-итальянские культурные взаимоотношения, история становле-
ния и развития которых имеет достаточно глубокие корни, чтобы
использовать определение традиционные. Первые культурные кон-
такты обеих сторон фиксированы уже в Античный период, во время
военной экспансии Рима на Кавказ, хотя исследования последних лет
позволяют говорить и об этрусской компоненте (1). Промежуток ран-
них Средних веков, отмеченный тысячелетним перерывом, компен-
сируется в развитое Средневековье унифицированным восприятием
всей западной культуры в лице итальянцев, точнее представителей го-
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родов-государств политически разобщенной Италии, и в первую оче-
редь, Венеции, Неаполя и Генуи (10). В тот период формируется уни-
кальный институт военно-политических и экономических блоков
Запада, и Востока (10), порой весьма противоречивых по содержанию
и направленных на установление шелковой монополии с неизменным
присутствием Ватикана. И наконец, два последующих периода, отме-
ченных соответствующими историческому контексту характером от-
ношений. Период АДР, когда Италия стала одной из первых держав,
установивших дипломатические отношения с молодой Республикой,
и советская эпоха, когда культурные отношения тотально регулиро-
вались Москвой. При этом достаточно долго Советскому правитель-
ству Италия представлялась «наиболее коммунистической страной
Европы, а на Западе она ассоциировалоась как слабое звено НАТО»
(6). Несколько абстрагировано рассматривается участие азербайджан-
цев в Движении Итальянского Сопротивления, внесших свою лепту
во взаимные этнокультурные идентификационные процессы.

Таким образом, природа азербайджано-итальянских культурных
взаимоотношений строилась на двух разнохарактерных исходных: не-
посредственных контактах, обусловленных походами Рима в антич-
ный период и военно-торговыми коалициями в Средние века, и более
опосредственным восприятием образа Италии в Новое и Новейшее
время через призму русского, а затем советского видения. В послед-
нем случае больше проявляется видение «лучезарной Италии», как
носителя просветительской сути Европы, что было актуальным в тече-
нии всего предыдущего столетия. 

Обретение Азербайджаном Независимости в конце ХХ века, рас-
ширение возможностей межкультурного взаимодействия, а также по-
зиции азербайджанского мультикультурализма, позволяют на
современном этапе углубленно рассматривать вопрос неувядающего
интереса общественности Азербайджана к Италии. Данный аспект
образует в отечественной науке определенные лакуны, поскольку во-
просы описательного характера, степени взаимовлияний по отдель-
ным отраслям как литература, архитектура, живопись, музыка
становились объектами серьезных исследований. Однако, анализ фе-
номенального по выразительности явления в современной отече-
ственной культуре, как мания ко «всему итальянскому», не
становилась отдельной темой, тогда как данная область и все ее со-
ставляющие крайне востребованы. Италия на современном этапе яв-
ляется самым активным экономическим партнером Азербайджана,
представлена здесь более масштабно, чем во всем регионе.
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Определение культурной составляющей внешнего имиджа Ита-
лии складывается из сложных по содержанию компонентов. Формы
и методы их восприятия, понимания, а иногда, воспроизводства на
отечественной почве складывались в течении последнего столетия,
однако, предпосылками, как отмечалось выше, служила историко-
культурная база предыдущих периодов. Именно поэтому в моменты
интенсивного сотрудничества не возникает вопроса о культурной со-
вместимости.

По определению ряда специалистов, «важным фактором привле-
кательности бренда Италии является его эмоциональный капитал:
способность воздействовать на иррациональном уровне, оставить
след в памяти, вызвать яркие эмоции и сильные чувства» (4;222).
Стартовым периодом для формирования эмоциональной и культурной
составляющей образа Италии следует считать предыдущее столетие,
его вторую половину, когда культурные контакты с ней приобрели от-
носительную стабильность. Образовательные инициативы в масшта-
бах СССР неизменно исходили воспеванию просветительской сути
средневековой Италии, особенно возрожденческой культуры. Не-
сколько поколений впитывало на подсознательном уровне ведущие
компоненты итальянской культуры: на уроках музыки мы узнавали,
что на нашу классику в лице таких корифеев как У.Гаджибеков и
М.Магомаев воздействовала итальянская классическая музыка; на
уроках истории – о Великом Риме; в оперных театрах мы слушаем
оперы на итальянском языке, а прототипами зданий Бакинской эклек-
тики выступают венецианские палаццо; эпоха песен фестиваля Сан-
Ремо, - бум итальянской эстрадной музыки, продолжает жить, о чем
свидельствуют аншлаговые концерты их звезд в Баку в последние
годы. С неизменным интересом мы воспринимаем итальянский нео-
реализм в кино, резонирующий в отечественных шедеврах - фильмах
А.Бабаева, Э.Кулиева; итальянский футбол, кухню, стиль, дизайн,
моду, автомобили, и даже такой криминальный феномен как сицилий-
ская мафия, почетно воспринимается с образных позиций. Вселен-
ский образ Италии дополняет присутствие на ее земле Ватикана,
влиятельного органа мировой политики (8). При всей подсознатель-
ности благосклонного восприятия итальянского мифа, в большинстве
случаев, поверхностно воспринимаются факты относительно ее «об-
ратной стороны». Италия и итальянцы, с их бытовым артистизмом,
жестикуляцией и местничеством, проявлениями национализма и пра-
вонарушений, остаются наиболее понятными Востоку, и в том числе
Азербайджану, европейцами. 
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Следует отметить, что на формирование симпатии к Италии со
школьной скамьи сами итальянцы до последнего времени не прила-
гали особых усилий: это был само - воспроизводимый продукт италь-
янской культурной экспансии. Только в последние годы стал
подниматься вопрос о развитии итало-азербайджанского сотрудниче-
ства на уровне школ (9). 

Термин «italsimpatia» ввёл Марио Джиро, помощник секретаря
Министерства иностранных дел Италии. Он предлагает использовать
термин как отправную точку итальянской культурной дипломатии для
формирования эмпатии, чтобы преодолеть конфликты идентичности и
столкновения цивилизаций. Он пишет, что развитие «italsimpatia» вле-
чёт за собой и экономическую выгоду для итальянского государства
(11;68). С начала 2000-х гг. активизируются в данном направлении мар-
кетинговые стратегии, призванные объединить усилия образователь-
ного и туристического секторов страны. В этом отношении
азербайджанский вектор итальянской культурной политики представ-
ляет особый аспект, поскольку с момента обретения Независимости,
Азербайджан начал представлять для Италии экономический интерес,
в свете которого туризм открывает большие перспективы. Открываются
итальянские центры языка и культуры, где работают преподаватели –
носители языка. При этом основная цель изучающих итальянский язык
в таких центрах – туризм, личная симпатия к Италии (3;10). 

Культурная дипломатия, по своей функциональной структуре,
обращена к обществу. Культурные межгосударственные отношения
развиваются органически и практически независимо от правительств:
правительство не может полностью контролировать образ госу-
дарства, производимый на международном уровне. В культурную
дипломатию вовлечены молодёжь, СМИ, творческие персоналии, об-
щественные и коммерческие организации. Именно поэтому, концепт
«italsimpatia» неразрывен с таким эффективным элементом итальян-
ской культурной дипломатии, как «italiаnità» – комплекс ассоциатив-
ных понятий, возникающих при упоминании об Италии: сенсорные
– искусство, культура, мода, автомобили; эмоциональные – отдых,
прекрасная погода, вкусная еда, красота, дружба; рациональные –
язык, история (13). Образ «italiаnità», таким образом, сочетает
одноврéменно образ продукта и культурологические, природные или
антропологические единицы, например: макароны, пицца, каппучино,
вино, Эрос Рамазотти, Zucchero, Vespa, Alfa Ромео, Феррари, Венеция,
Версаче, Колизей, Сикстинская капелла. 

В структуре культурной дипломатии Италии явление «italianità»
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на современном этапе трактуется однозначно. Толковый словарь даёт
следующее определение: комплекс исторических и культурных харак-
теристик, которые определяют обычаи и психологию итальянцев; чув-
ство принадлежности к Италии. Понятие широко используется при
описании итальянского характера, а также в аутентичных учебниках
ита льянского языка для того, чтобы сформировать представления о
самой стране. В любом случае использование концепта «italianità»
предполагает некую целостность образа, суммарность черт характера,
один язык, один набор атрибутов, присущих итальянской культуре
(11). Не менее интересно бытование термина, начавшего формиро-
ваться еще в период Рисорджименто (Объединения), устоявшегося в
первой половине ХХ века. После Второй Мировой Войны, на фоне
идейной ломки фашистского аппарата, «italianità» выпадает из актив-
ной лексики, однако она получает вторую жизнь, идентифицируя
итальянский образ жизни в эмиграции. И, наконец, термин как выра-
жение Италии, ее жизнерадостности, менталитета заново возрожда-
ется в речи Берлускони (13). Однако, как показывает практика, сами
итальянцы не «рекламируют» нам всю Италию, а, наоборот, каждый
регион предлагает свои продукты, культуру, обычаи. Непонимание са-
мого концепта и его необходимости ряд исследователей связывают с
тем, что Италия, по сути, все еще является идейной наследницей Воз-
рождения (2), периода городов-государств, и, как ни странно, она ли-
шена имперских амбиций Древнего Рима. 

Развитие итало-азербайджанских отношений строится осознанно
или подсознательно на акцентировании внимания и форсировании по-
нятия «симпатия, дружба». Если начальной точкой стало энергетиче-
ское сотрудничество, то последовательно задействовались практически
все сферы коммуникаций, среди которых культурное взаимодействие
выработало свои механизмы. Тесные отношения выстраиваются бла-
годаря деятельности ряда общественных организаций, среди которых
приоритетная роль отводится Фонду Гейдара Алиева. За последние
годы реализация ряда значимых проектов Фонда в Италии (Дни куль-
туры Азербайджана в Италии, реставрации римских и ватиканских ре-
ликвий, оцифровка ватиканских рукописей, участие Азербайджана на
международных выставках, Венецианских Биеннале, Милан ЭКСПО-
2015 и др.) содействовала старту движения побратимства городов, взаи-
мообменов в сфере музыки, кино, театра, изобразительных искусств,
что в свою очередь, стимулирует выработку устойчивой позитивной
сигнатуры имиджа Азербайджана.
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Роль туризма в интеграции культурного наследия

The role of the tourism integration of cultural heritage

Abstract: Today the notions “culture” and “tourism” have become
the moral indication of society and it is difficult to imagine them separately.
We must try to let the world know our national culture by informing the
tourists who visit our country of our cultural values. Thus, tourists must
be informed of our culture reflecting moral values of our nation. Naturally,
the role of tourism is great in the integration of cultures. 

Key words: Сultural heritage, cultural tourism, historical monument,
folk art, religious tourism, museum, national cuisine, occupation archeo-
logical

Резюме: В настоящее время, понятие «культура» и «туризм» с
точки зрения современного подхода, морально - нравственные пока-
затели этих понятий, настолько переплетены и связаны между собой,
что их невозможно представить друг без друга. Каждый приехавший
в нашу страну турист должен получить важную информацию о нашей
национальной культуре и постараться донести ее до людей в мировом
масштабе. В связи с этим, приезжающим в нашу страну иностранным
туристам, необходимо не преувеличивая, и отражая национальную
культуру, донести наши нравственные ценности. В действительности,
роль фактора туризма в интеграции культуры незаменима и имеет
большое значение.

Ключевые слова: Культурное наследие, культурный туризм, ис-
торический памятник, народное искусство, религиозный туризм,
музей, национальная кухня, оккупация археологический
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sivilizasiyalıq dərəcəsindən, həyatı intelektual dərketmə imkanlarindan
asılıdır. Böyük alman filosofu Hegelin dediyi kimi, xalqların müdrikliyini
öyrənməyin yeganə açarı mədəniyyətin əlindədir. 

Mədəniyyət bir millətin ortaq düşuncəsini və kimliyini müəyyənləş -
dirən maddi və mənəvi dəyərlərin toplusudur. Mədəniyyət sözu elə bir
məvhumdur ki, o ictimai-siyasi, iqtisadi-mədəni həyatın bütün sahələri ilə
sıx bağlıdır. O, görülən bütün işlərin, həyata keçirilən bütün tədbirlərin əsas
meyarı və qiymətidir. Mədəniyyət xalqda yaşayır, ziyalıların düşüncəsində,
zehnində cilalanır.Milli səviyyədə mədəniləşmə xalqla yaradıcı insanlar
arasinda canlı və müntəzəm saxlanılan əlaqələr sayəsində inkişaf edir.
Qloballaşma prosesinə daxil olmuş dünyamızda mədəniyyətlər arasında
qarşılıqlı təsirdə millət öz mədəni dəyərlərini, milli şüurunda mühafizə
edilən prosesə bağlılıgını, dünya millətlərilə bütünləşməsini, mədəniyyətlə
zənginləşməsini saxlamaqla yanaşı özününkünü başqasına təbliğ etməyi
və başqasının yaxşı cəhətlərindən isə milli mentalitet çərçivəsində istifadə
etməyi bacarmalıdır. Yalnız milli dəyərlərin mühafizəsini təmin edən bir
cəmiyyət mədəniyyətlərarası mübadilədə həm varlığını qoruyacaq, həm də
beynəlxalq bir mədəniyyətin “alıcı” və “ötrücü” olaraq təsirini və gücünü
saxlayacaqdır. 

Respublikamızda özünəməxsus bir mədəniyyət strukturu mövcuddur.
Bazar iqtisadiyyatı sistemini seçmiş ölkəmiz, mədəniyyətimizi də bu sistem
əsasında mühafizə, təbliğ və inkişaf etdirmək məcburiyyətindədir. Bir
millətin mədəniyyəti, keçmişindən süzülüb gələn maddi və mənəvi
dəyərlərin məcmusu,zaman daxilində özünə xas duyğu, düşüncə və
təfəkkür fərqi ilə ortaya çıxmaqdadır.[ 10, s. 3 ]

Dünyada mövcud olan müxtəlif xalqların çox maraqlı mədəniyyətləri
vardır. Bunlar arasında Azərbaycan xalqının da özünəməxsus, dərin köklərə
malik zəngin milli mədəniyyəti böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu mədəniyyəti
meydana gətirən bütün dəyərləri araşdırmaq, tanımaq, bunları daha
məhsuldar və yaradıcı olaraq inkişaf etdirmək millətimiz qarşısında duran
əsas vəzifələrdəndir. Azərbaycan mədəniyyəti milli dəyərlərimizin yüzillər
boyunca sürən qarşılıqlı təsirlər nəticəsində özünəməxsus bir xüsusuiyyət
qazanaraq seçilməsi ilə meydana gəlmişdir. Öz milli varlığına və mədə -
niyyətinə sahib çıxa bilməyən bir millət heç bir zaman yaşaya bilməz. Mil -
lətin milli mədəniyyəti, o millətin möhürüdür. Mədəniyyətimizin qorun-
ması va inkişaf etməsi üçün müəyyən məsələlər həyata keçirilmələidir.

Tarixən məlumdur ki, qədim və orta əsrlərdə Azərbaycan, Şərqin
sayılıb-seçilən elm,təhsil və mədəni mərkəzlərdən biri olub. Eləcə də
müasir dövrdə XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq
Azərbaycan hər cürə yeniliyə,mütərəqqi təcrübəyə böyük maraqla yanaşıb,
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həm öyrənib, həm də bəşər sivilizasiyasına öz tövhələrini verib. Amma
təəssüf ki, indi Azərbaycan mədəniyyətində olan ən qabarıq problem
yadlaşmaya meylin daha güclü olmasıdır. Bu isə tarixlər adlamış
mədəniyyətimizin unudulmasına səbəb olur. Bizlər unutmamalıyıq ki,
başqa mədəniyyətlərə meyl salmaqla öz milli irsimizi, kökümüzü yaddan
çıxarmamalıyıq.

Oxu mədəniyyətinin də aşağı səviyyədə olması günümüzün mühüm
problemlərindəndir. Oxu mədəniyyəti cəmiyyətin intellektual səviyyəsini
artırır. Səviyyə artıq olanda isə inkişaf, tərəqqi gedir. Ali məktəblərdə
ixtisasından asılı olmayaraq tələbələrə “Azərbaycan mədəniyyəti” fənni
tədris olunmalıdır. Çünki hər bir tələbə potensial informasiya daşıyıcısıdır.
Belə olan halda isə mədəniyyətimizin düzgün və operativ təbliğinə şərait
yaranar ki, bu da öz növbəsində Azərbaycan mədəniyyətinin dünya
ictimayətinə təqdim edilməsinə yardımçı olar. 

Mədəniyyətimizin problemləri yalnız yerli xarakter daşımayaraq
özlkəmizdən kənarda da özünü aşkar şəkildə biruzə verir. Buna xüsusilə
milli mədəniyyətimizin digər ölkələrdə zəif təmsil olunması və zəif
qorunmasını misal göstərmək olar. Göstərilənlərin nəticəsi olaraq erməni
kimilərin milli musiqilərimizi, rəqslərimizi hətta bəstəkar və şairlərimizi
özününküləştirirlər. Bunun qarşısını almaq üçün müxtəlf ölkələrdə
Azərbaycan mədəniyyəti günlərinin, müxtəlif sərgilərin keçirilməsi kimi
addımlar tədqirə laiqdir. Lakin bunlar arxayınlaşmağa heç bir əsas vermə -
məlidir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respulikasının xaricdə olan diasporası,
səfirlik və konsulluqlar ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi birgə layihələr həyata keçirməklə birgə işləməlidirlər. Eyni za-
manda bir sıra xarici dövlətlərdə kompleks tədbirlər keçirilməlidir. Onu da
qeyd edim ki, hal-hazırda Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycan Respub -
likasının prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban
Əliyeva bu bu günlərdə mədəniyyət problemlərinə ciddi fikir verirlər.

Bu gün müasir düşüncə tərzi ilə “mədəniyyət” və “turizm” cəmiyyətin
mənəvi-əxlaqi göstəricisinə çevrilərək bir-birini o qədər tamamlayir ki,
onları ayrılıqda təsəvvür etmək mümkün deyil. Ölkəmizə gələn hər hansı
bir turistə bizim mədəniyyətimiz haqqında cox önəmli məlumatlar
verməklə milli mədəniyyətimizin dünya miqyasında tanıtdırılmasına
çalışmalıyıq. Bunun üçün də ölkəmizə gələn əcnəbi turistə xalqımızın
mənəvi dəyərlərini özündə əks etdirən və milli mədəniyyətimiz təhrif
edilmədən çatdırılmalıdır. Hər hansı bir əcnəbi turist bizim ölkəyə ilk dəfə
milli adət-ənənələrimiz və mədəniyyətimizlə tanış olmaq ücün gəlir. Milli
xüsusiyyətlərimizin ən tez üzə çıxan və görünən tərəfi qonaqpərvərlikdir
ki, bu sahədə heç bir vətəndaşımıza irad tutmaq olmaz. Ilk öncə turizm
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ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına böyük təsir göstərəcək. Belə ki, bir çox
ölkələrin təcrübəsindən məlumdur ki, turizm əməktutumlu sahədir və kiçik
həcmli biznesin inkişafı ücün imkanlar yaradır. Hər birimiz gözəl anlayırıq
ki, Azərbaycan Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynayan bir ərazidə
yerləşir, məhz bu xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan madəniyyətinin
dünyaya inteqrasiyası hər birimizin diqqət markəzində olmalıdır. Milli
xüsusiyyətlərimizin cəmləşdiyi mədəniyyət səhələri geniş təbliğ olunmalı
və bu əsasda Azərbaycanın turizm ölkələri arasında yer tutmasına nail
olunmalıdır.

Turizm təkcə təbiəti seyr etmək, ondan mənəvi zövq almaqla bitmir.
O, eyni zamanda təbliğat və təhsil, görkəmli adamlarla görüşlər, tarixi
mədəniyyət abidələri ilə, qədim şəhərlərlə, incəsənətlə tanışlıq və s. sahəni
əhatə edir. Turizm insan sağlamlığını möhkəmləndirir, dünya görüşünü
genişləndirir, öz torpağını sevməyə və eyni zamanda tanınmağa xidmət
edir. Deməli Turizm – mədəni fəaliyyətin təşkili forması olub, mədəniy -
yətin öyrənilməsi, təbliği, tarixin və müasir dövrün dərk edilməsi üçün
vasitədir. [ 10, s. 6 ]

Məmləkətimizin bir çox zəngin turizm ehtiyatları ilə yanaşı, kifayət
qədər zəngin mədəni potensialı da mövcuddur. Hər bir turist səfər etdiyi
ölkə haqda məlumat alarkən onun milli mədəniyyəti, siyasi vəziyyəti,
iqtisadiyyatı ilə də maraqlanır. Mədəniyyət anlayışı geniş sahəni əhatə
etdiyindən demək olar ki, ölkəyə gələn bütün turistlər müəyyən dərəcədə
mədəni irslə və fərqli mədəniyyətlə tanış olur. Lakin, buna baxmayaraq,
müxtəlif turistlər etdikləri turizm səfərlərinin məqsədinə görə bir-birindən
fərqlənirlər və bu fərqlilik nəticəsində isə turizmin müxtəlif növləri
formalaşır. Məqsədinə görə turizm növlərindən bəziləri sırf mədəni irs
nümunələrindən istifadə ilə formalaşır. Yəni belə turizm növlərinin təşkili
üçün əsas turizm ehtiyatı olaraq mədəni irs nümunələrindən istifadə edilir.
Belə turizm növlərindən biri və birincisi elə “mədəni turizm” adlanan tur-
izm növüdür. 

Mədəni turizm – fərdlərin öz daimi yaşayış yerlərindən kənara
səyahətləridir ki, buna da tam və ya qismən səbəb kimi aşağıdakı
arqumentlər göstərilir: mədəniyyət hadisələri, muzeylər və tarixi yerlər,
mədəni qalereyalar, musiqili və dramatik teatrlar, konsert meydançaları və
yerli əhalinin tarixi irsini əks etdirən ənənəvi məşğuliyyət yerləri, müasir
bədii yaradıcılıq və tətbiqi yaradıcılıq, ənənəvi dəyərlər, rezidentlərin
fəaliyyət növləri və gündəlik yaşayış tərzləri də daxil olmaqla bütün
görkəmli mədəniyyət yerlərini gəzmək, yeni məlumat, təcrübə və təəssürat
almaq məqsədi ilə öz mənəvi tələbatlarını ödəmək. [ 15, s. 9] Mədəni irsdən
geniş istifadəyə görə seçilən digər turizm növü isə etnoqrafik turizm (et-
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noturizm) növüdür. Bu turizm növü müasir dünyada getdikcə populyarlaşır.
Etnoqrafik turizm dedikdə tanışlıq turizminin bir növü başa düşülür və
bunun da əsas məqsədi həmin ərazidə yaşayan və ya nə vaxtsa yaşamış
olan xalqın, etnosun mədəniyyətini, arxitekturasını, məişətini və
ənənələrini dərk etmək üçün etnoqrafik obyektlərə baş çəkməkdir. Etno-
qrafik turizm turistlərin xalqın əsl həyatına olan maraqlarına, xalq
ənənələri, mərasimləri, yaradıcılıq və mədəniyyətləri ilə tanışlığa əsaslanır.
Müasir unifikasiya olunmuş dövrdə insan özünü eyniləşdirməyə çalışır,
özünü dərin tarixə və xüsusi mədəni ənənələrə malik fövqəladə şəxsiyyət
kimi hiss etmək üçün, özünün etnik köklərini axtarır və öyrənir. Digər
mədəniyyətləri və etnik xüsusiyyətləri dərk etmək ona imkan verir ki, öz
fərdiliyində unikal olan xalqların və etnik qrupların hər cəhətdən qabil olan
tam şəklini tərtib etsin. Etnik turizm daha sıx əlaqələrə, bu xalqların
nümayəndələrinin mübadiləsinə, onların mədəniyyətinin dünya
mədəniyyəti irsinə daxil edilməsinə yardım edir.[ 15, s. 27 ]

Növbəti turizm növü kimi qeyd oluna biləcək turizm növlərindən biri
də kənd turizmi hesab edilə bilər. Belə ki, kənd turizmi turistləri ənənəvi
yaşayış məskənlərində yerləşdirməkdən, onları yerli qida məhsulları ilə
təchiz etməkdən və turistlərin kənd həyatında baş verən hadisələrdə
iştirakını təmin etməkdən ibarətdir. Yerli sakinlər turist obyektləri tikir on-
lara sahib olur və onları idarə edir, xidmət göstərir, turistlərin xərclədiyi
vəsait hesabına birbaşa iqtisadi mənfəət qazanırlar. Kənd turizminin uğurlu
inkişafı iri kapital qoyuluşu tələb etmir, amma ciddi planlaşdırma və
proqramlaşdırmaya ehtiyaclıdır. Yerli sakinlər obyekt və xidmətləri idarə
edə bilmək üçün xüsusi hazırlıq keçməli, habelə ilk mərhələlərdə kiçik
həcmli borc (ssuda) və texniki məsləhətlər almaq imkanına malik
olmalıdırlar. Hər kənddə inkişaf səviyyəsinin mümkün inkişaf həddinə
uyğun olmasını gözləmək çox mühümdür; əks halda ekoloji və ya sosial
problemlər yarana bilər. Zərurət yaranarsa, digər kəndlərdə yeni obyektlər
tikilə bilər.

Dini turizm Vatikan, Yerusəlim, Məkkə, Mədinə, Hindistanın bəzi
yerləri və Asiya ölkələrində özünü ciddi şəkildə göstərmişdir. Adətən din-
dar ziyarətçilərin yerləşdirilməsində və s. xidmətlərin təklifində müəyyən
spesifik xüsusiyyətlər olur; lakin bu səyahətçilər də başqaları kimi yerli
əhali üçün əlavə gəlir mənbəyi sayılırlar.

Ümumiyyətlə, mədəni irs nümunələri üzərində qurulan turizm növləri
daha çox dərketmə xarakterli olur və çoxsaylı turizm növlərindən bura elmi
turizm, arxeoloji turizm, dini turizm, tarixi turizm və bu istiqamətdə davam
edən digər turizm növləri aid edilir. Bu turizm növlərindən “mədəni tur-
izm” və qismən də “kənd turizm növü” demək olar ki, bütün mədəni irs
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nümunələrini əhatə etsə də, tarixi, dini, arxeoloji və bu kimi digər turizm
növləri hər hansı mədəni irs nümunəsi üzrə ixtisaslaşmış formada inkişaf
edir. Yəni belə turizm məqsədi ilə səyahət edən turistlər əsasən eyni xarak-
terli obyektlərə səyahət etməklə mədəniyyətin bir istiqamətini əhatə edən
və bununla da daha konkret məqsəd seçməklə bir qədər dar çərçivəli
səyahətlər edirlər. Məsələn, sırf arxeologiya ilə bağlı mədəni irs və ya sırf
dini abidələrin ziyarəti və s. ilə olan turlar. Bu cür turistlərin regiona cəlb
edilmə motivi kimi həmin ərazinin bu sahədə geniş potensialının olması
və ya mövcud ehtiyatın yüksək əhəmiyyətə malik olması vacibdir.

İstənilən ərazidə, ölkədə, regionda turizmin inkişafı məqsədi ilə, ilk
növbədə, mövcud turizm potensialı qiymətləndirilməlidir. Qiymətləndiril -
mə nəticəsində mövcud ehtiyatlar üzərində daha çox inkişaf perspektivinə
malik turizm növü (və ya növləri) müəyyənləşdirilərək uyğun marşrutlar
tərtib edilməlidir. Turizm marşrutları müəyyən edilmiş turizm növünə
uyğun olmalıdır və turistlərin tələbatına cavab verə biləcək şəkildə
düşünülməlidir. Turizm marşrutlarının hazırlanması mürəkkəb və çox
zaman tələb edən bir prosesdir. Hər bir marşrut müəyyən mərhələlərdən
keçməklə hazırlanır.[ 18 ]

Bütün turizm növləri üçün standart addımlarla hazırlanan bu turizm
marşrutları, həm də əlavə olaraq verilmiş turizm növünün spesifik
xüsusiyyətlərini də gözləməklə turistlərin tələbatına yüksək səviyyədə
cavab verə biləcək və onları maraqlandıra biləcək formada olmalıdır. Bu-
rada, abidələrin turizm növünə uyğunluğu, əhəmiyyət dərəcəsinə görə böl-
güsü və ya qeyri-maddi mədəni irsdən istifadə xüsusiyyətləri, həmçinin
qeyd olunan elementlərin ardıcıllığı və s. vacib amillərdən hesab edilə bilər. 

Bütün bunları nəzərə alaraq ilk növbədə mədəni irs nümunələrini,
mədəniyyət anlayışını, insanların səyahət motivlərini, onların mədəniyyətlə
bağlı səyahət maraqlarının səbəblərini və həmçinin turizm səfərlərinə təsir
edən digər, iqtisadi (turistlərin maliyyə imkanları), sosial, siyasi və s.
amillərin təhlili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Mədəni irsdən turizm məqsədli istifadə xüsusiyyətlərinin bu cür
rəngarəngliyi ilə yanaşı, region amili də mühüm rol oynayır. Yəni, mədəni
irsdən turizmdə istifadə imkanları onun turizm ehtiyatlarının mövcudluğu
ilə yekunlaşmayaraq konkret region və ya ölkə timsalında, onun siyasi sta-
billiyi, iqtisadi vəziyyəti, coğrafi mövqeyi və qonşu ölkələrlə münasibətləri
kimi bir çox digər amillərdən də əhəmiyyətli dərəcədə asılı olur. [22]

Həmçinin regionun xüsusiyyətləri ilə yanaşı, bəzi hallarda, turizm
ehtiyatı hesab edilən hər hansı konkret mədəni irs nümunəsinin müəyyən
xüsusiyyətləri və unikallığı da qeyd olunan amillərdən biri kimi çıxış edə
bilər. Məsələn, dini turizm səfərlərində müsəlmanların ən çox səyahət
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etdikləri Məkkə və Mədinə şəhərlərini qeyd etmək olar. 
Milli irs nümunələri mədəni irslə yanaşı, həm də təbii irsi əhatə edir.

Təbii ehtiyatlardan istirahət, macəra, dağ turizmi, ekoturizm və bir çox
digər turizm növlərində istifadə olunur. Bu zaman, turizm ehtiyatı olaraq
müraciət olunan təbii resurslar, yəni təbii irs nümunələri və onların istifadə
xüsusiyyətləri turizm növünə uyğun olaraq bir-birindən fərqlənir. Bu
fərqlilikləri nəzərə alaraq təşkil olunan turlar da özünəməxsus təşkilati
xüsusiyyətlərə və tələblərə malik olur. 

Macəra turizmi – fiziki cəhətdən ağır, çox vaxt isə həyat üçün
təhlükəli olan anlayışdır. Belə turların təşkili zamanı “ macəra komplekti”
çox vaxt öncədən, xüsusi olaraq hazırlanmaqla yanaşı, eyni zamanda
turistlərin təhlükəsizliyi üçün bütün mümkün vasitə və imkanlardan istifadə
olunur. Son illərdə, planlaşdırılmamış macəralarla zəngin olan az tədqiq
olunmuş və məskunlaşmamış bölgələrə (cunqli, hündür dağlar, tundra,
səhralar və s.) səyahətlər daha çox populyarlıq qazanır [ 9, s. 43 ]  

Ekoturizm. Ekoloji turizm (Ekoturizm) anlayışı son illərdə tez-tez
istifadə edilməyə başlanılmışdır. Həqiqətdə bu anlayış, ekoloji, iqtisadi və
ictimai əlaqələrin birləşməsidir.

Sadə formada ekoturizm anlayışı, belə demək olarsa, təbiət aləminə sə -
yahəti əks etdirir. Daha geniş formada isə, ekoloji turizm heyvanlar və bitkilər
aləminin, həyat formalarının müxtəlifliyinin, sabit iqtisadiyyat növlərinin,
ətraf mühitin mühafizəsinin, mədəniyyətin, irsin, cəmiyyət və insanın da
daxil olduğu həyatın bütün tərəflərini əhatə edir. Ekoturizmin birmənalı vahid
tərifi yoxdur. Məzmunu eyni olan, lakin məna və xülasə formalarına görə
fərqlənən çoxlu sayda təriflər mövcuddur. Müvafiq bey nəlxalq təşkilatların
müəyyən etdiyi ekoturizm tərifləri aşağıda göstə rilmişdir:

Beynəlxalq Təbiəti Qoruma İttifaqının tərifinə görə “ekoloji turizm
və ya ekoturizm təbiət və mədəni gözəlliklərdən həzz almaq və onları
öyrənmək məqsədi ilə təbii ərazilərdəki qaydaları pozmadan, ətraf mühitə
məsuliyyətli davranan səyahət növüdür”.

Beynəlxalq Ekoturizm Cəmiyyəti (The International Ecotourism So-
ciety) ekoturizmi, “ətrafı qoruyan və yerli xalqın rifahını güdən, təbii
sahələrə qarşı həssas səyahət” olaraq təyin etmişdir. Hər iki tərifə də
baxıldığında görünür ki, ekoturizm, təbii və mədəni dəyərlərin qorunaraq
turizmə təqdim olunmasıdır. Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fonduna görə
isə, “ekoturizm müəyyən ərazilərin təbii və mədəni etnoqrafik xüsusiyyət -
ləri haqqında təsəvvür əldə etmək məqsədi ilə nisbətən toxunulmamış təbii
sahələrə səyahət olunan turizm növüdür”. Bu zaman ekoturizm mövcud
ekosistemi pozmadan elə bir iqtisadi şərait yaradır ki, yerli əhali üçün
təbiətin və təbii ehtiyatların qorunması sərfəli olur. “Ekoturizm – ekoloji
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tarazlıq prinsipləri ilə mütənasib həyata keçirilən və özündə ekoloji təhsil
və ekoloji məlumatlandırmanı ümumiləşdirən ekologiyaya istiqamətləndi -
rilmiş turizm növüdür”.[16] “Ekoloji turizm – təbii resursların qorunmasını
yerli əhali üçün sərfəli edərək, ekosistemin bütövlüyünü pozmayan, yerli
mədəniyyəti və təbiəti daha dərindən öyrən mək məqsədilə təbii ərazilərə
səyahətdir”. “Ekoturizm – bu ilk növbədə vəhşi təbiətdə yaşayaraq onu
daha dərindən dərk etməyə istiqamətlənmiş və ətraf mühitə minimum təsir
göstərərək yerli etnik normaları nəzərə alan, təbiət turizminin ekoloji
cəhətdən dayanıqlı formasıdır. Turizmin bu növü adətən ekoloji baxımdan
qorunan ərazilərdə yaradılaraq, əldə olunan gəlirləri təbiətin qorunmasına
yönəldilir” (Fennell D., 1999).

