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Reconstruction of tourism: tourism detox1

Turizmin yenidənqurulması: turizm detoksu

Özet: Sürdürülebilir turizm kavramının tanımı, çerçevesinin belirlen-
mesi, ilkelerinin ortaya konulması önemli bir süreçtir. Günümüzde sürdürü-
lebilir turizm kavramının hayata geçirildiği örneklere ihtiyaç du yulmaktadır.
Ülke nüfuslarının artışı ile birlikte oluşan “Daha çok turist = Daha çok turizm
geliri” gayet anlaşılabilir bir denklemdir. Yeni binalar, yeni yaşam biçimi,
yeni sosyal ve ticari ilişkiler, yeni kazançlar, gidilen yerde (turistik yer-des-
tinasyon) hızla artacaktır. Yeni tesisler inşa edilecek, ‘daha çok’ ve ‘daha da
çok’ için, gidilen yerdeki görülmeye değer her şey hızla küçülecek, yok ola-
caktır. İşte Turizm Paradoksu bu aşamada ortaya çıkmaktadır, çünkü görülesi
her şey görmeye gelenlerce tüketilebilmektedir.

Kendi sahip olduğu değerleri koruyarak, kendisi olmaktan vazgeçmeden,
turiste “velinimet” yerine “misafir” olarak bakan, turizm geliri kadar yerel
ekonominin gereklerini yerine getiren yöreler, iyi turist ve doğru turizm ile
refahlarını arttıracaklardır. Turizmin mevcut yerel, geleneksel ve kadim un-
surları bozmadan, bunların yerine geçmeden yapılandırılmasını Turizm Eki-
noksu olarak niteleyebiliriz. Gün ve gecenin eşit olduğu yılın iki gününe
verilen isim olan ekinoks, turizm ve tarım gibi eşit odaklı yapılanmaları ifade
etmek için tarafımızdan uygun görülmüş ve ortaya atılmıştır.

Detoks, vücudumuza çeşitli yollarla giren ve atık madde olarak dışarı
atılmayı bekleyen, sağlıksız ve zararlı yiyecek, içecek veya ilaç gibi tok-
sinlerden, kurtulmaktır. Detoks radikal bir karardır. Turizm Detoksu ise
destinasyonların sağlıksız yapılardan temizlenerek kurtarılmasıdır.

Bu makalede, turizm paradoksunun ve ekinoksunun destinasyonlar
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üzerindeki etkisi ile doğal ve kültürel kaynakların turizm detoksu ile ko-
runmasının sağlanması araştırılmaktadır.

anahtar Kelimeler: Turizm Paradoksu, Turizm Ekinoksu, Turizm De-
toksu, Turizmin İnkişafı, Sürdürülebilir Turizm.

abstract: Having the tourism industry as the only development model
for a country with its natural and cultural resources could not only destroy
the social life but also the tourism industry itself. Although the equation
“more tourists=more tourism income” is so simple, it is not a sustainable
approach for the development plans of the destinations. The prospects of
even more income will cause an increase in the tourism revenue generation
capacity of the destination. However, this process leads to overuse of nat-
ural attractions at the destination and places pressures on tourism earnings.

“Tourism paradox” is the name of this concept. In common usage, the
word “paradox” often refers to statements that are ironic or unexpected,
such as “the paradox that standing is more tiring than walking “. Tourism
paradox is the name given to this phenomenon where industrial tourism
destroys natural and cultural environment that is necessary for tourism ac-
tivities. Projects that focus on and emphasize the economic and social ben-
efits should be undertaken in order to protect these values in the end.

The balance, which does not change and disturbs the social and eco-
nomic relations at the destination is called “tourism equinox”. The name
“equinox” is derived from the Latin aequus (equal) and nox (night), be-
cause around the equinox, night and day are about equal length. New proj-
ects and approaches to solve the problems caused by the growth of urban
populations and establish healthy sustainable tourism destinations are be-
coming more important than ever. 

“Detox” is a period when you stop taking unhealthy or harmful foods,
drinks or drugs into your body in order to improve your health. Detox is a
radical decision and it is not an easy process. Tourism detox is a treatment
that is intended to remove harmful substances from the destination. 

This paper investigates the influence of tourism paradox and tourism
equinox on destinations in relation to tourism and the protection of natural
and cultural resources with the help of tourism detox.

Key words: Tourism Paradox, Tourism Equinox, Tourism Detox,
Tourism Development, Sustainability.
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Tourism Paradox
The tourism product is developed, funded, managed and marketed by

both private and public sector entities such as government ministries,
tourism authorities, hotels and Destination Marketing Organisations
(DMO’s), all having their own ways of dealing with the product, own lim-
itations and resource-based challenges. A tourism destination’s character-
istics and industry are highly affected by regional and local politics and
policies, and are made up of a multidimensional conflation of macro- and
micro-product features that are developed and marketed to dynamic and
heterogeneous markets (www.equinoxadvisory.com).

The proposal offered by today’s competitive paradigm that higher the
number of tourists visiting a destination, the higher will be the income for
the destination sounds good at first. New buildings, new lifestyles, foreign
capital and new socio-economic relationships appear rapidly at the desti-
nation and replace the traditional ones. The increased number of tourist ar-
rivals gives the appearance of increasing desirability of the destination. Is
it, however a feasible proposal for all cases? Parallel with the increased
tourism activities, there will be huge amount of social, cultural, economic
and environmental problems faced by the local people as well as tourists
at the destination.

Socially, by disturbing the socio-cultural balance of local communities,
increasing prostitution, child exploitation, as beggars, street vendors or sex
preys. Culturally, with a rampant commoditization of local cultures, over-
crowding of heritage sites, cultural clashes, lack of respect for local traditions.

Environmentally, with increasing carbon footprint, depletion of water
resources due to heavy consumption by hotels, golf courses, etc., wide
spread lack of waste management, destruction of ecosystems and natural
barriers (increasing impact of natural hazards such as the 2003 tsunami)
to build resorts by the sea and within national parks. Economically, tourism
in main tourism centers causes prices inflation, land speculation, and limits
access to natural resources by the poorest whose livelihoods often depends
on them (www.exofoundation.org/the-paradox- of-tourism).

Having the tourism industry as the only development model for a coun-
try with its natural and cultural resources could not only destroy the social
life but also the tourism industry itself. Although the equation “more
tourists=more tourism income” is so simple, it is not a sustainable approach
for the development plans of the destinations. This process leads to overuse
of natural attractions at the destination and places pressures on tourism
earnings.

The tourism paradox begins to appear at this stage since the natural

Turizmin yenidənqurulması: turizm detoksu

8



and cultural resources that are worth seeing are consumed by those who
come to visit them. The destination could shrink and disappear in the long
run. This is what we call tourism paradox because the natural and cultural
resources which are the essential parts of the tourism product, could be de-
stroyed. In other words, tourism paradox is the name given to this phenom-
enon where industrial tourism destroys natural and cultural environment
of tourist destinations. Tourism paradox is also the name of unsustainable
tourism. It is the definition of tourism that is killing itself.

An analogy can be made of a scorpion stinging itself when surrounded
with fire to local economies dependent on tourism. For such destinations
tourism is sometimes embraced as a lifestyle and everything there becomes
entwined with tourism, in effect tourism becomes the ring of fire causing
“self-destruction” of the destination. Although this metaphor is not novel,
it expresses the notion where tourism itself causes a downward spiral as
put forth by previous tourism researches that have considered the phenom-
enon from different points of view. Tourism is like fire, it can cook the
meal or, burn the house. This famous Asian saying underlines the fact
tourism is indeed a double edged sword, and that tourism impacts highly
depends how it is being developed, managed and consumed.

Figure 1
Tourism Industry

Source: Unsever, I., 2004.

As the number of tourists visiting to a destination increases so will the
revenue generated. Then it inevitably follows, facilities, roads, airports,
and ports with the capacity to accommodate more people will be built for
more income (Figure 1). Tourism investments have been modified in such
manner that negative natural and social impact is the central focus of pro-
hibitions regarding investments. 

Tourism equinox
Can we protect the destinations from tourism paradox? New projects

and approaches to solve this problem  and to establish healthy sustainable
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tourism destinations are becoming more important than ever. Among the
positive effects of tourism are the creation of jobs and income, promotion
of intercultural relations and the possibility of recreation for the stressed
urban citizens. Its negative consequences are ever-increasing traffic, over-
exploitation of natural resources and generally inappropriate use of land-
scapes. Due to this, tourism sometimes endangers the sole grounds for its
existence. Avoiding exploitation, increasing intensity of traffic and pollu-
tion of landscapes is one of the main tasks for the future.

According to Hermann Hinterstoisser, Head of the Nature Protection
Department, Salzburgerland, the great variety of beautiful landscapes in
Austria offers many different aspects of multifunctionality. The same land-
scape may have productive, protective, recreational and ecological func-
tions. The protection and sustainable development of landscapes has to be
a joint task for spatial planning, agriculture, forestry, nature conservation
and tourism as a whole in order to maintain the diversity of the landscapes.

Local communities need to control and self-regulate their tourist in-
dustries, and tourism offers the best options in terms of environmental pro-
tection and long-term, sustainable economic growth in these communities
(Wearing, Wearing, and McDonald, 2012). It is expected that domestic and
foreign visitors will in the future prefer greener, more serene, and more
natural destinations where they can easily find the values stated in the basic
principles of sustainable tourism, where they feel healthy, relaxed and se-
cure. 

The balance, which does not destroy the social and economic relations
as well as the ecosystems at the destination is called “tourism equinox”.
The name “equinox” is derived from the Latin aequus (equal) and nox
(night), because around the equinox, night and day are about equal length.
Tourism equinox is the balance between the requirements of the mankind
and the needs of the nature.

One of the best examples worldwide is Yamaguchi, located on the pe-
riphery of Honshu, the main island of Japan. After the rural areas of Yam-
aguchi  lost 32% of its population, the local  people of this destination
understand that tourism equinox can be used to bring together a range of
activities, products and experiences to useful economic advantage. The Ya-
maguchi tourism policy aims to satisfy both residents in rural areas, as well
as visitors from urban areas. The travelers who prefer rural tourism have
the desire to stay somewhere for a longer period of time, to get to know  a
smaller place in the country, and close to nature, and to gain a better un-
derstanding of what it means to live in a rural area. Rural residents are seen
as important providers of various services and products and the approach
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represents a form of neo-endogenous economic development. The interac-
tion and economic benefit is supposed to generate mutual value and ap-
preciation. This micro-economic activity is also designed to help bring
extra income to rural households, and to female householders particular
(Murayama and  Parker, 2012).

Tourism communities in Malaysia face also the problem of in-migra-
tion of labor from rural to urban areas. Land use conflicts - e.g. logging of
tropical forests in the Endau-Rampin region of southern Peninsular
Malaysia and in the Liwagu-Labuk River Basin, Sabah, East Malaysia,
still continue (Malaysia Leo Conception, 2012). The strong risk of depop-
ulation in rural areas, combined with the importance of rural areas through-
out the European Union’s (EU) geography, has induced several different
programs that attempt to encourage the development of these areas (Her-
nandez-Maestro, and Gonzales-Benito, 2013).

On the other hand, the growth of rural tourism have to be totally di-
verging with that of seaside tourism development that, without control
could create huge holiday resorts and artificial villages with no identity.
Many coastal regions in Portugal, Italy, Greece and particularly in Spain,
have suffered this problem, and coast line has been completely destroyed
by blocks of apartments and huge hotels, without green or natural areas.
In some leading municipalities such as San Gimignano, Pienza, San
Quirico d’Orcia or Radda in Chianti the number of nights spent per capita
is over 50 and the local governments are discussing about constraints on
visitor numbers (Randelli &Romei& Tortora& and Tinacci, 2012).

Laura Piriz, National Board of Fisheries and Dr. Karl Bruckmeier, Uni-
versity of Göteborg, mentions that from the times – less than 100 years ago
in Sweden – that “fishing community” was nearly synonymous with
“coastal society” to the present days when fishery is marginal, both in na-
tional, economic and social terms, a dramatic change has happened, usually
called modernization. Today the Swedish archipelago areas are discussed
mainly in terms of negative demographic growth with real estate being ap-
propriated by people from urban areas and temporary overcrowding by
tourists – indicators of cultural, social, economic and ecological impover-
ishment and decline. Swedish rural and environmental development poli-
cies address the questions of keeping alive the archipelago. Today the local
governments try to create islands of projects and experiments with local
knowledge to take the advantage of diversity of knowledge (for example,
in organic agriculture and horticulture, local handicrafts, sustainable and
high quality local fisheries, new consumption styles).

In Mallorca however, in the tourism sector the damage is caused by
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sheer numbers and by the fact that tourists are notoriously unconscious of
their environmental behavior when away from home. Tourism is a con-
sumer industry and it is difficult to impose better environmental standards
on a transient population. For a long time Mallorcans have bemoaned the
degenerative impact tourism has had on society, language and environment
but have been happy to accept the considerable economic benefits. Many
commentators advocate an expansion of ‘new’ tourists at the expense of
‘old mass’ tourists through a policy of diversification. Highly laudable pro-
viding total income from tourism remains constant or rises. If more ‘new’
tourists’ and fewer ‘old’ tourists results in a fall in GDP or per capita in-
comes, Mallorcans must accept a fall in their standard of living or at least
trade it against a possible increase in their quality of life. Such moves usu-
ally benefit the higher social echelons and not the working class sector, al-
ready subject to vicious ‘seasonality’, who may not find this sort of solution
so acceptable. Are there enough ‘new’ tourists with sufficiently high dis-
posable incomes to fulfill this policy move? Golfers, cruise tourists, the
conference trade etc. have so far made little economic impact, and mass
tourist numbers continue to rise in any case! (Buswell, 2011).

Tourism detox
We have previously analyzed the issue of tourism paradox that was

mainly about the negative progress of the tourism industry. The aforemen-
tioned tourism paradox affects the tourism destinations, where relations of
tourism industry has dominated roles over its unplanned and uncontrolled
economic and social structure with unbalanced funds. 

You can better observe the concept of distortion through tourism fol-
lowed by spoilage of tourism in touristic resorts such as Kuşadası, Alanya
and Fethiye in Turkey. It is clearly observed that the nature, environment,
social structure in the province and dominant cultural elements are speedily
decreased. Consequently, some destinations that have become favorite re-
sorts with their unique touristic attractions have lost their characteristics,
some of them have become extinct and most of them have lost the iden-
tity.

In 1980, 42875 beds were in Kusadasi and the rate for a three stars
hotel per person per night was USD 30. Today in a resort hotel, the all-in-
clusive rate per person per night is USD 8-10 (www.kuto.org.tr).

Ölüdeniz in Fethiye is another example that experienced the similar
tourism paradox. The lagoon itself which gives the area its name (Ölüdeniz
in Turkish is literally translated as “dead sea”) is trapped in a corner of the
city and has been ruined as can be seen even from satellite images. The
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people involved in tourism in these regions where the economy of the so-
ciety is based on tourism, are in search for “more tourists” in order to sat-
isfy their economic profit in a very addictive manner like drug addicts.

Is antisepsis possible? Dialectics are the reality: the treatment is within
the disease! Just as in the case of drug addiction, it is possible to be cured
from the addiction. Tourism paradox is toxidation of destinations with the
negative effects of the tourism industry. The period of tourism paradox can
be seen as an opportunity to protect the natural and cultural resources of
the destination which is called tourism detox. Detox is a radical decision
and it is not an easy process. Tourism detox is not the same as detox
tourism, digital detox or unplugging from technology during holidays.
Tourism detox is a treatment that is intended to remove harmful elements
of tourism development from the destination.

Similarly, it is also possible for the regions with tourism paradox to
disengage from this paradox, yet it is not quite easy as it is expected.
Tourism destinations can be disengaged from this paradox to reach to the
natural, historical, economic and ancient social positions through consis-
tency in the society and with the help of scientific methods. 

Mallorca Island in Spain is maybe the first resort that experienced the
tourism paradox. They destroyed the natural environment as well as tradi-
tional architecture for the sake of tourism development. However to dis-
engage from tourism paradox they tear down the huge hotels and
reconstructed them with respect to nature on the island. Naturally the bed
capacity in Mallorca declined. With the growth of the natural environment
tourism income on the island has increased. This shows that tourism in-
come has a tendency to increase if you improve the quality of the natural
environment. Tourism detox requires decreasing the demand of the number
of beds in order to increase the income per bed and to disengage the region
from dominant tourism activities.

In addition, the increase in Mallorca population through inward migra-
tion with a higher birth rate than that of locals will cause tensions unless
employment opportunities are increased. Second homes and increased per-
manent residents from north and west Europe will inflate house prices fur-
ther. Both sets of population increases will put new and difficult-to-sustain
pressures on social services in the public sector at a time when it is difficult
to increase the tax harvest and invest in services. Changing patterns of
household formation will increase demands for new housing. Instability in
other parts of the Mediterranean will increase the number of visitors to
Mallorca, if only in the short run. This may compensate for the drift of
tourists to competing areas – Turkey, Middle East, North America,
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Caribbean etc. Of course, Mallorca capital may prefer to follow these shifts
(Buswell, 2011). 

Conclusion
With the tourism sector (now one of the first world industry) recording

exponential growth-over one billion international travelers, US$ 6.3 trillion
contribution to Glpbal Domestic Product (GDP), and 255 million jobs cre-
ated, the industry represented  9% of the world GDP in 2011. Its negative
impacts however are consequently becoming more tangible and the respon-
sible travel movement started over 15 years ago is now gaining pace while
increasingly recognized as the only way forward (www.exofoundation.org
/the-paradox- of-tourism).

Tourism itself is not an environmentally and socially “negative” activ-
ity that should be avoided. The tourism industry is worth developing and
investing in and brings about negative impacts which sometimes outweigh
its associated positive economic impacts if undertaken sustainably. 

Sustainable tourism began to be used from late 80s and early 90s the
term has become more commonly used (Swarbrooke, 1999). Research on
sustainable tourism has provided many ideas and tools in advancement of
sustainability in addition to defining and delineating the concept. Despite
the theoretical contributions provided by extent research positive, real-
world examples of the concept of sustainability of tourism in general and
destinations in particular are necessary. But the remarks about the negative
impacts of tourism are intended to demonstrate and explain the tourism
paradox.

A sustainable tourism is the only type of tourism that can offer an au-
thentic countryside lifestyle area, where it is possible to relax and enjoy
nature and countryside atmosphere, like in Tuscany, Provence and Wachau,
without compromising the other local specialization, first of all agriculture.
Sustainability should be substantiated through policy and legislation and
should be primary objective in all decisions regarding tourism. This covers
a multitude of areas of study and implementation ranging from, but not
limited to, environmental, social, economic and urban development and
design.

In the first place, the best way to start to reconstruction of tourism is to
prepare a participative Tourism Development Plan. Tourism legislations
should be “directive” rather than “compulsory”. Common sense should
prevail over policy, lessons gleaned from mistakes of other destinations
should direct destination development. Most importantly tourism should
not be conceptualized as a finite stream of revenue where profit maximiza-
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tion is the logical course of action, but as a renewable resource that requires
care and attention in its utilization. 

Based on an understanding that is distinct from mass tourism, a new
tourism destination where the cultural and historical heritage is utilized
needs to be created through investment, promotion and marketing that is
focused on sustainability.  Activities necessary for strategic planning should
be carried out, and the cooperation of public and private sectors should be
ensured after determining the applicability of tourism equinox approach.
Rural tourism must be promoted as a key driver of rural tourism develop-
ment, and funds must be devoted to supporting the development of rural
lodging establishments

The awareness of locals and visitors should be raised in order to prevent
damage to the historical and cultural environment. Local population should
be encouraged to participate in the new tourism strategy. The carrying ca-
pacity of the region should be determined under sustainable principles. 

Local authorities should be informed very clearly that it is not possible
to achieve sustainable tourism development without respecting natural en-
vironment. Local governments, non-governmental organizations, univer-
sities and professional organizations should cooperate against adverse
environmental effects caused by tourism. The success of this tourism ap-
proach depends on effective destination management and marketing in-
volving the principles of tourism.

It is very hard to tear down the huge buildings like big hotels. The
stakeholders of the tourism industry can be convinced by giving tax de-
ductions and explaining the long term benefits of tourism detox. When suc-
ceeded, there will be a more balanced and controlled tourism development
which is in harmony with natural and social environment. The best thing
to do is to achieve “tourism equinox”. Then we don’t have to worry about
“tourism detox”.
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Cluster-based regıonal development strategıes and a sectoral analy-
sıs ın Khachmaz regıon, azerbaıjan

Klastr əsaslı regional inkişaf strategiyaları və azərbaycanın Xaçmaz
rayonunda sahə təhlili

Xülasə:  Ənənəvi inkişaf modellərindən tamamilə fərqli olan klastr
əsaslı inkişaf strategiyaları, xüsusən, 1990-cı ildən əhəmiyyətlilik və
məşhurluq qazanmışdır. Əgər biz qlobalizmi məkan və vaxtın sıxılması
kimi müəyyən ediriksə bu zaman qlobalizm rəqabətlilik şərtlərində, istehsal
strukturunda və texnologiyalarda, malların və xidmətlərin istehsalında,
bazar istiqamətlərində, əmək qabiliyyətində müəyyən keyfiyyətli
dəyişikliklər gətirir. Bu baxımdan klastra əsaslanan yanaşmanı
rəqabətliliyin gücünün yüksəlməsi qayğılandırır. Klastr əsaslı yanaşma
Harvard Universitetinin professoru Mişel Poster tərəfindən inkişaf etdiril-
mişdir, regional inkişaf və rəqabət dinamikliliyi hal-hazırda mövcud olan
ən yaxşı  texnika kimi hesab edilə və istifadə oluna bilər. Bu araşdırmada
klastr analizlərinə əsasən Azərbaycanın Xaçmaz regionun regional inkişaf
strategiyaları nümunə kimi  turizm sektorunda müəyyən edilməyə çalışıl-
mışdır.

açar sözlər: klastr, turizm sənayesi, rəqabətlilik, davamlılıq, regional
inkişaf, turizm planlaşdırılması

Introduction:
Before starting work on the conceptual and functional designs for the

project, we analyzed the literature and various empirical and analytical data
regarding the project. We have arrived at various data on the historical and
cultural background of the region allowing us to conceptualize key aspects
of the project such as local interaction, emotional interaction, traditional-
ism, innovation, articulation, urban quality, globalism, integrity, environ-
ment, accessibility, functionality, competitiveness and sustainability.

With this study, which is realized with a view to make Khachmaz re-
gion’s economic development come true vigorously and deliberately and
to provide it with sustainability, cluster analysis of tourism sector (tradi-
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tional and alternative tourism) that is active in the region has been made
and macro level strategy plan has been brought to light. 

With the study, as a result of which a significant contribution to eco-
nomic planning and development of the region is foreseen, cluster analyses
of recommended sectors have been made preferably further to the results
of competitiveness analyses of tourism sub-sectors existing in the region
(international competitiveness power of all tourism sub-sectors has been
identified, and within this framework, the tourism sub-sectors, which carry
competitive advantage and/or have carriage capacity have been fixed); sub-
sequently, a macro level strategy planning have been made on the platform
of sectors and destinations in the region.

It has been foreseen, according to the researches made in the region,
to develop preferably a different tourism (Health and wellness tourism,
sport tourism, ecotourism, culture tourism) sub-sector in addition to tradi-
tional tourism (seasand- sun) sector.

The envisaged sectors have been analyzed in details with sector cluster
work, value chain has been revealed, sector actors and their roles have been
determined, lacking actors have been identified, and levels of communi-
cation among actors have been studied. Important destinations of the region
and preferable tourism sub-sectors in these destinations that are subject to
development have been revealed; within this framework, it is recom-
mended to develop traditional tourism, health and wellness tourism, eco-
tourism and soft sport tourism in Nabran; business meetings and culture
tourism in Khachmaz city; soft sport tourism, culture tourism and rural
tourism types in Niyazabad.

The relationships among all institutions and enterprises on value chain
have been analyzed; strengths and weaknesses in these relationships have
been revealed by making cluster analysis for traditional tourism type in
Nabran village in the study.

Macro level strategies and action plans for sustainable development of
tourism sector in Nabran, Khachmaz and Niyazabad are identified in the
study. 

Basic Concepts:
1.1 The concept of clusters:
Intensive global competition forced the entire world economy to the

new searches in order to survive in global competition.
Another approach to put this concept into today’s economic litreature

is that it is getting harder and harder to compete for countries supplying
only cheap labour in global competition.In this competitiveness process,
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it is also being understood that isolated firms can not have enough success.
In the long term, in addition to having qualified labor, it is needed to

create geographical embodiments with specialized firms, sharing knowl-
edge and innovation. It is called clustering.

The term of cluster, (also known as an industry cluster, competitive
cluster, or Porterian cluster) was introduced and popularized by Michael
Porter in The Competitive Advantage of Nations (1990)

Michael Porter claims that clusters have the potential to affect compe-
tition in three ways; by increasing the productivity of the companies in
the cluster, by driving innovation in the field, and by stimulating new bu-
sinesses in the field.

According to Porter, (Porter; 1998, 77) in the modern global econ-
omy, comparative advantage–how certain locations have special endow-
ments (i.e., harbor, cheap labor) to overcome heavy input costs–is less
relevant. Now, competitive advantage–how companies make productive
use of inputs, requiring continual innovation–is more important.

1.2. Competitive advantage andClusters:
In recent years, competitive approach is referred more to the work of

Michael Porter. 
According to M. Porter, up to have a competitive advantage, it is also

important to sustain the competitiveness.
Michael Porter’s competitive strategies are summarized in three main

headings. (“Competitive Advantage” Michael Porter;1980). These are Cost
Leadership Strategy, differentiation Strategy, focus or leadership.
These strategies are general competitive strategies to deal with Porter’s
five competitive forces. (Five forces; Threat of new entrants, Threat of
substitute products or services, Bargaining power of customers (buyers),
Bargaining power of suppliers, Intensity of competitive rivalry)

In general, it can be accepted that the main benefits of clusters is to
create competitive advantage and is to provide sustainable development in
certain sector or region.

The benefits of clusters and cluster’s competitiveness advantages can
be summarized as follows;

•  Provides increased efficiency by increasing productivity. 
• Clusters are to support innovation on products or process. 
• By facilitating access to information and knowledge and modern tech-

nology reduces the cost.
• By encouraging and using local suppliers, costs are reduced.
• Information of the market and technology and competition are col-
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lected in the same environment.
• The other benefit of the clusters is to strengthen cooperation bringing

together the industry and universities and government and civil organiza-
tions.

• Clusters provides ease of market entry.
As a result, clustering method is very effective in providing a compe-

titive environment.

Traditional tourism sector cluster analysis of Khachmaz region,
azerbaijan:

2.1. Research Methods:
The participants who took part in the research period of the project

consisted of the members of the government, local organizations, local aut-
horities, economical authorities and the members of the tourism related
civil society organizations.

At first the we discovered the variables that are related to the improve-
ment of the tourism, then the identified variables were defined, in the third
phase the problems distributed to the players of the sector, and the last
phase covered the application know-how of the strategical plan.

2.1.1. Research data Collection Methods:
One of the most important stages of a research is the selection of the

data collection method. Since cluster based researches have socio-eco-
nomic characteristics people’s behavior and their sociologic impact in cul-
tural structures are important on the account of cluster based development.

Thus for this research qualitative data has been used. In order for a
qualitative data to explain the matter that is been investigated in a much
better way, more than one data collection technique is used.

Using more than one data collection technique within a research is
called as triangulation. These techniques generally are observations, inter-
views and document surveys. As explained below, for this research more
than one data collecting technique has been used since using more than
one collection technique in qualitative research is important for increasing
the reliability of the collected data.

2.1.2. Secondary data Collection Method Being Used in Research:
In order to comprehend the region’s tourism sector; written (newspaper

and magazine articles, scientific publications, sectoral publications, related
web sources) and visual documents that belongs to the key stakeholders
that have relations with sub-sectors operating within the region were used
as a secondary data collection method.
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Furthermore national and international sectoral reports (special an-
nexes) and other periodical publications have been addressed together with
the data (report, analyses, survey etc) of local and national ministerial of-
ficials, Tourism Departments of Azerbaijani Universities, local municipal-
ities, Khachmaz Culture and Tourism Department, Khachmaz Statistical
Department and other sectoral bodies were also used.

2.1.3. Primary data Collection Technique Being Used in Research:
Along with the documents and the data that was collected by the sec-

ondary data collection we also used numerous primary data collection tech-
niques in the region such as: Focus Group Meetings,In-Depth Interview,
Participation Observation, Site visiting

2.1.4. In-depth Interviews:
We had In-Depth Interviews with the managers and the staff of the

touristic establishments below. A semi-structured interview is a qualitative
method of investigation that combines a pre-determined set of open ques-
tions (questions that prompt discussion) with the chance for the interviewer
to investigate particular themes or responses further.

A semi-structured interview does not limit respondents to a set of pre-
determined answers (unlike a structured questionnaire).

We had Depth Interviews with the managers and the staff of the touris-
tic establishments below.

Residential facilities,
The museums and art galleries,
Local managers of ministiries, media organizations, busineses, travel

agencies, hotel managers,head of municipalities.

2.1.5. Focus Group meetings:
A focus group meeting is a method that is actualized with the partici-

pation of group of certain number of people and is one of the most efficient
methods for collecting data in comparison to other qualitative methods.
Focus groups are usually conducted with 6-10 members who have some
similar nature, e.g., similar age group, status in a program.

The Focus Group Meetings is a semi-structured group gatherings in
which the participants personally replies to the certain questions about the
discussed topic. The group succession on the same topic is the most effi-
cient method of collecting information about the thoughts of the different
representation groups on a topic.

In the Focus Group Meetings held in both Khachmaz region and in
Baku, the participation of the representatives of numerous ministries, may-
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ors, senior executives of community organizations, businessmen and man-
agers, academics and media representatives, representatives of civil society
organizations has been provided.

In order to achieve maximum efficiency from these participants that
have different experiences and characteristics focus group meetings was
based on expertise and areas of interest.

Representatives list for focus groups, subsectors and key stakeholders
of sectoral value chain have been determined by the Project Team and then
appointed after discussion with the Khacnaz Tourism Office.

The Focus Group Meetings were held in the meeting room of Khach-
mazTourism Office. Audio and video records have been made for most
meetings.

In the Focus Group Meetings the Project Team drew participants’ at-
tention to the following topics: The participants’ positions in Khachmaz
Region’s tourism cluster, the level ofsectoral and public leadership Opin-
ions of the participants about Khachmaz Region’s current tourism situa-
tion.

As a result of these Focus Group Meetings, the ProjerctTeam was able
to create the main tourism vision of Khachmaz region.

2.1.6. Site Visiting:
Site visiting is a method of collecting information with the systematic

investigation of the events and activities that occurs in an environment.
Site visiting offered hands-on community experiences that increase the
Project Team’s understanding of Khachmaz region. The places visited: Se-
yidi, Muhtadir, Nabran, Khachmaz, Niyazabat, Khudat, Yalama.

The numerous places that were visited consist of the empty lands,
lakes, forests, areas that have thermal waters and religious centers. 

The activities of the key stakeholders, work processes and behaviors
of the local residents have been observed systematically and recorded in
either written or digital form. Site visiting trips were made with the mem-
bers of the local team after Khachmaz Tourism Office composed the nec-
essary arrangements.

2.1.7. Participant Observation:
Participant observation is a method of collecting data which observer

joins toan environment and makes an investigation. It is a widely used re-
search strategy in many disciplines especially in social psychology, cultural
anthropology, and also sociology.

In this project, an observation has been made as a client (tourist) lo-
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cated in some residential places within the region. The information ob-
tained as a result of observation has been recorded and assessed in analysis
stage.

2.2. analysis Measurement:
In order to obtain the cluster analysis, Michael Porter’s diamond model

and competitive strategy has been taken into account. Thus, with the pre-
viousIn-Depth Interviews, Focus Group Meetings, Site Visiting, and Par-
ticipant Observation methods the topic was subjected to much more
detailedassessment and the cluster analysis of Khachmaz Region tourism
was created.

The scale of the cluster analysis consists of two parts. The first part
contains analysis of the competitiveness of the tourism industry in the re-
gion, while the second part considers the performance criteria. Each crite-
rion is listed from the strongest to the weakest value.

Very Good Performance (5): Means that the tourism sector has an ex-
ceptionally high level of performance. It is successful in anticipating and
solving a variety of complex problems, stimulating new ideas.Good Per-
formance (4): Means that there is always a high level of performance. The
quality of the tourism industry is above the standards.

Average Performance (3): In this level, the performance of the tourism
industry consistently meets the standards required. There is a proper mo-
tivation for the development of the sector. Bad Performance (2): Establish-
ments try to fulfill the basic requirements of the tourism industry. However,
a sustainable performance does not exist. Very Bad Performance (1): In
this level the tourism sector possesses unaccepted performance standards.
It is impossible to work with the tourism sector.

2.2.1. Value Chain approach and Key Stakeholder analysis:
In general organic key stakeholders that are active in clusters influence

the sector’s work process. Despite the fact that the establishments create
the main key stakeholders, other organizations such as public administra-
tions, local governments, universities also considered as key stakeholders.

With the value chain approach and key stakeholder analysis, the role
and the importance of the key stakeholders that are active in the sector ap-
pear. The analysis is created with the emphasis on the existence of the key
stakeholders that should be on the cluster, the key stakeholder’s importance
and their positions.

Klastr əsaslı regional inkişaf strategiyaları və Azərbaycanın Xaçmaz rayonunda
sahə təhlili

23



2.2.2. The key stakeholders position in the cluster:
The key stakeholders’ importance levels are different from each other.

For example a key stakeholder with a high importance level influences the
other key stakeholders and influences the sector itself.

On the other hand there is a type of a key stakeholder that should be in
the cluster but it is not. This type is called as the absent stakeholder.

Klastr əsaslı regional inkişaf strategiyaları və Azərbaycanın Xaçmaz rayonunda
sahə təhlili

24

SECTORaL
STaKEHOLdERS

BaSIC aCTIVITIES WITHIN THE
CLUSTER

Accommodation Facilities The conditions of hotels, motels,
Boardinghouses and sectoral accommodation
activities.

Food and Beverage Facil-
ities

The general condition of the restaurants, cafés,
bars and their sector related activity.

-Tourism Agencies
-Tour Operators
-Travel Agencies

The condition of national and international
tourism agencies their sector related activity.

Tourist Guides

The competence level of the existing tour
guides, their communication skills and the
condition of the establishments that offer
tourist guide services.

Information Centers The state of information centers that operate
in the region that help the tourists.

Organizations that provide
human resource

The condition of consulting companies that
provides sectoral human resource, universi-
ties, and recruitment agencies.

Information Extracting
Organizations

Existence of the universities and their contri-
butions to the sector.

Media The condition of the sector related media
(sector related publications, brochures,
maps, books etc.)

Non Governmental
Organizations (NGO)

The condition of the existing NGOs.

Gift shops The general condition of the touristic gift
shops.

Institutions that offer ba-
sicservices) (healthcare,
banking, insurance etc.)

The conditions of the institutions that offer
healthcare, banking and insurance services to
the tourists.



Table:1 Sector value Chain Stakeholders and their Basic Activity

2.4. International competitiveness of the tourism sub-sector of
Khachmazregion:

Tourism sector which is considered as one of the main industries of
economy is continuously developing in Azerbaijan. Khachmaz region of
Azerbaijan which can compete with the Caspian regional countries has
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Transportation Facilities
Airlines
Airport Administrations
Motorway Organizations
(Bus, Minibus etc.)
Bus Stop Administration
Railway Companies
Railway Administration
Car Rental Facilities

The competence level of the companies that
offer different services of transportation to the
tourists.

Entertainment Facilities The conditions of the bars, discos and other
entertainment facilities that the customers at-
tend.

Archeological Facilities Management of the archeological sites that is
available in the region.

Basic Supply Facilities The conditions of the sectoral suppliers.

Advertisement Facilities The conditions of facilities that is engaged in
sectoral advertisement.

Marketing Facilities The condition of the firms that offer sectoral
marketing services.

Public Administration The influences of the public administration.

Local Government
Municipalities

The influences of the local government and the
municipalities.

Research and Develop-
ment

The condition of the establishments that offer
sectoral research and development services.

Certification and Manage-
ment
Organizations

The condition of the establishments that pro-
vide sectoral certification services.



much potential to catch up with the international tourism standards.
In addition to the tourism activities currently existing in the region, it

was forecasted that other alternative potential tourism sub-sectors such as
WellnessTourism, Cultural Tourism, Eco Tourism, and Sport Tourism may
improve theinternational competitiveness of Khachmaz region.

These sub-sectors have been the subjects of international competitive-
ness analysis through the diamond model. In the table: 2 below We see the
international competitiveness panorama of Khachmaz region’s tourism
subsectors.

Table:2 ınternational Competitiveness Panorama of Khacmaz region
tourismsub-sectors

Klastr əsaslı regional inkişaf strategiyaları və Azərbaycanın Xaçmaz rayonunda
sahə təhlili

26

Tourism
Sector

Conditi-
ons

Firm
Strate-

gies

Input
(Factor)
Conditi-

ons

Support
of

the Go-
vernment

Suppor-
ting

Estab-
lishments

Global
Competi-
tiveness
Position

Traditio-
nal
Tourism

mediocre Poor mediocre Poor Poor Poor

Wellness
Tourism

mediocre Poor Good Poor Poor Poor

Sport
Tourism

mediocre Poor Good Poor Poor Poor

Culture
Tourism

mediocre Poor Good Poor Poor Poor

Eco
Tourism

mediocre Poor Good Poor Poor Poor

Congress
Tourism

mediocre Poor Poor Poor Poor Poor

Yacht
Tourism

Poor Poor Poor Poor Poor Poor

Shopping
Tourism

Poor Poor Poor Poor Poor Poor

Gastro-
nomy
Tourism

mediocre Poor Good Poor Poor Poor

Recreatio-
nal
Tourism

Poor Poor Good Poor Poor Poor



2.5. Cluster analysis of Traditional Tourism Sector of Khachmaz
Region:

According to Michael Porter clusters are geographic concentrations of
interconnected companies, specialized suppliers, service providers and as-
sociated institutions in a particular field. Kelton et al (2008) identified ad-
vantages of clusters, which include: economic efficiencies that reduce
costs, increased technological change and innovation, reduced risk to in-
vestment in start-up companies in the cluster, and the generation of visi-
bility and identity for a region.

Factor Conditions:
In terms of cluster-based approach to competitiveness a factorial analy-

sis is the analysis of the natural resources, infrastructure, and investment
opportunities.

If a geographical location creates an advantage in terms of reaching mar-
kets thus the very same geographical location makes an important contribution
to the competitiveness of a business cluster. Hence geographical locations
have a significant affect on establishment’s competitiveness levels.

Geographical Location and Natural Resources:
The advantages of Khachmaz Region’s geographical location:
The regions’ proximity to the Caspian Sea, the proximity of the sea to

the forest and to the mountain, and the region’s nearness to the Silk Road
all contributes to the tourism development potential of the region.

The hot springs, numerous lakes that exist in the region are geograph-
ical advantages for the tourism diversification of Khachmaz Region.

The organic farming zones, fruit orchards, and flora with 4.100 differ-
ent plants contribute to the specialness of the region’s geography.

The zone between Samur and Yalama declared as a National Park in
2012 thus can contribute to the development of alternative tourism types
in the region.

Human Resources:
One of the main problems of the tourism sector in the region is poor

human resources infrastructure. Due to this problem it is very hard to find
tourism sector related staffs that have good qualifications.

Almost all of the tourism establishments hire their staff seasonally. The
managers of the establishments give their staff in house training but since
the tourism season of Khachmaz Region is very short these training ses-
sions are not adequate. Thus affect the competitiveness of the region in a
negative way.
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Infrastructure:
Khachmaz Region exhibits great potential that remains locked because

of numerous factors that are combined together. Gearing et al (1974) study
the case of Turkey as a tourist destination and find that infrastructure (com-
prising roads, water, electricity, safety services, health services, commu-
nications and public transportation) is a key determinant explaining tourist
arrivals. In the case of Khachmaz, poor infrastructure facilities are one of
the key factors which hamper the region’s development process. For ex-
ample some areas of Khachmaz

Region such as Nabran face problems like lack of gas, lack of internet,
and lack of telephone connection. These problems should be solved im-
mediately thus the region’s tourism sector should be at the same level with
the international tourism standards.

Firm strategy, structure and rivalry:
The “firm strategy, structure and rivalry” section of the Diamond

Model explores the establishments’ management structures and their levels
of competitiveness.

Management Structures:
The tourism sector of Khachmaz Region suffers from severe form of

seasonality. – Despite the fact that the region displays a great potential for
tourism product diversification establishment ‘have high management costs
because they only serve the tourists only between the months of July and
August.

The main market of the tourism sector in Khachmaz Region is the do-
mestic market and the tourists with high income levels. The marketing ac-
tivities of Khachmaz is not strong enough thus creates a poor level of
competitiveness.

The sector does not have a management style that entails all of the play-
ers of the cluster.

The number of the new investors of the sector is almost non-existent.
This situation discourages the formation of the new business models and
affects the competitiveness level of the area in a negative way.

demand Conditions:
Through “demand conditions” the Diamond Model explores the struc-

ture of the domestic markets, the size of the domestic demand and the po-
tential for growth.

Currently domestic market remains as the only target market for
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NabranVillage.
In the last 5 years Azerbaijan especially Baku became important

tourism destinations. This situation has the power to affect Khachmaz Re-
gion’s tourism sector in a positive way.

The main tourism type of the region is the traditional Sun, Sea and
Sand tourism. In addition to the traditional tourism the region also can de-
velop alternative tourism types and become a magnet for the young and
middle-aged people with high income levels.

Since Khachmaz Region has hot spring zones it has big potential in
Wellness Tourism. With the right investment decisions the region can be
recognized as the destination of choice for visitors seeking a wellness and
spa experience. One of the greatest advantages of Wellness Tourism is that
it is a year-round business activity.

Müller and Lanz Kaufmann (2001) define wellness tourism using Kas-
par’s(1996) broader definition of health tourism as a base of their own def-
inition:”Wellness tourism is the sum of all the relationships and phenomena
resulting from a journey and residence by people whose main motive is to
preserve or promote their health. They stay in a specialized hotel which
provides the appropriate professional know-how and individual care. They
require a comprehensive service package comprising physical
fitness/beauty care, healthy nutrition/diet, relaxation/meditation and mental
activity/education.”

Basically wellness tourism consists of healthy people travelling to an-
other country (or another city within their country) to pursue preventive
and holistic services that improve their personal well-being. There is a
world-wide growth in interest in spa and wellness tourism.

Cultural tourism is more and more becoming a significant part of the
tourism sector. According to the World Tourism Organisation (WTO) cul-
tural tourism accounts for 37% of the world travel.

Activities within this sort of tourism may be the discovery of a country,
region, remains of built environment, historic sites, and even man-made
structures; traditions, local features, exotic lives, cultures, and even local
ecology i.e. plants, fossils, wildlife etc. (Lier and Taylor, 1993; Gart-
ner,1996).

With its monuments of history, culture and architecture Khachmaz re-
gion is an ideal place for Culture Tourism to flourish. Nevertheless cur-
rently cultural offerings in Khachmaz Region are inadequately and
inferiorly presented.

The museums play an important role on the development of the Cul-
tural Tourism industry. (Myerscough et al. 1988) point out that, through
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the tourists they attract, museums can have a significant economic impact
on a city.

Marketing is a social and managerial process by which individuals and
groups obtain what they need and want through creating and exchanging
products and value with others. (Kotler, Bowen, &Makens, 1999)

Marketing is one of the most important priority areas of this Tourism
Macro StrategicPlanning.

Without the right marketing strategies it is impossible for a region to
develop as a tourism destination.

Related and supporting industries:
According to Michael Porter related and supporting industries can pro-

duce inputs which are important for innovation and internationalization.
All of the players of the traditional tourism should be interacting with

each other very well so that the tourism sector can develop. However this
situation is quite poor in Khachmaz Region since the players of the sector
display weak relationships.

The region displays great potential for organic farming and the devel-
opment of the organic farming related tourism product. Nevertheless the
relationship between the players of farming and tourism sector is not well
formed and needs improvement.

Since Khachmaz Region is one of the well developed regions of Azer-
baijan the existence of finance companies, insurance companies and public
hospitals in the region is quintessential. The interaction level of these com-
panies should be improved through cluster work.

Government:
This section of the Diamond Model can make a region more competi-

tive.
Because of its tourism potential Khachmaz Region should be declared as

a tourism zone and with the cooperation of Ministry of Culture and Tourism
the region’s tourism sector should be developed in an organized manner.

An appealing incentive system should be developed in the region in
order to attract capital investment.

One of the main problems of the tourism sector in Azerbaijan is visa
application process. If with the leadership of Ministry of Culture and Tou-
rism visa application process becomes much easier this will increase the
number of the foreign tourists.

