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Ölkə turizminin inkişafı üçün rekreasiya resursları 
potensialının regionlar üzrə qiymətləndirilməsi

Evaluation of the potential of recreational resources at 
regions  with purpose of national tourism development

Оценка потенциала рекреационных ресурсов по 
регионам в целяхразвития национального туризма

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün re-
gionlar üzrə rekreasiya resursları potensialı nəzərdən keçirilir.
Həmçinin burada turizmin inkişafına təsir edən əsas faktorlar və bu
faktorların inkişafa kompleks təsirindən bəhs edilir.Müəllifin qənaə -
tinə görə ölkədə turizmin inkişafı üçün kifayət qədər zəngin rek -
reasiya resursları mövcuddur. Bununla yanaşı turizm sənayesinin
inkişafında və rekreasiya resurslarının mənimsənilməsində infra-
strukturun rolunun zəruriliyi qeyd olunur. Müəllif məqalədə Azər-
baycanın turizm sənayesinin inkişafında mövcud zəngin ehtiyatlara
əsaslanmaqla inkişafı üçün  ölkənin regionlar üzrə potensial turizm
və rekreasiya resurslarını nəzərdən keçirir və daha perspektivli is-
tiqamətləri müəyyən etməyə çalışır. Məqalədə həmçinin qeyd olunur
ki,ölkədə turizmin inkişafı təkçə regionlara maddi gəlir gətirmir, eyni
zamanda əhali öz unikal mirasını daha da qiymətləndirir və resurslar-
dan rasional istifadəyə imkanlar yaradır.

Açar sözlər: turizm potensialı, rekreasiya, rekreasiya
resursları, turizmin inkişafı

Abstract: Recreational resources potential at regions for
tourism development in Azerbaijan is highlighted in the article. Here
is also discussed the main factors that have affection on tourism de-
velopment and their complex influence on tourism at all. According
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Ölkə turizminin inkişafı üçün rekreasiya resursları 
potensialının regionlar üzrə qiymətləndirilməsi

to the author’s opinion, the country has profusion of recreational re-
sources. Besides this fact, the important role of infrastructure in
tourism industry development and usage of recreational resources is
noted. The author analyzes the tourism potential of different regions
of the country and their recreational resources based on existed abun-
dant resources in development of Azerbaijan’s tourism industry. He
tries to reveal more perspective ways of it. It is also mentioned that,
tourism development in the country does not only brings profit for
regions, but it also gives opportunities for inhabitants to value more
their unique inheritance and use resources in rational way.

Keywords: tourism potential, recreation, recreational re-
sources, tourism development

Резюме: В этой статье рассматривается потенциал рекреа-
ционных ресурсов регионов необходимый для развития туризма
Азербайджана.  Здесь также обсуждаются факторы, оказываю-
щие влияние на развитие туризма, а также об их комплексном
влиянии, в общем, на туризм. По мнению автора, в стране име-
ется вполне достаточное богатство рекреационных ресурсов.
Кроме этого, отмечается значимость инфраструктуры в разви-
тии туристской промышленности и освоении рекреационных
ресурсов. В своей статье автор рассматривает потенциал отдель-
ных регионов страны и их рекреационные ресурсы, основы -
ваясь на богатых запасах туристской промышленности
Азер  байд жана, также он старается выявить более перспектив-
ные направления. В статье отмечается, что развитие туризма в
регионах не только приносит прибыль, но и, в то же время, при-
водит к тому, что население начинает больше ценить свое уни-
кальное наследство и более рационально использовать ресурсы.

Ключевые слова: потенциал туризма, рекреация, рекреа-
ционные ресурсы, развитие туризма.

Turizm həyat üçün birinci dərəcəli tələbat növü olmasa da,
insan inkişafının və onun həyat tərzinin müəyyən sərhədləri çər çi -
və sində mövcud olur. Turizm  insan  gəlirlərinin müəyyən sə viy yə -
sin də formalaşır, onun üçün planlaşma və təminat  səviyyəsi bölgü
və gəlirlər baxımından ölçülür. Müasir dövrdə Azərbaycanda turizm
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mühiti iqtisadi inkişafla yanaşı formalaşır və inkişaf edir. Onun
maddi və maliyyə bazası, dövlətin himayəsi və idarə edilməsi ilə
bağlıdır. Beləliklə, turizm ümumi iqtisadi və sosial həyatın tərkib
hissəsi olmaqla yanaşı, onu iqtisadi sistemin, iqtisadi artımın tərkib
hissəsi kimi qəbul etmək olar.

Turizmin inkişafına əsasən iki qrup faktorlar təsir edir. Statik
və Dinamik (Sabit və Dəyişən) Birinci qrupa uzun muddət ərzində
az dəyişikliyə ugrayan  təbii coğrafi vəziyyət, təbii şərait və resurslar,
əra  zidə yerləşən obyekt və abidələr, ekoloji vəziyyəti qeyd etmək olar.

Dinamik faktorlara isə əhali ilə əlagədarsosial, iqtisadi və de -
mo  qrafik faktorlar, ölkənin daxili və xarici siyasətilə əlaqədar faktor -
lar, viza rejimi, ölkə və regiondakı qeyri stabil siyasi-iqtisadi və ziy yət,
infrastruktur, maddi texnikivə texnoloji amillər daxildir. Həm çinin
buraya turistlərin yerləşdirmə, qidalanma, əyləncə muəssi sə və va-
sitələri,nəqliyyat və kommunikaisya vasitələrini daxil etmək olar.
Butun bu faktorlar turizmin inkisafi ucun kompleks təsirə malik dir
və hər hansı neqatif faktor digərlərinə də müvafiq təsirini göstərir.

Turizm və istirahət sferasında istifadə olunan resursları elə
rekreasiya resursları da adlandirmaq olar. Buraya təbii və antropogen
geosistemlər, təbii tarixi, mədəni obyektlər daxildir. Bütün bunlar
rekreasiya fəaliyyəti üçün rahatlıq və istehlak dəyəri yaratmaqla in-
sanların rekreasiya tələbatını ödəmək üçün istifadə oluna bilər. [8]

Rekreasiya (lat. recreatio-bərpa, yenidən yaranma) sosial bio -
loji fenomen kimi insanların həyat fəaliyyətində xüsusi rol oyna-
maqla ilkin olaraq istirahət, əmək fəaliyyətindən sonra fiziki gücün
bərpası mənasını daşıyır.

Turizm sənayesinin inkişafı vərekreasiya resurslarının mən-
imsənilməsində infrastruktur zəruru şərtdir.İnfrastruktur həm turist -
lə rə həm də yerli əhaliyə xidmət edir. Ona görə də turizm
in  fra   strukturunun inkişafı ərazinin turizm baxımından mənimsənil -
məsinə kömək edir, yeni iş yerlərinin yaranmasına səbəb olur  və re-
gion əhalisinin həyat şəraitini yaxşılaşdırır.