Ekoturizm – turizmin elə bir sahəsidir ki:
– təbiiliyi hələ də pozulmayan ərazilərdə baş verir;
– təbii mühitin nə məhv olmasına, nə də ekoloji tarazlığın pozul ma -

sına gətirib çıxarmır;
– turizm məqsədilə istifadə olunan ərazilərin qorunmasına və idarə

olunmasına öz töhfəsini verir;
– özünəuyğun şəkildə idarə olunmalıdır.
Ekoturizmin daha çox istifadə olunan tərifi Beynəlxalq Ekoturizm

Cəmiyyətinin verdiyi tərifdir, lakin bununla bərabər daha sadə tərif də
istifadə olunur. “Ekoturizm – təbiətin mühafizəsinə istiqamətlənmiş təbiət
turizmidir”. Beləliklə, ekoturizmin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti ondan
ibarətdir ki, o insanı təbiətlə təmasda olmağa stimullaşdırır, mədəni və təbii
mühitə mənfi təsirin qarşısını alır və turoperatorları, həmçinin turistləri
ətraf mühiti qorumağa və sosial-iqtisadi inkişafın sürətlənməsinə yardım
etməyə sövq edir. Bununla da, ekoturizm təbii ərazilərin dayanıqlı inkişafı
üçün vacib komponentlərdən birinə çevrilməkdədir. Qeyd etmək lazımdır
ki, ekoturizmin əsasında məqsəd ya dayanıqlığa çatmaq, ya da bu məqsədə
çatmaq üçün vasitələrin inkişaf etdirilməsi durur. Məsələn, “mədəni və
təbii mühitə təsirin minimizasiyası”, “iqtisadi gəlirlərin təbiətin mühafizə -
sində maksimum istifadəsi” yaxud da ekoloji təhsilin gücləndirilməsidir.
Buna görə də Kreq Lindberq daha ümumiləşdirilmiş və sadə tərif təklif
edir: “Ekoturizm – təbiətə istiqamətləndirilmiş dayanıqlı turizm və
rekreasiyadır”. Turizmdə isə dayanıqlılıq turizmin ekoloji, sosial-mədəni
və iqtisadi təsirlərinin müsbət balansını, həmçinin turistlərin bir-birinə xoş
təəssüratını ifadə edir.

Təbiətə turizm – (nature tourism, nature-based or nature-oriented
tourism) buraya landşaft, relyef, su, bitki və heyvanat aləmini özündə
birləşdirən, birbaşa təbii resurslardan istifadəyə yönəldilmiş turizmin bütün
növləri aid olunur. Ekoloji turizmdən fərqli olaraq “təbiət turizmi”
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turistlərin təbiətə gəzintisini təşkil edir və onların təbii mühitə ekoloji,
mədəni və iqtisadi təsirini nəzərə almır. Buna görə də təbii resursların bu
şəkildə istifadəsi heç də dayanıqlı və ağıllı (ovçuluq və motorlu qayıqlarla
gəzintiləri qeyd etmək kifayətdir) hesab olunmur. Ekoloji turizmdən fərqli
olaraq bu turizm növü yalnız insanların motivasiyasına (sadəcə istirahət,
təbiətdə gəzinti) və onların fəaliyyət xarakterinə (çaylarda yüksək sürətlə
hərəkət, trekkinq və s.) əsaslanır.

Təbiətə turizm – konsepsiya deyil, ətraf mühitə müxtəlif cür təsir
göstərə bilən konkret turizm növləridir. Ekoturizm turistlərin fəaliyyətini
təşkil edir, gələcək nəsilləri düşünərək, biomüxtəlifliyi qoruyur .[ 16, s. 12
] Turist maraqlarından başqa ictimai marağı da nəzərə alır. Yerli əhali ilə
qarşılıqlı əlaqədə olaraq yerli əhali üçün daha yaxşı iqtisadi şəraiti yarat-
maq ekoturizmin ayrılmaz vəzifəsidir. Ekoturizm, ümumiyyətlə kiçik qru-
plar halında, ailələrin işlətdiyi kiçik müəssisələrdə, ənənəvi arxitekturanın
və yerli mənbələrin istifadəsini hədəfə alır. Ekoturizm məqsədinə uyğun
reallaşdırıldığı təqdirdə, həssas ekosistemlərin qorunması, bu bölgələrin
içərisində və ətrafında yaşayan əhalinin sosial-iqtisadi inkişafı üçün mənbə
yarada bilən bir vasitədir. Əhəmiyyətli ekoturizm potensialı olan dağlıq və
meşəlik bölgələrdəki kəndlərdə yaşayan xalqın yoxsulluğu nəzərə alın -
dığında, ekoturizmin ictimai təsnifat arasındakı balanssızlığı azalda biləcək
bir faktor olduğu aydın ola bilər. Ekoturizm anlayışı yaşıl turizm, alternativ
turizm, təbiət turizmi, macəra turizmi, mədəni turizm kimi terminlərlə də
ifadə olunur. Bu turizm növünün daha yaxşı anlaşılması üçün ekoturistin
TIES (The International Ecotourism Society – Beynəlxalq Ekoturizm
Cəmiyyəti) tərəfindən formalaşdırılmış 10 qaydası aşağıda göstərilmişdir:

1. Yer kürəsinin həssas olduğunu unutmamaq;
2. Özündən sonra izlər qoyub, yalnız şəkillər aparmaq;
3. Düşdüyün mühiti öyrənmək: xalqların mədəniyyətini, coğrafiyanı;
4. Yerli əhaliyə hörmət etmək;
5. Ətraf mühit üçün təhlükə yaradan istehsalçıların məhsullarını al-

mamaq;
6. Yalnız keçilmiş cığırlarla hərəkət etmək;
7. Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə proqramlara qoşulmaq;
8. Mümkün olan hər yerdə ətraf mühitin mühafizəsi metodlarından

istifadə etmək;
9. Ətraf mühitin qorunmasına köməklik göstərən təşkilatlarla əlaqələr

saxlamaq;
10.Ekoturizm prinsiplərini dəstəkləyən şirkətlərin köməyilə səyahət

etmək.
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Bu qaydalar əsasında İngiltərənin “British Airways” aviaşirkətinin
müştəriləri üçün aşağıdakı məzmunda yaddaş kitabçası hazırlanmışdır:

Ø Fil sümüyündən və ya nadir heyvanlardan hazırlanmış analoji
məmulatları heç vaxt almayın;

Ø Yerli istehsal olan məhsul və xidmətlərdən istifadə etmək. Belə -
liklə də, Siz yerli əhaliyə gəlir gətirir və yerli iqtisadiyyatın
inkişafına öz töhfənizi verə bilərsiniz;

Ø Heyvanları narahat etməyin və bitkilərə zərər verməyin. Həmişə
Sizdən sonra çıxan zibili - butulka, banka, plastik və s. özünüzlə
aparın, çünki onlar vəhşi heyvanların ölümünə səbəbə ola bilərlər;

Ø Mərcan rifləri ilə ehtiyatlı olun. Yadda saxlayın! Mərcan – canlı
orqanizmdir və onu bir toxunuşla zədələmək olar;

Ø Bir çox ölkələr ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində işlər
görürlər. Siz abidələrə, muzeylərə, milli parklara səyahət edərək
onlara yardım göstərə bilərsiniz;

Ø Əgər ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı problem ilə qarşılaşmı -
sınızsa, bu problemlə əlaqədar öz fikrinizi irəli sürün;

Ø Canlı təbiət sakinlərini narahat edib, onların təbii həyat tərzini və
yaşayış mühitini pozmayın;

Ø Qoruq və milli parklarda bitki örtüyünü zədələməmək üçün yalnız
yol və şosse ilə hərəkət edin;

Ø Siqaret çəkərkən ehtiyatlı olun – söndürülməmiş siqaret yanğına
səbəb ola bilər.

Dünya Turizm Təşkilatına görə ekoturizmin komponentləri:
– Bioloji müxtəlifliyin qorunmasında iştirak edilməsi;
– Yerli xalqın rifahının güdülməsi, turistlərin və yerli xalqın

marifləndirilməsinin təmin edilməsi;
– Kiçik ölçülü müəssisələr tərəfindən kiçik turist qruplarına xidmət

edilməsi;
– Turistlərin və yerli xalqın turizm sənayesi haqqında məsul hərəkət

etmələrinin təmin edilməsi;
– Geriyə dönüşü olmayan qaynaqların ən aşağı səviyyədə istehlak

edilməsi;
– Turizm rəhbərliyində yerli səviyyədə iştiraka əhəmiyyət verilməsi;
– İş fürsətlərinin və mülkiyyətin yerli xalqın lehinə inkişafının

güdülməsi olaraq təyin edilir.
“Ekoturizm” kütlə turizminin əksinə, turizmi region içində yaymaq,

təbii ətrafa edilən təzyiqi azaltmaq, təxribatı yaratmağa deyil, önləməyə
istiqamətli planlama və uzunmüddətli iqtisadi mənfəəti güdməkdir.

Ekoturizm hərəkətlərinin müsbət ictimai və ekoloji təsirləri olsa da,
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bu hərəkətlər yaxşı planlaşdırılmadığı hallarda, kütlə turizmi qədər ekoloji
təxribat yarada bilərlər.[16, s.12 ] Bunun səbəbi ekoturizm məhsullarının
həssas ekosistemlər olması, bu bölgələrdə ediləcək hər hansı bir turizm
hərəkətinin təbii mənbələrin yox edilməsi, hətta ekoloji çirkliliyin
yaradılması ola bilər.

Beynəlxalq Ekoturizm İli çərçivəsində Dünya Turizm Təşkilatı
tərəfindən Almaniya, Kanada, İspaniya, İtaliya və İngiltərədə edilən
araşdırmalarda, ekoturizm bazarındakı turist profili 30-59 yaş arası, yüksək
gəlir sahibi olan, yüksək təhsilli, qastronomiya və mədəniyyətə maraq
duyan şəxslər olaraq müəyyən olunmuşdur.

Ekoloji turizmin coğrafiyası son illər özünəməxsus şəkildə inkişaf
edir. Belə ki, əgər beynəlxalq turizmdə turistlərin əsas axın istiqamətləri
inkişaf etmiş ölkələrdən digər inkişaf etmiş ölkələrədirsə və bu ölkələr
içərisində Fransa, İspaniya, ABŞ aparıcı yerləri tutursa, ekoloji turizmin
əsas axın istiqamətləri inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan
ölkələrədir. Bu ölkələr əsasən ekzotik təbiətə malik olan və mülayim
qurşaqların sakinləri üçün cəlbedici olan ölkələrdir – Keniya, Tanzaniya,
Ekvador, Kosta-Rika, Nepal, eləcə də Avstraliya, Yeni Zellandiya, CAR
və s.

Ekoturistlər əsasən insan ayağı dəyməyən təbiət guşələrinə can atırlar,
lakin bu cür ərazilər Yer üzündə get-gedə azalır. XXI əsrin əvvəllərində
Yer kürəsində elə bir şərait yaranmışdır ki, hal-hazırda bu şəraiti ekoloji
böhran adlandırmaq olar. Dünya səviyyəsində ətraf mühitin deqradasiya -
sının əsas səbəblərinə aşağıdakılar daxildir:

– Təbii ehtiyatların azalması şəraitində onlardan istifadənin artması;
– İnsanların yaşayışı üçün yararlı olan ərazilərin get-gedə azal -

masına baxmayaraq, planet əhalisinin sayının artması;
– Bioloji müxtəlifliyin kasadlaşması və bununla əlaqədar olaraq

təbiətin özünübərpa qabiliyyətinin azalması da daxil olmaqla bios-
ferin əsas komponentlərinin deqradasiyası;

– İqlim və Ozon qatında mümkün ola biləcək dəyişikliklər;
– Təbii və texnogen fəlakətlər nəticəsində dəyən ekoloji zərərin

artması;
– Dünya birliyinin ekoloji problemlərin həllində və qloballaşma

proseslərinin tənzimlənməsində bəşər sivilizasiyasının dayanıqlı
inkişafına keçid üçün fəaliyyətinin lazımi dərəcədə olmayan ko-
ordinasiya səviyyəsi;

– Davam edən hərbi münaqişələr və terrorizm halları.
İnsan cəmiyyətinin Yer kürəsində mövcudluğuna təhlükə yaradan

ekoloji böhranın nəticələrinə isə bunlar aiddir: genofondun dəyişmə
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təhlükəsi, gələcəkdə yaranacaq enerji, xammal və ərzaq problemləri, ətraf
mühitin çirklənməsi, istixana effekti və s.[ 16, s. 47]

Turizm maraqlarının formalaşmasında mədəniyyət elementlə -
rinin rolu. Müxtəlif fəaliyyət sahələri səyahətə və turizm istiqamətlərinə
güclü maraq yarada bilər. Müxtəlif turist qrup və kateqoriyaları üçün turizm
istiqamətlərinin cəlbediciliyinə təsir edən əsas amillər onun mədəni və
sosial xüsusiyyətləridir. Turistlərdə ən çox maraq oyadan xalqların
mədəniyyətinin incəsənət, elm, din, tarix və s. elementləridir. [ 8 ]

Mədəni və sosial xarakteristikalara təsviri incəsənət, musiqi və rəqs,
xalq sənətkarlığı, arxitektura, tarix, ədəbiyyat, din, ənənə, sənaye və biznes,
aqrokultura, təhsil, musiqi, milli mətbəx, idman və tədris mərkəzləri aiddir. 

Təsviri sənət – turizm səyahəti üçün əsaslı motiv yaradan mühüm
mədəniyyət elementlərindən biridir. Turistləri regionun mədəniyyəti ilə
tanış etmək üçün, tanınmış kurortlarda (mehmanxanalarda) milli təsviri
sənət əsərlərinin nümayiş etdirilməsi ənənələri turizmin hər yerdə geniş
yayılmasına təkan verir.

Həmçinin milli təsviri incəsənətin müxtəlif növ və elementlərini geniş
təqdim edən festivallar da populyardır. Məsələn, mütəmadi olaraq
Şotlandiyada keçirilən Edinburq festivalının xarakterik xüsusiyyəti
turistləri təkcə yerli rəssamların əsərləri ilə deyil, həm də onları yerli
bəstəkarların yaradıcılığı, folklor və digər maraqlandıra biləcək hər şeylə
tanış etməkdir.

Musiqi və rəqslər – regionun musiqi potensialı mədəniyyətin
cəlbedici elementlərindən biridir. Bəzi ölkələrdə musiqi turistləri cəlb
etmək üçün əsas faktor rolunu oynayır. Tanınmış musiqi festivalları hər il
minlərlə iştirakçı cəlb edir. Əksər kurort mehmanxanaları öz qonaqlarını
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milli musiqi ilə axşam əyləncə tədbirlərində, folklor gecələrində və
konsertlərdə tanış edirlər. Milli musiqi yazılmış audiolentlərin əksər turist
mərkəzlərində satışı turistləri xalqın mədəniyyəti ilə tanış etmək üçün gözəl
vasitədir.

Etnik rəqslər - milli mədəniyyətin xarakterik elementidir. Praktik
olaraq hər bir region özünəməxsus milli rəqsə malikdir. Turistlərin rəqslərlə
tanışlığı xüsusi şoularda, folklor gecələrində və əyləncə proqramlarında
ola bilər. Milli mədəniyyətin parlaq gostəricisi kimi misal olaraq, afrika,
polineziya, yapon “kabuku” rəqsi, rus baleti və s. xalqların rəqslərini
göstərmək olar.

Xalq sənətkarlığı. Turist qəbul edən region yerli ustalar və sənət -
karlar tərəfindən (fabrikdə və ya kustar üsulla) geniş çeşiddə hazırlanmış
suvenirlər təklif etməlidir. Ancaq yadda saxlamaq lazımdır ki, xatirə
suvenirləri həmin ölkədə deyil, digər ölkədə hazırlanarsa, turistlər üçün o,
öz dəyərini itirir və saxta kimi qəbul edilir.

Bütün növ suvenir məhsulları, həmçinin turistlər üçün vacib olan
digər mallar (turist avadanlıqları, çimərlik aksesuarları) əldə ediləbilən
olmalı, əlverişli yerləşmiş mağazalarda və digər ticarət nöqtələrində
satılmalıdır. Səyahət zamanı nəsə almaq və sərbəst pul xərcləmək motivləri
lazımi qədər güclüdür və buna görə də, turizm malları turistlərin tələbatına
daha çox uyğun olan çeşiddə hazırlanmalıdır. Bəzi turizm mərkəzlərində
milli stildə xüsusi mağazalar yaradılır və burada sənətkarlar suvenirləri
bilavasitə alıcıların qarşısında hazırlayırlar. Suvenirlərlə bu cür ticarət
turistlərdə regiona böyük maraq oyadır.

Tarix. Regionun mədəni potensialı onun tarixi irsində öz əksini tapır.
Əksər turizm istiqamətləri turist axınlarının cəlb edilməsi baxımından öz
tarixlərinə çox diqqətlə yanaşırlar. Unikal tarixi obyektlərin olması re-
gionda turizmin müvəffəqiyyətlə inkişafı üçün zəmin yaradır. Tarix və tar-
ixi obyektlərlə tanışlıq – turizm motivinin güclü stimuludur. [2]

Regionun tarixi irsinin turizm bazarında təbliğinə ehtiyac var. Buna
görə milli turizm təşkilatları ərazinin tarixi potensialı barədə məlumatın
yayılması ilə məşğul olmalıdırlar. Tarixi irsin təqdimatında və turistlərin
cəlb edilməsində maraqlı yeniliklərdən biri kimi Avropada, Aralıq dənizi
ölkələrində yayılmış xüsusi işıq-səs effektli şou proqramları göstərmək
olar. Belə şouların özünəməxsusluğu, müxtəlif xüsusi effektlərdən istifadə
etməklə tarixin müəyyən səhifələrinin əks etdirilməsidir.

Turizm təyinatlı yerlər üçün ənənəvi olan və dünyanın müxtəlif
yerlərindən olan turistləri maraqlandıra biləcək mədəni tədbirlərin (folklor
tədbirləri, festivallar) keçirilməsi məqsədəuyğundur.

Üçüncü minilliyin başlanması ilə əlaqədar Sinqapurda görkəmli

Vüsalə Məmmədzadə

156



genişmiqyaslı mədəni aksiya təşkil edilmişdi. Ən sensasiyalı Asiya bayramı
“Mille-nia Mania” uzun müddətə hesablanmışdı – 1990-cı il avqustdan
2000-ci ilin avqust ayınadək. Turistlər minilliyin dəyişməsini əsrarəngsiz
edən fantastik tədbirlərdə, festivallarda, əyləncəli şoularda iştirak edirdilər.
Bayram Sinqapurun turizm İdarəsinin hazırladığı “Tourism XXI” planına
uyğun həyata keçirilirdi. Burada Çaynataun (Chinatown) rayonunun
əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsini nəzərdə tuturdu və bu bərpa
layihəsi təxminən 57 mlrd. ABŞ dolları həddində qiymətləndirilmişdi.
Layihəyə uyğun olaraq Çaynataun üç il ərzində Sinqapurun tarixi keçmişini
əks etdirən ən canlı rayonuna çevrilməli idi. Turizm İdarəsi ancaq Çay-
natana xas olan xüsusi tədbirlər planı hazırlamışdı: çin təqvimi üzrə yeni
ilin qeyd edilməsi, “pələng rəqsi”nin ifa edilməsi, uşu üzrə yarışlar və s.
Çaynataunun yanında etnik zonalar yaradılmalı idi, məsələn “kiçik Hindis-
tan”. Gözlənilirdi ki, minilliyin bayramı şəhəri adi turist istiqamətindən
XXI əsrin turizm mərkəzinə çevirəcək. [ 1, s. 123 ]

Ədəbiyyat. Regionun ədəbi abidələri digər mədəniyyət element lə -
rindən fərqli olaraq daha məhdud cəlbediciliyə malikdirlər, amma yenə də
əhəmiyyətli turizm amilinin və rəngarəng turizm proqram və marşrutlarının
əsasını təşkil edir. Ədəbi əsərlər ölkə və onun mədəniyyəti haqqında
təsəvvür yaratmaq gücünə malikdirlər. Sübut edilmişdir ki, müəyyən növ
ədəbiyyatın olmaması ölkənin mədəni və siyasi sisteminin vəziyyətini
göstərir. Turistlər üçün əyləncəli proqramlara ədəbi-bədii gecələri daxil
etmək lazımdır, xüsusən də ona görə ki, bəzi mehmanxanalar yaxşı təchiz
olunmuş kitabxanalara malikdir. Turizm çərçivəsində müəllifin adı və
məşhur bədii əsərlərin qəhrəmanları ilə bağlı yerlərə ədəbi turlar təşkil
etmək tövsiyyə olunur.

Din. Ziyarət – insanlığa səyahətin minilliklərlə məlum olan ən qədim
növüdür. Turistlərə göstərilən obyektlərin 80 %-ə qədəri sitayiş yerləridir,
məsələn, Parisdə sitayiş obyektləri 44 % təşkil edir. Ziyarət səyahətinə
səbəb xüsusən, müəyyən bir dinin əziz tutduğu dini mərkəzləri və
müqəddəs yerləri gəzmək, dini ayinləri yerinə yetirmək kimi mənəvi
istəkdir. Ziyarətin səbəbləri ya dinin göstərişi (məsələn, hər bir müsəlman
Məkkəni ziyarət etməlidir), ya da adamın dini əqidəsi və istəkləridir.
Turistlərin böyük marağına səbəb olan və hər yerdən turistləri cəlb edən
öz əhəmiyyətinə görə dünyada bir sıra möhtəşəm dini memarlıq abidələri
mövcuddur: Fransada Notr-Dam de Pari kilsəsi, İtaliyada Müqəddəs Pyotr
kilsəsi və s.

Sənaye və biznes. Regionda sənayenin inkişaf səviyyəsi müəyyən
növ, xüsusən də digər ölkələrin iqtisadiyyatı, sənayesi, istehsal malları ilə
maraqlanan, xarici turistlərin cəlb edilməsi üçün ciddi amildir. Sənaye
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turları – turizm bazarının uyğun seqmentinin genişləndirilməsi üçün gözəl
üsuldur. Turist firmaları zavodlara, fabriklərə, sənaye və s. obyektlərə xü-
susi turların keçirilməsinə imkan yaratmalıdır. Bunların konkret siyahısı
turistlərlə birbaşa və ya dolayı əlaqəsi olan ticarət və kommersiya
departamentləri, mehmanxana müəssisələri, servis kompaniyaları və digər
təşkilatlarla razılaşdırılmalıdır. 

Müəyyən növ məhsul hazırlayan istehsalçılar üçün məhsulun hazır -
lanması, istehsalı və relizasiyası ilə tanışlıq məqsədi üçün digər ölkələrə
xüsusi turist qruplarının təşkili təcrübəsindən istifadə etmək məqsədəuy -
ğundur. Bir sıra ölkələrin kommersiya departamenləri və müxtəlif sənaye
qrupları potensial bazarlarla təkcə tanışlıq üçün deyil, həm də, müəyyən
növ məhsullara diqqəti cəlb etmək, tələbatı, satış həcmini artırmaq və
əlaqələrin yaradılması üçün turların təşkil edilməsi təcrübəsindən istifadə
edir. Ticarət və biznesin turizm məqsədləri üçün istifadə edilməsinə parlaq
misal – Honq Konqdur, burada, işgüzar və ticarət həyatı turizm
təəssüratlarının əsas elementi kimi çıxış edir.[23]

Aqrokultura. Kənd təsərrüfatının inkişaf həddi regiona aqrar
təsərrüfatla maraqlanan fermerləri və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçı -
larının diqqətini cəlb edə bilər. Məsələn, dünyada donuzçuluq sahəsində
lider olan Danimarkaya hər il müxtəlif ölkələrdən turistlər gəlir. Turizm
mərkəzlərinin yaxınlığında yerləşmiş yerli kənd təsərrüfatı məhsulları təklif
edən fermer təsərrüfatları turistlərə xidmətdə vacib rol oynayır. Xüsusi
turların proqramına müxtəlif tədbirlər daxil etmək lazımdır ki, turistlərə
bu yerlərdə buraxılan məhsulların çeşidi ilə tanış olmaq maraqlı olsun,
onun istehsalında, misal üçün məhsul yığımında iştirak etsinlər. 

Təhsil. Yüksək səviyyəli təhsil insanların biliklərə yiyələnmək
arzusunu artırır. İnsanların bir-birinə təsiri turizmin inkişafına təsir edən
ümumdünya həyat tərzi formalaşdırır. Bir qayda olaraq bir ölkənin
vətəndaşları digər ölkələrin təhsil sistemləri ilə maraqlanırlar. Buna görə
də təhsil müəssisələri (kolleclər, universitetlər və s.) turizm bazarında
mədəniyyətin əhəmiyyətli dərəcədə cəlbedici elementi ola bilər. Bütün
dünyada tanınmış Oksford və Kembric universitetləri çoxdan diqqətəlayiq
və turistlərə nümayiş etdirilmək üçün müstəqil obyektlərdilər. Bundan
başqa, təhsil sistemi turizm potensialının xüsusiyyətidir və turist axının
cəlb etmək elementi kimi istifadə edilə bilər, xüsusən də təlim turizminin
əsası kimi. Nüfuzlu təhsil almaq imkanı müxtəlif regionlardan tələbələri
cəlb edir ki, bu da, istehlak bazarının formalaşan və stabil seqmentini
möhkəmləndirir.

Təhsil müəssisələrinin turizm məqsədləri üçün istifadə edilməsi
meylləri inkişaf etməkdədir: kolleclərin, universitetlərin və digər təhsil
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müəssisələrinin bazalarında konfransların, işgüzar görüşlərin və seminar -
ların keçirilməsi.

Elm. Elmi potensial regiona səfər etmək üçün bir səbəb ola bilər,
xüsusən də, kim ki, biləvasitə elmlə məşğuldur və ya bu fəaliyyət dairəsi
ilə bağlıdır. Turizm təşkilatları elmi cəmiyyətlərə müxtəlif xidmətlər
göstərə bilərlər (elmi məlumatlandırmanı təmin edən görüşlərin,
seminarların, tədbirlərin keçirilməsi, (tədqiqat obyektlərinə səfərlər və s.).
Elmi–texniki inqilab əsrində tədqiqat kompleksləri tanışlıq turizmi üçün
vacib mənbələrdir.

Ən populyar tədqiqat obyektləri siyahısına xüsusiləşdirilmiş
muzeyləri və sərgiləri, planetariləri, həmçinin də atom stansiyalarını, kos-
mik mərkəzləri, qoruqları, akvanariumları və s. daxil etmək lazımdır.
Tədqiqat obyektlərinə ekskursiyalar həm konkret bilik sahəsi mütəxəssis -
ləri, həm də turist kütlələri üçün təşkil edilə bilər. Misal üçün, Floridadakı
Con Kennedi adına kosmik uçuşların idarə edilməsi mərkəzi hər il olduqca
çoxlu miqdarda turist cəlb edir və bu sahədə heç bir biliyə sahib olmayan
turistlərə də maarifləndirici və elmi informasiya təklif edir.[19]

Milli mətbəx. Milli mətbəx regionun mədəniyyətinin vacib elemen-
tini təşkil edir. Turistlər səyahət etdikləri ölkələrin milli xörəklərini
dadmağı sevirlər. Misal üçün, birinci dəfə Rusiyaya səyahət edən turistlər
borş və gürzənin dadına baxmaq istəyirlər. Bəzi restoranlar turistlərə milli
xörəkləri təklif edərkən onların hansı ərzaqlardan və necə hazırlandığını
izah edirlər. Turistlərdə təklif edilən menyuya uyğun bəzədilmiş kafelər,
restoranlar, traktirlər xüsusi maraq oyadır, misal üçün rus mətbəxi
yeməkləri üzrə ixtisaslaşmış restoranlar milli ənənələrə uyğun və folklor
elementləri ilə tərtib edildikdə.

Turistlər qidanı səyahətin vacib elementi hesab edirlər. Ona görə də
milli mətbəxin xüsusiyyətləri, yeməklərin çeşidləri, onların keyfiyyətləri
təkcə istirahət haqda deyil, onların ölkə haqqında təəssüratlarında da iz
qoyacaq. Beləliklə, regionun mədəniyyəti potensial turistlərdə səyahətə
güclü stimul yarada bilər. Bu səbəbdən də, mədəni irsin qorunması və onun
rasional istifadə edilməsi konkret turizm istiqamətinin populyarlığının
saxlanılması və turist axının davamlı cəlb edilməsi üçün həlledici məna
daşıyır.

Tarixi, mədəni və təbii abidələr ölkənin milli xəzinəsidir. Turist
məqsədləri üçün ərazilərin istifadə edilməsi “qoru – bərpa et – ziyan
vurma” prinsiplərinə diqqətlə yanaşmağı tələb edir.

Bəzi regionlar qədim şəhərlər, sitayiş arxitekturaları, tarixi tikililər,
tarixi-mədəni abidələr və s. kimi unikal tarixi ərazilərlə zəngindir. Onlar
donmuş əmələgəlmələr kimi qalmalı deyillər. Unikal ərazilərin təşkil
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edilməsi zamanı ənənəvi fəaliyyət növlərinin tarixən formalaşmış
ərazilərini turizmin aid olduğu innovasiya növü ilə uyğunlaşdırmaq
lazımdır. Həm də yeni fəaliyyət növləri formalaşmış təsərrüfat, mədəni-
sosial və təbii prosesləri boğmalı deyil, onları tamamlamalıdır.

Turist infrastrukturunun inkişafı zamanı ərazinin tarixi görkəmini poz-
mamaq vacibdir. Hər yeni yaradılan turizm mərkəzi (obyekti) milli
xüsusiyyətlərə və ənənələrə uyğun olmalı və eyni zamanda onun özünün
təkrarolunmaz siması olmalıdır. Təbii-tarixi parkların yaradılması arxitek-
tur-landşaft və mədəni komplekslərin vəhdəti kimi qiymətli mədəniyyət
abidələrinin və tarixinin xilas edilməsinə kömək etməlidir. Mədəniyyət və
tarixi abidələrin, həmçinin milli sərvətin pozulmaz tarixi dəyəri kimi
baxılan süni, təbii və ənənəvi ladşaftların da qorunmasını və bərpasını
həyata keçirmək lazımdır.

Ilk növbədə turist ekskursiya işinin istiqaməti, nəzəri-ideoloji
səviyyəsi ilə uyğunlugu nəzərə alınmalı, səyahət və ekskursiyalar zamanı
mədəni fəaliyyətin təşkilində istifadə olunan forma və metodlar
hazırlanmalı, bu fəaliyyət nəticəsində əldə edəcəkləri yeni bilik və
bacarıqların gələcəkdə lazım olma tərtibi, istedad və kollektivçilik hissinin
hazırlanması səviyyəsi müəyyənləşdirilməlidir. Turistlə keçirilən müxtəlif
tematik gecələr, muzeylərə, tarixi mədəniyyət abidələrinə ekskursiyalar,
ölkənin əldə etdiyi nailiyyətləri təbliğ etməyə imkan verir. Yadda saxlamaq
lazımdır ki, kütləvi tədbirlər maraqlı, cəlbedici və emosional olmalıdır. Bu
işdə mədəni kütləvi tədbirləri rəngarəng və hərtərəfli hazırlamaq, turistlərin
fəal iştirakına nail olmaq ən əhəmiyyətli iş sayla bilər. Eyni zamanda əyani
təbliğat vasitələrinin taşkilinə də xüsusi diqqət yetirmək vacibdir. Canlı
ifalar, rəsm qalareyaları, reklamlar və bədii tərtibatlar insanın şüuruna
böyük estetik təsir göstərir. Bütün bu sadalananların yüksək səviyyədə
təşkili ölkəmizə gələn qonaqlarda mədəniyyətimiz haqda müsbət rəy
formalaşdıracağına əminəm! [10, s. 7]
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Analyses of the Turkish “Yalli” 

Анализ турецкой “Яллы” 

Abstract: Yalli - one of the oldest historical stages of development
musical culture of Turkey. In addition to historical factors, the similarities
between Nakhchivan and Turkish folklore music can be considered as the
cause of socio-economic and geographic conditions. They play a crucial
role in formation individual traits in the artistic traditions of the peoples.
The musical life of the cities and regions of Turkey, folk music, especially,
“Yalli” occupies a significant place to this day.

Key words: yalli, analysis, music, tune, folklore, Turkish.

Аннотация: Яллы - один из древних исторических этапов раз-
вития музыкальной культуры Турции. Кроме исторических факторов
сходства между Нахичеванской и турецкой фольклоркой музыки,
можно считать причиной также социально-экономические и геогра-
фические условия. Они играют решающую роль в формировании ин-
дивидуальных черт в художественных традициях народов. В
музыкальной жизни городов и районов Турции, фольклорная музыка,
особенно, “Яллы”занимает значительное место и по сей день.