Touristic establishments in Khachmaz Region, especially the ones
inNabran, should be audited with an internationally accredited certification
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system by Ministry of Culture and Tourism.

Conclusion:
This work was prepared for the Ministry of Culture and Tourism of

Azerbaijan in the title of Regional Plan For Development/Tourism Macro
Strategical Plan For Khachmaz Region. In this congress, it is presented for
disscusion to the sectoral and regional planning works.

On the basis of all economic sectors, an overall evaluation is made;
clusters are the most important building stones of the new economic
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system.
Experiences of developed economies, the clustering process of public

investment in the industry, educational media, such as sharing information
suggests that the basis for constructive dialogue.

In this context, macroeconomic policies initiated by the public autho-
rity needs to focus on cluster development projects.

At the same time, to achieve to goal, the cooperation between regions
or countries must be created by evaluated the economic priorities.

In order to attain sustainable economic growth, regional development
policies should be relied upon integrated development strategies. In this
context, it is foreseen that determining the capacity of the creative eco-
nomy, increasing entrepreneurship and developing human and social capi-
tal will develop the regional competitiveness. 

Regional policies should not cover not only underdeveloped regions
but include also the developed regions. The developed regions’ competitive
advantage should be increased and protected. 
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Turizm Sektorunda diversifikasiya Siyasəti: İnkişafa 
Ekonometrik Yanaşmalar

Xülasə: Bu məqalə Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiya
potensialını analiz etməklə yanaşı həm də tətbiq edilən fiskal və monetar
siyasətin ÜDM-ə və investisiyalara olan təsirini ölçməkdədir. Bu məqsədlə,
müxtəlif ekspertlərdən müsahibə alınaraq onların sektorların inkişafı və
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üçün olan müstəqil yanaşmaları nəzərə
alınmışdır. Eyni zamanda dövlətin bu sahə üzrə ixtisaslaşmış
nümayəndələri də müsahibələrə dəvət edilərək bu prosesdə fikirləri
öyrənilmişdir. Bu çalışmada sektorların inkişafının kəmiyyət etibarı ilə
ölçülməsi üçün üç müxtəlif alətlərdən istifadə olunmuşdur. Bunlardan bir-
incisi Herfindahl-Hirschman Index–dir ki, bu indekslə məşğulluğun
konsentrasiyasını, Ogive Index vasitəsi ilə ÜDM-in sektorlar üzrə
diversifikasiyası və nəhayət Vector Auto Regressive model ilə sektorlara
tətbiq edilən fiskal və monetar siyasətlərin nəticələri ölçülmüşdür. İnfor-
masiya bazası kimi müxtəlif mənbələr, xüsusilə Dövlət Statistika
Komitəsinin məlumat bazası, müstəqil ekspertlər və müvafiq nazirliklərin
məlumat bazası istifadə edilmişdir. Bu üç metod nəticəsində əldə
olunmuşdur ki, Azərbaycanın nə əmək bazarı, nə də ki ÜDM istehsalı
şaxələnməmişdir. HHI və Ogive indeksləri Enerji sektorunun ölçmə
prosesinə daxil edilməsi nəticəsində kəskin sıçrayış göstərmişlərdir. Nəticə
etibarı ilə, indeksin yüksək olması az diversifikasiya olunmuş iqtisadiyyat
deməkdir. Daha sonra iqtisadiyyatın sektorları üçün təkliflər də tədqiqatda
yer almışdır.

açar sözlər: diversifikasiya, turizm, inkişaf, ekonometrik yanaşmalar.
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Introduction
Sustainable growth through economic diversification is one goal of any

economy in today’s world. It is a widely targeted and tackled problem of
developing countries as well. According to Revenue Watch institute, many
resource-rich countries depend heavily on cash flows generated by mining
or oil production, which in turn jeopardizes sustainable growth. This is
borne out by the lack of clear policy guidelines on diversification, as well
as policymakers’ limited interest in the importance of diversification. 

Accordingly, policymakers need studies on economic diversification
and future economic challenges. A study encompassing views of most
prominent experts and government officials and back it up with economet-
ric model has a special matter of importance. Thus, this study compiles
and analyzes the views of experts and government officials and backs them
up with quantitative econometric modeling. 

This study assesses economic diversification and cross-sector compet-
itiveness by employing extensive qualitative and quantitative methodolo-
gies. The paper will measure the extent to which Azerbaijan’s economy is
labor and GDP diversified or not. If not, what policies can be developed
for sectorial diversification and economic development? This paper will
further analyze the government’s fiscal and monetary policies to develop
better, quantitatively-based recommendations. 

Throughout the research article, I will answer the following questions:
1.  To what extent is Azerbaijan’s economy diversified?
2.  What are the most successful policies of the Government of Azer-

baijan in sectorial development?
3.  Do the government’s policies generate competitiveness in a given

sector?
4.  How can future growth in different sectors be achieved?
The first question measures the economic diversification of Azerbaijan

in terms of distribution of GDP and employment across sectors. The
Herfindahl-Hirschman Index (HHI) and Ogive indices are calculated across
years for GDP and employment for each year to analyze changes in their
trends. The second and third questions are answered via views of experts
and econometric models that have been widely used to assess sectorial
monetary and fiscal policies. This assessment allows us to generate policy
recommendations for the future development of each sector. The fourth
question will be answered by summarizing expert views and the results of
the model. 

Turizm Sektorunda Diversifikasiya Siyasəti: İnkişafa Ekonometrik yanaşmalar

35



Research Methodology
To analyze the diversification of economic sectors of Azerbaijan the

researchers have used two approaches:
1.  qualitative approach
2.  quantitative approach
The qualitative method seeks answers to research questions about the

economy using non-numerical information such as interviewing prominent
experts. As a result, the lists of sectorial guidelines are prepared based on
the interpretations and observations of these experts regarding current con-
ditions and future expectations. Experts include independent analysts and
representatives of government agencies. Government representatives were
given special attention as they have firsthand information on the govern-
ment’s sectorial policies. Interviewing these experts did play a big role for
the researchers while drafting sectorial proposals.

Throughout the research, these questions are not analyzed for regional
diversification but sectorial diversification. And to quantify the sectorial
diversification researchers, have calculated ‘’Ogive index’’ for the GDP in
sectors. It is worth of mentioning, for sectorial employment diversification
the Herfindahl-Hirschman Index [2. P.45] has been employed. Ogive index
was introduced by Tress in 1938. Then other economists, such as Hackbart
and Anderson [3. P.32 ] Attaran and Zwick [1. P.143 ]applied this method
to measure the diversity in economy of different countries. The definition
of ‘’Ogive index’’ is given below :

Where:
Pi – is sectorial share of GDP in total GDP ;
n – is the total number of sectors in the economy
In other words, 1/N is the ideal share of any economy: If economy has

4 sectors, ideally each sector shall have 25% share. If one deducts this ideal
share from actual share of all sectors, they will end up with: how sectorial
share are different or deviate from their equally diversified shares. Sum-
ming up these deviations, and finding their average value by dividing by
N, gives us the Ogive index for the sector. If the result of Ogive index is 0
(zero) the diversity of the economy is high, i.e equal, otherwise, and the
results larger than 0 indicates less diversity of the economy.

The second quantitative method has been employed by the researchers
is Hirschman (1964) Herfindahl (1950) Index (HHI) which measures not
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only market concentration and to examine existence of oligopoly in indus-
trial economy, but also to evaluate economic diversity and for macroeco-
nomic specialization. The index is given with following formula:

Where :
S – sectoral share
n – number of sectors
From the equation above we should obtain that If there is equal em-

ployment share in the each industry, the result of the equation will be the
lowest degree, otherwise the result will be the highest degree If there is
concentration in one industry, like a monopoly. So the higher the figure is,
the less diversified economy. 

For an addendum to the quantitative method, one of the econometric
model has been used by the researchers which is named Vector Auto Re-
gression Model (VAR) [4. P.20] to generate forecasts of economic vari-
ables, such as GDP and to examine the effects of economic shocks.
Estimating the VAR, helps us to answer the influence of exogenous vari-
ables such as government spending, refinancing rate, money supply, tax
exemptions and subsidies to GDP and Investment. The movement of en-
dogenous variables within VAR which is the effects of exogenous variables
shock, the VAR can be used as an instrument to investigate these shocks. 

Qualitative method seeks answers to research questions on the econ-
omy using non-numerical information such as interviewing prominent ex-
perts. As a result the lists of sectorial guidelines are prepared based on the
interpretations and observations of these experts on current conditions and
further expectations for the future. Experts include independent analysts
and representatives of government agencies. Government representatives
were given special attention as they were the owners of firsthand informa-
tion on government’s sectorial policies. Getting all information did play a
big role for the researchers while drafting sectorial proposals.

In the figure below, the given lines describe the shifts in each economic
sector’s share of total employment. Most of the sectors have kept the same
level of employment during these years. However, Tourism and IT sectors
had feasible changes between the years of 2003 – 2012. The following
graph visualizes the changes in sectorial employment for a clearer picture.
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figure 1: The shares of employment among economic sectors, %, 2003-
2013

Source: Authors, graphed based on SSC 2014 data.

To assess labor diversification, the researchers employed the Herfind-
ahl-Hirschman Index, as seen in Figure 2. An HHI index below 0.01 (or
100 or 10%, depends what figures one include to the model) indicates a
highly diversified economy. An index below 0.15 (or 1,500 or 15%) indi-
cates an un-concentrated index. An index between 0.15 to 0.25 (or 2,500,
25%) indicates moderate concentration. Researchers interpret the index of
above 0.25 (above 2,500 or 25%) as a high concentration. If the economy
is equally diversified among 10 sectors, the HHI index shall be 10%. This
is the benchmark figure to interpret the table of HHI index, which is based
on employment across sectors. 

figure 2 HHı index of sectorial employment for 2011, 2012 and 2013
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Source: Authors calculations based on 2014 SSC’s reports

The index reveals that the sectors creating distortions in labor diversi-
fication are agriculture, social services and trade sector. The idea is that
the HHI index jumped only in these sectors. The agriculture sector forces
the index to jump four points higher than the benchmark. Banking, Con-
struction and Tourism all change the index very modestly, or do not change
at all. The next spike in the index is observed when the social services are
taken into account. The index increased by 4.10 points. The trade sector
forces the index to get closer to its peak of 22.71. This peak figure and the
trend in HHI is the same for the last three years1. Compare the peak (22.71)
with the HHI index of an equally shared economy: 10. Thus, in terms of
labor, Azerbaijan’s economy lacks diversification. 

Comparative advantages in Tourism Sector
Azerbaijan’s natural beauty, history, and archaeological artifacts

demonstrate the potential for Azerbaijan’s tourism sector. On top of this,
Azerbaijan’s good climate has attracted a lot of tourists as it has 9 out of
11 climatic zones. Also, the Caspian Sea coasts in Xachmaz, Lenkaran,
and Astara’s tourism centers gained attention from tourists and increased
potential for the tourism sector. According the State Statistic Committee,
tourists mostly visit Azerbaijan for recreation purposes, as provided in Fig-
ure 15:

figure 3 Purposes of tourist visits to Azerbaijan, number

Source: State Statistical Committee, 2014

According to the Ministry of Tourism and Culture, this is due to the
facilities of tourism sector. Recreational and entertainment facilities are
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widespread in Azerbaijan. Tourists mostly come from CIS countries as Eu-
ropean countries make up a small percentage of tourists. According to the
Ministry of Tourism, the number of foreign guests increased to 1 M in
2012. (Tourism, 2013) 

The adoption of the state program on “Development of Tourism in the
Republic of Azerbaijan for 2002-2005” created favorable conditions for
the development of tourism and integrated the sector with the international
tourism market. This State Program also affected employment in the
tourism sector, which increased 5 times from 2001 to 2005, per Figure 16.
Also, this state program helped create investment opportunities for Azer-
baijan.

figure 4: Employment in Tourism Sector, (thousand persons)

Source: State Statistical Committee, 2014

Economic Policy in Tourism Sector
On 27 August 2002 the state program on “2002-2005 Develop Tourism

Sector state program was approved. Moreover, the president approved re-
form of the tourism sector. This reform was about duty sharing in the
tourism sector. As per the results of this reform, the length of the license
for tourism activities has been extended from 2 years to 5 years. The gov-
ernment’s tax revenues from the sector decrease to AZN 2.750 thousand
from AZN 8 mln. And thanks to the amendments of the state program, the
number of enterprises in the tourism sector increased by 130 to date.

According to the Azerbaijan Export and Investment Promotion Foun-
dation (AzPromo), implementation of state programs in the sector has been
investment efficient. The enormous potential of Azerbaijan is another rea-
son for investing into the sector, as the sector could attract tourists from
Iran, Russia and Central Asia. On the other hand, Azerbaijan located at ge-
ographically favorable location between Europe and Asia
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The effects of this sector are quantified via the VAR model, which is
given with following model:

T_GDP = C(1,1)*T_GDP(-4) + C(1,2) + C(1,3)*GS + C(1,4)*RR +
C(1,5)*T_M3 + C(1,6)*TAXE

With coefficients:
T_GDP = 0.363536156561*T_GDP(-4) + 0.0157295056967 +

0.00503758131049*GS + 0.00784000322809*RR +
0.667495120229*T_M3 + 0.235843115556*TAXE

The government’s fiscal policy positively contributed to the develop-
ment of the sector. The same logic applies to the monetary policy. Among
them, the largest implication was from monetary policies, specifically
money supply in the economy with highest coefficient of 0.667495120229.
Despite this, tax exemptions had a huge contribution relative to government
spending and refinancing rate, which is implied from its second largest co-
efficient of 0.235843115556. Quality characteristics of this equation make
it one of the strongest equations in this research: High F-statistic (330.2914)
with low AIC and SC figures (-1.255862 and -0.991942). 

One of the interviewed experts about the future prospects of tourism
in Azerbaijan emphasized its natural beauty: “We just need good manage-
ment to benefit from this beauty”. When asked what “good management”
meant, the expert interpreted it as establishment of a competitive sector.
Generally, experts outlined the following points for future development of
the sector:

●    Development of winter tourism
●    local populations spend a substantial amount in neighboring coun-

tries’ tourism centers because of price: foreign tourism centers
charge less for higher quality service. 

●    Azerbaijan’s visa policy is an obstacle to tourism. liberalized visa
rules would support sectorial development.

Conclusion and Recommendations
This paper studies Azerbaijan’s economic diversification and assesses

sectorial fiscal and monetary policies from the perspective of GDP creation
and investment attraction. For this purpose, researchers interviewed and
compiled the views of both independent experts and government represen-
tatives, who are the only source of the government’s current and future sec-
torial policies. To check these views against quantitative results, researchers
employed three quantitative measures, namely, the Herfindahl-Hirschman
Index to measure labor diversification, the Ogive index to measure GDP
diversification, and the Vector Auto Regressive model to test sectorial fiscal
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and monetary policies. Data for these models were taken from the State
Statistics Committee, independent experts and different ministries. 

As these methods showed, Azerbaijan’s economy is neither labor di-
versified nor GDP diversified economy. The HHI and Ogive indices
jumped when the agricultural & social services sectors (in labor diversifi-
cation) and the energy industry (for GDP diversification) were introduced
into the models. And the higher the index is, the less diversified the econ-
omy is.

The most notable results of the VAR model are:
●    Subsidies are destroying GDP in the agriculture sector. Either their

distribution scheme should be changed to reflect farmers’ produc-
tivity or they should be cut entirely. The model argues that the cur-
rent method of distributing subsidies based on area of cultivation
is not the best method to create GDP in the sector.

●  The banking sector largely benefited from the money supply in the
economy. However, the refinancing rate destroyed GDP in the sec-
tor. This yields one conclusion: The higher the interest rate, the
more GDP is destroyed. Thus, rates shall be lowered

●   ıT and construction sectors are dependent on the government’s fis-
cal policy. The governments’ spending and tax exemptions added
to GDP in both sectors. 

●   The GDP contribution of the production industry, not to mention
sectorial investment, benefited from all of the government policies.
However, the energy industry was hurt by its tax policy. 

●   The transport sector was also one of the sectors largely benefiting
from all of the government’s sectorial policies.

The implications of the models are very close to those of the inter-
viewed experts. Their sectorial recommendations could be summarized as
follows:

●   The country`s tourism potential is not fully realized. for example,
winter tourism is underdeveloped, so citizens tend to go abroad for
winter vacation.

●   There is a narrow range of choices in the tourism sector, so people
who prefer a diverse array of choices go abroad for tourism. 

●   quality of service is so low that foreign tourists cannot be turned
into repeat customers. 

●   There are problems with visa issues. Even with nearby countries
such as Turkey and ıran, there is no visa free regime. ın general,
bureaucratic barriers and inefficiency of organizations within the
sector restricts ease of travel to and within the country.
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To the history of the formation of the image of Queen Tomiris
in Italian painting 

abstract: The article deals with the process of formation in Italian art
of Middle Ages image of the legendary Tomyris, a warrior-queen of the
Massegetae, a Scythian pastoral-nomadic confederation. Tomyris is men-
tioned by several ancient writers, among whom the first is Herodotus. She
is also mentioned by Strabo, Polyaenus, Cassiodorus, and Jordanes. Her
history is well known and has became a legend. Many Greek historians
recorded that she “defeated and killed” the Persian ruler Cyrus the Great,
the founder of the Achaemenid Empire, during his invasion and attempted
the conquest of her country. Cyrus was killed and Tomyris had his corpse
beheaded and then crucified and shoved his head into a wineskin filled
with human blood. She was reportedly quoted as saying, “I warned you
that I would quench your thirst for blood, and so I have attained it.”

The history of Tomyris has been incorporated into the tradition of West-
ern art; Castagno, Rubens, Allegrini, Luca Ferrari, Mattia
Preti, Gustavo and the sculptor Severo Calzetta da Ravenna, Antonio
Zanchi are among the many artists who have portrayed events in the life
of Tahm-Rayiš and her defeat over Cyrus and his armies. 

Key words: Azerbaijan-İtaly cultural relations, history, Regina Tomiri,
painting

Процесс становления культурных взаимоотношений между Азер-
байджаном и Италией уходит своими корнями в глубокую древность
и рассматривается в культурологической науке в нескольких аспектах,
приоритетным направлением которых является форма культурного
диалога, дающая возможность исследовать отдельные проблемы дан-
ного направления в сравнительной парадигме. В этом аспекте одной
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из определяющих задач становится формирование изобразительных
стереотипов каждой из сторон. Наиболее представительными в этом
отношении выступают два последних века, в течение которых куль-
турные отношения с Италией развивались по нарастающей. Однако,
следует отметить, при всей вариативности воссоздания социокультур-
ного облика Италии в азербайджанской художественной культуре,
крайне редки в указанный период случаи обращения итальянских ху-
дожников к азербайджанской тематике. Традиционными изобрази-
тельными фиксациями Азербайджана в итальянской, да и собственно
Европейской живописи, начиная с эпохи Средних веков, выступали
Азербайджанские ковры, запечатленные на полотнах выдающихся ма-
стеров Ренессанса. Упоминания о высококачественных коврах и шел-
ковых изделиях из Тебриза, Шамахы, Хоя являются неизменными
атрибутами дипломатического и эпистолярного литературного насле-
дия послов Генуи, Венеции, Неаполя, периодически посещавших
Азербайджан.

Именно в этот период в тематике итальянского искусства по-
является образ Томирис, – пожалуй, единственной небиблейской и не
светской фигуры в огромном живописном пространстве Возрожде-
ния. Более того, образ Томирис до периода Нового Времени, – это,
практически, единственный в европейской живописи тип тюркской
женщины. Обращение к представителям тюркского этноса к тому вре-
мени практиковалось в художественной среде итальянского Возрож-
дения, однако, это носило строго ограниченный характер. Яркими
репрезентациями стали портреты Османских и Сефевидских прави-
телей в великолепном исполнении семейства Беллини и их художе-
ственного круга. Позже к данной теме обращаются Тициан,
Тинторетто, Веронезе, но в этом случае мы имеем дело с современ-
никами художников и с заказным характером работ, что во многом
определяло официальный статус картин. 

В контексте эволюции иконографии Томирис интерес представ-
ляют работы, посвященные Эмиру Тимуру,  поскольку их характери-
зует более выраженное символическое начало. Образ Великого
Хромого, победившего Султана Баязида и временно остановившего
османское нашествие на Европу, воспринимался на Западе как образ
Освободителя. В самом начале XV века во Франции ему поставили
памятник «Освободителю Европы», Перондино создал в 1553 г. во
Флоренции исторический роман «Величие Тамерлана Скифского», в
1655 г. гениальный Рембрандт написал картину «Польский всадник.
Тамерлан настигает Баязита»,  в XVII в. итальянский композитор Га-
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спирини создает оперу «Тамерлан». Однако, в сравнительной пара-
дигме изобразительных трактований Тамерлана и Томирис, следует
исходить из нескольких аспектов. Репрезентации Тимура воспроиз-
водились с небольшим промежутком времени от его реального бытия;
история, сюжеты и образы были достаточно свежи; геополитическая
ситуация оставалась крайне актуальной. Таким образом, в средневе-
ковом западном восприятии мифология Тимура к тому времени не ус-
пела еще обрести ореол сакральности, священной древности, наконец,
символичности, характерной для образа Томирис.

Первоисточником истории Томирис – царицы массагетов – яв-
ляется Геродот, (484–425 гг. до н.э.). Соотнести его «Историю» с со-
временными знаниями географии и этнографии довольно
затруднительно, поскольку сообщения автора зачастую вызывают
серьезные полемики. В контексте данной работы это, в первую оче-
редь, вопросы относительно географической локализации массагетов,
обширный ареал  расселения которых является объектом научного
спора за родину Томирис в тюркоязычной среде и требует тщатель-
ного междисциплинарного исследования в отечественной историче-
ской и этнологической науке и последовательной культурной
политики в отношении ее пропаганды. Так, устоялась  традиция, свя-
зывающая Томирис с Казахстаном, где ее образ талантливо воплощен
в качестве национальной героини в художественной культуре и изоб-
разительном искусстве.

Не менее существенной является рассмотрение известного про-
тивостояния массагетов и Персидской Империи, олицетворяющих со-
ответственно традиционное тюркское общество и один из первых
вариантов глобализированной культуры. Образы Томирис и Кира в
данной культурологической дилемме выступают как исконное проти-
воборство Света и Тьмы, Преступления и Наказания, Свободы и Ти-
рании.

Изобилующие данными рассказы геродотовской «Истории» носят
характер обширных путевых заметок, что придает порой реальным
историческим событиям и персонажам оттенок мифологизации. В
аспекте темы Томирис и ее производных (локализации  течения р.
Аракса, за которой Геродот поселяет массагетов, скифских обрядов,
многослойной истории Кира) Геродот выступает достаточно уве-
ренно, утверждая, что «Из многих рассказов о кончине Кира этот мне
кажется наиболее достоверным [1, c. 214]».

Осмысление истории Томирис в художественной форме с позиций
западно-католической культуры зарождается именно в Италии, наи-
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более знакомой с тюркско-мусульманской средневековой средой. На
фоне ренессансного гуманизма, интереса к античному научно-лите-
ратурному наследию, нарастающей урбанизации и кризиса аграрной
культуры, возрождение и последующая эволюция образа Матроны и
Девы-Воительницы [2, c. 89] представляло собой сложный социокуль-
турный феномен. Его исходными выступали первичные нравственные
структуры, связанные с универсалиями Добра и Зла, и их производ-
ными – Преступлением и Наказанием, неизбежной карой. Таким об-
разом, Томирис уже на заре своей популяризации в итальянской
живописи представляла  архетипичный многослойный образ матери-
царицы-воина, способной отстоять свободу своего народа, образ неж-
ной любящей материнской души, исходящий к Деве Марии,
победившей Сатану,  и достаточно жестокий, мстительный женский
персонаж, отсылающий к более древним матриархальным культам и
их производным из античной (амазонки) и раннесредневековой евро-
пейской традиции (валькирии).  

Иконография образа Томирис как аллегории мести, кары за
содеян ное зло представляет собой однозначные композиции, отли-
чающиеся достаточно устойчивым изобразительным мотивом. 

Первые ее образцы
представляют собой ил-
люстрации к «Истории»
Геродота, представленные
в манускриптах XV-XVI
вв., исполненные в мона-
стырях Северной Италии
(2, 91). Примитивные ком-
позиционные приемы дан-
ных образцов определили,
тем не менее, характер и
стилистику последующих
произведений на данную
тему, изобразив кульмина-
цию исторической ситуа-
ции – торжество Томирис,
ее победу над Киром. Сим-
волическая сцена, когда по
приказу царицы и при при-
сутствии ее двора отруб-
ленную голову Кира по-
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гру жают в чашу с кровью – «же-
стокий сюжет, который худож-
ники использовали в качестве
аллегории правосудия, неизбеж-
ного возмездия за зло, обман,
предательство» [3, c. 353]. При
этом образ героини предельно
унифицируется в этнокультур-
ном понимании западно-католи-
ческой христианской добро-
детели. Как и в последующих
интерпретациях, Томирис пол-
ностью абстрагирована от своей
естественной исторической со-
циокультурной среды. Придавая
легитимность ее действиям,
средневековая европейская мо-
раль, несомненно подчеркивала
царственные черты Томирис.

Исключением в трактовке
композиционного решения вы-
ступает собственно наиболее
ранняя живописная репрезента-
ция темы Томирис – работа XVв.

кисти Андреа дель Кастаньо, входящая в цикл росписей виллы Кар-
дуччи (позднее Пандольфини) «Девять знаменитых людей», в Лень-
яйа близ Флоренции и хранящаяся в Галерее Уффици. Художник
ставит Томирис (La Regina Tomiri) в ряд с библейской Эсфирь, Кум-
ской Сивиллой, Данте, Бокаччо, Петраркой, а также видными поли-
тическими деятелями Флоренции. Кастаньо нашел новую, сугубо
ренессансную интерпретацию этой сцены. Образ героини занимает
все пространство фрески, и выходит за ее пределы. Цвета «мрамора»
выдержаны в темно-зеленой и темно-красной гамме в соответствии с
традицией облицовки флорентийских зданий. Возникает ощущение,
что стены выталкивают картинное пространство интерьера в реальное
пространство зрителя, а перспектива усиливает этот странный эффект.
Цвет и ритм узоров создают атмосферу скрытого напряжения, что
усиливает пространство ограниченного стенами помещения. Дж. К.
Арган пишет, что Андреа в этой фреске “использовал перспективу не
для увеличения, а для уменьшения иллюзорного эффекта глубины”
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[4, c. 193]. Таким образом, Томирис представляется зрителю мону-
ментализированной иконой, обладающей предельно живой силой. 

К XVI- XVII вв. в итальянском изобразительном искусстве утвер-
ждается устойчивая иконографическая схема эпического образа То-
мирис. Городские магистраты заказывали картины на этот сюжет для
размещения их в залах суда. В живописных работах Пьетро Паолини,
Луки Феррари, Маттеа Прети, Джентиле Мартинелли, Дж. Бруса-
ферро, в графике Франческо Аллегрини, в скульптуре Севера Каль-
зетта де Равенне классическая сцена творчески интерпретируется в
лучших традициях европейских стилей. При этом практически все
мастера отходят от геродотовского изложения, внося в композицион-
ный сюжет новые элементы или заменяя атрибуты скифского быта на
традиционные западные представления о роскоши царского двора.
Так, демонстративная поучительность сюжета обусловила для всех
интерпретаций замену «винного меха» на большую, обычно золотую
чашу, наполненную кровью. В отдельных случаях детали отсылают к
османским мотивам, обобщающим исходные представления об изыс-
канности ориенталистического стиля, как на картине Брусаферро
более позднего периода. 

дж.Бруссаферро, Царица Томирис, Xvıı в., церковь св.Катерины, 
венеция

Образ самой царицы трактуется художниками достаточно неодно-
значно, что было обусловлено как контекстом больших стилей, так и
личными инициативами художников.  Караваджист Маттеа Прети,
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мас тер фресковых интерьеров,
обращается к теме Томирис в
свой «неаполитанский период»
(1653-1659гг.), на волне «ба-
рочного апофеоза» [5, c. 326].
В этот период у художника
складывается весьма жесткая
манера с изобилием натурали-
стических сцен, визуально же-
стоких и великолепно
построен ных в духе барокко. К
более позднему периоду отно-
сится еще одна работа круга
Претти на тему Томирис из
римского музея Гионсо.

На обоих картинах Томи-
рис решительным жестом ис-
полняет свое кровавое обеща-
 ние, мастер идеально выписал
детали костюма, блики благо-
родных металлов, коими из-
обилует полотно. 

неизвестный художник круга Прети Королева Томирис помещает
голову Кира в чашу с кровью, 1670 г.
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Совершенно иное впечатление производит Томирис на полотне
Луки Феррари (де Реджио) из Национального Музея Истории Жен-
щин, США. Тип женщины с особой патетикой позы, неизменно по-
вторяющийся на картинах Феррари делает царицу нехарактерно
слабой перед обещанной местью [6, c. 32]. 

л.Феррари. Томирис, Xvı в музей Эсте, рим

Здесь она смятенна, больше проступает ее женская, миролюбивая
натура и царственная ипостась. Автор достигает подобного эффекта
тонким чувством колорита, подчеркивая традиционные библейские
цветовые каноны в облике Томирис, красный и синий, – цвета Марии.

Символичность образа Томирис, зародившись в истоках итальян-
ского Возрождения позволила ей занять достаточно устойчивые по-
зиции в последующие столетия в западноевропейском изобразитель-
ном искусстве. рассматриваясь в новых контекстах. В XVII-XIX вв.
ее образ дважды воплощает П.П.Рубенс, Лучано Гомес, Антонио
Значчи, Михель Кокси в графике к ней обращаются  А. Зик, Г. Моро.
Однако, печальным фактом остается малоизученность ее репрезента-
тивного воплощения в отечественной культурологической и искус-
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ствоведческой науке, а также непосредственное обращение к тематике
массагетов и царицы Томирис в национальной художественной куль-
туре в современный период. Колоритная хрестоматийная работа На-
родного художника Алтая Гаджиева «Царица Томирис» на
сегодняшний день является наилучшим  и единственным в своем роде
ее изобразительным представлением. 
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abstract: This article is devoted to the study of the process of human
resources management in restaurant enterprises, the process of business
management and personnel. The proposed management features of the
head and the impact of leadership on improving HR restaurant business.
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ment, leadership, human resource management, leadership in the manage-
ment of enterprises restaurants.

Введение: Сегодня ресторанный бизнес занимает одно из ключе-
вых мест в туристической индустрии. Он является одним из стреми-
тельно развивающихся экономических направлений. Руководителям
предприятий, работающих в сфере услуг, становится гораздо труднее
ориентироваться в области своей деятельности и предвидеть тенден-
ции развития отрасли. К поиску новых эффективных методов функ-
ционирования лидеров этой отрасли подталкивают процессы
глобализации, развитие технологий, перенасыщение разнообразной
информацией. Администрациям предприятий ресторанного хозяйства
приходится постоянно совершенствовать процессы обслуживания по-
сетителей и расширять объем предоставления различных услуг. При
таких условиях возникает потребность постоянного совершенствова-
ния управления работой персонала, что будет способствовать улуч-
шению и расширению сервиса предоставляемых услуг, и в результате
это должно привести к увеличению количества потребителей, роста
рентабельности и повышению прибыли от деятельности на рынке
предоставляемых услуг.

Поэтому проблема эффективного управления персоналом в сфере
ресторанного бизнеса является актуальной в условиях стремитель-
ного развития современной экономики. 
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Под управлением ресторанным бизнесом понимают различные
способы упорядоченного воздействия на объекты (хозяйственные еди-
ницы) с целью развития и совершенствования производственных, тор-
гово-технологических процессов изготовления продукции
собственного производства, реализации, обслуживания потребителей
при минимальных затратах труда и средств [13].

Анализ исследований публикаций последних лет по исследуемой
проблеме показывает, что вопрос эффективного управления персона-
лом интересует многих зарубежных и отечественных исследователей:
А. Алавердова [1], В. Веснина [6], П. Друкера [9], Дж. В. Ньюстрома
[21], А. Егоршина [10], М. Мескона, М. Альберта и Ф.Хедоури [15],
М. Доронину [8], А. Колота [12], М. Мальскую [15; 16], А. Нестулю
[20; 22], Г. Пятницкую [24; 25] и др.

Отдельные аспекты деятельности ресторанного бизнеса исследо-
вались такими ученими: В. Бородиной [4], Дж. Уокером [29], Н. Ка-
бушкиным [11], В. Топольником [25], Г. Бехаром [3], Г. Шульцем [30],
Д. Мейером [17], А. Насоновой [18], А. Нестулей [20], Г. Пятницкой
[24; 25] и др. Эффективная деятельность предприятий сегодня свя-
занная с применением лидерского видения в управлении персоналом.
Этой проблематике посвятили свои работы такие ученые: М. Беляц-
кий [2], П. Друкер [9], Ван Д. Ваген [5] А. Нестуля и С. Нестуля [22]
и др.

Но, несмотря на различные точки зрения и множественные иссле-
дования, посвященных сочетанию лидерства с управлением персона-
лом, аспект применения лидерства в ресторанном бизнесе на
сегодняшний день еще недостаточно основательно исследован.

Изложение основного материала: Под управлением понимают
функцию организованных систем, обеспечивающую сохранение их
определенной структуры, поддержание режима деятельности, реали-
зацию их проблем и целей [13, с. 48]. 

Однако механизм управления несколько видоизменяется в соответ-
ствии с требованиями области функционирования. Он формируется
под влиянием общих особенностей и закономерностей развития ры-
ночной экономики. В то же время этот механизм определяется такими
особенностями деятельности предприятий, как преобладание малых
и средних предприятий в структуре отрасли и скорость вращения ка-
питала; чувствительность к рыночной инфраструктуре; индивидуаль-
ность и нестандартность технологий производства продукции и услуг;
динамичность организационных форм и структур управления [2].

С точки зрения динамики развития общества, экономики, пред-
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приятий можно заметить, что одним из наиболее весомых направле-
ний развития управления предприятием необходимо рассматривать
управление персоналом. Ведь исходя из определения процесса
«управления» понятно, что при любой его трактовке – это влияние на
деятельность. 

Согласно мнению М. Беляцкого, управление персоналом – это си-
стема видов деятельности, прежде всего управленческой, как отдель-
ных менеджеров, так и всего аппарата управления [2, с. 6]. 

Система управления персоналом признана сегодня одной из
самых важных составляющих общей стратегии предприятия. На пред-
приятиях активно разрабатывают стратегии трудовых отношений, со-
циальные, управления человеческими ресурсами (или HR – стратегии,
англ. human resources strategy). Все HR – стратегии делятся на четыре
основные функциональные категории (стратегии): 

●  найма и отбора персонала;
●  обучения и усовершенствования персонала;
●  удержания персонала;
●  оценки и контроля персонала [23].
Количество систем управления персоналом в отрасли условно

равно количеству предприятий. Активное развитие ресторанного биз-
неса, усиление отраслевой и сетевой конкуренции требует от пред-
приятий качественно новых и более эффективных подходов к
управлению персоналом [27, с.136 - 142]. 

Предприятие ищет абстрактную рабочую силу, однако имеет дело
с конкретными людьми. Это порождает две области функций менедж-
мента персонала: лидерство (руководство людьми) и рассчетно-ана-
литическую работу с цифровым материалом. По другому
определению: управление персоналом – это специфическая функция
управленческой деятельности, главным объектом которой являются
люди, входящие в определенные социальные группы и трудовые кол-
лективы. Это целенаправленная деятельность управляющей системы
организации на разработку и внедрение кадровой политики, методов
управления персоналом [15, с.7].

Согласно методологии формирования основных составляющих
системы управления персоналом этот процесс состоит со следующих
функций:

1. кадровой политики;
2. кадрового планирования;
3. формирования персонала;
4. оптимизации численности;
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5. профессионального развития;
6. оценки персонала;
7. вознаграждения персонала;
8. ориентирования и адаптации работников [26].
Управленцы имеют в организации четко определенное место, со-

гласно которому выполняют определенные закрепленные за ними
функции. Уровни управления образуют организационную иерархиче-
скую структуру предприятия, в которой каждое управленческое звено
занимает свое место и выполняет заранее определенные функции [25].

Отдельная организация имеет определенное, присущее именно ей
количество уровней управления. Выделяют: управление высшего
звена (институциональное), среднего звена (административное) и низ-
шего звена (техническое) [25]. 

Функциями руководителей среднего (административного) уровня
является управление и координация работы подсистем внутри орга-
низации, они согласовывают разнообразные формы деятельности и
усилия различных подразделений организации; координируют и конт-
ролируют работу младших начальников; определяют проблемы; изу-
чают факторы, порождающие проблемы; разрабатывают творческие
решения, в частности по совершенствованию процесса производства,
обслуживания, обеспечения ресурсами; готовят рекомендации для ос-
новных подсистем (производственной, организационно-обслуживаю-
щей) и информацию для решений, которые принимают руководители
высшего звена, передают принятые решения как конкретные задачи
низовым линейным руководителям [25].

Руководители на высшем (институциональном) уровне осуществ-
ляют перспективное планирование, принимают решения относи-
тельно направлений деятельности организации, выработка товарной,
ценовой, маркетинговой политики, адаптации организации к различ-
ным изменениям; управляют отношениями между организацией и
внешней средой, в которой она функционирует. Руководители выс-
шего звена – это одно лицо или очень ограниченный круг людей, от-
ветственных за принятие важнейших решений для организации в
целом [25]. 

Одно из обязательных требований к руководителям – это осведом-
ленность по вопросам стратегического управления. Учитывая не-
значительное количество персонала на предприятиях ресторанного
хозяйства, минимальные возможности по привлечению специалистов
по стратегическому управлению, необходимо, чтобы рядом с профес-
сиональными знаниями и личностными качествами, руководители
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были компетентные по вопросам разработки стратегии развития пред-
приятия, проведения стратегического анализа среды, оценки конку-
рентоспособности и т.п. [23].

Технологии имеют свойство меняться. Меняется и влияние чело-
веческого фактора. Сегодня в управлении все более набирает вес
такой аспект, как человеческие взаимоотношения. Поэтому, стоит вы-
сказаться о лидерском факторе и его влиянии на процесс управления.
Не случайно, природу лидерства часто определяют в связи со способ-
ностью влиять на сотрудников и побуждать их работать для достиже-
ния целей организации [2, с. 301].

Для улучшения процесса управления предприятий ресторанного
бизнеса руководство должно проводить постоянную работу с подчи-
ненными. Ведь, для работников сферы услуг крайне важны развитие
коммуникабельности, приветливости, открытости, доброжелательно-
сти, ответственности. Эти качества должны применяться работниками
не только к посетителям, но и с помощью них должна быть создана
доброжелательная, дружеская атмосфера в коллективе. В течение ра-
бочего дня сотруднику приходится решать многие текущие вопросы,
преодолевать проблемные ситуации и в то же время оставаться при-
ветливым к гостям и коллегам. Однако, как показывает практический
опыт, современная молодежь достаточно амбициозна и тяжело идет
на компромиссы [12, с. 6-156]. 

Задачей руководителя (управленца), любого уровня (высшего,
среднего, низшего) ресторанного бизнеса является создание условий
для комфортного пребывания сотрудников в коллективе, это будет, на
наш взгляд, одним из факторов совершенствования процесса управ-
ления предприятием. Ярким примером того, что именно создание ком-
фортных и доверительных отношений в коллективе и есть, залог
успеха предприятия ресторанного хозяйства является магнат ресто-
ранного бизнеса – Говард Шульц (его биография описана в источнике
[20, с. 339-350]). Именно Г. Шульц, совладелец и генеральный менед-
жер Всемирной сети кофеен «Starbucks», будучи уже на вершине ре-
сторанного бизнеса, занимая пост генерального директора компании,
ушел с этой должности, в связи с тем, что не получал всей остроты
ощущений от работы, которую выполнял [20, с. 346]. Но был вынуж-
ден вернуться на эту должность в 2008 году. Его новой целью стало
выведение компании из кризиса и возвращение ей былой успешности.
Ведь главной идеей Шульца была философия «лидерства - служения».
Он утверждал, что «выдающиеся руководители не ждут, пока по-
явятся люди, а идут к ним сами. При этом доброта и отзывчивость ли-
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дера должны сочетаться с его прямотой и требовательностью» [20, с.
344].

Еще одним не менее успешным ресторатором и ярким привержен-
цем теории «лидерства - служение» является Дэнни Мейер (путь, к
успеху которого описывает А. Нестуля [20, с. 230-239]). Именно прин-
ципов этой теории от работников своих ресторанов требует Д. Мейер.
«Следуя идеологии лидерства, Мейер хотел видеть настоящими ли-
дерами и своих менеджеров» [20, с. 237]. Для достижения высоких
результатов деятельности своей компании Мейер создал систему
«воспитания внутри коллектива талантливых лидеров. Эти лидеры
умели создать такие условия, при которых сотрудники придержива-
лись высоких стандартов обслуживания клиентов, не унижая собст-
венного достоинства». Осознанная искренность, понимание культуры
и гостеприимства и является, по мнению Д. Мейера, секретом успеха
его компании [20 с.239]. 

Лидерство – это сфера взаимодействия в коллективе, ведь это
больше межличностный феномен, нежели личностный. Именно ис-
пользование лидерства на сегодня является необходимостью, которая
вызвана временем. Классик современного управления П. Друкер
утверждает, что людьми не нужно управлять, задача руководителя –
направлять их [9].  Таким образом, ученый предлагает сместить ори-
ентиры в процессе управления персоналом с «власти  – подчинения»
к отношениям партнерства и сотрудничества, влияния и переубежде-
ния, которые бы не просто заставляли подчиненного исполнять ука-
зания руководителя, а делать их единомышленниками, обеспечивая
отношения лидера и его последователей [20, с. 13].

Итак, понимая то, каким образом ведущие мировые рестораторы
преуспевали, какими принципами руководствовались в управлении
персоналом, можно прийти к выводу, что именно применение лидер-
ского поведения в управлении ресторанным бизнесом приводит к вы-
соким результатам деятельности. 

Для того чтобы создать комфортные условия в коллективе, кото-
рый должен идти к одной общей цели и улучшить работу ресторана,
руководитель должен умело использовать такие искусные тонкости
управления как: 

●  учет эмоций людей и их влияния на поведение в коллективе; 
●  организация пребывания сотрудников в коллективе; 
●  реализация цели, стоящей перед предприятием; 
●  равноправие членов коллектива; 
●  личная ответственность; 
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●  давать четко сформулированные указания; 
●  уметь решать задачи различного характера; 
●  влиять на коллектив и др. 
Благодаря совершенствованию процессов обслуживания посети-

телей и расширения объема предоставления различных услуг, уве-
личивается количество потребителей, посетителей заведений,
происходит рост рентабельности и прибыли. 

Таким примером могут служить и кафе американской сети «Star-
bucks» и еще много предприятий, которые в своей деятельности при-
меняют принципы лидерства не только в работе с клиентами, но и в
организации работы с персоналом. Каждый из руководителей ресто-
ранного бизнеса, имеющий смелость раскрывать лидерское поведение
персонала и использовать принципы лидерства в своей работе, будет
способствовать улучшению эффективности деятельности предприя-
тия, и удерживать лидирующие позиции на рынке услуг ресторанного
хозяйства. 
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Modern development prospects of azerbaijan tourism: 
sports tourism

abstract: Subsequently, a theoretical concept with regard to sport
tourism is developed. In addition, theoretical part of the article, deals with
the issues and structures of sport tourism that have been developed and
described so far. Sport tourism, as well as regarding perspectives of this
field are presented comprehensively. This article will touch the types of
sport tourism which are being developed in Azerbaijan. Some types of
sports tourism such as adventure sports tourism, extreme sports tourism,
health sports tourism are clearly dealt with. 

Key words: sport tourism, health tourism, extreme tourism, visa, in-
vestment, reservation, subsidiary programs.

Turizm, insanların müvəqqəti olacağı yerdə ödənişli fəaliyyətlə məşğul
olmamaq şərtilə istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idraki, iş-peşə,
idman və dini məqsədlərlə daimi yaşayış yerlərindən müvəqqəti
getmələridir. Son illərdə nəqliyyat və informasiya texnologiyasının
qabaqcıl səviyyəyə çatması, adam başına gəlirin artması, insanlardakı boş
zamanları qiymətləndirmə istəyi turizmə tarixən insanların ticarət, dini və
hərbi məqsədlərlə etdikləri səyahətlərdən çox fərqli bir məna yükləmişdir.