Azərbaycanda turizmin inkişafı planlı təsərrüfat sistemində
mərkəzləşdirilmiş resurslar hesabına inkişaf etdirilirdi və planlaşma
obyekti kimi sahə statusuna tabe olunurdu. Müasir şəraitdə turizm
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sahəsi bazar tipli model əsasında inkişaf edir. Bu sahənin özünün
iqtisadi cəhətdən səmərəli və kommersiya marağına uyğun idarə
olun ması zəruriliyi meydana çıxır. Turizm mahiyyətcə istirahət və
gəzinti sferasıdır. Turizm sahəsində iqtisadi resurslar, maliyyə və-
saitləri, iş qüvvəsi və elmi cəhətdən əsaslandırılmış təşkilatı ida rə -
etmə strukturu formalaşır və inkişaf edir. Bu istiqamətdə Azər baycan
turizm sənayesinin inkişafı mövcud zəngin ehtiyatlara əsaslanır.
Ölkə iki dünya sivilizasiyasının qovşağında, Transqafqaz nəqliyyat
dəhlizinin və Böyük İpək yolunun ortasında yerləşir ki, bütün infra-
strukturlar – Avropanı Qafqaz və mərkəzi Asiya ölkələri ilə bir-
ləşdirən hava və dəniz daşımaları, magistral avtomobil və dəmir
yolları burada cəmləşir. Dünya turistlərinin diqqətini Azərbaycana
cəlb etmək üçün ölkənin turizm potensialı təbliğ edilir, yerli adət-
ənənələri, milli mətbəxi, mədəni və tarixi irsi tanıtmaq məq sədilə
kitablar, bukletlər, disklər hazırlanib yayılmaqla dünyanın müxtəlif
televiziya kanallarında reklamlar nümayiş etdirilir, həyata keçirilən
yeni layihələr barədə reklamlar verilir və bu istiqamətdə son vaxtlar
internet imkanlarından da geniş istifadə edilir.

İqtisadiyyatın inkişafı və respublikada vəziyyətin stabil-
ləşməsindən sonra turizm sahəsi öz istiqamətini neftdən sonra dəyiş -
məyə başladı. Əgər əvvəllər çoxsaylı turizm şirkətləri respublika
vətəndaşlarına xarici ölkələrə səfərlər təqdim edirdisə, hazırda onlar
xarici turistlərin respublikanın sanatoriya-kurortlarına cəlb edilməsi
ilə diqqəti cəlb edir. 

Azərbaycan – Qafqaz regionunda ən zəngin təbii sərvətlərə
malik olan bir ölkədir. Azərbaycan ərazisində 9 iqlim tipinin olması
ilə ərazidə 4500 növ bitkilər qeydə alınmışdır ki, bu da Böyük
Qafqazın bitki növ tərkibinin 64 %-ni təşkil edir. Müasir Azərbaycan
faunası 18 min təşkil edir. 

Ölkənin turizm inkişaf imkanlarını təsvir etmək üçün ərazidə
yerləşən resursların xarakteristikasını həm ayrıca həm də kompleks
şəkildə bilmək vacibdir.

Resurslar bazasını qiymətləndirməklə regionda turizm və
rekreasiyanın inkişafının daha perspektivli istiqamətlərini müəyyən
etmək olur.
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Azərbaycan balneoloji kurort turizm ehtiyatları ilə də zən -
gindir. Ölkədə 1500-dən çox mineral və termal sular, müalicəvi xü-
susiyyət daşıyan 4 palçıq vulkanı və bir müalicəvi neft mənbəyi
vardır. Ölkədəki mineral və termal suların yayılma xüsusiyyətinə
görə ən çox mineral sular Kiçik Qafqaz və Naxçıvanda, termal sular
isə Talış dağlarında, Böyük Qafqaz və Abşeronda yayılıb. 

1. Naxçıvandakı mineral su mənbələri 250-dən çox mineral
sulardan ibarətdir. 

Burada hidrokarbonatlı, xloridli, karbon qazlı sular üstünlük
təşkil edir. Ümumi debiti 240 mln litrdir. Naxçıvandakı müalicəvi
və süfrə suyu kimi istifadə olunan, debiti yüksək olan – Badamlı
(1070 m³⁄gün), Tili (2000 m³⁄gün), Vayxır (270 m³⁄gün), Sədərək
(500 m³⁄gün) və s. qeyd etmək olar. Naxçıvanda olan mineral sular
6 tip və 16  yarımtipə ayrılır ki, onların da tərkibinin 18%-dən çoxu -
nu karbon qazlı, hidrokarbonatlı sular təşkil edir. Azərbaycanda olan
karbon qazlı suların 35 %-i Naxçıvanda cəmlənib. Culfa və Sirab
sanatoriyaları, Naxçıvanın Duzdağ yatağında olan balneoloji kurort-
lar öz keyfiyyətinə görə beynəlxalq əhəmiyyətə malikdir. Babək
rayo nunun Böyük Düz kəndinin yaxınlığında duz mədənlərinin
bazasında 1979-cu ildən fəaliyyət göstərən 60 yerlik  fizioterapiya
xəstəxanası il ərzində 2000-dən çox xəstəyə xidmət göstərir. 

2. Abşeronun termal su mənbələri. Burada olan termal sular
yodlu bromlu və hidrogen sulfidli sulardan ibarətdir. Abşeronun
məşhur termal sularına Şıx burnu, Suraxanı, Bilgəh və Qala kəndi
aiddir. Bu suların ümumi debiti 140 min 1 gün təşkil edir. Su mən-
bələrində temperatur yüksəkdir (+25-35ºC). Dəri, dayaq hərəkət
orqanlarının müali cəsində istifadə olunur. Bu suların bazasında 200
yerlik Şıx sanatoriyası fəaliyyət göstərir. 

3. Lənkəran-Astara bölgəsinin mineral-termal su mənbələri.
Bölgədə 100-dən çox termal su mənbəyi aşkar olunub. Termal su-
ların tərkibi sulfidli, hidrogen sulfidli və natrium xloridlidir. Tem-
peratur 40-80ºC-ə çatır. Tərkibində kükürd çox olduğu üçün
müa  licəvi xüsusiyyətləri daha yüksəkdir. Bu sular vasitəsilə ürək-
damar, dəri xəstəlikləri müalicə olunur. Bölgənin yüksək debitli ter-
mal sularına Ərkivan, Ənci, Meşəsu, Biləsər, Qızılca, Qotursu,
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İstisu, Daşvənd, Qəriblər və s. aiddir. Bu suların bazasında Lən -
kəranda 400 yerlik müalicə pansionatı, İstisu və Daşvənddə müalicə
əhəmiyyətli vannalar fəaliyyət göstərir. Lənkərandakı termal sular
Türkiyənin Qara dəniz sahili və Anadolu yaylasında yerləşən termal
suları ilə eyni tərkibə malikdir. Lənkəranda olan termal suların debi -
tinin yüksək olması və müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə Paku buk -
qala, Bodrumda olan termal sulardan belə üstündür. 

4. Şəki,  Zaqatala və Şirvanda olan mineral-termal sular. Bu-
rada 20-dən çox termal sular var. Bunların da ümumi debiti 400000
l⁄gündən çoxdur. Bu suların tərkibində minerallaşma yüksəkdir.
Əsasən hidrokarbonatlı, kükürdlü sulardan ibarətdir. Qeyd olunan
mineral sulardan müxtəlif uroloji, mədə və öd xəstəliklərinin müali -
cəsində istifadə oluna bilər. Bölgənin debiti yüksək olan mineral bu-
laqlarına Cəngi, Çuxuryurd, Basqal, Bədo və s. daxil etmək olar.
İli suda 100 yerlik müalicə pansionatı, Qaxda mineral süfrə suyu is-
tehsalı təşkil olunsa da digər mineral sulardan hələlik az istifadə olu -
nur.