Ключевые слова: яллы, анализ, музыка, фольклор, турецкий

Türk yallılarının lad baxımından təhlili maraqlı keyfiyyətləri ilə
diqqəti cəlb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, türk yallıları əsasən rast, şur,
segah ladları üzərində qurulmuşdur. Xüsusilə şura əsaslanan melodiyalar
üstünlük təşkil edir. Qeyd etdiyimiz bu ladlar yallılarda əsasən diatonik
şəkildə özünü göstərir. Bu baxımdan bir neçə yallıya nəzər salaq. Məsələn,
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“Mendilli”, “Serçe”, “Şirinnar”, “Madimah halayı”, “Maro halayı”, “İgdeli
gelin”, “Mutki harkuştası”, “Toycular”, “Sarı çiçek”, “Sallama” yallıları
diatonik lya şur tonallığındadır. Bu yallılarda ladın səs sırası bəzən oktava
diapazonunda, bəzən septima, seksta və kvinta diapazonunda öz əksini
tapır. Bu melodiyalarda istinad pillələri kimi ladın tonikası (IV p.), üst
kvartası (VII p.) və kvintası (VIII p.) çıxış edir. Melodiyalar bu pillələr
ətrafında dolanmaqla yaranır. Yarım kadensiyalar əsasən kvarta, kvinta to-
nuna 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. Tam kadensiyalar
isə Tonika ətrafında qurulur. Bu zaman tonikanın alt və üst aparıcı səslərlə
əhatə olunması, səciyyəvi kadansların özünü göstərməsi xarakterik hal alır.

“Dillala” yallısı lya şur tonallığındadır. Melodiyanın diapazonu ok-
tava sol1–sol2 çərçivəsində olub, artıq ilk xanədən əhatə olunur. Tonikaya
istinad edən lya–sol sekunda intonasiyasından sonra oktava sol1–sol2 sıç-
rayışı ilə melodiya yüksək nöqtəyə çatdırılır. Bundan sonra zirvədən enən
melodiya lya şur ladının kvartasına – re2 səsinə istinad edir: (nümunə № 1).

Bu melodik frazanın lad-intonasiya baxımından araşdırılması göstərir
ki, burada şur intonasiyaları təmiz şəkildə deyil, rast ladının intonasiyaları
ilə növbələşərək verilir. Belə ki, oktava sıçrayışından sonrakı – fa-diyez
səsi şur ladının səs sırasına daxil deyil (nümunə № 2).

Melodiyada qabarıq səslənən aşağı istiqamətli sol2–fa diyez2–mi2–re
tetraxordu rast tetraxorduna uyğundur. Lakin melodiyanın sonrakı enən
hərəkətində məhz şur intonasiyaları üstünlük təşkil edir. Haqqında danış-
dığımız frazadan sonra şur ladında Tam kadensiya verilir (nümunə № 3).

İkinci cümlədə melodiya sıçrayışlıdır. Kvarta – “lya-re”, “sol-do”,
kvinta – “sol-re”, “lya-mi” sıçrayışları melodiyada özünü göstərir. Bu, bir
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qədər qeyri-sabit səslənmə aşılasa da, bütün frazalar Tonikada bitir
(nümunə № 4).

Sonrakı bölümlərdə əsasən ikinci cümlə variasiya olunur. Yallının bu
hissələrində melodiyanın diapazonunun kvinta–sol1-re2 çərçivəsində
məhdudlaşdığını görürük. Yəni əvvəlcə oktava həcmində özünu göstərən
diapazon sıxlaşır.

Variasiyalarda melodik özəyin quruluşu da saxlanılır. Əsasən kvarta
sıçrayışları (Tonikadan-kvartaya) və əks hərəkətlə Tonikaya qayıdış və To-
nika ətrafında gəzişməklə tam kadensiya verilməsi melodiyada əsas yer tutur.

“Karaçor” yallısı bir hissəli quruluşa malik olub, sol rast tonallığın-
dadır. Melodiyanın inkişaf etdirilməsi variasiya prinsipinə əsaslanır. Me-
lodiyada kvinta diapazonu sol1–re2 əhatə olunur. Əsas melodik fraxa sol
rast ladının VII pilləsindən kvarta tonundan “do” səsindən aşağıya doğru
pilləvari enən hərəkətlə Tonikada dayanır (nümunə № 5).

Bu frazanın variantlarında əvvəldə kvarta sıçrayışı “sol-do” – əlavə
olunur (nümunə № 6).

Həmçinin, kadensiyada da kvinta sıçrayışı “sol-re” verilərək, yarım
kadans əmələ gətirir (nümunə № 7).

Melodik frazanın inkişafı prosesində onun “re” səsinə istinadı
sayəsində lad-intonasiya dəyişir və lya şura yönəlmə, şurun orta tetraxor-
dunun pillələri üzərində gəzişmə öz əksini tapır (nümunə № 8).
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Lakin lya səsindən sonra sol səsinə enən melodik hərəkətdə yenidən
rasta keçid yaranır. Melodiya sonra rastın Tonikasında deyil, VI pillədə
“si” səsində bitir. Bununla da açıq kadensiya əmələ gəlir (nümunə № 9).

Beləliklə, şur ladına yönəlmədən sonra rasta qayıdış lad reprizası
əmələ gətirir, melodiyanın bu cür quruluşunda üçhissəli formanın cizgiləri
özünü büruzə verir.

“Peşrah” yallısı bir hissədən ibarətdir. Əsas lad-tonallıq lya şurdur
və melodiyada şüştər ladına yönəlmə özünü göstərir.

Yallının melodiyasının əsas melodik özəyi kvinta həcmindədir. Me-
lodiya lya şurun kvintası (VII pillə) – “mi2” səsi ətrafında gəzişərək, aşağı
istiqamətli kvinta sıcrayışı ilə Tonikada bitir (nümunə № 10).

İnkişaf prosesində bu melodik özəyin quruluşu saxlanılır və onun
əsasında melodik və ritmik variasiyalar verilir. Diapazonun genişlənməsi
və pillələrin xromatik dəyişməsi müşahidə olunur. Artıq III variasiyada
melodiyanın diapazonu genişlənərək, sol2 səsinə catır (nümunə № 11).

Göründüyü kimi, lya şur ladının IX pilləsi fa səsi yarım ton yüksəl -
dilmiş şəkildə özünü göstərir. Şur ladına əsaslanan melodiyaların kulmi-
nasiyaya yönəldilmiş hərəkətində bu pillənin yüksəldilməsi səciyyəvidir.

Növbəti variasiyada isə mi səsinin əksildilməsini (mi bemol) görürük.
Şur ladının VIII pilləsi kimi onun əksildilməsi də xarakterikdir (nümunə
№ 12).

Əksildilmiş tetraxordun pillələri özərində gəzişmə şüstər lad-intona-
siyalarını yaratsa da bu lad möhkəmlənməyərək, şurun Tonikasında tamam-
lanır. Şura əsaslanan növbəti variasiyalarda melodiyada Tonikanı əhatə
edən alt və üst səslərdə gəzişmə, aşağı istiqamətli sekunda və tersiya
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gedişləri, yuxarıya doğru kvarta sıçrayışları diqqəti cəlb edir. O cümlədən,
melodiya istiqaməti dəyişilmiş səkildə də özünü göstərir.

“Serçe” yallısı bir hissəli olub, mövzunun variantlı təkrarlanması
əsasında qurulur. Lya şur ladındadır. Melodiya Tonika ətrafında qurulur. To-
nikaya doğru üst tersiyadan enən hərəkət (do-si-lya) və üst kvartadan enən
hərəkət (re-do-si-lya) diqqətəlayiqdir. Əsas tonun Tonikaya həlli, Tonikanın
alt və üst aprıcı səslərlə əhatə olunması melodiyanın xarakterik cəhətləridir.
Mövzu əvvəlcə sekunda gedişinə əsaslanaraq, üst mediantaya (do səsi) isti-
nad edir. Daha sonra enən hərəkətlə Tonikaya çatdırılır (nümunə № 13).

Melodiyanın inkişaf etdirilməsində motiv təkrarlığının rolu böyükdür.
Belə ki, bütün melodiya boyu üst mediantadan Tonikaya pilləvari gediş –
“do-si-lya” özünü göstərir. Bu motiv müxtəlif metro-ritmik şəkildə verilir:
xanənin güclü və ya zəif vurğusu altında, bu da bir tərəfdən ritmik varia-
siyalar, digər tərəfdən isə sinkopalı səslənmə yaradır (nümunə № 14).

Beləliklə, melodiyada ladın səs sırası kvinta diapazonunda özünü
göstərir: sol1 (əsas ton) – re2 (kvinta) dairəsində. Melodiya əsasən orta tet-
raxordun səslərindən qurulmuşdur.

“Şirinnar” yallısı lya şur tonallığında qurulmuşdur. Mövzunu təşkil
edən musiqi cümləsi iki oxşar quruluşlu frazadan ibarət olub, aralarında
sual-cavab intonasiyası əmələ gətirən kadensiyaları ilə fərqlənirlər. Birinci
melodik fraza Tonikadan kvartaya (“lya1–re2”) sıçrayışla gəzişərək, bu səsə
– Tonikanın kvartasına (VII pillə) istinad edir. Bununla da yarım kadans –
sual intonasiyası əmələ gəlir (nümunə № 15).
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Lya Şur ladının səssırası kvarta diapazonunda (lya1–re2) özünü
göstərir. Melodiya şurun orta tetraxordunun pillələrinə əsaslanır.

İkinci frazada isə kvarta sıçrayışından sonra melodiya aşağıya doğru
hərəkət edərək Tonikaya çatdrılır (nümunə № 16).

Bununla da Tonika tam kadansla möhkəmləndirilərək, təsdiqedici
(cavab) intonasiyanı əmələ gətirir.

Melodiyada frazalar arasındakı bu münasibət mövzunun sonrakı in-
kişafı boyu saxlanılır. Başlanğıc melodik cümlə bir neçə dəfə variant
şəklində təkrar olunur. Variantlı təkrar yallının formasında əsas xüsusiyyət
kimi qeyd olunmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, yallı instrumental və vokal
partiyadan ibarətdir. İnstrumental partiyada mövzunun işlənilməsi əsas is-
tinad pillələr ətrafında gəzişmə, ritmik xırdalıqlardan istifadə ona bir qədər
improvizasiyalı xarakter aşılayır. Vokal partiyada mövzunun qrafik cizgiləri
verilir.

“Sarı Çiçək” yallısı lya şur ladına əsaslanır. Başlanğıc melodik fraza
ladın VII pilləsindən – “re” səsindən başlayır və enən hərəkətlə əvvəlcə to-
nikada (IV pillə) dayanaraq, sonra “sol” səsində – əsas tonda (III pillə) ta-
mamlanır (nümunə № 17).

Melodiya bu frazanın variantlı təkrarlarından əmələ gəlir. İnkişaf
prosesində melodiyanın quruluşunda kvinta sıçrayışları özünü göstərir. Bu
sıcrayışlar melodik frazaların sonluğuna təsadüf edir. Məsələn, yuxarıya
doğru “lya1–mi2” sıcrayışı Tonikadan VIII pilləyə (kvinta tonuna) hərəkət
edərək, yarım kadans əmələ gətirir (nümunə № 18).

O cümlədən, aşağıya doğru “re2–sol1” kvinta sıcrayışını da qeyd
etməliyik. Belə ki, ladın VII pilləsindən (re2) III pilləsinə (əsas tona) sıç-
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rayışlı hərəkət də frazaların sonunda yarımkadans yaranmasına xidmət edir
(nümunə № 19).

Qeyd etmək lazımdır ki, melodik frazaların sonunda “sol” səsində ta-
mamlanma xarakter hal kimi özünü göstərir. Bu da frazaların sonuna na-
tamamlıq, qeyri-sabit intonasiyalar aşılayır və melodik frazanın yeni
variantlarının yaranmasına zəmin yaradır.

Tonikada dayanma və tam kadans yallının sonunda, sonuncu melodik
frazalarda özünü göstərir (nümunə № 20).

Beləliklə, “Sarı çiçək” yallısı bir lad əsasında qurulmuşdur. Melodi-
yada seksta diapazonunda səssırası öz əksini tapır: sol1–mi2. Bütün melodik
frazalar enən hərəkətə və sonda kvinta sıçrayışına (yuxarı və ya aşağı
istiqamətdə) əsaslanır. Melodiyanın quruluşunda variantlı təkrarlanma prin-
sipi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Yallıda nəzərə çarpan əsas xüsusiyyət -
lərdən biri də tonikaya həll olma anının, yəni tonikanın təsdiq olunmasıın
gecikdirilməsidir ki, bunun nəticəsində melodik frazanın yeni variantları
meydana gəlir. Deməli, bu cəhət forma yaradılmasında əsas rol oynayır.

“Mutki harkuştası” lya şur tonallığındadır. Yallının quruluşu eyni
bir mövzunun variantlı təkrarlanmalarına əsaslanır. Mövzu bir xanə
həcmindədir və iki motivdən təşkil olunmuşdur. Birinci motiv lya şur la-
dının orta tetraxordunun pillələri üzərində gəzişərək Tonikada dayanır,
ikinci motiv isə sekunda gedişınə əsaslanaraq si səsində – V pillədə yarım
kadans verilir (nümunə № 21).

Mövzunun ikinci variantı mi2 səsindən – şur ladının VIII pilləsindən
(kvinta tonu) başlayaraq aşağıya doğru ziqzaqlı hərəkətlə Tonikaya doğru
enir və yenidən V pillədə yarım kadansla bitir (nümunə № 22).
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Tam kadans yalnız yallının sonunda, mövzunun sonuncu dəfə
səslənməsi zamanı özünü göstərir (nümunə № 23).

Mövzunun hər dəfə qeyri-sabit tonda tamamlanması variantlı
təkrarlara yol açaraq formayaradıcı amilə çevrilir.

Melodiyanın diapazonu sekta həcmində olub, sol1–mi2 səslərini əhatə
edir (nümunə № 24).

Diapazonun tədricən genişlənməsi özünü göstərir. Birinci variantda
melodiya kvarta həcmində idisə, 2-ci variantda kvintaya çatır. Yalnız sonda
Tam kadensiyada Tonika ətrafında hərəkət zamanı sol səsinə enmə diapa-
zonu sekstaya çatdırır.
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Migration Azerbaijanis to USA and formation Diaspora

Азербайджанцы миграции в США и формирования Диаспоры

Abstract: Constitution of the Azerbaijani Diaspora in the USA dates
back to 20th century. Immigration of Azerbaijanis to the USA has occurred
in four phases. First phase took place in 1920 after disintegration of Peo-
ple’s Republic of Azerbaijan, through the immigration of wealthy segment,
dissident politicians and scientists. Second phase dates back to years of
1940-1950 and it is associated with Azerbaijani soldiers who were taken
captured after the Second World War, choosing the USA as permanent
place of settlement. Third phase consists of immigration of Azerbaijanis
in Iran to the USA in years of 1950-1960. Last phase has arisen from Azer-
baijanis who were opposed to the regime in Iran and population flow from
Azerbaijan to the USA in the period of conflict starting between Armenia
and Azerbaijan in between1970-1990 years. Now, there are more than
700.000 Azerbaijanis living in the USA. Generally, Azerbaijani community
has been living in states of California, New Jersey, New York, Michigan,
Pennsylvania and District of Columbia. Most Azerbaijanis reside in Southern
California, especially in Los Angeles. In addition to this, it is possible to en-
counter Azerbaijanis in New Arc, Washington and Chicago dispersedly.

Keywords: Diaspora, International Migration, Azerbaijani Society,
USA.

Резюме: История азербайджанской Диаспоры в США относится
ко времени 20-го века. Иммиграция Азербайджанцев в США про-
изошла в четырех фазах. Первая фаза имела место в 1920 после рас-
пада Народной республики Азербайджан, через иммиграцию богатого
сегмента, диссидентских политиков и ученых. Вторая фаза относится
ко времени лет 1940-1950, и она связана с азербайджанскими солда-
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тами, которые были взяты захваченные после Второй мировой войны,
выбирая США в качестве постоянного места урегулирования. Третья
фаза состоит из иммиграции Азербайджанцев в Иране в США в годах
1950-1960. Последняя фаза явилась результатом Азербайджанцев, ко-
торые были настроены против режима в Иране и миграционного по-
тока от Азербайджана до США в период конфликта, начинающегося
между Арменией и Азербайджаном в between1970-1990 годах. В на-
стоящее время есть больше чем 700.000 Азербайджанцев, живущих в
США. Обычно азербайджанская община жила в штатах Калифорния,
Нью-Джерси, Нью-Йорк, Мичиган, Пенсильвания и Округ Колумбия.
Большинство Азербайджанцев проживает в южной Калифорнии, осо-
бенно в Лос-Анджелесе. В дополнение к этому возможно столкнуться
с Азербайджанцами в Новой Дуге, Вашингтон и Чикаго отовсюду.

Ключевые слова: диаспора, международная миграция, азербай-
джанское общество, США.

XIX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq, rus və xarici mətbuatda çap ol-
unan kitablarda, dövri mətbuatda «Azərbaycan», «azərbaycanlı» termin -
lərinə rast gəlinmirdi. Bu cəhətdən görkəmli ictimai xadim, «Şərqi-Rus»
qəzetinin təsisçisi Məhəmməd Ağa Şahtaxtlının 1891-ci ildə «Kaspi» qəze -
tinin 93-cü sayında «Zaqafqaziya müsəlmanlarını necə adlandıraq» adlı
məqaləsi ilə çıxış etməsi maraqlıdır. O, Zaqafqaziya müsəlmanlarının rus
dilində «tatar» adlandırılmasını düzgün hesab etmir, Azərbaycan türkü ilə
daxili quberniyaların tatarı arasında dildə, zahiri görünüşdə, adətlərdə,
xasiyyətdə böyük fərqin olduğunu göstərərək yazır: «Zaqafqaziya məhəm -
mədlilərinin danışdığı dil əsas: osman, səlcuq, Azərbaycan dialektlərinə
bölünən türk qrupuna aiddir.… Zaqafqaziya türkləri, əlbəttə, farslar da
deyillər. Bu xalqlar bir-birindən dilinə görə fərqlənirlər, türk və fars dilləri
tamamilə müxtəlif dillərdir. Zaqafqaziya müsəlmanlarını azərbaycanlılar,
onların dillərini isə - Azərbaycan dili adlandırmaq daha münasib olardı».
(1,5)

Niyə biz bu sözlərlə başladıq? Bu gün bir çox mənbələrdə, xüsusilə
ABŞ-da mənbələrdə XIX əsrin ortalarından etibarən mühacirət etməyə
başlayan soydaşlarımıın milli kimlik məsələsinə bəzi mənbələrdə səhv
yanaşmaların olmasıdır. Çünki XX əsrin əvvələrinə qədər Azərbaycanlı
anlayışı olmayıb deyənlərə cavab olaraq bildirmək istəyirik ki, sizlər
yanılırsız. Azərbaycanlı xalqı olub və onlar bir çox xalqlar kimi mühacirət
etdiyi ölkələrdə bu kimliklə tanınıblar. Eləcədə dünya nəhəngi Amerika
Birləşmiş Ştatlarında.
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Amerika qitəsində məskunlaşan azərbaycanlıların əksəriyyəti İrandan
(Cənubi Azərbaycandan) miqrasiya etmiş soydaşlarımızdır. (Ümumiyyətlə
Azərbaycan diasporunun böyük hissəsini məhz İrandan mühacirət edən
soydaşlarımız təşkil edir. (Onlar İrandan baş verən müxtəlif siyasi
proseslərlə bağlı ölkəni tərk etdiklərindən aralarında ciddi fikir ayrılıqları
var.) 1970-ci ildən etibarən Turkiyədən, 1991-ci ildən isə Azərbaycandan
bir qism soydaşlarımızın bu qitəyə axını diasporumuzun tərkibinə və sosial-
iqtisadi fəaliyyətinə öz təsirini göstərdi. 

ABŞ-da yaşayan azərbaycanlıların sayını hesablamaq çətindir.
Azərbaycan diasporunun üzvləri arasında qonşu ölkələr - İran, Türkiyə,
Rusiya vətəndaşları çoxdur. Lakin Azərbaycan Respublikasından gələnlər
də ölkənin konsulluq uçotunda qeydiyyata alınmağa tələsmirlər. Bunu
səfirliyin konsulu da etiraf edir. 

Hal-hazırda azərbaycanlıların daha çox olduğu Vaşinqton, Nyu York,
Mayami, Filadelfiya, Hyuston şəhərlərində Azəbaycan diasporları mövcud-
dur. Burada yaşayan azərbaycanlılar yalnız hansısa hüquqi və ya konsulluq
əməliyyatına ehtiyac olduqda səfirliyə müraciət edirlər. Bu səbəbdən də
müraciət eləməyən şəxslərin qeydiyyatını aparmaq çox çətindir.(2)

Azərbaycan diasporunun məskunlaşma coğrafiyası cox genişdir. Təq -
ribi sayı 50 milyonan çox olan dünya azərbaycanlılarının 10 milyondan çoxu
ha zırda mühacirətdə yaşayır. Azərbaycanlılar Amerika qitəsinin Şimal, Mər -
kəzi və Cənub hissəsində daha çox məskunlaşmışlar. Onların sayı Bir ləşmiş
Ştatlarda 1 milyona, Argentinada 12 minə, Braziliyada 75 minə, Kanadada
170 minə, Meksikada isə 27 minə çatır. Amerika qitəsi ölkələrində Honduras,
Qvatemala, Peru və digərlərində də soydaşlarımız məskunlaşmışlar. 

Аmеrikаnın əhаlinin siyаhıyааlmа Bürоsunun (US Gensus Bureu):
2013-2014-ci illər аrаsı yаydığı məlumаtdа hаzırdа ölkə əhаlisinin 12,2% -i
qаrаdərilər, 4%-i Аsiyа mənşəlilər, 70%-i аğdərililər, 2,7%-i аbоrigеnlər
(hindulаr, еskimоslаr) təşkil еdir ki, bunlаr içərisində sаyı 800 min - 1
milyоn аrаsı göstərilən аzərbаy -
cаn lılаr dа vаr.(3, 475 - 485)

Аzərbаycаnlılаrın Аmеri-
kаyа mühаcirəti bаrədə dəqiq tа -
riхi məlumаt yохdur. Bəzi mən-
bələrdə XVII əsrdə Rusi yаdаn,
Оsmаnlı Türkiyəsindən və Аzər -
bаycаnın özündə bu dövlətə mü -
hаcirlərin gеtməsi bаrədə fikir
söylənir, lаkin bu fikirlər rəsmən
təsdiqlənmir.
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ABŞ-a gələn ilk azərbaycanlı Mirzə Əli Əkbər olması barədə Ameri -
kanın dövlət kitabxanasında saxlanılan sənədə rəsmi məlumat verilir.
O, 1912-ci ilin 7 iyun tarixində Böyük Britaniyanın Liverpul dəniz
limanından Mauretania gəmisi ilə Ellis adasına gəlmişdir.(4)

Burada ilk qeydiyyata düşən Azərbaycanlı olaraq yaşamaq hüququ
alan Mirzə Əli Əkbərin sonrakı taleyi barədə məlumat verilmir. 

“Yeni dünya”ya kütləvi axın 1880-ci ildən başlayır. İqtisadi səbəblərlə
izah olunan bu mühacirət prosesinin gedişində yüzlərlə türk cənub sahilləri
boyu məskunlaşmışdı. Qısa zaman ərzində yerli ictimaiyyətlə qaynayıb-
qarışan türklər ilk vaxtlar bir-birilərinə yaxın ərazilərdə məskunlaşırdılar.
1924-cü ildə Amerikada etnik diasporlara qarşı başlanan narazılıq hissləri
ölkəyə daxil olmaqla sərt qanunların qəbul edilməsinə əsas yaratdı. Buna
baxmayraq dünyanıni ən böyük supergüclərindən biri olan Ame ri ka Bir -
ləş miş Ştat la rın da axın edən azər bay can lı la rın bö yük ək sə riy yə ti əslən Cə -
nu bi Azər bay can dan olan soydaşlarımız olublar.

Onların bir hissəsi 20-ci əsrin əvvəlindən başlayaraq Cənubi
Azərbaycanda (İranda) müxtəlif dövrlərdə baş vermiş ic ti mai-siyasi ha di -
sə lə rdən Sət tar xan hə rə ka tı, Şeyx Mə həm məd Xi ya ba ni nin, Pişəvərinin
rəh bər li yi al tın da baş ve rən mil li azad lıq hə rə ka tından sonra, bir hissəsi isə
ondan sonrakı dövrlərdə müxtəlif təz yiq- təqiblərdən qaçaraq Amerikaya
mühacirət etmişlər. 1946-cı il də İran da mil li azad lıq hə rə ka tı sü qu ta uğ ra -
dıq dan son ra da xey li azər bay can lı doğ ma və tə ni tərk et mək məc bu riy yə -
tin də qal mışdı ki, onların da bir hissəsi ABŞ-da məs kun laş mış lar. Ke çən
əsr in 70-ci il lə rin axı rın da İran da baş ve rən islam in qi labından sonra Xo -
mey ni re ji mi nin qoy du ğu sərt qay da-qanunlardan xa ri ci öl kə lə rə xey li azər -
bay can lı qaç mış dır ki, ha zır da on lar həm müx tə lif öl kə lər də, həm də
ABŞ-da di as po run əsas özə yi ni təş kil edir lər. Cənubi Azərbaycandan ( İran-
dan) Amerikaya gələn azərbaycanlıların bir hissəsi isə elm, iş dalınca bu
ölkəyə gəlmiş və bundan sonra bütün həyatlarını Birləşmiş Şatlarlarla
bağlamışdırlar.(5,45-49)

Azərbaycandan (Şimali Azərbaycan, Azərbaycan Xalq Cümzuriyyəti,
Azərbaycan Respublikası ) Birləşmiş Ştatlara ilk mühacir axını 1920-ci
ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra başlayıb. On lar
əsa sən ABŞ-nın Nyu-Cersi, Nyu-York və Pen sil va ni ya ştat la rın da məs kun -
laş mış lar.

Birləşmiş Ştatlara köçən ilk soydaşlarımız əsasən tacirlər və ziyalı
təbəqəsi idi. Şərti olaraq Birləşmiş Ştatlara Azərbaycan mühacirətini 4
dövrə bölmək olar. Ümumiyyətlə isə Birləşmiş Ştatlarda yaşayan
azərbaycanlıların sayının 400 min nəfərdən artıq olduğu təxmin edilir. Son
illərdə istər Şimali Azərbaycan, istərsə də Cənubi Azərbaycandan Birləşmiş
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Ştatlara köç edən soydaşlarımızın sayının artması Amerikadakı azərbay -
canlıların say tərkibinə də öz təsirini göstərib.

Birinci dövr - XIX əsrin sonu - XX əsrin 20-ci illəri - Bu dövrdə
Azərbaycandan Birləşmiş Ştatlara köçən mühacirlərin tərkibi yəhudilər,
ermənilər və Azərbaycan türklərindən ibarət idi. İran təbəəsi, rus təbəəsi
kimi qeydiyyata düşən azərbaycanlıların milli mənsubiyyəti rus və iranlı
olaraq göstərilirdi.

İkinci dövr - 1920-1940-cı illər - Bu illər arası Birləşmiş Ştatlara axını
güclənən azərbaycanlıların burada məskunlaşma səbəbi siyasi mühacirət idi.
1920-ci ildə bolşeviklərin Azərbaycan Demokratik Respublikasını süquta
uğratmasından sonra Avropa və Asiya ölkələri ilə yanaşı, Amerikaya da
köçən azərbaycanlıların siyasi fəaliyyəti bir qədər artmışdı. Lakin on ların
burada nə sosial, nə də formalaşmış icması yox idi. Azərbaycanlılar pəra -
kəndə halda bir neçə ştatda məskunlaşmışdılar. Zamanla Azərbaycan icması
formalaşmağa başladı ki, bunun da təşkilatçısı ziyalı təbəqəsi idi. (6, 57)

Üçüncü dövr-1945-ci ildən 1990-cı illərə qədər olan dövr-Bu illər
arası Birləşmiş Ştatlara köçən azərbaycanlıların əksər hissəsini II Dünya
müharibəsində əsir düşmüş azərbaycanlı əsgərlər və Cənubi Azərbay can -
dan miqrasiya edən soydaşlarımız təşkil edirdi. Böyük Vətən Müharibə -
sində Sovetlər birliyinin qələbəsində ən böyük payı olmuş Azərbaycan
baxmayaraq ki, 1941-1945 ci illərdə 3 milyonluq əhaliyə sahib idi 600.000
çox övladını ən şiddətli döyüşlərin getdiyi cəbhələrə yollamışdır. Azərbay -
canlılardan 87 qırıcı batalyon, 1124 özünümüdafiə dəstəsi və faşistləri
Qafqazdan-Berlinin içlərinə qədər qovaraq bir sıra Sovet və Avropa şəhər -
lərini azad edən 416, 223, 77, 402-ci milli diviziyalar təşkil olunmuşdur.
Stalinin faşistlərə əsir düşənlərə “güllələnmə hökmü” verilməsi hərbi
fərmanının nəticəsində - milli diasporamızın tərkibinə yeni qatılmalar
olmuşdur. Müharibə qurtarandan (1945) sonra əsir düşmüş azərbaycanlı -
ların böyük hissəsinin xaricdə qalaraq, onların ABŞ, Latın Amerika
,Avropa, Asiya və hətta Afrika ölkələrinə səpələnmələrinə səbəb olmuşdur.
Rananın “Onlar türklərdir” kitabında bu hadisə belə təsvir olunurdu: “İşğal
qüvvələri komandanlığının təbliğinə görə bütün “Rus vətəndaşları”
vətəninə dönəcəkdilər. Yalnız Baltik məmləkətlərindən gələn qaçqınlar
Amerikanın himayəsində qala biləcəkmişlər. Çünki, Birləşmiş Amerika
dövləti, üç Baltik məmləkətini Sovetlər birliyinə birləşdirməyi hələ qəbul
etməmişdi”(7, 123-124)

İranda S.C.Pişəvarinin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Demokratik
Partiyası milli azadlıq hərəkatının 1946 ci ildə süquta uğraması və azadlıq
mübarizlərinə qarşı başladılan “pəhləvi” təqibi, böyük ziyalı və düşünən
beyinlər köçünə səbəb olmuşdur.
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İkinci dünya müharibəsindən sonra Birləşmiş Ştatıarda Azərbaycan
diasporunun təşkilatlanma işi güclənməklə siyasi fəallıq dövrü başlandı.
Türkiyədən, Cənubdan və Şimaldan köçən azəbaycanlılar pərakəndə halda
olsalar da, siyasi fəaliyyətə maraq göstərirdilər. İlk dəfə olaraq 1947-ci ildə
Türkiyədən Birləşmiş Ştatlara köçən soydaşlarımızın “Azərbaycan”
cəmiyyətini yaratması mühüm tarixi hadisə idi. Saleh bəy Şeyxzamanovun
rəhbərliyi ilə fəaliyyətə başlayan “Azərbaycan” cəmiyyəti Nyu-York
şəhərində yerləşirdi. “Zəbt olunmuş millətlər” adlı keçmiş milli
respublikaların təşkilatlarının birləşdiyi birliyin üzvü olan “Azərbaycan”
cəmiyyəti Amerika hökumətinin yardımı ilə fəaliyyət göstərirdi.(8)

İkinci dünya müharibəsindən sonra soydaşlarımızın əsas problemi
Amerikada yaşamaq hüququ əldə etmək üçün sənəd verərkən milliyətin
rus və ya iranlı yazılması idi. 1940-cı ildə yaradılan “Amerika Komitəsi”
azərbaycanlıların da hüquqlarını qoruyurdu. Soydaşlarımızın öz haqq
səslərini dünya birliyinə çatdırmaqla yanaşı, sovetlərdə işğal altında olan
Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası istiqamətində işlərini fəallaşdılar. İlk
dəfə olaraq 1954-cü ildə Azərbaycan mühacirətinin tanınmış nümayəndəsi
Zahid xan Xoyski 1984-cü ildə Amerikanın ali qanunverici orqanında çıxış
etdi. Zahid xan Xoyski Konqresə Sovetlər Birliyinə daxil olan respublikalar
haqqında məsələnin müzakirəsi ilə əlaqədar Azərbaycan təmsilçisi kimi
dəvət olunmuşdu. Zahid xan Xoyski Azərbaycan müstəqilliyinin bərpası
barədə çıxış etmiş və vətənimiz barədə ətraflı məlumat vermişdi.(9,38-39)

1942-ci ildə açılan “Amerikanın səsi” radiostansiyası vasitəsilə
Azərbaycan və azərbaycanlılar barədə informasiyalar verilir, milli kimliy-
imizin, musiqimizin, ədəbiyyatımızın, dilimizin, mətbəximiz və digər
ənənələrimizin qoruyub saxlanılması və təbliğinə xidmət edən proqramlar
fəaliyyət göstərirdi. Avropada yaşayan soydaşlarımızın bir qisminin 1990-
cı ilə qədər olan dövr ərzində Birləşmiş Ştatlara köçməsi diasporumuzun
daha da güclənməsinə və say tərkibinin genişlənməsinə səbəb oldu. Bu
miqrasiyanın məntiqi nəticəsi olaraq Azərbaycan diaspor təşkilatlarının da
sayı artırdı. İlk zamanlar yaşlı nəsil bir-birilərilə müxtəlif klub və
cəmiyyətlər vasitəsilə əlaqə qururdusa, zaman öz işini görürdü və insanlar
yaşa dolduqca əlaqələr zəifləyirdi.