Turizm II Dünya müharibəsindən sonra sürətlə inkişaf etməyə başlamış
və hal-hazırda turizm cəmiyyətin iqtisadi, sosial, mədəni və ətraf mühiti
ilə bərabər yerləşmə, yemə-içmə, nəqliyyat, əyləncə və səyahətin təşkili
kimi xidmətlərin hamısını özündə ehtiva edən, ölkələrə pul axınını
gücləndirən və məşğulluq səviyyəsini yüksəltməklə onların milli
iqtisadiyyatına öz müsbət töhfəsini verən, beynəlxalq mədəni və sosial
əlaqələri gücləndirməklə dünya sülhünün qorunub saxlanılmasında önəmli
pay sahibi olan və dünyanın ən sürətli inkişaf edən sektordur. Bu sektorun
iqtisadiyyata olan təsirini nəzərə alaraq, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə
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olan ölkələr turizm sahəsinin inkişafına xüsusi diqqət ayırmaqla bərabər
bir çox problemlərlə də qarşılaşırlar. Bu problemlərin həllində ən önəmli
vasitə turizm fəaliyyətinin təsnifatlaşdırılmasıdır. Turizm xidmət və
məhsullarının təsnifatlaşdırılması dedikdə, alternativ turizm imkanlarının
genişləndirilməsi üçün şəraitin yaradılması nəzərdə tutulur. Alternativ tu-
rizm imkanlarını inkişaf etdirən ölkələr bu sektorda rəqabət qabiyyətlərini
qoruyub saxlaya bilirlər. Alternativ turizm sahələri bunlardır:

●  Qolf turizmi
●  İdman turizmi
●  Macəra turizmi
●  Mədəniyyət turizmi
●  Eko turizm
●  Termal turizm
●  Gənclik turizmi
●  Konfrans turizmi
Son illərdə idman turizminə olan maraq sürətlə artmaqdadır. Müxtəlif

idman növləri ilə məşğul olan, idmana maraq göstərən və idmanla əlaqəsi
olan şəxslərin; idman qarşılaşmalarına, olimpiadalara və digər bənzər
hadisələrə şəxsən qatılmaq və ya bunları izləmək məqsədi ilə meydana
gətirdikləri turizm hərəkəti idman turizmi adlanır [4].

İdman turizmi, ölkələrə ev sahibi olaraq idman destinasiyası kimi
tanınmağa şərait yaratmaqla bərabər, ölkənin iqtisadi, sosial və ictimai
sahələrdə, eləcə də idman sahəsində inkişafına şərait yaradır. İdman turizmi
ilə bağlı fəaliyyətlərin təşkil edilməsi hər bir ölkənin iqtisadi maraqlarının
təmin edilməsi üçün müəyyən şanslar yaratsa da idman və turizm
sahələrinin düzgün koordinasiya edilməsi bu imkanı gəlirə çevirə bilər. 

İdman turizminin faydaları haqqında danışarkən qeyd etməliyik ki,
idman turizm sənayesində investisiyadır və turist cəlb edilməsinin ən geniş
yayılmış yollarından biridir. Eyni zamanda, idman turizmi ölkəyə yüksək
gəlirli ziyarətçilər cəlb olunmasına şərait yaradır ki, bu da  iqtisadi artıma
təsirsiz ötüşmür. İdman turizminin digər faydalarından biri də ölkənin tu-
rizm destinasiyası kimi imic qazanmasına şərait yaratmasıdır. Həm də
həmin ölkələrin infrastrukturu inkişaf edir və ölkədəki gənclər üçün
əyləncə və imkanlar yaranır. İdman turizmi çox gəlir gətirən biznesdir və
qlobal səyahət və turizm sənayesinin ən sürətli böyüyən sahələrindən
biridir. 

İdman turizminin tez-tez işlədilən anlayışı: “İdman turizmi idman
oyunlarında iştirak etmək və ya baxmaq üçün (iştirakçı/aktiv idman tu-
rizmi) və idmanla əlaqəli yerlərə baş çəkmək üçün (nostalji idman turizmi)
edilən səyahətlərdir [3].
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İdman turizminin əsasən 4 növü fərqləndirilir:
●  Nostalji idman turizmi ( nostalgia sport tourism)  
İnsanların öz adi yaşayış yerlərindən kənara çıxaraq fiziki təlimlərdən,

idman binalarından, stadionlardan zövq almasıdır.
●  İştirakçı/aktiv idman turizmi (participation/active sport tourism)
İştirakçı/aktiv idman turizmində əsas subyek      t idmançılar, məşqçilər,

azarkeşlər, medya işçiləri və idman yarışlarıyla əlaqəli işçi heyətidir.  Bütün
bu turistlər idman sahəsinin ətrafında cəmləşirlər və idman yarışlarında
iştirak etmək, idman yarışına baxmaq  və ya müsahibə aparmaq üçün
müəyyən bir vaxt ərzində yarışların keçirildiyi yerdə qalırlar. 

●  Təsadüfi idman turizmi (incidental sports tourism)
Səyahət sırasında cəlbedici görünən hər hansı bir idman növündə

iştirak edilir və ya izlənilir. Yəni hər hansi bir idman hadisəsini tamaşa
etmək və ya hər hansı bir idman növündə iştirak səfərin əsas məqsədi deyil.

●  Ekstremal və macəra idman turizmi
Ekstremal və macəra idman turizmi insanların öz fizioloji və psixoloji

ekstrim məhdudiyyətlərini yüksəltməyə imkan verən bir fəaliyyət növüdür.
İnsanlar bu növ turizmdə yalnız təbii baryerləri fəth etmək üçün deyil,
həmçinin özlərini kəşf etmək üçün də iştirak edirlər. Bu idman növü tələb
olunan və çox riskli idman növüdür, beləliklə, professional biliyi olmayan
və təlimlər keçməyən insanların bu idman növündə iştirak etməsi məsləhət
görülmür. Buna görə də bu daha çox azlıq təşkil edən turizm növü adlanır.
Amma bu cür idman növlərinə diqqət artmışdır, bəzi idman növləri
sadələşdirilmiş və təhlükəsizlik tədbirləri artırılmışdır.

İdman turizminin gəlir gətirməsinə bir çox amillər təsir edə bilir ki,
bunları da aşağıdakı kimi qeyd edə bilərik: [2]

1. İdman növü. Bəzi idman növləri daha çox iştirakçı və izləyici cəlb
edir və digər idman növlərinə nisbətən daha çox gəlir əldə etməyə imkan
verir.

2. İdman tədbirinin formatı və müddəti. İdman tədbiri nə qədər yaxşı
təşkil olunarsa və nə qədər çox davam edərsə, əldə olunan gəlir də bir o
qədər çox olar.

3. Rəqabətin səviyyəsi. Beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edən xarici
iştirakçılar qalmağa və bir sıra başqa fəaliyyətlərə pul xərcləməyə daha
çox meyilli olurlar. Halbuki yerli iştirakçılar öz evləri çərçivəsində səyahət
edirlər və bu da iqtisadi təsiri azaldır.

4. İnfrastruktur. Əgər idman tədbiri təşkil olunan yerlərdə infrastruktur
yaxşı təmin olunarsa, onda iştirakçıların bir çox görməli yerlərə səyahət
etməsi real olacaqdır. 

İdman sənayesi və turizminin, satılan vəsaitlər, inşa edilən obyektlər
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və bunların əməliyyat xərcləri, təşkil edilən tədbirlər və bu tədbirlərin iqti-
sadi xərcləri baxımından araşdırıldığında, xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrin
iqtisadiyyatında əhəmiyyətli bir yer tutduğu görünür. Məsələn, idman
sənayesinin ABŞ-da müdafiə sənayesindən sonra ölkə iqtisadiyytaının ikin-
ci böyük güclü sahəsi olduğu bildirilir. İdmanı bir hobbi olaraq görən hər
hansısa bir fərdin  fəaliyyətləri ilə yanaşı idmanın getdikcə inkişaf edən və
böyüyən bir sektor olduğu danılmaz bir faktdır. Dünyanın qabaqcıl turizm
və idman təşkilatları dünya turizm gəlirinin 32%-inin idman turizminin
payına düşdüyünü bildirir. Bu rəqəm idman turizminin dünya turizm
sənayesindəki payının nə qədər böyük olduğunu göstərir. 2008-ci il
Olimpiadalarına ev sahibliyi edən Çinin ÜDM-ndə artım müşahidə
olunmuşdur. 2004-cü ildən 2008-ci ilə qədər Pekin Olimpiya oyunları
Çinin ÜDM-nə 13,4 milyard dollar vəsait cəlb etmişdir. 2001-ci ildən
Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etməyə haqq qazandığı vaxtdan 2006-cı
ilə qədər Pekinin illik iqtisadi artımı 12,2 %-ə çatmışdır.  2004-2008-ci
illər arası Olimpiya Oyunları səbəbindən Pekində 430,000 yeni iş imkanları
yaranmışdır. Pekin Olimpiya Oyunları yerli əhalinin dil biliklərini də
inkişaf etdirməyə köməkçi olmuşdur. Pekin Olimpiya Oyunları ərəfəsində
5 milyon Pekin əhalisi ingilis dilini müəyyən səviyyədə öyrənmişdir. 

Dünya təcrübəsini nəzərə alsaq, Azərbaycanda da idman turizminin
inkişafı üçün infrasturuktur olduğunun şahidi olarıq. Ölkəmizdə idman tu-
rizminin inkişaf etdirilməsinə dövlət qayğısı hiss olunur. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən  2011-ci il  turizm ili,
2012-ci il də idman ili elan olunmuşdur. Və ötən 4 ildə  bu sahənin inkişafı
üçün lazımi diqqət ayrılmışdır. Ümumilikdə son 10 ildə Azərbaycanda 300-
dən çox beynəlxalq yarış keçirilmişdir ki, bunun nəticəsi olaraq ölkəmizi
idman yarışlarına ev sahibliyi etməklə bağlı dərin təcrübə əldə etmişdir.
2003-cü ildə Bakıda, Heydər Əliyev adına İdman - Konsert Kompleksində
yeniyetmə cüdoçuların Avropa çempionatı keçirilmişdir. Yarışda qitənin
30 ölkəsindən 300-dək cüdoçu iştirak etmişdir. FIFA U-17 Qadınlararası
Dünya Çempionatı 22 sentyabr – 13 oktyabr 2012-ci il tarixləri arasında
keçirilmiş və yarışda 16 ölkədən yaşı 17-dən aşağı olan futbolçu qızlar
iştirak etmişdir. Bu, Azərbaycanda keçirilən ilk FİFA tədbiri və Avrasiyada
baş tutan ilk U-17 qadınlararası dünya çempionatı olmuşdur. 2012-ci il
oktyabrın 26-28-də Bakıda ilk dəfə olaraq keçirilən “GT3 və klassik For-
mula 1” yarışlarının “City Challenge” Bakı avtoparadı keçirilmişdir.
Yarışda 10 komanda (hər birində 2 sürücü olmaqla) iştirak etmiş və 2,1
kilometrlik yarış zolağını qət etmişlər. Yarış 300 milyon izləyicini əhatə
etmiş, 120 ölkədə televiziya kanalları vasitəsilə yayımlanmışdır [5].

2015-ci ildə ölkəmiz ilk Avropa oyunlarına ev sahibliyi edəcəkdir.
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Avropa Oyunları 2012-ci il dekabrın 9-da Romada Avropa Olimpiya
Komitəsinin Baş Assambleyasının toplantısında təsis olunub və Avropa
Olimpiya Komitələrinin yekdil qərarı ilə yaradılmışdır. Baş Assambleyanın
yığıncağında oyunlara ev sahibliyi hüququ Azərbaycanın paytaxtı Bakıya
verilib. Avropa Olimpiya Oyunlarının Bakıda keçirilməsinə məsul olan
Təşkilat Komitəsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə
yaradılıb. Təşkilat Komitəsinə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev
Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyeva rəhbərlik edir. Bu oyunların
keçirilməsi ölkəmizin idman turizm destinasiyası kimi imic
formalaşdırmasına bir fürsətdir.  2015-ci ilin 12-28 iyun tarixlərində təşkil
olunacaq oyunlarda 49 ölkədən 6000-dən artıq idmançı 20 idman növündə
mübarizə aparacaq. Avropa oyunlarının ölkəmizə gələcək turistlərə
Azərbaycanın turizm imkanlarının tanıdılması üçün imkan yaradacaq. Bu
imkandan maksimum istifadə edərək Azərbaycanın idman turizm mərkəzi
kimi formalaşmasına çalışmalıyiq.

Azərbaycanda turizmin bir çox növlərinin, eləcə də idman turizminin
inkişafı üçün əlverişli şərait mövcuddur. Potensial imkanlar dövlət qayğısı
ilə birləşərək Azərbaycan idman turizminin inkişafında əhəmiyyətli
nəticələr əldə etmək imkanı yaradır. Azərbaycan son zamanlar beynəlxalq
turnirlərin, yarışların keçirildiyi məkana çevrilib. Yarışların təşkilində
düzgün strategiyanın seçilməsi nəticəsində idman turizmi ölkə
iqtisadiyyatına böyük töhfə verə bilər. Azərbaycanda idman turizminin,
ümumiyyətlə, turizmin inkişafı üçün təkliflər:

1. Türkiyə modelindən istifadə edərək viza alma prosesinin
asanlaşdırılması. Azərbaycanda viza qaydaları turistlər üçün mürəkkəbdir
və turistlərdə vaxt tikisi yaradır. Turistlər üçün vizanın Bakı  Beynəlxalq
Hava Limanında əldə olunmasına şərait yaradılmalıdır;

2. Turistlərin rahatlığının təmin edilməsi üçün online rezervasiya
imkanının yaradılması. Hal - hazırda Azərbaycan turizminin rəsmi internet
saytında mərkəzi reservasiya sistemi vasitəsilə qonaqlama yeri və ya başqa
turizm məhsulu reservasiya etmək mümkün deyil. Bu xidmətin yaradılması
turistlərin rahatlıqla internet vasitəsilə rezervasiyadan keçməsinə şərait
yarada bilər;

3. Turizm sahəsinə investisiyaların cəlb edilməsi üçün turizm üçün xü-
susi iqtisadi zonaların yaradılması. Turizm üçün xüsusi iqtisadi zonaların
yaradılması investorların cəlbediciliyini artıracaq. Hazırda Azərbaycanda
turizm üçün iqtisadi zonalar mövcud deyil, ama Şahdağ Qış-Yay Turizm
Kompleksinin inkişafı bu istiqamətə doğru gedir;

4. Turizm üçün cəlbedici subsidiya proqramı yaratmaq. Turizm sahəsi
əhəmiyyətli sektor olan və ya gələcəkdə əhəmiyyətli sektor olacaq

İdman turizminin nümunəsində Azərbaycan turizminin müasir inkişaf
perspektivləri

66



ölkələrdə turizm layihələrinin inkişafı üçün xüsusi subsidiya proqramları
yaradılır. Azərbaycanda hazırda idman turizmi layihələrinin inkişafı, eləcə
də turizm layihələrinin inkişafı üçün belə proqram mövcud deyil.
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The changed culture and indigo children in the focus of 
modern pedagogical science and practicum 

(social-philosophical aspect)

abstract: In the article, two new phenomena of a modern pedagogical
and philosophical discourse are investigated from a critical point of view.
The focus of the article is on phenomenon of the changed culture and of
indigo children. On the basis of the research carried out, the author comes
to a conclusion that the process of the changed culture (changes of social
statuses in space of the relation of generations) is the important indicator
of deformation and destruction of traditional system of the relation of gen-
erations and a new call of social stability of a modern society. Connected
with the changed culture, the Indigo phenomenon - specifies and supple-
ments the basic lines of us coming public calls and changes.  

Keywords: The indigo children, the changed culture, relations of gen-
erations, artificial myths of the relation of generations, crisis of relations
of generations, globalization and its consequences.

Реферат
Наступающая городская, информационно-компьютерная, мульти-

культурная, по своим ценностям и установкам цивилизация, необы-
чайным образом перевоспитывает  детей и взрослых в их едином
социокультурном пространстве, порождая соответствующие ей мета-
морфозы и гиперболические формы бытия человека. Эта цивилизация
чрезмерно фокусируясь на феномене личности и успеха порой изоб-
ретает все новые мифологизированные образы действительности,
продвигая их в массовое сознание современного общества, влияя на
формирование искаженного восприятия и этой реальности и места са-
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мого человека в ней. 
Нередко эти «изобретения» в значительной степени противо-

речивы и порождены различными формами субъективности и объ-
ективации, разумеется в тех условиях и под влиянием тех факторов,
с которыми исследователям приходится сталкиваться в своей деятель-
ности. На поверку немалое число  из этих «горячих», вновь приви-
ваемых в науке понятий оказываются всего лишь весьма искусно
созданными, сконструированными, далекими от реальности симуляк-
рами. И хотя это конструирование нередко осуществляется по дей-
ствительно научным правилам, используемым устремленными к
сенсации и успеху их создателями, но сути дела это не меняет. Поня-
тие остается противоречивым и неоднозначным феноменом соци-
ально-гуманитарного знания. 

Под префигуративной культурой автор понимает культуру, в кото-
рой не дети, а взрослые учатся у своих детей. Такие культуры воз-
никли с середины XX столетия и объединены электронной
коммуникативной сетью. Они определяют новый тип социальной
связи между поколениями, когда образ жизни старшего поколения не
тяготеет над младшим. Темп обновления знаний настолько высок, что
молодежь оказывается более сведущей, чем старики. При этом, чрез-
вычайно обостряются межпоколенные конфликты, молодежная куль-
тура перерастает в контркультуру, способную деформировать и
разрушать иные не комплиментарные ей культуры.

Текст статьи
Наступающая городская, информационно-компьютерная, мульти-

культурная, по своим ценностям и установкам цивилизация, необы-
чайным образом перевоспитывает  детей и взрослых в их едином
социокультурном пространстве, порождая соответствующие ей мета-
морфозы и гиперболические формы бытия человека. Эта цивилизация
чрезмерно фокусируясь на феномене личности и успеха порой изоб-
ретает все новые мифологизированные образы действительности,
продвигая их в массовое сознание современного общества, влияя на
формирование искаженного восприятия и этой реальности и места са-
мого человека в ней. 

Нередко эти «изобретения» в значительной степени противо-
речивы и порождены различными формами субъективности и объ-
ективации, разумеется в тех условиях и под влиянием тех факторов,
с которыми исследователям приходится сталкиваться в своей деятель-
ности. На поверку немалое число  из этих «горячих», вновь приви-
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ваемых в науке понятий оказываются всего лишь весьма искусно соз-
данными, сконструированными, далекими от реальности симуляк-
рами. И хотя это конструирование нередко осуществляется по
действительно научным правилам, используемым устремленными к
сенсации и успеху их создателями, но сути дела это не меняет. Поня-
тие остается противоречивым и неоднозначным феноменом соци-
ально-гуманитарного знания. 

В середине 70-х годов прошлого века американский психолог и
биоэнергетик Нэнси Энн Тейп, в рамках собственных медицинских
исследований изучала цвета человеческой ауры и их возможное значе-
ние. В 1982 году в своей книге «Осознание жизни через цвет» (Un-
derstanding Your Life Through Color) Нэнси классифицировала
определенные виды человеческих свойств и моделей  поведения, ко-
торые соотносятся с цветами электромагнитного поля, окружающего
все сущее. Обычно для человека это поле золотистого цвета. В ходе
многочисленных исследований трудных детей Нэнси впервые обна-
ружила темно-синий цвет, который наблюдала в ауре примерно вось-
мидесяти процентов детей, рожденных после 1980 года. Она назвала
этот новый цвет «индиго», а таких детей - детьми Индиго. 

Широкое распространение термин «Дети индиго» получил в 1999
году после успеха книги Ли Кэрролла и его жены Джен Тоубер «The
Indigo Children: The New Kids Have Arrived».  Вывод, который дела-
ется в этой книге, заключается в том, что современные дети стали дру-
гими - они более беспокойны, более развиты интеллектуально, более
конфликты, более интуитивны, более духовны, а в некоторых случаях
даже более жестоки (как в случае с убийствами, которые были совер-
шены в ряде школ, где убивали детей), чем все предыдущие поколения
[1, с.7]. Это заставляет взрослых искать новые методы домашнего и
школьного обучения, которые бы резко отличались от прежних прие-
мов и методов.

В конце 1990-х термин получает еще большее распространение
благодаря упоминанию в источниках, имеющих отношение к движе-
нию нью-эйдж. Нью-эйдж (англ. new Age, буквально «новая эра»), ре-
лигии «нового века» — общее название совокупности различных
мистических течений и движений, в основном оккультного,
эзотерического и синкретического характера, также называемое дви-
жением «Новой эры», «Эрой Водолея» и «Новым веком». Движение
зародилось и сформировалось в XX веке, в процессе развития неза-
висимых теософских групп Великобритании и других стран. Название
движения связано с его ориентацией на астрологическую эпоху —
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«Эру Водолея». Начало этой эпохи относят к современности или бли-
жайшему будущему (XX-XXII столетиям). По мнению последовате-
лей нью-эйджа, оно ознаменуется грандиозным эпохальным скачком
в духовном и ментальном развитии человечества[2]).

Детям Индиго приписывают множество различных свойств, таких
как: высокий уровень интеллекта, необычайная чувствительность, те-
лепатические способности и многие другие. Утверждается также, что
дети Индиго будто бы представляют собой «новую расу людей». В
Англии таких детей называют «детьми тысячелетия» или киборгами,
потому что в своих поступках руководствуются больше головой, чем
сердцем, во Франции - «тефлоновыми» (так как к ним не «прили-
пают» общепринятые правила поведения). Российские ученые дают
таким детям следующее определение - «дети нового сознания» или
«дети света». Число таких детей нарастает. По мнению Ю. Земуна,
уже сегодня уже сегодня от 40 до 90 % новорожденных и Индиго, а
очень скоро все население Земли будет Индиго [3, с.11].

Специфика личностных и поведенческих характеристик детей Ин-
диго обозначается  как асоциальность, низкая коммуникабельность,
склонность замыкаться в себе; самоуважение, индивидуализм, неже-
лание подчиняться другим, неприятие авторитетов; большой творче-
ский потенциал в сочетании с высоким уровнем интеллекта;
склонность приобретать знания эмпирическим путём; интерес к да-
лёким друг от друга предметам; неусидчивость, энергичность, дефи-
цит внимания; импульсивность, резкие перепады настроения и
поведения, при неблагоприятном стечении обстоятельств склонность
к депрессиям; чувство социальной несправедливости, повышенное
чувство ответственности; невосприимчивость к традиционным приё-
мам воспитания; развитая интуиция и чувство опасности; способ-
ность быстро осваивать использование цифровых технологий [4].

Несмотря на широкую известность, не существует ни одного на-
учным образом проведенного исследования этого феномена. Скепти-
чески настроенные педагоги, психологи  и журналисты отмечают, что
само явление «дети индиго» носит характер мистификации. Так дет-
ский психолог Елена Голубева отмечает: «Говорить о детях индиго
как о научном явлении я бы остереглась. Для меня это, скорее, ком-
плекс очень многих факторов, в том числе меняющихся с развитием
общества методов воспитания. На сегодняшний день у нас измени-
лось социально-психологическое отношение к детям, поэтому изме-
нились и  сами дети» [5]. Галина Пилягина, профессор кафедры
детской судебной психиатрии  Национальной медицинской академии
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последипломного образования им. П. Л. Шупика, доктор медицин-
ских наук, называет теорию индиго одним из наиболее красочных со-
временных мифов и одновременно полем для самых разных
интерпретаций и считает, что вся шумиха вокруг таких детей в боль-
шей степени связана с психологией и проблемами родителей, а не с
детьми [5]. Лариса Гридковец, кандидат психологических наук, под-
черкивает: «Если, например, возникает идея седьмой расы, значит это
кому-то нужно и чем дальше, тем больше история с детьми индиго
похожа на некий бизнес-проект, точнее – развитую идеологическую
инфраструктуру. Сегодня формируются целые организации, которые
работают на культивацию мифа индиго, в ход запускается реклама и
публикации в СМИ. Такой идеологический спрос существует, во-пер-
вых, за счет заказчиков – собственно, родителей, которые не могут
полноценно исполнять свои родительские обязательства. На фоне ро-
дительского постепенно формируется и экономический заказ» [5].
Доктор психологических наук и доктор педагогических наук Алек-
сандр Савенков предлагает данное явление квалифицировать как
весьма серьезную социально-психологическую патологию, поразив-
шую сознание современного российского обывателя [6].

Мы считаем, что термин «дети индиго» в настоящее время нельзя
назвать научно обоснованным. Скорее введение этого термина в поле
обсуждения проблем воспитания подрастающего поколения и меж-
поколенных отношений уместно было  бы назвать попыткой создать
и утвердить в сознании многих людей (прежде всего взрослых) миф
и этот миф  попал «на благодатную почву». Можно выделить не-
сколько причин для  востребованности этой идеи:

1. В процессе изучения многочисленной литературы об этих детях
становится очевидным, что в данную категорию попадают дети, ко-
торые с точки зрения современных классификаций детского развития
могут оказаться как одаренными детьми, так и детьми с проблемами
в развитии. Из описаний и примеров зарубежных авторов нередко сле-
дует, что речь идет о так называемых «трудных» детях, о детях с при-
знаками аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности,
нарушений в развитии моторики, речи, общения и др. В то же время
эти дети могут обладать способностями, характеризующими их как
одаренных, но классифицировать данные виды одаренности с точки
зрения привычных схем довольно сложно. Нередко это проявление
каких-либо паранормальных, экстрасенсорных способностей, либо
повышенной сензитивности, чувствительности к природным или со-
циальным явлениям. Действительно, есть дети, обладающие способ-
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ностями и особенностями, которые трудно обозначить точно. Скажем,
к какой категории можно отнести «девочку-рентген» Наташу Демкина
из Саранска, которая «видит» внутренние органы людей, что подтвер-
ждено медицинскими исследованиями? [7].

2. Действительно, современные дети стали другими; об этом се-
годня говорят  российские педагоги, психологи, учителя школ, воспи-
татели детских садов. Независимо от зарубежных исследователей в
России двух последних десятилетий тоже появилась литература о
таких детях, правда без использования термина «дети индиго» (на-
пример, «Новые» дети» И.Я.Медведевой и Т.Л. Шишовой) [8].

3. Однако дело не только в том, что в конце ХХ века появились
какие-то необычные дети, а в том, что общество (педагоги, родители,
психологи) начало интересоваться феноменом детства, пристальнее
всматриваться в детей, подмечать индивидуальность ребенка, его не-
похожесть на других. Для отечественного читателя этот интерес тем
более оправдан, если вспомнить, что долгие десятилетия отечествен-
ная педагогика и психология говорила о некоем «усредненном» ре-
бенке, о «возрастных нормах» развития, за пределами которых
оказывалась яркая индивидуальность «нестандартных» детей, не впи-
сывающихся в имеющиеся общепринятые  рамки и схемы.

4. Стремительные общественные изменения приводят к резкому
изменению характера межпоколенных отношений, которые характе-
ризуются ростом конфликтности и во все большей степени прини-
мают превращенные (искусственные) формы. К этим последствиям
ведут деформация традиционной общественной системы ценностей,
изменение численных диспропорций между взрослыми и молодыми
поколениями в обществе, структурные и функциональные аспекты
кризиса традиционной семьи, резкое падение рейтинга семьи как со-
циального института [9].

5. На фоне роста числа детей, отличающихся от нормы развития
и имеющих ярко выраженные личностные и поведенческие особен-
ности, а также нарастания кризисности этих отношений, признание
феномена детей Индиго освобождает взрослых от решения множества
проблем детского развития, а также  возникающих, множащихся и
усиливающихся межпоколенных проблем. В этом легком перекиды-
вании и списывании проблем на феномен детей Индиго проявляются
и отсутствие сил и времени взрослых разбираться в проблемах ре-
бенка, а подчас и нежелание возлагать на себя эти тяготы, что является
подтверждением растущей дозированности родительских функций,
родительского эгоизма и их порциальной ответственности.
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6. Не стоит забывать о высокой степени мифологизированности
сознания русского человека как одной из самых характерных особен-
ностей русской ментальности, о чем  подробно писал в начале ХХ
века Н.А. Бердяев. Многочисленные иллюстрации этой идеи широко
представлены в русской художественной литературе. 

Таким образом, с научной точки зрения, феномен детей Индиго
может быть признан  реальной проблемой современности, появление
и существование которой имеет  как объективные причины, так и
значительное число надуманных, мифологизированных современной
ситуацией в системе культуры и воспитания ценностей и установок,
порожденных западным образом жизни, западной системой ценно-
стей и установок, а также  субъективными, а нередко и конъюнктур-
ными взглядами на современный институт  детства и его место в
современном обществе. Мы также не можем не констатировать, что
появившаяся  на этой основе мифологизация данной темы в форме
мифа о детях Индиго, является отражением общих представлений со-
временных исследователей этой темы, которые  в чувственно-конкрет-
ной форме констатируют нарождающееся осознание кризиса,
наступившего в системе ценностей, целей и связей по вопросу вос-
питания и социализации подрастающих поколений в обществе пре-
фигуративных отношений. 

В 1988 году впервые была  переведена и издана на русском языке
работа «Культура и преемственность» Маргарет Мид - американского
антрополога, ученицы Франца Боаса. Она была первым этнографом,
для которого мир детства стал основным и главным предметом иссле-
дования. Проанализировав особенности социализации подрастаю-
щего поколения в примитивных культурах и в цивилизованном
обществе, она создала теорию о специфике межпоколенного взаимо-
действия и выделила в человеческой истории три типа культур с точки
зрения характера трансляции опыта между поколениями:

1) Постфигуративная культура — дети учатся у своих предков.
Так, в патриархальном обществе, отношения возрастных групп же-
стко регламентированы, нововведения не одобряются, каждый знает
свое место, господствуют чувства преемственности и верности тра-
дициям. 

2) Кофигуративная культура — дети и взрослые учатся у равных,
т.е. у своих сверстников. Влияние старших падает, а сверстников рас-
тет. Расширенная семья заменяется нуклеарной, поколеблена незыб-
лемость традиций. Повышается значение юношеских групп,
возникает особая молодежная субкультура. 
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3) Префигуративная культура — взрослые учатся у своих детей.
Такие культуры возникли с середины XX столетия и объединены элек-
тронной коммуникативной сетью. Они определяют новый тип соци-
альной связи между поколениями, когда образ жизни старшего
поколения не тяготеет над младшим. Темп обновления знаний на-
столько высок, что молодежь оказывается более сведущей, чем ста-
рики. Обостряются межпоколенные конфликты, молодежная культура
перерастает в контркультуру.

Префигуративные культуры  ориентированы на будущее и уско-
ренное движение. Жизнью в условиях префигуративной культуры по-
ощряется человек с развитой индивидуальностью, творчески
активный, способный, ориентируясь на будущее, прогнозировать,
фантазировать, гибко переходить на новые виды деятельности даже
в ситуациях неопределенности.

В середине XX века с трудом верилось в возможность прихода
префигуративной культуры взаимоотношений взрослых и детей. Сей-
час  слова, написанные М. Мид еще в 60-х годах XX века, поражают
гениальностью предвидения:  «Сегодня же вдруг во всех частях мира,
где все народы объединены электронной коммуникативной сетью, у
молодых людей возникла общность опыта, того опыта, которого ни-
когда не было и не будет у старших. И наоборот, старшее поколение
никогда не увидит в жизни молодых людей повторения своего беспре-
цедентного опыта перемен, сменяющих друг друга. Этот разрыв
между поколениями совершенно нов, он глобален и всеобщ.

Современнные дети вырастают в мире, которого не знали стар-
шие, но некоторые из взрослых предвидели, что так и будет. Те, кто
предвидел, оказались предвестниками префигуративной культуры бу-
дущего, в которой предстоящее неизвестно» [10, с.361].

В современном нам обществе мы  явно наблюдаем  и констати-
руем стремительное распространение префигуративной культуры
трансляции межпоколенного опыта. Все это позволяет ставить вопрос
о феномене наступления новой неклассической эпохи детства, кото-
рой свойственны свои особенные черты. К числу позитивных изме-
нений мира детства можно отнести: быстроту адаптации к
динамичным изменениям общества, легкость освоения технических
средств, расширение материального мира ребенка, сближение пози-
ции Взрослый-ребенок. Негативными изменениями можно считать:
нестабильность и повышенную восприимчивость сознания и поведе-
ния ребенка, повышенную конфликтность в отношениях ребенка с
миром взрослых, угасание традиций сюжетно-ролевой игры, утрату
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значительной части наследия детского фольклора, чрезмерную погру-
женность в виртуальный мир.

В этой ситуации чрезвычайно важно использовать принцип вери-
фикации, а именно проверки обсуждаемой нами проблемы детей Ин-
диго на объективность, доказательность, с использованием научных
методов, выяснения истоков, условий и причин ее появления в куль-
туре и обществе. В целом, сложившаяся в современном социально-
гуманитарном знании ситуация по проблеме детей Индиго может
быть охарактеризована как противоречивая и во многом мифологизи-
рованная -  и в силу всего лишь начала пути по ее исследованию, со
свойственной этому периоду «детской болезни левизны», так и вслед-
ствие онтологического и гносеологического конфликта по самой ее
сути.

Современные нам процессы «играизации» и футуристического
экспериментирования в сфере методологии и теории образования и
воспитания, являются продуктами своего времени. Провозглашенный
в западной культуре постмодерн – отправная точка к этому повсемест-
ному пересмотру сложившейся до сих пор классической (традицион-
ной) культуры на ее современность и соответствие ценностям
либерального общества «творчества без границ», в основе которого
свободная, устремленная в будущее, либеральная личность [11, с. 56-
75]. 

Выход современного общества (прежде всего западного общества)
на пространство доминирующей либерализации и постмодерна, под-
вергло сложившиеся традиционные педагогические подходы и в
самих западных странах, а под их влиянием и во всем мире, серьез-
ным испытаниям. Но так ли плохи эти классические, традиционные
подходы? На поверку оказывается, что классическая педагогическая
система остается фундаментальной в вопросах воспитания подрас-
тающих поколений, воспитания в них прежде всего моральных, об-
щечеловеческих качеств, являющихся основой дальнейшей
социализации и развития (самореализации) человека в обществе. Мо-
ральный фундамент с его классической системой ценностей в основе
которой -  вечные понятия о добре и зле, любви и ответственности,
служении и долге и др., -  важный фактор устойчивого воспроизвод-
ства и развития как человека,  так и общества. 

Взрослый мир здесь -  важнейший фактор ответственной социа-
лизации мира детства, передачи накопленных в истории знаний и
опыта жизни, во всей их совокупности. Рокировка в социальных ста-
тусах этих миров в едином обществе – путь к культурной примити-
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визации общества, хорошо показанный, например, в романе Уильяма
Голдинга «Повелитель мух». В романе описана ситуация примитиви-
зации общества детей на маленьком и затерянном острове в океане.
Оставшись без социализирующего воздействия культуры взрослых,
детский коллектив довольно быстро организовался на более простых
и даже примитивных с точки зрения достижений современной куль-
туры и цивилизации основе – инстинктов, обретя себя в форме ма-
ленькой, но жестокой диктатуры «сильных» волей аморальных
подростков. 

Экспериментальная увлеченность некоторых представителей ли-
берального педагогического сообщества идеями свободного воспита-
ния детей и юношества, без осознания значения привития им
начального фундамента моральной ответственности, связи времен,
сродни подрубанию живительных корней человеческой духовности и
общежития, формировавшихся тысячелетиями. Это не что иное как
шаг в сторону провокации подрастающих поколений на разрыв свя-
зующих их социокультурных связей и противостояние с миром взрос-
лых и с миром иных чем они вообще. Нетрудно спрогнозировать, что
все это неминуемо приведет к росту социального хаоса и потрясе-
ниям, уже прорастающих в охваченном западной культурой постмо-
дерна и либерализма странах переходного периода (третьих странах)
и приближающихся к этому в самом ближайшем будущем самих за-
падных странах. Феномен индиго здесь, непосредственным образом
соединяется еще с более значимой темой – префигуративной куль-
туры и общественных отношений. 

Тема префигурации межпоколенных отношений актуальна не
только для педагогики, она носит системный характер.  Она, напри-
мер, чрезвычайно актуальна в политической сфере, где  сегодня мо-
лодые поколения выходят на площади городов и на политическую
арену своих стран с целью изменения общего мира (и мира взрослых,
и мира детей) в формах, носящих ярко выраженный молодежно-цент-
рируемый  характер. Эти молодежные политические, экономические
и культурные формы, мы фиксируем не только с точки зрения их со-
держания, но и с точки зрения методов достижения формулируемых
ими интересов и целей. Так это было в череде арабских революций
начала XXI века, так это происходит и в современной Украине. 

Другое дело, что этими движениями нередко руководят более зре-
лые «кукловоды», но сам факт выхода организованной молодежи в
большую политику, уже показатель ее возросших притязаний на «луч-
шее место под солнцем» в новом глобализирующемся мире, который
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должен повернуться к ней более позитивными программами понима-
ния ее ожиданий, взвешенной ее поддержки, вдумчивого (в интересах
всего общества) воспитания, регулирования ее поведения и развития.
И главную роль здесь должны играть процессы, связанные именно с
мировоззрением, системой ценностей, культвируемых в подрастаю-
щих поколениях, а здесь, как мы видим, противоречий и проблем все
больше. Между тем ключ к будущему человечества находится именно
в области его мировоззрения [12]. Так что этот век вполне может стать
веком префигуративной культуры и развития. Лучше бы больше рав-
новесности и размеренности, не правда ли? 

Литература
1.   Верче Д. Забота о Детях Индиго. – М.: Издательский дом «София»,

2005. 272 с.
2. Нью-эйдж [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://

ru.wikipedia.org/wiki/%CD%FC%FE-%FD%E9%E4%E6
3.    Земун Ю. Этерлинг: Мост в будущее. Дети Индиго в России. –

М.: АСТ; СПб: Сова,2006. 157 с.
4.    Дети Индиго [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wi-

kipedia.org/wiki/%C4%E5%F2%E8_%E8%ED%E4%E8%E3%EE
5.   Дети цвета ультрамарин [Электронный ресурс].– Режим доступа:

http://gazeta.24.ua/news/show/id/48842.htm
6.   Савенков А. «Дети-Индиго»: осторожно- мистификация// Школь-

ный психолог.  2007.  № 4-5. [Электронный ресурс].– Режим до-
ступа: http://psy.1september.ru/2007/04/6.htm

7.   Кузина С. Девочка – «рентген» снова удивила ученых // Комсо-
мольская правда. 2006.  14 января.

8.   Медведева И.Я., Шишова Т.Л.  «Новые» дети. – М.: Народное об-
разование, 2000. 224 с.

9.   Шалаева С.Л. Трансформация межпоколенных отношений в усло-
виях современной глобализации // Конфликтология. 2011. № 1.
С.129-137.

10. Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. – М.:
Наука,1988.  420 с.

11. Шалаев В.П. Актуальная синергетика: человек и общество в эпоху
глобальных трансформаций: монография.- Йошкар-Ола: ПГТУ,
2013. 184с.

12. Шалаев В.П. Мировоззрение как фактор национальной безопас-
ности в условиях западофицируемого мира // Регионология. 2008.
№3. С.272-278.

Префигуративная культура и дети индигов в фокусе современной 
педагогической науки и практики (социально-философский аспект)

78



Məhərrəm  Zülfüqarlı,                                                                                                                                                           
azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin 

dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru. 
mzulfugarli@gmail.com

Turizm problemləri sovet dövrü tədqiqatlarında

Tourism problems in soviet researches

abstract: In the article tourism problems in the Soviet period are pre-
sented. The research covers 1920-1941 and 1946-1991 periods. The author
concludes that communist regime treated tourism not as a field related to
recreation, health, the visit to historical and cultural monuments, but the
field supporting to meet plan and obligations. The agitation of these ideas
from the period of 1920-1930 as “Tourist for silage”, “Tourist in the supply
of wool” etc. proves this argument. The author considers that tourism prob-
lems in Soviet period are still actual.
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Sovet hakimiyyəti illərində turizmin problemlərinin tədqiqi üçün
əsasən 1920-1941, 1946-1991-ci illərə xüsusi fikir vermək lazımdır. 1941-
1945-ci illəri əhatə etmiş Böyük Vətən müharibəsi dövründə cəbhəyə lazım
olan elm sahələrindən başqa digər sahələr, o cümlədən turizm sahəsinə aid
tədqiqatlar dayandırılmışdı. Sovet hakimiyyəti illərində turizm
problemlərinin tədqiqi üçün partiya və sovet sənədləri, kitablar, elmi
məqalələr, dissertasiyalar, jurnal və qəzet məqalələri, müxtəlif arxiv
materialları və s. mənbəşünaslıq bazasını təşkil edir. 

Sovet rejimi dövründə digər sahələr kimi turizm sahəsinə də kommu-
nist ideologiyasının tələbləri baxımından yanaşılmışdır. Kommunist
partiyasının inhisarı altında turizmin inkişafına yalnız sovet rejimi
çərçivəsində imkan verilirdi. Sovet hakimiyyəti illərində  xüsusi
mülkiyyətə düşmən mövqedən yanaşılması azad rəqabətə imkan
vermədiyindən digər sahələr kimi turizm sahəsində inhisar qalmaqda
davam edirdi.  Turizm sahəsinə olan bu münasibəti sovet dövründə qəbul
edilmiş qərarlardan və yazılmış əsərlərdən aydın görmək olar [31, 32, 33,
34, 42]. 

Fikrimizcə, XX əsrin 20-30-cu illərə aid sovet tarixşünaslığına tənqidi
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münasibət bəsləməklə bu dövrdə turizm sahəsinin problemlərini aşkara
çıxarmaq olar. Bu dövürdə yazılmış “Məhsuldarlığın yüksəldilməsində pro-
letar turizminin rolu”, “Kənddə turizm”, “Qızıl orduda turizm işi”,
“Turistlər silos uğrunda”, “Turistlər yun tədarükündə” və s.  kitab və
məqalələrdəki (35,36) faktlar 20-30-cu illərdə sovet dövlətinin  turizmə
digər ölkələrdən tamamilə fərqli yanaşmasını üzə çıxarmağa imkan verir.
Sovet hakimiyyəti illərində fəhlələrin kəndlərə göndərilməsi, fəhlə sinfinin
kəndə hami köməyi kimi təqdim edilsə də, bəzi əsərlərdə bu həm də tu-
rizmin inkişafı kimi də göstərilmişdir. Bu məsələ Azərbaycanın sovet
tarixçiləri tərəfindən də tədqiq edilmişdi. Məsələn. Ə. Dilbazovun 1959-
cu ildə nəşr olunmuş “Bakı fəhlələrinin Azərbaycan kəndlərinə köməyi
(1920-1923)”, B. Qurbanovun 1960-cı ildə nəşr olunmuş “Bakı fəhlələrinin
Azərbaycan kəndinə hamilik köməyi (1923 - 1934)” adlı kitablarda, N.
Q.Qədirovanın (Osipova) Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İn-
stitutunun əsərlərində (ХIV-cü cild, 1960) rus dilində dərc edilmiş
“Azərbaycan kəndində hami iş haqqında” məqaləsində geniş
işiqlandırılıb.V.A.Quliyevanın Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası
Xəbərlərində (tarix, fəlsəfə və hüquq № 1 1988, s. 43-49) rus dilində dərc
olunmuş “Fəhlə sinfinin kənddə hamilik köməyi (1926-1929-cu illər)”
məqaləsində kəndlilərin ehtiyaclarının öyrənilməsinin  ən çox yayılmış
formasının məktublaşmaq olduğu göstərilir. Müəllif qeyd edir ki, 1926-
1927-ci illərdə kəndə 1713 məktub göndərilib və 1286 cavab alınıb. Bun-
dan başqa məqalədə hami köməyin digər forması, məzuniyyətdə olan
fəhlələrin kəndə ezam olunması haqqında da məlumat verilib. Müəllif qeyd
edir ki, 1926-cı ildə respublikanın qəzalarına 379, 1928-1929-cu illərdə isə
5 min fəhlə, 1931-ci ildə pambıq  yığımı vaxtı 26 rayona bir ay müddətinə
25 mədəniyyət briqadası göndərilib.

XX əsrin 20-30-cu illərində sovet turizm hərəkatının əsas ideya
istiqaməti sosialist sənayeləşdirilmə və elliklə kollektivləşmə siyasətinin
həyata keçirilməsinə xidmətdən ibarət olmuşdur. Turistlərin sosialist
sənayesi üçün xammal axtarışında iştirak etməsi, kolxoz quruculuğuna
kömək üçün zavod və fabriklərdən fəhlələrin kəndlərə ezamiyyətə
göndərilməsi və s. sovet ideoloqları tərəfindən turizmin bir sahəsi kimi
təqdim olunurdu. 1920-1930-cu illərdə “Beşilliyin dəzgahları üçün xam-
mal” adlı Ümumittifaq turist tədqiqat səfərlərinin təşkili buna əyani sübut-
dur [28].  