5. Quba-Xaçmazın mineral və termal suları. Hidrokarbonatlı,
kükürdlü mineral sulardan ibarətdir. Debiti 1 mln 1⁄sutkadan çoxdur.
30-dan çox bulaqdan ibarətdir. Debiti yüksək olan mineral sulara
Quba rayonunda Xaltan, Cini, Xaşı, Sona bulağı, Pirbənövşə və s.
aiddir. Qeyd olunan mineral sular 1200-1800 m yüksəklikdə yerləşir.
Ətrafı ekzotik landşaftla əhatə olunub. Hazırda Xaltan və Xaşıda
yerli əhəmiyyətli müalicə vannaları fəaliyyət göstərir. Dəvəçidə 10-
dan çox su mənbəyi vardır ki, bunlardan da ən məşhurlarına Qalaaltı,
Düzbilici və Zeyvə kükürdlü və karbonatlı suları aiddir. 

Qalaaltı termal suyunun debiti 200000 l/gündən çoxdur. Bir-
birinə yaxın yerləşən 20-dən çox bulaqdan ibarətdir. Müalicəvi xü-
susiyyətlərinə görə Çexiyanın Karlov Vari suyu ilə müqayisə olunur.
Hal hazirda burada yerleşən Qalaalti sanatoriyası 21 yanvar 2016-
cı il tarixində  Avropa Tarixi Termal şəhərlər Assosiasının Baş As-
sambleyasında keçirilən görüş zamanı “Termal Şəhərlər” Beynəl xalq
mədəni marşrutuna üzv qəbul olunmuşdur.[14]

6.Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın rayonlarının mineral və
termal suları bölgədə 100-dən çox mineral su mənbəyi vardır ki,
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onun əsas hissəsi Şuşa, Kəlbəcər, Laçında cəmlənib. Burada olan
10-a yaxın təbii mineral bulağın ümumi debiti 400000 l/gün təşkil
edir. Müalicəvi əhəmiyyəti yüksəkdir. İşğaldan qabaq 200 yerlik
sanatoriya fəaliyyət göstərib. Şuşada debiti yüksək olan mineral su-
lara Turşsu, Şirlan, Nurəddin su mənbələrini aid etmək olar. Kəl-
bəcərdə bir-birinə yaxın yerləşən 20-dən çox su mənbəyi vardır.
Onların tərkibi hidrokarbonatlı sulardan ibarətdir. Debiti 1 mln
litrdən çoxdur. Məşhur mineral sulardan İstisu, Bağırsaq və s. qeyd
etmək olar. İstisuda 563 yerlik kurort-sanatoriya kompleksi və ildə
100000 deka litr istehsal gücünə malik olan süfrə suyu istehsal ol-
unurdu. Laçında Minkənd, Qotursu, Əhmədli mineral su mən-
bələrinin də debiti yüksəkdir. Əsasən xloridli sulardan ibarətdir. 

7.Gəncə-Qazax bölgəsinin mineral və termal suları. Burada
olan mineral suları Gədəbəy, Goranboy, Xanlarda daha çox cəm-
lənib. Gədəbəydə 50-dən çox mineral su mənbəyi vardır. Onların
tərkibi hidrokarbonatlı və sulfidli sulardan ibarətdir. Ürək-damar,
mədə xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Hesablamalara görə
bu suların debiti 600-650 min l/günündən çoxdur. Ən məşhur min-
eral sulardan Slavyanka, Qalakənd, Çaldağ, Qızılca, Narzan, Mor-
mor  və s. Hazırda bu mineral sulardan balneoloji sanatoriya kurort
məqsədilə istifadə olunmur. Slavyankada mineral süfrə suyu is-
tehsalına başlanıb. Naftalanda XV əsrdən etibarən müalicəvi
əhəmiyyətli neft çıxarılır. Bu müalicəvi neftin 4 mənbəyi vardır. Bu
neftdən dərman hazırlanması ilə yanaşı əsəb, ginekoloji, uroloji, dəri
xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Bunların bazasında 3050
yerlik sanatoriya kompleksi tikilsə də son dövrlərə qədər burada
2000-dən çox yerində məcburi köçkünlər yerləşib. 

Ölkədə balneoloji turizm ehtiyatlarından istifadə olunma
səviyyəsi 5%-dən çox deyildir. Kurort Səhmdar Cəmiyyətinin tabe -
liyində olan sanatoriyaların 7591 yerində məcburi köçkünlər məs -
kun laşıb. Lakin cəmi 2177 yerlik sanatoriya müəssisələri müştərilərə
xidmət göstərmək imkanına  malikdir. Bunun 1625 yeri müasir stan-
dartlara cavab verən çarpayılarla təmir olunub istifadəyə verilib.
Ölkədə təbiət abidələrinin yayılması, ərazinin coğrafi mövqeyində
və təbii şəraitindən asılı olaraq dəyişir. Ən çox təbiət abidələri dağlıq
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və dağətəyi bölgələrdə yayılıb ki, onların da əksəriyyəti əsas və əlavə
turist marşrutlarında istifadə olunur. Bu baxımdan təbiət abidələrini,
turizm baxımından istifadəsinə görə 3 qrupa ayırmaq olar:

1.Turizm və istirahətin təşkili üçün əlverişli olan ekzotik
landşaft abidələri;

2.Müəyyən turist marşrutlarında istifadə olunan təbii təbiət
abidələri;

3.Turizm fəaliyyəti ilə birbaşa bağlı olan təbii təbiət abidələri.
Ölkəmizdə təbii təbiət abidələri geoloji, geomorfoloji, hid -

roloji, flora və faunastik növlərə bölünür. Azərbaycanda geoloji, geo -
morfoloji abidələr Abşeron, Quba, Qazax, Tovuz, Qobustan, Sədərək
inzibati rayonlarında yayılıb. 

1. Abşeron geoloji abidələrə palçıq vulkanları, Binəqədidəki
Bitium gölü, dəniz sahillərində olan qayalıqlar, Məhəmmədli və
Digah kəndlərində qazın alovlandığı ərazilər aid edilir (Yanar dağ
və s.). Abşeronda qeyd olunan təbiət abidələrindən yerli turist
marşrutlarında istifadə olunur.

2. Naxçıvandakı geomorfoloji abidələrə Nəhəcər, Əlincə, İlan-
lıdağ, həmçinin Ordubad rayonunda kvars çöküntülərindən ibarət və
Xızı yolunun 50-60-cı km-də müxtəlif rənglərə boyanmış dağ ya-
maclarını qeyd etmək olar. Geomorfoloji abidələrdən Naxçıvandakı
Sarıdağ, Dəlidağ, Dəhnədağ qədim çöküntü süxurlarının yayılması
ekzotik landşaft xüsusiyyətlərinə görə seçilir. Həmçinin Qazax,
Tovuz rayonunda, Göyəzən, Avey dağı ekzotik təbiət abidələrin -
dəndir. Xınalıq kəndi və Qızılqaya yaylasında 20-dən çox geoloji
abidələr fəaliyyət göstərir. 