Zаhid хаnlа pаrаlеl оlаrаq digər аzərbаycаnlılаr Аzərbаycаn müs tə -
qilliyi uğrundа iş аpаrırdılаr. 1942-ci ildə аçılаn “Аmеrikаnın səsi” rаdiо -
stаnsiyаsı vаsitəsilə Аzərbаycаn və аzərbаycаnlılаr bаrədə infоrmаsiyаlаr
səslənir, milli kimliyimizi, musiqimizi, ədəbiyyаtımızı, dilimizi, mətbə хi -
mizi və digər ənənələrimizin qоrunub sахlаnılmаsı və təbliği istiqаmətində
işlər görülməsi bаşlаndı.

Qeyd edək ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra Azərbaycan le -
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gionerləri müxtəlif ölkələrdə dağınıq vəziyyətdə yaşasalar da, yalnız əllinci
illərdən ciddi fəaliyyət göstərməyə başladılar. Bu da, şübhəsiz ki, Qərblə
Sovet dövləti arasında münasibətiərin gərginləşməsi və nəticədə birincinin
sovet dövlətindən narazı qalan qüvvələri daha çox dəstəkləməsi idi.

Qeyd edək ki, hələ 1949-cü ilin may ayının sonunda Nyu-York
şəhərində ABŞ dövlət rəsmilərinin iştirakı ilə gizli bir müşavirə keçirilmiş
və SSRİ-yə, eləcə də digər sosialist ölkələrinə qarşı ideoloji hücumu
gücləndirmək məqsədi ilə nəhəng bir orqan yaradılması vacib sayılmışdı.
General Kleyy tərəfindən müəyyənləşdirilmiş proqramda deyilirdi: “Kom-
munist rejimini devirmək məqsədi ilə psixoloji müharibə aparmaq üçün
geniş və həlledici kompaniya təşkil edilsin” (10, 71) 

ABŞ senatı isə federal büdcənin hesabına iki radiostansiyanın
maliyyələşdirilməsi barədə qanun layihəsini bəyənib qəbul etdi. Həmin
müşavirədən sonra 1950-ci ilin iyulun 4-də “Azad Avropa”, 1953-cü ilin
martın 1-də isə “Azadlıq” radiostansiyaları Almaniya Federativ Respub -
likasında fəaliyyətə başladılar. Əvvəlcə stansiyaların illik büdcəsi 34 mil -
yon dollar idi ki, bunun da 13 milyon dolları təkcə “Azadlıq” radiostan-
siyasının payına düşürdü. Sonradan isə “Azad Avropa” və “Azadlıq”
radiostansiyalarına hər il 100 milyon dollardan çox vəsait sərf edilirdi.

“Azadlıq” radiosunun “Azərbaycan redaksiyası”na bir müddət (1953-
1954-cü illər) Ə. Fətəlibəyli Düdənginski, sonradan isə İsmayıl Əkbər və
Əli Aranlı başçılıq etmişlər. “Azərbaycan” redaksiyasında Məcid Musazadə
(Qarsalani), Fərman Məmmədov, Murad Muradlı, Kərim Aslanoğlu və
digər keçmiş legionerlər çalışırdılar. Qeyd edək ki, “Azadlıq” radiosunun
“Azərbaycan” redaksiyasının ilk verilişi efirə 1953-cü ilin martın 6-da
getmişdi. (11, 24)

Radionun fəaliyyətə başlamasından sonra ABŞ-da mühacir həyatı
yaşayan soydaşlarımız vətən barədə məlumat almaq üçün informasiya
vasitəsi əldə etdikləri üçün radionun rəhbərlərinə yazdıqları məktublarda
təşəkkürlər edirdilər. 

Qeyd edək ki, İkinci Dünya hərbindən sonra legionerlərdən bir qrupu
da Amerikada məskunlaşdı. Amerikaya gedən azərbaycanlı legionerlər
əsasən Nyu-Yorkun 40 km-də yerləşən Nevada şəhərində yaşayırdılar.
Legionerlərdən Əhməd İbrahim, Hidayət İsrafil (albay İsrafil bəyin
qardaşı), Ənvər Soltan, Oğuz Odər və başqalarının təşəbbüsü ilə burada
əvvəlcə “Azərbaycan İslam və Xariciyyə Cəmiyyəti” yaradıldı. Sonradan
isə bu cəmiyyətin adı dəyişdirilərək “Amerikada Azərbaycan Kültür
Cəmiyyəti” adlandırıldı. Cəmiyyətin başqanı vəzifəsinə Əhməd İbrahim
seçildi. (12, 8-10)

Аvrоpаdа yаşаyаn sоydаşlаrımız 1990-cı ilə qədər zаmаnlа АBŞ-а
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köçdükcə diаspоrumuz dаhа dа qüvvətlənir və sаy tərkibi gеnişlənirdi.
Аzərbаycаn təşkilаtlаrının sаyı аrtırdı. Burаdа məskunlаşаn sоydаşlаrımız
yəhudi, rus, türk və digər хаlqlаrlа qаrışıq nigаhа girirdilər. Bu səbəbdən
də оnlаrdаn sоnrа gələn yеni, sаf аzərbаycаnlı ictimаsını yаrаdа
bilmədilər.(13, 167-174)

ABŞ-da ya şa yan azər bay can lı lar bir di as por ha lın da fə a liy yət gös tər -
mək məq sə di lə əsa sən 80-ci il lə rin axır la rı və 90-cı il lə rin əv vəl lə rin dən
eti ba rən müx tə lif cə miy yət lə ri və mə də niy yət mər kə zi lə ri ni ya rat maq tə -
şəb bü sü ilə çı xış et miş lər. Bu iş da xü su si lə İran Azər bay ca nın dan çıx mış
soy daş la rı mız fərq lən miş lər.

80-ci il lə rin axı rı, 90-cı il lə rin əv vəl lə rin də Er mə nis ta nın azər bay can -
lı la ra qar şı de por ta si ya və soy qı rı mı si ya sə ti ni tət biq et mə si nə ti cə sin də də
soy daş la rı mız dün ya nın müx tə lif öl kə lə ri nə ya yı lı mış, o cüm lə dən Ame ri -
ka Bir ləş miş Ştat la rı na da həm çi nin ge dib çıx mış lar.

Ko li for ni ya şta tın da Los-Anceles şə hə rin də ya ra dı lan “A zər bay can
cə miy yə ti” ilk be lə qa ran quş lar dan bi ri dir. Bu cə miy yə tə hü quq şü nas Hü -
seyn Hə qi qi rəh bər lik et miş dir. O, bu ra da fars di lin də “Ra dio Sə da yi iran”
ra di os tan si ya sı nın əsa sı nı qoy muş dur. Cə miy yə tin səd ri bu ra di os tan si ya -
da ABŞ-da ya şa yan soy daş la rı mız üçün Azər bay can da ge dən ic ti mai-siyasi
ha di sə lər ba rə də bir sa at mə lu mat ve ril mə si ni təş kil et miş dir.(14,27)

La kin gö rün dü yü ki mi ABŞ-da Hü seyn Hə qi qi nin bu bir sa at lıq ve ri -
li şi fars di lin də efi rə çıx mış dır. Bu ve ri liş dən yal nız İran Azər bay canın dan
olan soy daş la rı mız is ti fa də edə bi lər di lər. ABŞ-da ya şa yan di gər azər bay -
can lı lar öl kə haq qın da ve ril miş mə lu mat la rı ba şa düş mək dən məh rum idi -
lər.

ABŞ-ın Los-Anceles şə hə rin də azər bay can lı la rın bir ne çə cə miy yə ti
ya ra dıl mış dır. Be lə cə miy yət lər dən bi ri də “A zər bay can cə miy yə ti” idi.
Bu cə miy yət bir nəfər Cə nu bi Azər bay can lı bir soy da şı mız rəh bər lik et -
miş dir. Bu cə miy yət də öz ət ra fın da əsa sən Cə nu bi Azər bay can dan çıx mış
soy daş la rı mı zı bir ləş dir miş dir. Çox tə əs süf ki, bu cə miy yət öl kə da xi lin də
ge dən ic ti mai-siyasi pro ses lə rə diq qət ye tir mə miş, soy daş la rı mız üçün mü -
əy yən mə də ni təd bir lə rin ke çi ril mə si ilə işi ni bit miş he sab et miş dir.

Keç miş So vet İt ti fa qın da ye ni dən qur ma pro se si baş la nan ərə fə də Los-
Anceles şə hə rin də ya şa yan soy daş la rı mız 1987-ci il də “A zər bay can evi”
ad lı bir  təş ki la tın ya ra dıl ma sı fik ri ni irə li sür müş lər. Bu təş ki la tın da ya ra -
dı cı sı Cə nu bi Azər bay can dan çıx mış dok tor Mah mud Za re key va ni ol muş -
dur. 1987-ci ilin iyun ayın da ya ra dı lan ida rə he yə ti və pre zi den ti se çi lən
bu təş ki lat 1988-ci ilin yan va rın dan eti ba rən fə a liy yə tə baş la mış dır.

“A zər bay can evi” çox bö yük miq dar da soy da şı mı zı öz sı ra la rın da bir -
ləş dir miş dir. Müx tə lif sə nət, ix ti sas və pe şə sa hi bi olan azər bay can lı lar bu
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təş ki la ta bö yük ümid lə üzv ol muş lar. Bu təş ki la ta İran dan, Tür ki yə dən, Kü -
veyt dən, Yu na nıs tan dan da üzv lər ya zıl mış dı. Bu təş ki la tın hə min dövr də
5 min üz vü var idi.(14,28)

ABŞ-da 80-ci il lər də ən bi rin ci ya ra nan “Və tən Ame ri ka-Azərbaycan
mə də ni mər kə zi” ol muş dur. Bu mər kəz Nyu-York şə hə rin də ya ra dıl mış -
dır.

Azər bay can da baş la nan ye ni dən qur ma pro se si nin bi la va si tə nə ti cə si
ki mi mey da na çı xan “Və tən” cə miy yə ti xa ri ci öl kə lər də ya şa yan soy daş -
la rı mı zın, həm və tən lə ri mi zin Azər bay can la bağ lı ar zu və is tək lə ri nin hə -
ya ta ke çi ril mə sin də çox bö yük rol oy na mış dır. “Və tən” cə miy yə ti öz
fə a liy yə ti ilə bü tün dün ya da ya şa yan azər bay can lı la rın doğ ma Və tən lə -
Azər bay can la bağ lı il lər bo yu ürək lər də ya şa yıb qal mış di lək lə ri oyat mış -
dır, on la rı sön mə yə qoy ma mış dır. Məhz bu cə miy yə tin xət ti lə hə ya ta ke -
çi ri lən müx tə lif təd bir lər sa yə sin də xa ric də ya şa yan soy daş la rı mız
Azər bay can haq qın da xey li mə lu mat al mış, Və tə nə dön mək, öz doğ ma la -
rı ilə gö rüş mək ümi di ilə ya şa mış lar. Məhz bu na gö rə də ABŞ-da ya ra dı -
lan ilk be lə təş ki la tın adı nı soy daş la rı mız “Və tən Ame ri ka-Azərbaycan
Mə də ni Mər kə zi”qoymuşdur. Bu mər kə zin ya ra dıl ma sın da və fə a liy yət
gös tər mə sin də Azər bay ca nın məş hur neft sa hib ka rı Şəm si Əsə dul la ye vin
qı zı Zü ley xa Əsə dul la ye va Ve ber çox iş gör müş dür. Biz onun fə a liy yə ti
haq qın da bir qə dər son ra ət raf lı söh bət aça ca ğıq.

Nyu-Yorkda tə sis olu nan bu mər kə zin əsas məq sə di Azər bay can la sıx
əla qə lə ri ya rat maq, mil li ta ri xi mi zi, mə də niy yə ti mi zi, mu si qi mi zi, ədə biy -
ya tı mı zı ame ri ka lı la ra yax şı ta nıt maq ol muş dur.

“Və tən Ame ri ka-Azərbaycan Mə də ni Mər kə zi”nin ilk səd ri mər hum
Ru fa Əzi zo va-Odyurdlu ol muş dur.(15,15)

ABŞ-da fə a liy yət gös tə rən bə zi cə miy yət lər öz nəzd lə rin də mü əy yən
mək təb lə rin fə a liy yət gös tər mə si nə xü su si diq qət ye tir miş lər. Mə sə lən, Ne -
varq şə hə rin də ya ra dı lan “A zər bay can cə miy yə ti” nəz din də türk di li mək -
tə bi nin təş kil edil mə si bu şə hər də ya şa yan xey li türk xalq la rı
nü ma yən də lə ri nin bu ra da təh sil al ma sı na im kan ya rat mış dır. Mək təb öz
fə a liy yə tin də yal nız türk di li nin öy rə nil mə si ni de yil, həm çi nin di gər xalq -
lar la mə də ni əla qə lə ri möh kəm lən dir mək, mil li ənə nə lə ri ya şat maq və in -
ki şaf et dir mə yi də nə zər də tut muş du. Bu cə miy yə tin şə hər də öz məs ci di,
bö yük tor paq sa hə si var. Cə miy yət ABŞ-da ya şa yan bü tün mü səl man xalq -
la rı nın ya rat dıq la rı ic ti mai təş ki lat lar la, mə də niy yət mər kəz lə ri və cə miy -
yət lər lə sıx əla qə sax la ma ğı va cib he sab edir. Təd qi qat çı la rın yaz dı ğı na
gö rə Ne varq şə hə rin də ki bu cə miy yət ABŞ-da ya ra dı lan ilk Azər bay can
mə də niy yət ocaq la rın dan bi ri dir.

Azər bay can da, “Və tən” cə miy yə ti nin ya ra dıl ma sı dün ya nın bir sı ra
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in ki şaf etmiş döv lət lə rin də məhz be lə qə bil dən olan cə miy yət lə rin ya ra dı -
lıb fə a li yət gös tər mə si nə güc lü tə kan ver miş dir. Ame ri ka da ya şa yan azər -
bay can lı lar bu sa hə də ilk ad dım ata raq 1988-ci il sent yab rın 17-də “Yoks
Məns Krikls” cə miy yə ti nin bi na sın da “Və tən” cə miy yə ti ni ya rat mış dır. Be -
lə bir cə miy yə tin ya ra dıl ma sı nı rəğ bət lə qar şı la yan soy daş la rı mız onun fə -
a liy yət gös tər mə si nə hər cür yar dım edə cə yi ni bil dir miş, doğ ma Və tən lə
əla qə sax la ya caq bu təş ki la tın işi nə uğur lar ar zu la mış lar.

Tə sis yı ğın ca ğı iki his sə dən iba rət ol muş dur. Rəs mi his sə ba şa çat -
dıq dan son ra ha mı bir-birini təb rik et miş və bə dii his sə nin ma raq lı keç mə -
si üçün soy daş la rı mız əl lə rin dən gə lə ni əsir gə mə miş lər. Be lə ki, rəs mi
his sə dən son ra azər bay can lı mü ğən ni lər dən Ca bir Ka zı mov, Cə nu bi Azər -
bay can dan gəl miş Ya qub Zu ruf çu və baş qa la rı nın iş ti ra ki lə bö yük kon sert
proq ra mı təş kil edil miş dir.

Tə sis yı ğın ca ğı ba rə də Nyu-Yorkda çı xan “Russ ko ye slo vo” qə ze tin -
də Nyu-Cersi şta tın da çap olu nan İran qə ze tin də və ra di o da qa baq ca dan
mə lu mat ve ril miş, ABŞ-da ya şa yan soy daş la rı mız xə bər dar edil miş di.

Hə min dövr dən baş la ya raq ABŞ-ın baş qa şə hər lə rin də də soy daş la rı -
mı zın can lan ma sı, fə al lı ğı xey li art mış və bir sı ra ye ni mil li təş ki lat lar ya -
ra dıl mış dır. Be lə ki, 1989-cu ilin mə lu ma tı na gö rə ABŞ-ın Va şinq ton və
Alek sand ri ya şə hər lə rin də ya şa yan 20 min dən çox azər bay can lı da tə şəb -
büs gös tə rərək di as por fə a liy yət lə ri ni ge niş lən dir mək məq sə di lə ye ni cə -
miy yə tin mə də niy yət oca ğı nın ya ra dıl ma sı fik ri ni or ta ya at mış dı lar.
Va şinq ton da ya ra dıl mış “Azər bay can mə də niy yət oca ğı”nın tə şəb bü sü ilə
bu şəhər də Azər bay can di li kur su da açıl mış dı. Bu kurs açıl dıq dan son ra
mə lum ol muş dur ki, Ame ri ka da ya şa yan həm və tən lə ri mi zin ədə bi di lin
qay da-qanunları, qram ma ti ka sı haq qın da çox cü zi mə lu mat la rı var. Həm -
və tən lə ri miz bu kur sun fə a liy yə ti nə bö yük ümid lə ya na şır dı lar. On la rın öv -
lad la rı, bə zi lə ri nin isə hə yat yol daş la rı azər bay can di lin də da nı şa
bil mir di lər. Məhz bu kurs va si tə si lə Azər bay can di li ni mə nim sə mək, heç
ol ma sa bu dil də da nı şı ğı ba şa düş mək, ai lə də bu di li iş lət mək, ya şat maq,
öz nəs li nə ötür mək hər bir azər bay can lı nın mü qəd dəs ar zu su idi. Odur ki,
on lar bu dərs lə rə bö yük hə vəs lə gə lir di lər.

Azər bay can di li dərs lə ri Va şinq ton uni ver si te tin də ke çi ri lir di. Bu dərs -
lər də 20-25 nə fər iş ti rak edir di lər. Dər sə gə lən lə rin ək sə riy yə ti Cə nu bi
Azər bay can dan çıx mış soy daş la rı mız idi. Həm və tən lə ri miz bu dərs lər, ocaq
va si tə si lə Azər bay can haq qın da hər cür mə lu ma tı öy rən mə yə ça lı şır, res -
pub li ka mız da baş ve rən ha di sə lə rə ma raq gös tə rir di lər.(16, 167-174)

Hə min dövr də ABŞ-da ya şa yan soy daş la rı mı zın Azər bay can haq qın -
da ma ra ğı çox az idi. Bu da tə bi i dir. Çün ki hə min dövr də əla qə lə ri miz çox
zə if idi. Ge diş-gəliş de mək olar yox də rə cə sin də ol du ğun dan soy daş la rı -
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mız res pub li ka mız da olan ha di sə və pro ses lə ri oke a nın o ta yın dan nə qə -
dər diq qət lə iz lə sə lər də, öz mə nə vi eh ti yac la rı nı ödə yə cək la zı mi mə lu -
mat ala bil mir di lər. 

Bu dövr də hə lə SS Rİ da ğıl ma mış dı. Sər həd lə ri əv vəl ki ki mi bağ lı idi.
Həm və tən lə ri miz Və tə nə gəl mək üçün çox bö yük ma ne ə lər lə qar şı la şır dı -
lar.

“A zər bay can mə də niy yət oca ğı” ya ran dıq dan son ra qar şı ya bir sı ra
prob lem lər çıx mış dı. Dərs lik və dərs və sa it lə ri nin ol ma ma sı və ya az lı ğı
dər hal nə zə rə çarp mış dı. Soy daş la rı mı zın Azər bay can di li və ədə biy ya tı,
Azər bay can ta ri xi dərs lik lə ri nə eh ti yac la rı nın ödə nil mə si mü hüm bir prob -
lem ki mi qar şı ya çıx mış dı. Onu da de yək ki, bu prob lem bu gün də la zı mi
sə viy yə də həll edil mə miş dir. Yə ni xa ric də ya şa yan soy daş la rı mız üçün ay -
rı ca Azər bay can di li, Azər bay can ədə biy ya tı, Azər bay can ta ri xi, Azər bay -
can mə də niy yə ti və s. dərs lik lə rin bu ra xıl ma sı na bu gün çox bö yük eh ti yac
du yu lur.

“O caq” öz qüv və si da xi lin də hə min dövr də la zı mi ədə biy yat la rın əl -
də olun ma sı is ti qa mə tin də mü əy yən iş lər gö rə bil di.

Hə min dövr də “Və tən” cə miy yə ti nin bu rax dı ğı “Od lar yur du” qə ze ti
öz sə hi fə lə rin də bu haq da mə lu mat ve rir, soy daş la rı mı zın yu xa rı da gös tə -
ri lən müx tə lif dərs lik və dərs və sa it lə ri ilə tə min olun ma sı nı ən mü hüm və -
zi fə lər dən bi ri he sab edir di. Ey ni za man da bu qə zet xa ri ci öl kə lər də
ya şa yan həm və tən lə ri mi zə öz sə hi fə lə rin də mü əy yən mə lu mat ve rir -
di.(17,3)

“A zər bay can mə də niy yət oca ğı”nın ya ran ma sın da və fə a liy yə tin də
hə bib Azər si na, dok tor Pür sa ni ğat, Ömər bəy və baş qa la rı bö yük əmək sərf
et miş lər. On lar ABŞ-ın baş qa şə hər lə rin də də be lə bir mə də niy yət oca ğı -
nın ya ran ma sı üçün əl lə rin dən gə lə ni əsir gə mir di lər.(18,3)

Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rın da 80-ci il lə rin axır la rın da Azər bay can
di as po ru hə lə la zı mi şə kil də möh kəm lən mə miş di. Yük sək da i rə lər də res -
pub li ka mı zın mə na fe yi ni la zı mi sə viy yə də qo ru ya bil mir di lər. Er mə ni lər
müx tə lif ins ti tut lar da, ida rə lər də el mi konf rans lar ke çi rib, Azər bay ca nın
ün va nı na is tə dik lə ri fi kir lə ri irə li sür sə lər də, ABŞ əha li si ara sın da ge niş
ic ti mai rəy ya rat ma ğa ça lış sa lar da, hə min təd bir lər də di as po run nü ma yən -
də lə ri ara sın dan çı xın bir nə fər də ol mur du ki, yük sək sə viy yə lər də res -
pub li ka mı zı, xal qı mı zı mü da fiə edə bil sin. 

Bu illərdə Azərbaycan diasporu niyə güclü olmamışdır, ermənilərin
artıq XIX əsrin sonu XX əsrin əvvələrindən başlanan fəaliyyətinin
qarşısında niyə soydaşlarımız sakit durublar. Bunu aşağıdakı ardıcıllıqla
izah etməyə çalışaq;

Bi rin ci si, to ta li tar so vet re ji mi şə ra i tin də döv lət xa ric də ya şa yan həm -
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və tən lə ri mi zin öz doğ ma Və tən lə ri ilə əla qə sax la ma sı na, ge diş-gəlişə im -
kan ver mə di yi nə gö rə tə rəf lər ara sın da ün siy yət la zı mi sə viy yə də qu rula
bil mə miş dir.

İkin ci si, xa ric də ya şa yan soy daş la rı mız da im qor xu və tə qib için də
ya şa dıq la rı na gö rə təş ki lat la na bil mə miş lər. Elə gü man et miş lər ki, is tər
so vet re ji mi, is tər sə də İran şah lıq re ji mi on la rı da ha tez ta par, öz lə ri nə və
ai lə lə ri nə qar şı sui-qəsdlər təş kil edər. Be lə sui-qəsdlər isə xa ric də ya şa -
yan soy daş la rı mı za qar şı az ol ma yıb dır.

Üçün cü sü, keç miş so vet Azər bay ca nı və Cə nu bi Azər bay can dan çıx -
mış soy daş la rı mız ara sın da sıx mil li bir lik və həm rəy lik əla qə lə ri çox zə if
ol du ğun dan, çox vaxt on la rın bir təş ki lat da bir ləş mə si mü əy yən ix ti laf la -
rın mey da na çıx ma sı na sə bəb ol muş dur. Cə nu bi Azər bay can dan olan soy -
daş la rı mız həd dən ar tıq din dar ol duq la rı üçün şi mal dan gəl miş
həm və tən lə ri ni çox vaxt məhz bu ami lə gö rə it ti ham edir, mə zəm mət lə yir -
lər, bu sə bəb dən on lar la iş bir li yi qur mur lar, ya xud az qu rur lar.

Dör dün cü sü, xa ric də ya şa yan soy daş la rı mız ara sın da təş ki lat lan ma
işi nin, di as po run ya ra dıl ma sı nın əhə miy yə ti ba rə də la zı mi sə viy yə də təb -
li ğat işi apa rıl ma yıb dır.

Be şin ci si, xa ric də ya şa yan soy daş la rı mı zın çox az bir qis mi qa zan -
dıq la rı kül li miq dar da və sa i ti mil li mə na fe yə xərc lə mək ar zu sun da olur lar.
On la rın bö yük ək sə riy yə ti di as po run qüv vət lən mə si nə yox, öz biz nes fə a -
liy yət lə ri nin ge niş lən mə si nə və güc lən mə si nə xid mət edir. Bu isə son nə -
ti cə də ümum mi lii prob lem lə rin həll olun ma sı na öz mən fi tə si ri ni gös tə rir.

Al tın cı sı, Cə nu bi Azər bay can dan çıx mış azər bay can lı lar ara sın da fars
meyl li, ya xud fars lar la qo hum luq əla qə lə ri olan soy daş la rı mız da var ki,
hət ta on lar mil li mə na fe yi miz lə bağ lı ən adi şey lə rə gö rə be lə öz ba xış la rı
üzə rin də da ya nır, ümu mi bir qə na ə tə gəl mək is tə mir lər. Mə sə lən, on lar xa -
ric də dün ya azər bay can lı la rı nın konf ran sı ke çi ri lər kən konf ran sa Azər bay -
ca nın üç rəng li bay ra ğı nın gə ti ril mə si nə eti raz et miş, İran bay ra ğı nın
konf rans da dal ğa lan ma sı nı is rar et miş di lər. Ümu miy yət lə, bir çox prob -
lem lə rin həl lin də on la rın bir tə rəf li möv qe tut ma la rı, ümum mil li mə na fe yi
əsas gö tür mə mə lə ri də fə lər lə özü nü bu və ya di gər şə kil də bü ru zə ver miş -
dir.

Yed din ci si, xa ric də ya şa yan soy daş la rı mı zın mü əy yən qis mi öz şəx -
si hə yat la rı nı tə min et mək ba rə də da ha çox dü şü nür lər. Şüb hə siz ki, bu,
çox va cib dir. Am ma məs kun laş dıq la rı döv lət lə rin ic ti mai-siyasi hə ya tın da
iş ti rak et mə yə, yük sək və zi fə pil lə lə rin də ça lı şan döv lət mə mur la rı ilə iş
bir li yi qur ma ğa, on lar dan bəh rə lən mə yə çox az fi kir ve rir lər. Mə sə lən, er -
mə ni lər lə mü qa yi sə də heç bu haq da da nış ma ğa dəy məz. Mə lum dur ki, dün -
ya nın bir çox in ki şaf et miş döv lət lə rin də er mə ni lər döv lət qu rum la rı na,
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is tə dik lə ri se na tor la ra, par la ment üzv lə ri nə tə sir gös tər mək gü cü nə ma lik -
dir lər. On lar nə iş gö rür lər sə, yal nız ümum mil li mə na fe yi əsas tu ta raq hə -
rə kət edir, öz məq səd lə ri nə çat maq uğ run da məq səd yön lü mü ba ri zə
apa rır lar.
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Гобустан – один из «колыбелей древнейших цивилизаций»

Gobustan - one of the home of the most ancient civilization 

Qobustan-qədim sivilizasiyasının beşiklərindən biridir

Abstract: The theme of this article is of high interest at this time. Ac-
cording to numerous scientists, Gobustan is one of the centers of ancient civ-
ilizations. Gobustan abounds with the cave drawings, which give us the
evidence, that flora, fauna was various, and culture thrived here. Thor Hey-
erdahl, a well-known Norwegian researcher made the next hypothesis: Scan-
dinavian sailors or Vikings originated from the shore of the Caspian Sea,
from Gobustan. There is a great deal of mud volcanoes in this territory and
they are one of the Wonder of the World. Oil, which is situated under mud
volcanoes, leads them in dynamics. Gobustan is a historical and picturesque
national park, one of most popular tourist attractions in Azerbaijan.

Key words: Gobustan, cave drawings, ancient civilization, culture,
mud volcanoes, tourism.

Xülasə: Həmin məqalə öz mövzusuna görə çox aktualdır. Alimlərin
əksəriyyəti belə fərziyyə irəli sürürlər ki, Qobustan qədim siviliza siya -
larının bir mərkəzi olmuşdur. Qayaüstü rəsmlər onu sübut edir ki, burada
qədim dövrdə müxtəlif flora və fauna mövcud idi, zəngin mədəniyyət
yüksək səviyyədə olmuşdur. Məşhur Norveç tədqiqatçısı Tur Xeyerdal onu
təsdiq edirdi ki, vikinqlər Xəzər dənizinin sahillərlindən məhz Qobustan-
dan Skandinaviyaya köçüblər. Eyni zamanda bu ərazidə çoxlu palçıq
vulkanları vardır. Onlar dünyanın mövcüzalarından biridirlər. Palçıq
vulkanlarını onların altında olan neft hərəkətə gətirir. Qobustan – tarixi –
bədii qoruq Azərbaycanda turistlər tərəfindən ən ziyarət olunan bir
məkandır.

Açar sözlər: Qobustan, qayaüstü rəsmlər, qədim sivilizasiya,
mədəniyyət, palçıq vulkanları, turizm.
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Историко – художественный заповедник Гобустан расположен на
равнинном плато , между юго-восточными склонами Большого Кав-
казского хребта и Каспийским морем, приблизительно в 60 км к юго-
западу от Баку. Территория этой заповедной зоны – составляет 4,4 тыс.
га и находится под эгидой ЮНЕСКО. Гобустанский заповедник – это
музей под открытым небом. Наскальные рисунки («петроглифы») –
одна из самых древних коллекций на планете. В хронологическом от-
ношении – от палеолита (древнекаменного века – до эпохи раннего
средневековья).(1,с.,20)                           

На этой территории – расположены такие горы – как – Беюк-даш,
Кичик-даш, Джингир-даг, Шонгар-даг, Ших-гая. Этим не очень высо-
ким известнякового происхождения горам, по сведениям геологов по-
рядка 30-50 тысячелетий. В незапамятные времена – эти горы
находились посреди моря. Здесь имеются и речки. О них давали све-
дения античные авторы Плиний Старший и Птолемей – Джейран-кеч-
мяз, Пирсагат, Сумгаит. Когда-то здесь была сaванна. Процветала и
была разнообразна флора и фауна. В буйной растительности обитали
– джейраны, львы, леопарды, носороги, буйволы, кабаны, волки. Море
дарило первобытному человеку редкие реликтовые породы рыб. В на-
стоящее время Гобустан (Дуванный) заселен, в основном пресмыкаю-
щимися – ящерицами, варанами, змеями. В течении эволюции –
местный ландшафт значительно изменился. В настоящее время пред-
ставляет собой «лунный пейзаж» и в этом своя экзотическая прелесть.
Природа оживает здесь, и то ненадолго, только весной и ранней осе-
нью в период дождей. Кое-где среди скальных расщелин растут дикие
гранат и инжир. Исследования в Гобустане начались в 30-е годы про-
шлого столетия. По версии – рисунки были обнаружены рабочими
при разработке – известняка. Первым исследователем гобустанских
надписей – стал археолог Исхак Джафарзаде. Планомерные и систе-
матические изучения «петроглифов» - начались с 1947 года. «Петр» с
греческого языка означает «камень, скала». Огромную работу в этом
направлении проделали супруги исследователи – Д.Рустамов и Ф.Му-
радова. В Экспозиционном зале музея – представлены тысячи арте-
фактов из кости, гальки, кремня, глины и имеется много украшений.
Этимология слова Гобустан происходит от «гобу»- овраги, балки, т.е.
Гобустан – «страна оврагов, балок».

На территории Гобустана имеется немало захоронений – зороа-
стрийских, римских, арабских, христианских, мусульманских. В част-
ности, на стоянке «Фируз», «Кяниз» много сакральных знаков –
свастик, спиралей, треугольников, созвездий. На территории Гобу-
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стана имеется также латинская надпись, которая свидетельствует о
том, что в I веке нашей эры в период правления римского императора
Домициана здесь был римский центурион (в составе 100 человек). На
Апшеронском полуострове расположен посёлок Романы, по версии
ученых здесь жили выходцы из Рима. (2, с.,15)

По мнению ученых – в Гобустане более 6 тыс. рисунков. Лого-
типом этих «петроглифов» является танец «Яллы». Несколько версий
«Яллы» (ритуальный танец перед охотой). «Яллы» - этот хоровод ко-
торый танцевался под звуки (аккомпанемент) гавалдаша – камня –
«Бубна» (который находился на воздушной «подушке»). Хореография
«Яллы» заключается в том, что танцующие образуют круг, вытягивая
руки вверх, призывая тем самым космическую энергию, устремиться
к ним. Одно из самых интересных, а может и достоверных гипотез
топонима слова «Йал»- от которого происходит «яллы» является дру-
гое азербайджанское слово «Алов» употребляемое в значении «Свя-
щенный огонь».