Sovet iqtisadiyyatında daim istehsal məhsulları istehsalı, istehlak
məsulları istehsalından üstün tutulduğundan bu iqtisadiyyat insanların
maddi rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət etmirdi. Bu məsələ haqqında
i.ü.e.d.,prof.  N. Müzəfərli yazır: “80 - ci illərin ortalarında SSRİ - də is-

Turizm problemləri sovet dövrü tədqiqatlarında

80



tehsal edilmiş bütün istehsal vasitələrinin 84 faizi yeni istehsal vasitələrinin
istehsalına yönəldilmişdi. Bu çox mühüm rəqəmdir, çünki vəziyyətin
əcayibliyini açıqlığı ilə ortaya qoyur: ölkə dəzgahlar istehsal edirdi, bun-
larla başqalarını, həmin başqaları ilə daha başqalarını, sonuncular isə elə
birinciləri düzəldirdi... İstehsalın genişlənməsi gələcəkdə onun daha da
artıq genişlənməsi üçün alətə çevriləndə cəmiyyətin rifaha qovuşması
prinsipcə qeyri - mümkündür. Bu həmin haldır ki, iqtisadiyyat insanlara
yox, özünə işləyir ” [19, s.76-77]. 

Sovet iqtisadiyyatının bu mahiyyəti digər sahələr kimi turizmin də
inkişafına mane olurdu və  sovet reallığında turzm partiyanın irəli sürdüyü
planların yerinə yetirilməsi kimi məqsədlərə xidmət edirdi. Bunu o dövrdə
yazılan əsərlər sübut edir. Məsələn, A. Osipovun 1930-cu ildə rus dilində
nəşr olunmuş “Turistlərin özəyi beşilliyin təşəbbüskar briqadalarıdır”,
L.M.Qureviçin 1931-ci ildə rus dilində nəşr olunmuş “Beşillini dəzgahları
üçün xammal uğrunda proletar turistlərin Ümumittifaq tədqiqat  yürüşləri”
və s. [27,30].

Kommunist rejimi insanların şəxsi və ya xüsusi mülkiyyətini deyil,
mücərrəd ümumxalq mülkiyyətini müdaiə etməsi, fərdin,  insanın
hüquqlarını deyil, kollektivin,proletariatın hüquqlarını müdafiə etdiyini
bəyan etməsi turizm sahəsində də özünü göstərmişdi. SSRİ-də yaranmış
ilk kütləvi turist təşkilatının- “Proletar Turizm Cəmiyyəti” adlanması,1930-
cu ildə turist təşkilatlarının birləşdirilməsi nəticəsində Ümumittifaq könüllü
Proletar Turizm və Ekskursiya Cəmiyyətinin yaradılması turizm sahəsinin
kommunist rejimi tərəfindən  inhisara alındığını bir daha sübut edir [1,3].

Kommunist İnternosionalının təsiri altında təşkil olunan“qırmızı tu-
rizmin” əsas məqsədi müxtəlif ölkələrdə proletar inqilabının inkişafına
kömək etmək idi. 

1920-1930-cu illərdə nəşr olunan “Quruda və suda”, “Ümumdünya tur-
ist”, “Turizmin bülleteni” dərgisinin bazasında yaradılmış  “Turist-aktivist”
və s. jurnallar problemin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu
dövrdə cənubi Qafqazın, o cümlədən Azərbaycanın turizm problərinə aid
jurnallar da nəşr olunurdu [37,38]. Həmin illərdə turizmə aid çıxan
jurnalların fəaliyyət istiqamətləri “Turizm bülleteni” redaksiya kollek-
tivinin oxuculara müraciətində özünü aydın büruzə verir. Müraciətdə dey-
ilir: “Redaksiya heyəti gələcəkdə də proletar turizmi sahəsində iki cəbhədə
- sağ və sol təmayülə qarşı mübarizə aparacaqdır” [5].

Bu dövrdə SSRİ-də kütləvi turizmin hərbiləşdirilməsi prosesi getmişdir
ki, bu da sovet rejiminin mahiyyətindən irəli gəlirdi [25].

Mədəni inqilab dövründə digər məsələrlə yanaşı dinə qarşı mübarizə
də aparılmışıdr ki, bu işdə turizm sahəsindən də istifadə edilmişdir. Bu işə
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sovet rəhbərlərinin əsərləri və müxtəlif çıxışları istiqamət vermişdir [8].
“Allahsızlar təşkilatı” üzvlərinin müxtəlif regionlara ezamiyyətinin təşkili,
onların əhali arasında yerlərdə din əleyhinə təbliğatı, müxtəlif dini
abidələrin məhv edilməsi sovet turizminin bir sahəsi hesab olunurdu.

İkinci dünya müharibəsi digər sahələr kimi turizmin inkişafına da
böyük zərbə vurmuş, bu sahədə əldə olunan müsbət irəlləyişlərin üstündən
xətt çəkmişdir. Müharibədən sonra, 1946-1991-ci illərdə turizm sahəsində
tədricən dirçəlmə baş vermiş, sonrakı illərdə bu sahə nisbətən irəlləmişdi.
Müharibədən sonra qəbul olunmuş bir sıra qərarlar turizmin inkişafına
yardım etmişdir. Bunlardan SSRİ Nazirlər Soveti yanında Ümumittifaq
bədən tərbiyəsi və idman komitəsinin “Zəhmətkeşlər və təhsil alan gənclər
arasında turizm işinin gücləndirilməsi haqqında” (№ 234   1946 - cı il) və
“SSRİ-də turizmin vəziyyəti və və gələcək inkişaf tədbirləri haqqında” (№
600   1950-ci il) əmrləri, ÜİHİŞ Rəyasət Heyətinin “Kütləvi turizmin
inkişafı sahəsində həmkarlar təşkilatının işinin yaxşılaşdırılması haqqında”
(26 sentyabr 1950-ci il) qərarını göstərmək olar.

Uşaq turizminin inkişafını gücləndirmək üçün ÜİKGİ MK Bürosu 10
aprel 1954-cü ildə 5-7-ci sinif şagirdlərini mükafatlandırmaq üşün “Gənc
turist” döş nişanı təsis etdi. Bu nişanla təltif olunmaq üçün şagirdlərdən
aşağıdakı işləri görmək tələb olunurdu:

●  Ərazini xəritə və xəritəsiz, kompasla və kompassız, günəşlə, saatla,
yerli əşyalarla müəyyənləşdirmək. Qapalı kəsişən ərazidə hərəkət
qaydalarını bilmək;

●  Yol hərəkəti və topoqrafik nişanları tanımaq, izləri müəyyən etmək;
●  Mövsümündən, hərəkət istiqamətindən və müddətindən asılı olaraq

səfərə çıxarkən geyinməyi və ehtiyat götürməyi, təbii maneələri (çay, dərə,
təpə, meşə və s.) aşmağı bacarmaq;

●  Müvəqqəti dayanacaq üçün yerin seçilməsi qaydalarını öyrənmək,
gecələmək üçün sadə örtükdən istifadəni, tonqal qalamağı və yemək
hazırlamağı  bilmək;

●  Səfər zamanı özünü necə aparmaq qaydalarını bilmək, ilk tibbi
yardım göstərməyi bacarmaq.

Fikrimizcə, 12-13 yaşlarında şagirdlərdən bu işləri tələb etmək onları
gələcək turst kimi hazırlamaqdan daha çox, bir hərbiçi kimi yetişdirmək
məqsədi güdürdü. Bu sovet hakimiyyətinin mahiyyətində doğurdu. Bütün
dünyada proletar inqilablarına dəstək vermək pərdəsi altında təcavüzkar
siyasət yeridən sovet dövlətinə bu siyasəti həyata keçirən çoxlu sayda
gənclər lazım idi. Sovet rejimində məktəblilərdə fəaliyyət göstərən ok-
tyabyat, pioner,  komsomol təşkilatları da həmin siyasətə qulluq edirdi.

Müəyyən edilmiş normalara görə 14 yaşından yuxarı məktəblilər I
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kateqoriyalı səfərlərdə və ya il ərzində istirahət günlərində 2-5 səfərlərdə
işirak etdikdə “SSRİ turisti” nişanı ilə təltif oluna bilərdilər.

SSRİ həmkarlar təşkilatları 1956-cı ildə turizm sahəsində işləri kəskin
şəkildə artıraraq 154 vilayət, ölkə və respublikadan, əsasən də Azərbaycan
SSR, Ermənistan SSR, Başqırdstan MSSR, Altay, Amur və Arxangelsk
vilayətlərindən Bolqarstan, Rumıniya, Çexoslavakiya, Macarstan, Çinə tur-
ist səfərləri təşkil etmişlər. Həmin il sosializm yarışının qalibi olmuş 286
nəfər əmək qabaqcılı, yaradıcı ziyalılar “Pobeda” gəmisi ilə Avropa boyu
dəniz səyahətinə çıxmışdı. Bundan başqa sosialist, kapitalist və inkişaf
etməkdə olan ölkələrə də  səfərlər  təşkil olunmuşdu. Ümumiyyətlə, 1956
- cı ildə 561 min sovet vətəndaşı dünyanın 61 ölkəsinə getmiş, 84 ölkədən
486 min xarici turist isə SSRİ-yə gəlmişdi [41].

Lakin bu dövrdə də turizm sovet ideologiyasının inhisarında qalmaqda
davam edirdi. Bunu bu dövrün sovet tarixşünaslığını təhlil edərkən aydın
görmək olur. Bu dövrdə sovet tədqiqatçılarından V.F.Kasatkin, V.A. Kvar-
talnov, Y.M.Kokarev, V.A. Korablev, N.P.Kraçilov, A.F.Matviyenko,
E.V.Loyko, L.M. Loqinov, P.S.Paseçnıy, B.İ.Osaulenko və  başqaları
(9,10,11,12,13,15,20,21,22,26, 30) yazdıqları kitab və məqalələrdə  tu-
rizmin ictimai, tərbiyəvi, əxlaqi əhəmiyyəti, turizm və ekskursiya sahəsində
reklam və təbliğat işinin, əmək kollektivlərində isə turzim işinin təşkili
geniş şərh edilmişdi. Bundan başqa həmin tədqiqatlarında turizmin sovet
dövründə vətəndaşlar üçün məcburi olan “Əməyə, müdafiəyə hazıram”
normativlərinin ödəmə vasitəsi olması da əsaslandırılıb.

Müharibədən sonra turizm sahəsində həmkarlar təşkilatlarının, kom-
somolun, idman cəmiyyətlərinin rolu artırılmağa başladı.  1949-cu ildə
turzim vahid idman ixtisaslaşmasına aid edildi. 1959-cu ildə SSRİ idman
cəmiyyətləri və təşkilatları ittifaqı nəzdində Turizm Federasiyası təsis olun-
du. Bu dövrdə turizm üzrə SSRİ idman üstası dərəcəsi təsis olundu və
turizmə aid ictimai təlimatçılar hazırlığına başlanıldı.

1962-ci ildə turizmə aid bütün işlər həmkarlar təşkilatlarına həvalə
olun du. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq xarici turizm daha da genişləndirilsə
də, bu işlər kommunist rejiminin ciddi nəzarəti altında həyata keçirilirdi.
Xarici turlarda iştirak etmək istəyənlərdən iş yerindən arayış, zəmanət
məktubu, xasiyyətnamə və digər sənədlər tələb olunurdu. Xarici ölkələrdə
qohumları olan, məhkumluq həyatı yaşamış və yaxın qohumları həbsdə
olan şəxslər xarici turlara buraxılmırdılar. Xaricə yollanan hər bir turist
qrupunun tərkibinə gizli şəkildə DTK-nın işçiləri daxil edilirdi. Xaricə yol-
lanan hər bir turistlə ayrıca söhbətlər aparılır, onların hər hansı siyasi səhv
buraxmaları ciddi cəzalandırılırdı. 

1946-1960-cı illərdə SSRİ məkanında turizm infrastrukturunun ən zəif
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inkişaf etdiyi bölgələrdən biri Azərbaycan idi. Qafqazda əsasən Qara dəniz
sahilləri turizm mərkəzləri kimi təbliğ olunur,  Azərbaycan isə əsasən neft
və kimya sənayesi mərkəzi  kimi ictimaiyyətə təqdim edilirdi. Müharibədən
sonra Sumqayıtda savod və fabriklərin, o cümlədən neft-kimya
müəssisələrinin tikilməsi Xəzər dənizi sahillərini ekoloji cəhətdən
çiklənməsinə gətirib çıxardı ki, bu da turizmin inkişafına sarsıdıcı zərbə
vurdu. Lakin bütün bunlara baxmayaraq 1946-1960-cı illərdə az da olsa,
turizm obyektləri fəaliyyət göstərirdi. Məsələn, 1950-ci il sentyabr ayında
Bakıda, 1957-ci ildə Mingəçevirdə və Hacıkənddə, 1958-ci ildə Zaqatal-
ada, 1960-cı ildə Şuşada və Göygöldə turist bazaları fəaliyyətə başladı.
Bakı zəhmətkeşlərinin yay istirahətinin təşkili üçün 1962-ci ildən Nabranda
Bakı turist bazasının filialı kimi 150 nəfərlik “Sputnik” turist çadır
düşərgəsi yaradıldı. 1963-cü ildə Bakıda turist klubu, Nabranda “Xəzər”
turist bazası, 1965-ci ildə Bakıda, iki ildən sonra Gəncədə, Sumqayıtda,
1969-cu ildə Naftalanda və Bakının Mərdəkan qəsəbəsində ekskursiya
büroları yaradıldı (16,18). Sənaye mərkəzlərində yaradılan ekskursiya
bürolarının fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri tələbə və məktəblilərin
zavod və fabriklərə ekskursiyalarını təşkil etməkdən ibarət idi. Gənclərdə
ağır zəhmət tələb edən sənaye müəssislərində, xüsuislə də kimya
müəssislərində  işləməyə həvəs yaratmaq  bu ekskursiyaların əsas
məqsədni təşkil edirdi.

H. Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilməsi ilə digər
sahələrdə olduğu kimi turizm sahəsində də ciddi irəlləyişlərə nail olundu.
H. Əliyevin Azərbaycanda rəhbərliyinin birinci dövründə (1969-1982-ci
illər) qəbul olunmuş qərarlar turizmin inkişafında mühüm rol oynsamışdır.
Bunlardan Azərbaycan KP MK, Nazirlər Soveti və AHİŞ-nın birgə 378
saylı qərarı “Respublikada turizm və ekskursiyanın daha da inkişaf
etdirilməsi tədbirləri haqqında” (12 avqust 1969-cu il), Azərbaycan KP MK
“Xarici turizmin inkişafı haqqında”(22 dekabr 1976),“Xarici turistlərə
suvenirlərin satışı haqqında” (13 avqust 1977), “Respublikada turizm-eks-
kursiya işinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı haqqında” (27 dekabr 1980)
qərarlarını göstərmək olar. Bundan başqa əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq
partiya qurultaylarının materiallarında da turizmin inkişafına xususi fikir
verilirdi. Bu materiallara uyğun olaraq icra sturukturları öz tədbirlər
planlarında digər məslələrlə yanaşı turizmə də ayrıca yer ayrırdılar.
Azərbaycan Nazirlər Sovetinin 9 aprel 1981-ci il tarixli 180 saylı qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Sov.İKP XXVI və Azərbaycan KP XXX qurultaylarının
qərarlarını yerinə yetirilməsi tədbirləri haqqında” fəaliyyət planı buna misal
ola bilər. Həmin tədbirlər planının 77-ci bəndində “Respublikada xarici
turizmin inkişafı, onun coğrafiyasının genişləndirilməsi, siyasi və iqtisadi
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səmərəliyini yüksəltmək üçün xarici turizmin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi məqsədilə tədbirlərin hazırlanması və həyata
keçirilməsi” nəzərdə tutulmuşdu. 

Bu qərarların təsiri ilə 1969-1988-ci illərdə ölkədə turizm əvvəlki illərə
nisbətən daha sürətlə inkişaf etmişdi. 

1970-ci ildə Zaqatalada və Şuşada hərəsi 100 yerlik olan turist bazaları,
1973-cü ildə Bakıda 1040 yerlik “Azərbaycan” mehmanxanası, 1975-ci
ildə Qəbələdə 342 yerlik “Qafqaz” turist bazası, Nabranda 400 yerlik
“Dostluq” turist bazası və Bakıda 342 yerlik “Qarabağ” turist
mehmanxanası tikilərək istifadəyə verildi.

1969-cu ildə Sumqayıtda və Naftalanda, 1971-ci ildə Xankəndidə,
1972-ci ildə Mingəçevirdə, 1978-ci ildə Naxçıvanda ekskursiya büroları
fəaliyyətə başladı. Kütləvi turist-ekskursiyalar tədbirlərinin keçirilməsinə,
bu məqsədlə qatarlardan, dəniz və çay gəmilərindən, təyyarələrdən və av-
tobuslardan geniş istifadə olunmasına başlanıldı.

Zaqafqaziyada ən iri turist mehmanxanalarından biri olan “Abşeron”
mehmanxanası (Bakı, 940 yerlik) istifadəyə verildi. 1982-ci ildə
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının turist bazalarında artıq 2364 çarpayı-
yer var idi. Həmkarlar ittifaqlarının nəzdində müstəqil balansa malik olan
27 turist təsərrüfatı fəaliyyət göstərirdi.

Bu illərdə turist təsərrüfatlarının maddi-texniki bazası möhkəm -
ləndirilir, yeni turist obyektlərinin tikintisi ilə yanaşı fəaliyyətdə olan turist
müəssisələrində abadlıq və genişləndirmə işləri aparılır, zəhmətkeşlərin və
onların ailə üzvlərinin istirahəti üçün daha münasib şərait yaradılırdı (18).

Yuxarıda qeyd olunan qərarların təsiri ilə Azərbaycanda  turizmə aid
tədqiqatlar da genişlənmiş, alimlər tərəfindən bir sıra məqalə və kitablar
nəşr olunmuşdur. Bu illərdə B.Budaqov, A.Salmanov, A.İbrahimov,
F.Hüseynov, İ.Əliyev, V.Əliquliyev, A.Məmmədov və başqaları turizmin
müxtəlif problemlərinə aid kitablar yazmışlar [4,6,7,14,29].

Bu əsərlərdə  Azərbaycanda turizmin inkişaf perspektivləri, piyada tu-
rizmin əhəmiyyəti, turizm marşrutları, turizm obyektlərinin tikintisi,
turistlərin respublikanın turist obyektlərinə daha çox gəlməsi üçün reklam
işinin təşkili və s. məsələlər araşdırılmışdır.

H. Əliyev  SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini olduğu 1982-
1985-ci illərdə də Azərbaycanda turizmin inkişafına qayğı ilə yanaşmış,
Moskvada bunula bağlı bir sıra qərarların qəbul olunmasına nail olmuşdur.
Bunlardan SSRİ Nazirlər Sovetinin  “Xəzərin Azərbaycan sahillərində
Ümumittifaq əhəmiyyətli kurort zonasının yaradılması” haqqında  (28 aprel
1983-cü il) 375 saylı qərarını göstətmək olar. Mərkəzdə qəbul olunmuş bu
cür qərarlara müvafiq olaraq Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti  “2000-ci
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ilə qədər respublikada turizmin inkişaf sxemi” adlı (02 oktyabr 1984 cü il)
və  “2000- ci ilə qədər Azərbaycan SSR-in Xəzər sahilində ümumittifaq
əhəmiyyətli kurort zonasının yaradılmasının sxemi”  (27 iyun 1985-ci il),
“Turizmin inkişafı və 1986-1990 və 2000-ci illərə qədər olan dövrdə res -
publika əhalisinə turist-ekskursiya xidmətlərinin göstərilməsinin
təkmilləşdirilməsi haqqında” (17 sentyabr 1985-ci il) qərarlar qəbul et-
mişdi. Qəbul olunmuş proqrama əsasən, 1990-cı ilə qədər 7700, 2000-ci
ilə qədər isə 21300 yerli müxtəlif turist obyektləri tikilib istifadəyə
verilməli idi. İlk mərhələdə tikilməsi nəzərdə tutulan obyektlərin 70 faizi
(5300 turist yeri) birbaşa Xəzər sahillərində, 30 faizi isə (2400 turist yeri)
respublikanın digər bölgələrində yaradılmalı idi [18].

Lakin 1985-ci ilin aprel ayından başlayaraq SSRİ-də həyata keçirilən
aşkarlıq və yenidənqurma konsepsiyası sovet cəmiyyətində olan
ziddiyyətləri daha da kəskinləşdirdi. Dağlıq Qarabağ problemin meydana
çıxması və digər regional milli münaqişələrin əmələ gəlməsi SSRİ-də digər
məslələr kimi turizmin inkişafına da mənfi təsir göstərdi. SSRİ-nin
dağılması isə Azərbaycanda turizmin gələcək inkişafına dair 1983-1984-
cü illərdə qəbul olunmuş qərarların həyata keçirilməsinə imkan vermədi.

Sovet dövrüdə nəşr olunmuş kitab və məqalələr sübut edir ki, bu
dövrdə kommunist rejimi turizm işinə insanların istirahəti, sağlamlığı,
müalicəsi, tarixi və mədəni abidələrlə tanışlığı və s. işləri təmin edən sahə
kimi deyi, plan və öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə kömək edən bir sahə
kimi yanaşmışdır. Əgər 1920-1930- cu illərdə yazılmış əsərlərdə “Turistlər
silos uğrunda”, “Turistlər yun tədarükündə”, “Turistlər kommunist
iməciliyində” və s. bu kimi məsələlər geniş təbliğ olunurdusa, sonrakı
illərdə bu məsələ formaca dəyişsə də, məzmunca qalmaqda davam edirdi.
Fikrimizcə sonrakı illərdə ali və orta məktəblərin bir neçə ay bağlanması
və kollektivlərin pambıq, üzüm və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının
yığımına cəlb edilməsi, ali və orta ixtisas məktəbləri tələbələrinin yay tətili
vaxtı tələbə inşaat dəstələrinin tərkibində müxtəlif regionların tikinti
işlərinə cəlbedilməsi bu siyasətin yeni formada davamı idi. Lakin bu illərdə
1920-1930-cu illərdən fərqli olaraq bu işlər “Turistlər pambıq
tədarükündə”, “Turistlər üzüm tədarükündə”, “Turistlər tərvəz
tədarükündə”, “Turistlər tütün tədarükündə”, “Tələbə turistlər inşaat
meydanlarında”, “Tələbə turistlər beşilliyin zərbəçi tikintilərində” və s.
kimi təqdim olunmurdu. Çünki 1920-1930-cu illərdən fərqli olaraq,
müharibədən sonra, xüsusilə də 1956-cı ildən sonra  sovet cəmiyyətində
“siyasi yumuşalma” dövrü başlamışdı ki, bu da digər sahələr kimi, turizm
sahəsinə də yeni yanaşma tələb edirdi.

Turizm problemləri sovet dövrü tədqiqatlarının qısa təhlili göstərir ki,
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turizmə aid əsərlərin sovet müəllifləri tərəfindən kommunist partiyasının
tələb və göstərişləri əsasında yazmasına baxmayaraq bu tədqiqatlarda isti-
nad olunan çoxlu saylı mənbələr, müxtəlif statistik materiallar, müxtəlif
mövzulara aid  təhlillər mühüm əhəmiyyət kəsb edir və müasir dövr
tədqiqatlarına yaxından köməklik göstərir. Lakin sovet müəlliflərinin
əsərlərində subyektivizm, faktlara birtərəfli yanaşma özünü açıq aydın
büruzə verdiyinə görə masir dövr tədqiqatçılarının həmin əsərlərə tənqidi
yanaşmasına ciddi ehtiyac var.

Sovet tarixşünaslığının təhlili göstərir ki, bu dövrdə turizmə aid
yazılmış əsərlər əsasən ümumiləşdirici xarakter daşıyır. Ümumittifaq
könüllü proletar turizm və ekskursiya cəmiyyətinin fəaliyyəti sovet
dövründə və hazırda da hərtərəfli və kompleks şəkildə tədqiq edilməyib.
Müharibədən əvvəlki dövrdəki turizmin xüsusiyyətlərinə aid hələ ki, nə
ölkə daxilində, nə də xaricdə ayrıca əsər yazılmayıb. Halbuki bu
istiqamətdə tədqiqatların aparılmasının böyük elmi və praktik əhəmiyyəti
var.

Sovet dövründə turizmin problemlərinin yenidən, obyektiv şəkildə
tədqiqi aktual olaraq qalır. Tədqiqatçılar gələcəkdə bu dövrü yenidən tədqiq
etməklə turizm sahəsində mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılmasına,
turizmin inkişafına öz töhfələrini verə bilərlər.
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azərbaycanda turizm marketinqi və imkanlarının 
tanıdılmasının mövcud problemləri

Current problems of the promotion of azerbaijan tourism 
marketing and opportunities

abstract: The major goal in this research consists of identifying the
existing problems, the existing situation in advertisement of tourism op-
portunities of the Azerbaijan Republic, as well as identifying solutions to
them. The major objective is to identify the ways of giving qualitative and
modern tourism services by utilizing potential opportunities of tourism at
a maximum level in order to advertise and develop tourism marketing
strategies.

The other goal in studying this topic is to raise people awareness and
underline the urgency of the publicising tourism opportunities for Azer-
baijan.

Key words: promotion, opportunities, advertisement, tourism services,
tourism marketing, value chain, destination

Son illər Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar iqtisadiyyatın
inkişafına, makroiqtisadi göstəricilərin davamlı artımına səbəb olub. Bu
nailiyyətlərin əldə edilməsində turizm sənayesinin də müəyyən payı var.
Azərbaycanın coğrafi təbiəti, tarixi, iqlimi, abidələri, mətbəxi, xalqımızın
zəngin mədəniyyəti və digər amillər turistlərin Azərbaycana səfər etməsinə
yol açmışdır. Unikal coğrafi, geosiyasi və iqlim xüsusiyyətlərinə malik ölkə
kimi, turizm bölgəsi kimi təbiəti-landştaftın rəngarəngliyi, iqlimin saflığı,
mineral suları və qumlu dəniz sahilləri ilə zəngin olan bölgələrə turistlər
daha çox üstünlük verirlər.

Azərbaycandakı əlverişli coğrafi mövqe, ümumiyyətlə, turizmin bir
çox növlərinin inkişafına zəmin yaradır. Onu da qeyd edək ki, ölkənin 60
faizə qədər dağlıq ərazilərə malik olması Azərbaycan turizm sektorunun
inkişafına geniş meydan açır. Bunlar qış kurortlarının inşası üçün çox
əlverişlidir. Xizəkçilər, kirşə sürmək həvəskarları üçün burada tramplinlər,
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enişlər və yoxuşlar yaratmaq mümkündür. Yer kürəsindəki 11 əsas iqlim
qurşağından 9-nun ölkəmizdə olması, bu mövcud potensialdan istifadə tu-
rizmin gəlir gətirən bir sahəyə çevrilməsində əsas göstəricilərdir. Turistlərin
il ərizində istirahətinin təşkilində Azərbaycanda hər cür şərait var.
Azərbaycanın məxsusi potensialından söz açarkən, onu da qeyd edək ki,
Azərbaycan həm də özünəməxsus fauna kompleksi olan bir neçə
zoocoğrafi əyalətlərin qovşağında yerləşir.

Turizm sahəsindəki ən böyük layihələri sırasında “Şahdağ” Qış-Yay
Turizm Kompleksinin tikintisindəki əsas iş infrastrukturun yaradıl ma -
sından ibarətdir. Artıq bu kompleksin fəaliyyətini təmin etməyə qadir olan
infrastruktur tamamlanmış, pilot layihə, avadanlığı sınaqdan keçirilmişdir.
Hazırda qış üçün xizək idman növü ilə maraqlananlar kompleksin
fəaliyyətindən istifadə edirlər.

Onu da qeyd edək ki, İlham Əliyevin məlum Sərəncamı ilə əlaqədar
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində işçi qrupu yaradılıb. Həmin işçi qrupu
tərəfindən “Turizm ili” çərçivəsində həyata keçiriləcək layihələrlə bağlı
tədbirlər planı hazırlanır. İşçi qrupuna Azərbaycan Turizm Assosiasi ya -
sının, təhsil ocaqlarının nümayəndələri daxildir. Hazırda tədbirlər planı
üzərində işlər aparılır. 

“Turizm ili” elan edilməsi ilə turizm sahəsi cəmiyyətin hər bir fərdinin
həyatının ayrılmaz hissəsinə çevriləcək. Bu il Azərbaycan turizminin
inkişafında yeni mərhələnin əsası qoyulacaq.

Xəzər sahili boyu dağlıq ərazilərdə turizmin inkişaf etdirilməsinə
yönəlmiş səylər bölgənin turizm ehtiyatları zəngin və perspektivlidir. Bu
baxımdan bölgəyə istirahət və əyləncə məqsədilə gələn turistlərin sayı
ildən-ilə artacaq. Azərbaycanın turizm sektoru təbii mənzərələrdən başqa
gəzməli yerləri, mədəniyyət ocaqları və müasir turizm kompleksləri
baxımından da zəngin imkanlara malikdir. Şəki-Zaqatala, Lənkəran-Astara,
Bakı və Abşeron yarımadası, Naxçıvan zonası, Şirvan və Gəncənin tarixi
yerləri turistlərin bu baxımdan xüsusilə önəm verdikləri yerlərdir. Turizm
bölgəsi kimi Azərbaycan bir çox xəstəliklərə təbii şəfa gətirən yerləri,
istirahət zonaları və şəfalı suları ilə də zəngin olan ölkədir.

Bir çox hotellərin inşası ölkəmizə gələn axının yüksək səviyyədə
təminatına əsas verən şərtlərdəndir. Yayın ilk ayında artıq Xaçmaz, Qəbələ,
İsmayıllı, Şamaxı, Quba, Masallı kimi istirahət zonalarında istirahət
edənlərin sayının artması Azərbaycan turizminə olan diqqətin göstəricisini
ortaya qoydu. Tamamlanmış infrastruktur layihələrin, o cümlədən, Bakı-
Şamaxı və Bakı-Xaçmaz yolunun turist axınına müsbət təsirinin də qeyd
etməliyik.

“Turizm ili”ndə turist axını çox olan rayonlarda “Bu Vətən bizimdir”
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adlı turist düşərgələrinin təşkil edilməsi, Azərbaycanın “Əfsanələr paytaxtı”
Şabranda, “Folklor paytaxtı” Lənkəranda və “Sənətkarlıq paytaxtı”
İsmayıllıda milli dəyərlərin təbliği məqsədilə tədbirin keçirilməsi, eləcə
də, Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud olan türbələrin
YUNESKO-nun Mədəni İrs Siyahısına daxil edilməsinə dair sənədlərin
hazırlanması və s. Azərbaycanın geniş məkanda tanınmasına təsirini
göstərməkdə davam edir.

Azərbaycanın hər qarış torpağının yerli əhali tərəfindən lazımı şəkildə
tanıdılmasına da xüsusi diqqət ayrılıb. “Turizm ili” çərçi və sin -
də aztəminatlı ailələrin, dövlət himayəsində olan əlil və kimsəsiz uşaqların
Azər baycanın müxtəlif yerlərinə xüsusi səyahətlərinin təşkili də reallaşdı
ki, bu da önəmlidir. Turizm nümayişi obyektlərinə tələbələrin və şagirdlərin
ekskursiyalarının təşkili, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstə qil li -
yinin bərpasına həsr olunmuş müvafiq tədbirlərin təşkilini də qeyd etmə -
liyik. Bütün bunlar Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində önəmlidir.

Məlumdur ki, bu gün Azərbaycanda turizm bazarı açıq, rəqabətə
davamlıdır. Bu sahənin inkişafı və turizm sektorunun ölkə iqtisadiyyatının
aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsi Azərbaycanda ən mühüm vəzifə
olaraq qarşıda durur.

Bu göstəricilər Azərbaycanın yaxın gələcəkdə dünyanın ən məşhur tur-
izm ölkəsinə çeviriləcəyindən xəbər verir. Bunun nəticəsində bu il ölkəmiz
turizm sahəsində bir sıra ölkələrlə əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirəcək.
Hazırda Azərbaycanda dünyanın 20-dən çox ölkəsi ilə turizm sahəsində
əməkdaşlıq haqqında saziş layihələri hazırlanıb. 

Müasir dövrdə ölkəmizdə turizmin tanıdılması istiqamətində bir sıra
işlər görülür, amma bunlar kifayət etmir. Bunun səbəblərindən bir neçəsini
vurğulamaq vacibdir. 

Birincisi, əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, keçən əsrin 80-ci
illərinin sonunda, 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi, iqtisadi
və sosial həyatında baş verən proseslər turizm kompleksinin təşkili,
idarəedilməsi, maliyyələşdirilməsi, insanların istirahətinin, müalicəsinin
və sağlamlaşdırılmasının təşkili, kadr təminatı sahəsinə təsirsiz ötüşməmiş,
nəticədə mərkəzləşdirilmiş turizm kompleksinin və sanatoriya-kurort
xidmətlərinin ümumdövlət sisteminin ahəngdar fəaliyyəti pozulmuşdur.
Bunun nəticəsi olaraq da bir neçə illər turizmin tanıdılması istiqamətində
görülən işlər nəticəsiz qalmışdır. 

Hal-hazırda turizm sistemində digər problemlər də mövcuddur, xid mə -
tin, qidalanma səviyyəsinin, maddi-texniki təchizatın yaxşılaşdırılmasına
ciddi ehtiyac var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin məlum Sərəncamı
əsasında 2011-ci il “Turizm ili” elan olunmuşdur. Bu sənəd ölkəmizin
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önəmli sahələrdən biri olan turizmə diqqətin daha da artmasına gətirib
çıxardı. Dövlət rəhbəri tərəfindən bu addımın atılması turizm sektoru üçün
bir avans kimi qiymətləndirilib. Bir il müddətində turizm sahəsində atılan
addımlar həm Dövlət Proqramının icrasına, həm də turizm sənayesinin
inkişafına müsbət təsirini göstərib.

Eyni zamanda AR-ın müharibə vəziyyətində olması turizm
xidmətlərindən istifadə etmək üçün gələcək turistlərin təhlükəsizliyi
baxımından ciddi narahatlıq doğurur ki, bu da öz növbəsində tanıdılmanın
yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün problemlər yaradır və
Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin ermənilərin işğalı altında olması, bu
ərazilərdə mövcud olan potensial Azərbaycan turizmi imkanlarının
tanıdılmasını və istifadəsini mümkünsüz edir.

Yuxarıda göstərildiyi kimi, ən vacib problemlərdən biri də məhz
mövcud infrastrukturun müasir standartlara cavab verməməsidir. Bildiy-
imiz kimi, turizmdə infrastruktur hər hansı bir turizm obyektinin
tanıdılmasında çox önəmli faktorlardan biridir.

Turizminin tanıdılması və reklam edilməsi yolunda ən vacib
problemlərdən biri də turizm sahəsinə xarici və yerli investisiya axını mex-
anizminin az olmasıdır. Təbii ki, əgər azad sahibkarlar bu işdə maraqlı ol-
salar, o zaman onlar tanıtım işlərini daha yüksək səviyyədə təşkil edəcəklər
ki, çox sayda yollayışların satışına nail olsunlar və xeyir qazansınlar. Amma
bu problem də hələ ki, öz həlli yolunu tapmamışdır [10, s. 135].

Digər problem isə ondan ibarətdir ki, tələbat yüksək olan mövsümdə
verilən reklam çarxları və digər tanıtım vasitələri çoxluq təşkil edir, amma
tələbat aşağı olan mövsümə gəldikdə isə bu tanıtma işlərində kəskin azalma
hiss olunur ki, bu da turizminin tanıdılması üçün təsirsiz ötüşmür və bu
gün də aktual problem olaraq qalmaqdadır.

Hər bir problemin həlli yolu olduğu kimi, bu problemlərin də həll
edilməsi üçün bir sıra alternativlər vardır. Qısaca olaraq onlara nəzər
yetirək.

Birincisi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2004-
cü il 11 fevral tarixli 24 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-
2008-ci illər)” və Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
2009-cu il 6 fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında Kurortların 2009-2018-ci illərdə inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı”nın əsas məqsədləri Azərbaycanda kurortların, müalicə-
sağlamlıq və istirahət ocaqlarının inkişaf etdirilməsindən, onların
fəaliyyətinin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə və tələblər əsasında təşkil
olunmasından, ölkə ərazisində mövcud təbii müalicə ehtiyatlarından

Azərbaycanda turizm marketinqi və imkanlarının tanıdılmasının mövcud
problemləri

93



səmərəli istifadənin təmin edilməsindən ibarətdir [1].
Buradan aydın görmək mümkündür ki, Dövlət Proqramında beynəlxalq

turizm xidmətləri bazarına çıxışın təmin edilməsi üçün reklam-marketinq
və digər işlərin həyata keçirilməsi, o cümlədən, turizm sahəsində özəl sek-
torun fəaliyyətinin dəstəklənməsi, turizm sahəsinin zəruri infrastrukturla,
ilk növbədə elektrik enerjisi, qaz, istilik və içməli su ilə təmin edilməsi,
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması, turizm obyektlərinin yer ləş -
di yi bölgələrə gedən yolların əsaslı təmir edilməsi, turizm müəssisələri
üçün yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, mövcud mütəxəssislərin
ixtisasının artırılması, turizm fəaliyyətinin qanunvericilik bazasının
təkmilləşdirilməsi kimi prioritet məsələlər öz əksini tapmışdır [3].

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, qəbul olunmuş Dövlət
Proqramları çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, turizm komplekslərin büdcədən
maliyyələşməsi hesabına genişlənməsi onların qısa zamanda daha çox
müvəffəqiyyət əldə etməsi, uğur qazanması və inkişafı üçün problemin
həlli yolu ola bilər.

Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərək ölkə turizmini daha da
irəliyə aparacaq bir neçə tədbiri sadalamaq məqsədəuyğun olardı.

Bir çox materialları araşdırdıqdan, bir çox destinasiyaların təcrübəsinə
nəzər saldıqdan sonra əminliklə deyə bilərik ki, hər hansı bir yerin turizm
destinasiyası kimi uğur qazanmasının ən birinci şərti onun bazarda xüsusi
mövqeləndirilməsidir. Bu mövqe rəqiblər üzərində rəqabət üstünlüyü
qazanmağa xidmət edən faktorlardan biridir. Turizm destinasiyasi turistləri
cəlb edə bilmək üçün turistlərə qonşularına və ümumiyytlə rəqiblərinə
nisbətdə hansı əlavə dəyərləri verdiyini göstərməlidir. 

Məhz bu xüsusiyyət reklam prosesi ndə xüsusilə vurğulanmalı və obraz
olaraq onun potensial turistlərin beynində qalması təmin olunmalıdır.

Bir çox destinasiyalar etdiyi kimi TWITTER, FACEBOOK və s. kimi
internet portallarından daha geniş istifadə Azərbaycanın daha da böyük
göstəricilərə nail olmasına gətirib çıxaracaqdır. 

Ölkəyə gələn turistlərin demoqrafik göstəriciləri diqqətlə öyrənilməli
və məlumat bazası yaradılmalıdır. Bu reklam prosesinin, qiymət
strategiyasının inkişaf etdirilməsi zamanı destinasiya marketinq
təşkilatlarına böyük imkanlar yaradacaqdır.

Azərbaycan haqda mövcud olan mənfi rəylər ölkəmizə turist axını
ləngidən ən böyük faktorlardandır. Bu mübarizə aparılmalı ən başlıca
məsələdir. Lakin bu problemlərlə mübarizə apararkən, Kolumbiyanın krizis
menecmentinə əsaslanaraq yalnız doğru və obyektiv məlumatlar
verilməlidir.
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Türkiyənin də istifadə etdiyi kimi müxtəlif bazarlarda müxtəlif reklam
çarxlarının nümayişi həm rekamın effektivliyini, həm də turist sayını
artıracaqdır. Çünki müxtəlif ölkələrdə yaşayan potensial turistlərin
gözləntiləri, istək və ehtiyacları müxtəlifdir. Buna ümumilikdə müxtəlif
hədəf kütlələrinin müəyyənləşdirilməsi də deyə bilərik [9, s. 21].

Vasitəçilərin info-turlar və s. vasitələrlə stimullaşdırılması bugünkü
vəziyyətdə həyata keçirilməsi vacib olan məsələlərdəndir.

Azərbaycan xaricindəki bazarlarda potensial turistlər arasında diqqətli
araşdırmaya böyük ehiyac vardır. Məhz araşdırma nəticəsində insanların
ölkəmiz haqda düşüncələrini öyrənmək, onları analiz etmək və beynəlxalq
turizm bazarında marketinq strategiyasını bunun əsasında qurmaq daha
uğurlu və effektiv nəticələrə gətirib çıxaracaqdır.

Bu tədqiqatda həyata keçirdiyim araşdırmaların nəticəsində belə bir
qərara gəldim ki, Azərbaycanın turizmini təbliğ etmək üçün indiyə qədər
çox iş görülmüşdür, lakin  də hələ də görülməli çox iş vardır. Öyrəndiyim
digər mühüm məsələ isə turizmdə mümkün olmayan heç nəyin
olmamasıdır. Professional və təcrübəli turizm mütəxəssisləri hər hansı bir
yeri turizm destinasiyasına çevirə bilmək bacarığına malikdirlər.
Azərbaycanın isə onun bütün təbii gözəllikləri, qədim tarixi və adət-
ənənəsi, qonaqpərvəriyi ilə uğurlu destinasiyaya çevrilməsi çox zövqlü və
sonu mütləq uğurlu olacaq işdir.

Bir çox destinasiyalar çətin vəziyyətlərdən uğurlu çıxış yolları
tapmışdır. Burada vacib məsələ bütün güclərin bir araya gətirilməsidir.

Bir çox ölkələrin turizm təşviqat proqramları ilə tanış olduqda onların
ha mısında bir xüsusiyyət diqqəti cəlb edir. Bu da reklam edilən yerin özü -
nə məxsusuluğunun vurğulanmasıdır. Hindistan bunu orada yaşayan milli
azlıqların unikal həyat tərzi və adət-ənənlərini təbliğ etməklə, Türkiyə re -
gion larının hərəsi üçün xüsusi reklam çarxlarının hazırlanması ilə həyata
keçirir.

Bu turistlərin cəlb edilməsində başlıca faktordur. Çünki hara səyahət
edə cəkləri ilə bağlı qərar qəbul etmə mərhələsində olan turistin beynində
Azər baycanla bağlı müəyyən dəqiq mesaj və yaxud obraz olmalıdır. Təş -
vi qat çarxlarımızın birində qədim və unikal sənət növümüz olan xalçaçılıq
uğurla vurğulanmışdır. İstirahət məqsədilə gələn turistlərin sayındakı
yüngül artım göstərir ki, təbiətimizin daha geniş təbliğinə ehtiyac var.

Digər bir element palçıq vulkanlarıdır. Palçıq vulkanları dünyanın
yalnız iki ölkəsində: Azərbaycan və İslandiyada rast gəlinən təbiət
möcüzəsidir. Lakin təşviqat kompaniyalarımızın heç biri bu unikal və
təkrarolunmaz təbiət hadisəsini vurğulamır. Halbuki palçıq vulkanları da
Azərbaycana həm istirahət, həm sağlamlıq turizmi sahəsində turistlərin
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cəlb edilməsi üçün uğurlu element ola bilər. Belə ki, ölkəmizə sağlamlıq
məqsədilə gələn turistlərin sayı 2007-ci ildə  7.719 nəfərdən 2008-cildə
24.541 nəfərədək artmışdır. Belə olduğu halda, əminliklə deyə bilərik ki,
ölkəmizin təbii - şəfalı yerlərinin daha da önə çəkilməsi bu sahədə daha
böyük uğurlara başlanğıc verə bilər.

Biznes turizminə gəldikdə ölkəmiz biznes turizmində artıq müəyyən
diqqətəlayiq nailiyyətlər əldə etmişdir, lakin buna baxmayaraq bu sahədə
də ardıcıl işlərin aparılması Azərbaycanı dünya biznes turizmi des ti -
nsiyaları ilə rəqabət apara biləcək gücə gətirib çıxara bilər [3].