3. Hidroloji və faunastik abidələr. Belə landşaft nümunələri
daha çox Böyük Qafqazda, Naxçıvan və Gəncə-Qazaxda yayılıb.
Hidroloji abidələrdən Böyük Qafqazın şimal-şərq və cənubunda olan
dərin çay dərələrini və şəlalələri qeyd etmək olar ki, bunlardan ən
çoxu Şəki, Qəbələ, Zaqatala, Quba və Şamaxı rayonlarında yayılıb.
Ölkədə mövcud olan şəlalələrin böyük hissəsi Böyük Qafqaz çay-
larının payına düşür ki, bunların da çoxu əsas turist marşrutlarına
salınıb. Afurca, Mucuq, Həmzəli, İlisu, Katex, Sarıgüney və s. kimi
hidroloji abidələri turizm əhəmiyyəti daşıyır. 
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Ölkədə fauna abidələri əsasən dağlıq ərazilərdə Böyük Qafqaz,
Kiçik Qafqazın meşələrində yayılıb. Flora abidələri ən çox Lənkəran
bölgəsində yayılıb. Burada endemik və relikt bitkilər ölkədə yayılan
eyni əhəmiyyətli abidələrin 2/3-dən çoxunu təşkil edir. Bununla
yanaşı Sultanbud meşələri, Göygöldə yayılan qarmaqvari şam, şa-
balıdyarpaq palıd meşələri də flora abidələrindən sayılır. Ölkədə
nadir landşaft abidələrinin ən çox cəmləşdiyi ərazilərə Abşeron
Çuxur yurd, İsmayıllı rayonlarında, Kəpəz dağı, Quba rayonundakı
Qaytarqoç silsiləsi, Təngaltı, Qəçrəş, Kiş çayının dərəsi, Şəkidəki
Marxal, Zaqatalada Pəri qalası deyilən ərazilər, Göygöl, Naxçıvanda,
Batabat, Lerik rayonundakı estetik landşaftın daha çox cəmləşdiyi
dağlıq əraziləri qeyd etmək olar. Ölkədə olan təbii təbiət abidələrini
əhəmiyyətinə görə 3 qrupa bölmək olar:

1. Dünya əhəmiyyətli abidələr – İlandağ, Göygöl, Göyəzən,
Batabat, Hirkan meşəlikləri, Abşeronun palçıq vulkanları;

2. Ölkə əhəmiyyətli abidələr – Şəlalələr, Beşbarmaq dağı,
Dübrar dağlarındakı mənzərələr, nadir mineral bulaqlar, Sultanbud
meşəsi və s.

3. Yerli əhəmiyyətli abidələr – Müxtəlif meşə landşaftı, yaşı
bir neçə 100  ilə çatan Zaqatala şəhərindəki Xan Çinarı və Ucar-
Yevlax arasında yaşı 1000 ili ötüb keçən Xan Çinarı və palıdı, çay
dərələrini, yanar bulaqları, təbii qazın alovlandığı yanardağı və s.
göstərmək olar.

Təbiət abidələri turist marşrutlarında istifadə olunur. Bunlar-
dan ən çox Abşeronun palçıq vulkanları, təbii meşəlik ərazilər,
Naxçıvanın təbiət abidələri və s. milli irs nümunələrinin turizmdə
istifadə xüsusiyyətləri antropogen ehtiyatlarda olduğu kimi əsasən
ekskursiya məqsədli və beynəlxalq turizmin inkişaf etdirilməsi üçün
əsas vasitələrdən sayılır. Milli irs nümunələrinin ölkədə turizm ehti -
yatı kimi istifadə olunması aşağıdakı qruplara bölünür:

1. Milli irs nümunələrinin beynəlxalq turizmdə istifadə olun-
ması xüsusiyyətləri. 

Buraya beynəlxalq sərgilərdə, tranzit turist marşrutlarında  və
ölkənin müəyyən bir ərazisində turizm ehtiyatlarının daha çox cəm -
ləş diyi bölgələrdə milli irs nümunələrindən istifadə olunması daxil dir.

16



Ölkə turizminin inkişafı üçün rekreasiya resursları 
potensialının regionlar üzrə qiymətləndirilməsi

2. Bölgələrdə və ya yerli səviyyədə milli irs nümunələrinin
təbliği hesabına xalq sənətkarlığının, suvenir istehsalının yaradıl-
masına yönəldilən tədbirlər. Bu məqsədlə milli sənətkarlıq nü-
munələrinin daha çox cəmləndiyi yaşayış məntəqələrindən əlavə
iqtisadi stimullar yaratmaqla xalq sənətkarlığının inkişafına nail
olun ması mümkünlüyü. 

3.Milli  irsnümunələrinin ölkənin turizm reklamında istifadə
olunması və bu məqsədlə beynəlxalq səviyyəli yerləşmə müəs-
sisələrində onların satışının təşkil olunması.