На территории Гобустана имеются так же древние пиры, оджаги,
например, священное место «Гара - атлы». Одно из самых крупных
пещер Гобустана является «Ана- зага» древнее ритуальное капище
верхняя часть, которого разрушена при доисторическом землетрясе-
нии. Имеются и женские изображения названные учеными гобустан-
ской Венерой. Появляется человек разумный - «Homo sapiens»

Одним из самых почитаемых богов в Гобустане был бог огня, т.е.
жизни. Много изображений – рыб, овнов, змей – которые наделены
мистической силой (энергией). Здесь можно увидеть гобустанские
причудливые «сфинксы» (напоминающие гигантские земноводные).
По всему Гобустанскому заповеднику разбросаны мегалитические со-
оружения, а также каменные стеллы – менгиры. Камням в Азербай-
джане поклонялись исстари, приписывая им мистическую,
магическую силу и считая их вместилищем душ. Встречается в Гобу-
стане - колесо (Язылы – тепе, камень №12) До сих пор в некоторых
селениях Азербайджана можно увидеть , подвешенное колесо, как «на
счастье» (диск)

Чашечные углубления – «кухня» (с желобками) (палеолит, нео-
лит, бронза) – служили для приготовления пищи, сбора дождевой
воды, для культовых целей, а также как зеркало… Гобустанские изоб-
ражения выполнены в различной технике – метод резьбы по камню,
выдалбливанием, шлифованием. Имеют место и петроглифы, раскра-
шенные натуральными красками, в основном охрой. Возраст самых
старых рисунков – оценивается учёными – примерно 40 тыс. лет.
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Больше всего изображения быков, иногда в натуральную величину
(культ быка, считающийся символом Творца). Самые древние стоянки
– Беюкдаш и Кичикдаш. В Гобустане много изображений лодок. По-
казанная на верхней террасе Беюкдаша, относятся к 9-8 тыс. до н.э.
(как правило камышовые) Знаменитый норвежский исследователь Тур
Хеердал, который совершил в свое время морские путешествия на РА
1, РА 2, Тигрисе и т.д. Выдвинул такую гипотезу , что скандинавские
викинги – мореплаватели берут свое начало с берегов Гобустана. И в
норвежских фьордах, и на Гобустанских скалах изображены лодки на
корме которых имеется солнце. К тому же самый известный норвеж-
ский бог имеет название Азери – Один. Одно из главных занятий –
древнего человека в Гобустане было рыболовство В Фирузе было най-
дено много рыболовного снаряжения. Много солярных знаков - вос-
ход и заход солнца, «колесо жизни» - рождение, смерть. Нередко в
Гобустане встречаются и 8-и конечная звезда. Так в зороастрийские
времена звезда Сириус – обозначалась 8-и конечной звездой. 8-я
звезда изображена и на гербе и флаге Азербайджана. (3, с.,38)

Главной святой горой, местом поклонения была гора – «Джин-
гирдаг». На территории Гобустана и Алят имеется много грязевых
вулканов. Если на планете около 800 грязевых вулканов, почти поло-
вина из них находится на Апшеронском полуострое. Местные жители
называют их «пиль-пиля». Извержение грязевых вулканов - невысо-
ких сопок иногда сопровождаются воспламенением газов и появле-
нием огненных столбов. В период извержения – по склонам
растекается густая масса – «брекчия», напоминающая огненную лаву
вулканов (именно брекчия и солончаки создают неповторимый рельеф
Гобустана). А приводит в динамику и если просто говорить выталки-
вает грязь нефтяные озерца, находящиеся под вулканами. Кстати в
одном из экспозиций Гобустанского музея это прекрасно схематиче-
ски отражено. Специалисты говорят, что это грязь – лечебная и может
даже использоваться в парфюмерии… «Кратеры» грязевых вулканов
– называются «сальзами». Немало грязевых вулканов имеется и в Аля-
тах. В зороастризме, по преданию, дух зла Ахриман («Авеста») был
заключен в вулкане, который ассоциировался с вечным огнем. Климат
Гобустана сухой субтропический. В 1966 году создан Гобустанский
Государственный историко-художественный заповедник. С течением
веков под воздействием подземных толчков, солнца, ветра, атмосфер-
ных осадков от краев пласта известняка откалывались глыбы. При-
рода сотворила замысловатые кружевные узоры и сотовые
поверхности скал. Все наскальные рисунки обращены в сторону моря
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на восток. «Ана-зага» - «мать-убежище» (всего около 20-и пещер).
Здесь имеются естественные источники воды. Гобустанские находки
можно разделить на три группы: наскальные рисунки, артефакты, эпи-
графические надписи. Наскальные рисунки тематически разнооб-
разны – изображения человека и рисунки животных. Артефакты – их
более 160 тыс. культово-мемориальные сооружения, предметы быта
и обихода. Эпиграфические свидетельства: латинская надпись 1 в.н.э.,
надписи арабским алфавитом (средневековье). (4, с.11)

Большой интерес представляет изображение на горе Беюк-даш
быка с веревкой на шее – именно в период «неолитической револю-
ции» человек приручает животных.

Положение мужчины становится приоритетным. Началась эпоха
патриархата. Изображение дельфина говорит о том, что Каспийское
море было частью всемирного океана, а Каспийское и Черное моря
были объединены и назывались Сарматским морем. Петроглифы Го-
бустана – своего рода образное письмо. Одной из самых ранних форм
религии – был тотемизм – представление, что все члены одного рода
происходят от определенного животного – тотема. Выделялись пле-
мена охотников, рыбаков, мореплавателей, сборщиков. Сцены – кон-
ной и пешей охоты позволяют предположить, что в пещерах древний
человек совершал магические ритуалы - танцы и заклинания, чтобы
околдовать животное. Кружочки, высеченные на животных – имели
таинственное значение: по представлению древних охотников – они
обеспечивали удачную охоту. Суеверный страх человека перед гроз-
ной природой вызвал потребность поклоняться ей. Возникает ритуал
жертвоприношений. Божественное происхождение дождя – дарую-
щую жизнь – сделало его эмблемой чистоты. В магических ритуалах,
направленных на вызывание дождя, в танце заклинания дождя то-
паньем ногами, имитировало стук падающих на землю капель. Кру-
говые танцы и хороводы, символически изображали циклические
движения солнца и луны. Древний человек призывал на помощь не-
видимые силы космоса. Вблизи подскальных убежищ Гобустана об-
наружено большое количество камней с отверстиями. Они с
древнейших времен играли роль своеобразного амулета. Круглое от-
верстие, по преданию, дверь в мир небесный. Существовали и раз-
личные «настольные» игры (подобие шашек) – это разбитые на
рельефные квадратики поля. Имеет место текст фарсидской надписи
13 – 14 вв.: «Имад Шаки (был здесь) молился и ушел». После слова
«молился» высечен кружок, «мюхюр» - взятый в Кербеле кружок свя-
той глины, который использовался при намазе: к нему прикладыва-
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лись лбом. Суфийские дервиши (мистики -отшельники) неслучайно
избрали позже Гобустан местом своего обитания: сакральная аура
(энергетика) этой земли очень подходила их мировоззрению). После
смерти – места их захоронений почитались священными – пирами, на
которых сохранились эпитафии. Наличие петроглифов в Гобустане –
очередное свидетельство – древних истоков искусства «страны
огней». Древние наскальные изображения – нашли свое отражение и
в орнаментах – ковров – это силуэты оленей, мистические знаки,
тамга (тотемные родовые знаки) и на кялагаи – тонких шелковых на-
циональных головных платках. Солярные и астрономические знаки
окружают нас в каменной резьбе – архитектурного декора. Приготов-
ленная, когда-то в чашечных углублениях пища (молочная) суще-
ствует и в настоящее время в кулинарии южных регионов и
называется «согач» или «гогуртмач». В современных жилищах мно-
гих районов Азербайджана на стенах домов можно увидеть на веревке
оберег от дурного глаза и камень с отверстием. Обрядово-ритуальный
танец «яллы» символ гобустанских петроглифов, непременный атри-
бут церемоний празднования – весеннего равноденствия «Новруз бай-
рамы». До сих пор у местных жителей Гобустана – обязательным
ритуалом является свадебная процессия – на Беюкдаш – для совер-
шения обряда поклонения горе…

Многие из древних верований Гобустана дошли до наших дней.
Например, в засушливых и песчаных поселках Апшеронского полу-
острова (Сураханы, Фатмаи, Герадил и д.р) сохранились и действуют
капища, где проводят обряды – по вызыванию дождя и соблюдением
всех необходимых ритуальных церемоний. «Гез мунджуг» («бусинка
от сглаза») – осталась нам в наследство с тех далеких времен, а та-
лисман создавал магическую связь между его владельцем и символи-
ческой силой, которую он в себе содержал. (5, с.,18)

Аналоги петроглифов имеются (правда более поздних) – в раз-
личных частях земного шара – в Африке, Индии, Европе, Америке. В
средние века недалеко от Гобустана проходили караванные пути, име-
лись караван сараи (Сангачал, построен при Ширваншахе Халлилу-
лахе I). Наскальные рисунки - -информационный код, когда еще не
было еще письменности.

В 2007 году Гобустанский заповедник включён в список Всемир-
ного Культурного наследия ЮНЕСКО. «Любой древний камень с ис-
торической датой, надписью или изображениями является
окаменевшим сердцем когда-то живого человека – творца…» Эти
слова народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна очень хорошо
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подходят к одному из интереснейших памятников национального
культурного наследия – петроглифам Гобустана. (5, с.17)

Основные качества, которые символизируют камень во многих
древних культурах - постоянство, сила и целостность. В настоящее
время как известно, развивается не нефтяной сектор. Одним из прио-
ритетов является туризм. Интенсивно развивается туристическая ин-
фраструктура. Для этого в Азербайджане имеются все предпосылки
– девять из одиннадцати климатических поясов планеты, богатая
флора и фауна, Каспийское море, древние памятники истории и т.д.

Гобустан - одно из самых посещаемых нашими гостями - тури-
стами мест в Азербайджане. Динамично развивается также и внут-
ренний туризм. Постоянными посетителями Гобустана являются
школьники, которые в реальной ситуации знакомятся с богатой исто-
рией Азербайджана и формируются в духе любви к Родине. 
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Political and legal analysis of the Khojaly genocide

Политической и правовой анализ Ходжалинской Трагедии

Abstract: Azerbaijan’s way of development passed over the past
eleven years, undoubtedly, accompanied by the expansion of its foreign
policy. Therefore, it should be noted that the number one foreign policy
issue of Azerbaijan’s foreign policy is the solution of the Armenian-Azer-
baijani Upper (Nagorno) Garabagh conflict. Armenia interested in contin-
uing the conflict and demonstrating non-constructive position is trying to
distract the international community from the essence of the issue with
politicizing Khojaly Genocide committed by them against Azerbaijanis in
1992. However, Azerbaijan diplomacy preached the truth about Khojaly
all over the World over the past eleven years and it is continuing today.
When we look at the legal side of the issue, we can notice that the Armen-
ian government officials committed the Khojaly genocide have not been
subject to criminal prosecution.The promotion and recognition of Khojaly
genocide, the Azer baijani government’s foreign policy, the dynamic devel-
opment of relations with international organizations and political-legal ap-
proach are under the spotlight in the article.

Key words: Conflict, crime, international law, genocide, international
organizations, foreign policy, the South Caucasus.

Резюме: Пути развития, пройденном Азербайджанской Респуб-
лики, несомненно, сыграли большую роль в расширении и внешней
по литики за последние одиннадцать лет. По этой причине необходимо
отметить, что, стоящий перед внешней политикой Азербайджана, во-
просом номер один это вопрос урегулирования Армяно-Азер -
байджанского Нагорно-карабахского конфликта. Заинтересованная в
продолжении конфликта Армянская сторона демонстрирует не -
конструктивную позицию, политизируя совершивших Ходжалин ский
геноцид против азербайджанцев в 1992 году и пытается отвлечь вни-

190

Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы

Tourism and hospitality studies



мание международной общественности от сути вопроса. Несмотря на
это, за последние одиннадцать лет Азербайджанская дипломатия про-
пагандировала правду о Ходжалах во всех уголках мира. Работа про-
должается и сегодня. Смотря на юридическую сторону вопроса,
совершившие Ходжалинский геноцид предста вители нынешней вла-
сти Армении остаются без привлечения к уголовной ответственности
перед международного права. В статье были взяты основы политико-
правового подхода пропаганды в направлении признания Ходжалин-
ского геноцида, динамичного развития отношений с международными
органи за циями проводимой внешней политике правительством Азер-
бай джана и достигнутые результаты в этом направлении.

Ключевые слова: Преступление геноцида, международное
право, международные организации, внешняя политика, Южный Кав-
каз, конфликт.

Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı cinayətlərinin tarixi yüz ildən artıq
bir dövrü əhatə edir “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 mart 1998-
ci il tarixli prezident fərmanda 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953, 1988-
1994-cü illərdə azərbaycanlılara qarşı sistemli şəkildə soyqırımı cinayətlə-
rinin törədildiyi xüsusi vurğulanmışdır. Tarixən “Şərq məsələsi”nin tərkib
hissəsi kimi formalaşdırılan “Erməni məsələsi” 1988-ci ilin fevral ayından
başlayaraq Azərbaycan Respublikasının tərkibində fəaliyyət göstərən
keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində yaşayan və fəaliyyət
göstərən bir qrup erməni separatçılarının səyi ilə yenidən qızışdırıldı,
Ermənistandan və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisindən əhali milli,
etnik və dini mənsubiyyətinə görə qovulmağa, öldürülməyə və ən qəddar
cinayətlərə məruz qalmağa başladı. Etiraf edək ki, 1992-ci il fevralın 26-
da törədilən “Xocalı soyqırımı” bütün bu cinayətlər içərisində xüsusilə ağır
ictimai təhlükəliliyi və dəhşətləri ilə erməni faşizminin iç üzünü açmaq
baxımından daha səciyyəvi mahiyyət daşıyır. 1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə xüsusi qəddarlıqla törədilmiş Xocalı faciəsi iki yüz ilə
yaxın müddətdə erməni Şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara
qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı
siyasətinin davamı, ən qanlı səhifəsidir. (1, 35)

Xocalı qətliamı Ermənistanın Dağlıq Qarabağı işğal etmək məqsədilə
apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı
törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin miqyasca ən dəhşətlisidir. Tarixi
abidələri ilə fərqlənən, Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mühüm
əhəmiyyət kəsb edən qədim mədəniyyətə, strateji önəmə malik Xocalı ray-
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onu erməni separatizminin, şovinizminin qurbanı olmuşdur. Çoxları belə
hesab edir ki, Dağlıq Qarabağa erməni işğalının 1988-ci ildən hesablanır,
ancaq bizim fikrimizcə bu hadisələr 1984-cü ildən başlayıb. O zaman
Stepanakert adlanan Xankəndi rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi
Qriqoryan və DQMV daxili işlər idarəsinin rəisi Ağacanyan Əsgəran ray-
onunun Pirənəçi kəndində yerli azərbaycanlılara qarşı əsl qəddarlıq
nümayiş etdirib, insanları vəhşiliklə qırdılar, kəndi yerlə-yeksan etdilər. Bu
hadisədən sonra onu törədənlər cəzalandırılmadı və heç bir tədbir
görülmədi. Bu hadisədən sonra cəzalanmayan ermənilər rahatlaşaraq Topx-
ana hadisələrini törətdilər. (2, 11)

SSRİ dağıldıqdan sonra müstəqillik qazanmış Ermənistan Respub -
likası dövlət səviyyəsində terroru dəstəkləyərək, terrorçuluğu təcavüzkar
siyasətinin əsas vasitələrindən birinə çevirmişdir. Çoxsaylı faktlar,
məhkəmə materialları sübut edir ki, Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı, o
cümlədən nəqliyyat vasitələrində törədilən terror aktları Ermənistan höku -
məti tərəfindən maliyyələşdirilərək, bu ölkənin xüsusi xidmət orqanları
tərəfindən həyata keçirilmişdir. 

90-cı illərin əvvələrində Ermənistanın rəsmi dairələri «Daşnaksüt -
yun», ASALA, MAQ, «Erməni birliyi», «Erməni Azadlıq Cəbhəsi» və
digər məşhur erməni terror təşkilatları fəallarının reabilitasiyası məqsədi
ilə genişmiqyaslı kampaniyaya başlamış, onlara sığınacaq verməklə
yaşayış və fəaliyyətləri üçün şərait yaratmış, müvafiq maliyyə dəstəyi
göstərmişlər.(3, 58-62)

Faciənin xronikasi: Erməni silahlı dəstələrinin Xocalıya hücümunu
şəhərin əlverişli, strateji mövqeyi ilə əlaqələndirmək olar. 7000 əhalisi olan
Xocalı Xankəndindən 10 km cənub-şərqdə, Qarabağ dağının sisiləsində və
Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşirdi. Qarabağda -
kı yeganə aeroport da Xocalıda idi. Bu faktı ABŞ-ın Karnegi Fondunun
proqram direktoru, Qarabağ üzrə tanınmış britaniyalı ekspert Tomas de
Valla müsahibə verən Ermənistanın hazırki prezidenti Serj Sərkisyanla
müsahibədə açıq-aşkar görmək olar. Xocalı faciəsinin iştirakçısı olan
Sərkisyan müsahibəsində deyir: “Xocalı bir vaxtlar bütün Qarabağı çox
bezdirirdi, çünki orada aeroport var idi, Ermənistanla yeganə əlaqəmiz hava
nəqliyyatı ilə idi, çünki orada OMON var idi, orada nə isə araşdırırdılar,
insanları həbs edirdilər.”

Xocalı şəhəri 4 yaşayış məntəqəsinin—Xocalı, Qaladərəsi, Dərələyəz,
Həsənabad kəndlərinin birləşməsindən yaranmışdı. 1988-ci il hadisələrinə
qədər Xocalının 1000 nəfərə qədər sakini vardı. Xocalı şəhərinin ümumi
sahəsi 160,2 ha idi. Şəhər Xankəndindən 14 kilometr aralıda—şimal-qərb
tərəfdə yerləşirdi. 1992-ci ilin noyabr ayına kimi, yəni Xocalı ermənilərin
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tam mühasirəsinə düşənə qədər şəhərdə 5800-5900 nəfər adam yaşamışdı.
Bu şəhərdə Özbəkistandan qovulmuş 54 Məhsəti türkü, Ermənistandan
yaşayış yerlərini məcburi tərk etmiş 80, Qarabağın müxtəlif yerlərindən
qovulmuş 210 və respublikanın digər yerlərindən köçmüş 50 ailə də
məskunlaşmışdı. (4, 18-21)

1991-ci ilin noyabrında keçmiş SSRİ DİN qoşunları Dağlıq Qarabağ -
dan çıxarıldıqdan sonra Xocalıya quru yolla gediş-gəliş tam kəsilmiş. əlaqə
ancaq “AZALAERO-nun vertolyotları vasitəsilə həyata keçirilmişdir.
1992-ci il yanvarın 28-də Ağdam-Şuşa marşrutu ilə uçan vertolyot ermə -
nilər tərəfindən vurulduqdan sonra Xocalı şəhəri ilə bu əlaqə də kəsilmişdir.

Yanvarın 2-dən şəhərə elektrik enerjisi verilməsinin qarşısı alınmışdı.
Şəhəri yalnız adi atıcı silahları olan yerli özünümüdafiə dəstələri qoruyur-
dular. Əlbəttə, bu qüvvələr ən müasir hərbi texnika ilə təchiz edilmiş,
əvvəlcədən xüsusi hazırlıq keçmiş silahlı birləşmələrə müqavimət göstər -
məyə qadir deyildilər. Fevralın ikinci yarısından başlayaraq Xocalı
Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən tam mühasirəyə alınmışdı. Dinc
sakinlərin dəstələr halında və ya təklikdə mühasirədən çıxmaq üçün gös -
tərdiyi bütün cəhdlərin qarşısı alınırdı. Bu faktı amerikan jurnalisti Tomas
Qols təsdiqləyərək yazırdı: “Xocalıda telefonlar işləmirdi. Orada heç nə
işləmirdi. Elektrik enerjisi, yandırmaq üçün neft yox idi. Su gəlmirdi. Kə -
nar dünya ilə Xocalını birləşdirən yalnız hər səfərində təhlükə ilə üzləşən
vertolyot idi. Xocalının ətrafdan təcrid olunması gecə düşdükcə daha çox
hiss olunurdu. Səhər isə hərəkətsiz, bir yerdə dayanmış insanları gördüm.
Ətrafda vaxt keçirmək üçün nə çayxana, nə də restoran var idi.” (5, 118)

Araşdırmalarımız zamanı məlum olur ki, “Asala” terror təşkilatına
məxsus hərbi düşərgədə təlim görmüş 26 nəfərlik mütəşəkkil qrup artiq yan-
var ayından Xankəndində idilər və 366 -ci polkun komandiri Yuri Zar -
viqarovun razılığı ilə Xocalı üzərinə hazırlanan hücum planında iştirak et mək
üçün hazır idilər. Əməliyatda 366-ci polkun Artileriya divizyonu, Zenit
artileriyası, Tank rotası, 23 ədəd PDM-i, ruslardan ibarət 463-cü əlahiddə
kimyəvi mühafizə hissəsi, 909 saylı Əlahiddə kəşfiyat batalyonu iştirak
etmək üçün hazırlanmış idi. 1992-ci il 23 yanvarında 366-cı polkun 194 nəfər
ləzgi, tatar, qazax ,özbək və ürək qızdırmadıqları digər müsəlman əsgərlərini
tərxis etmişlər. Tərxis olunmuş hərbiçilərin yerini isə Fransa, ABŞ, Liviya
və sair kimi ölkələrdə fəaiyyət gostərən terrorçular idilər. (6, 49-52)

2005-ci ildə ABŞ- San-Fransisko şəhərinin “The Sardarabad Collec-
tive” nəşriyyatı tərəfindən İSBN -10: 1850436355 (İSBN “İnternational
Standard Book Number” termininin abreviaturasıdır. İnternational Standard
Book Number – yəni Kitab Nömrəsinin Beynəlxalq Standartı) kodu altında
müəllifi Markar Melkonyan olan “Mənim qardaşımın yolu” adlı 344
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səhifəlik kitab nəşr edilir. Kitabın naşiri   London və Nyu-York şəhərində
mərkəzləri olan I.B. Tauris nəşriyyat şirkətdir. Kitabın 210-cu səhifəsində
müəllif Xocalı barədə yazır: “Xocalını 40 nəfərdən ibarət omon dəstəsi və
sayı 60 – 200 arasında olan döyüş təcrübəsi zəif yerli özünümüdafiə dəstəsi
qoruyurdu. O, Xocalıya çatan kimi bir neçə saat əvəl baş vermiş qırğının
bütün məqamlarını və təfərruatlarını bir araya yığmağa çalışırdı.Təxminən
gecə saat 11-də 2000 nəfərdən ibarət erməni silahlıları üç tərəfdən Xocalıya
yaxınlaşdılar, bununla onlar yerli əhalini şərqdə yerləşən açıqlığa qaçmağa
vadar etdilər. Səhər fevralın 26-da xocalılılar şərq tərəfdə olan təpəliyin
zirvəsinə çatdılar və aşağı hardasa 6 mil məsafədə, Ağdam istiqamətində
düşməyə başladılar.(7, 22-25)

Məhz həmin o təpəciklərin arasında onları ermənilər qarşılayır və
insanları güllələyirlər. Xocalı şəhərinə hücum əməliyyatına 366-cı alayın
zabitləri Seyran Ohanyan (hazırda – işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ
bölgəsində Ermənistan Respublikasının yaratdığı oyuncaq qurumun
“müdafiə naziri”), Yevgeni Nabokix, Valeri Çitçyan rəhbərlik etmişlər.
Dinc əhaliyə qarşı soyqırımı cinayətlərində fəal iştirak etmiş alayın hərbi
qulluqçularının, habelə digər cinayətkarların bir çoxunun adları bu gün
Azərbaycan tərəfinə məlumdur.

Xocalıya hücum zamanı “Strela-10” raket qurğusundan istifadə edilib.
Bu raketin tərkibində olan kimyəvi maddələr düşdüyü yerdə uzun zaman
zəhərlənmənin qalması səbəbilə bu silahın döyüş zamanı tətbiq olunma -
ması ilə bağlı 1973, 1982, 1984, 1985-ci illərdə imzalanan konvensiyalara
imza atmasına baxmayaraq Xocalıda istifadə edən Ermənistan hələ də
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ciddi xəbərdarlıq almayıb. 

İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, erməni silahlı qüvvələri Xocalı
şəhərinə quldurcasına gecə saat 22 radələrində basqın etmişdir. Əvvəlcə
şəhəri şiddətli artilleriya atəşinə tutmuşlar. Sonra isə çoxsaylı ağır tanklar,
PDM və zirehli transportyorlar vasitəsilə şəhərə daxil olmuşlar. Evlərində
yatmış dinc əhalini vahiməyə salaraq vəhşicəsinə məhv etməyə başlamışlar.
Bu zaman qadın, uşaq və ya qocaya aman vermədən qarşılarına çıxanı atəş
yağışına tutaraq tank, PDM və digər texnika altına salaraq əzmiş, məhv
etmişlər. Xocalıya hücuma hazırlıq fevralın 25-də axşam 366-ci alayın
hərbi texnikasının döyüş mövqelərinə çıxması ilə başlanılmışdı. Şəhərə
hücum toplardan, tanklardan, “Alazan” tipli zenit toplardan 2 saatlıq
atəşdən sonra başlandı. Xocalıya üç istiqamətdən hücum aparıldığından
əhali Əskəran istiqamətində qaçmağa məcbur olmuşdu. Tezliklə aydın
olmuşdur ki, bu məkrli hiylə imiş. Naxçıvanik kəndi yaxınlığında əhalinin
qarşısı erməni silahlı dəstələri tərəfindən kəsilmiş və onlar gülləbarana
tutulmuşlar. (8, 9-16)
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Mühasirədən çıxmağı bacarmış dinc sakinləri yollarda,meşələrdə
pusqu quran erməni hərbçiləri xüsusi amansızlıqla qətlə yetirmişlər.
Azğınlaşmış cəlladlar insanların başlarının dərisini soymuş, müxtəlif
əzalarını kəsmiş, körpə uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların
qarınlarını yarmış, adamları diri-diri torpağa basdırmış və ya yandırmış,
cəsədlərin bir qismini minalamışlar.

Xocalı hadisəsi qətliamdır, yoxsa soyqırım?
Bu günə qədər mətbuatda bu iki anlayışdan sıx-sıx istifadə edilsə də

onların qarşılıqlı müqayisəsinə rast gəlinməmişdir. Lakin qeyd edilən
anlayışların fərqinə varmadan bəzi mətbuat işçiləri hadisəni qətliam,
digərləri isə soyqırım kimi qiymətləndirməkdədirlər. Əslində bu 2 anlayış
həm etimologiyasına, həm də hüquqi qiymətinə görə bir-birindən fərqli
anlayışlardır. Cinayət qanunvericiliyində bu məfhuma uyğun xüsusi maddə
də nəzərdə tutulmuş (AR CM, 105ci maddə) və qeyd edilmişdir ki,
soyqırım əlamətləri olmadan əhalini bütövlükdə və qismən məhvetmə
əməli əhalini məhvetmə cinayəti kimi qiymətləndirilir. Soyqırım isə
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində başqa bir maddə ilə (103-
cü maddə) tövsif edilir və göstərilir ki, hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini
qrupa, bir qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədi ilə
qrup üzvlərini öldürmə, qrup üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər vurma və
ya onların əqli qabiliyyətinə ciddi zərər vurma, qrupun bütövlükdə və ya
qismən fıziki məhvinə yönəlmiş yaşayış şəraiti yaratma, qrup daxilində
doğumların qarşısını almağa yönəlmiş tədbirləri həyata keçirmə, bir qrupa
mənsub olan uşaqları başqa qrupa keçirmə soyqırım cinayətinin tərkibini
yaradır. Xocalı hadisəsini törətmiş ermənilərin əməlləri cinayət
məcəlləsinin məhz bu maddəsi ilə tövsif edilməlidir. Xocalıda ermənilərin
törətdikləri qətliam hərəkətlərində sülh və insanlıq əleyhinə olan, müharibə
cinayətlərinin tərkibləri - Azərbaycan Respublikası CM-in 103 (soyqırımı),
104 (soyqırımın törədilməsinə təhrik etmə), 105 (əhalini məhv etmə), 107
(əhalini deportasiya etmə və məcburi köçürmə), 112 (beynəlxalq hüquq
normalarına zidd azadlıqdan məhrum etmə), 113 (işgəncə), 115 (müharibə
qanunlarını və ədaləti pozma), 116 (silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq
humanitar hüququ pozma), 117 (silahlı münaqişə zamanı cinayətkar əmr
vermə), 118 (hərbi soyğunçuluq) cinayətlərinə yol verildi. (9, 3-6)

Ermənilərin törətdiyi bu mənfur hadisə kütləvi informasiya
vasitələrində ətraflı işıqlandırılaraq beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə
çatdırılsa da, ona bu günə qədər lazımi hüquqi qiymət verilməmişdir.

Xocalı faciəsinin hüquqi tərəfi: Dünya təcrübəsi tam təsdiq edir ki,
Xocalı qətliamını törədənlərin cinayət işinə Azərbaycanın Xocalı ərazisi
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üzrə ağır cinayətlər məhkəməsində baxıla bilər. Çünki Xocalı soyqırımı
Azərbaycan ərazisində, keçmiş Azərbaycan vətəndaşları olan ermənilər
tərəfindən, Azərbaycan vətəndaşı olan azərbaycanlılara və məhsəti türklə -
rinə qarşı törədilmişdir. Bu, milli və beynəlxalq hüququn tələblərinə tama -
milə müvafiqdir. Çünki universal yurisdiksiya prinsipinə görə genosid və
başqa beynəlxalq cinayət törətmiş şəxsləri mühakimə etmək Azərbaycanın,
onun istintaq və məhkəmə orqanlarının borcudur. Ölkədə bu proses hüquqi
qiymət aldıqdan sonra Azərbaycanın səlahiyyətli orqanlarının vəsatətləri
əsasında Xocalı soyqırımı üzrə, yaxud ümumiyyətlə, Ermənistanın və ya
onun separatçı qüvvələrinin, hərbçilərinin azərbaycanlılara qarşı həyata
keçirdikləri sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlərə görə xüsusi səlahiy -
yətli Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yaradılması da mümkündür.
Çünki Azərbaycan tərəfi tam olaraq sübut edə bilər ki, Xocalı soyqırımında
ermənilərin törətdikləri əməl nəyinki Genosid elecede Beynəlxalq human-
itar huququn(International Humanitarian Law) 4-cü Cenevrə konvensiya -
sını və Əlavə olunmuş 77-ci il Protokolunun maddələrini pozur. Eyni
zamanda Beynəlxalq humanitar hüquq (“Haaqa hüququ”) döyüş aparılma -
sının qadağan olunmuş metodları da Xocalı hadisəsi zamanı kobudcasına
pozulmuşdur. Xocalıda baş verən qanlı hadisələri təhqiq etmək üçün
yaradılmış istintaq qrupu 181 nəfərin cəsədini məhkəmə-tibbi ekspertiza
etmişdir. Məlum olmuşdur ki, ölənlərin əksəriyyəti yaxın məsafədən
güllələnmiş, əsasən baş nahiyə-sindən vurulmuş, 2 yaşından 15 yaşınadək
uşaqları, qadınları güllələmişlər. Meyitlərin başı, qulaqları kəsilmiş, gözləri
çıxarılmış, kəllələri dağıdılmış, başlarının dərisi soyulmuş, qadınlara
təcavüz edilmiş, bir çox meyitlər eybəcər və tanınmaz hala salınmışdır.
(10, 135-139)

Azərbaycan Respublikasının qaldırdığı vəsatət BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təmin edilməlidir. Mövcud nizanmanə və
prosedurlar daxilində və beynəlxalq hüququn tələbləri əsasında Xocalı
soyqırımı üzrə xüsusi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi yaradılarsa, həmin
məhkəmədə məsələyə mahiyyəti üzrə baxılıb təqsirli şəxslərin layiqincə
cəzalandırılmaları təmin edilə bilər. Bunun üçün bütün hüquqi əsaslanmalar
da var və bunu Belçika Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Jan-Pol Mur-
man da təsdiq edib. OŞ, qeyd edib ki, eyni formalı məhkəmələr Kosova,
Livan, İraq və digər ölkələrdə olan soyqırımlarla bağlı yaradılıb. Onun
sözlərinə görə, belə məhkəmələrə beynəlxalq ekspertlər cəlb olunmalı,
araşdırmalar aparılmalı, müvafiq qərarlar qəbul edilməlidir. Bəşəriyyətə
qarşı belə cinayətləri törədənlər tapılmalı və cəzalandırılmalıdır. Jan-Pol
Murman deyib ki, bu cür cinayətləri törədən şəxslərin hansısa dövlət
tərəfindən dəstəklənməsi, himayə olunması bu qəbildən olan cinayətlərin
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gələcəkdə yenidən baş verməsinə səbəb olur.
Eyni zamanda biz BMT-nin Baş katibi Kofi Annanın Stokholmda 24

yanvar 2004-cü ildə beynəlxalq konfransda çıxışınını da BMT TŞ-na
müraciət edəndə əlimizdə əsas tuta bilərik.

Xocalı soyqırımı beynəlxalq cinayət kimi: “...Beləliklə, Xocalı
şəhərində etnik azərbaycanlılara qarşı törədilmiş hərəktlər beynəlxalq
hüquqi sənədlərə uyğun olaraq genosid kimi qiymətləndirilir və beynəlxalq
hüququn prinsiplərinə uyğun olaraq insanlıq əleyhinə cinayət hesab olunur
və məsuliyyətli şəxslərin cəzalandırılması nəinki Ermənistanın vəzifəsidir,
həmçinin bütün dünya ictimaiyyətinin vəzifəsi hesab olunur. Çünki genosid
real mövcud olan və praktiki olaraq bütün hallarda sülhə təhlükə hesab
edilir. Onunla güclü və birləşmiş siyasi cəhdlərlə mübarizə aparmaq
lazımdır, xüsusi hallarda isə hərbə də müraciət etmək lazımdır...”

Belə ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə beynəlxalq cinayət
baş vermiş ölkədə xüsusi olaraq beynəlxalq cinayət tribunalları yaradılması
praktikası var.