Tədqiqatdan əldə edilən ən ümumi nəticələrdən biri bu gün turizm sek-
torunda beynəlxalq bazarda rəqabətin ölkələr arasında yox, məhz bu ölkə -
lə rin sahib olduqları ayrı-ayrı turizm destinasiyaları arasında yaşandığıdır.
Bu mənada bu gün Azərbaycan turizminin tanıdılması fəaliyyətinə nəzər
yetirdikdə əslində bunun Azərbaycanın turizminin tanıdılmasından daha çox
Azərbaycanın bir ölkə olaraq iqtisadi, siyasi, mədəni və s. bu kimi
aspektlərdən tanıdılması şəklində həyata keçirildiyini və bu işdə turizmin
nisbətən arxa planda qaldığını müşahidə edirik. Bunun təbii nəticəsi də
ölkəmizin ayrı-ayrı turizm destinasiyalarının mövcud turizm imkanlarının
lazımi səviyyədə və şəkildə təqdim edilməməsində özünü göstərir. Halbuki
dünya təcrübəsinə nəzər yetirdikdə görmək olur ki, ölkədə mövcud olan və
özünə məxsus turizm imkanları olan ayrı-ayrı destinasiyaların müstəqil bir
şəkildə marketinqinin təşkili və tanıdılması turizmdən daha çox faydanın
əldə edilməsinə imkanlar yaradır. Bu mənada Azərbaycan turizminin
tanıdılması məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi ölkəmizin
turizminin tanıdılması baxımından faydalı nəticələr verə biləcəkdir:

1. Azərbaycan turizminin tanıdılması fəaliyyətləri, ümumi – ölkənin
turizminin tanıdılması şəklində yox, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində
olduğu kimi, ayrı-ayrı turizm destinasiyalarının bilavasitə özləri tərəfindən
həyata keçirilməli və tanıtım fəaliyyətləri destinasiyalar tərəfindən fərdi
şəkildə təşkil olunmalıdır. Bu həmin destinasiyaların turizmdən əldə edə
biləcəkləri gəlirlərin daha çox artırılmasının mümkün ola bilməsilə yanaşı,
böhran şəraitində (təbii hadisələr və s.) ölkənin digər turizm
destinasiyalarının və bütövlükdə isə ölkə turizminin nisbətən az zərər
görməsinə də imkan yaradacaqdır. Çünki bu gün dünyanın inkişaf etmiş
ölkələrinin turizm imkanlarının tanıtım tədbirləri də sübut edir ki, bu işdə
destinasiya əsaslı tanıtım strategiyasının tətbiq edilməsi – yəni, ölkənin
bütövlükdə yox, onun ayrı-ayrı turizm destinasiyalarının tanıdılması
strategiyasının tətbiq edilməsi daha müsbət nəticələr verməkdədir. 

2. Ölkənin təbii imkanlarının və dəyərlərinin kütləvi informasiya
vasitələri ilə reklamının həyata keçirilməsi şəklində reallaşdırılan tanıtım
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fəaliyyətləri bəzi hallarda effektli nəticələr versə də, son nəticədə
destinasiyaların təklif etdikləri digər dəyərlərlə əlaqəli kifayət qədər
məlumat ötürə bilməməsi səbəbilə bu destinasiyaların rəqabət gücünü
artırması baxımından yetəriz qalır. Bu mənada turizm tələbinin ölkəyə
çəkilə bilməsi sistemli kommunikasiya və marketinq fəaliyyətlərinin həyata
keçrilməsini tələb edir. 

3. “Azərbaycan turizminin dəyər zənciri”nin işlənib hazırlanması
görülməsi lazım olan əsas işlərdəndir. Bu mənada yaxşı olardı ki, ilk əvvəl
Azərbaycanın milli turizm strategiyası işlənib hazırlansın və bu strateji plan
çərçivəsində ölkəmizin turizm marketinqi siyasətinin və strategiyasının
formalaşdırılması bunun məntiqi davamı olaraq da öz konkret desti-
nasiyalar üçün marketinq və tanıtma fəaliyyətləri inkişaf etdirilsin. 

4. Bu gün Azərbaycan turizminin tanıdılmasında yalnız dövlət
qurumlarının aparıcı rol oynadığı və ölkənin ayrı-ayrı turizm desti na si -
yalarının, o cümlədən turizm sahəsində geniş fəaliyyətləri olan özəl sektor
nümayəndələrinin fəaliyyəti hiss olunmur. Şübhə doğurmur ki, ölkə tu-
rizminin tanıdılmasında dövlət qurumlarının aktiv fəaliyyəti (daha doğrusu
icraçı mövqedən çıxış etmələri) son nəticədə ölkənin beynəlxalq miqyasda
tanıdılmasında böyük fayda verə biləcəyi halda ölkənin ayrı-ayrı turizm
imkanlarının, o cümlədən ölkədəki müxtəlif turizm destinasiyalarının
tanıdılmasında effektsiz olacaqdır. Bu mənada tanıtma işində dövlətin ko-
ordinator, özəl sektorun və ya turizm destinasiyalarının isə icraçı olmaları
daha müsbət nəticələr verə bilər. 

5. Kütləvi tanıtım və təbliğat strategiyası yox, hər bir hədəf bazarın öz
xüsusiyyəti, istək və arzuları, istifadə etdikləri media vasitələri əsas
götürülməlidir. Yəni tanıtma işində media vasitələrindən istifadə edərkən
bu umumi xarakter daşımamalı və potensial turistin olduğu hər bir hədəf
bazarın özünə məxsus media vasitəsindən istifadə olunmalıdır. Belə ki,
bizə hansı ölkələr daha çox turist göndərirlər və bu ölkələrin insanları daha
çox hansı kütləvi informasiya vasitəsindən istifadə edirlər? Bu müəyyən
olunduqdan sonra reklam və s. tanıtma tədbirləri məhz daha çox bu infor-
masiya vasitəsi ilə həyata keçirilməlidir. Əks təqdirdə, hədəf bazarın
xüsusiyətinə uyğun gəlməyən hər hansı media vasitəsi ilə həyata keçirilən
reklam və tanıtım fəaliyyəti effektli nəticə verməyəcəkdir.

6. Ölkəmizin hər bir regionunun özünəməxsus sənətkarlıq üslubu və
məhsulları vardır. Bu baxımdan milli sənətkarlıq və suvenir məhullarının
istehalının və satışının təşkili ölkəmizin turizm imkanlarının tanıdılmasına
böyük töhfə verə biləcəkdir.

7. Müasir dövrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının
marketinq və tanıtma fəaliyyətinə böyük imkanlar yaratdığı bilinməkdədir.
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Bu mənada ölkəmizdə mövcud olan hər bir destinasiyanın özünün veb
səhifəsinin qurulması həmin destinasiyanın dünya miqyasında tanıdılması
baxımından geniş imkanlar yaradacağı şübhə doğurmur. Bu veb səhifələr
hazırlanarkən əlaqədar təşkilatlar arasında koordinasiya təmin edilməli,
səhifənin məlumatverici, diqqətcəkici və təşviqedici yönləri müasir
texnikanın imkanlarıyla daha da gücləndirilərək onun interaktiv olmasına
və yüksək standartlara cavab verməsinə nail olunmalıdır. Həmçinin bu veb
səhifəsinin müxtəlif dillərdə hazırlanması diqqətdən kənarda qalmamalıdır.
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Yusif Ziya Talıbzadənin Naxçıvandakı fəaliyyətinin mühüm
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Basic moments of Yusif Ziya Talibzade’s activites in Nakhchivan 

abstract: The article researches Y.Z. Talibzade’s activity as a military
commissar in Nakhchivan during the early years of Soviet rule. This period
sanctifie on the base of archival documents, and the article examines his
relations with Nariman Narimanov and Kazim Garabekirli; and about po-
litical and historical significance of one of his letters; furthermore, the ar-
ticle analyzes initial and further terms of the Nakhchivan Kars treaty; and
at the end there is an explanation why he left Azerbaijan there is. 

Key words: Nakhchivan Kars treaty, Yusif Ziya Talibzade, Kazim
Garabekir

Hələ Cümhuriyyət vaxtı siyasi fəaliyyətini İranda «İttihadi islam»
vasitəsilə həyata keçirən Y.Z.Talıbzadə rus işğalından sonra İran
sərhədindən Azərbaycana keçərkən həbs olunur. K.Talıbzadənin
tədqiqatlarından [18, s.44-45; 15; 17] öyrənirik ki, həbs olunan zaman onu
öz xahişi və təkidi ilə o zaman Azərbaycan Nazirlər Şurasının sədri
vəzifəsini icra edən Nəriman Nərimanovun yanına gətirirlər. Qısa
söhbətdən və Moskva ilə razılaşdırıldıqdan sonra Yusif Ziya azad olunur,
çox çəkmir ki, Nəriman Nərimanovun vasitəçiliyi ilə Naxçıvana Hərbi
komissar təyin edilir. 1921-ci ilin əvvəllərində (fevral-mart aylarında) ailəsi
ilə Naxçıvana köçən Yusif Ziya Naxçıvan inqilab komitəsinin üzvü olur,
hərbi komissar vəzifəsində çalışır. Vəfat etmiş Sokolovskini əvəz edən yeni
hərbi komissar, Naxçıvan torpağına göz dikən, ona əl uzadan daşnak silahlı
dəstələrinə divan tutmaqda o zaman Naxçıvanda xeyli məşhurlaşmışdı.

Yusif Ziyanın bacısı oğlu Hüsnəddin Rzayev bu haqda belə məlumat
verir ki, Axund Yusif sərhəddi keçərkən çeka tərəfindən həbs edilir.
N.Nərimanov onun barəsində A.Şaiqə xəbər göndərir. «Axund Yusif Şaiqlə
evə gəlir. Nənəm çox sevinir. Çoxdan görmədiyi balasını bağrına basır.
Sonra Nəriman Moskvaya gedir, Leninlə Yusif haq qında danışır. Lenin
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deyir ki, hansı ildən o, öz təşkil etdiyi partiyanın üzvüdürsə, hə min ildən
bizim partiyaya qəbul edə bilərik. İş də vermək mümkündür. Axund parti -
yaya girmir. O vaxt daşnaklar Naxçıvana xeyli yaxınlaşmışdılar.
N.Nərimanov Axund Yusifi ora hərbi komissar təyin edir və o, tezliklə
Naxçıvanda daşnaklarla mü barizəsinə görə məşhurlaşır. Deyirlər
Naxçıvanda «Yusif Ziya» kəndi varmış. İrəvana doğru hücum mərkəzin
əmri ilə saxlanılır. Axund Yusif inciyib geriyə qayıdır» [16].

Y.Z.Talıbzadənin Naxçıvandakı fəaliyyətini təsdiqləyən və hərbi
komissar kimi şücaətinə işıq salan bir sıra arxiv materialları vardır.
Bunların bir hissəsi «Azərbaycan arxivi» jurnalının 1985-ci il, birinci
sayında nəşr olunmuşdur [3, s.32-49].

Naxçıvan MSSR-in yaradılmasının 60 illiyi münasibətilə tədqiqatçı
Fəxrəddin Cəfərov tərəfindən təqdim edilən həmin arxiv materialları
Y.Z.Talıbzadənin Naxçıvan dakı fəaliyyətini öyrənmək baxımından tutarlı
mənbədir. Naxçıvan İnqilab  Komitə sinin iclas protokollarından ibarət olan
bu sənədlərdə onun adı Yusif Ziya («Юсиф Зия»), Talıbzadə («Талыб-
заде») və Yusif-Ziya Talıb-zadə («Юсиф-Зия Талыб-заде») kimi çəkilir.
10 aprel 1921-ci il, 13 saylı [3, s.41-42], 18 aprel 1921-ci il 15 saylı [3,
s.43], 21-22 aprel 1921-ci il, 16 saylı [3, s.43-45], 5 may 1921-ci il, 17
saylı [3, s.45], 27 may 1921-ci il, 18 saylı [3, s.45-46], 27 may 1921-ci il,
19 saylı [3, s.46], 12 iyun 1921-ci il, 20 saylı [3, s.46] və 14 iyun 1921-ci
il 21 saylı [3, s.47] protokollarda Y.Z.Talıbzadənin adı həm hərbi komissar,
həm də Naxçıvan İnqilab Komitəsi iclaslarının üzvü kimi qeyd edilir.
Protokolların məzmunundan aydın olur ki, həmin dövrdə Naxçıvan
əhalisinin taleyüklü məsələlərinin həllində, Y.Z.Talıbzadə çox məsul və
səlahiyyətli şəxs kimi mühüm işlər görmüşdür.

İsa Həbibbəylinin 21 may, 1987-ci il tarixdə Naxçıvandan Kamal
Talıbzadəyə ünvanladığı məktubda da Y.Z.Talıbzadə ilə bağlı bəzi
mətləblərə aydınlıq gətirilir. Bəlli olur ki, məktub müəllifi Y.Z.Talıbzadə
ilə bağlı sənədləri əldə etmək üçün tədqiqatçı alim Əli Əliyevin şəxsi arxi -
vinin də bütünlüklə mühafizə olunduğu Naxçıvan Dövlət Arxivinə gedir.
Lakin fondun müdiri Fəxrəddin Cəfərovla aparılan araşdırmalar səmərə
vermir. Daha dəqiq desək, aydınlaşdırılır ki, Y.Z.Talıbzadənin şəxsi işi bu-
rada yoxdur. Hərbi komissar vəzifəsində çalışmış bir dövlət adamının şəxsi
işlərinin xüsusi qayğı ilə, hansısa ayrıca fondda hökmən mühafizə
olunduğuna əmin olan arxiv işçiləri məsləhət bilirlər ki, Azərbaycan hərbi
komissarlığına müraciət olunsun. Çünki hərbi komissarlığın öz arxivi
olduğu üçün oradan Dövlət arxivinə çox az material daxil olur. İ.Həbibbəyli
yazır ki, «bununla belə, 1920 – 1922-ci illərdən yadigar qalmış xeyli ma-
terialla tanış olduq. Bu materialların əksəriyyəti hərbi komissarlığın tərkibi
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haqqında siyahılardan ibarətdir. Həmin siyahılar ya təsdiq, ya da məlumat
üçün Naxçıvan SSR (1924-cü ilə qədər belə adlanmışdır) Xalq Komissarlar
Sovetinə, yaxud da İnqilab Komitəsinə təqdim edilmişdir. Müxtəlif
siyahılardan çıxan nəticə belədir: Y.Talıbzadə, Naxçıvanda 1921-ci ilin
təxminən fevral-mart aylarından 1922-ci ilin axırlarınadək hərbi komissar
vəzifəsində çalışmışdır» [8, s.2].

Bu siyahılar və yuxarıda bəhs etdiyimiz iclas protokolları
Y.Z.Talıbzadəin kimlərlə birlikdə işlədiyini öyrənmək baxımından da
maraq doğurur. Onunla eyni vaxtda çalışanlar arasında Cəlil Məm məd -
quluzadə və Eynəli Sultanova yaxın olan, sovetləşmədən əvvəl Rusiya və
Zaqafqaziyanın müxtəlif yerlərində təhsil almış ziyalıların soyadları da
(familiyaları) vardır ki, onlardan Kəngərli və Kələntərov familiyalı şəxslər
Naxçıvanın məşhur ziyalı nəsillərinin nümayəndələridir.

Rus dilində olan və dəftərxana müdiri Kəngərli tərəfindən imzalanmış
siyahılardan nümunə üçün ikisinin azərbaycancaya tərcüməsinin burada
verilməsini məqsədəuyğun hesab etdik.

Qeyd edək ki, siyahıların üzərində «SEKRETNO» sözü yazılmışdır. 

«Naxçıvan ölkəsi hərbi komissarlığı əməkdaşlarının siyahısı
Hərbi komissar: Y.Z.Talıbzadə
Müavini: Əbdüləzim Rüstəmov
Dəftərxana rəisi: R.Rəhimov
Kargüzar: Ə.Kəngərlinski» [11].

Digər siyahıda isə hərbi komissarlığın bütün, tam heyəti barədə
məlumat alırıq:

«Naxçıvan ölkə hərbi komissarlığı heyətinin siyahısı
1) Hərbi komissar Y.Z.Talıbzadə
2) Hərbi rəhbər A.Hüseynov (Ordubaddan)
3) İşlər müdiri İ.Bağırov (Naxçıvandan)
4) Qeydiyyat şöbəsi Ə.Kəngərlinski (Naxçıvandan)
5) Mühasiblər Q.Qreb (45yaş; Samara

quberniyasından)
S.Vəzirov (Naxçıvandan)

6) Z.A.Kələntərov (36 yaş; 
Naxçıvan)

7) Kargüzar H.Kəngərlinski (35yaş;
Naxçıvan)

8) Anbar müdiri Yurik (Bazarçaydan) 
9) Komendant İ.Abbasov (22 yaş; Nehrəmdən)
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10) Kuryer İ.Kəngərlinski (35 yaş; 
Naxçıvandan)

11) Hərbi komissarın R.Rəhimov (28 yaş;
şəxsi katibi Baş Noraşendən)

12) Dəftərxana müdiri Kəngərli
20 may 1921-ci il, № 248» [12]. 

Y.Z.Talıbzadənin hərbi komissar kimi fəaliyyətini əks etdirdiyi üçün
Naxçıvan Dövlət Arxivində saxlanılan və vaxtilə Naxçıvan İnqilab
Komitəsinə göndərilmiş protokolun surətinin əsas məzmununu (bəzi ixti-
sarlarla) da verməyi lazım bilirik (16 aprel 1921-ci ildə (№ 596)
göndərilmişdir).

«Protokol № 2
Naxçıvan ölkəsi hərbi komissarlığının hərbi komissarı Y.Z.Talıb za də -

nin sədrliyi ilə keçən 14 aprel 1921-ci il tarixli iclası…
İclasın gündəliyi:
1) 1921-ci ilin aprel ayı üçün xərclənmə smetasının nəzərdən

keçirilməsi…
2) Təchizat idarəsinin anbarında saxlanılan ağ Amerika ununun

toxunulmazlığı haqqında
3) Keçmiş hərbi komissar Sokolovski yoldaşın şəxsi əşyaları haqqında.
4) Türk qaçqınları haqqında
5) 180-ci polkun üçüncü ildönümünün bayram edilməsi haqqında.
Eşidildi:
1) Təchizat idarəsinin rəisi Sokolovski 1921-ci ilin aprel ayı üçün

nəzərdə tutulmuş smetanı oxuyur…
Qərar: Təsdiq edilsin.
Eşidildi:
2) Hərbi komissar Y.Z.Talıbzadə ərzaq məsələləri aydınlaşdırılana

qədər sovet idarələrinə ağ Amerika ununun buraxılmasının dayan dırıl -
masını təklif edir.

Qərar: Dönmədən qəti əməl edilməsi məqsədi ilə nəzarətə alınsın.
Eşidildi:
3) Hərbi komissar Y.Z.Talıbzadə yoldaş Azərbaycan İnqilab Komitəsi

qarşısında mərhum hərbi komissar Sokolovskinin ailəsinə maddi kömək
göstərmək məqsədilə xüsusi məsələ qaldırmağı təklif edir. O, göstərir ki,
həmçinin Müvəqqəti İnqilab Komitəsindən (Naxçıvanın) Naxçıvan, Or-
dubad və Şərurun bütün sovet idarələrindən mərhum Sokolovskinin portreti
üçün pul toplanmasına sərəncam verilməsi xahiş edilsin. Əldə edilən pul
vəsaiti mərhumun şəxsi əşyaları və saatı ilə birlikdə onun ailəsinə
göndərilsin.
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Qərar: Təklif bəyənilsin
Eşidildi:
4) Türk qaçqınları barədə Avoyev yoldaş məruzə edir…
Eşidildi:
5) Hərbi komissar Y.Z.Talıbzadə yoldaş təklif edir: Naxçıvan ölkəsinin

daxili və xarici düşmənlərdən mühafizə edilməsi məqsədilə ən çətin vaxt-
larda Naxçıvan ölkəsi proletariatının köməyinə gəlməsinin III ildönümü
münasibətilə 180-ci polkun komandanlığına təbrik teleqramı göndərilsin.

Qərar: Göndəriləcək teleqramın mətni hazırlansın. Teleqram vaxtında
vurulsun. Naxçıvan şəhərində olan digər hərbi hissələrin də təbrik olunması
üçün tədbirlər görülsün.

İclas bağlı elan edilir.
Sədr:  Talıbzadə
Təchizat şöbəsi rəisi: A.Sokolovski
Səfərbərlik şöbəsi rəisi: Avoev
Dəftərxana müdiri: Rəhimov
Naxçıvan ölkəsi İnqilab Komitəsinə, məlumat üçün. 

16/IV –1921-ci il, № 596 [13].
Təqdim etdiyimiz sənədlərdə eyni nəsildən olduğunu ehtimal etdiyi -

miz, eyni soyadlı bir neçə şəxsin adı çəkilir. Eyni zamanda burada
Sokolovski soyadına rast gəlirik. Onların şəxsiyyətini tədqiq etmiş
İ.Həbibbəylinin məlumatından aydın olur ki, onlardan  biri təchizat
şöbəsinin rəisidir və Y.Z.Talıbzadə ilə birlikdə işləmişdir. İkincisi isə hərbi
komissar olub. Naxçıvanda banditlərə qarşı mübarizədə Xancan
Hüseynovla birlikdə əfsanəvi qəhrəmanlıq göstərmiş və mərdliklə həlak
olmuşdur. İ.Həbibbəyli bu haqda K.Talıbzadəyə yazır ki, «onun
(Sokolovski nəzəldə tutulur – M.Ə.) və döyüş yoldaşlarının məzarları
Naxçıvanda «Böyük bağ» deyilən yerdədir. Bura «17-lər bağı» da deyirlər.
Hər il əlamətdar günlərdə onların məzarlarının üstünə gül-çiçək dəstələri
qoyulur. Əminiz Y.Talıbzadənin onun ailəsinə maddi kömək göstərmək və
portretini yaymaq təşəbbüsləri tarixi hadisədir» [8].

Azərbaycan Dövlət Arxivində saxlanılan və Y.Z.Talıbzadənin
Naxçıvandakı fəaliyyətinə aydınlıq gətirən 22 fevral 1921-ci il tarixli
məktubda onun siyasi və hərbi təcrübəsi özünü daha qabarıq biruzə verir.
«Naxçıvan Əsgəriyyə komissarı və xarici işlər naziri Yusif Ziya Axund
Mustafa oğlu Talıbzadənin Azərbaycan dövlət xadimləri Mirzə Davud
Hüseynova və Əliheydər Qarayevə məktubu» adlı bu tarixi sənəd həmin
dövrün bir sıra siyasi problemlərini əks etdirir.

Qarsdan yazılmış və transliterasiya edilmiş bir nüsxəsi A.Şaiqin Mənzil
Muzeyində saxlanılan bu məktubda təkcə müəllifin haşiyə xarakterli
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məlumatı bizə çox şeylər deyir: «Burada – Qarsda XI qırmızı ordunun bir
hissəsi vardır ki, onun vasitəsi ilə Tiflisə və sizə Naxçıvandan teleqraf
göndərəcəyəm. Siz də Tiflisdə yoldaş İlyayeva və yaxud Tiflis siyasi
məmurumuz yoldaş Rəsulzadə vasitəsi ilə teleqraf və pul göndərə
bilərsiniz.

Adres belədir: Qars, predstavitelyu XI armii tov. Röqanovu dlya Nax-
içevanskoqo Voenkoma Yusif Ziya Talıbzade» [14].

Azərbaycanın Xarici İşlər Komissarı Mirzə Davud Hüseynova və İn-
qilab Komitəsinin sədri Əliheydər Qarayevə ünvanlanmış bu məktubun
mahiyyəti tarixi ictimai-siyasi vəziyyət nəzərə alınmadan obyektiv şərh
edilə bilməz. Belə ki, hələ Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulan
məqamda Ermənistanla üç mübahisəli ərazinin üçündə də (Naxçıvan,
Zəngəzur, Qarabağ) müharibə gedirdi. Bolşevik işğalından dərhal sonra –
aprelin 30-da Azərbaycan Sovet hökuməti nota göndərərək Ermənistan
hökumətindən üç gün ərzində Qarabağı və Zəngəzuru Ermənistan qoşun -
larından təmizləmək, öz sərhədlərinə çəkilmək və millətlərarası qırğını
dayandırmaq tələb olundu. Əks təqdirdə Azərbaycan özünü Ermənistanla
müharibə vəziyyətində hesab edəcəkdi. Eyni məzmunlu nota Ermənistan
hökumətinə XI Qızıl Ordu rəhbər liyi adından da göndərilmişdi. Bu addım
uğurlu oldu. N.Nərimanovun bu uğurlu siyasi gedişi hər halda böhranın
həlli üçün Azərbaycana vaxt qazandırdı. XI Qızıl Ordu Naxçıvana doğru
getdi və ümumi halda Naxçıvanda hadisələrin inkişafına müs bət təsir
göstərdi. Prof. Ş.Qurbanov bu hadisəyə tarixi qiymət verərək yazır:
«N.Nəri manovun tapşırığı ilə Moskvada fövqəladə nümayəndə və
M.H.Hacınski, Moskvada ezamiyyətdə olan Türkiyə nümayəndə heyətinin
başçısı Bəkir Şami ilə görüşdülər və mübahisəli ərazilər problemini
müzakirə etdilər. N.Nərimanovun nü mayəndələri, türklərin problemə siyasi
müdaxiləsinə razılıqlarını aldılar və bunun nəticəsi artıq bir neçə gündən
sonra Bəkir Saminin Leninlə görüşündə özünü biruzə verdi. Naxçıvana aid
sonrakı Qars müqaviləsinin əsası belə qoyulmuşdur» [10, s.32-33].

N.Nərimanovun Naxçıvan haqqında 1920-ci il 1dekabr tarixli
bəyanatından 27 gün sonra Ermənistan İnqilab Komitəsinin cavab bəyanatı
verildi ki, Naxçıvanın taleyi əhalinin öhdəsinə buraxılmışdır. Bu, bir tarixi
gerçəklikdir ki, Naxçıvanın bu dövrdə vəziyyəti Bolşevik Rusiyası ilə
Türkiyə arasındakı münasibətlərin tam asılılığında olmuşdur. «Dünya
savaşı və milli mücadile döneminde Ahışka-Ahılkelek (1914 – 1921)»
əsərində Ali Arslan yazır: «İtilaf Devletleri  karşısında siyasi və askeri müt-
tefiklere ihtiyacı olan Ankara Hükümeti, Bolşeviklerle anlaşma yollarını
aradı. Bolşeviklerin de buna ihtiyacı vardı. Türkiyenin Yusuf Kemal
Tengirşenk, Ali Fuat Paşa və Riza Nur tarafından temsil edildiği Moskova
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Anlaşması 1921-de imzalandı» [1, s.113].
Bu müqavilə ilə nəinki Türkiyənin bu günkü Qafqaz sərhədləri cızıldı,

həmçinin bu tarixi anlaşma Naxçıvanın sonrakı taleyinə də həlledici təsir
göstərdi. Belə ki, 1921-ci il martın 16-da Moskvada, həmin il oktyabrın
13-də isə Qarsda imzalanan müqavilələrdə Naxçıvanın Azərbaycan ərazisi
olduğu beynəlxalq sazişlə təsdiqləndi. Naxçıvanın taleyinin həlli
(N.Nərimanovun həyata keçirdiyi milli maraqlara söykənmiş, düşünülmüş
dövlət siyasəti; ardıcıl, strateji və taktiki addımlar silsiləsi; Azərbaycanın
Türkiyə ilə gizli danışıqlarda razılaşdırılmış addımları; Mustafa Kamal
Paşanın və N.Nərimanovun qiyabi və həmrəy danışıqları; Naxçıvan
əhalisinin qətiyyəti nəticəsində) belə uğurlu nəticə ilə başa çatdı [7, s.48].

Arxiv materiallarından, iclas protokollarından və digər tarixi
mənbələrdən aldığımız bilgilər bizə kifayət qədər əsas verir ki, Naxçıvanın
tarixi müqəddəratında Y.Z.Talıbzadənin də oynadığı rola obyektiv tarixi
qiymət verək. Siyasi əqidəsində bolşevizmə düşmən kəsilsə də, gənc
yaşlarından dostluq telləri ilə sıx bağlı olduğu N.Nərimanovla məslək
ayrılıqları və Atatürkün rəhbərliyi altında Anadolu milli azadlıq hərəkatına
münasibətində təzadlı baxışları olsa da, ümumilikdə Y.Z.Talıbzadə mövcud
siyasi durumu obyektiv dəyərləndirə bilmiş, Naxçıvanla bağlı məsələlərin
həllində reallıqdan çıxış edərək hərbi komissar vəzifəsində çalışdığı
müddətdə xalqın rəğbətini qazanmışdır. 

Y.Z.Talıbzadənin Naxçıvandakı fəaliyyəti N.Nərimanovun siyasi
iradəsi ilə sıx bağlı olmuşdur. Yalnız siyasi rəhbər, dostluq münasibətləri
deyil, həm də A.Y.Talıbzadənin bilavasitə N.Nərimanovun zəmanəti ilə
təyin olunmuş kadr olması faktı da nəzərdən qaçırılmamalıdır.

N.Nərimanov Ümumazərbaycan sovetlər qurultayında Naxçıvanla
bağlı məsələni xüsusi vurğulamışdır ki, sovet Rusiyası ilə Türkiyə
arasındakı müqaviləyə əsasən Naxçıvan Azərbaycanın himayəsi altında bir
respublika kimi tanınacaq və Azərbaycan nümayəndə heyəti bu işdə var
qüvvəsi ilə çalışacaqdır. Rəsmi mənbələrə, arxiv materiallarına istinad edən
Həsən Həsənov «Nəriman Nərimanov – milli təmayüllü kommunist»
əsərində bu məsələyə tam aydınlıq gətirməyə çalışmışdır [7]. Bu ərəfədə
həmin məqsədlə Moskvaya göndərilmiş B.Şahtaxtinski yazırdı ki, Türkiyə-
Rusiya danışıqlarında məhz Azərbaycanın təkidi ilə Naxçıvan məsələsinin
müzakirə edilməsinə və Türkiyənin təkidi ilə Azərbaycanın xeyrinə həll
olunmasına nail olunmuşdur. Azərbaycan tərəfi hələ Qars müqaviləsi qəbul
olunmamış, 1921-ci il avqustun 14-də Naxçıvan və Ermənistan
rəhbərliyinə teleqram vuraraq tələb etdi ki, «Ermənistan XKS tərəfindən
göndərilən bütün şəxslər təcili olaraq Naxçıvandan çıxarsınlar [7, s.48-49].

Y.Z.Talıbzadənin Naxçıvanın, eləcə də ətraf ərazilərin müqəddəratı ilə
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bağlı sözü gedən məktubda əvvəllər müşahidə edə bilmədiyimiz
«bolşeviklərə qarşı bir yumşalma» da hiss olunur. Görünür, bu həm vəzifə
borcundan, həm də Azərbaycan və Türkiyənin böhranlı vəziyyətindən irəli
gələn çarəsizliklə izah olunmalıdır. 11 maddəlik məktubun 1-ci maddəsində
türk ordusunun Axıska və Axal-Kələki, Qars və Batumdakı mövcud və
nəzərdə tutulan mövqelərinə toxunan müəllif belə bir xəbərdarlıq da edir
ki, buraya (Qarsa – M.Ə.) gəlmiş olan mühacirlər bu mühiti bolşeviklərə
qarşı zəhərləməkdədirlər. Yalan-yalan şayiələr nəşr etməkdədirlər. Onun
üçün buna bir tədbir lazımdır. 

Məktubda təsvir edilən tarixi hadisələrin təhlili belə düşünməyə əsas
verir ki, hansı bir səbəbdənsə məktubun üzərindəki «22 fevral 1921-ci il»
tarixində yanlışlıq vardır. Fevral sözünün üzərindəki pozuntu isə təsdiqləyir
ki, kimsə səhvən və ya bilərəkdən ayın tarixini dəyişdirmişdir. Çünki
məktubun məzmunundan görünür ki, bu vaxt artıq Moskva – Türkiyə
razılaşmaları baş vermişdi.

Y.Z.Talıbzadə bu haqda aydın məlumat verir: «Mən bu xüsusda gərək
Güləridə Rüşdü Paşa və gərək Qarsda Kazım paşa ilə konuşdum. Onlar
dəxi Tiflisdəki həzrətləri Hüsaməddin bəyə bu xüsusda əmr buyurdular.
Bu günlərdə Moskvada Türkiyə ilə Şura Rusiyası arasınlakı etilaf əqdi
(əməkdaşlıq aktı) Türkiyə üzərinə böyük bir təsir yapdı. Londona getmiş
olan vəkillərin dönməkdə olduğunu xəbər aldım. Kazım Paşa ilə
görüşdükdə bu etilafın həm Şura hökumətləri və həm də Şərq dövlətləri
üçün xeyirli olması üçün aramızdakı səmimiyyətin daha ziyadə olmasını
təmənna eylərəm söylədi».

Məktubun 2-ci, 3-cü və 4-cü maddələrində bilavasitə Azərbaycan –
Türkiyə münasibətlərinə dair tövsiyələr verilir. Bu məqsədlə Qarsa elə
adamların göndəril məsini müsbət sayır ki, onlar Türkiyənin əhval-
ruhiyyəsinə bələd və ciddi şəxslər olsunlar. Qeyd edir ki, Mustafa Sübhi
yoldaşın buraya gəlməsi Türkiyə üzərində fəna təsir buraxmışdır. Burada
doktor Fuad Yaqub və Hilmi kimi digər ciddi arkadaşlar çalışmaqdadır.
Y.Z.Talıbzadə Türkiyəyə, bu ölkəni bilən, tanıyan və türklərlə ünsiyyət
qura biləcək siyasi bir mütəxəssis göndərilməsinin zəruri və təcili olmasını
yazır: «Sabiq Batum konsulu Mahmud bəy Əfəndiyev buradadır. Kəndisinə
türklərin etimadı vardır. Mümkünsə, ona etimadnamə göndəriniz, o
müvəqqəti konsul olsun».

A.Z.Talıbzadə 1906-cı ildən etibarən Azərbaycan – Türkiyə münasi -
bət lərinin möhkəmləndirilməsində mühüm xidmətlər göstərmişdir. Sonrakı
illərdə, istər şəxsi qaydada, istərsə də Bakı Xeyriyyə Cəmiyyətləri vasi -
təsilə o, Türkiyəyə göstərilən qardaş yardımlarında fəal iştirak etmişdir.
Əlimizdə olan məktubun 3-cü maddəsi də onun qardaş yardımına nə qədər
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qayğılı münasibəti olduğunu üzə çıxarır. Bu həmin vaxt idi ki, Y.Z.Talıb -
zadənin də dəfələrlə görüşdüyü Kazım Qarabəkir paşaya Mustafa Kamal
belə yazırdı: «Əldə bir qəpik paranın olmadığını siz bilirsiniz. Hələ də
içəridə pul üçün bir mənbə də tapılmır. Başqa tərəfdən belə bir mənbə
tapılana qədər Azərbaycan hökumətindən bir qədər geniş ölçüdə borc
almağınız haqda düşünmənizi və əldə etmənizi rica edirəm» [2, s.109].

Y.Z.Talıbzadənin Kazım Qarabəkir paşa ilə danışıqlarının əsas
mövzularından biri də elə maddi yardım məsələsi olmuşdur. O, bu haqda
yazır: «Türkiyəyə olan səmimiyyət və əhali üzərində bir təsir hüsula
gətirmək üçün buraya maddi və maliyyə müavinət eyləmək lazımdır.
Təbiidir ki, yetimlər üçün göndərilmiş olan beş yüz lirə Türkiyəyə bir
müavinət hesab edilməz. Mümkünsə qızıl ziynət əşya və mümkün olduqca
neft göndərilməsi lazımdır. Zira Türkiyənin bu müsalihədən (sülhdən,
barış dan) sonra gərək ingilislər və Antantaya qarşı müharibəsində və gərək
Şərqin Antan tadan qurtarması üçün çalışmasında paraya ehtiyacı fövqəladə
olacaqdır. Onun üçün Bakıda təbliğat və təşkilat Şurası komitəsinə də bu-
radan adamlar göndərilməsi üçün Kazım paşaya söylədim. Şərqin yolunu
açmaq zamanı gəlmişdir, hümmət lazımdır».

Bu hazırlıq fəaliyyətlərinin nəticəsi idi ki, Mustafa Kamal Paşa özü
N.Nərrmanova məktub yazmış və borc pul verməsini xahiş etmişdir.
Türkiyənin Azərbaycanda ilk səfiri Mahmud Şövkət bəy 1921-ci il martın
17-də həmin məktubu Nərimanova çatdırdı. Nərimanov dərhal 500 kiloluq
qızıl göndərdi. Bunun 200 kilosu büdcə üçün saxlanır, qalanı isə ayrı
xərclərə sərf olunur. Professor Ş.Qurbanov «Atatürk və Nərimanov»
kitabında bu məsələyə geniş yer ayıraraq yazır ki, «Daha sonra Rusiyadan
10 milyon qızıl yenə göndərilir. Türkiyənin vəziyyəti bir qədər yüngülləşir.
N.Nərimanov Mustafa Kamal Paşaya yazırdı: «Paşam, qardaş qardaşa borc
verməz, əl tutar»… Bundan bir neçə gün sonra – 1921-ci il martın 23-də
Azərbaycan hökuməti yenidən Türkiyəyə lazımi işlər üçün 30 sistern neft,
2 sistern benzin, 8 sistern yağ Türkiyəyə ərməğan olaraq Qarsa göndərdi»
[9, s.43].

İstər Y.Z.Talıbzadənin, istərsə də Mustafa Kamalın məktublarının
yazılma tarixlərindən də göründüyü kimi bu dövrdəki bütün yazışma və
müraciətlər çox mühüm hadisələr fonunda cərəyan edirdi. Məsələn, martın
16-da Moskvada bağlanmış Sovet-Türkiyə müqaviləsinə əsasən Naxçıvan
ölkəsinin Azərb. SSR tərkibində saxlanılması qərara alınır, elə həmin
günün səhəri – martın 17-də Mustafa Kamalın maddi yardımla bağlı
məktubu N.Nərimanova təqdim olunur. 

Və yaxud məktubun 9-cu maddəsi ilə Ş.M.Xiyabani hərəkatı arasında
uzlaşma tarixi hadisələrə münasibətləri aydınlaşdırır. Y.Z.Talıbzadənin
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məktubu Qarsdan yazması aydındır. Eyni zamanda əvvəldə də qeyd
etmişdik ki, cahan hərbinin sonlarına doğru – 1918-ci ildə Osmanlı
qoşununun (Yusif Ziyanın  da təmsil olunduğu) Cənubi Azərbaycana daxil
olduğu vaxt Ş.M.Xiyabani həbs edilib Urmiyaya, sonra isə Qarsa
göndərilmişdi. O vaxt Y.Z.Talıbzadə İranda «İttihad-islam» cəmiyyətinin
liderlərindən biri kimi fəaliyyət göstərirdisə, bu məktubda İran
demokratlarını dəstəkləyən bir sovetləşmə tərəfdarı təsiri bağışlayır.

Qars sürgünündən sonra Ş.M.Xiyabani 1920-ci il aprelin 7-də Təbrizdə
baş vermiş silahlı üsyana rəhbərlik edən xüsusi Rəyasət Heyətinə sədr
seçilmişdi. İyunun 24-də isə onun başçılığı ilə milli hökumət təşkil
edilmişdi [5, s.86]. Məhz Təbriz üsyanı ərəfəsində Y.Z.Talıbzadə yazırdı:
«Türklərlə müahidə əqd olunduqdan sonra Şərq yolu açıldığı üçün İran
inqilabına başlamaq və İran ilə irtibata girişmək lazımdır. Onun üçün
Təbrizə İran əhval-ruhiyyəsinə vaqif və əmin olan bir yoldaş
göndərməyiniz lazımdır ki, oradakı xəfi (gizli) surətdə çalışan arkadaşları
himayə etsin və gizlin halda təşkilat ilə iştiğal eləsin. Burada türklər dəxi
İran demokratları ilə anlaşmaq istəyirlər» [14].

Məktubda həm Türkiyə, həm də Azərbaycan, xüsusilə də Naxçıvanla
bağlı çox mühüm mətləblərə toxunan Y.Z.Talıbzadə sabah (ayın 23-də)
Naxçıvana hərəkət edəcəyi haqda məlumat verir. Aydın olur ki, Naxçıvan
əhalisi türklərin himayəsinə ümid bəslədikləri üçün oradakı qızıl əsgərlərə
kömək etməyirlərmiş. Ona görə də bildirir ki, «Mən buradan teleqraf çəkib
həm türk əsgərlərinə və həm Naxçıvan əhalisinə Naxçıvanın Azərbaycana
ilhaq edildiyini məlumat verdim. Oraya yetişincə əsgər alayına, qızıl əsgərə
müavinət edəcəyəm. Yalnız belə bir mühüm zamanda mən Naxçıvana
əliboş gedirəm. Bu da mənim qəbahətim deyildir. 

Moskvada türklərlə olan müahidənin (bağlaşmanın) Naxçıvana aid qis-
mini Kazım Qarabəydən aldım, Naxçıvanda elan edəcəyəm» [14].

Məktubda çətin vəziyyətdə olan Naxçıvanın erməni daşnaklarından
mühafizəsi üçün görülən tədbirlərə də yer ayrılır. Y.Z.Talıbzadə Kazım
Paşa ilə görüşündə ondan Qarsdakı mükəmməl təlim və tərbiyə görmüş
«Tatarski polk»u istəyir. Kazım Paşa Azərbaycan Şura hökumətinin
zəmanəti müqabilində polkun verilməsinə etiraz etmir. Y.Z.Talıbzadə
M.D.Hüseynov və Ə.Qarayevə polkun Naxçıvan komissarlığına alınması
haqqında əmr verilməsini xahiş etməklə yanaşı, həm də Naxçıvan
əhalisindən başqa orada Azərbaycan qüvvətlərinin də olması zəruriliyini
vurğulayır. O, qeyri-rəsmi olaraq yerli əhalidən təşkilat üçün qırx və ya əlli
onbaşı və çavuş verilməsi barədə Paşanın razılığını aldığını və Naxçıvana
yetincə əgər ehtiyac olarsa, Qarsda olan Tatarski polkunun Naxçıvana
gətiriləcəyini yazır. Lakin 600 nəfərlik bu polkun Naxçıvandakı təminatı
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məsələsinin müşkül olduğunu da nəzərə çatdırır. Bununla belə Bakıdan
yardım alıncaya qədər Naxçıvan ətrafının mühafizəsinə var qüvvəsiylə
çalışacağına əminlik yaradır. Burada Zəngəzurun düşməndən təmizlən məsi
üçün təcili tədbirlər görülməsindən, həmçinin ərzaq probleminin həllinə
dair məsələlərdən də bəhs edilir.

Məlumdur ki, hadisələrin sonrakı gedişi nəticəsində, oktyabrın 13-də
Qars müqaviləsi bağlanır. Azərbaycan tərəfindən B.Şahtaxtinskinin
başçılığı ilə bağlanan Qars müqaviləsi əvvəldə qeyd etdiyimiz 16 martda
imzalanmış Moskva müqavilə sinin demək olar ki, eyni idi. Qars müqaviləsi
bir neçə maddə əlavə edilməklə Moskva müqaviləsinin əsas müddəalarını
Zaqafqaziya Sovet Respublikalarına da aid edirdi [4]. Y.Z.Talıbzadə bu
problemə də toxunaraq tələb edir ki, Naxçıvanın ərazi hüdudlarının
Moskva müqaviləsinə görə üç hökumət tərəfindən təyin olunacağına
nəzərən, ona mandat göndərilsin. Özünün bu ərazilərə yaxşı bələd
olduğunu və mərkəzdən cavab və yardım gözlədiyini yazan Y.Z.Talıbzadə
Naxçıvandan yazacağı ikinci məktubu gözləmədən yardım əməliyyatına
başlanma zərurətini də bildirir.

Mövcud problemlərin həlli ilə bağlı Bakıdan Naxçıvana təcili bir
fövqəladə komissiya göndərilməsini lazım bilən Y.Z.Talıbzadə mərkəz
qarşısında belə bir kəskin tələb də qoyur: «Fəqət rica edirəm, elə bir adam
göndəriniz ki, orada intriqa düzəltməsin və mənfəətpərəst olmasın. Əgər
belə olarsa, mütləqa mən Naxçıvanı tərk edib, Bakıya dönəcəyəm» [14].
Burada Y.Z.Talıbzadənin əqidə və xarakter bütövlüyü bir daha özünü
göstərir. Və heç də təsadüfi deyil ki, o məhz siyasi-ideoloji narazılıqlar
zəminində Naxçıvandan, sonda isə Azərbaycandan ayrılır. Akademik
K.Talıbzadə bu haqda yazır: «Naxçıvan torpağına iddia ilə yanaşan, tez-
tez sərhədləri pozan erməni millətçilərinə, daşnak hərbi hissələrinə qarşı
sovet rəhbərliyinin liberal siyasəti ilə razılaşmayan Yusif Ziya Bakıya
qayıdır, Nəriman Nərimanovla görüşür, Sovetlərə qulluq etmək
istəmədiyini, bu quruluşla uyğunlaşa bilmədiyini söyləyir. N.Nərimanov
Sovet İttifaqı sərhədlərini tərk etmək üçün ona rəsmi sənəd verir» [18,
s.45]. Beləliklə də Y.Ziya Azərbaycandakı fəaliyyətinə son qoyaraq,
şəhidliklə sonuclanan yeni mühacirət həyatına üstünlük verir.