Ölkədə milli irs nümunələrinə xalq sənətkarlığının ayrı-ayrı
növləri, suvenir istehsalı, müxtəlif kustar üsulla hazırlanan məh-
sullar, dekorativ  sənət nümunələri, ənənəvi toxuculuq işləri və s. aid
edilir. Ölkədə qeyd olunan irsi nümunələrdən xalçaçılıq ənənəvi
sənət növlərindən olmaqla turizmdə suvenir istehsalı üçün əhəmiy -
yətli yer tutur. Xalçaçılıq sənətinə aid olan kiçik həcmli xalçalar
beynəlxalq sərgilərdə nümayiş olunur və ölkəyə gələn turistlərin ən
çox aldığı suvenir məhsullarından sayılır. Ölkədə xalçaçılığın qədim
adət - ənənələri Quba, Şamaxı, Bakı, Qarabağ, Qazax və Naxçıvan
bölgələrində saxlanılıb. Burada kiçik həcmli xalçalar və ona uyğun
gələn müxtəlif məhsullar əl əməyi ilə toxunulduğuna görə ölkəyə
gələn turistləri daha çox cəlb edir. Son illər ölkənin əsas turizm
mərkəzlərindən sayılan Quba, Şamaxı, İsmayıllı, İçərişəhər və
Şəkidə kiçik xalça sexləri fəaliyyət göstərir ki, onların da istehsal
etdiyi məhsullara tələbat gün-gündən artıb. İstehsalı ənənəvi to -
xuculuq sahələrindən olan ipəkçilik ölkədə e.ə. IV əsrdən inkişaf et -
mə yə başlayıb. İpək toxumanın Azərbaycan üçün fərqli
üs  lub   larınınolması qədim adətlərə söykənən ipək üzərində naxış
vurma sənəti əcnəbi turistləri cəlb edən vasitələrdən sayılır. Ölkədə
ənənəvi ipəkçilik sənəti Basqal, İsmayıllı, Şəki, Ordubad, Şamaxıda
nəsildən – nəsilə ötürülür və naxışvurma üçün “möhür” xüsusi
sənətkarlıqla hazırlanır. Ölkədə ipək toxumasının turizmdə suvenir
istehsal üçün əhəmiyyəti daha çox müxtəlif dəsmallar, kiçik ölçüdə
olan ipək işləmələrindən, kələğayılardan ibarətdir. Ölkədə xalq
sənətkarlığı nümunələrindən biri də dulusçuluq və keramika ilə bağlı
olan müxtəlif saxsı qab istehsalından ibarətdir. Ölkədə bu sahə neolit
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və tunc dövründən inkişaf etməyə başlayıb. Hazırda bu sənətkarlıq
nümunələri Gəncə, Lənkəran, Masallı, Ərkivan, Qazax, Quba,
Abşeronun bəzi kəndlərində öz əhəmiyyətini saxlayıb. Ölkədə saxsı
qablar ənənəvi sahə olduğuna görə milli irsi nümunələrin yayıldığı
əksər yaşayış məntəqələrində mövcuddur. Qeyd olunan sənətkarlıq
nümunələrini yerli və beynəlxalq turizmdə istifadə etmək daha
məqsədyönlüdür. Ölkədə milli irsi nümunələrdən misgərlik sənəti
e.ə. II əsrdə ölkədə geniş yayılmağa başlayıb. Misgərlik sənətkar-
lığının inkişafı XV-XVI əsrdə ən yüksək həddinə çatıb. Xüsusilə
Azərbaycanın qədim şəhərlərindən Şəki, Şabran, Qəbələ, Bərdə və
Ordubadda daha çox inkişaf etmişdir. Bu dövrdə misgərlik sənətkar-
lığı digər metal üzərində oyma sənətkarlığı ilə bərabər bütün ölkə
ərazisində yayılmağa başlayıb. Hazırda misgərlik sənət nümunələri
və digər metal üzərində oyma sənəti Şirvan və Şəki-Zaqatala böl-
gəsində öz əhəmiyyətini saxlayıb. Misgərliyin yüksək inkişaf etdiyi
və qədim adət-ənənələrə söykənən sənətkarlıq sahəsindən beynəlx-
alq turizm marşrutlarında istifadə olunur. 150 Ölkədə ağac üzərində
oyma sənəti də adət-ənənələrə əsaslanır. Xüsusilə Şəki-Zaqatala,
Tovuz, Qazax rayonlarında bu sənətkarlıq nümunələri öz əhə -
miyyəti ni saxlayıb. Ölkədə milli bayramlarda etnoqrafik sənət
nümunə lərinin turizm əhəmiyyəti vardır. Ən mühüm etnoqrafik sənət
nü mu nələri Xınalıq, Lahıc, Basqalda öz əhəmiyyətini saxlayıb.
Ölkədə qeyd olunan yaşayış məntəqələri əsas turist marşrutlarına
salınıb.

Beləliklə turizm təkcə regiona gəlir gətirmir həm də yerli
əhaliyə öz unikal mirası ilə qürur duymaq imkanı verməklə daha da
sevdirir və bu mirasdan rasional istifadə imkanları yaradır.

Nəticə
Yuxarıda yazılanları ümumiləşdirsək qeyd etmək olar ki,

müasir dövrdə Azərbaycan turizminin inkişafı üçün əlverişli iqtisadi
mühit yaranmışdır.Turizmin inkişafında bir çox faktorların kompleks
təsiri olmaqla bərabər hər biri bu inkişafda müvafiq təsirə malikdir.
Rekreasiya resursları özünə turizm və istirahət sferasında istifadə ol-
unan resursları daxil etməklə lazımi infrastrukturun mövcudluğu
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şəraitində ərazinin turizm baxımından mənimsənilməsinə kömək
edir,yeni iş yerlərinin yaranmasına səbəb olur və region əhalisinin
həyat şəraitini yaxşılaşdırır.Azərbaycanın turizm sənayesinin inkişafı
mövcud zəngin ehtiyatlarla yanaşı münasib coğrafi mövqeyi və son
dövrlərdə ölkə turuzminin tanıdılması məqsədilə həyata keçirilən
tədbirlərlə əlaqədar olmaqla beynəlxalq turistlərin diqqətini cəlb edir.

Ölkədə həmçinin balneoloji turizm ehtiyatları,regionlarda yer-
ləşən mineral və termal su mənbələri zəngindir.Burada yerləşən
kurort və sanatoriyaların getdikcə əhəmiyyəti artmaqdadır.Bu
baxımdan təsadüfi deyil ki, Qalaaltı sanatoriyası “Termal şəhərlər”
Beynəlxalq mədəni marşrutuna daxil edilmişdir.Bütün bunlara bax-
mayaraq ölkə üzrə balneoloji turizm ehtiyatları potensialından isti-
fadə səviyyəsi hələ də yuksək deyildir.Bunlardan əlavə turist
marşrutlarında turizm məhsulu kimi təbiət abidələri və milli irs nü-
munələrindən istifadə edilir.

Beləliklə mövcud rekreasiya resurslarından səmərəli istifadə
həm ölkə turizminin inkişafına,həm də əhalinin öz ratixi,mədəni
irsinə sahib cıxmaqla gəlirlərinin artmasına imkan yaradır.
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Pазвитие туризма и перспективы

Development of tourism and prospects 

Xülasə. Məqalədə turizm anlayışı, turizmin növləri, qlobal
səviyyədə turizm və Azərbaycanda turizmin mövcud vəziyyəti və
perspektivləri şərh edilmiş, ölkədə bu istiqamətdə əldə olunmuş
nailiyyətlər qeyd edilmiş və müvafiq təkliflər verilmişdir.

Açar sözlər: turizm, turizm bazarı, ekoturizm, qloballaşma,
tu rizm potensialı, turizm müəssisələri, turizm obyektləri  

Резюме: В статье было прокомментировано  концепция
туризма, виды туризма, туризм на глобальном уровне и текущее
состояние и перспективы развития туризма в Азербайджане
было отмечено успехи, достигнутые в этой области, а также
проблемы были проанализированы и сделаны соответствующие
предложения.

Ключевые слова: туризм, рынок туризма, эко-туризм,
глобализация, туризм потенциал, предприятия туризма, турис -
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Abstract. In the article analyzed the concept of tourism,
tourism types, the current situation in Azerbaijan, noted the success
achieved in this area and offered appropriate proposals.

Keywords: tourism, tourism market, eco-tourism, globaliza-
tion, tourism potential, tourist facilities.
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Giriş
İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki,turizm iqtisadiy -

yata təsir göstərən güclü qüvvədir. O, dövlət büdcəsinin formalaş-
masında, ticarət balansının sabitləşməsində mühüm rol oynayır.
Lakın turizmin rolu bununla bitmir. Turizmin inkişafı ölkədə işsizlik
kimi ağır bir problemin öhdəsindən gəlir, ölkə təsərrüfatının bütün
sahələrinə təsir göstərir və onların inkişafını stimullaşdırır. Bundan
başqa, turizmin inkişafı və daha səviyyəli olması ölkənin prestijinə
böyük rəsir güstərir. Buna görə də turizmin inkişafina nail olmaq
üçün turizmin  bazar münasibətlərini öyrənmək və düzgün şəkildə
tənzimləmək ölkənin başlıca məqsədlərindən olmalıdır. 