Çox güman ki, TŞ-nin qərarı ilə xüsusi tribunal yaradılması mümkün
olduğu üçün (törədilmə vaxtı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yarandığı
vaxtdan əvvələ düşsə belə) oxşar qaydada iş Beynəlxalq Cinayət
Məhkəməsinə də verilə bilər fikri formalaşıb. Hər bir halda, istər
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə verilməsi üçün, istərsə də xüsusi cinayət
tribunalı yaradılması üçün TŞ-nin qərarı ilə Xocalı cinayəti beynəlxalq
qurum vasitəsilə mühakimə edilə bilər.  
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Nehrəmdə NOVRUZ Bayramı

Novruz holiday in Nehram

Праздник Новруз в селе Неграм

Abstract: The history of Novruz holiday begins from the BC predat-
ing. Nehram village is one of the ancient settlements of Azerbaijan. Novruz
holiday preserve its initial form which usually held in the Nehram village.
Villagers are preparing to Novruz holiday one month ago. Peoples clean
houses until the holiday, which is calling “tidy up a house” in Nehram.
Holiday celebrations were holding in the oldest place in Chaylaq. It seems
there are different traditions, which are differentiating from the different
regions of Azerbaijan holiday celebrations. All male relatives send gift,
which is calling holiday gift to female relatives in holiday day. There are
other traditions like Yeddilevin, bag throwing, Khanbazama, Gorush, train
game, which played with egg, and special holiday cake which is “Ichli
cake” are can be example.

Key words: Novruz holiday, Nehram village, Khanbazama, Yed-
dilevin, Gorush, Bag throwing, Train game, Gift sending, Holiday gift. 

Резюме: История праздника Новруз углубляется корнями к эпохе
до нашей эры. Село Неграм также является одним из самых древних
жилых поселений Азербайджана. Праздник Новруз, проведённый в
селе Неграм, сохранил свою первоначальную форму. Жители села за
месяц готовятся к празднику Новруз. До наступления Новруза люди
должны убирать в домах, это в Неqраме называется “ev tökmək” (ге-
неральная «уборка дома»). Праздничные торжества проводились в
самом древнем квартале Чайлаг. В отличие от других регионов Азер-
байджана на праздничных торжествах мы видим различные обычаи
и традиции. В день праздника все родственники-мужчины отправляют
женщинам родственницам так называемый Праздничный пай (Bayram
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payı). К другим традициям и обычаям можно отнести Yeddiləvin, Бро-
сание мешочков (торбы), Украшение Хана (Xanbəzəmə), Встреча,
Сыгранная яйцами Игра Гатар (Поезд), и особенный праздничный на-
чинённый пирожок.

Ключевые слова: Праздник Новруз, село Неграм, Украшение
Хана (Xanbəzəmə), Yeddiləvin, Встреча, Бросание мешочков (торбы),
Игра Гатар (Поезд), отсылание праздничных лакомств, сямяни, све-
чей, хончи соседям и друзьям, одаривание праздничной «долей» (Но-
вруз пайы).

Nehrəm kəndi son dövrlərə qədər etnik baxımdan təmiz türk etnosuna
məxsus insanların yaşadığı çox azsaylı yaşayış məskənlərimizdən biridir.
Elə məhz buna görədir ki, türkə məxsus bir çox gələnək və görənək
Nehrəmdə bu gün də yaşadılmaqdadır. Bu gələnək və görənəklərə Kiçik
və Böyük Çillələri, körpə uşaq diş çıxararkən hədik bişirilməsini
(Nehrəmdə hədik qoymaq deyirlər), heyvan doğduğu zaman ilk südündən
Bulama deyilən bir süd məhsulunun hazırlanmasını, gənclərin evlənməsi
və toy şənliklərindəki bir çox gələnək və görənəylər, bir çox oyunları
(müxtəlif aşıq oyunları, düz oyunları, dirədöymə, uzuneşşək, ənzəli və b.),
Xıdır bayramını, Novruz bayramını və s. göstərə bilərik. Bu gələnək və
görənəylərin ən dəyərlilərindən biri də Novruz bayramı idi. F. Qasımzadə
“Novruz-bahar bayramı kitabında “ bizim uzun müddət Novruzu yaddan
çıxarmağımız, onu qorxa-qorxa qeyd etməyimiz, demək olar ki,
keçirmədiyimiz, rəsmi dairələrdə bu sahədə biganəlik, laqeydlik, süstlük,
passiv mövqe tutmağımız o yerə gətirib çıxarmışdı ki, Novruzun bizim
deyil…fikrinə gəlmişdilər” (1, s. 11) deyir. Amma çox qəribədir ki, F.
Qasımzadənin nəzərdə tutduğu dövrlərdə Nehrəmdə Novruz bayramı hər
zaman necə keçirilibsə eləcə keçirilirdi. Düzdü həmin dövrdə F.
Qasımzadənin də qeyd etdiyi kimi rəsmi dairələrin biganəliyi, laqeydliyi
vardı, hətta bəzən Novruz bayramı əleyhinə-geriliyin əlaməti, keçmişin
qalığı, dinin təbliğatı və s. damğalarla təbliğat aparılır, bayramın
keçirilməsinə maneələr törədilir, bayram günü rəsmi qeyd olunmadığından
işdən qalanlara ciddi cəzalar verilir, şənliklərin keçirilməsi müxtəlif yol-
larla əngəllənirdi. Amma yenə qeyd edirəm ki, bütün bunlara baxmayaraq
Nehrəmdə Novruz bayramı yüz illərdən gələn gələnək və görənəyə uyğun
şəkildə çox yüksək səviyyədə keçirilirdi. Çox üzücü haldır ki, F.
Qasımzadənin dediyi SSRİ-nin ən güclü vaxtlarında belə yüksək səviyyədə
keçirilən Novruz bayramının 2000-ci ildən başlayaraq Nehrəmdə
keçirilməsinin qarşısı alındı. Çox acıdır ki, diktatura dövrü deyilən kom-
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munist rejimində, imperiya əsarətində olduğumuz dönəmdə keçirilən No-
vruz bayramına bağımsızlıq dövründə qadağa qoyulur. F. Qasımzadə qeyd
edir ki, “Bayramlar çox qədimdən, eramızdan da əvvəl məlum olan və daim
keçirilən mədəni hadisədir, mədəniyyətin ilk formalarındandır.” (1, s. 9)
F. Qasımzadənin bu fikirlərinin dəyərini qeyd edərək vurğulamaq istərdim
ki, bu gün ətrafımızda yaşayan bütün xalqlar tərəfindən xalqımıza məxsus
bir çox dəyərli maddi və mənəvi mədəniyyət örnəklərinin, bütövlükdə ta-
riximizin mənimsənilməsi, əlimizdən alınması cəhdlərinin çoxaldığı bir
vaxtda tariximizin və mədəniyyətimizin ayrı-ayrı sahələrinin, bir çox
yemək, musiqi aləti və oyunlarımızın öyrənilməsi baxımından əvəzsiz bir
qaynaq olan Novruz bayramının keçirilməsinə laqeyd münasibət
mədəniyyətimizə və tariximizə göz dikən xalqların dəyirmanına su
tökməkdir. F. Qasımzadə fikirlərini belə davam etdirib deyir: “Onlar (bay-
ramlar-B. Q) social-mədəni (daha çox social-bədii) və social-siyasi feno-
men, ictimai həyatın və estetik mədəniyyətin təzahürü kimi kompleks
xüsusiyyətlərə malikdir, tarixilik və məntiqilik baxımından sistem halında,
hərtərəfli öyrənilməli, dialektik inkişaf zəminində tədqiq və təhlil
olunmalıdırlar. Biz əvvəl bunu əsas götürməliyik ki, bayramlar, ayin və
mərasimlər kütlələri tərbiyə etməyin mühüm vasitələrindəndir” (1, s. 9).
Dinin, həm də İslam dinindəki Şiə təriqətinin Cəfəri məhzəbinin çox güclü
olmasına baxmayaraq türkə xas bir çox keyfiyyətlərin, eyni zamanda
gələnək və görənəyin Nehrəmdə son dövrlərədək həlledici üstünlüyə sahib
olmasını bu fikirlərin təsdiqi kimi qəbul edərək, Nehrəmdə keçirilən
Novruz bayramının mütəxəssislər tərəfindən ciddi araşdırılmasının vacib-
liyini vurğulayaraq, əhalidə milli təfəkkürün və dövlətçilik bağlarının
güclənməsinin vacibliyi baxımından Nehrəmdə Novruz bayramının
yenidən, əvvəllər olduğu kimi tarixi formada və coşğulu keçirilməsinin
bərpa olunacağına ümid edirik. 

F. Qasımzadə qeyd edir ki, “ Novruz bayramı mərasimlərindən elələri
var ki, onlar məhz bizim diyarda-Azərbaycanda… icra olunur” (1, s. 34).
Mən bu fikirlə tam razı olmaqla yanaşı qeyd etmək istəyirəm ki, Nehrəmdə
keçirilən Novruz bayramının da Azərbaycanın başqa yerlərində keçiriliən
Novruz şənliklərindən müəyyən fərqli cəhətləri var. Bu fərqli cəhətlərdən
bir neçəsini sadalayaq:

1. Nehrəmdə həm axır çərşənbə günü, həm də Novruz bayramı günü
bayram kimi qeyd edilir.

2. Axır çərşənbə günü səhər tezdən bütün kişi qohumlar (babalar, ata,
evi ayrı olan oğullar, evi ayrı olan qardaşlar, əmilər və dayılar) bütün qadın
qohumlara (nənələrə, anaya, evi ayrı olan qızlara, bacılara, qardaşların
qızlarına, bacıların qızlarına və s.) bayram payı göndərir.
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3. Bayramın son nəticəsi və ən böyük şənliyi olaraq “Xanbəzəmə”
mərasimi keçirilirdi.

4. Novruz bayramı günü “Xanbəzəmə” mərasiminə hamı təzə geyinib
gedirdi.

5. Nehrəmdə Novruz bayramı günü həm də görüş günü adlanır. 

Axır çərşənbə
F. Qasımzadə “Novruz-bahar bayramı” kitabında qeyd edir: “ kiçik

çillə fevralın 20-də qurtarır. Bundan sonra Novruza qədər davam edən aya
“boz ay” (havalar tez-tez dəyişdiyindən) və ya “ala çillə”… deyilir” (1, s.
27). Nehrəmdə isə bu dövrə “bayram ayı” deyirlər. Hər yerdə olduğu kimi,
Nehrəmdə də bayram ayı girəndə bütün evlərdə səməni qoyulur. Fevral ayı
başlayandan əhali Novruz bayramına hazırlaşmağa başlayır. Camaat axır
çərşənbəyə qədər evini və həyət-bacasını tərtəmiz təmizləyir, bütün
yuyulası şeyləri yuyur, silinəsi şeyləri silir, həyətdə yır-yığış edir və yolu-
yolağanı tərtəmiz süpürür. Ev-eşiyin bu cür təmizlənməsinə Nehrəmdə “ev
tökmək” deyilir. Bu “ev tökmə” işində qonşular və yaxın qohumlar bir
birinə köməklik edir. Çünki, evin başdan ayağa, iynədən düyməyə tökülüb
yuyulması, silinməsi və yığışdırılması çox ağır və çətin işdi. “Ev tökmə”
işi axır çərşənbəyə qədər mütləq qurtarmalıdır. Çünki, Nehrəmdə belə bir
söz (bu həm də inamı ifadə edir) var, deyirlər “axır çərşənbə günü Çeşəmbə
xatun (güman ki, Çərşəmbənin deyiliş və ya təhrif olunmuş formasıdır)
gəlib bütün evləri gəzir. Kimin evini pinti və çirkli görsə tüpürüb gedir”.
Ç. Daimi qeyd edir ki, “Mifin gerçək olub olmaması əsas deyildir, əsas
məsələ onun nə məqsədlə, hansı niyyətlə yaradılmasıdır 4, s. 10). Bu
miflərdən biri də Nehrəmdə keçirilən Novruz bayramında yuxarıda qeyd
etdiyimiz “Çeşəmbə xatun”dur. İnama görə Çeşəmbə xatunun tüpürdüyü
evdə il boyu xeyir-bərəkət olmaz, işlər xeyirliyə getməz. Eyni zamanda
evin bütün üzvləri də axır çərşənbəyə qədər-bazar ertəsi günü mütləq
yuyunmalıdır. Burda da inam belədir ki, Çeşəmbə xatun çirkli və pinti evə
tüpürdüyü kimi, çirkli və natəmiz bədənə-adama da tüpürür. Çeşəmbə xatu-
nun tüpürməsi isə həmin adamın il boyu işlərinin düz getməməsinə və
uğursuzluğuna səbəb olur. Novruz bayramının ən vacib gələnəylərindən
biri də axır çərşəmbədən əvvəl camaatın öz əzizlərinin qəbirlərini ziyarət
etməsidir. M. Kazımoğlunun “Ordubadda Novruz bayramı” məqaləsində
“Ata-baba kultu” (3) F. Qasımzadənin isə “ata-baba ruhuna ehtiram” (1, s.
23) adlandırdığı bu gələnək də Nehrəmdə xüsusi bir tərzdə qeyd edilir.
Belə ki, axır çərşəmbədən əvvəlki son cümə axşamı günü 15 yaşdan yuxarı
bütün kişilər, cümə günü isə 12-yaşdan yuxarı bütün xanımlar sadəcə öz
yaxınlarının deyil, eyni zamanda kimsəsizlərin, qəriblərin və varisi
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olmayanların da qəbirlərini ziyarət edir, onların qəbri üstə Quran oxutdurur,
dualar edir. Bununla yanaşı Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi
Nehrəmdə də müxtəlif şiriniyyatlar-şəkərbura, paxlava və müxtəlif adda
şirin kökələr bişirilir. Amma Nehrəmdə bütün bunlarla yanaşı
Azərbaycanın başqa yerlərində bişirilməyən, içi soğan qızardılması,
qovrulmuş umac və cəvizdən hazırlanan, forması şəkərburaya oxşasa da
dadı tamam fərqlənən bir kökə də bişirilir ki, buna “içli kökə” deyilir. Çox
ləzzətli olan bu kökə bayramdan bir həftə on gün qabaq olmaqla o qədər
çox bişirilir ki, həm yaxın qohum-qonşuya verilir, həm də bayramdan bir
həftə, on gün sonra da yeyilir. Çox qəribədir ki, şəkərburanı, paxlavanı və
s. şiriniyyatları və kökələri ilin başqa vaxtlarında və əlamətdar günlərdə
bişirən nehrəmlilər içli kökəni Novruz bayramından başqa vaxt bişirmir.

Camaat hər bir çərşəmbəni və bayramı çox səbrsizliklə gözləyir. Axır
çərşəmbəni, sonda isə Novruz bayramını ölçüyəgəlməz sevinc, fərəh, coşqu
və şadyanalıqla keçirirdi. Hər çərşəmbə bütün həyətlərdə və məhəllələrdə
tonqal (Nehrəmdə bu tonqala bacabaca və ya hallabaca deyirlər) yandırılır.
Böyüklü-kiçikli, qadınlı-kişili, hətta ayağa durmaq imkanı olan xəstələr
belə hallabacanın yanına gələr, “ağırlığım, uğurluğum, (bəzən dərdim,
bəlam sözlərini də əlavə edirlər) düş (və yaxud tökül) bu odun üstünə”
deyərək mütləq üç dəfə tonqalın üstündən tullanardı. Hər çərşənbə əhali
böyük şadyanalıq edərdi. Axır çərşənbə isə daha çox təmtəraqla keçirilərdi. 

Hələ fevralın əvvəlindən bayrama hazırlıq başladığı üçün hər bir ailə
az da olsa mütləq cəviz, fındıq, şabalıd, badam, xurma, kişmiş, mövüz,
iydə, innab, müxtəlif meyvə qaxlarından və s. (çox ailə kişmiş, mövüzü və
qaxları özü hazırlayır, iydə və innabı isə həyətindən yığır, imkansız qohum-
qonşuya da verərdi) alır. Çox maraqlıdır ki, Novruz bayramı
ensiklopediyasının ön söz yerində Məhərrəm Qasımlı qeyd edir ki,
Azərbaycanın bir sıra bölgələrində (Ordubad, Təbriz, Urmiya və s.) ilaxır
çərşəmbə “Yeddiləvin bayramı” adı ilə tanınır (2, s. 6). Axır çərşəmbənin
Yeddiləvin bayramı adlandığı yerlərdən biri də Nehrəmdir. Axır çərşəmbə-
Yeddiləvin bayramı Nehrəmdə çox təm-təraqlı keçirilirdi. Yeddiləvin
bayramının vacib görənəylərindən biri budur ki, yaxın qohumlar hamısı
birlikdə nişanlı qıza və ya təzə gəlin köçənə xüsusi dəm-dəstgahla pay
aparırlar. Axır çərşəmbə günü nişanlı qız üçün aparılan paya “tabaq
aparmaq” və ya “yeddiləvin aparmaq” deyilir ki, bir müddət sonra qız
tərəfdən cavab olaraq “pay yeri” (yəni pay gətirilən qablardakı payın yerinə
qoymaq anlamında) deyilən cavab hədiyyə göndərmə görənəyi (adəti) var.
Bu “pay yeri”ndə qız tərəf oğlan tərəfdən bütün pay gətirilənlərə və qohum-
qonşuya paylamağa çatacaq qədər “bəy kokəsi” adalanan kökə və adi şirin
kökə olmaqla iki cür kökə bişirir, eyni zamanda bəyə, onun ailəsinə və pay
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gətirənlərə xələt (Nehrəmdə qoyulan və ya verilən hədiyyəyə xələt deyilir)
qoyur. Nehrəmdə Yeddiləvin bayramının ən əsas görənəyi isə yuxarıda
qeyd etdiyim kimi kişi qohumların qadın qohumlara pay göndərməsidir.
Axır çərşənbə günü aparılan bütün bu paylar “Yeddiləvin” payı adlanır.
“Yeddiləvin” payında yuxarıda qeyd etdiyim nemətlərlə yanaşı pay
göndərilən ailənin hər bir üzvünə xələt (öncədən onu deyim ki, qoyulan
pay da, verilən xələt də həmin adamın imkanına uyğun olur. Xələt əsasən
geyim, geyim elementləri, parça, müxtəlif ev əşyası və ya qiymətli bəzək
elementi olur) qoyulur. Bu “Yeddiləvin” payı göndərmənin əsas məqsədi
yaxınları yad eləməkdirsə, digər məqsədi də budur ki, bayram günü (son
çərşəmbə də Nehrəmdə bayram günü sayılır) hər bir evdə, hər bir ailədə
mütləq bu nemətlərdən olsun və hamı Novruz bayramı günü bayram
şənliyinə-Xanbəzəmə mərasiminə təzə geyinib gedə bilsin. “Yeddiləvin”
payı aparana mütləq və mütləq xələt verilir. Bu xələt pay aparanın özünə
olmaqla yanaşı hər hansı ailə üzvünə və yaxud ev üçün də ola bilər.
Hədiyyə əsasən geyim (corab, dəsmal, köynək, yaylıq, don tikmək üçün
parça və s.), kiçik ev əşyası və mütləq boyanmış yumurta olur. Bu
boyanmış yumurtaya Nehrəmdə “bayram yumurtası” deyilir. Yeri
gəlmişkən qeyd edim ki, Nehrəmdə ilk çərşəmbədən başlayaraq uşaqlar
yumurta döyüşdürməyə başlar ki, buna da Nehrəmdə “yumurta oynamaq”
deyilir. Yumurtanın digər yumurtalara görə bərk və ya boş olduğunu bilmək
üçün onu dişə vururlar. Yumurtanın dişə vurulmasına “dadmaq” deyilir.
Yumurtanın bərkliyini isə yumurtanı dadarkən çıxardığı səsə görə təyin
edirlər. Elə buradaca qeyd edim ki, M. Kazımoğlunun “Ordubadda Novruz
bayramı” (3) məqaləsindən görürük ki, Nehrəmdə və Ordubadda keçirilən
Novruz gələnək və görənəylərinin bir çoxu, o cümlədən yumurta
döyüşdürmə, görüşə getmə, Xanbəzəm və s. az fərqlə eynidir. Son
çərşəmbəyə qədər oynanan yumurtalar adətən boyanmamış və çiy olur.
Amma son çərşəmbədə isə yalnız boyanmış və bişmiş yumurta oynayırlar.
Tək-tək yumurta oynamaqla yanaşı bir də çox adamla çoxlu sayda yumurta
oynamaq var ki, bu oyuna da Nehrəmdə “Qatar oynamaq” deyilir. Oyunun
adı oyun zamanı bütün yumurtaların sıra ilə-qatar kimi düzülməsindən
götürülüb. Oyunçular sıra ilə qatara düzülmüş yumurtaları bir başdan
növbə ilə götürüb döyüşdürürlər. Uduzan sıranı pozmamaqla yeni yumurta
götürür, udan isə yumurtasını dəyişdirmədən (çünkü udana yumurtasını
dəyişdirmə haqqı verilmir və udan da dadıb bildiyi bütün yumurtasını
bilmədiyi yumurta ilə dəyişməz) oyunu davam etdirir. Ən sonda kimin
yumurtası bütöv qalıb, qırılmayıbsa bütün yumurtaları-“Qatar”ı həmin
adam udmuş sayılır. Deyək ki, otuz ədədlik bir qutu yumurtanı (mütləq
deyil ki, yumurtanın sayı otuz olsun. Əsas odur ki, oyunçu sayına görə heç
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olmasa hər oyunçu üçün ən az üç yumurta hesablanmış olsun) beş nəfər
“Qatar” oynayır. Bu zaman ola bilər ki, oyunçulardan bir neçəsi yeddi və
ya səkkiz yumurta oynasın, biri isə yalnız bir yumurta oynasın. Bu vəziyyət
oyunçular arasında heç bir narazılıq yaratmaz və oyun qaydalarına da tam
uyğundur. “Qatar” oyununda oynanılan yumurtalar boyanmamış və çiy
olur. “Qatar”ı udan oyunçu udduğu yumurtaları evinə apara, ucuz qiymətə
(qırıq olduğu üçün bu yumurtalar bütün yumurtadan ucuz olur) sata və ya
kiməsə hədiyyə verə bilər. Amma “Qatar”ı udan şəxs “Qatar”ı udduğu
yumurtanı-yəni sonda bütün qalmış yumurtanı satmaq istəsə bu yumurta
digər bütün yumurtalardan baha satılır.

Azərbaycanın bir çox yerlərində “qapı pusdu”, “qulaq falı” və s. ad-
lanan görənəyə (adət) Nehrəmdə “açar salma” deyilir və bu axır çərşəmbə
günü edilir. Axır çərşəmbə günü axşam camaat, əsasən də nigaranlığı olan-
larla gənc qızlar və oğlanlar hərə bir açar götürər, istənilən bir evin qapısı
arxasında yaxud da evlərə yaxın olan, gediş-gəliş çox olan dörd yol
ayrıcında açarı ayağı altına qoyaraq hər hansı bir insanın danışığına ya da
ilk eşidəcəyi sözə görə ürəyində niyyət tutar. Axır çərşəmbə gününün “açar
salma” olduğunu bildiyi üçün həmin axşam hamı bəd söz danışmaqdan
çəkinər, sorunlardan söhbət açmaz, açar salanın razı qalması, xoş ovqatda
köklənməsi, arzularının həyata keçməsi və niyyətinin qəbul olması üçün
xoş söz söyləməyə, deyib-gülməyə, zarafatlaşmağa çalışar.

Novruz bayramının əsas görənəylərindən biri də Novruz bayramı
ensiklopediyasında da qeyd edildiyi kimi qurşaqsallama, papaqatmadır (2,
s. 25). Ən çox papaqatdı kimi tanınan bu görənəyə Azərbaycanın müxtəlif
yerlərində şalsallama, qurşaqsallama və ya qurşaqatdı deyilir (2, s. 153).
Maraqlıdır ki, El-oba oyunu xalq tamaşası kitabında qurşaqatdı (6, s. 59)
və şalsallama (şalsallamanın başqa adının şalsallatdı olduğu qeyd edilir)
(6, s. 256) görənəyi axır çərşənbə günü keçirilən “bajabaja” (?) oyununun
bir başqa növü adlandırılır. Novruz bayramı ensiklopediyasından belə
aydın olur ki, bu görənək əvvəllər şalsallama və ya qurşaqsallama şəklində
olub. Ustad Şəhriyar “Heydər babaya salam” poemasında da bu görənəyi
çox gözəl təsvir edib:

Bayram idi, gecəquşu oxurdu,
Adaxlı qız bəy corabın toxurdu,
Hər kəs şalın bir bacadan soxurdu,
Ay nə gözəl qaydadı şal sallamaq,
Bəy şalına bayramlığın bağlamaq.
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Şal istədim mən də evdə ağladım,
Bir şal alıb tez belimə bağladım,
Qulamgilə qaçdım, şalı salladım,
Fatma xala mənə corab bağladı,
Xan nənəmi yada salıb ağladı. (5, s. 41)

Amma ensiklopediyadan da anlaşıldığına görə sonradan yaşayışdakı
və məişətdəki dəyişikliklər hesabına bu görənək papaqatdıya çevrilib (2,
s. 25). Çox maraqlıdır ki, ensklopediyada vurğulanan yaşayış və ya məişət
dəyişikliklərindən əvvəl də, sonra da Nehrəmdə nə şalsallama, yaxud
qurşaqsallama, nə də qurşaqatdı və ya papaqatdı olub. Nehrəmdə damların
üstündə kürsü (yaxud buxarı) bacaları olan evlər yetmişinci illərin sonuna
qədər dururdu. Amma heç vaxt Nehrəmdə bacadan şalsallama və ya
qurşaqsallama olmayıb. Nehrəmdə heç vaxt papağı da qapı ağzına qoymaz
və ya atmazdılar (son dövrlər olsa deyə bilmərəm). Maraqlıdır ki, axır
çərşəmbə günü icra olunan bu görənək Nehrəmdə “torba atma” adlanır.
Əvvəllər müxtəlif yeyinti məhsullarının-meyvə qaxlarının, alça qurusunun,
kişmişin, mövüzün, lobyanın, noxudun, qurudulmuş göyərtilərin və s.
saxlanması üçün parçadan balaca kisələr, torbalar hazırlanırdı. Nehrəmdə
şalsallama, qurşaqsallama, qurşaqatma və ya papaqatma olmadığından
gənclər və uşaqlar bunun əvəzinə bu torbanı atırdı. Ailələr isə atılan torbanı
heç vaxt boş qaytarmaz, mütləq içinə azdan-çoxdan bir miqdar bayram
payı-yeddiləvin qoyurdu. 

Bildiyimiz kimi Azərbaycanın bir çox yerlərində axır çərşəmbə günü
aş bişirilir. Azərbaycanın çox yerində “aş” kimi tanınan bu xörəyə
Nehrəmdə “plov” deyirlər və “plov”u Nehrəmdə axır çərşənbə günü yox
bayram axşamı, yəni martın 20-də bişirirlər. Bayram axşamı bişirilən bu
“plov”dan da yenə ən yaxın kişi qohumlar (ata, evi ayrı olan oğullar və
qardaşlar) qadın qohumlara (anaya, evi ayrı olan qız övladlara və bacılara)
pay göndərirdilər. Bu payın üstünə əgər “Yeddiləvin”də xələt qoyulubsa,
yaddan çıxan bir şey olmayıbsa əlavə heç nə qoyulmazdı. Pay aparana isə
yalnız bayram yumurtası verirdilər.

Xanbəzəmə
Növruz bayramında Nehrəmdə keçirilən tədbirlərin ən maraqlısı və

coşğulusu Xanbəzəmə mərasimidir. Xanbəzəmə mərasimi də Novruz
bayramı ensiklopediyasından aydın olduğu kimi Azərbaycanın bir çox
yerlərindəki Xanbəzəmədən həm keçirilmə zamanına, həm də mahiyyətinə
görə fərqlənir. Belə ki, ensklopediyadan aydın olur ki, Xanbəzəmə
mərasimi Azərbaycanın başqa bölgələrində axır çərşəmbə günü keçirilir
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(2, s.98), Nehrəmdə isə Xanbəzəmə mərasimi bayramının ilk günü-martın
21-də keçirilir. Nehrəmdə keçirilən Xanbəzəmə mərasimi bəlkə də
xalqımızın tarixi, mədəniyyəti, dövlətçiliyi, idarəetmə sistemi ilə yanaşı
bir çox digər gələnək və görənəyini itib-batmaqdan qoruyan, özündə
yaşadan və milli özünüdərkə xidmət edən ən böyük folklor nümunələrindən
biridir. Amma ensklopediyadan aydın olur ki, Azərbaycanın başqa
bölgələrində bu mərasim daha çox Xanın aşağılanması ilə əyləncə xarakteri
daşıyır (2, s. 6). 

Xanbəzəmə mərasimi qeyd etdiyimiz kimi, bayramın ilk günü, yəni
martın 21-də səhər saatlarında keçirilir və təxminən üç-dörd saat davam
edir. Xanbəzəmə mərasimi keçiriləcək meydan əvvəldən bəzədilir. Xan
üçün hamının görə biləcəyi hündür bir yerdə xüsusi taxt qurulur. Taxt həm
xalı-xalçalarla bəzədilir, həm də taxta Novruzun bütün nemətlərindən
istifadə olunmaqla düzəldilmiş gözəl xonçalar düzülür. Meydanın başqa
bir hissəsində isə yenə hamının görə biləcəyi bir sahədə çalğıçılar,
pəhləvanlar və Novruz bayramının simvolu olan kosanın və keçəlin
fəaliyyəti üçün yer müəyyənləşdirilir. Yuxarıda qeyd etdim ki, Novruz
bayramı günü xəstələri və yenicə gəlin köçmüş xanımları (xatırladım ki,
Nehrəmdə təzə gəlinlər yeni evliliyin yaratdığı xoş ovqat pozulmasın və
gözə gəlməsin deyə bir neçə gün ailə üzvlərindən başqa heç kimin üzünə
çıxmazlar) çıxmaqla hamı Xanbəzəmə mərasimində iştirak edir və mütləq
təzə geyinib gəlirdi. Məncə bu sadəcə bayram olduğu üçün deyil. Çünki,
yalnız bayram olduğu üçün hamı təzə geyinmiş olsaydı o zaman digər
bayramlarda (Ramazan bayramında, Qurban bayramında, sovet
bayramlarında və yaxud da toy mərasimlərində) da təzə geyinmə halı
olardı. Amma çox qəribədir ki, Xanbəzəmədən başqa heç bir bayram və
şənlikdə əhalinin hamısının təzə geyinmə halı olmur. Məncə burda əhalinin
hamısının təzə geyinməsi, əsasən Xanın görüşünə daha səliqəli, daha gözəl
görünümdə gəlməklə, Xana hörmət, ehtiram və sevgi ilə bağlıdır. Buradaca
qeyd edim ki, hamı bütün işlərini, hətta bayramın ən mühüm görənəyi olan
“görüş”ü belə təxirə salaraq, sonraya saxlayaraq Xanbəzəmə mərasiminə
gəlir. 

Sovet dövründə bizə bəy və yaxud xanın yaraşıqsız, yöndəmsiz,
mədəniyyətdən və insanlıqdan uzaq, yekəxana, ədalətsiz, hər işi öz istəyinə
və xeyrinə həll edən, çox zalım, qəddar və insafsız, həddən atrıq riyakar
və yalançı, pulgir, acgöz və tamahkar olduğu aşılanırdı. Çox acınacaqlı
haldır ki, bu gün də bəy və xan haqda yaradılan təsəvvür sovet dövründə
aşılanandan fərqli deyil. Novruz bayramı ensiklopediyasında da Xan
qaraqabaq, əlində balta olan cəlladları ilə qəddar təsvir olunur və sonda da
aşağılanaraq suya basılar (2, s. 6-99). Ancaq qəribədir ki, Nehrəmdə
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keçirilən Novruz bayramındakı Xanbəzəmə mərasimində isə Xan bütün
yuxarıda dediklərimizin əksinə təqdim olunur.

1. Xan olaraq kəndin ən boy-buxunlu, qollu-biləkli, enlikürək,
yaraşıqlı və gur səsli kişilərindən biri seçilirdi.

2. Xan çox alicənab, ağıllı, yer-yurd bilən, ədalətli, qorxmaz, gözü-
könlü tox, əliaçıq, kimliyindən asılı olmayaraq hamıya diqqətli və
həssas, yüksək mənsəb sahiblərinə, ətrafındakılara və yaxınlarına
qarşı çox ciddi və qətiyyətli, rəiyyətə-camaata qarşı cox səbrli,
mehriban və qayğıkeş kimi təqdim olunur. 

3. Xana qarşı camaat hörmət-izzət göstərir. Mərasimin sonunda isə
Xanın taxtdan salınması zamanı da heç kim xana qarşı hörmətsizlik
etmir. Xan öz dövrünün sona çatdığını düşündüyündən
hakimiyyətini təhvil verir və ətrafı ilə birlikdə meydandan ayrılır. 

Burda bir neçə məsələni qeyd etmədən keçmək olmaz. Məsələnin bir-
incisi odur ki, bəs bu mərasimin senarisini, təşkilatçılığını kim və ya kimlər
edirdi? Çox maraqlıdır ki, burda nə kağız üzərində senari yazılırdı, nə də
ayrıca zallarda məşqlər edilirdi. Bu mərasimin senarisi xalq tərəfindən
xalqın yaddaşına yazılıb. Mərasimin ən gözəl senarisi xalqın gələnəyi və
görənəyidir. Camaat bu mərasimə o qədər hazır idi ki, bəzən çayxanada,
bəzən camaatın toplaşdığı kənd içində, bəzən isə o ərəfədə olan toyda
məsələ müzakirə olunar, qərar verilərdi. Ən son variantda isə bayrama
dörd-beş gün qalmış əvvəlki illər Xanbəzəmə mərasimində iştirak
edənlərdən biri uyğun bildiyi adamları bir yerə toplar, məsləhət-məşvərət
edər, öz aralarında iş bölgüsü aparıb dağılışardılar. İş tapşırılan adam isə
bütün məsuliyyəti ilə öhdəsinə götürdüyü işi ləyaqətlə yerinə yetirməyə
çalışar və başqalarından yardım istəməkdən, məsləhət almaqdan
çəkinməzdi. Xanın necə seçilməsi də maraqlıdır. Xanın kim olması üçün
əvvəllər Xan olmuş adamlarla, bu mərasimdə yaxından iştirk edənlərlə və
nüfuzlu adamlarla məsləhətləşmələr aparılar ümumi rəyə uyğun bir nəfər
seçilərdi. 