Vaxtilə, Balkan hərbində və I Cahan savaşında Osmanlı zabiti, Qafqaz
İslam Ordusunda könüllülərdən ibarət alay komandiri, bolşevizm
təbliğatının göz qamaşdırdığı ilk illərdə Naxçıvanın hərbi komissarı olmuş
Y.Z.Talıbzadə Bakıdan Türküstana, yaxşı tanıdığı Ənvər Paşanın
komandanlıq etdiyi, işğalçı Qızıl Ordu ilə vuruşan, Orta Asiya xalqlarının
müstəqilliyi, azadlığı uğrunda mübarizə aparan basmaçılara qoşulmaqla
bir daha ruhi-mənəvi, milli-dini simasını, ictimai-siyasi mövqeyini ortaya
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qoyur. Bolşevizm ideallarını belə hərbi komissarı olduğu xalqın milli
mənafelərinə tabe etdirməyə çalışan, hansı quruluşun əsgəri olmasının
fərqinə varmadan qandan, gendən, ilahidən gələn məslək və amal uğrunda
çarpışan Y.Z.Talıbzadənin Türküstanda basmaçılar hərəkatının fəallarından
biri kimi qırmızı rus ordusuna qarşı vuruşması onun şəxsi mübarizlik
keyfiyyətlərinin təcəssümüdür; Türk-islam birliyi uğrunda, ictimai idealı,
əqidəsi, məfkurəsi naminə vuruşanlar üçün qəhrəmanlıq nümunəsi,
mübarizə məktəbidir. 

Y.Z.Talıbzadənin Azərbaycanı tərk etmə səbəbləri içərisində ən
mühümü, heç şübhəsiz, mövcud siyasi quruluşla, bolşeviklərin ideoloji
təbliğatı arxasında gizlənmiş bəd niyyətləri, xalqımıza qarşı qərəzli
münasibətləri ilə barışmazlıq idi. Onun məhz Türküstana, basmaçılar
hərəkatına doğru üz tutmasınan mahiyyətində isə, Balkan müharibəsində,
I Cahan hərbində, Osmanlı Ordusunun Azərbaycan yürüşündə daima yan-
yana olduğu ittihadçı arkadaşları və onların öndəri Ənvər Paşa ilə isti
münasibətləri, onlarla əqidə, məfkurə birlyi, işğalçı bolşevik qüvvələrinə
qarşı birgə mübarizə istəyi dururdu. 
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Qarabağda məhv edilən mədəni irs

Cultural heritage destroyed in Garabagh

abstract: Armenia commits actions directed to the destruction of cul-
tural heritage in the occupied territories of Azerbaijan, falsification, which
are evaluated as universal crimes by international conventions. In these
areas, they either remove the traces of the historical and cultural monu-
ments by destroying it or falsify them under the name of Armenian monu-
ments. According to the information from Armenian sources contained the
different periods of time, from space shooting, and the reports of the OSCE
mission to investigate the situation in the occupied territories, as well as
information gathered from other sources, hundreds of historical monuments
have been destroyed in these areas. Other monuments are legalized under
the name of the Armenian monuments.

Key words: museum, occupation, monuments, cultural heritage,
tourism

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və onun ətrafındakı ərazilərin
işğalından ötən 20 ildən artıq dövrdə tarixi və mədəniyyət abidələrimiz
ermənilər tərəfindən məqsədli şəkildə məhv edilir. İşğal altında olan
ərazilərdə qanunsuz arxeoloji qazıntılar aparılır, aşkar olunan məişət
əşyaları, müxtəlif alətlər və mədəni irsimizə aid digər nümunələr
mənimsənilərək ölkədən çıxarılır. Bu barədə beynəlxalq təşkilatlar və
superdövlətlər ya susur, ya da mövcud fakta ikili standartlarla yanaşırlar.

Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində
respublikamızın 22 muzeyi talan edilmiş, dünya əhəmiyyətli XI-XIX
əsrlərə aid olan 40 minə yaxın qiymətli və nadir muzey eksponatları
aparılmışdır. 

Təcavüzə məruz qalmış torpaqlarımızda erməni separatçılarının
özbaşınalığı, tarix və mədəniyyət abidələrimizin dağıdılması və qəsdən
korlanması “Hərbi münaqişə zamanı mədəni dəyərlərin qorunması
haqqında” 1954-cü il Haaqa Konvensiyasına, “Arxeoloji irsin mühafizəsi
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haqqında” 1992-ci il Avropa Konvensiyasına, “Dünya mədəni və təbii irsin
mühafizəsi haqqında” YUNESKO-nun 1972-ci il Konvensiyasına ziddir
[1].

Erməni işğalı nəticəsində eksponatları ilə birlikdə talan olunan, məhv
edilən muzeylər sırasında, şübhəsiz ki, ən unikalı Ağdam Çörək Muzeyi
sayılır. Ağdamda Çörək Muzeyi ilə yanaşı Tarix Ölkəşünaslıq Muzeyi,
tarzən Qurban Pirimovun Xatirə Muzeyi, Ağdam Şəkil Qalereyası da
fəaliyyət göstərib. Erməni işğalı zamanı təkcə Şuşada 8 muzey dağıdılıb,
talan edilib. Bunlardan yalnız Xalça və Tətbiqi Sənət Muzeyinin Şuşadakı
filialı, Üzeyir Hacıbəyovun Şuşadakı Ev Muzeyinin eksponatları çıxarılıb,
amma həmin muzeylərin fondu da tam xilas edilməyib. 

Şuşa şəhərində Natəvanın, Bülbülün, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin
və başqalarının ev muzeyləri, şəkil qalereyası, Şuşa və Xankəndi
diyarşünaslıq muzeyləri tamamilə dağıdılıb. Şuşa şəhərinin Tarixi
Muzeyinin 5 minədək əşyası, Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti
Dövlət Muzeyi Şuşa filialının, Dövlət Qarabağ Tarix Muzeyinin 1000-dək
əşyası, görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun (300-dən çox əşya), vokal
sənətimizin əsasını qoymuş böyük müğənni Bülbülün (400-dək əşya),
görkəmli musiqiçi və rəssam Mir Mövsüm Nəvvabın (100-dən çox əşya)
xatirə muzeylərinin eksponatları talan edilib. 

Ermənilər Üzeyir Hacıbəyovun və Bülbülün, habelə şairə Xurşudbanu
Natəvanın heykəllərini Şuşa şəhərindən Ermənistan ərazisinə aparıblar. Bu
abidələr bütün əxlaq normalarına , beynəlxalq humanitar prinsiplərə, sivi-
lizasiyaya zidd olaraq vəhşicəsinə güllələnmiş və ağır texnika vasitəsilə
zədələnmişdi. Sonradan həmin abidələri çox çətinliklə Bakıya gətirmək
mümkün olub.

Prezidentin 22 may 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunan
“Azərbaycanın regionlarında fəaliyyət göstərən muzeylərin müasir stan-
dartlara uyğun təmirinə, yeni avadanlıq və zəruri eksponatlarla təchizatına
dair xüsusi Tədbirlər Planı” insanlar kimi məcburi köçkün və qaçqın həyatı
yaşayan muzeylərin inkişafına yeni imkanlar açır [1, s.6].

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) Elmira Süleymanova fəaliyyəti dövründə
Azərbaycanın tarixi və mədəni sərvətlərinin Ermənistan Respublikası və
erməni millətçiləri tərəfindən dağıdılması və mənimsənilməsi, insanların
mədəni hüquqlarının pozulması hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq
normalarına və prinsiplərinə tamamilə zidd olması barədə bəyanat vermiş
və Azərbaycanın tarixi və mədəni sərvətlərinə, xalqın dini əqidəsi ilə bağlı
dəyərlərə qarşı Ermənistan Respublikasının və erməni millətçilərinin
ölkəmizə təcavüzünün qarşısının alınması, həmçinin təqsirkarların
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cəzalandırılması üçün beynəlxalq birliyi həmrəyliyə və bu məsələdə
ədalətli mövqe nümayiş etdirməyə çağırmışdır. 

28 fevral 2005-ci il tarixdə “Azərbaycanın tarixi və mədəniyyət
abidələrinin erməni millətçiləri tərəfindən dağıdılması və öz mənafeləri
baxımından saxtalaşdırılması beynəlxalq hüquq normalarının kobud
pozuntusudur” adlı bəyanat qəbul edərək nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara,
o cümlədən UNESCO-nun baş direktoruna müraciət ünvanlanmışdır [3,
s.5].

Həmin Bəyanatda Ermənistan Respublikasının Azərbaycana
təcavüzünün faciəli nəticələrinin təkcə Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və onun
ətrafındakı yeddi rayonun zəbt edilməsi, milyona yaxın insanın qaçqına və
məcburi köçkünə çevrilməsi ilə məhdudlaşmadığı, Ermənistanda xalqımıza
qarşı dövlət səviyyəsinə qaldırılmış terror və soyqırımı siyasətinin
Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə, xalqın dini əqidəsi ilə bağlı dəyərlərə
də ağır zərbələr vurduğu qeyd olunmuşdur. 

Müvəkkil tarixi və mədəni sərvətlərimizin Ermənistan Respublikası və
erməni millətçiləri tərəfindən dağıdılması və mənimsənilməsinin,
insanların mədəni hüquqlarının pozulmasının beynəlxalq hüquq normaları
və prinsiplərinə tamamilə zidd olduğunu bəyan etmiş, beynəlxalq birliyi
bu təcavüzün qarşısının alınması, təqsirkarların cəzalandırılması üçün
həmrəylik və ədalətli mövqe nümayiş etdirməyə çağırmışdır.

Azərbaycan Respublikası 1954-cü il Haaqa Konvensiyasına və Birinci
Protokola 1993-cü ildə, İkinci Protokola isə 2000-ci ildə qoşulub. Bu Kon-
vensiya hərbi münaqişələr zamanı hər bir dövlətin öz ərazisində və rəqib
tərəfin ərazisində yerləşən mədəni dəyərlərin qorunması, arxitektura,
incəsənət, tarixi abidələr, arxeoloji qazıntılar kimi daşınan və daşınmaz
mədəni dəyərlərin müdafiə edilməsini iştirakçı dövlətərin qarşısında vəzifə
kimi qoyur. Eyni zamanda Konvensiyanın iştirakçıları özlərinin
qanunvericiliyində elə qanunlar qəbul etməlidir ki, bu konvensiya onun
şərtlərini pozan və pozmağa göstəriş verənləri cəzalandıra bilsin. Milli
qanunvericilyə gədikdə isə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında
təsbit olunmuş vətəndaşların vəzifələrinin sırasında tarix və mədəniyyət
abidələrinin qorunması ilə bağlı müddəaların olması, “Tarix və mədəniyyət
abidələrini qorumaq hər bir şəxsin borcudur” ifadəsinin öz əksini tapması
mühüm əhəmiyyət kəsb edir [4].

2004-cü ildə “Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf
etdirilməsi haqqında” qanunun qəbulundan sonra Azərbaycan hökuməti bu
milli sənət növünün dəstəklənməsi və inkişafı ilə bağlı kursunu aydın
şəkildə müəyyənləşdirdi. Qeyd edək ki, dövlət siyasətinin nəticəsidir ki,
Xalça muzeyi orijinal üslubda inşa olunan bina, bükülmüş xalçanı
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xatırladır. Hazırda muzeyin sərgi və fondlarında 13 min 300-dən artıq ek-
sponat və əşya saxlanılır. Muzeydə xalça və xalça məmulatları, metal
məmulatlar, parça, geyim və tikmə, keramika, şüşə, ağac, kağız, zərgərlik
əşyaları, kitablar, fotoşəkillərdən ibarət nadir kolleksiya mühafizə olunur.
Bu kolleksiyanın ziyarətçilərə təqdimatı üçün binada ideal şərait yaradılıb.

İKT Xarici işlər nazirlərinin XXVI toplantısında (1999, Uaqaduqu)
«Ermənistan Respublikasının təcavüzü nəticəsində Azərbaycan
Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində islam tarixi və mədəniyyət
abidələrinin məhv edilməsi və dağıdılması haqqında» qətnamə qəbul
edilmişdir. İslamın maddi və mədəni irsinin qorunması və müdafiəsinə dair
İKT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə əsasən, Azərbaycan tarixinin
və mədəniyyətinin: arxeologiyasının etnoqrafiyasının və memarlığının
Azərbaycanın və onun xalqının tarixinin ayrılmaz hissəsi kimi islam irsinin
mənbələrindən biri olduğunu və Ermənistan tərəfindən etnik təmizləmə
məqsədi ilə Azərbaycanda məscidlərin və islama aid olan digər müqəddəs
yerlərin tam və vəhşilikləAzərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər
İdarəsinin dağıdılmasının vandalizm aktı olduğu bəyan edilmişdir. 

Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində erməni
təcavüzkarları tərəfindən islam irsinə vurulmuş böyük zərərlərin, İslam
mədəniyyətinə aid misilsiz abidələrin, habelə məscidlərin, məbədlərin,
məzarlıqların, arxeoloji qazıntıların, muzeylərin, kitabxanaların, rəsm
qalereyalarının, dövlət teatrlarının, musiqi məktəblərinin tam və ya bir qis-
minin dağıdılması, zəbt edilmiş muzeylərdə çoxsaylı qiymətli əşyaların,
milyonlarla kitab və tarixi əlyazmaların məhv edilməsi faktları nəzərə
alınaraq Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində məscidlərin,
təhsil ocaqlarının, kitabxanaların, muzeylərin İKT-yə üzv dövlətlərin
yardımı ilə bərpa proqramının hazırlanması, həmçinin bu proqramların
qəbul edilməsinə görə islam İnkişaf Bankına və İSESKO-ya təşəkkür
edildiyi, о cümlədən problemə dair İKT-yə üzv dövlətlərinin mövqeyi
barədə BMT, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilməsi də
əks olunub.

“İslam Dünyasının təhlükə altında olan mədəni və sivilizasiya irsinin
mühafizəsi ilə əlaqədar İSESKO-nun səylərinə dair” İCCM5/2007/R.3.4
nömrəli Qətnamədə isə göstərilir ki. “Azərbaycan Respublikasının işğal
edilmiş ərazilərində Ermənistan rəsmiləri tərəfindən aparılan və unikal
islam abidələrinin və arxeoloji yerlərin məhv edilməsi, yaddaşdan silinməsi
və erməniləşdirilməsinə yönəldilmiş təcrübələri rədd edir, bunların
müdafiəsini və mühafizəsini tələb edir.” [5, s. 50-56].

Azərbaycan Respublikasının müvafiq Dövlət qurumlarının və xaricdə
formalaşma və təşkilatlanma dövrünü yaşayan diaspor qurumlarımızın
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Beynəlxalq təşkilatlar və ictimaiyyətlə bu istiqamətdə fəal əməkdaşlığı
ölkəmizin tarixi və mədəni dəyərləri, mədəniyyəti haqqında geniş təbliğat
işlərinin aparması, ölkə rəhbərliyinin yüksək şəxsi nüfuzu bir çox hallarda
ermənilərin bu məkrli siyasətinin ifşa olunması ilə nəticələnir. Ermənistanın
işğalçı siyasətinin iç üzünün dünya ictimaiyyətinə açıqlanmasına yönəlmiş
tədbirləri genişləndirilməsi, eyni zamanda işğal olunmuş ərazilərimizdəki
mədəniyyət abidələrinin qorunmasını daha da asanlaşdırır.
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development of tourism: international experience and realities
of azerbaijan

absrtact: Tourism is one of the main priorities in the socio-economic
and intensive development of the country. In addition, it is a powerful tool
in the region’s economic development, poverty reduction, population mi-
grations, especially from remote villages, and in increasing the tax revenues
into the state budget. In the article the history of tourism, international
tourism growth, the development indicators of tourism in the world econ-
omy, the country’s tourism potential opportunities were analyzed and the
study of current challenges in this field was conducted.

Keywords: travel, tourism, GDP, employment, tourism revenues, the
average annual growth rate

Giriş
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafının davamlı olması

ölkənin bütün bölgələrinin mövcud potensialından səmərəli istifadə
etməklə qeyri-neft sahələrinin inkişaf etdirilməsindən asılıdır. “Azərbaycan
2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının əhatə etdiyi dövr ərzində
qeyri-neft sektoru üzrə ÜDM-in orta illik real artım tempinin 7 faizdən
yüksək olması nəzərdə tutulur. Azərbaycan əhali gəlirlərinin yüksək,
işsizlik səviyyəsinin minimum həddə, inkişaf etmiş insan kapitalına,
mühafizə edilən sağlam ətraf mühitə və hər bir vətəndaşı üçün geniş imkan-
lara malik bir məkan olacaqdır. Konsepsiyada nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
icrası nəticəsində dövrün sonuna ölkədə adambaşına düşən ÜDM-in həcmi
iki dəfə artaraq 13000 ABŞ dollarına çatacaqdır. Konsepsiyada qoyulmuş
məqsədə çatmaq üçün qeyri-neft sektoru olan turizmin inkişaf
etdirilməsinin zərurəti ortaya çıxır. Belə ki, dünya bazarında neftin
qiymətinin düşməsi də bu sahəyə olan təlabatın artdığını göstərir. Qeyd
edək ki, Dünya Bankı da postneft dövründə ölkə iqtisadiyyatı üçün prioritet
sahə kimi kənd təsərrüfatı, turizm və yüngül sənayenin inkişafını
göstərmişdir. Şübhsiz ki qarşıdakı illərdə turizmin inkişafı və turizm sek-
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torunun ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsi
Azərbaycanda mühüm vəzifə olacaqdır. 

1. Turizmin tarixinə qısa baxış
İnsanlar qədimdən indiyədək möhtəşəm binaları, sənət əsərlərini,

unikal yerləri görmək, yeni dillər öyrənmək, digər ölkələrin mədəniyyətini
bilmək, dünyagörüşlərini artırmaq,  müalicə almaq, fərqli mətbəxlər dad-
maq və s. üçün səyahət etmişlər. 

İlk çağlardan etibarən insanlar müxtəlif səbəblərlə səyahət edirdilər.
Səyahətlərinin əsas məqsədi yemək ehtiyaclarını ödəmək idi. İnsanlar
bəslənmə, ticarət, dini və səhiyyə səbəblərindən davamlı yaşadıqları
bölgələrdən başqa bölgələrə səyahətlər edirdilər [1, s.2]. Səyahətin tarixi
e.ə. 4000-cü illərdə Şümerlərlə birlikdə başlamışdır. İnsanlar eradan əvvəl
3000-cü illərdə Qədim Misirə məbəd və piramidaları görmək üçün
gedirdilər. Bu gəzinti səbəbindən Qədim Misirdə bir çox qonaq evləri
tapılmışdır. Turizm məqsədilə gəzintilərə Qədim Yunanıstanda da təsadüf
edilmişdir. E.Ə. 700-cü illərdə olimpiada oyunlarının başlaması Olimpia-
daya baxmaq üçün çoxlu ziyarətçinin gəlməsini təmin etmişdir. Tarixdə
turizm məqsədilə nəqliyyat sistemini inkişaf etdirənlər isə romalılar
olmuşdur. Romalılar inkişaf etdirdikləri bu quru yol nəqliyyat sistemi
sayəsində gündə 120-150 km. məsafə qət ediridlər [2]. Hətta bu dövlətin
ərazisində zənginlər üçün Baiea adlı sahil kurortu belə olmuşdur.

Orta əsrlərdə Roma İmperatorluğu dağılandan sonra səyahətlərin
azaldığını və səyahət etmə məqsədlərinin dəyişdiyini görürük. Orta əsrlərdə
səyahətlər daha çox dini səbəblərlə edilirdi. Buxar maşınlarının istifadə
edilməyə başlandığı Sənaye İnqilabından sonra dəmiryolu və dənizyolu
nəqliyyatının inkişafı və əhali artımı nəticəsində turizm məqsədli səyahətlər
əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır [3]. 

Turist sözü 1772-ci ildən, turizm sözü isə 1811-ci ildən işlədilir. Turizm
(frаnsız sözü оlub gəzinti, səfər mənasını verir) cəmiyyətin inkişаfı ilə
fоrmаlаşıb, mənəvi tələbаtının ödənilməsilə gеnişlənən fəaliyyət növünə
dахildir. Qeyd etmək lazımdır ki, ədəbiyyatlarda kütləvi turizmin ilk
təşkilatçısı ingilis Tomas Kuk adlı şəxs hesab olunur. O, hələ, 1841-ci ildə
Lankasterdən Dolnqboruqa qədər dəmir yolu ilə 570 nəfərin kütləvi
gəzintisini təşkil etmişdir. Bu hadisə ilə Tomas Kuk müasir turizmin əsasını
qoymuşdur. O, həmçinin 1847-ci ildə səyahət və ekskursiyalar cəmiyyəti
yaratmış, bir qrup zəngin ingilis vətəndaşının Aralıq dənizində səyahətini
təşkil etmişdir. XIX əsrin sonunda Tomas Kuk tərəfindən yaradılmış bu
cəmiyyət 53 ölkədə fəaliyyət göstərən və 324 şöbəsi olan möhtəşəm bir
konsernə çevrilmişdir. Həmin konsernin 12 min əməkdaşı olmuşdur. Daha
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sonra Amerikada turizm ilə məşğul olan «Amekso» adlı şirkət
yaradılmışdır. 1918-ci ildə bu şirkətin firmaları bütün qitələri əhatə
etmişdir. 1869-cu ildə Avropada Beynəlxalq Mehmanxana işçiləri
Assosiasiyası yaradılmışdır. Bu Assosiasiya 1921-ci ildə Beynəlxalq
Mehmanxana İttifaqı ilə birləşdirilmişdir. Təbii ki, bu ənənə get-gedə
inkişaf edərək bütün dünyaya yayılmışdır. Ayrı-ayrı ölkələr də turizmin
sosial-iqtisadi və kulturoloji əhəmiyyətini qiymətləndirərək onun uzun
müddətli inkişaf proqramını işləyib hazırlamışlar. Məsələn, Fransada hələ
1960-cı illərdən turizmin inkişaf proqramı hazırlanmış, 1967-ci ildə dövlət
müxtəlif iş adamlarını da bu proqramın realizə olunmasına cəlb edilmişdir.
Bütün çimərliklər texniki təchizatla təmin olunmuş, turistlərin istirahət və
əyləncəsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır [4, s.8].

Dünyada turizm hərəkətlərinin kökdən dəyişdiyi dövr isə II dünya
müharibəsindən sonra olmuşdur. Bu dövrdə beynəlxalq turizm
hərəkətlərinin artması səbələri aşağıdakılar olmuşdur:

- İqtisadi artım nəticəsində gəlirlərin əhəmiyyətli dərəcədə artması;
- İş saatlarının qısalması sayəsində səyahət üçün ayrılan vaxtların

artması;
- Ölkələrarası səyahəti məhdudlaşdıran qanuni tənzimləmələrin aradan

qaldırılması nəticəsində səyahət azadlığının artması;
- Hava yolunun inkişafı nəticəsində səyahətin ucuzlaması;
- Nəqliyyat vasitələrinin keyfiyyətinin və etibarlılığının artması;
- Orta həyat müddətinin uzanması, qadınların iş həyatına daxil olması,

pensiya müddətlərinin uzanması kimi demoqrafik dəyişikliklər və s.
Müasir dövrdə isə Dünya Turizm Təşkilatının “Tourism: 2020 Vision”

hesabatında qeyd edilir ki: cəmiyyətdə əyləncə və boş zamanın gedərək
artması, təhsil səviyyəsinin yüksəlməsi, ekoloji problemlərə, estetik
dəyərlərə, fərdin, cəmiyyətin inkişafına verilən əhəmiyyətin artması və s.
turizmin inkişafını sürətləndirən amillər sırasındadır [5, s.9]. 

Dünyadakı turizm tarixi kimi ölkəmizin də turizm tarixini araşdırarkən
maraqlı məqamlara rast gəlinir. Belə ki, Azərbaycana ilk səyahətlər ticarət,
dini, siyasi və dərketmə məqsədləri ilə hələ eramızdan əvvəl olmuşdur.
Onların arasında Pliniy, Plutarx, Herodot, Ptolomey və Strabon kimi
tanınmışların adlarını çəkmək olar. Azərbaycanın hələ qədim dövrlərdə
Böyük İpək Yolu üzərində mühüm dayanacaq kimi tanınması ölkəmizdə
əcnəbi tacirləri və karvanları qəbul edən və onlara xidmət göstərən müvafiq
infrastrukturların-karvansarayların formalaşmasına səbəb olmuşdur.
Beləliklə, İpək Yolu xətti üzərində yerləşmiş olan Təbriz, Marağa, Ərdəbil,
Gəncə, Naxçıvan, Ordubad, Nuxa (Şəki) şəhərləri tarixi inkişaf nəticəsində
mühüm beynəlxalq ticarət mərkəzlərə çevrilmişdilər. Müxtəlif dövrlərdə
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Azərbaycanda olmuş səyyahların, tacirlərin, diplomatların (Marko Polo,
Ryui Qonzales Klaxvio, Afanasi Nikitin, İosafat Barbaro, Ambrocco Kon-
tarini, Antoni Cenkinson, Vincensi Alesandri, Sadko, Övliya Çələbi, Fedor
Kotov, Y.T.Kruşinski və s.,) səyahətnamələrində Azərbaycan xalqının adət-
ənənələrindən, qonaqpərvərliyindən və mətbəxindən geniş bəhs edilirdi.

Müasir mənada turizm və səyahətin Azərbaycanda mütəşəkkil hal
almasını tarixiçilər 1908-ci ilə aid edirlər. Belə ki, 1908-ci ildə Bakıda
Krım – Qafqaz dağ klubunun filiallarından biri açılmışdı. Sovet dövründə
isə turizm zəhmetkeşlər arasında özfəaliyyət turizminin inkişafı, turizmə
geniş, mütəşəkkil ictimai hərəkat forması vermək, diyarşünaslıq
elementlərinin turizmə tətbiq olunması və s. üzərində cəmlənmişdir. Sovet
dövründə Azərbaycanda turist bazaları, kurort və sanatoriyalar şəbəkəsi
yaradılmışdır. Turizm sahəsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin fikrincə sovet
dövründə Azərbaycan turizmi ən yüksək inkişaf səviyyəsinə 1987-ci ildə
nail olmuşdur. Həmin il Azərbaycana xarici ölkələrdən 50, SSRİ-nin
müxtəlif bölgələrindən isə 250 minə yaxın turist gəlmişdir [8].

2. Dünya iqtisadiyyatında turizmin xüsusi çəkisinin təhlili 
Yaşanan bu inkişaf nəticəsində turizm sənayesi sürətlə böyümüş və

dünya iqtisadiyyatında ən çox gəlir yaradan ilk üç sektordan biri olmuşdur.
Dünyada sürətli inkişaf edən və böyüyən sektorların sırasında yer almaqda
olan turizm ÜDM-in əhəmiyyətli hissəsini təşkil edən bir sektordur. Turizm
milli gəlirin çoxalmasında, eləcə də valyuta gəlirinin artmasında da
əhəmiyyətli rol oynayır. Turizm ölkə üçün marketinq və reklam vasitəsi
olma xüsusiyyəti ilə yanaşı məşğulluğun təmin olunmasında da mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, dünyada ÜDM–in 10,2%-nin bu sektorda
yaradılması və 385 milyon işin bu sayədə meydana gətirilməsi turizmin
iqtisadi mənada əhəmiyyətli bir ünsür olaraq qəbul edilməsini təmin
etmişdir. Dövlətlər də yeni iş sahələri açılması və gəlir yaratma
xüsusiyyətindən dolayı turizm sektorunu dəstəkləyir. Turizm tələbinin hər
keçən gün sürətlə artması, turizmin  ölkəyə valyuta gətirmə xüsusiyyəti,
turizm sənayesinin inkişaf xərclərinin aşağı olması, turizmin iqtisadi
məhdudiyyətlərə, tarifə və kvotalardan daha az təsirlənməsi inkişaf
etməkdə olan ölkələrin bu sektora üstünlük verməsinə səbəb olmuşdur.

Turizm sənayesinin inkişafına sadəcə səyahətə çıxanların sayının
artması kimi baxmaq olmaz. Qeyd etdiyimiz kimi, turizm xidmət sahəsində
ən böyük bölmələrdən birini təşkil edir. Bu proses artdıqca həmin sahəyə
xidmət edən xüsusi qurumlar yaranır və turizm məhsulları meydana gəlir.
Buraya hər cür nəqliyyat növlərinin, mehmanxana təsərrüfatının, ictimai
iaşə obyektlərinin, müəyyən gəzinti, əyləncə təyinatlı obyektlərin, idman
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komplekslərinin, ekskursiya xidmətləri göstərən təşkilatlar və sairənin
məcmusu nəzərdə tutulur. 

Bəzi istisna dövrlər xaricində, beynəlxalq turistlərin sayında davamlı
bir artım yaşandığı görülməkdədir. Beynəlxalq turistlərin sayı 1980-ci ildə
277 milyon olmuş, 2011-ci ildə 983 milyona çatmışdır. Ümumdünya Tu-
rizm Təşkilatı 2010-ci ildən 2030-ci ilə qədər hər il 43 milyon daha çox
turistin səyahət edəcəyi və beynəlxalq turist sayının 2030-ci ildə 1,8 mil-
yarda çatacağı gözlənilir. Bir çox inkişaf etməkdə olan ölkə üçün turizm
sektoru valyuta gəlirinin əsas mənbəyi olmaqla yanaşı, məşğulluğu təmin
etməklə də ölkənin inkişafını dəstəkləyir. 

2013-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 84,7 milyon turist (37%-i
Şimali Amerikadan, 63%-i xaricdən), Kanadada 35,9 milyon turist (68,5%-
i Şimali Amerikadan, 31,5%-i xaricdən), Meksikada 17,1 milyon turist
(87%-i Şimali Amerikadan, 13%-i xaricdən), Argentinada 7,4 milyon turist
(69,7%-i Cənubi Amerikadan, 30,3%-i ü xaricdən), Braziliyada 9,4 milyon
turist (28,3%-i Cənubi Amerikadan, 71,7%-i xaricdən), Hindistanda 11,3
milyon turist (0,5%- i Cənubi Asiyadan, 95,2%-i xaricdən), Çində 56,7
mil yon turist (58,3%-i Şimal-şərq Asiyadan, 41,7%-i xaricdən),
Yaponiyada 24,3 milyon turist (38,5%-i Şimal-şərq Asiyadan, 61,5%-i
xaricdən), Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində 3,3 milyon turist (61,2%-i Orta
şərqdən, 38,8%-i xaricdən), Rusiyada 41,1 milyon turist (77%-i Avropadan,
23%-i xaricdən) səfərdə olmuşdur [6].  

Avropa turizmin inkişafına görə dünyanın qabaqcıl bölgəsidir. Burada
Qərb və Cənub istiqamətləri xüsusilə fərqlənir. Avropaya gələn turistlərin
60%-i məhz bu istiqamətləri seçir. Avropada turizmin inkişafı üçün əlverişli
coğrafi, tarixi, ictimai-siyasi şərait mövcuddur. Nisbətən çox da böyük ol-
mayan ərazidə çox sayda dövlətlər yerləşir. Onların arasında mövcud olan
yüksək iqtisadi, mədəni-etnik əlaqələr, mükəmməl yeraltı və nəqliyyat
kommunikasiyaları, turizm sənədləşməsinin sadələşdirilmiş forması, təbii
əyləncə imkanları və mədəni-tarixi abidələr, nəhayət, çox inkişaf etmiş tur-
izm xidmət sahəsi, bölgədaxili turist mübadiləsini daha səmərəli edir. Bu
gün Avropada siyasi və iqtisadi sabitlik hökm sürür, bu da turizmin
hərtərəfli inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Avropa dovlətləri
“Vahid Avropa” müddəasına uyğun olaraq vahid Avropa turizm bazarının
yaradılması siyasətini həyata keçirir.

Bu gün turist axınlarının Şimaldan cənuba, isti dəniz sahillərinə, turizm
xidmət sahəsinin güclü inkişaf etdiyi Aralıq dənizi sahillərinə
istiqamətlənməsi Avropa üçün səciyyəvidir. Almanlar, norveçlilər,
danimarkalılar, finlər, isveclilər, irlandlar burada öz məzuniyyətlərini
keçrirlər. Son dövrlərdə cənubdan şimala istiqamətlənmiş turist axınının
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genişlənməsi qeydə alınıb. Şimali Avropa istiqamətinin turizm üçün
cazibədarlığı, bu ölkələrin təhlukəsiz məkan kimi tanınması, gözəl
təbiətinin qorunub saxlanması ilə izah oluna bilər. Bu ölkələrə çox sayda
səyahət edilmənin digər səbəbləri kimi ölkələrin nəqliyyat, iqtisadi və
siyasi gücün, təşkilatların, fəaliyyətlərin, mədəniyyətin və əyləncənin
mərkəzləri olmalarıdır. Göründüyü kimi, ölkədaxili və beynəlxalq turizm
sahələri qeyri-bərabər inkişaf edib. Bunu müxtəlif ölkə və bölgələrin fərqli
ictimai-iqtisadi inkişafı ilə izah etmək olar. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
Avropa ölkələrində turizm sahəsi daha güclü inkişaf edib. Dünya turizm
bazarının 59%-i və valyuta mədaxilinin 51%-i bu bölgənin payına düşür.
Amerikanın payı təqribən 20%, Asiya, Afrika və Avstraliyanın birgə payı
10%-dən az hissəni təşkil edir. Qərbin İsvecrə, Avstriya, Fransa, İtaliya,
Böyük Britaniya kimi güclü inkişaf etmiş ölkələrinin firavanlığının təməli
əhəmiyyətli dərəcədə turizmdən gələn gəlirlər üzərində qurulub.

Ümumdünya Turizm Təşkilatının “Turizm 2020 Vision” hesabatında
uzunmüddətli proqnoz verilmiş və minilliyin ilk 20 ilində turizm inkişafı
qiymətləndirmişdir. “Turizm 2020 Vision” hesabatında 1995-ci il baza ili
götürülmüş və 25 illik müddəti əhatə edən göstəricilərə əsaslanaraq 2020-
ci il üçün proqnozlar verilmişdir. Proqnozlara görə 2020-ci ildə 2000-ci ilə
nisbətən səyahət edən turistlərin sayı 1,6 milyard nəfərə qədər artacaqdır.
Onlardan 51%-i əyləncə, rekreasiya və tətil,  15%-i  biznes səyahətləri,
27%-i  dini, səhiyyə,  7%-i  isə  digər  məqsədlər  üçün turist olacaqdır. O
cümlədən, turizmdən əldə olunan gəlirlərin miqdarı 481 milyard ABŞ
dollarından 2 trilyon dollara qədər artacaqdır. Bunu aşağıdakı cədvəldən
görmək olar.

Cədvəl 1
1995-2020-ci illərdə tursitlərin orta illik artım tempi

Mənbə: www.unwto.org/facts/eng/vision.htm
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Baza ili,
mln.

Proqnoz,
mln.

Bazar payı, % Orta illik artım
tempi, %

1995 2020 1995 2020 1995-2020
Dünya 565 1561 100 100 4,1
Afrika 20 77 3,6 5,0 5,5
Amerika 110 282 19,3 18,1 3,8
Şərqi Asiya 81 397 14,4 25,4 6,5
Avropa 336 717 59,8 45,9 3,1
Orta Şərq 14 69 2,2 4,4 6,7
Cənubi Asiya 4 19 0,7 1,2 6,2



Cədvəldəki məlumatlardan da aydın olur ki, 2020-ci ildə də turistlərin
üz tutduğu ölkələr Avropa, Şərqi Asiya və Amerika olacaqdır.  1995-ci illə
müqayisədə 2020-ci ildə də bazar payında xüsusi çəkinin üstünlüyü
Avropanın payına düşür. ÜTT-nin qiymətləndirməsi göstərir ki, son illərdə
turizmin inkişafı nizamsız olmuşdur. Belə ki, 1995, 1996, 2000-ci illər
ərzində daha sürətli artım, 2001 və  2003-cü illəri isə yavaş artım dövrlərini
əhatə etmişdir. 1995-2020-illərdə xarici səyahətlərin sayı illik 5,4 faiz,
daxi li səyahətlərin sayı isə 3,8 faiz artacaqdır. Nəticədə regiondaxili və
xaricə səyahət arasında nisbət 1995-ci ildə 82:18 idisə, 2020-ci ildə 76:24
ətrafında olacaqdır [7].

3. Ölkəmizdə turizm potensialının qiymətləndirilməsi
Turizmin sоsiаl–iqtisаdi inkişafda rоlu və ölkənin malik olduğu sаhə-

ərаzi rеsurslаrının iqtisаdi dövriyyəyə cəlb еdilməsi və onlardan
məqsədəuyğun surətdə istifadə olunması müasir dövrün tələbidir. Turizmin
sаhə, funкsiоnаl, iqtisаdi və sоsiаl vəzifələri müаsir islаhаtlаr prоqrаmının
tərкib hissələri olaraq ölkənin digər problemlərinin həll olunmasına öz
təsirini göstərir. Belə ki, turizmə yönəldilən investisiya qısa müddət ərzində
gəlir əldə etməyə imkan verir və turizmin inkişafı kənd təsərrüfatı,
nəqliyyat, rabitə, ticarət və digər xidmət sahələrinə də stimullaşdırıcı təsir
göstərir. Bir çox sahələrdən fərqli olaraq turizm sənayesi qısa müddət
ərzində iqtisadi səmərə verir. Əgər neftin çıxarılması və satılması yalnız
müqavilə bağlandıqdan 5-6 il sonra iqtisadi səmərə verirsə, turizmə qoyu-
lan sərmayə bir ildən sonra gəlir gətirməyə başlayır və digər sahələrə
nisbətən 10-12 dəfə çox iş yerlərinin açılmasına imkan yaradır.  

2010-cu ildə “Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə tu -
rizmin inkişafına dair” Dövlət Proqramı qəbul olundu. Bu proqramın
qəbul olunmasının başlıca məqsədi ölkədə turizm sahəsinin daha da inkişaf
etdirilməsinin təmin olunması idi.  5 il müddətində proqramın icrası
çərçivəsində regionlarda turizmin müxtəlif növlərini inkişaf etdirmək, tu-
rizm xidməti obyektlərinə yerli turizm şirkətlərinin səfərlərini mütəmadi
şəkildə təşkil etmək, eyni zamanda daxili turizm bazarının fəallığını
artırmaq məqsədilə müvafiq layihələr həyata keçirilmişdir. Dövlət
Proqramının icrasını təmin etmək məqsədilə ölkəmizin bütün bölgələri üzrə
“Kulinariya turu” mədəni turizm marşrutları yaradılmışdır. Qubada rayon
mədəniyyət və turizm şöbəsi, Milli Kulinariya Mərkəzi və “Vitory Tour”
turizm şirkətinin təşkilatçılığı ilə “Kulinariya turu” adlı mədəni turizm
marşrutu üzrə infotur keçirilmiş və marşrut pasportlaşdırılmışdır. Nazirliyin
dəstəyi ilə İsmayıllı Rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsi, Lahıc İnfor-
masiya Mərkəzi, AMEA-nın Folklor İnstitutu, “Millenium Turizm
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Kongress” turizm şirkəti tərəfindən “Qırx otaq əfsanələri” və “Fit dağ
əfsanələri” adlı mədəni və ekoturizm marşrutları üzrə turizm şirkətlərinin
iştirakı ilə infotur keçirilmiş və marşrut pasportlaşdırılmışdır. “Cənub Mir-
varisi” adlı turizm marşrutunun yaradılması və pasportlaşdırılması layihəsi
çərçivəsində turizm potensialı ilə zəngin olan cənub bölgəsinin təbii,
mədəni və tarixi irsini, həmçinin milli folklor və mətbəx nümunələrini tu -
rizm şirkətləri və media vasitəsilə bir daha tanıtmaq və təşviq etmək imkanı
yaradılmışdır. “Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin
inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın müvafiq bəndlərinin icrasını təmin
edən bu layihə üzrə infotur iştirakçılarına Lənkəran şəhərinin turizm
xidməti obyektləri, “Hirkan” Milli Parkı, Masallıda yerləşən “Viləş”
mehmanxanası, mətbəx və milli folklor nümunələri, turizm xidməti
obyektləri və cənub bölgəsinin digər milli dəyərləri nümayiş etdirilmişdir.

“2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”na
uyğun olaraq, Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Xızı rayonları üzrə
ərazilərin turizm və rekreasiya zonası elan olunması üçün müvafiq işlər
görülmüşdür. Artıq Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən
Xızı, Siyəzən, Şabran və Xaçmaz rayonlarının Xəzər sahili ərazilərinin,
Quba və Qusar rayonlarında turizm üçün əlverişli olan sahələrin turizm və
rekreasiya zonalarının xəritəsi hazırlanmışdır. 

Görülən tədbirlərin nəticəsində son 10 il ərzində ölkədə turizm
şirkətlərinin sayı 74-dən 276-ya, mehmanxanaların sayı 96-dan 516-ya,
yerləşdirmə yerlərinin sayı 9569-dan 32834-ə yüksəlib. Bu sektorda
çalışan işçilərin sayı 2678-dən 9051-ə, ölkəyə gələn turistlərin sayı isə
767500-dən 2 milyona çatmışdır. 2003-cü ildə turizmdən gəlirlər 57,7
mil yon dollar olduğu halda, 2013-cü ildə bu göstərici 1 milyard 479 milyon
dollaradək artmışdır. 2011-ci ildən etibarən yerləşdirmə obyektlərindəki
yerlərin, nömrələrin, yerləşdirilmiş şəxslərin və işçilərin sayında, həmçinin
müəssisələrin əldə etdiyi gəlirdə artım baş vermişdir. Müqayisə üçün qeyd
edirik ki, mövcud statistik göstəricilər cari il ərzində yerləşdirmə
obyektlərindəki yerlərin sayında 6%, otaqların sayında 7%, yerləşdirmə
vasitələrində çalışanların sayında isə 5,8% artımın olduğunu göstərir.
Bununla yanaşı, keçən illə müqayisədə cari il ərzində turizm şirkətlərində
işçilərin sayında, məhsulun və xidmətlərin satışından əldə olunan gəlir və
turizm agentliklərinin komisyon və digər mükafatların məbləğində artım
baş vermişdir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, Bakıda fəaliyyət göstərən tu -
rizm şirkətlərinin sayı ölkədəki turizm şirkətlərinin böyük əksəriyyətini
(95%) təşkil etmişdir. 2011-2014-cü illər ərzində ölkə ərazisindəki
yerləşdirmə obyektlərinin sayı 508-dən 527-yə kimi artmışdır. 

Turizm sahəsində çalışan işçilərin sayını 2 kateqoriya üzrə
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qiymətləndirsək, hər bir kateqoriya üzrə artımın olduğunu müşahidə edə
bilərik. Belə ki, Turizm sahəsində çalışanların sayı (turizm şirkətləri və
yerləşdirmə vasitələri üzrə) 2009-2014-cü illər ərzində 7330-dan 9874-yə
çatmışdır. Qeyd edək ki, sözügedən illər ərzində digər xidmət sahələri (tu -
rizm sahəsinə xarakterik 14 sahə üzrə) də daxil olmaqla turizm sahəsində
çalışanların sayı 36103-dən 40010-a çatmışdır. Bununla yanaşı, turizm
sahəsində çalışan işçilərin sayının keçən illə müqayisədə 3,0% artığını qeyd
etmək yerinə düşər.

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş
şəxslər və gecələmələrin sayına gəldikdə, istər gecələmələrin, istərsə də
yerləşdirilmiş şəxslərin sayında artım olmuşdur. Məlumat üçün bildiririk
ki, Respublika üzrə yerləşdirilmiş şəxslərin 80%-i turizm məqsədilə
gələnlərin payına düşmüşdür. Bununla yanaşı qeyd edək ki, 2008-2013-cü
illər ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mehmanxana və bu tipli
obyektlərdə qalmağa üstünlük verən xarici vətəndaşlar arasında Rusiya
Federasiyası, İran İslam Respublikası, Türkiyə və Gürcüstan vətəndaşları
üstünlük təşkil etmişdir. 

Cədvəl 2
2013-cü ildə qəbul edilmiş və göndərilmiş turistlərin 
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Cəmi
o cümlədən:

qəbul edilmiş göndərilmiş

turistlə-
rin sayı,

nəfər

tur-
günlərin

sayı,
adam-gün

turistlə-
rin

sayı,
nəfər

tur-
günlərin

sayı,
adam-gün

turistlə
-rin
sayı,
nəfər

tur-
günlərin

sayı,
adam-gün

Cəmi 91961 670367 10605 58173 81356 612194

o cümlədən:
Azərbaycan
Respublikası

13085 86399 282 2115 12803 84284

Rusiya
Federasiyası

21448 197842 5645 28030 15803 169812

Gürcüstan 1147 5728 84 139 1063 5589
Qazaxıstan 706 2976 154 640 552 2336
Ukrayna 1158 8474 27 99 1131 8375
Türkiyə 22940 152607 84 316 22856 152291
Birləşmiş Krallıq 2284 11960 171 444 2113 11516
Almaniya 1420 8142 486 2813 934 5329
İspaniya 668 3780 329 1970 339 1810
İtaliya 1598 8017 175 553 1423 7464
Fransa 1137 5340 31 79 1106 5261



Mənbə: www.stat.gov.az
2013-cü ildə isə Almaniya, İspaniya, Qazaxıstan, Böyük Britaniya və

bir sıra digər dünya ölkələrindən gələnlərin sayında artım müşahidə
edilmişdir. 2015-ci ildə Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların ümumi
sayında Rusiya Federasiyası, Ukrayna və İran vətəndaşlarının sayının
məlum səbəblərə görə (Rusiyada rublun məzənnəsinin düşməsi və iqtisadi
böhran, Ukraynada müşahidə edilən qeyri-stabil siyasi vəziyyət və İranda
sosial-iqtisadi vəziyyətin gərgin olması) payının azalacağını güman etmək
olar. Buna baxmayaraq mütəxəssislər bu il ölkəmizə gələn turistlərin
sayında artımın olacağını proqnozlaşdırır. Buna əsas səbəb olaraq, tarixdə
ilk dəfə olaraq keçiriləcək I Avropa Oyunlarına ölkəmizin ev sahibliyi
etməsini göstərmək olar. Belə ki, ölkəmizdə keçiriləcək bu beynəlxalq
tədbir bütün dünyanın və xüsusilə Avropa ölkələrinin diqqətinin
Azərbaycana yönəlməsində mühüm rol oynayacaqdır.