Beynəlxalq turizm bazarına yenicə inteqrasiya edən Azərbay-
can turizm bazarı yüksək potensiala malik olmaqla yanaşı, problem-
lərdən də azad deyil. Bu problemlərin həll edilməsi üçün dövlət
dəstəyi şərtdir. Ancaq hər şeyin dövlətdən umulması düzgün ol-
mazdı. Bazarın inkişaf etdirilməsində böyük şirkətlərim, turizm
obyektlərinin, otellərin, restoranların fəaliyyətinin məqsədəuyğun
şəkildə qurulmalıdır. Bu qəbildən olan hüquqi şəxslərin turizm
bazarının maketinqini, menecmentini düzgün şəkildə apara bilən
peşəkarların fəaliyyətinə üstünlük verməsi bir sıra problemlərin həlli
ola bilər. Turizm bazarının nizamlanmasinda marketinqin, menec-
mentin, hüquqi tənzimlənmənin böyük rolu var. 

Qloballaşan dünyada sivilizasiyalararası mədəni əlaqələrin
inkişaf etdirilməsi, dünya incilərinin tanınması, tarixi hadisələrin
əntiq qalıqlardan vizual öyrənilməsi, ölkələrin təbliği və təşviqi, iqti-
sadiyyatın şaxələndirilməsi, eləcə də insanların həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsində turizm danılmaz rol oynayır.

Bugün turizm biznesinin həcmi avtomobil və ya ərzaq istehsalı
və neft ixracına bərabər və hətta ondan üstündür. Turizm bir çox
inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün əsas gəlir mənbəyinə çevrilməklə
eyni zamanda beynəlxalq ticarətdə vacib faktorlardan biri olmuşdur. 

Turizm sahəsindəki uğurlar sənayeləşmiş və inkişaf etmiş
dövlətlərdə bu sahə ilə sıx əlaqədə olan tikinti, kənd təsərrüfatı və
ya telekommunikasiya kimi sektorlarda da iqtisadiyyatın və məşğul-
luğun artımında özünü göstərir [1]. 
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Qlobal səviyyədə turizm
Son illərdə beynəlxalq turizmin sürətli inkişafı müşahidə olu -

nur. 1939-cu ildə beynəlxalq turizmdən dünya üzrə 1 milyard, 1950-
ci ildə 2,1 milyard, 1971-ci ildə 19,9 milyard, 2000- ci ildə isə 500
milyard dollardan artıq gəlir əldə edilmişdir[2]. İnkişaf sürətinə görə
turizm iqtisadiyyatın əksər sahələrini üstələyir. Hazırda turizm yarat-
dığı gəlirə görə neft sənayesi və avtomobil sənayesindən sonra
dünyada üçüncü yeri tutur. Ümumdünya Turizm Təşkilatının 2000-
ci ilə aid məlumatına görə dünyada turizm və səyahətlər sahəsində
260 milyondan çox adam çalışır. Bu sahənin illik tədavül həcmi 3,8
trilyon dollar təşkil edir. Dünya milli məhsulunun 10, investi si -
yalarının 11 faizi, dünya istehlak xərclərinin 11 faizi turizm sahəsinin
payına düşür. Turizm fəaliyyətinin 2015-ci il üzrə dünya üzrə ÜDM-
də payı 3% olmuşdur. 2016-cı ildə isə bu göstəricinin 3,3% olacağı
gözlənilir. Proqnozlara görə 2026-cı ilə qədər bu göstəricinin 4,2%
artacağı nəzərdə tutulur[3]. Bu rəqəmlər, dünya turizm sənayesinin
fəaliyyətinin birbaşa iqtisadi effektliyi ilə izah olunur. Turizm sə-
nayesinin inkişaf meylləri ilə ümumi iqtisadi, texniki və sosial
nailiyyətlər arasında birbaşa əlaqə vardır.
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Beynəlxalq aləmdə turizmə dünya iqtisadiyyatının yüksək
gəlirli və intensiv inkişaf edən sahələrindən biri kimi baxılır.
Təsadufi deyil ki, hazırda dünyada formalaşan ümummilli məhsulun
10 faizi turizmin payına düşür. 2015-ci il üçün Turizm və səyahət
sektorunun artımı 2,8% olmaqla otra göstərici olan qlobal iqtisadi
artımı (2,3%) üstələmişdir. Ümumilikdə, Turizm və səyahət sektoru
7,2 trilyon ABŞ dolları həcmində ümumi daxili məhsul yaradaraq
qlobal ÜDM-in 9,8%-ni təşkil edir[5].

Həmçinin, dünya üzrə hər 11-ci iş yeri turizm sektoru  ol-
maqla, 284 milyon iş yerini təşkil edir. Proqnozlara görə bu göstərici
2016-cı ildə 2,2 faiz artacaqdır[6].

2020-ci ilə qədər beynəlxalq turizmdən əldə olunan gəlirlərin
3 dəfə artacağı, turistlərin sayının isə 1,6 milyard nəfərə çatacağı
proqnozlaşdırılır. [7]. 

Ötən əsrin ikinci yarısından bəri dünyada təkcə beynəlxalq tur-
izm üzrə səfərlərin sayı 34 dəfə, bütün dövlətlərə turizmdən valyuta
gəliri 310 dəfə artıb [8]. 

Bunun əsas səbəblərindən biri turizm sənayesinin qısa muddət
ərzində iqtisadi səmərə verməsidir. Məsələn, neftin çıxarılmasına
qoyulan vəsait beş-altı il, turizmə qoyulan vəsait isə bir il sonra mən-
fəət gətirir. Eyni zamanda əhalinin artımı, onların gəlirlərinin yuk-
səlməsi, habelə yoxsulluğun azaldılması proqramlarının və davamlı
inkişaf konsepsiyalarının həyata kecirilməsi istirahətin geniş
yayılmış növlərindən olan turizmin inkişafını təmin edir. Qlobal-
laşma və muxtəlif sivilizasiyaların qovuşması zamanında adamların
fərqli mədəniyyətləri öyrənmək istəyi də turizmi stimullaşdırır.

Ölkələrin turizm potensialını qiymətləndirərkən onların tarixi
mənşəyi, coğrafi mövqeyi və nadir təbii ehtiyatlarının mövcud-
luğuna əsas diqqət verilir. Turistləri cəlb etmək baxımından tarixi
abidələrin mövcud olduğu olkələr, turizmin inkişafı sahəsində
müəyyən üstünlüyə malik olur. Həmçinin nadir təbii ehtiyatlar da
ölkəyə turist axınının artımına səbəb olan amillərdən biridir. Bundan
başqa muxtəlif kütləvi tədbirlərin keçirilməsi ilə ölkələr turizmdən
büdcəyə böyük miqdarda vəsaitin daxil olmasına nail olurlar.
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Azərbaycanda turizm sektorunun mövcud vəziyyəti

Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin
inkişafına dair Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində
turizmin inkişafı üçün münbit şərait yaradılmış, beynəlxalq turizm
bazarına inteqrasiyanın təmin olunmasının əsası qoyulmuş, milli tu -
rizm kompleksinin rəqabətə davamlılığı yüksəlmişdir. Bu prosesin
davamı kimi “Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə
turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı” qəbul olmuşdur. Dövlət
Proqramı təkcə 2010-2014-cü illərin deyil, ölkədə turizm sahəsinin
inkişafının uzunmüddətli strateji maraqlarını özündə ehtiva edir:
«Proqramda nəzərdə tutulmuş problemlərin uğurlu həlli ölkəmizdə
turizm sənayesinin və infrastrukturunun möhkəmlənməsinə, dövlət
və bələdiyyə orqanlarının öz fəaliyyətlərini daha da gücləndirməsinə
zəmin yaradacaq. Təsadüfi deyil ki, dövlət büdcəsinin 2025-2030-
cu illərə kimi məhz turizm sektorunun inkişafı hesabına genişlən -
dirilməsi nəzərdə tutulur.