Xanbəzəmə mərasimi Nehrəmin ən qədim məhəlləsi olan Çaylaq
məhəlləsində keçirilərdi (1990-cı ildən əhalinin çoxluğu nəzərə alınaraq
bu mərasim kəndin stadionunda keçirilirdi). Çaylaqda kəndin bütün əhalisi
toplaşıb Xan üçün qurulmuş səhnəni üzük qaşı kimi əhatəyə alaraq Xanın
gəlişini gözləyərdi. Yuxarıda qeyd edtik ki, Xan üçün xüsusi taxt qurulurdu.
Meydanın bir tərəfində çalğıçılar Cəngi və müxtəlif çoşğulu musiqi çalır,
güləşən, daş oynadan, ağırlıq qaldıran pəhləvanlar (bəzən isə kəndirbazlar
da), kosa, keçəl və təlxəklər öz məharətlərini göstərərək camaatda əsl
bayram ruhu, bayram coşğusu yaradırdı. Xan əsl xan geyimində, başında
börk, faytonda və yaxud ən gözəl atın üstündə şux oturaraq, qürurlu
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görkəmdə, vəzir, vəkil və əyanları ilə birlikdə, xüsusi mühafizə dəstəsinin
(xatırladım ki Xanın ətrafında olanların hamısı həm milli, həm də tutduğu
mövqeyə uyğun geyimdə olur. Mühafizə dəstəsində olanlar da Xana
yaraşan şəkildə milli geyinmiş say-seçmə cavanlardan təşkil edilir)
əhatəsində meydana gəlir. Xan meydana gələndə hər yerdən alqışlar, Xana
sevgi və hörmət bildirən müxtəlif şüarlar səslənir. Xan taxtına keçənədək
qulaq batıran alqış səsləri və sevgi şüarları ilə gurlayan meydan Xanın
taxtına oturması ilə bir andaca səssizliyə qərq olur. Hamı səssizcə,
tərpənmədən Xanın hərəkətlərini izləyir. Xan əyan-əşrəfinə, ətrafındakılara
kimsənin duymayacağı şəkildə müəyyən tapşırıqlar verdikdən sonra ayağa
qalxır. Xan ilk öncə hamının eşidəcəyi uca səslə əhalini salamlayaraq
bayramını təbrik edir, onlara xoş arzularını bildirir. Təbrikdən sonra Xan
əhalinin ondan bir istəyinin olub-olmadığını soruşur. Bununla yanaşı vəzir-
vəkilinə (vəkil əsasən qazı, məhkəmə vəzifəsini yerinə yetirir) də əhalinin
vəziyyəti ilə maraqlanmağı tapşırır. 

Baxmayaraq ki, bu bir şənlikdir və Xan da qanuni baxımdan heç bir
səlahiyyət sahibi deyil, ancaq çox qəribədir ki, kimliyindən asılı olmayaraq
hamı Xana tabe olar, Xanın bütün tələb və göstərişlərinə xüsusi hörmət və
ehtiramla əməl edər, onun verdiyi cəzaları qəbul edirdi. Xan əhalinin
şikayət etdiyi rəsmi səlahiyyət sahiblərini-kənd icra nümayəndəsini,
bələdiyyə sədrini, məktəb direktorlarını, baş həkimi, iş adamlarını və s.
(əvvəllər kənd sovetinin sədrini, olxoz sədrini, ferma müdirini, anbardarı,
mağaza müdirlərini, hətta rayonda işləyən vəzifəlilərdən şənlikdə iştirak
edənləri belə) həm camaatın şikayətinə görə, həm də ona çatan məlumatlara
görə, bunların heç biri olmadıqda isə onlardan vəziyyətlə bağlı məlumat
almaq, yaxud da onların fikir və məsləhətlərini öyrənmək üçün hüzuruna
çağırar, onlardan hər hansı məsələ ilə bağlı məlumat alar, onlarla
məsləhətləşər, ehtiyac olduğu halda isə onları cərimələr, cəzalandırar ya
da mükafatlandırardı. Təsadüfi cığallıq etmək istəyən və yaxud da şənliyi
daha da coşdurmaq məqsədi ilə Xanın çağrışına getməkdən boyun qaçıran
olanda isə xüsusi cəza dəstəsinin üzvləri-fərraşlar həmin adamı 1-1.5 metr
uzunluğunda çubuqlarla şallaq vura-vura Xanın hüzuruna gətirərdilər.
Həmin adamın cəzası və cəriməsi könüllü gələnlərin, ya da çağışa
uyanların cəzasından və cəriməsindən ağır olurdu. Hər bir şikayətdən,
yaxud dinləmədən sonra Xan çalğıçılara, daş qaldıran və güləşən
pəhləvanlara, bəzən olduqda isə kəndirbazlara öz məharətlərini
göstərmələri üçün müəyyən tapşırıqlar verərdi. Hamının Xana tabe olduğu
halda kosa, keçəl və təlxəklər bütün hərəkətlərində və danışıqlarında tam
sərbəst olurdular. Onlar hətta istədikləri vaxt Xanı yamsılaya, onu
məsxərəyə qoya, tənqid edə və ona irad tuta bilrərdilər. 
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Xanbəzəmə mərasimində vergi, yardım, cərimə və girov adıynan
yüksək mənsəb sahiblərindən, imkanlı şəxslərdən və könüllülərdən bəzən
böyük miqdarda pul toplanırdı. Burdaca qeyd edim ki, könüllü olaraq
Xanın hüzuruna gələrək yardım edənləri, vergi verənləri və Xana pay
gətirənləri Xan mütləq mükafatlandırır, onlara xonçalarda olanlardan
müəyyən hədiyyələr verirdi. Xüsusi olaraq onu vurğulamaq istəyirəm ki,
kimliyindən asılı olmayaraq hər bir adamın Xana gətirdiyi payın, verdiyi
yardımın, verginin və cəzanın məbləği əyanlardan biri, əsasən vəkil
tərəfindən uca səslə hamıya bildirilirdi. Sonda isə Xan yığılan bu pulların
böyük hissəsinin kəndin imkansız ailələrinə, bir qisminin isə mərasimin
keçirilməsində əziyyət və xərc çəkənlərə paylanmasını təmin edirdi. 

Yuxarıda qeyd etdik ki, Xan yüksək mənsəb sahiblərinə, öz ətrafına
və yaxınlarına qarşı çox ciddi və qətiyyətlidir. Əgər şənlikdə hər hansı bir
adam Xana vəzirinin, vəkilinin və ya hər hansı bir yaxınının ədalətsizlik,
haqsızlıq, saymazlıq, tərəfbazlıq etdiyini, yaxud da onu incitdiyini desə
həmin adam ən azından hamının qarşısında tənbeh olunacaq, amma
şahidlərlə sübut etsə həmin adam ağır cəza alacaq və böyük miqdarda
cərimələnəcəkdi. 

Şənlikdə ağırlıq qaldırma, daş oynatma və güləş yarışması keçirilirdi.
Bu yarışmaların hər biri Cəngi və yaxud digər coşğu yaradacaq musiqinin
müşayəti ilə olurdu. Mərasimdə əsasən təbil, nağara, qarazurna, bəzən isə
saz, tar və kamançadan istifadə edilirdi. 

Görüş
Nehrəmdə Novruz bayramının ən gözəl görənəklərindən

(adətlərindən) biri də görüşdür. Görüş günü hər bir evdə süfrə açılır və
Novruz bayramına aid bütün nemətlərdən bu süfrəyə düzülür (bu süfrə
əvvəllər yerə sərilirdi, son zamanlar isə süfrə əvəzinə masa üzərinə
düzülür). Nehrəmdə bayram günü, yəni martın 21-i səhər tezdən-saat
səkkizdən kəndin bütün cavanları öncə qonşuluqda, sonra isə tayfada olan
yaşlıları, ağsaqqal və ağbirçəyləri görməyə gedir. Bu görüşlər yaş
ardıcıllığı ilə davam edir. Adətən cavanların və orta yaşlıların (əsasən 30-
50 yaşı olanlar) qonşuluqadakı və tayfadakı ağsaqqal və ağbirçəylərlə
görüşü Xanbəzəmə mərasiminə qədər qurtarır. Bu ona görə belədir ki, əlli
yaşdan yuxarıların görüşünə gələnlər çox olduğu üçün onlar evdən çıxa
bilmir və daha böyük yaşlıların görüşünə Xanbəzəmədən sonra, daha
böyük yaşlılar isə özlərindən böyüklərin görüşünə sonrakı günlər gedir.
Görüşünə gedilən kişidirsə ona əsasən ya tək bir alma, ya da alma ilə yanaşı
bir cüt də corab aparılır, qadındırsa o zaman görüş hədiyyəsi olaraq bir cüt
corab, bir köynək, bir yaylıq (adi yaylıq, kələğayı və ya xud yun şal deyilən
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böyük yaylıq da ola bilər), müxtəlif geyim (üst köynəyi (kofta), oyma) və
ya parça aparılır. Görüşə gedən kişidirsə o evin kişisinə bir alma, xanımına
isə yuxarıda qeyd etdiyimiz hədiyyələrdən birini aparır və evdə olan digər
adamlarla bayramlaşarkən isə şirinlik olsun deyə bir neçə konfetlə
bayramlaşır. Görüşə gedən xanım olduqda isə o adətən evin kişisinə corab,
evin xanımına yuxarıda qeyd etdiyimiz hədiyyələrdən birini və evdə olan
körpələrə isə corab, yaxud geyim və boyanmış yumurta aparır, evdə olan
digər adamlarla isə heç bir hədiyyə vermədən bayramlaşır. Əgər görüşə
gələn xanımdırsa və onun balaca (15 yaşa qədər) uşağı varsa ev sahibləri
həmin uşağa bir hədiyyə qoyur (uşaq oğlan olduqda adətən mütləq
boyanmış yumurta da qoyulur). Novruz bayramı günü Nehrəm kəndində
hər bir kişi qarşısına çıxan tanıdığı bütün kişi cinsinə məxsus insanlarla
şirinlik olsun deyə bir neçə konfet verməklə bayramlaşır. Əgər yaşlı bir
adamın qarşısına çıxan uşaq və ya yeniyetmədirsə adətən belə hallarda
yaşlılar konfet verərək bayramlaşır. Həmçinin də xanımlar bayram günü
qarşılarına çıxan tanıdıqları bütün xanımlarla əli boş olsa belə mütləq
bayramlaşırlar. Bayramlaşarkən isə biri “bayramın(ız) mübarək” dediyi
halda digəri “yüz (yaxud da neçə belə) belə bayram görə(siz)sən” deyə
cavab verir. Nehrəmdə kəndin böyüklüyünə, tayfaların böyüklüyünə və
qonşuların və tayfanın hamısının bir birinin bayram görüşünə getdiyinə
görə bu bayramlaşmalar bəzən bayramdan bir həftə, hətta on gün sonraya
qədər davam edir. 
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Qərəzsiz elmi müzakirə həqiqəti üzə çıxarmağın yeganə yoludur

Бескорыстная дискуссия единственный путь к справедливости

Selfless discussion the only way to justice

Резюме: В статье излагается мнение о некоторых спорных ана-
томических терминах, окоренившихся в существующих учебниках и
пособиях, опубликованных на Азербайджанском языке, о непонятных,
запутанных выражениях и мыслях и необходимости их исправлений.

Указывается на неадекватные реакции, равнодушное отношение
соответствующих лиц и органов к позитивным попыткам, сделанным
на пути устранения указанных погрешностей.

Диктуется о необходимости бескорыстной, справедливой на-
учной дискуссии на страницах прессы для решения данного вопроса.

Ключевые слова: спорные анатомические термины, пороки из-
ложения мысли, органы, системы, средостения, справедливая дискус-
сия, этика научной дискуссии.

Abstract: The article presents a review of some controversial anatom-
ical terms, rooted in existing textbooks and manuals, published in Azer-
baijani language about obscure, confused expressions and thoughts, and
the need to correct them.

Indicates the inadequacy of the reaction, the indifferent attitude of the
persons and bodies in positive attempts made on the way to eliminate these
errors.

Dictates the need disinterested, fair scientific debate in the press to
address this issue.
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Elm və texnikanın müxtəlif sahələrinə aid anlayışların dəqiq isti-
lahlarla ifadə olunmasının əhəmiyyəti və zəruriliyi barədə müxtəlif
mənbələrdə geniş söhbətlər açılır. Məntiqə görə, söz də bir mənada canlıdır;
siyasi, iqtisadi elmi baxışlar dəyişdikcə, sözlər də dəyişilir, təkmilləşir, yeni
istilahlar meydana çıxır. Odur ki, daima terminoloji mənbələrin də
yeniləşməsi və təkmilləşməsi zərurəti yaranır.

Təcrübə göstərir ki, bu məsələyə diqqət zəiflədikdə, onun vacibliyi
unudulduqda, mətbuat orqanlarına, siyasi – yox, elmi mənada “senzura”
götürüldükdə müvafiq ixtisas sahələrinin dilində pərakəndəlik, hərcmərclik
meydana çıxır. Məhz, bununla əlaqədar olaraq, son onilliklərdə elmi
əsərlər, tədris vasitələri, kütləvi mətbuat,radio,televiziya və s. informasiya
mənbə-lərində tibbi, o cümlədən anatomiya terminlərinə qarşı müşahidə
olunan soyuqqanlılıq bizi hədsiz narahat etdiyindən, vaxtilə elmi-tibbi
mətbuatda müzakirə xarakterli bir yazı ilə çıxış etdik (3).

Təəssüf ki, müvafiq mənbələrdən ünvanımıza bəzi şifahi hiperreak-
siyalar eşidilsə də, yazılı heç bir “refleks” alınmadı. Bundan 10 il sonra
həmin mövzuya aid “Azərbaycan Tibb jurnalı”nın redaksiyasına təqdim
etdiyimiz “Bir daha mübahisəli anatomik terminlər barədə”– adlı yazının
çapına isə, bilavasitə “maraqlı” olan şəxslər tərəfindən “veto” qoyulması
barədə şifahi məlumat aldıq: guya, məqalədə hansısa mötəbər mütə -
xəssislərin fikirləri təhrif edilir. Və nəhayət, dərc olunan məqalədən 11 il
sonra, həm də dərcinə icazə verilməyən ikinci məqalədən “ruhlanaraq”,
anatomik terminlərə birbaşa məsul şəxslər tərəfindən cavab yazıldı (6).

Əvvəlcə, müzakirə təşəbbüsümüzə reaksiya verilməsi bizi sevindirdi;
düşündük ki, bizi narahat edən məsələ,yəqin, kimi isə də maraqlandırıb.
Axı, qədim məsələ görə, “həqiqət mübahi-sədə meydana çıxır...”.Amma,
opponentlərin fikirləri ilə tanış olduqda yanıldığımızı başa düşdük. Belə
ki,opponentlərin yazılarında ədəbiyyatlardan götürülmüş uzun-uzadı,
məsələyə dəxli olmayan məlum izahlarla yanaşı, kinayəli, qərəzli, bəzən
adi kollegiyalıq etikası həddini aşan iradlar, hökm və qərar şəklində
səslənən şəxsi fikirlərdən başqa, bir şey tapmaq mümkün olmadı. 

Düşünürsən, görəsən, öz sahələri üzrə respublikada ən yüksək mövqe
tutan, K.Balakişiyev kimi dünya şöhrətli dahinin xələfləri hesab edilən
alimlər adicə elmi müzakirə aparmağa, doğrudanmı, çətinlik çəkirlər. 

Baxın: “Təəssüf ki, son vaxtlar...anatomik terminlərə dəyişikliklər
edilməsi təklif edilir, eyni zamanda ... yanlış terminlər ictimaiyyətə
çatdırılır...”.
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Yuxarıda yazılanların əksinə olaraq, bizi narahat edən anatomik ter-
minologiyada yaranan pərakəndəlik, hərcimərclik, onların təhrif edilərək,
necə gəldi istifadə edilməsi; məqsədimiz isə bunları aradan qaldırmaq üçün
diskussiya açmaq, səmərəli, yaradıcı mübahisə təşkil etməkdir. 

Qaldı ki, “Tibbi, anatomik, histoloji terminologiyada belə dəyi şik -
liklər çox olub. Bu proses hazırda da davam edir, gələcəkdə də olacaqdır.
lakin bu heç də o demək deyildir ki, kim nə

istəsə, onu da edə və terminologiyada anarxiya yarada bilər” – kimi
hədələrinə ... (6, s.143).

Başqa respublikaların dövri mətbuatlarında olsa da, son onilliklərdə
bizim mətbuatda mövzuya aid belə bir təşəbbüsə rast gəlinməyib. Bu
sahəyə bilavasitə məsul olan şəxslər özləri susur, təşəbbüs qaldıranı isə
“təftişçi, anarxist” və s. adlandırırlar. Onu da qeyd edək ki, müəlliflərin
tez-tez adını çəkdikləri mərhum müəllimimiz K.Balakişiyevin olduqca
dolğun dərsliklərinin (1) “yenidən işlənmiş, əlavələr, düzəlişlər edilmiş”
və həmmüəllifliklə dəfələrlə çap edilmiş variantlarını bu sahədə təşəbbüs
saymaq, özləri yazdıqları kimi, “dünyasını dəyişmiş rəhmətliyə”qarşı,ən
azı, hörmətsizlikdir. Opponentlərin tez-tez istinad etmək istədikləri
K.Ə.Balaki-şiyevin və M.Qasımovun dövründən yarım əsrdən çox vaxt
ötüb, amma, bu sahədə hələ heç bir “əməlli təşəbbüs və nəzarət” – görün-
mür. Bəs, nəyə görə bizim bu təşəbbüsümüz “prosesin hələ də davam
etməsi” kimi qiymətləndirilməsin ?! Mən ki, heç bir cümləmdə, nəinki
opponentlərin öz fikirlərini yekunlaşdırmaq üçün istifadə etdikləri “ola
bilməz”, “qəbul etmək mümkün deyil”, “bu mümkünsüzdür”, “ixtiyar ver-
ilmir” kimi qadağalarını; heç “belə olmalıdır”, “biz belə təklif edirik” və
s. söz birləşmələrini də işlətmirəm... Dilimizin, elmimizin gələcəyi barədə
bizi düşündürən, narahat edən fikirlərimizi elmi ictimaiyyətin nəzərinə
çatdırmağı özümüzə borc bilirik. Bu hüquqdan isə, bizi məhrum etməyə
heç kəsin səlahiyyəti yoxdur.

Bizim, hər bir mövzuya aid fikirlərimizi əsaslandırmaq üçün müxtəlif
mənbələrdən gətirdiyimiz misallar, sitatlar opponentlər tərəfindən
“müəllifləri qarşı-qarşıya qoymaq, onların ruhlarına hörmətsizlik” kimi
qiymətləndirilir.

Məqalənin əvvəllərində istifadə edilən “...onların işlətdiyi terminlər
barədə mülahizə söyləməyə cürət etdiyimə görə, müəlliflər önündə, xüsusilə
mərhum müəllimlərimizin ruhu qarşısında baş əyməyi özümüzə borc
bilirik” (3.s.52) – cümləsi bizim məramımızı tam açıqlayır.

Opponentlər təkcə sələflərinə, müəllimlərinə, periferiyadan olan
təşəbbüs sahiblərinə yuxarı-dan baxmaqla kifayətlənmir,əsərlərindən sitat
gətirdiyimiz müasir həmkarlarını, məşhur profes-sorları da “anatomiya
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terminlərindən xəbəri olmayan şəxslər” (6.s.160) adlandırır,hətta, Respub-
lika Təhsil Nazirliyini də guya, mənfi rəy almış dərsliyin çapına icazə
verməkdə təqsirləndirirlər.

Onlar əksər hallarda bizim fikirlərimizi, irəli sürdüyümüz məsələnin
mahiyyətini tam “tutmadan”, yaxud anlamaq istəməyərək təhrif edir,
özlərinə sərf etdikləri kimi qiymətləndirir, özləri də şəxsi fikirlərinə
“təəccüb və təəssüflənirlər”. Məsələn: guya, biz “Müxtəlif quruluşa və
inkişafa malik ayrı-ayrı orqanlar və orqanlar sistemi ümumi bir vəzifəyə
görə birləşdirilə bilər, onların bu növ məcmuuna aparat deyilir” –
cümləsini şübhə altına alırıq     (6. s.144). Əksinə, biz, həmin cümləyə isti-
nad edərək, müəllifin ondan bir cümlə sonrakı fikirlərinə uyğun
gəlmədiyinə, fikrin dolaşıqlığına diqqət yetirməyə çalışırıq. Baxın: “Daxili
orqanlar... Bu sistemi təşkil edən orqanlar 3 aparat təşkil edir: həzm,
tənəffüs, sidik-cinsiyyət”.

Əvvəla, cümlədəki stilistik üsluba baxın: “...təşkil edən ... təşkil edir”.
İkincisi, opponentlər iqtibası (sitatı) axıra qədər oxumadan, yaxud başa
düşmədən özlərini yenidən biz dediyimiz labirintə salırlar. Axı,“Splanchna,
внутренности, içalat”la ifadə olunan “daxili orqanlar” heç yerdə sistem
adlandırılmır. Heç adlandırıla da bilməz, çünki, onun tərkibinə 4 sistemi
(həzm, tənəffüs, sidik-ifrazat və cinsiyyət) təşkil edən üzvlər daxildir.
İrəlidə diqqətə çatdırdığımız cümlədən isə belə çıxır ki, guya, bir sistemin
içərisində 3 aparat var. halbuki, aparatlar, müəyyən göstəricilərə görə
birləşən sistemlərdən yaranır, sistem aparatlardan – yox.

Elə, müvafiq ədəbiyyatlardakı hərci-mərcliklərin çoxu da sistem və
aparatların təsnifatlarındakı pərakəndəlikdən irəli gəlir. Məsələn: Daxili
orqanlar sistemi (2. c. II, s.25), daxili üzvlər sistemi (1. c.II, s.5), duyğu
orqanları sistemi (1. c.III, s.4), damar sistemi (2. c. II titul vərəqi);
damarların “arterial, venoz” sistemlərinə (6. c.II, s.417), onların da, öz
növbəsində, “qapı venası” sisteminə (6. c.III,s.116), “ürəyin vena
sisteminə” (6. c.3, s.427), yuxarı (c.II, s.425; c.III, s.100), aşağı (c.III,
s.114; c.II, s.443) “boş vena sistemlərinə” bölünməsi, sidik sistemi (6. c.3,
s.25), sidik orqanları (c.III, s.94), endokrin aparatı (c.III, s.25), daxili sekre-
siya (ifrazat) orqanları (vəziləri) (c.III, s.151); dayaq-hərəkət aparatının
bəzən istinad-hərəkət, bəzən isə istinad aparatı (c.III, s.32) kimi verilməsi
və s.

Bizə şər ataraq yazırlar: “məqalə müəllifi istəyir ki, anatomiyada,
ümumiyyətlə “duyğu orqanları” adıda bəhs olmasın”, yaxud biz “limfa
və qan” sisteminin ləğv olunmasını istəyirik, “ürəyi sadəcə olaraq damar
kimi” qiymətləndiririk. Halbuki, biz belə mənasız, məntiqsiz fikirləri heç
ağlımıza gətirmərik, opponentlər öz dolaşıq, qərəzli ideyalarını bizim
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adımıza yazmaq istəyirlər.
“...limfa sisteminə Azərbaycanda kim tərəfindənsə embarqo qoymağın

mənasızlığının sübuta ehtiyacı yoxdur (qan-damar sistemi də onun kimi)”
(6. s.146). Əvvəla, bizim yazının müvafiq hissəsinin əvvəlində verilən
“ürək-damar sistemi qan-damar və limfa sistemlərinə ayrılır” – cümləsi
bizə qarşı qaldırılan ittihamı inkar edir. İkincisi, göstərilən mənbəyə fikir
verilsə, aydın olar ki, biz “sırf maye toxuma olan qan və limfanın”
ayrılıqda sistem kimi işlədilməsi ilə barışa bilmirik. Çünki, Əliyev S.C. və
həmmüəllifləri (2004) ancaq “qandan bəhs edən” mövzunu “Qan sistemi”
adı ilə başlığa çıxarmışlar. Əgər opponentlər də qan və limfa mayelərini
ayrılıqda “sistem” kimi qiymətləndirirlərsə, onda, “yarımçıq papaqçı” –
haqda sitat gətirdikləri dahi Nizamiyə Allah min rəhmət eləsin !.

Axı, M.Q.Privesə görə də “klinikada sistem sözü heç də həmişə
yerində işlənmir. Belə ki, maye toxumaları (qan və limfa) qanyaradıcı
üzvlərlə birlikdə bəzən düzgün olmayaraq, “qan sistemi” kimi
ayırırlar...”(5.s.20). Əslində, bizə heç bir dəxli olmayan “limfa ilə qanın
tərkibinin fərqli cəhətlərini həkim olmayanlar da bilir” istehzasına cavab
olaraq deyim ki, bizim işlətdiyimiz “həmcins” kəlməsi qan və ya limfaya
ayrı-ayrılıqda aid olmaqla nəzərdə tutulur. İqtibas etdikləri müəllifin
(Dringer) adı göstərilməsə də, opponentlərin kitabının son nəşrində (7.
c.III, s.22) özlərinin də işlətdikləri “limfa qandan ayrılıb, qana
qarışır”,həmçinin“limfanın ağ (rəngsiz)venoz qan” adlandırılması faktını
professorların nəzərinə çatdırmaq da yerinə düşər. 

Ürək-damar sisteminə münasibətdə opponentlər bizi “velosipedi ik-
inci dəfə kəşf etməkdə” ittiham edirlər. Xatırladım ki, ittiham müəllifləri
dərsliklərində “Qan-damar sistemi”ni ayrıca bir səhifəni tutan başlıq
şəklində, ürək-damar sistemini isə, sanki, onun bir hissəsi kimi, sonrakı
səhifəyə başlıq kimi verirlər (2. c.II, s.306-307). Yuxarıdakı başlıqların
ardıcıllığından və tutduqları “mövqedən” belə çıxır ki, ürək-damar sistemi
qan-damar sisteminin bir hissəsidir (?!). Ümumiyyətlə, məlumdur və biz
də bu fikrin tərəfdarıyıq ki, qan-damar və limfa sistemlərindən bəhs edən
ümumi bir sahə ürək-damar sistemi adlanır. Hər iki sistemin müştərək
orqanı – dördkameralı mürəkkəb quruluşa, xüsusi funksiyaya malik,
əzələvi üzv olan ürək necə “...yalnız nəqliyyat rolu oynayan adi damar
kimi” qiymətləndirilə bilər.Göründüyü kimi, biz bu sahədə “velosiped icad
etmək” fikrində yox, opponentlərin “dərsliklərində” şil-küt etdikləri velosi-
pedi təmir etmək, başlayaq quraşdırılmış təkərlərini yerinə qoymağa cəhd
etmişik.

Bir də, anlaya bilmirik, bizin hansı cümləmizdən ürək yalnız nəqliyyat
rolu oynayan adi damar kimi görünür ? Əksinə, bizim fikrimizcə, “ürək –
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canlılar inkişaf etdikcə sonradan təşəkkül tapan mürəkkəb quruluşa, hələ,
bəlkə də, tam aydınlaşmamış möcüzəli funksiyaya malik çoxkameralı
əzələvi orqandır”.

Özlərinin yazdıqları kimi, “cardio-vaskulyar” və “сердечно-сосуди-
стая” sistemi, həm qan-damar, həm də limfa sistemini birlikdə ifadə etdiyi
halda, köhnə dərslikdə olduqca təzadlı “qan-damar sistemi angiologiya
adlanır” (2. c.II, s. 306-307) cümləsi eynilə son nəşrdə də   (7. c.III, s.5)
təkrarlanır və bunun ardınca “bu iki sistem birlikdə angiologiya”dır fikri
irəli sürülür. Çoxdilli tibbi lüğətin məlumatına görə isə “angiologiya – qan-
damar və limfa damarları və onlara məxsus üzvlər (ürək, limfa düyünləri
və s.) haqda elmdir”.

Yazırlar ki, (6. s.143) “Məhz, həmin dövrdə (keçən əsrin 60-cı
illərində) K.Balakişiyevin təqdimatı və tövsiyyəsi ilə “..döş (qarın) aortası”
“aortanın döş (qarın) hissəsi” – termini ilə əvəz olundu və bunların hamısı
elmi cəhətdən əsaslandırıldı”. Elə isə, bəs, professor Balakişiyevin onlar
tərəfindən “yenidən işlənmiş, tamamlanmış...” dərsliyində (2.c.II, s.98)
niyə mərhum müəllimimizin tövsiyyəsinə əməl etməyib, yenidən “Döş
aortası” (2. c.II, s.391), “qarın aortası” (s.393) başlıqları işlədilir ?
Müəllimin ruhuna beləmi hörmət edərlər...?

Düzdür, son nəşrdə “Aortanın döş və qarın hissələri” – başlıqları (7.
c.III, s. 37-40) verilir. Amma, elə həmin səhifədəcə bu prinsip pozularaq,
“pars ascenders aortae – qalxan aorta” kimi tərcümə olunur. Görünür ki,
müəlliflər düşdükləri labirintdən çıxa bilmirlər.

Kəllə də aorta kimi bir tam olduğu halda, Balakişiyevin bu
tövsiyyəsinə zidd olaraq “kəllənin beyin hissəsi – beyin kəlləsi”, “kəllənin
üz hissəsi – üz kəlləsi” ifadələri ilə əvəz olunur. Bunu necə başa düşmək
olar ? Professor termin yaratmaqda öz təklif etdiyi prinsipin əleyhinəmi
gedir, yoxsa həmmüəlliflər fikri dolaşıq salır ? Opponentlərin dərsliklərinin
bir nəşrində “beyin kəlləsi” (2.c.I, s.127, 149), “üz kəlləsi” (s.140,153)
işlədildiyi halda, son nəşrdə də (7) bu variant davam etdirilir: gah üz və
beyin kəlləsi (c.I, s.119, 122), gah da kəllənin üz hissəsi (s.135) və beyin
hissəsinin (s.144) topoqrafiyası; 5 səhifə sonra yenə “üz kəlləsinin
topoqrafiyası” işlədilir. Onurğa beyni sinirlərindən sonra baş beyni sinirləri
əvəzinə – kəllə sinirləri (7.c.III, s.137), “12 cüt kəllə, 31 cüt onurğa beyni
sinirləri” (s.169) işlədilməsi də həmin qəbildəndir. Axı, sinir sümüyə
(kəlləyə) aid deyil, beyinə aiddir. Odur ki, “onurğa beyni sinirləri”nə mü-
vafiq olaraq, “12 cüt baş beyin sinirləri” daha düzgün olardı. Həmçinin,
“Hemisferiya serebri” – “böyük beyin yarımkürələri” – kimi tərcümə
edildikdə, “böyük” sözü haradan doğur. Axı, böyük və kiçik beyin yox,
beyin və beyincik var... Ədəbiyyatların əksəriyyətində sinir sistemi –
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mərkəzi, periferik, somatik, vegetativ sinir sistemlərinə təsnifatlanır. Bir
sinir sistemi neçə ayrıca sistemə bölünə bilər ki ..? Odur ki, ənənəvi
“mərkəzi və periferik sinir sistemi” terminləri əvəzinə, opponentlərin
dərsliyinin son nəşrində işlətdikləri “beləliklə, sinir sistemi mərkəzi və per-
iferik şöbələrə ayrılır” (7.c.III,s.171) – cümləsi necə də təqdirəlayiq
görünür. Elə M.Q.Prives və həmmüəlliflərinin kitabında da “sinir sistem-
inin periferik hissəsi” – yazılır (5, s.538).

Duyğu orqanlarının təsnifatında da uyğunsuzluq nəzərə çarpır. Duyğu
üzvlərinin çoxu qəbul etdiyi hissiyyat növünə görə (görmə, eşitmə, dad,
qoxu və s.) təsnifatlandırıldığı halda, sonradan bu prinsip pozularaq
“eşitmə-müvazinət” və “taktil (toxunma)” hissi üzvləri əvəzinə, hissiyyat
mərkəzinin yerləşdiyi üzvün adı ilə - “dəhliz-ilbiz orqanı” (1.c.III, s.268),
“dəhliz-ilbiz üzvü” (s.333) və “dəri duyğusu orqanı” kimi verilir (s.284).
M.Q.Prives və həmm. də “eşitmə və müvazinət orqanı” – kimi işlədir
(s.616). Odur ki, “dəhliz-ilbiz orqanı 3 hissəyə bölünür: xarici, orta və dax-
ili qulaq” – cümləsi qəribə səslənir. Halbuki, həmişə “eşitmə-müvazinət
üzvü olan qulaq 3 hissəyə bölünür” – işlətmişik. Dəhliz və ilbiz adlı
törəmələr isə ancaq qulağın daxili hissəsində yerləşir. Həmçinin, başlığın
“Ümumi örtük. Dəri. Toxunma hissi orqanı” kimi 3 adla verilməsi də stilis-
tik cəhətcə nöqsanlı görünür (s.284). Elə həmin “tövsiyyələr”ə görə də
“divararalığı” – termini “ara divar” ilə əvəz olundu” – yazılır. Axı, bütün
mənbələrdə ağ ciyərlərin iç səthləri arasında qalan və çoxlu vacib üzvlərin
yerləşdiyi boşluq – “sahə” kimi qiymətləndirilir. Məsələn: K.Ə.Balakişiyev
(1. c.II, s.142) “orta divar sagital istiqamətdə duran bir sahədir”; Rus-
Azərbaycan lüğəti (Bakı, 1978) – средостение – divararası ; М.Г.Привес
и соав. (5, s.213) və Словарь иностранных слов. Москва (1985,с.300)
– Медиастeниум-средостение – пространство в грудной полости, где
расположены сердце, крупные сосуды, трахея и т.п.; Şadlınski V.B. və
b. “orta divar”, “ara (orta) divar – mediastenium, sağ və sol plevra
kisələri arasında qalan sahə və bu sahədə qalan orqanlar kompleksidir...,
yuxarı, aşağı, ön, arxa, ara divar hissələrinə bölünür” (7. c.II. s.91-93).
Beləliklə, professor K.Balakişiyevin və hətta opponentlərin özlərinin də
dərslikləri daxil olmaqla, bütün mənbələrdə boşluq, sahə, məsafə kimi
adlandırılan iki “divarın arasını” “divar” adlandırmaq nə qədər məntiqə
uyğun görünür?