Ölkə başçısı İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək
birinci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin ilk iclasında da bu tədbirin
turizmin inkişafına töhvə verəcəyi xüsusilə vurğulanmışdır. Prezident qeyd
etmişdir ki: Bu oyunlar əlbəttə ki, böyük idman bayramıdır. Ancaq eyni
zamanda, bu, bizə imkan verəcəkdir ki, ölkəmizi qonaqlara, turistlərə və
dünya ictimaiyyətinə hərtərəfli şəkildə təqdim edə bilək. Mən çox şadam
ki, artıq bölgələrdə də turizm infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı çox
böyük işlər görülür. Ölkəmizin müxtəlif yerlərində yeni turizm mərkəzləri
yaradılır. Azərbaycanda mənzərəli, gözəl, təbiətlə zəngin olan yerlər çox-
dur. Hazırda o yerlərdə böyük quruculuq, tikinti işləri aparılır. Mən Şahdağ
xizək kompleksini qeyd edə bilərəm. Digər bölgələrdə gözəl otellərin
mövcudluğu artıq o bölgələri turistlər üçün cəlbedici edir. Bakıya gələcək
qonaqlar, turistlər əlbəttə ki, bu imkanlardan istifadə etməlidirlər. Turizm
marşrutları müəyyən edilməlidir. Son illərdə nəqliyyat sektoruna qoyulan
investisiyalar artıq bölgələrdə də nəqliyyat infrastrukturunun
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Finlandiya 88 428 8 40 80 388
BƏƏ 10057 59511 70 177 9987 59334
Misir 89 361 3 19 86 342
İran 4490 41375 2024 17024 2466 24351
ABŞ 143 820 15 39 128 781
Çexiya
Respublikası

1125 6070 20 36 1105 6034

Avstraliya 134 489 91 274 43 215
Çin 77 381 23 118 54 263
Digər ölkələr 8167 69667 883 3248 7284 66419



təkmilləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Bölgələrdə yeni aeroportlar, özü də
beynəlxalq hava limanları tikilmişdir. Magistral avtomobil yolları tikilir,
dəmir yolları müasirləşdirilir. Yəni, turizm marşrutları, eyni zamanda,
nəqliyyat infrastrukturu ilə uzlaşdırılmalıdır. Biz bu məsələyə kompleks
şəkildə baxmalıyıq. Hesab edirəm ki, bu sahədə əldə ediləcək yeni təcrübə
gələcəkdə Azərbaycanda turizmin inkişafına da töhfəsini verəcəkdir. Çünki
oyunlar başa çatandan sonra artıq bütün bu təcrübə və infrastruktur gələcək
illər üçün qalacaqdır [9]. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilən “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyası çərçivəsində turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi,
beynəlxalq standartlara cavab verən turizm xidmət sahələrinin dairəsinin
genişləndirilməsi, bu sahənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və
ÜDM-də xüsusi çəkisinin artırılması istiqamətində tədbirlər nəzərdə tutu-
lur. Turizmin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə bu sahəyə dair qanunvericilik
və standartlar təkmilləşdiriləcək, Xəzər dənizinin turizm potensialından
tam şəkildə istifadə edilməsi üçün zəruri tədbirlər görüləcək, bölgələrdə
turizm fəaliyyəti stimullaşdırılacaq, informasiya təbliğat işi
gücləndiriləcək, milli, tarixi-mədəni, sosial-iqtisadi və təbii xüsusiyyətlər
nəzərə alınmaqla turizmin müxtəlif növləri müvafiq turizm marşrutları
yaradılmaqla təşviq ediləcəkdir.

Göründüyü kimi, Azərbaycanda turizm sahəsinin inkişafı üçün görüləsi
kifayət qədər iş var. Respublikamızda turizmin inkişafını əngəlləyən
maneələrin ortadan qaldırılması, turizm sənayesini iqtisadiyyatın yüksək
gəlir gətirən sahəsinə çevirmək, səmərəli və rəqabətqabiliyyətli turizm
kompleksi yaratmaq, peşəkar mütəxəssislər hazırlamaq, otellərimizdə
xidmətin səviyyəsini dünya standartlarına çatdırmaq üçün təxirəsalınmaz
addımlar atılmalıdır. Belə ki, xarici turistləri ölkəmizə cəlb etmək üçün
analoqu olmayan turizm məhsulu və turizm növünü seçmək istiqamətində
fəaliyyət gücləndirilməlidir. Qeyd etdiyimiz bu məsələlərin ölkəmizdə
hazırlanan “Turizm haqqında” qanun layihəsində əksini tapması zəruridir.
Şübhəsiz ki bu sahədə görülən işlər qarşıdakı 10 ildə uğurların qazanmasına
səbəb olacaqdır. 
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Адаптация молодого специалиста в туристской фирме

adaptation of junior specialists in the tourism company

abstract: The process of transition from student to professional is a
rather difficult period in the life of a new employee. He\she needs adapta-
tion to the new work place, before the efficiency working ability in accor-
dance with new requirements. The main target of the adaptation is to help
the junior employee to adapt to the new environment and achieve the re-
quired performance as soon as possible.
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Процесс перехода от студента к специалисту – довольно трудный
период в жизни нового сотрудника. Перед тем как он сможет работать
эффективно в соответствии с новыми требованиями, ему нужно адап-
тироваться какое-то время на новом месте. Адаптация персонала в ор-
ганизации – это индикатор успешности или провала работы по поиску,
отбору и найму персонала. Главная задача адаптации – помочь моло-
дому сотруднику адаптироваться в новой обстановке и достичь не-
обходимой эффективности в работе в самый короткий срок [1].

Исследования показывают, что многие молодые специалисты от-
мечают тот факт, что в туристских фирмах, в которых они работают,
отсутствует налаженная система адаптации. По этой причине на пер-
вых этапах профессионального становления молодых специалистов
посещает чувство нерешительности в своих действиях и решениях.
Если молодой специалист в это трудное для него время не почувствует
поддержки со стороны организации, у него появляется неуверенность
в том, что он поступил правильно, решив устроиться именно в эту ор-
ганизацию. Чем чаще такие сомнения посещают молодых специали-
стов, тем ниже уровень его доверия к организации и, как следствие,
качество выполнения работы. Чем быстрее пройдет преодоление этих
противоречий, тем успешнее завершится процесс адаптации. Нередко
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из-за условий и организации труда им приходится менять место ра-
боты и даже профессию, что является одним из серьезных показате-
лей неадаптивности [2]. 

Программа адаптации помогает поддержать уровень активности,
целенаправленности нового сотрудника, решить развитие его потен-
циала. В настоящее время многими компаниями эффективно исполь-
зуется программа адаптации молодых специалистов, в процессе
которой происходит безболезненное вхождение нового сотрудника в
сложившийся коллектив [3]. Большая часть молодых специалистов по
туризму с первых же дней испытывают трудности в установлении
взаимоотношений с руководством и коллегами.

Учитывая эти трудности, уместно предложить в туристских фир-
мах внедрить программу адаптации молодых специалистов по ту-
ризму. Для туристской фирмы будет намного выгоднее проводить
программы адаптации молодых сотрудников, чем испытывать непо-
стоянность кадров и тратить деньги на поиск, оценку и обучение
новых сотрудников.

Программа адаптации молодых специалистов предназначена для
введения единой формы процедуры адаптации во всех структурных
подразделениях компании. Указанная процедура адаптации нацелена
на обеспечение быстрого вхождения в должность нового сотрудника,
уменьшение количества возможных ошибок, связанных с включением
его в работу, формирование позитивного образа компании, уменьше-
ние дискомфорта первых дней работы, а также на оценку уровня ква-
лификации и потенциала сотрудника во время прохождения им
адаптации [3]. 

Данную программу должны знать и использовать в своей работе
генеральный директор; руководитель; сотрудники компании, назна-
чаемые наставниками молодых специалистов; сотрудники отдела пер-
сонала.

Программа адаптации молодых сотрудников состоит из двух глав-
ных частей – общей и индивидуальной. Она рассчитана на весь пе-
риод адаптации.

Общая часть предусматривает развитие общего представления о
компании, её главных направлениях деятельности, организационных
особенностях, особенностях взаимоотношений компании и работника
(порядок приёма и увольнения, заработная плата, льготы), условий
труда и т. п. В соответствии от категории принимаемого специалиста,
общая часть может быть более или менее полной. Она проводится в
течение первой недели работы сотрудника и состоит из трёх этапов.
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Индивидуальная программа включает в себя доскональное озна-
комление с деятельностью компании и оказываемыми ею услугами
(для сотрудников, которые будут напрямую взаимодействовать с
клиен тами или другими сторонними организациями). Она также
включает в себя более детальное ознакомление с должностью и спе-
цификой предстоящей работы, приобретение конкретных навыков, ко-
торые специфичны для данной должности (например, ведение
внутренней документации и т. п.).

Программа адаптации молодых специалистов в туристской фирме
также состоит из двух главных частей – индивидуальной и общей.
Общая часть состоит из трёх этапов.

На первом этапе осуществления программы проводится вступи-
тельное ориентационное собеседование. Главная задача данной про-
цедуры – сообщение новому сотруднику сведений о компании,
оказываемых ею услугах и особенностях трудовых отношений работ-
ника и компании.

Ориентационное собеседование проводится после формирования
окончательного предложения по приёму на работу и согласования
даты выхода. Вероятно также его проведение в первый день работы.
Собеседование проводит начальник (руководитель). 

Проблемы образования, устойчивого развития туризма и безопас-
ности 

Структура программы адаптации молодых специалистов в турист-
ской фирме

Главные вопросы, затрагиваемые на ориентационном собеседова-
нии.

Компания на рынке:
1. Главные виды услуг, которые оказываются компанией, ситуация

на рынке туристских услуг.
2. Сильные стороны компании в сопоставлении с конкурентами,

основной круг клиентов.
3. Методы и формы работы.
4. Общая оценка позиции компании на рынке, долгосрочные и

ближайшие цели развития.
Компания изнутри:
1. История развития.
2. Основные подразделения и содержание их деятельности.
3. Руководство компании, разграничение полномочий, порядок вы-

работки решений.
Второй этап реализации общей части программы адаптации – лич-
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ное ознакомление с фирмой и её сотрудниками. После утверждения
всех нужных документов при приёме на работу проводится представ-
ление сотрудника персоналу компании и показ главных помещений
офиса. На этом этапе также проходит общее ознакомление с рабочим
местом, показывается оснащение, рабочий стол, места хранения до-
кументов, методической литературы и других рабочих материалов об-
щего пользования. Кроме этого, проводится инструктаж по
использованию технических средств (АТС, персональный компью-
тер). Указанный этап проводится руководителем.

Третий этап – назначение наставника. Для молодых специалистов
с небольшим опытом работы в должности (или без опыта работы)
назна чается наставник.  В период прохождения новым сотрудником
испытательного срока наставник планирует, сопровождает и оцени-
вает его работу.  Сотрудник ежемесячно (еженедельно) представляет
наставнику отчёты о работе, проделанной в соответствии с индиви-
дуальным планом. Наставник оценивает работу и передает руководи-
телю отчёт. При этом важно уделить особое внимание пси -
хологической совместимости наставника и нового сотрудника.

Индивидуальная программа адаптации определяется руководите-
лем, согласуется с наставником. Она делится на четыре части.

Первая часть – ориентационное собеседование с наставником.
Оно проводится наставником, возможно в присутствии руководителя
организации. Собеседование проводится в свободной форме в рабо-
чем порядке в течение первой недели работы. Наставник объясняет
задачи и требования к работе, отвечает на вопросы и рассматривает
пожелания нового сотрудника.

Вторая часть – вхождение в должность. План вхождения в долж-
ность рассчитан на первый месяц работы со дня приёма и состав-
ляется наставником по окончании первой недели работы

Третья часть – оценка работы в должности. План оценки работы
в должности рассчитан на оставшийся период адаптации. В этой
части оценивается соответствие сотрудника занимаемой должности,
его профессиональные знания, уровень исполнительской дисцип-
лины, потенциал и возможности дальнейшего роста.

Четвертая часть – подведение итогов. На этом этапе делаются вы-
воды об успешности процесса адаптации.

Адаптация молодого специалиста – это долгий процесс. Его про-
должительность и успех зависят не только от личностных качеств ра-
ботника, но и от того, насколько удачно проводились адаптационные
мероприятия непосредственным наставником, руководителем. 
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Главной особенностью туристского продукта, отличающей его, в
первую очередь, от промышленных товаров, является широкое уча-
стие людей в производственном процессе. Следственно, человеческий
фактор оказывает сильное влияние на его неоднородность и качество
[6, 7].

Персонал в индустрии туризма является одним из основных ре-
сурсов конкурентных преимуществ организации, и, следственно, ка-
чество обслуживания в туристских организациях зависит от
сознательности и мастерства их служащих. Удовлетворение клиента
в сфере обслуживания достигается также вежливостью и отзывчи-
востью персонала [8].

Таким образом, эффективное управление людьми (адаптацией)
становится одной из главнейших функций туристской организации.
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Исламский взгляд на проблему вредных привычек

Islamic sight at a problem of bad habits

abstract: Article is devoted to one of the most serious and actual prob-
lems of the present - a problem of bad habits: narcotic, glue sniffing, alco-
hol, and also the use of tobacco and various stupefying substances. This
problem is actual all over the world. In the given article, the modern view
on a problem of the use and prevention of bad habits is considered in a
foreshortening of Islamic outlook that gives a special urgency and impor-
tance to this problem. In respect of struggle against dependence on bad
habits search of various ways, including possibilities of Moslem doctrine
of Islam is necessary.

Key words: Islam, religion, bad habits, alcoholism, the narcotic, stu-
pefying substances, Moslem, globalization, problem, morals, mental health.

Ислам, который на протяжении веков исповедуют миллиарды
людей во всем мире, входит в тройку влиятельных религий, авторитет
которых возрастает изо дня в день. Исламская религия играет важную
роль в формировании духовных ценностей и национальных культур
мусульманских народов. Ислам – это образ жизни и его духовные
принципы направлены, прежде всего, на формирование моральных
ценностей и оздоровление общества. Ислам базируется на принципах
морали, основу которого составляют такие понятия, как халал (дозво-
ленное), честность, справедливость, вера, истина, уважение и др. Ос-
новными догматами ислама человечество руководствуется ежедневно.

Проблема употребления вредных привычек характерна для всего
мира, и, в частности, для Азербайджана.

В свете исламской морали употребление алкоголя, наркотических,
токсических и других одурманивающих средств, считается грехом.

Употребление спиртных напитков является преступлением кате-
гории хадда. Известно, что алкоголь наносит вред человеку: его ра-
зуму, телу, религии и жизни. Он разрушает семейный уклад, неся горе
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его домочадцам, а также угрозу обществу, как в материальном, так и
в духовно-нравственном плане.

Во времена джахилийи арабы очень сильно увлекались вином и
устраивали попойки. Это пристрастие к вину отражено в их языке, в
котором вино имеет около ста названий, и в их поэзии, которая воздает
хвалу вину, кубкам и застольям. Чтобы искоренить это распростра-
нившееся зло в обществе, Ислам избрал мудрый метод, запрещая его
поэтапно. Вначале Аллах разъяснил людям, что в нем греха больше,
чем пользы. Затем Он предписал не вставать на намаз в состоянии
опьянения. И, наконец, Аллах ниспосылает аяты в суре «Аль-Маида»,
где полностью запрещает хамр: «О вы, которые уверовали! Опьяняю-
щий напиток, майсир, [жертвоприношения] на каменных жертвенни-
ках [и гадание] по стрелам – скверные деяния [внушаемые] шайтаном.
Сторонитесь этого, может быть, вы преуспеете. Воистину, шайтан при
помощи вина и майсира хочет посеять между вами вражду и нена-
висть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Прекратите ли
вы?» (Коран, 5:90,91). В этих аятах Аллах запрещает алкоголь и азарт-
ные игры, поставив их в ряд с жертвенниками и стрелами (используе-
мыми для языческих гаданий), и объявляет их риджесом (мерзость,
скверна), а также относит их к деяниям Сатаны. Ислам призывает ве-
рующих воздерживаться от этих деяний, и в этом – путь к успеху.

В этой связи необходимо отметить, что о вреде алкоголя известно
всему миру и, некоторые страны Европы, а также бывший Советский
Союз и современная Россия пытались запретить или же ограничить
употребление алкоголя. Но, как обычно бывает, запрет усиливает же-
лание. Ислам добился успеха в этом благодаря чёткой позиции – за-
прещении алкоголя и всего, что способствует его потреблению.

Мусульманину не позволяется принимать алкоголь ни в большом,
ни в малом количестве, ни под каким предлогом, будь то продажа или
покупка, подарок или производство. Ему не разрешается продавать
его или держать дома, подавать на праздниках и по другим случаям,
предлагать гостям из немусульман, а также смешивать с пищей и
питьем. Ислам запрещает принимать вино даже в болезни. Пророк
(Мир ему) произнес: «Это не лекарство, а болезнь».[1,s.80].  Он также
сказал: «Аллах ниспослал болезни и лекарства, создав для каждой бо-
лезни свое лекарство, и лечитесь им. И не лечитесь запретным
(харам)» [2]. Как объяснял имам Ибн Кайим запрещение чего-либо
означает, что необходимо воздерживаться и отдаляться от этого про-
дукта всевозможными способами. Если брать запретное в качестве
лекарства, оно становится желанным и необходимым, а это противо-
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речит предписаниям Законодателя. Ибн Кайим обращает внимание на
психологическую сторону вопроса, говоря: «Важным моментом для
излечения больного является его вера в эффективность данного ле-
карства и в то, что Аллах даст через него ему Свое благословенное
излечение. В сознании мусульманина запретное несовместимо с по-
нятиями пользы и благодати, и он не может воспринимать запретное
лекарство. Чем богобоязненнее человек, тем отвратительнее ему это
лекарство и эффект для него от его применения будет обратным» [3,
s.115-116].

Вместе с тем шариат предусматривает исключительные случаи.
Если для спасения жизни человека понадобился хамр, либо то, что
включает его в состав лекарства, и нет ему замены, тогда необходимо,
чтобы квалифицированный и богобоязненный врач дал добро на при-
менение этого лекарства, так как шариатские правила предусматри-
вают снисхождение. Однако это разрешение должно быть
максимально ограничено: «Если же кто-нибудь будет вынужден
съесть [вышеупомянутое] без умысла, не будучи нечестивцем и пре-
ступающим [предписание], то воистину, твой Господь – Прощающий,
Милосердный!» (Коран, 6:145).

Наряду со спиртными напитками, недозволенными считаются
наркотики и одурманивающие вещества. Необходимо добавить то, что
мусульманскому населению религия запрещала употребление только
спиртных напитков, а запрет на применение наркотических средств
отсутствовал, несмотря на то, что наркосодержащие растения (мак,
опиум, конопля), применявшиеся медицине и быту, были известны на
Востоке с древних времен. И даже в священной книге для мусульман
Коране, которая является основой ислама, по поводу наркомании
ничего не говорится. Наряду с этим, мусульманские религиозные ис-
точники утверждают, что всякое одурманивающее средство называ-
ется по-арабски хамр и полностью запрещено мусульманам. «Аллах
проклял хамр и тех, кто производит его, и тех, для кого он произво-
дится, и тех, кто употребляет его, и тех, кто подает его, и тех, кто
носит его, и тех, кому его приносят, и тех, кто продает его, и тех, кто
покупает его» (Тирмизи)… Мусульмане не могут войти в состояние
вуду, находясь под воздействием наркотика или алкоголя, а также пре-
бывая в полубесчувственном состоянии и рассеянии ума; слово «ха-
мара» означает «скрытый», «покрытый» или «укрытый»… «Всякое
одурманивающее средство – хамр, и всякое одурманивающее средство
запретно» (Муслим). «Хамр –это то, что затуманивает разум». Эти
слова, высказанные Умаром Ибн аль-Хаттабом с минбара Пророка
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(Мир ему), дают определение слову хамр и рассеивают все вопросы
и сомнения вокруг его понимания. Все, что перекрывает разум и вы-
водит человека из нормального состояния, является харамом, запре-
щенным Аллахом и Его Посланником до Судного Дня. Наркотики
типа гашиша, кокаина, опиума и им подобных, искажают нормальное
восприятие окружающего мира, делая близкое – далеким, а далекое –
близким. Человек под наркотическим воздействием теряет контроль
над собой и находится в иллюзорном мире. Такой человек отключа-
ется от всего: самого себя, своей религии и бытия. Это не только по-
рождает физическую вялость, нервное расстройство и ухудшение
здоровья, но и падение духа, морали, воли, чувства долга. В итоге
увлечение наркотиками превращает человека в больного члена обще-
ства. Более того, склонность к употреблению наркотиков приводит к
разрушению семьи и толкает человека на преступление в погоне за
приобретением зелья.

Во все времена мусульманские законоведы единодушно запре-
щали подобные мерзости. Одним из выдающихся законоведов был
Шейх-уль-ислам Ибн Таймийа, сказавший: «Гашиш независимо от
того, вызывает опьянение или нет, запретен… Грешные люди курят
его, так как находят, что он вызывает восторг и наслаждение, эффект,
подобный опьянению алкоголем. Тогда как вино делает человека,
пьющего его буйным и вздорным, гашиш вызывает вялость и апатию,
более того, его курение расстраивает разум и изменяет нрав, вызывает
постыдные влечения. Это большее зло, чем пьянство. Согласно ша-
риатскому правилу, запретные действия, совершаемые с вожделением,
такие, как употребление вина и прелюбодеяние, подлежат наказанию.
Гашиш является вожделением для наркомана, от которого ему трудно
отказаться. Запрещающие тексты Корана и сунны относятся как к нар-
котикам, так и к другим подобным вещам» [4, s.262].

Принципы и догматы Ислама полностью оправданы современной
медициной, которая однозначно определила наличие в составе алко-
гольных и наркотических средств ядовитых веществ, их негативное
влияние на мыслительный процесс, познавательные способности, па-
мять, интеллект и др. Кроме того, лечение алкогольной, наркотиче-
ской и табачной зависимостей стали целью научных исследований
ученых различных направлений. Нет такого заболевания, течение ко-
торого не ухудшилось бы от употребления алкоголя. Нет такого органа
у человека, который бы не страдал от приема спиртного. Но больше
и тяжелее всех страдает мозг. Если концентрацию алкоголя принять
за единицу, то в печени она будет 1,4; в спинномозговой жидкости –
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1,5; в головном мозге – 1,75 [5]. 
По данным ВОЗ, каждый пятый человек в СНГ умирает от упо-

требления алкоголя. Всего в мире около 320 тысяч человек в возрасте
от 15 до 29 лет погибают от употребления алкоголя, что составляет
9% от числа всех смертей в этой возрастной категории, говорится в
опубликованном организацией докладе по глобальной проблеме упо-
требления человеком алкогольных напитков.     

Согласно данным министерства здравоохранения и Республикан-
ского наркологического диспансера, алкоголизм в Азербайджане мо-
лодеет. В настоящее время официально насчитывается 19765
алкоголиков, подавляющее большинство из них составляет трудоспо-
собное мужское население в возрасте 40-59 лет (16033 чел.) [6]. Упо-
требление наркотиков неизбежно приводит к параличу мозга, а также
всех жизненно важных систем. Её справедливо называют «Белой
смертью», чумой века. По официальным данным в мире насчитыва-
ется 210 млн. наркоманов. В Азербайджане официальная статистика
приближается к цифре 28000. Но, естественно эти цифры не отра-
жают существующей реальной ситуации в силу ряда причин и, таким
образом, разрыв между официальной и неофициальной статистикой
насчитывается в десятки раз. В Азербайджане с 1996 года Указом по-
койного Президента, Общенационального лидера Азербайджана Гей-
дара Алиева проблема наркомании и незаконного оборота наркотиков
возведена в ранг государственной, общенациональной проблемы. И,
в соответствии с этим, на борьбу с наркоманией мобилизованы все
структуры государства и общества, включая неправительственные ор-
ганизации.  Этот процесс происходит также при участии различных
Международных структур и Всемирных Организаций.  Пресекается
наркотрафик, незаконные посевы наркосодержащих растений, конт-
рабанда наркотиков, осуществляется непрерывный и профессиональ-
ный контроль за лекарственными препаратами, а также ряд других
мероприятий. Во всех случаях пристрастие к алкоголю, наркомании
подрывает морально-нравственные устои человека как субъекта об-
щества, приводит к физической и умственной деградации, духовной
бедности, разрушает семьи, приводит к потере работоспособности,
безработице, распущенности, а нередко – невостребованности и бро-
дяжничеству. В средних и высших учебных заведениях республики
систематически проводятся антинаркотические профилактические
мероприятия и пропаганда здорового образа жизни по линии психо-
логического и медицинского просвещения.

Ограничению наркопристрастия в Азербайджане во многом спо-
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собствует наличие ментальных особенностей (менталитет – обще-
принятая научная категория, отражающая национальное своеобразие
культуры (присущий ей тип сознания, образ жизни, традицию и т.д.).
Одним из элементов ментального образа жизни является синдром
стыдливости, не предание огласке негативных сторон жизни. Мен-
тальный образ жизни азербайджанцев немыслим без чувства стыда:
оно контролирует их нравственное поведение и удерживает в лоне
традиции, не позволяет им выходить за пределы допустимого образа
жизни. 

При разработке профилактических антиалкогольных и антинар-
котических мероприятий ученые всех направлений для придания
большей убедительности, помимо прямых научных доводов, опи-
раются также на базовые религиозные ценности.

Что касается здорового образа жизни, то надо отметить, что общее
правило исламского шариата гласит, что мусульманину запрещено
есть и пить все, что может привести к мгновенной и постепенной
смерти, например яды и вещества, наносящие вред здоровью. Также
запрещено есть и пить в больших количествах то, что в таких коли-
чествах приводит к болезни. Поскольку мусульманин не принадлежит
самому себе, он часть своей религии и своей умы, то его жизнь, здо-
ровье, имущество и все остальное, что Аллах даровал ему, дано в силу
доверия, оказанного ему Господом, доверия, которым он не должен
пренебрегать. Всевышний Аллах говорит: «И не убивайте самих себя;
поистине Аллах к вам милосерден» (Коран, 4:29). Он также подчер-
кивает: «…и не ввергайте себя собственными руками в гибель…»
(Коран, 2:195). В этой связи необходимо отметить вредное влияние
табакокурения. Курение табака вредит здоровью, он запрещен
(харам), особенно это касается того, кому курение противопоказано
врачом. Доказано, что никотин поражает нервную систему, органы
дыхания, чувств, пищеварения, кровеносную систему, вызывает ра-
ковые, нервно-психические и ряд других заболеваний. Его действие
проявляется в снижении способности красных кровяных клеток
усваивать кислород из воздуха и транспортировать его к клеткам тела.
Окись углерода, воздействуя на кожу курильщика, делает ее бледной
и вялой. Угарный разтабачного дыма и выхлопных газов автомобиля
– это одно и то же вещество с одинаковой химической формулой –
СО. Только табачный дым содержит в четыре раза больше токсичных
веществ, чем выхлопной газ автомобиля. Если даже не брать во вни-
мание вред здоровью, курение есть напрасная растрата средств, от ко-
торой нет пользы в религии и в мирских делах. Тем более, что, как и
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любая другая страсть, курение сопровождается демоническим воз-
действием. Известно, что первоначально никотин использовался кол-
дунами и шаманами в мистических целях. Так для приведения себя в
состояние транса индийские и африканские колдуны, кроме ряда нар-
котических средств, использовали и курение. Например, в храме
Будды медиумы нередко выполняли действия, напоминающие шаман-
ские: перед прорицанием они с помощью крепкого табака с различ-
ными примесями и специально приготовленного одурманивающего
снадобья доводили себя до состояния транса [7, s.371-372]. Также из-
вестно, что сибирские шаманы перед камланием употребляют нарко-
тические вещества, куда как обязательный и основной компонент
входит табак. «Шаман затягивался трубкой. Это означало, что шаман
запасся «кормом» для духа-покровителя и духов-помощников. Пред-
полагалось, что шаманские духи вселяются в шамана, и будут пи-
таться дымом» [8, s.33]. С течением времени мистическое назначение
табака утратилось, курить стали для получения удовольствия. Но не-
зависимо от того, понимали это любители табака или нет, оккультная
мистическая подоснова курения осталась. Пророк (Мир ему!) запре-
тил расточительность. Этот запрет подталкивает человека на рацио-
нальную трату средств, которые необходимы для обеспечения себя
или своей семьи.

По приблизительным подсчетам, в Азербайджане курящим яв-
ляется каждый четвертый, т.е. почти 2 млн.человек. Азербайджан в
последнем рейтинге ВОЗ занимает 85-е, а по числу сигарет на душу
населения – 22-е место. По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, в XX веке от курения умерло более 100 млн.человек, а в
XXI веке этот показатель должен достигнуть 1 миллиарда [9]. Как от-
метила эксперт Азербайджанской независимой ассоциации здраво-
охранения Марзия Агаярова, несмотря на разъяснительные
антитабачные кампании, а также законодательный запрет рекламы та-
бачных изделий в общественных местах и СМИ, число курящих про-
должает расти. Эксперт заметила, что в отличие от ряда стран,
включая страны Европейского союза, Россию, США, Китай, Японию,
Индонезию, в Азербайджане среди курильщиков заметно преобла-
дают мужчины. «В стране существует точка зрения на курение как на
атрибут “настоящего мужчины”, что способствует распространению
этой вредной привычки среди подростков», — отметила она [10].

Сейчас, в эпоху глобализации, как никогда возросла необходи-
мость в религиозных ценностях исламской религии, основывающихся
на высоких духовных ценностях, преследующих благородную цель –
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воспитание нравственности, психически и морально здорового поко-
ления людей, достойных граждан своей страны. Употребление вред-
ных привычек противоречит духовности, менталитету, моральным
принципам и нравственным ценностям азербайджанского народа, ве-
ками формировавших моральные устои общества.  И поэтому борьба
с вредными привычками – это борьба за здоровый образ жизни, за
наше настоящее и будущее.
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abstract: The article has been devoted to the regulation of interna-
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Beynəlxalq hava hüququ – hava məkanının hüquqi statusu və ondan
istifadə rejimi ilə bağlı dövlətlərarası münasibətləri nizama salan
beynəlxalq-hüquqi normaların məcmusuna deyilir. Beynəlxalq hava
hüququnun tətbiq sahəsindən danışarkən nəzərə almaq lazımdır ki, hava
məkanı (dünya okeanının səviyyəsindən kosmik fəzanın sərhədinə qədər
olan sahə) iki növə – dövlətlərin quru və su ərazisi üzərində yerləşən suv-
eren hava məkanına və dövlət sərhədlərinin hüdudlarından kənarda
yerləşən açıq hava məkanına ayrılır. Dövlətin hava məkanının hüquqi re-
jimi milli qanunvericilik ilə nizama salınır. Lakin dövlət bu zaman
beynəlxalq hava əlaqələrinə aid olan öz beynəlxalq öhdəliklərini mütləq
nəzərə almalıdır.

Beynəlxalq hava hüququnun əsas mənbəyi beynəlxalq müqavilələrdir.
Bu sahədə ilk çoxtərəfli müqavilə 1919-cu il Paris Konvensiyası olmuşdur.
Hava naviqasiyası haqqında Paris Konvensiyasının (1919-cu il) –mad -
də lə rində beynəlxalq hava hüququ üzrə ilk qüvvəyə minən və dövlətlərin
onların əraziləri üzərində hava məkanları hüdudlarında tam və müstəsna
suverenliyi prinsipini təsbit edən hüquqi sənədin normalarından bəhs edilir.
Bu prinsipdən irəli gələn normaya görə, dövlətin hava məkanı xarici uçan
aparatların uçuşu üçün müstəsna olaraq icazə qaydasında (hava əlaqələri
haqqında müqavilə formasında və ya uçuş üçün birdəfəlik icazə və i. a.)
istifadə oluna bilər.

Beynəlxalq hava hüququnun ən mühüm sənədlərindən olan
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Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında 1944-cü il Çikaqo Kon ven si ya -
sın da (3) da hava gəmisinə hava ilə qarşılıqlı təsir hesabına atmosferdə
qalan uçan aparat kimi tərif verilir. Məlum olduğu kimi, 1967-ci ildə
BMAT bu tərifi dəqiqləşdirərək əlavə etdi ki, havanın müqaviməti havanın
yer səthindən əks olunmasından başqa bir şey deyil. Bununla da, hava
gəmisi anlayışından hava yastığı üzərində olan aparatlar anlayışı
kənarlaşdırıldı.

Beynəlxalq hava hüququnda hava daşımalarına aid «Varşava sistemi»
adlanan sənədlər geniş normativ-hüquqi massiv təşkil edir. Bu sistemin
təməlində Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası
üçün Konvensiya (1929-cu il) (6) durur. Beynəlxalq hava daşımalarına aid
qaydaların unifikasiyası məsələsində 04.11.2003-cü ildə qüvvəyə minən
və iştirakçı - dövlətlər üçün 1929-cu il Varşava Konvensiyasını əvəz edən
Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün 1999-
cu il Monreal Konvensiyası1 prioritet əhəmiyyətə malik oldu.

Konvensiya daşyıcının qeyri-məhdud məsuliyyət riski daşıması prin-
sipini təsbit etdi. Bu Konvensiyanın müddəalarının müqayisəli təhlili
göstərir ki, daşıyıcının əvvəllər «Varşava sistemi» ilə müəyyən edilən
müdafiəsi, «istehlakçının» müdafiəsinə çevrilib. Bu zaman qeyd edilir ki,
Monreal Konvensiyasına daxil edilən «istehlakçı» (consumer) termini
«sərnişin» anlayışından genişdir.

Son illərdə dövlətlərin hava fəaliyyətini və hüquqi münasibətlərini
tənzimləyən mühüm beynəlxalq-hüquqi aktlar arasında Beynəlxalq hava
daşımalarına aid bəzi qaydalarının unifikasiyası üçün Monreal
Konvensiyası (1999-cu il) xüsusilə diqqətəlayiqdir. Bu Konvensiya, bir-
inci, beynəlxalq hava xətlərində aviadaşıyıcının məsuliyyətinin vahid və
daha əsaslı hüquqi rejiminin yaradılmasını, ikinci, artıq özünün tükənmə
səviyyəsinə çatsa da, hələ də fəaliyyət göstərən «Varşava sistemi»nin əvəz
olunmasını nəzərdə tutur.

Y.M.Kolosovun fikrincə, sonuncu Monreal Konvensiyasının qəbul
edilməsinin əsas səbəbləri arasında beynəlxalq hava daşımalarını həyata
keçirən aviaşirkətlərlə münasibətdə əvvəllər nümayiş etdirilən əsaslanmış,
özünü, ilk növbədə, sərnişinin həyat və sağlamlığına zərər vurulmasına
görə aviadaşıyıcının məsuliyyətinin o qədər də yüksək səviyyədə olma -
masında büruzə verən özünəməxsus, lakin səciyyəvi proteksionizm də
vardır. Bu Konvensiyanın beynəlxalq-hüquqi əhəmiyyəti, birinci,
beynəlxalq hava daşımalarının hüquqi tənzimlənməsi və həyata keçirilmə -
si nin son onilliklər ərzində toplanmış geniş pozitiv təcrübəsini ehtiva
edərək, faktiki, belə sərnişin və yük daşımalarının vahid aktla
tənzimlənməsi ənənəsini bərpa etməsindədir. İkinci, yeni Konvensiyanın
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qəbulu beynəlxalq hava nəqliyyatı inkişaf etdikcə və möhkəmləndikcə,
aviadaşıyıcının məsuliyyətinin tənzimlənməsində prioritetlər zərərin
zərərçəkənə xüsusən tam şəkildə ödənilməsi üçün (məsələn, aviasiya
hadisələri zamanı) daha sərt təminatların bərqərar edilməsi istiqamətində
dəyişdiyini göstərir.

Bundan əlavə, beynəlxalq mülki aviasiyanın fəaliyyətinə qeyri-qanuni
müdaxilə aktları ilə mübarizə məsələlərinə həsr olunmuş konvensiyaları,
habelə ikitərəfli sazişləri göstərmək olar (məsələn, Azərbaycan Res pub li -
ka sının Rusiya Federasiyası ilə 1993-cü ildə bağladığı Hava əlaqəsi
haqqında Saziş).

Beynəlxalq hava hüququ sahəsində beynəlxalq adətlər öz əhəmiyyətini
saxlayır. Çikaqo Konvensiyasında iştirak etməyən dövlətlər üçün bir sıra
mühüm normalar, o cümlədən dövlətin öz hava məkanı üzərində suveren-
liyi prinsipi məhz adət “statusuna” malikdir. Bu sahədə digər adət nor ma -
la rı da mövcuddur: məsələn, dövlət, istənilən hava məkanında onun
re yestrinə daxil edilmiş hər bir hava gəmisi üzərində öz yurisdiksiyasını
saxlayır; fəlakət zamanı hava gəmisi icazə olmadan xarici dövlətin hava
ərazisinə daxil ola bilər və s.

Müasir dövrdə beynəlxalq mülki aviasiya durmadan inkişaf edir. Bu,
əsasən, hava nəqliyyatı üzrə beynəlxalq təşkilatların aktiv fəaliyyəti ilə
müşayiət edilir. Beynəlxalq təşkilatlar sistemində hava nəqliyyatı ilə
aşağıdakı təşkilatlar məşğul olur:

- Beynəlxalq Aviasiya Sığortaçıları İttifaqı – MCAC (BASİ, 1934-cü
il);

- Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı – İKAO (BMAT, 1944-cü il);
- Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası – İATA (BHNA, 1945-ci

il);
- Avropa Aviaşirkətləri Assosiasiyası – AEA (AAA, 1954-cü il);
- Avropa Mülki Aviasiya Konfransı – EKQA (AMAK, 1954-cü il);
- Avropa Hava Naviqasiya Təhlükəsizliyi Təşkilatı – Avronəzarət

(ATAT, 1960-cı il);
- Beynəlxalq Mülki Aeroportlar Assosiasiyası – İKAA (BMAA, 1962-

ci il);
- Hava Gəmiləri Sahibləri və Pilotlar Assosiasiyasının Beynəlxalq

Şurası-İAOPA (HPABŞ, 1964-cü il);
- Qərbi Avropa Aeroportları Assosiasiyası – AZEA (QAA, 1966-cı il);
- Beynəlxalq Hava Daşıyıcıları Assosiasiyası – İAKA (BHDA, 1971-

ci il);
- Aeroportlar Assosiasiyasının Əlaqələndirmə Şurası – AAKK (AAƏŞ,

1970-ci il);
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- Avropa İttifaqının Aviaşirkətlər Assosiasiyası – ACE (AİAA, 1980-
ci il) və b.

Beynəlxalq mülki aviasiyanın strateji inkişaf istiqamətləri və statistika
məsələləri üzrə metodoloji (metodik) materiallar qəbul etmək, qayda,
prosedur və tövsiyələr müəyyənləşdirmək baxımından, iki beynəlxalq
təşkilatın fəaliyyəti daha önəmlidir. Həmin təşkilatlara aşağıdakılar aiddir:

- İKaO — Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (International Civil
Avation Organization) – BMAT. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı
(İKAO–BMAT) “Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında” Çikaqo
Konvensiyasına müvafiq olaraq, 1944-cü il dekabrın 7-də yaradılmışdır.
Lakin təşkilatın əsl təsis olunma (yaranma) vaxtı 1947-ci ilə təsadüf edir
(Çikaqo Konvensiyası ratifikasiya olunduqdan sonra). O, öz hüquqi sta-
tusuna görə beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatdır. BMAT-a üzv olmaq
üçün müvafiq dövlət BMT-nin razılığını almalıdır. Onun iqamətgahı
Kanadanın Monreal şəhərində yerləşir. Təşkilatın 200-ə yaxın üzvü vardır.
Keçmiş SSRİ 1970-ci ildən onun üzvü idi. BMAT 1947-ci ilin
oktyabrından EKOSOS (İqtisadi və Sosial Şura) çərçivəsində BMT-nin xü-
susi təşkilatı (agentliyi) kimi tanınır.

Bu təşkilat ümümdünya hava nəqliyyatının dövlətlərarası səviyyədə,
çoxtərəfli qaydada tənzimlənməsini həyata keçirən əsas beynəlxalq qurum-
dur. Beynəlxalq hava naviqasiyasının prinsiplərini işləyib hazırlamaq,
beynəlxalq hava nəqliyyatının inkişafına və planlaşdırılmasına kömək
etmək, hava trasları və aeroportların inkişafına təsir göstərmək, dünya ölkə
və xalqlarının təhlükəsiz, müntəzəm və qənaətcil (əlverişli) hava
nəqliyyatına olan tələbatını təmin etmək onun məqsədini təşkil edir.

- İaTa— Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası(International Air
Transport Association) – BHNA. Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı
Assosiasiyası (İATA–BHNA) BMAT-ı təsis edən 1944-cü il Çikaqo
Konvensiyası imzalandıqdan sonra 19 aprel 1945-ci il tarixində Kubanın
Havana şəhərində yaranmışdır. Assosiasiya 1919-cu ildə Haaqada əsası
qoyulmuş Beynəlxalq Hava Daşımaları Assosiasiyasının, faktiki olaraq,
hüquqi varisidir. O, qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Assosiasiyanın dünyanın 130 dövlətindən 230 üzvü vardır. Onlardan
202-si həqiqi üzvlər sayılır. BHNA-nın iqamətgahı Monreal şəhərində
yerləşir.

BHNA özündə müntəzəm surətdə kommersiya aviadaşımalarını həyata
keçirən aviaşirkətləri birləşdirir. İstənilən aviaşirkət BHNA-nın həqiqi üzvü
ola bilər, bu şərtlə ki, o, BHNA-ya üzvü olan dövlətin bayrağı altında
müntəzəm beynəlxalq daşımalar həyata keçirmiş olsun. Öz ölkəsinin daxili
(yerli) müntəzəm xətlərində işləyən aviaşirkətlər məşvərətçi səslə BHNA-
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nın üzvü ola bilər.
Göstərilən təşkilatlardan hər biri müəyyən çoxillik təcrübəyə malikdir.

Beynəlxalq hava hüququnun prinsipləri
Beynəlxalq hava hüququnun aşağıdakı prinsipləri vardır:
a) öz hava məkanı üzərində dövlətin tam və müstəsna suverenliyi.

Dövlət suveren hava məkanından əcnəbi uçuş aparatları yalnız icazə
qaydasında istifadə edə bilər. Bu icazə ya müvafiq dövlətlərarası
müqavilədə təsbit oluna bilər, ya da dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən
birdəfəlik uçuş üçün verilə bilər.

Dövlətlər, habelə qarşılıqlı əsasda öz hava məkanından müəyyən
razılaşdırılmış vəzifələrin həlli üçün istifadə edə bilərlər. Buna misal olaraq,
24 mart 1992-ci il tarixdə ATƏT çərçivəsində imzalanmış Açıq səma
haqqında Müqaviləni gösrtərmək olar. Açıq dəniz rejimi iştirakçı
dövlətlərin ərazisindəki hərbi fəaliyyət haqqında məlumat əldə etmək
məqsədi ilə bu ərazilərin üzərindən müşahidə uçuşlarının həyata
keçirilməsi üçün müəyyən olunur. Bunun üçün iştirakçı dövlətlərin birində
qeydiyyatdan keçmiş və xüsusi avadanlıqla təchiz olunmuş təyyarələrdən
istifadə edilir. Müqavilədə hər bir iştirakçı dövlət üçün nəzərdə tutulmuş
müşahidə uçuşlarının sayı müəyyən edilmişdir.