Son vaxtlar turizmin inkişafı istiqamətində ölkədə xeyli işlər
görülmüşdür. Belə ki, turizm sahəsində çalışanların peşə hazırlığının
artırılması məqsədi ilə 2006-cı ildə Turizm İnstitutu yaradılmış, onun
nəzdində müxtəlif peşələr üzrə daimi fəaliyyət göstərən kurslar açıl -
mış, eyni zamanda, Ümumdünya Turizm Təşkilatının və Türkiyənin
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə müxtəlif təlim pro-
qramları həyata keçirilmiş və bu işlər davam etməkdədir. 

2002-ci ildən başlayaraq, hər il Azərbaycanda beynəlxalq tu -
rizm sərgisi təşkil olunur. Ölkədə turizmin əhəmiyyətini artırmaq,
turizm potensialını təbliğ etmək, yerli adət-ənənələri, milli mətbəxi,
mədəni və tarixi irsi tanıtmaq məqsədi ilə tematik nəşr məhsulları
(kitab, buklet, CD və DVD-lər və s.) hazırlanır və yayılır, dünyanın
müxtəlif televiziya kanallarında reklam çarxı nümayiş etdirilir, həya -
ta keçirilən yeni layihələr barədə reklam və elanlar verilir, bu istiqa -
mətdə internet imkanlarından və digər elektron daşıyıcı vasitələrdən
də geniş istifadə edilir.Görülən kompleks işlərin nəticəsi olaraq
ölkəyə gələn turistlərin sayı ilbəil artır, ölkədə fəaliyyət göstərən tu -
rizm şirkətləri şəbəkəsi genişlənir.
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Son illərdə ölkəmizdə tikinti sektorunun sürətli inkişafı turizm
sahəsinin inkişafına da öz müsbət təsirini göstərmişdir. Belə ki, tu -
rizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin sayının artması, eləcə
də son vaxtlarda tikilən mehmanxanaların və həmin mehman xa na -
lar da yerləşdirilən turistlərin sayı artım dinamikasında olmuşdur
[10].

Ölkəmizdə yaradılmış sabit siyasi vəziyyət və iqtisadiy yatı -
mızın inkişafı xarici investorların marağına səbəb olduğundan bütün
sahələrdə olduğu kimi qeyri-neft sektorunun turizm sahəsinə də
böyük səviyyədə investisiyalar qoyulur. Qoyulmuş investisiyalar
nəticəsində son on ildə 20-yə yaxın beşulduzlu otel də daxil olmaqla
beynəlxalq standartlara cavab verən çoxsaylı turizm kompleksləri,
istirahət mərkəzləri istifadəyə verilmişdir. Təkcə Bakı şəhərində
“Excel si or”, “Kempinski”, “Hilton”, “Marriott”, “Four Seasons”,
“Ju mei rah”, “Fairmont” və sair kimi beşulduzlu otellərin istifadəyə
verilməsi turizmin inkişafına geniş imkanlar yaradır, paytaxtımızı
turizm mərkəzlərindən birinə çevirir. Ən fərəh doğurası məqamlar-
dan biri də regionların inkişafı üzrə Dövlət Proqramlarının uğurlu
icrası nəticəsində ölkədə əlverişli investisiya mühitinin yaradılması
artıq bölgələrimizdə də bir çox turizm obyektlərinin tikintisinə və
turizmin sürətli inkişafına şərait yaratmışdır. Tikilmiş turiz obyek-
tlərinə nümunə kimi Qubada Qudyalçayın sahilində inşa olunan
“Rixos Quba Azerbaijan” otel kompleksini, Şamaxı rayonunda isti-
fadəyə verilən “Şamaxı Palace Platinum By Rixos” otelini, Gəncədə
“VEGO”, Naftalanda “Chinar Hotel & SPA Naftalan”, “Naftalan
Hotel by Rixos”, “Qarabağ SPA and Resort”, Qusarda “Şahdağ”,
“Pik Palas”, Qaxda “El Resort”, Tovuzda “Ayan Palace” otellərini,
Şəmkirdə “Excelsior Hotel Shamkir”, Şəkidə “Shaki Palace” otelini
və “Green Hill İnn” mehmanxanalarını və sairi göstərmək olar [11].

Azərbaycanın turizm mərkəzinə çevrilən Qəbələ rayonunda
isə bir neçə otel fəaliyyət göstərməkdədir. Bunlardan birincisi
“Qafqaz Karvansaray” otel kompleksidir. Təkcə Qəbələ rayonu
deyil, bölgə üçün də əhəmiyyətli turizm obyekti olan bu kompleks
mükəmməl infrastruktura malikdir. Kompleksin təchizatıda ən
müasir standartlara uyğundur.
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Qəbələdəki digər beşulduzlu “Qafqaz Sport Hotel”i yeddi
mərtəbəli əsas korpusdan və kotteclərdən ibarətdir. Oteldə ümumi-
likdə 98 nömrə, o cümlədən kral dairəsi, 12 suit və əlillər üçün bir
otaq var. Nömrələrdə qonaqların yüksək səviyyədə istirahəti üçün
hər cür şərait yaradılıb.

Təbii ki, bütün bunlar qeyri-neft sektorunun, xüsusən də turiz -
min inkişafına gözəl nümunələrdir. Otellərin tikintisi ölkədə gedən
ümumi proseslərin təzahürüdür. Çünki əgər ümumi inkişaf olma -
saydı və Azərbaycan indi dünya mərkəzlərindən birinə çevrilmə -
səydi, bu otellərin tikintisinə ehtiyac olmazdı. Burada əlbəttə ki,
investorların fəaliyyəti də yüksək qiymətləndirilməlidir. Əgər Azər-
baycanda hərtərəfli sosial-iqtisadi inkişaf müşahidə edilməsəydi, in-
vestorlar üçün əlverişli imkanlar yaradılmasaydı, sahibkarlara dövlət
dəstəyi olmasaydı, bu nailiyyətlərə imza atmaq da qeyri-mümkün
olardı. Məhz bu səbəbdəndir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafında
turizmin çəkisi artmaqda davam edir.

Turizm obyektlərinin tikintisi ilə əlaqədar turizm fəaliyyəti ilə
məşğul olan müəssisələrin də fəaliyyəti xeyli genişlənmişdir.