“Dolama dövran” məsələsində yenə də bizim fikirlərin mənası
anlaşılmayıb. “Dolama” – sözünün mahiyyəti qalıb kənarda, kollateral
dövranın növləri, yaranma səbəbi, patogenezi barədə mövcud ədəbiyyat
materiallarından geniş bir mühazirə oxuduqdan sonra, müəlliflər özləri də
istəmədən, bizim yazdıqlarımızı deyirlər. “Dolama” – sözü “dolanan”la
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(rusca – отматывающий, отвивающий, yunanca – circumflexa) eyni
kökdəndir. Məsələn: ...damarın dolanan şaxəsi – circumflexa adlanır (1.
c.II. s.322, 346; 7. c.III, s.82,83,85, 282).

Dolama – nəyinsə ətrafına dolanan, sarınan, bürmələnən, fırlanan,
əhatə edən mənasını verir; kollateral isə yandan, kənardan keçən, ətrafdan
ötən, dolayı gedən kimi mənalanır. Həm normada, həm də patoloji halda
meydana çıxan bu damarlar heç nəyin başına, ətrafına dolanmır, yanından,
ona paralel gedir. (Bax: 2. c.II, s.260, şəkil 161). “Bəzən magistral arteriya,
yaxud vena ilə paralel digər kiçik damar təsadüf olunur. Bu – dolama (kol-
lateral)      damar adlanır”. M.Q.Privesə görə isə «под коллатеральным
кровообращением пони-мается боковой, окольный ток крови, осу-
ществляющийся по боковым сосудам (s.432). Çoxdilli tibb lüğətinə
görə, kollateral – боковой, обходной, добавочный, окольный).

Müəlliflər dərsliyin sonuncu çapında (7. c.II, s.64) kollateral sözünü,
sanki, qəsdən “orta və mil, yuxarı, aşağı dirsək dolama arteriyaları”
şəklində işlədirlər.

Bir məsələyə yenə qayıtmaq zərurəti yaranır: mənası tam aydın olan,
lakin çox hallarda milli ədəbiyyatımızda qarışdırılaraq, necə gəldi işlədilən
sözlərə tez-tez rast gəlinir. Alt, üst, tış (bayır), iç terminləri, adətən, kənar,
səth bildirir. Belə ki, alt və üst terminləri üfüqi müstəvi üzrə bir-birinə yaxın
yerləşən, üst-üstə düşən, toxunan, boşluğu qapayan səthləri (divarları) ifadə
edir. Məsələn: alt, üst dodaq, göz qapaqları, dişlər, alveol çıxıntıları və s.
Belə hallarda aşağı, yuxarı, içəri - terminləri həmin mənanı vermir, ancaq
istiqamət bildirir: aşağı düşmək, yuxarı qalxmaq; içəri girmək, dartmaq,
hərləmək və s. 

Opponentlər “aşağı, yuxarı çənə” – terminlərinin səhvən işlədildiyini
etiraf etsələr də, elə həmin cümlədəcə yuxarı və aşağı alveol çuxurları,
başqa mənbələrdə isə yuxarı, aşağı dodaqlar (2. c.II, s.27), dişlər (s.37-38;
7.c.II, s.20), ayağın yuxarı, aşağı səthləri (s.109) – söz birləşmələrini
işlədirlər.

O cümlədən, iç və bayır (tış) sagital müstəvi üzərində üzvün bədənə
yaxın və uzaq səthlərini ifadə edir. Mili içəri hərləndirən girdə əzələnin
(s.235) adında bu söz olduqca yerinə düşdüyü halda, içəri kondilus,
epikondilus (s.73-74), qamışın içəri qabarıqlığı (s.91), içəri mensk (s.105),
budun içəri enli əzələsi (s.257), budun içəri əzələləri (s.383), içəri topuq
(s.108) və s. anatomik törəmələrdə “içəri” sözü yerində işlədilmir.
Məqaləmizdəki “bazunun aşağı (?) distal ucunda”kı sual işarəsi, onları na-
haqdan təəccübləndirib. Axı, ətraflarda gövdəyə yaxın hissə – proksimal,
uzaq (aralı) hissə isə distal terminləri ilə ifadə olunur (5. s.442, 7. c.I, s.16).
Aşağı və distal sözləri tire (–), yaxud “yəni” ilə ayrılmış olsaydı, bəlkə də
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məntiqli olardı. Amma, kitabda olduğu kimi “aşağı distal” – olanda, belə
çıxır ki, “aşağı proksimal” , yaxud “yuxarı distal” da mövcuddur. Klinikada
isə bu söz birləşməsi heç uyğun gəlmir. Belə ki, xəstənin uzanmış və ya
ətrafın qaldırılmış uzaqlaşdırılmış vəziyyətində distal uca “aşağı” – demək
heç cür mümkün deyil. Xatırladaq ki, bu prinsip mil və dirsək sümüklərinin
uclarının təsviri zamanı da pozulub (2, c.I, s.100).“Ayağın aşağı səthinə
ayaqaltı, yuxarı hissəsinə ayaqaraxası (dorzum pedis) deyilir” (s.24).
Əvvəla, ayağın alt, üst səthləri var, aşağı, yuxarı yox. “Ayaqaltı” – termini
özü bunu təsdiq edir. “Alt”ın əksi, antonimi niyə “üst” yox, “arxa”
adlanmalıdır. Onların təbirincə desək, “ayağın üst (yuxarı) səthinin arxada
yerləşməsinə” kim inanar ?”.

Birləşmələr bəhsinin ümumilikdə “Artrologiya” adlandırılması, hətta
bu terminin“Beynəlxalq anatomik terminologiya” ilə əsaslandırmaq cəhdi
də faktların qarşısında tab gətirməyə qadir deyil. Belə ki, bütün başqa
mənbələrdə bu bəhsə “Sindesmologiya” və opponentlərin öz yazdıqlarına
görə “oynaq – artikulyatio (yunanca – artron) sümüklərin hərəkətli
birləşmələrinə deyilir” (2. c.I, s.185).

М.Г.Привес и соавт. (5, s.64), Р.Д.Синельников (Атлас анатомии,
1972, т.II) və çoxdilli tibb lüğətində (s.454) “sindesmologia – раздел ана-
томии, посвященный изучению соеди-нения костей, суставов и свя-
зок” kimi verilir. Belə olan halda, müəlliflərin istinad etdikləri “Beynəlxalq
anatomik terminologiya” və şəxsən hazırladıqları “... terminlər lüğəti”
hansı mənbəyə söykənir ?

“Quraşdırma oynaq” (7. c.I, s.49) termini barədə. Rus dilindən “mon-
taj olunan, hətta əldəqayırma” mənasını verən söz oynağa heç yaraşmır.
Axı, oynaq kimsə tərəfindən düzəldilmir, quraşdırılmır. “Eyni vaxtda
hərəkət edən” mənasında “həmahəng, sinxron, kombinəolunmuş” (7, s.69)
– sözləri daha müvafiq deyilmi ?

Belə bir ittihama nəzər salaq: “Təəssüf ki, son vaxtlar anatomik
terminlərdə dəyişiklik edilməsi təklif edilir ... (6, s.143). ...Yazının məzmunu
ilə tanış olduqdan sonra məlum olur ki, verilən təkliflərin əksəriyyətini
qəbul etmək, onları anatomiyada tətbiq etmək mümkün deyil, çünki, bu yazı
mübahisəli terminlərin düzəldilməsinə yox, daha çox təftişçiliyə və yeni
mübahisələrə səbəb olan “absurd” bir yazı təsiri başlayır” (6, s.144).
(Başa düşürük, bu mexaniki səhvdir).

Əvvəla, təklif eləmək qəbahət deyil, alqışlanmalıdır, təklifin “yeni
mübahisələrə səbəb olması” da təqdirəlayiqdir.

Oxucunun nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, bu qədər sərt ittihamların
sahibləri “yazı ilə tanış olsalar da”, demək olar ki, qaldırılan məsələlərin
“əksəriyyətinin” mahiyyətini başa düşmədən cavab verməyə cəhd edirlər. 
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Maraqlıdır ki, opponentlər yazımızın “qəbul edilə bilməyən
əksəriyyətindən” başqa, “qəbul edilə bilən əksəriyyət” barədə bir kəlmə
belə, deməyi özlərinə sığışdırmayıblar. İkincisi, “qəbul etmək mümkün ol-
mayan absurd təkliflərin” əksəriyyətini artıq professor K.Balakişiyevsiz
“yazdıqları dərsliyin” (7) səhifələrinə, özləri də bilmədən daxil ediblər, ya
da etiraf etməyə üzləri gəlmədiyindən, elə-belə, “gözlərini yumub” səhvləri
düzəldiblər. Hər halda, etirafsız da olsa, dərsliyə salınan təkliflərimizə görə
çox məmnun olur, “çaparaq” vərəqləmə zamanı diqqəti-mizi cəlb edən
qəbul edilmiş təkliflərimizdən bəzilərini oxucunun nəzərinə çatdırmaq
istəyirik.

Prof. K.Balakişiyevin də dərsliyi daxil olmaqla sonrakı “İnsan
anatomiyası” kitablarında “aparat” kimi verilən həzm, tənəffüs, sidik-
ifrazat və cinsiyyət orqanlarının “sistem” adlandırılması; yuxarı və aşağı
çənənin - əng və çənə kimi verilməsi; artralogiya başlığının yanına “sin-
desmologiya” əlavə olunması (inşaallah, gələcəkdə sindesmologiya öz
haqlı yerini tutar !); aortanın döş və qarın hissələri (s.37, 41, 43, 73, 74),
kəllənin beyin hissəsi (s.144), böyük beyin yarımkürələri əvəzinə, sadəcə,
beyin yarımkürələri (s.194), onurğa sütunu əvəzinə – onurğa və ya fəqərə
sütunu (s.60), “borulu” orqanlara “boşluqlu” sözü əlavə olunması (yəqin
ki, haçansa “üzv” də orqanın yerini tutar !) və s. və i.a.

Bir daha ciddi müzakirəyə ehtiyac duyulan bəzi sözlər barəsində.
Baldır sümükləri ilə ayaq daraqları arasında yerləşmiş “tarsus” ad-

lanan sümüklər, gah ayaq-daraq arxası (7, s.87), gah daraqarxası – tarsus
(s.93) kimi müxtəlif variantlarda yazılır. Bir halda ki, onlardan sonra gələn
sümüklər – daraqlar “metatarsus” (tarsusdan sonrakı) adlanır, deməli, tar-
suslar metatarsusdan (daraqlardan) əvvəl gəlir. Sadə məntiqə görə, “tarsus”
adlanan sümüklər Azərbaycan dilində “ayaqdarağı arxası” deyil,
“ayaqdarağıönü” sümüklər adlanmalıdır. Yəqin ki, elə buna görə də Rus
dilində “tarsuslar”ın müqabili «заплюсневые» deyil, «предплюсневые»
кости kimi qəbul edilmişdir. Göründüyü kimi, “daldan atılan daş təkcə
topuğa deyil”, məntiqə görə, gərdənini dartanların ənsəsinə də dəyə bilər”.
Unutmayaq ki, xalq məsəlində nəzərdə tutulan “topuq” bəzilərinin hesab
etdiyi topuq çıxıntıları deyil, hələ qədimdən xalq arasında baldırın arxa
qrup – kambalayabənzər və onların “baldır əzələsi” adlandırdığıqları (guya,
kambalayabənzər baldır əzələsi deyil) nəli əzələlərinin qarıncıq hissəsinə
müvafiq nahiyəyə deyilir.

İncik sümüyünün məzmuna sığmayan adı barədə “əslində
K.Ə.Balakişiyevin qəbul etdiyi “incik sümüyü” termini elə “incə”
mənasında işlədilib və onun dəyişilmiş formasıdır” – cümləsi saman
çöpündən yapışmaq cəhdinə bənzədiyi üçün istehzadan başqa heç bir hiss
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doğurmur və belə məntiqsiz ideyanın professor K.Balakişiyevin adına
bağlanması mərhumun ruhuna edilən hörmətsizliklərin başqa bir
variantıdır.

Böyrək və limfa vəzilərində “beyin maddəsinin” məcazi mənada
əsaslandırılmasına cəhd də həmin reaksiyanı verir. Belə ki, söhbət “beyin
maddəsinin məcazi mənada daxildə lokalizasiya olunmasından gedir” –
cümləsindən nə başa düşülür ? Məgər, beyinin xaricdə yerləşən qabıq qatı,
yaxud boz maddə beynin özünə aid deyilmi ? Adətən, qabıq (səthi) qatın
altında özək maddə yerləşir, “beyin” – yox.

“Mötəbər mütəxəssis” adlandırdığımız professorun özü-özünü
tanımaması və bizim bir kitabımızda qaldırılan məsələyə verdiyi reaksiyanı
unutması bizə qəribə görünür. Opponentlərdən gətirdiyimiz sitatlardan ya
qərəzçilik, ya da yaşla əlaqədar “yaddaş”– məsələsi duyulur: “...kitabların
dərslik adı altında çap olunmasına, yəqin ki, kim tərəfindənsə müsbət rəy
verilib. Belə kitablardan biri rəy üçün Azərbaycan Tibb
Universitetinin“İnsan anatomiyası” kafedrasına göndərilmişdi, mənfi rəy
verilib. Lakin görünür, kitablar hansı yollarlasa çap olunub...” (6, s.148).
Əvvəla, bizim haqqımızda “yazdıqları kitabları” – sözlərini dırnağa alaraq,
“diqqətə çatdırdıqlarına” görə opponentlərə minnətdarlıq etməyə dəyər.

Doğrudan da, biz bütün kitablarımızı və məqalələrimizi söz-bəsöz,
cümlə-cümlə, sözün əsil mənasında özümüz yazırıq. Bəzilərindən fərqli
olaraq, dünya şöhrətli məşhur alimlərin 30-40 illərlə mövcud olan və çox
müvəffəqiyyətlə istifadəolunan dərsliklərini, müəllifləri rəhmətə getdikdən
sonra (düzdür, bəzən 15 illik mərhumu da özlərinə həmmüəlliflikdə saxla-
yaraq), “yenidən işləyib” öz adımıza çap etdirmirik. Xatırladım ki, dərslik
və dərs vəsaitləri, adətən, Respublika Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə çap ol-
unur. Bizi “əsərlərini hansı yollasa çap etdirmişlər”lə ittiham edən məqalə
sahiblərinin kitabları isə öz yazdıqları kimi, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən
(tarixsiz, nömrəsiz qərarı ilə) təsdiq edilib, “Filankəsin ümumi
redaktorluğu” ilə məlumatından əlavə, “Redaktor – prof. R.Əsgərovdur”
remarkası ilə çap olunur. 

Bəli, bizim bütün kitablarımıza müvafiq mötəbər mütəxəssislərdən
rəy alınıb. Respublika Təhsil Nazirliyinin müvafiq bölməsinin qərarı və
Nazirin “qrif” verilməsi barədə əmrilə, müəlliflərin şəxsi vəsaiti hesabına
çap olunub. Məsələ burasındadır ki, anatomiyaya aid 2 kitabımıza elə
həmin kafedradan müsbət rəy verilib. Tibb kollecləri üçün olan “Dayaq-
hərəkət aparatı” adlı (2002) vəsaitə kafedranın professoru Eldar Qasımov,
Humanitar və peda-qoji ixtisas tələbələri üçün “Yaş anatomiyası,
fiziologiyası və gigiyenası” – dərsliyinə (2008) isə verilən 4 müsbət rəydən
biri elə məqalədə “mötəbər” – deyə, müraciət etdiyimiz professor
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V.B.Şadlınski tərəfindən yazılıb. Rəydə bizə qarşı qaldırılan bir iradın
əsassızlığı, son nəşrlərində bizim dediyimiz kimi dərc edilərək, özləri
tərəfindən etiraf edilib (boruşəkilli, boşluğlu).

İkinci irad: “...yaxşı olardı ki, anatomiya elminin inkişaf tarixində
daha böyük rolu olan alimlərin adı ön sırada çəkiləydi”. Rəyçilərlə şifahi
söhbətdən aydın oldu ki, “rolu az olan” – deyərkən, bizim hamımızın
müəllimi olmuş, həm yaşca, həm ixtisas stajına, həm də elə öz sahələri üzrə
hamımızdan olduqca təcrübəli və savadlı olan dosent qadınlar nəzərdə
tutulurmuş. Bu fikirlərin şifahi izah edilməsinə baxmayaraq, iradlar yazılı
rəydə yenə saxlanmışdır.

Qəribədir ki, kollektiv müəllifliklə dərc olunan “İnsan anatomiyası”
kitabında həmin hörmətli dosentlərin adları sağlığında həm dərsliyə rəyçi
kimi, həm də “daha çox xidməti olanlar”dan əvvəl verilmiş və rəhmətə
getdikdən sonra K.Balakişiyevsiz dərc olunan dərslikdə (7) onların adı
anatomlar sırasından tamamilə çıxarılmışdır (?!).

Və, nəhayət, rəyin nəticə hissəsi barədə. “...Lakin qeyd olunanlar
asanlıqla aradan qaldırıla bilən iradlar olduğundan, dərsliyin əhəmiyyətini
o qədər də azaltmır. Çünki, müəlliflər anatomiya ilə fiziologiyanın vəhdətini
ortaya qoymuş və bu cütlüyün sabitliyini və sağlamlığı təmin edə bilən
yolları göstərən gigiyena elminin əhəmiyyətini oxucuların nəzərinə çatdıra
bilmişlər. ...Bununla yanaşı.... uşaqların ... tərbiyəsinə təsir edə biləcək
üsullardan müvəffəqiyyətlə istifadə edə bilmişlər. Beləliklə,...dərslik çapa
verilə bilər”. Opponentlərimizin kitabımızın çapı barədə təəccübləri “Buna
necə göz yummaq olar ?” – nidası ilə bitir. Bütün bu deyilənlərdən belə
düşünmək olar ki, kitab oxunarkən və rəy yazılarkən “gözlər elə yumulu,
şüurlar tutqun imiş”. Yumulu gözü isə yummaq barədə düşünməyə dəyməz.

Məqalədə arabir “Azəri dili”, “Milli dilimiz” – sözlərini işlətməyimizi
bizə irad tuturlar. Mövzuya dəxli olmasa da, opponentlər söhbət
açdıqlarından,Ümummilli liderimizə istinad edərək, bizi Konstitusiya ilə
hədələdiklərinə görə cavab verməyə məcburuq. Dil – yerin, torpağın,
dövlətin deyil, dil həmin ərazidə yaşayan canlılara, insanlara, xalqa,
millətə, qurumlara məxsusdur. Heç eşitmisinizmi ki, “Rusiya dili,
Yaponiya, Amerika, İngiltərə, Qazaxıstan, Gürcüstan və s. dili ? Dil ancaq
xalqın, millətin adı ilə – rus, yapon, ingilis, qazax, gürcü və s. dili kimi
adlandırılır.

Azərbaycan çoxmillətli tolerant dövlət olduğu üçün burada yaşayan
insanların hamısı – azəri, rus, talış, ləzgi, kürd, hətta mənfur erməni
millətindən olanlar da “Azərbaycanlı”, onların ümumi dili isə “Azərbaycan
dili” kimi qəbul edilib. Amma, heç kəs hər milləti, xalqı öz adı ilə
adlandırmağı qadağan etməyib. Göründüyü kimi, Ümummilli liderimiz
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Heydər Əliyevin bütün sahələrdə olduğu kimi, bu məsələdə də müdrik
siyasətini hər kəs anlamaq iqtidarında deyil.

Guya, mərhum Prezidentimizə istinad etməyə çalışaraq, “Azərbaycan
türkcəsini Anadolu türkcəsi ilə qarışdırmaq olmaz” – devizi ilə çıxış edən
həmkarlar Ümummilli liderimizin dünyada şüara çevrilmiş “bir millət, iki
dövlət” kəlamını niyə unudurlar, bəs ? Azəri türkcəsini, Anadolu, Osmanlı
türkcəsindən, ümumiyyətlə dünyanın təxminən 1/3-nə sahib olan türkdilli
xalqları bir-birindən ayırmaq cəhdindən məqsəd nədir ? “Azərbaycan dilini
qorumaq” istəyənlər, nə əcəb, farsın “bazu”suna “istinad” edir, ərəbin
“said”indən, yunanın “sekresiya”lı “orqanı”ndan bərk-bərk yapışaraq,
harda gəldi məmnumiyyətlə istifadə edir, amma öz millətimiz – türkün
dayaq, ifrazat, üzv, ayaq biləyi, döl yatağı kimi məntiqli istilahlarından
istifadəni avamlıq sayırlar. Halbuki, “döl yatağı” termini hələ XIX əsrin
ortalarında Azərbaycan həkimi M.Məhəmməd Təbrizi tərəfindən təklif ol-
unub. Yaxud, Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində (1983, c.III, s.448)
“Orqan (yunan) – idarə, təşkilat, mətbuat, musiqi aləti” mənalarında işlənir,
amma, bədən hissələri – üzv, əza mənasında verilmir. 

Gəlin, təəssüf ki, çoxumuzun hələ də yaxşı tanımadığı Məhəmməd
Hadimizi tez-tez xatırlayaq: Dil var ikən, gəlin, “lisan” deməyək...

Opponentlər gözəl bir təklif irəli sürürlər: “... hər kəs öz işi ilə məşğul
olsa yaxşıdır”. Bu təklifi biz də alqışlayırıq. Məsələn: farmakoloq –
dərmanlarla, travmatoloq zədələrlə, stomatoloq – ağız boşluğu və s. ilə
məşğul olmalıdır. Məhz, bu şərtlərə əməl etmədikdə dahi Nizamidən
gətirdikləri misal yada düşür: nəinki papaqçı, hətta palançı da yarımçıq,
onun məhsulu isə yarımmənsil olur.

Opponentlərin tez-tez başqalarını kinayə və yekəxanalıqla “hər kəs”,
“kimsə”, “kim gəldi” adlandırmaları da xoşagəlməz haldır. Bizə gəldikdə,
nə həyatda, cəmiyyətdə, nə də peşəmizdə özümüzü bu “titullar”ın heç
birinə layiq bilməmişik. Bu məqaləni yazmaq hüququna gəldikdə isə,
çoxlarından fərqli olaraq, bu fənnin dərsini Əməkdar elm xadimi
K.Balakişiyev və b. hörmətli anatomlarımızdan almışıq, 45 ilə yaxın tibbi,
pedaqoji və elmi fəaliyyətlə, həm də yaradıcı fəaliyyətlə məşğuluq. 

Bizi təftişçilikdə günahlandıran opponentlər kompyuter yazısında bir
hərf səhvi tapdıqlarından, elə seviniblər ki, onu xüsusi bir vurğu və fəxarət
hissi ilə nəzərə çatdırırlar: ayağ (müəllif özü belə yazıb).

Hörmətli Əməkdar elm xadimi V.B.Şadlınskinin müəllifliyi və
redaktorluğu ilə dərc olunan anatomiya kitablarındakı hərf, söz və cümlə
təhriflərini axtarmağa gəlsə, gərək kitabları təzədən yazasan. Biz bu fikirdə
deyilik, lakin, təftişçiliyin nə demək olduğunu nəzərə çatdırmaq üçün
onların dəfələrlə, yenidən işlənmiş, düzəldilmiş, əlavələr edilmiş və nə
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bilim, “başına nə oyunlar açılmış” dərsliklərini (2012) gözucu
vərəqləyərkən nəzərə çarpan müəmmalı, “maraqlı”, insanı “düşünməyə”
vadar edən cümlələrdən bir neçə misal çəkmək pis olmazdı:

– “Anatomiyanın tədris obyekti insandır”(2.c.I, s.5). Bəs, heyvan və
bitki anatomiyasının obyekti ? “Anatomiya heyvanlar aləminə aid
olan... qanunlardan istifadə edir” (?!) (2, c.I, s.5). 

– “Üz yalnız II ayın axırında insan simasını əldə edir” (2.c.I, s.20).
İki aylıq dölün üzünün əlləri də var imiş. Yeni frazeoloji tapıntı!
“Üzün inkişafı aşağıdakı üsullarda davam edir” (?) (s.20). Üsulu
kimsə tətbiq, ya istifadə edə bilər.

– “...alın çıxıntıları bitişməməsi ilə nəticəsində əmələ gəlir” (s.24).
Məncə, cümlənin şərhə ehtiyacı yoxdur. “... yetişmiş şəxslər”
(s.89). Bunu eşidən uşaq soruşur ki, “baba, yəqin şəxs – meyvə-
tərəvəz deməkdir ?”.

– “Qara ciyərin sağ qabırğa altında yerləşməsi”–anomaliyalar
siyahısına salınıb (s.89). Əvvəla, sağ qabırğalar 12 ədəddir,
bunların hansı nəzərdə tutulur İkincisi, bəs, qara ciyər normada,
əsasən, hansı qabırğaaltı nahiyyədə yerləşir ?

– “Xarici bağ aparatı qırtlağı dilaltı sümüyə və nəfəs borusuna
möhkəmləndirir” (s.132). 

– “İfrazat orqanlarına dəri və sidik orqanları aiddir” (s.162).
Əvvəla, sidik orqanları nə deməkdir ? İfrazat və ifrağat eyni deyil.
Bəs, həzm şirələri, ferment, hormon və s. ifraz edən vəzilər hansı
orqanlara aiddir ?

– “Uzun borulu sümüklər xaricdən kompakt və daxildən süngəri
maddədən təşkil olunub”(2, c.I, s.56-57). “Uzun və qısa
sümüklərdə kompakt maddə xaricdə və süngəri maddə daxildə
yerləşir”(s.59-60).Toplananların yerini dəyişdikdə cəm
dəyişmir.“Qısa borulu sümüklər uzun borulu sümüklərə nisbətən
qısadır” (s.57) və yaxud,“Uzun sümüklərin uzununa ölçüləri digər
ölçülərindən böyük olur”. 

– (7, c.I,s.36), “Budun ikibaşlı əzələsinin 2 başı var”; “Ucqar sinir
sistemi, reseptorlar da daxil olmaqla, sinir sisteminin ən ucqar
hissəsidir” (1, c.III, s.280) – cümlələrini oxuduqda “evrika” - deyə,
qışqırmaqdan başqa çarə qalmır.

– “Qısa sümüklərin uzunluq və en ölçüləri təxminən bir-birinə
bərabər olur” (2, c.I, s.36) (L=S – yeni düstur). “Sümüklərin
funksiyalarından asılı olaraq, uzun, qısa, yastı və qarışıq olmaqla,
formaca 4 qrupa bölünürlər” (s.36). Uzun, qısa nə vaxtdan forma
və funksiya göstəricisi olub ? Görəsən, sonradan yazdıqları
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M.Q.Privesə görə: “sümüklər borulu, süngəri (uzun və qısa), yastı
və qarışıq olurlar” – cümləsini heç oxumayıblarmı ?

– “Bazu sümüyü sağı”(?)(2,c.I, s.94) (şəklin altında). “Onurğa sü-
tunu” (s.24, 201).

– “Yenidoğulmuşun qara ciyəri yaşlılara nisbətən çox böyük olur”
(2, c.II, s.89). Biz onların demək istədikləri, ancaq deyə
bilmədikləri mətləbi anlayırıq. Amma, bunu başa düşə bilməyən
dəcəl bir tələbə soruşur ki, bunlar hansı planetdə yaşayırlar ki,
nəvələrinin qara ciyəri babalarınınkından çox böyük olur ?

– “Qoxu soğanağı davamı qoxu yoluna – traktus olfaktorius əmələ
gətirir”(2,c.III, s.37). “Yuxarı, orta və aşağı gicgah qırışlarının
hər 3 payı bayır səthində yerləşir” (s.80).

– “Oynaq başı kürəyin 1/3 hissəsinə bərabərdir” (1,c.I.,s.224).
– “Ağ ciyər arteriyası ilə axan venoz qan və bronx şaxələri (?) ilə

arterial qan gəlir” (2, c.III, s.155). “Bronx şaxələri (?) döş
aortasından, dal qabırğaarası arteriyadan başlayaraq, ağ
ciyərlərə daxil olur” (s.155).

– “Ağ ciyər alveollarına daxil olmuş hava ilə qan kapillyarlarında
cərəyan edən qan arasında qazlar mübadiləsi gedir... Beləliklə, ağ
ciyərlərdə qazlar mübadiləsi gedir” 2,c.II,s.126). Təkrar biliyin
anası, müəlliflərin məsuliyyətsizliyinin aynasıdır.

– “trapezşəklilli və trapezəbənzər “ (2,c.I, s.95).“trapezəbənzər və
trapezformalı ? “ (7, c.I, s.95). İnşaallah, gələcəkdə “trapezəoxşar,
trapezvari, trapezquruluşlu, hətta trapez xasiyyətli” sümük də icad
edəcəklər.

– “Bu bağın aorta qövsü və qida borusu onurğaya bağlanır” (s.61).
“Bağın aorta qövsü və qida borusu” olması biologiya elmində
tapıntıdır.

– “Skoliozun, əyriliyin çıxıq (?) tərəfi” (7, c.I, s.61). “Çəkməçi döş qəfəsi
– döş  qəfəsinin ön divarında basıqlıq (çıxıq ?) formadadır” (s.67).
“Çəkməçi döşü” var, döş qəfəsi” yox, “çıxıq” isə oynağa aiddir.

– “Biləyin ovuc (arxa) şaxələri” (7, c.III, s.35). Bəzən adam söz tapa
bilmir !!

Müəllifləri dəyişməklə hazırlanan yeni “İnsan anatomiyası”nın son
variantında (7) yeni bir sensasiya təqdim edilir: “Nevrologiya” bəhsi bir-
birindən tamamilə aralı düşən 2 hissəyə bölünüb. Belə ki, Nevrologiyanın
ümumi hissəsi ilə mərkəzi sinir sistemi II cildin axırında, periferik sinir
sistemi ilə duyğu üzvləri isə onlardan 294 səhifə sonraya – III hissənin
axırına salınıb.

Olduqca qərəzli, yersiz, dəxli olmayan iradlardan sonra opponentlər

Qərəzsiz elmi müzakirə həqiqəti üzə çıxarmağın yeganə yoludur

227



gözəl təklif irəli sürürlər: “Gəlin, təftişçiliklə, kimlərisə tənqid və tənbeh
etməyin daşını ataq, müasir terminlərin elmi cəhətdən inkişaf etdirilməsi
və cilalanması ilə məşğul olaq”. Gəlişi gözəl sözlərdir. Amma, elmi
müzakirədən qaçmaqla və fəaliyyət göstərdikləri 45 ildən artıq bir dövrdə
bu məsələyə toxunmadan, “terminologiya”nı necə inkişaf etdirmək, cilala-
maq olar ?.

Yaxud, “...biz bu yazıda səmimiliyin çərçivəsindən kənara çıxma -
yaraq, obyektiv yanaşma tərzində öz iradlarımızı, tənqid və mülahizə -
lərimizi bildirməyi lazım bildik”. Qeyd edək ki, bu sözlərin müəlliflərinin
məqaləsində hökməbənzər irad, tənqid, istehzadan başqa, təklif və
mülahizələrə rast gəlmədik. Biz də opponentlərin səmimilik texnikasından
istifadə edərək, onların yanaşma tərzində cavab verməyə çalışdıq. Və ya,
“... sözü gedən belə məqalələrin yazılmasına ehtiyac yaranmaz”. Əksinə,
bu barədə istənilən mütəxəssis öz mülahizə və təkliflərini irəli sürə bilər.
Həqiqət müzakirədən doğur. Amma, onu bacarmaq lazımdır.

Bütün yuxarıdakıları yekunlaşdıraraq, demək olar ki, həqiqi elmi
müzakirə heç vaxt mübahisə, deyişmə və çəkişməyə çevrilməməlidir.
Bunun üçün tərəflərdən obyektivlik, təmkinlilik, hövsələ, qərəzsizlik,
qarşılıqlı hörmət tələb olunur. Belə halda mövqe, titul, ad-san və s.
“üstünlüklərə” arxalanaraq, özünü haqlı sayıb, qarşıdakını aşağılamaq,
yekəxanalıq etmək bağış-lanmazdır. Əgər həqiqətən özünün doğru
olduğuna tam əminsənsə, özünü sakit, təmkinli, təvazökar apararaq,
məntiqli mülahizə və sübutlarla, qarşıdakının heysiyyatına toxunmadan,
fikirlərini başa salmağa çalışmalısan. Əgər haqsızlığını hiss edirsənsə, pərt
olmadan, yeni bir şey də öyrəndiyini düşünərək, “rəqibə” minnətdarlıq hissi
ilə yenə də mübahisəyə son qoymaq böyüklük əlamətidir.

Əminik ki, artıq müzakirəyə girən və tamamilə neytral
həmkarlarımızın ədalətli mövqeyi, daha dəqiq fikirləri nəticəsində həqiqət
öz yerini tapacaq və anatomiyada təsadüf edilən mübahisəli terminlər
tədricən daha layiqliləri ilə əvəzlənəcək.

Adil Məmmədov, Hüseyn Novruzov
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