Müşahidə uçuşları istənilən müntəzəm hava uçuşları üzərində
üstünlüyə malikdir. Belə uçuşlar nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar
Müqavilənin bütün iştirakçılarına təqdim olunur. Dövlət ərazi hüdudlarında
uçuş zamanı və ya bu ərazidə olarkən, əcnəbi hava gəmiləri həmin dövlətin
müəyyən etdiyi müvafiq qanun və qaydalara ciddi surətdə riayət etməlidir.
Bununla belə, dövlət öz hava məkanından elə istifadə etməlidir ki, bu
zaman başqa dövlətlərin hüquq və qanuni mənafelərinə zərər dəyməsin.

Sözü gedən prinsipə müvafiq olaraq, hər bir dövlət öz hava məkanında
beynəlxalq uçuşların marşrutlarını və lazım olduqda, belə uçuşlar üçün
qadağan zonaları təyin edir, habelə radiorabitə və uçuşların
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı qaydalar müəyyən edir.
“Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında” Qanunun 9-cu
maddəsində göstərilir ki, “hava gəmiləri Azərbaycan Respublikasının
dövlət sərhədini… xüsusi ayrılmış hava uçuş dəhlizləri vasitəsi ilə keçirlər.
Hava dəhlizlərindən kənarda Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin
üzərindən uçub keçməyə yalnız Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli
orqanlarının xüsusi icazəsi ilə yol verilir”.

Əcnəbi hava gəmilərinə, onların ekipajına və dövlətə gələn və ya onu
tərk edən sərnişinlərə həmin dövlətdə mövcud olan pasport, gömrük, san-
itar və digər qaydalar şamil edilir.
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b) açıq hava məkanında uçuş azadlığı.
Bu prinsipə görə, istənilən dövlətin uçuş aparatları açıq (beynəlxalq)

hava məkanında müvafiq beynəlxalq-hüquqi normalara, xüsusilə, İKAO
tərəfindən müəyyən olunmuş standartlara əməl etmək şərtilə, maneəsiz
uçuşlar həyata keçirmək hüququna malikdir. Beynəlxalq hava məkanında
olduğu müddətdə bütün hava gəmiləri yalnız qeydiyyatda olduğu dövlətin
yurisdiksiyasına tabe olur. Hər hansı başqa bir dövlətin hakimiyyəti bu
hava gəmisinə şamil edilmir və onun uçuşuna müdaxilə edə bilməz.

c) beynəlxalq mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.
Bu prinsipdən dövlətlər üçün iki başlıca vəzifə irəli gəlir: 1) aviasiya

texnikasının, hava limanlarının, köməkçi xidmətlərin və hava
marşrutlarının texniki etibarlılığını təmin etmək üzrə tədbirlər görmək; 2)
mülki aviasiyanın fəaliyyətinə qeyri-qanuni müdaxilə aktları ilə mübarizə
aparmaq.

Birinci vəzifənin həyata keçirilməsində İKAO böyük rol oynayır. Bu
təşkilat çərçivəsində dövlətlər mütəmadi olaraq, hava gəmilərinin uçuşa
yararlığı; uçuş və texniki heyətin lazımi peşə hazırlığı; rabitə sistemləri və
aeronaviqasiya xəritələri; hava limanlarının və enmə meydançalarının
xarakteristikası və aviasiyanın təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün digər
məsələlərə aid beynəlxalq reqlamentlər işləyib hazırlayırlar.

İkinci vəzifənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlətlər beynəlxalq
müqavilələr bağlayır və beynəlxalq mülki aviasiya üçün təhlükə törədən
cinayət əməlləri ilə mübarizənin beynəlxalq-hüquqi və dövlətdaxili va si -
tə lərini müəyyən edirlər. Bu sahədə üç əsas universal müqavilə möv cud -
dur: Hava gəmisində törədilən hüquq pozuntuları və bəzi digər aktlar
haqqında 1963-cü il Tokio Konvensiyası; Hava gəmilərinin qeyri-qanuni
ələ keçirilməsi ilə mübarizə haqqında 1970-ci il Haaqa Konvensiyası və
Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyi əleyhinə yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla
mübarizə haqqında 1971-ci il Monreal Konvensiyası. Tokio Konvensiyası
hava gəmisində törədilən istənilən cinayətlərə tətbiq olunur. Haaqa Kon -
ven siyasına görə, uçuşda olan hava gəmisində şəxs o halda cinayət törətmiş
sayılır ki, o: “a) qeyri-qanuni olaraq, zorakılıq yolu ilə və ya zorakılıq tətbiq
edilməsi ilə hədələməklə və yaxud istənilən digər formada qorxutma yolu
ilə bu hava gəmisini ələ keçirir və ya onun üzərində nəzarət həyata keçirir,
yaxud istənilən belə bir hərəkət törətməyə cəhd edir və ya b) istənilən belə
bir əməlin törədilməsində və ya törədilməyə cəhd edilməsində iştirakçı
kimi çıxış edir” (1-ci maddə). Monreal Konvensiyası beynəlxalq mülki avi-
asiya üçün təhlükəli olan cinayət əməllərinin siyahısını genişləndirmişdir.
Konvensiyanın 1-ci maddəsinə əsasən, aşağıdakı əməllərin birini qeyri-qa-
nuni və törətmiş şəxs cinayət etmiş sayılır:
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a) uçuşda olan hava gəmisindəki şəxsə qarşı zorakılıq aktı törədilməsi,
əgər bu akt həmin hava gəmisini təhlükəyə məruz qoyarsa;

b) istismarda olan hava gəmisinin məhv edilməsi və ya hava gəmisinə,
onu sıradan çıxaran və ya uçuş zamanı onu təhlükəyə məruz qoya bilən
zədə yetirilməsi;

c) istismarda olan hava gəmisinə hər hansı bir üsulla qurğu və ya
maddə qoyulması və ya buna gətirib çıxara bilən müəyyən hərəkətlər
edilməsi, əgər bu qurğu və ya maddə həmin hava gəmisini dağıda və ya
onu sıradan çıxara bilərsə və yaxud onu uçuş zamanı təhlükəyə məruz qoya
bilən zədə yetirə bilərsə;

ç) aeronaviqasiya avadanlığının məhv edilməsi və zədələnməsi və
yaxud onun istismarına müdaxilə edilməsi, əgər istənilən belə bir akt
uçuşda olan hava gəmisini təhlükəyə məruz qoya bilərsə;

d) bilərəkdən yalan məlumatlar verilməsi, əgər bu, uçuşda olan hava
gəmisini təhlükəyə məruz qoya bilərsə.

Göstərilən maddənin 2-ci hissəsinə görə, yuxarıda sadalanan
cinayətlərdən hər hansı birini törətməyə cəhd edən və ya istənilən belə bir
cinayətin törədilməsində iştirakçı kimi çıxış edən hər hansı bir şəxs də
cinayət törətmiş sayılır.

Hava məkanındakı uçuşların təsnifatı
Hava məkanındakı uçuşların aşağıdakı növləri vardır:
1. Bir dövlətin ərazisindən başqa dövlətin ərazisinə. Bu uçuşlar da öz

növbəsində bir neçə cür olur: a) iki dövlətin sərhədini ani kəsib keçməklə
həmsərhəd dövlətə uçuşlar; b) açıq dəniz rayonunu kəsib keçməklə; c)
üçüncü dövlətin ərazisindən tranzit (enmədən) uçub keçməklə; ç)
beynəlxalq boğazlardan və ya arxipelaq sularından tranzit uçub keçməklə.

2. Açıq dəniz rayonundan və ya Antarktidadan xarici dövlətlərin
ərazisinə və geriyə;

3. Açıq dənizin bir rayonundan və ya Antarktidadan açıq dənizin digər
rayonuna, beynəlxalq boğazlardan və ya arxipelaq sularından tranzit uçub
keçməklə;

4. Açıq dəniz və ya Antarktida hüdudlarında, beynəlxalq boğazlardan
və ya arxipelaq sularından tranzit uçub keçmədən;

5. Hava gəmisinin qeydiyyatda olduğu (gəmini istismar edən) dövlətin
ərazisindən açıq dənizə və ya Antarktikaya və geriyə (balıq ehtiyatlarının
kəşfiyyatı, elmi tədqiqatlar aparılması məqsədilə və s.);

6. Hava gəmisinin qeydiyyatda olduğu (gəmini istismar edən) dövlətin
ərazisinin bir hissəsindən digər hissəsinə, xarici dövlətin ərazisini tranzit
uçub keçməklə (məsələn, ABŞ-in mərkəzi hissəsindən Kanadadan
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keçməklə Alyaskaya);
7. Hava gəmisinin qeydiyyatda olduğu (gəmini istismar edən) dövlətin

ərazisinin bir hissəsindən digər hissəsinə, beynəlxalq boğazlardan və ya
arxipelaq sularından tranzit uçub keçmədən;

8. Bir dövlətin hüdudlarında daxili uçuşlar (həmin ölkənin milli
hüququnun subyektləri tərəfindən və onun ərazisi çərçivəsində məhdud
məqsədlərlə həyata keçirilən uçuşlar). Özü-özlüyündə digər dövlətin hava
məkanında uçuş beynəlxalq uçuş sayıla bilməz. Söhbət yalnız o uçuşdan
gedə bilər ki, onun başlanması və ya başa çatması xarici dövlətin ərazisində
baş verir. Uçuş bütövlükdə (onun bir mərhələsi yox) bir dövlətin içərisində
planlaşdırılıbsa, bu daxili uçuş hesab olunur.

“Hava azadlıqları” (kommersiya hüquqları)
Kommersiya xarakterli beynəlxalq hava uçuşları müəyyən hüquqlar

əsasında həyata keçirilir. Bu hüquqlar aşağıdakılardır:
1) müəyyən dövlətin ərazisi üzərindən, onun razılığı əsasında tranzit

(yerə enmədən) uçub keçmək hüququ;
2) göstərilən tranzit uçuşu qeyri-kommersiya məqsədləri ilə yerə

enməklə yerinə yetirmək hüququ (yanacaq doldurmaq, təmir və s. üçün);
3) xarici dövlətin ərazisində sərnişinləri düşürmək və hava gəmisinin

qeydiyyatda olduğu dövlətdə götürülmüş baqajı, yükləri və poçtu
boşaltmaq hüququ;

4) bundan əvvəlki “hava azadlığı”na oxşar olan, amma əks istiqamətdə
(xarici dövlətin ərazisindən öz ərazisinə) həyata keçirilən hüquq;

5) xarici dövlətin ərazisində sərnişinləri düşürmək, həmin dövlətin
ərazisində yükləri və poçtu boşaltmaq və habelə onları istənilən üçüncü
ölkədən və ya istənilən üçüncü ölkəyə daşımaq üçün götürmək hüququ.

Yuxarıda göstərilənlərdən başqa, daha iki “hava azadlığı” mövcuddur:
1) öz ərazisindən keçməklə, üçüncü ölkələr arasında hava daşımaları

həyata keçirmək hüququ;
2) öz ərazisindən keçməməklə, üçüncü ölkələr arasında hava daşımaları

həyata keçirmək hüququ.

Mülki aviasiya sahəsində beynəlxalq təşkilatlar
Beynəlxalq mülki aviasiya sahəsində ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilat

1947-ci ildə fəaliyyət göstərən və hazırda 188 üzvü olan İKAO-dur.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, İKAO 1944-cü il Çikaqo Konvensiyasının II
hissəsi əsasında yaradılmışdır. Onun başlıca məqsədi bütün dünyada
beynəlxalq mülki aviasiyanın təhlükəsiz inkişafını təmin etmək, bütün bu
məsələlərdə beynəlxalq əməkdaşlığı təşkil etmək və əlaqələndirməkdən
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ibarətdir. İKAO aşağıdakı struktura malikdir: Assambleya (bütün üzv-
dövlətlərin təmsil olunduğu orqan; üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
toplanır); Şura (Assambleya tərəfindən seçilən 33 dövlətin təmsil olunduğu
daimi orqan; ona prezident rəhbərlik edir; sessiyaları, adətən, ildə üç dəfə
keçirilir); Aeronaviqasiya komissiyası; Avianəqliyyat komitəsi; Hüquqi
komitə; Katiblik (ona Təşkilatın baş icraçı vəzifəli şəxsi olan Baş katib
rəhbərlik edir) və s.

Avropa mülki aviasiya konfransı (EKAK). 1954-cü ildə təsis
olunmuşdur. Qərbi Avropa ölkələrinin iştirak etdiyi bu təşkilat Avropa hava
nəqliyyatının problemlərini öyrənir və iştirakçı dövlətlərin bu sahədə
fəaliyyətini əlaqələndirir. Tövsiyə xarakterli qərarlar çıxarır. İKAO ilə sıx
əlaqə saxlayır. Əsas orqanları Plenar komissiya (ali orqan) və
Əlaqələndirmə komitəsidir (icra orqanı).

Aeronaviqasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə Avropa
təşkilatı (Avronəzarət). 1960-cı ildə xüsusi konvensiya əsasında təsis
olunmuşdur. Təşkilatın başlıca məqsədi mülki və hərbi hava gəmilərinin
uçuşlarının təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Ali orqanı Aeronaviqasiyanın
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə Daimi komissiyadır. İcra orqanı
Aeronaviqasiyanın təhlükəsizliyi üzrə Agentlik adlanır; bu orqanda bütün
üzv-dövlətlər (Almaniya, Belçika, Böyük Britaniya, Lüksemburq, Nider-
land və Fransa) təmsil olunmuşdur. Bundan əlavə, Avronəzarət
çərçivəsində arbitraj məhkəməsi mövcuddur. Məhkəmə iştirakçı dövlətlər
arasında, habelə dövlətlərlə Təşkilat arasında ortaya çıxan mübahisələri
həll edir; məhkəmənin qərarı qətidir və onlardan şikayət verilə bilməz.

Afrika mülki aviasiya komissiyası (AFKAK). 1969-cu ildə təsis
olunmuşdur. Hazırda 32 üzvü vardır. Aşağıdakı məqsədləri vardır: regional
aeronaviqasiya xidməti planlarını hazırlamaq; hava nəqliyyatı sahəsində
üzv-dövlətlərin siyasətinin inteqrasiyasına dəstək vermək; İKAO-nun stan-
dart və tövsiyələrinin regionda tətbiqinə yardım etmək və s. Tövsiyə xarak-
terli qərarlar çıxarır. Əsas orqanları Plenar sessiya (ali orqan) və AFKAK-ın
Bürosudur (icra orqanı).

Afrikada və Madaqaskarda aeronaviqasiyanın təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi üzrə Agentlik (ASENKA).1959-cu ildə yaradılmışdır.
Hazırda 12 üzvü vardır. Məqsədi üzv-dövlətlərin əraziləri üzərində
müntəzəm və təhlükəsiz uçuşlar təmin etməkdən ibarətdir. Agentlik üzv-
dövlətlərə zəruri məlumatlar verir, hava nəqliyyatına nəzarət edir, uçuşları
idarə edir və s. Bu məqsədlə onun xidmətindən istifadə etməyə razı olan
istənilən dövlətlə müvafiq sazişlər bağlaya bilər. Ali orqanı İnzibati şuradır;
Şuranın qərarı qəbul edildiyi andan üzv-dövlətlər üçün məcburi qüvvəyə
malikdir.
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Latın Amerikası mülki aviasiya komissiyası (LAKAK). 1973-cü ildə
yaradılmışdır. Başlıca məqsədi üzv-dövlətlərin hava nəqliyyatının
fəaliyyətini əlaqələndirməkdən ibarətdir. Ali orqanı Assambleyadır;
Assambleyanın qətnamə və tövsiyələri üzv-dövlətlər tərəfindən
bəyənildikdən sonra məcburi qüvvəyə malik olur. İcra komitəsi icra orqanı
kimi LAKAK-ın cari fəaliyyətini təmin edir.

Aeronaviqasiya xidməti üzrə Mərkəzi Amerika korporasiyası
(KOKESNA). 1960-cı ildə təsis olunmuşdur. Sözü gedən sahədə yeganə
beynəlxalq təşkilatdır ki, regionun dövlətlərinin əraziləri üzərində hava
nəqliyyatının idarə edilməsini bilavasitə təmin edir. Öz xidmətlərini
Təşkilat nəinki üzv-dövlətlərə, habelə müvafiq kontraktlar əsasında onların
hüquqi və fiziki şəxslərinə də təklif edir. Təşkilatın verdiyi təlimatlar uçuş
aparatlarının komandirləri üçün məcburidir. Ali orqanı üzv-dövlətlərin
nümayəndələrindən ibarət İnzibati şuradır; Şuranın qərarı bilavasitə icra
olunur.

Ərəb dövlətlərinin mülki aviasiya şurası (KAKAS). 1965-ci ildə əsası
qoyulmuşdur. 20 üzvü vardır. İldə bir dəfə sessiyaları keçirilir. Başlıca
fəaliyyəti əlaqələndirmə, təcrübə mübadiləsi, beynəlxalq standartların və
İKAO-nun təcrübəsinin öyrənilməsi, müvafiq elmi tədqiqatların təşkili ilə
bağlıdır. Texniki və kadr hazırlığı sahəsində üzv-dövlətlərə yardım göstərir.
Habelə mülki aviasiyanın fəaliyyəti ilə əlaqədar üzv-dövlətlər arasında
yaranan mübahisə və ixtilafları nizamlamaq hüququna malikdir.
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abstract: The relevance of this article lies in the fact that Azerbaijan,
which was located on the boundary of Europe and Asia, which took place
on the territory of the Great Silk Road, has always been noted for its toler-
ance, layering of different faiths and cultures. These qualities can also be
seen in Naphtalan. Along with this, naphthalan acquired international fame
thanks to its spas and therapeutic Naphtalan oil. In one word, Naphtalan
as one of the regions of Azerbaijan is very interesting from the point of
view of the tourist industry.
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Первое упоминание об азербайджанской нефти в письменных ис-
точниках относится к римскому историку IV века до н.э. Амиану Мар-
целину. Поскольку она добывалась в древнем государстве
Азербайджана – Мидии, то и называлась «мидийским маслом». Ан-
тичные авторы сообщают, что греки, персы и другие народы исполь-
зовали горящую нефть во время воин. Применялась нефть для
горения в лампах – «чыраг», как смазочное средство. Древние жители
Азербайджана использовали нефть для покрытия крыш, жилых домов
(кир).

Важное место в азербайджанской нефтяной летописи занимает
город Нафталан [1, с.5].

Нафталан – город курорт, который находится в северо-западной
части Азербайджана. Расстояние от Баку составляет порядка 340 км.
Нафталан находится в предгорьях малого Кавказа, на берегу одно-
именной реки. Численность населения составляет 10 тыс. человек. В
силу географической обстановки здесь царит благоприятный, умерен-
ный, климат.

Однако основная задача города Нафталана состоит в том, что здесь
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добывается нафталан – знаменитая целебная нефть, обладающая чу-
дотворными свойствами. Первые сведения о нефти Нафталана дают
источники античных авторов – «отец истории», родоначальник исто-
рических знаний, греческий ученый Геродот в своём трактате «исто-
рия», констатирует факт о лечебных принципах нафталановой нефти,
Плутарх в «жизнеописаниях»  информирует нас об этой нефти, вы-
дающийся поэт и мыслитель, эпохи ренессанса Низами Гянджеви в
знаменитой «Хамсэ» («Пятерице») упоминает о чудодейственных
свойствах этой нефти. Сведения об уникальной нефти Нафталана
имеются также у известного путешественника Марко Поло. Уже на-
чиная с начала ХХ века город Нафталан приобретает славу бальнео-
логического курорта мирового масштаба. В период русско-японской
войны в ранцах японских солдат в тюбиках была в нафталановая
нефть, которая использовалась, в первую очередь, при ожогах [2, с.7].

Имеются различные версии и гипотезы об этимологии и топониме
слова «Нафталан». Среди них самым веским пожалуй и аргументи-
рованным является то, что это слово образовано от тюркских «neft»
(нефть) и «alan» (покупающий) [3, с.9].

Популярна и легенда об открытии этого места. Как известнo, через
территорию проходил не менее легендарный «Великий Шёлковый
путь». По преданию, когда-то через нынешний Нафталан транзитом
проходил торговый караванный путь. Верблюды – «корабли пустынь»,
груженные всевозможными товарами, проделывали долгий и слож-
ный путь. Говорят, что однажды в одном из караванов стал недомогать
верблюд. Погонщик каравана решил оставить приболевшее животное
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и достичь цели без него, каково же было удивление людей, сопровож-
дающих караван тогда, когда, возвращаясь обратно они увидели того
своего верблюда совершенно выздоровевшим и готовым продолжить
дорогу совместно с другими животными [4, с.15].

Все это, конечно же заинтересовало «караванбаши» и его сопле-
менников, и они решили проследить за этим верблюдом, эта казалась
бы мистическая история распалась после того, как очевидцы увидели,
что их безобидное животное купается в одном из многочисленных
мутных озёр. Люди обнаружили на дне этой воды маслянистую жид-
кость поняв, что именно она стала причиной исцеления больного
верблюда. 

Вскоре люди сами убедились в целебных свойствах этой чёрной
мази. Весть о волшебных исцелениях донеслась до дальних мест. И
сюда потянулись те, которые уже потеряли надежду на выздоровле-
ние. 

Ссылаясь на архивные данные, можно сделать вывод о том, что
вплоть до отмены так называемой откупной системы 1872 года на-
фталановая нефть добывалась механическим способом из колодцев
[3, с.21].

Нам известно, что в XIX веке в Азербайджане, в различных ре-
гионах возникают немецкие поселения. Одним из представителей
Германии был немецкий инженер Э.И.Егер. Он как предприимчивый

и дальновидный человек,
купил земли с месторожде-
ниями этой лечебной нефти.
Егер построил небольшие ма-
нуфактуры, кото рые стали
вести производство мази из
наф талана под названием «На-
фталан» и «Кожелон». Вскоре
рынками для сбыта этого це-
лебного сырья стали такие
страны, как Германия, Аме-
рика, Голландия, Япония, Рос-
сия, Англия. На практике
нафталан употребляют для за-
живления ран, для лечения
таких заболеваний как экзема,
себорея, псориаз, ожогов, при
болях ревматизма, лечение
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опорно-двигательного аппарата, обладает противовоспалительным
действием и т.д. [4, с.16].

Месторождения нафталана с установлением Советской Власти в
Азербайджане стало монополией государства. С началом Первой Ми-
ровой войны 1914 году Егер был вынужден покинуть Азербайджан.
Рецепт приготовления препаратов из нафталана, изобретённого не-
мецким специалистом, державшего под секретом, был утерян. 

Однако, в конце 20-х в начале 30-х годов прошлого столетия на-
чинается восстановление былой славы Нафталана. Согласно стати-
стическим данным Нафталан за время 1920-1932 годов посетил 3 тыс.
человек [5, с.19].

Проблемами Нафталана занимались как в республиканском, так и
на всесоюзном уровнях. Научно-исследовательские институты разра-
батывали новые методы нафталана с научной точки зрения. 

Начиная с 1933 года (по другим данным с 1935 года) сдан в экс-
плуатацию общесоюзный санаторий Нафталан. После некоторого
спада, наблюдавшегося в 90 гг. Нафталан восстанавливает свою быв-
шую известность.  В настоящее время в Нафталане функционируют
два современных отеля «Rixos» и «Чинар». В них отдыхают и прохо-
дят курс лечения гости из многих стран СНГ [5, с.11].

По утверждению специалистов, Нафталан – это жидкость густой
концентрации черно-коричневого цвета со специфическим запахом.
Он имеет сложный химический состав. Основным средством является
нафтеновые углеводороды. Внешне нафталан представляет собой
жидкость трёх цветов: густого темно-коричневого, золотисто-жёлтого,
и совершенно прозрачного. Очищенный Нафталан не раздражает сли-
зистые оболочки. Использованная нефть проходя фильтрацию после
очистки состава от дополнительных примесей остаётся в установке,
восстанавливает свои лечебные свойства, затем подаётся на повторное
использование. 

Нафталанотерапия в результате комплексного санаторно-курорт-
ного лечения вместе с такими компонентами, как массаж, лечебная
физкультура, позволяет достичь лучших результатов. Большим эф-
фектом в комплексном лечении обладают йодисто-бромные ванны,
которые оказывают значительное действие на тканевой обмен.

Немаловажное значение имеют и климатические условия Нафта-
лана, позволяющие принимать пациентов в круглый год [5, с.11].

В городе Нафталан находится единственный в мире музей «Ко-
стылей». После прохождения курса лечения, люди, которые не могли
передвигаться без помощи костылей, возвращались домой самостоя-
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тельно.
Таким образом Нафталан как самобытное место, в контексте гео-

графического, климатического, а главное – лечебного отношений
имеет большое значение в структуре туризма. В разработке туристи-
ческих маршрутов, однозначно, учитывается специфика нафталано-
вой нефти. С этой точки зрения, традиционная нефтяная стратегия
Азербайджана составляет синтез с набирающей темпы инфраструк-
туры туризма. 
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əshabi-Kəhf  azərbaycan turizminin ən görkəmli
məkanlarından biridir

ashabi-Kahf is one of the most spectacular places
of azerbaijan tourism

abstract: This article is about one of the historical monuments of
Azerbaijan. Ashabi-Kahf, which means “cave people” in Arabic, is located
approximately 15 km. away from the city of Nakhchivan, between Ilandagh
and Nahajir natural cave sanctuary. There is information in the ancient re-
ligious literature, as well as in Koran that the place with same name existed
in the territory of Minor Asia or Palestine.

Key words: Nakhchivan, Ashabi-Kahf, cave, sanctuary.

Naxçıvan vilayəti  və Naxçıvan şəhəri gözəl memarlıq abidələri, tarixi
tikililəri, əraziləri, nəhəng qalaları, türbələri ilə həmişə dünya səy yah -
larının, tarixçilərinin,  elm və mədəniyyət xadimlərinin diqqətini özünə
cəlb etmişdir. Dünya şöhrətli memar Əbu Bəkr oğlu Əcəmi Naxçıvaninin
əli və dühası ilə XII əsrdə yaratdığı Möminə xatun, Gülüstan, Yusif Küseyir
türbələri Azərbaycan və Yaxın Şərq memarlığında “Naxçıvan Memarlıq
Məktəbi” kimi dünyada şöhrət tapmış və daim turizmin  ən gözəl
məkanlarından bir olmuşdur. 

Naxçıvanın qədim abidələri sırasında  Qaratəpə deyilən yerdə “Oğlan
qala”, Babək rayonunda “Çal xan qala”, Ordubadda Gəmi qaya,
Naxçıvanda “Köhnə Qala” və oradakı Nuh Nəbinin qəbri və başqa yerləri
misal göstərmək olar.Bu tarixi yerlər sırasında çox qədim tarixə malik olan,
adı Qurani-Kərimdə zikr olunan, klassiklərimizin əsərlərində öz əksini
tapan, müqəddəs ziyarətgahlarımızdan olan Əshabi-kəhfin xususi yeri və
əhəmiyyəti vardır. Bu yer Azərbaycan turizminin ən görkəmli yerlərindən
biridir. 

Əshabi-kəhf dağı və burada yerləşən mağara Naxçıvan şəhərindən 15
km. aralı, dəniz səviyyəsindən 1665 m. yüksəklikdə İlan dağ ilə Nəhəcir
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dağı arasında yerləşir. Qövsvari  şəkildə olan bu dağın şimal yamacları
sıldırımlı, cənub yamacları   isə tədricən alçalır. Bu günbəzvari, böyuk və
içərisi geniş mağara  ona bir əzəmət, bir qeyri-adi görkəm verir. Bu mağara
hələ min illər bundan əvvəlki insanları da özünə cəlb etmişdir. Bu
mağarada özünəməxsus əlverişli mikroiqlim, xüsusi hava cərəyanı, təbii
su mənbəyi və ətraf yerlərdən seçilən yaşıl bitki örtüyü, daşlar üzərində
bitən ağaclar vardır.

Əshabi-kəhf dünya əhəmiyyətli təbii, tarixi abidə olub dünya
səyyahlarının  üzünə açıq  olmuşdur. Hələ qədim zamanlardan da bura
müqəddəs bir ziyarətgah sayılmışdır. Gürcüstandan, Şərq ölkələrindən,
xüsusilə İrandan, Türkiyədən hər il buraya yüzlərlə zəvvar ziyarətə gəlir.
Sovet hakimiyyəti illərində Əshabi-kəhfi ziyarət etməyə gələnlərə
qadağalar qoyulsa da, təqiblər, cəzalar tətbiq edilsə də insanlar buraya
gecələr, gizli yollarla gəlib niyyətlərini etmiş, qurbanlar kəsmiş, dualar
oxumuşlar. Müstəqilliyimizin ilk dövründə  Ulu Öndərimiz Heydər
Əliyevin tapşırığı ilə bura geniş, rahat  yol salınmış, məscid və körpü
tikilmiş, abadlaşdırılmış, zəvvarlar üçün əlverişli şərait yaradılmış və bura
əsil ziyarətgaha çevrilmişdir.

Ümumiyyətlə, bəzi araşdırıcılar mağaranı İspaniyada, bəziləri Kiçik
Asiyada, bəziləri Misir və s. yerlərdə axtarırlar.

Böyük türk  alimi Fəxrəddin Razi belə deyir: «Doğrusu, «Əshabi-
Kəhf»in nə zamanını, nə yerini ağıla gətirə bilməyə imkan yoxdur».

Fransızların «Qrand» Ensiklopediyasında «Sert Dormans»-«Yeddi
yatmışlar» adı ilə bu hadisənin tarixiliyi, baş verdiyi ərazi barədə məlumat
vardır.

Mağaranın yeri haqqındakı anlaşılmazlıqları nəql edən Əbu Həyyan
belə deyir: «Bu mağara Rumda deyildi, Şamda deyildi, İspaniyada, Qranta
tərəfində Lose ismində yerdə bir mağara vardır ki, içində ölülər və
bərabərində çürümüş bir köpək vardır. Ölülərin çoxunun ətləri tökülmüş,
bəzisinin əti vücudunda sımsıx yapışmışdır. Çox əsrlər keçmiş, biz bunların
nə olduğunu bilmirik. İnsanlar isə bunların «Əshabi-Kəhf» olduğunu
sanırlar».

Mağarada ölülərin uzun müddət çürümədən qalması fikrinə Əbdürrəşid
Əl-Bakuvidə də rast gəlirik. Diqqət yetirmək lazımdır ki, rəvayətin
Naxçıvan variantında meyitlərin qalmasından yox, mağaraya sığınanların
qeyb olmalarından söhbət gedir. 

Əldə olunmuş çox saylı mənbələrdən demək olar ki, başlıca diqqət
Türkiyə ərazisindəki, həmçinin digər ölkələrdəki «Əshabi-Kəhf»lərə
yönəldilir. «Qurani-Kərim»in təfsirlərində də əsasən Anadoludaki «Əshabi-
Kəhf»dən bəhs olunur.
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“Əshabi-kəhf” haqqında, əsasən, eyni məzmunlu müxtəlif rəvayətlər
vardır. Bir Naxçıvan rəvayətində deyilir ki, qədim zamanlarda Araz çayının
kənarında Dərə Şam yaxınlığında (Naxçıvan şəhəri ərazisində) gözəl bir
məkan varmış. Bura “Ölən şəhər” deyirmişlər.(”Ölən şəhər”in qalıqları,
şəhərin böyuk məzarlığı, buradakı iri təbii başdaşıları bu günədək
qalmaqdadır). Bu şəhər zalım hökmdar Dağyanusun (və ya Dağ Yunisin)
şəhəri imiş. Onun xalqa zülmü həddini aşmış, özünü  Allah elan etmiş və
yalnız ona ibadət etməyi tələb etmişdi. Tək Tanrının varlığına  inanan 6
nəfər gənc saray adamı isə bütpərəst Dağyanusa öz etirazlarını bildirmiş,
onun Allah olmadığını, yeri, göyü yaradanın tək Allah olduğunu və yalnız
ona ibadət edəcəklərini demişdilər. Həmin 6 nəfər  gənc  buna  etiraz  edib
saraydan çıxmışlar. 

Gənclər saraydan çıxıb gedərkən Allahdan kömək istəmiş, onları
kafirlərin bəlasından, düşmənlərin təhlükəsindən qorumasın istəmişlər.
“Kəhf” surəsində bu barədə deyilir:.. “Ey Rəbbimiz! Bizə öz dərgahından
mərhəmət bəxş et və işimizə fərəc ver! (Bizi kafirlərin bəlasından,
düşmənlərin təhlükəsindən qoru, bizə ruzi verib doğru yola yönəlt !)”-
demişdilər [10-cu ayə, 1 s 263]. 

Rəvayətə görə Dağyanusun Allahlığına etiraz edən gənclərin içərisində
yaşca böyüyü olan və Dağyanusun vəziri olan Təmlixa, onun qardaşı Müs-
lina və daha dörd nəfər gənc- Məksəlina, Mərnuş, Debərnuş, Sazənuş qaçıb
mağaraya üz tuturlar. Dağyanus isə qoşunu ilə altı nəfər gənci axtarmağa
başlayır. Dağyanusun adamları Gənclərə yaxınlaşdıqca Allahın hökmü  ilə
dağ aralanır, onlar da orada əmələ gəlmiş mağarada gizlənirlər. Beləliklə
gənclər gündüzlər gizlənir, gecələr isə yol gedirlər. Yolda bir çobana rast
gəlirlər. Çobanın adı Keşef Tatayyuş idi. Çoban bu gənclərin məramını
bildikdən conra  onlara yalvarır ki, onu da öz dəstələrinə qəbul etsinlər.
Çünki o da tək Allaha inanır, ona ibadət edir və Dağyanusun zülmündən
baş götürüb dağlara getmək istəyir. Çobanı öz dəstələrinə qəbul edirlər.
Nəhayət gənclər dağ başında bir mağaraya sığınırlar. Allahı sevən  bu
mömin bəndələr Dağ başındakı mağaraya girirlər. Çox yorğun
olduqlarından mağarada yuxuya gedirlər. 

Allah bu əziz bəndələrinə hər cür qayğı göstərmiş, torpaq üzərində
çürüməmələri üçün  onları vaxtaşırı sağa-sola çevirmişdir. Surənin 18-ci
ayəsində belə deyilir: “(Gözlərı açıq olduğu üçün) onlar yuxuda ikən sən
onları oyaq sanardın. (Torpağın rütubəti bədənlərini çürütməsin deyə)Biz
onları sağa-sola çevirirdik. Onların iti də iki əlini (qabaq pəncələrini)
mağaranın astanasına uzadıb yatmışdı. Əgər sən onları (bu vəziyyətdə)
görsəydin, yəqin ki, səni dəhşət bürüyər və (qorxudan) dönüb qaçardın”
[18-ci surə, 1 s 264] .
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Qurani-Kərimdə göstərilir ki, Əshabi-kəhfin - mağara dostlarının bu
mağarada nə qədər, neçə il yatması ancaq  Allah – Taalaya məlumdur.
Quranda göstərilir ki, biz onları bir daha oyatdıq ki, öz aralarında sorğu-
sual edələr, bir-birindən hal-əhval tutalar. Onlardan biri soruşur ki,
mağarada nə qədər yatdınız? Yoldaşları cavab verir ki, bir gün, yaxud bir
gündən də az. Rəbbimiz daha yaxşı bilir yatdığımız müddəti. Surənin 25-
ci ayəsində göstərilir ki, onlar mağarada üç yüz il qaldılar, doqquz il də
üstəlik. Burada üç yüz il Günəş, üç yüz doqquz il isə Ay təqvimi ilə
götürülmüşdür. “(Ya Məhəmməd!) De ki: “Onların nə qədər qaldıqlarını
Allah daha yaxşı bilir. Göylərin və yerin qeybini bilmək ancaq Ona
məxsusdur. O hər şeyi necə gözəl görür, necə də yaxşı eşidir!” [26-cı ayə,
1 s 266]. Xalq arasında yayılmış rəvayətlərə görə bəziləri deyir ki, mağara
sahibləri bu mağarada 700 il, digərləri deyir ki, 300 il, bəziləri 309 il
yatmışlar. 

Yuxudan oyanmış mağara dostları aclıq hiss edir və yemək almaq üçün
şəhərə adam göndərməyi lazım bilirlər. Dağyanusun hakimiyyətdə
olduğunu güman etdiklərinə görə məsləhət görürlər ki, gedən adam çox
ehtiyatlı olsun “... Doğrusu onlar sizi ələ keçirsələr ya sizi daş qalaq edəcək,
ya da öz dinlərinə döndərəcəklər. Belə olacağı təqdirdə, siz (nə dünyada,
nə də axirətdə nicat tapa bilməzsiniz” [20-ci ayə, 1 s 265].

Çörək almaq üçün şəhərə Təmlixa gedir. Çörək alarkən Dağyanusun
dövründən qalma gümüş pulu verərkən çörəkçi onun xəzinə tapdığını
güman edir və ona deyir: - Tapdığın xəzinənin yarısını mənə verməsən,
şəhər hakiminin yanına aparacağam. Təmlixa onu inandırmağa çalışır ki,
o və yoldaşları dünən yatıb bu gün ayılmışlar, ac olduqları üçün çörək
almağa gəlmişdir, yoldaşları onu mağarada gəzləyirlər. Çörəkçi onun uzun
saçlarını, uzanmış saqqalı və dırnaqlarını görüb ona inanmır və şəhər haki-
minin yanına aparır. Şəhərin hökmdarı Təmlixa ilə birlikdə mağaraya gəlir.
Təmlixa hökmdardan icazə alıb mağaraya əvvəlcə girir,  əhvalatı
yoldaşlarına  danışır. Onlar da 309 il mağarada yatdıqlarına inanır və bunu
Allahın möcüzəsi hesab edirlər. Mağara sahibləri  Allaha yalvarırlar ki,
onları Allahın dərgahına qovuşdursun və əbədi dünyaya aparsın. Allah da
onların arzularını yerinə yetirir. Beləliklə mağaranın girəcəyində, sol
tərəfdə “Yeddi kimsənə” deyilən yerdə qeybə çəkilmişlər. Bir müddətdən
sonra hökmdarın adamları mağaraya daxil olarkən orada heç kəsi
görmürlər. Yalnız mağara divarlarında 7 şəxsin daşlara həkk olunmuş əksini
görürlər.

Qeybə çəkilənlərin 7 nəfər olması, 7 rəqəmin müqəddəs sayılması ilə
bağlı inamın izini qədim şumer dastanı «Bilqamıs»da da görürürük:

Divar bişmiş kərpicdən bərk hörülüb başa-baş
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Yeddi müdrikmi qoyub qalanın himinə daş?
Buradakı «yeddi müdrik» yeddi müqəddəs kimi də işlədilir. Dastanda

uzun müddət yatma süjetinə rast gəlirik. Bilqamıs əbədi həyat üçün
Utnapiştinin yanına getdikdən sonra onu yuxu tutur. 7 gün yatır.

«Kitabi-Dədə Qorqud»da oğuz igidləri 7 gün yatırlar və buna «kiçik
ölüm» deyirlər.

Qeyd edək ki, türk ədəbiyyatında yeddi yatmışların «Bilqamıs»dakı
yeddi müdiriklərlə qarşılaşdırılmalarına rast gəlinir.

Bir çox təfsirçilər və tarixçilər Əshabi-kəhfin, xristianlıqdan əvvəl,
bəziləri   Həzrəti-İsadan həmən sonra, bəziləri də daha qədim tarixə malik
olduğunu söyləyirlər. XI əsrin böyük loğmanı, alimi Əbu Əli İbn Sina yazır
ki, Aristotel Allaha tapınan bir toplumun başına gələn hadisədən bəhs edir
ki, bu, «Əshabi-Kəhf»dəkilərə bənzəyir. Deməli, «Əshabi-Kəhf» hadisəsi
hələ eramızdan əvvəlki dövrə də məlum olmuşdur. Belə ki, burada
xristianlıqdan əvvəlki Təktanrıçılıq dövründən bəhs olunur. Xüsusən,
türklər islam və xristianlıqdan çox əvvəl Təktanrıçı olmaqla, Göy Tanrıya
inanmışlar. Lakin türkün bir qövmü uzun olmayan bir müddətcə Təktanrını
unudub, kafir oldu. Xüsusən Qara xanın zamanında bu məsələ daha da
kəskinləşir. Lakin onun oğlu Oğuz xan böyüdükdən sonra atasının yerinə
keçir və ölkədə yenidən Təktanrıçılığı hakim edir. Əbdülqazi Bahadur
Xanın məlumatından aydın olur ki, Oğuz xan təqribən bizdən dörd min il
əvvəl yaşamışdır.Oğuzlar Qafqazda Təktanrıçılıq ideyasını yaymış və ona
əməl etmişlər.

“Naxçıvan ensiklopediyası”nda yazılır ki, Əshabi-kəhf adlı
ziyarətgahın “eyniadlı yerin Kiçik Asiya və ya Fələstin ərazisində olması
haqqında... məlumat var” [3 s 154]. Lakin, təfsirçilər, tədqiqatçılar mağara
insanlarının yuxuya getdikləri mağaranın yerini dəqiq göstərə bilməmişlər. 

Naxçıvandakı «Əshabi-Kəhf» və onunla bağlı hadisələr lazımınca
araşdırılmamışdır. Çap olunan materiallar isə daha çox rəvayəti, dini və
mifik mətnləri əhatə edir.

Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev hələ Sovet hakimiyyəti
illərində xalqımızın dininə, inanclarına hörmət bəsləmiş və müqəddəs
yerlərə qayğı göstərmişdir. Bu qayğı, müstəqillik dövrümüzdə də davam
etmişdir. Onun 1998-ci ildə «Əshabi-Kəhf»in abadlaşdırılması və bərpa
edilməsi barədə göstəriş verməsi, xalqımızın dininə və tarixinə göstərilən
qayğının bariz nümunəsidir. Bu gün«Əshabi-Kəhf» tarixi abidəsi və
ziyarətgahı yenidən qurulmuş, burada məscid tikilmiş, yol çəkilmiş,
zəvvarlar üçün, səyyahlar  üçün  hər cür şərait yaradılmışdır.

Əshabi –Kəhf Azərbaycan turizminin ən görkəmli  abidələrindən biri
olaraq səyahətçilərin  böyük maraq göstərdiyi  müqəddəs məkandır.  
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Məqalə yazma qaydaları

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

2.  Məqalənin adı mətnin ortasında məqalənin yazıldığı dildə və ingilis
dilində yazılmalıdır (məqalə ingilis dilində yazıldığı təqdirdə, onun adı
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

3.  Məqalənin 50-100 kəlmədən ibarət ingiliscə xülasəsi (abstract) və 5-
10 kəlmədən ibarət açar sözləri (key words) olmalıdır.

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

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

6.  Paraqraflar: “o” cm aralıqda; sətirarası: “tək” olmalıdır.
7.  Ədəbiyyat siyahısının tərtibi qaydaları barədə nümunələr:
a)  kitab: Abid Tahirli. Bütün türklərin tərcümanı. Bakı, 2011, s. 193
b)  arxiv: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi (ARDA), f. 3172,

s.1, i. 2, v. 39
c)  qəzet: “Azərbaycan” qəzeti, 1997, 9 iyun
d)  internet: http://jurnal.meclis.gov.az/news.php?id=390, (27.11.2012)
8.  Sitat gətirmə qaydaları: ədəbiyyat siyahısındakı ədəbiyyatın sıra sayı,

əsərdən gətirilən sitatın səhifəsi göstərilməlidir. nümunə: [5, s. 23]
9.   Məqalə 5-12 səhifə həcmində olmalıdır.
10. Məqalələr redaksiyanın aşağıdakı elektron ünvanına (journal@tou-

rism.edu.az) 4 dildə (Azərbaycan, Türk, İngilis və Rus dillərində)
təqdim edilir.
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Rules for writing articles

1.  The author’s name, surname, workplace, e-mail address should be writ-
ten on right top in bold “B” and italics “I”.

2. The title of the article should be written in the middle of the text in the
language of the article and in English (if the article is written in English,
its  title should be translated into the Azerbaijan language)

3. The article should contain a summary of 50-100 words in English  (ab-
stract), and 5-10 key words. 

4.  The article should be typed in  “Times New Roman”, 12 pt.
5.  The text should be typed in Microsoft Word program (2003/2007) on

standard A4 paper with 2.5 x 2.5 cm margins on right and left sides, 1,
5 cm margins on top and foot.

6.  The paragraph space should be “0” cm and line space “1”.
7.  Guideline samples on reference entries: 
a)  the book: Abid Tahirli. The translator of all Turks. Baku, 2011, p. 193.
b)  the archive: The State Archives of the Republic of Azerbaijan (SAAR),

f. 3172, s.1, i. 2, v. 39;
c)  newspapers: “Azerbaijan” newspaper, 1997, June 9;
d)  internet: http://jurnal.meclis.gov.az/news.php?id=390, (27.11.2012)
8.  Guideline rules for quotation: the number of items in the list of literature

and the page of quotation from the works should be indicated. Example:
[5, p. 23].

9.   The article should contain of 5-12 pages.
10. The articles are presented the following e-mail address of the editorial

(journal@tourism.edu.az) in 4 languages (Azerbaijan, Turkish, English
and Russian).
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