Belə ki, DSK-nin məlumatına əsasən turizm fəaliyyəti ilə
məşğul olan müəssisələrin sayı artım dinamikasında olmaqla 2014-
cü ildə 218-ə çatmışdır. Bunlardan 216-sı qeyri-dövlət, 2-si isə
dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrdir. Turizm sektoru həm də
əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasında mühüm rol oynayır.
Belə ki, müəssisələrin sayının artımına uyğun olaraq turizm fəa -
liyyəti ilə məşğul olan işçilərin sayı 2010-cu il ilə müqayisədə 376
nəfər artaraq 1794 nəfər olmuşdur (Cədvəl 1.)[12]. 

Son illərdə ölkəyə müxtəlif məqsədlərlə turizm səfərlərinin
sayı artdığından turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin
gəlirlərində də mühüm artım olmuşdur. Belə ki, 2010-cu ildə bu gəlir
19065,3 min manat olmuşdusa 2014-cü ildə bu göstərici 31107,1
min manat həcmində olmuşdur. Sevindirici haldır ki, müvafiq olaraq
əmək haqqı xərclərinin də məbləği artım dinamikasında olmuşdur
(Cədvəl 2.) [13].
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Cədvəl 1. 
Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə və işçilərin sayı

Cədvəl 2. 
Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin 

gəlir və xərcləri

28

Göstəricilər / İllər 2010 2011 2012 2013 2014

Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan
müəssisələrin sayı (vahid)

126 141 170 197 218

ondan:

dövlət mülkiyyəti 2 2 2 3 2

qeyri-dövlət mülkiyyəti 124 139 168 194 216

o cümlədən:

xüsusi 119 135 161 187 207

xarici 3 3 3 4 5

birgə 2 1 4 3 4

Turizm fəaliyyəti ilə məşğul 
olani şçilərin ümumi sayı (nəfər)

1418 1541 1730 1729 1794

Göstəricilər / İllər 2010 2011 2012 2013 2014

Turizm fəaliyyəti ilə
məş ğul olan müəssisə lə -
rin ümumi gəliri (min
man.)

19065,3 22634,8 27121,5 29600,9 31107,1

Ümumi gəlirin əvvəlki
ilə nisbətən artım (%)

18,72% 19,82% 9,14% 5,09%

əmək haqqı xərcləri (min
manat)

4532,3 5634,6 6884,6 6940,3 6967,1

əmək haqqı xərclərinin
əvvəlki ilə nisbətən
artımı (%)

24,32% 22,18% 0,81% 0,39%



Turizmin inkişafı və perspektivləri

Son illər ölkəmizin iqtisadi cəhətdən inkişafı abadlıq işləri,
beynəlxalq standartlara cavab verən obyektlərin tikintisi, müxtəlif
beynəlxalq tədbirlərin həyata keçirilməsi, eləcə də  turizm sek-
torunda aparılan müsbət addımlar ölkəyə xarici turist axınını da artır-
mışdır. Belə ki, 2010-cu ildə ölkəyə gələn xarici ölkə vətəndaşlarının
sayı 1962,9 min nəfər olmu şdusa 2014-cü ildə bu göstərici 334,9
min nəfər artaraq 2297,8 min nəfərə çatmışdır (Cədvəl 3) [14].

Cədvəl 3. 
Ölkəyə gələn xarici turistlərin sayı (min nəfər)

Hazırda Azərbaycanda ümumi sahəsi 3563,1 min kv.m,
birdəfəlik tutum yeri 35652, nömrələrinin sayı 17363 olmaqla 535
mehmanxana və mehmanxana tipli obyekt fəaliyyət göstərir. Bu
mehmanxanalarda 2014-cü ildə 884908-i ölkə, 802549-u xarici
vətəndaşlar olmaqla 1 687457 nəfərə gecələmək üçün çarpayı-sutka
təqdim edilmişdir [15].

Son illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı və yeni
yaradılmış iş yerlərinin artması əhalinin orta aylıq gəlirinin art-
masına gətirib çıxarmışdır ki, bununla da ailə turizminin inkişafı
daha da sürətlənmişdir. Təsadüfi deyildir ki, son illərdə şəxsi evlərdə
yerləşdirilmiş turist sayında xeyli artım müşahidə edilmişdir [16].
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Göstəricilər / İllər 2010 2011 2012 2013 2014

Azərbaycana gələn xarici ölkə 
vətəndaşlarının sayı- cəmi

1962,9 2239,2 2484,1 2508,9 2297,8

o cümlədən səfərlərin 
məqsədləri üzrə:

Turizm məqsədilə 1279,8 1561,9 1985,9 2129,5 2159,7

istirahət, əyləncə turizmi 661,7 519,8 687,8 705,2 709,9

Işgüzar turizm 547,6 591,9 595,3 648,9 670,5

müalicə turizmi 14,10 33,3 43 46,2 46,3

dini turizm 10,20 10,50 13,20 13,70 13,70

digər turizm məqsədilə 46,2 406,4 646,6 715,5 719,3

digər məqsədlə 683,1 677,3 498,2 379,4 138,1



Lalə Həsənova

Turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılmış əlavə dəyərin
həcminin artımı bu dəyərin ölkənin ümumi daxili məhsulunda xüsusi
çəkisinin artımına da səbəb olmuşdur. Belə ki, 2013-cü ildə turizm
üçün xarakterik sahələrin ÜDM-də xüsusi çəkisi 3,6% olmuşdusa,
2014-cü ildə bu göstərici 4,1%-ə çatmışdır. Turizm üçün xarakterik
sahələrə qoyulan investisiyaların həcmində də əvvəlki illərlə müqa -
yi sədə xeyli artım olmuşdur. Belə ki, 2013-cü ildə qoyulan in-
vestisiyanın həcmi 1371,0 milyon manat olmuşdusa 2014-cü ildə bu
göstərici 833 milyon manat artaraq 2204,0 milyon manat olmuşdur.
[17].

Təkliflər
Turizmin inkişafı və turizm sektorunun ölkə iqtisadiyyatının

aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsi bu gün Azərbaycanda ən
mühüm vəzifə olaraq qarşıda durur. Son illər Azərbaycanda əldə
olun muş sosial-iqtisadi nəailiyyətlər bu vəzifənin yeni imkanlara
adekvat səviyyədə həllinə şərait yaradır. Bu istiqamətdə başlıca
məqsəd Azərbaycanda yüksək iqtisadi, sosial və ekoloji tələblərə
cavab verən müasir turizm sahəsinin formalaşdırılması və onun ölkə
iqtisadiyyatının əsas inkişaf dayaqlarından birinə çevrilməsinin
təmin edilməsidir.

Bu məqsədə nail olmaq üçün ölkədə turizm obyektləri tikin-
tisinin, turizm infrastrukturunun yüksək beynəlxalq tələblər səviy -
yəsində qurulmasına istiqamətlənmiş məqsədyönlü fəaliyyət həyata
keçirilməli, daxili və xarici investisiyaların turizm sahəsinə cəlb
edilməsi məqsədi ilə bu sahədə təşviqləndirici investisiya və biznes
mühiti formalaşdırılmalı, turizm sahəsində qabaqcıl beynəlxalq
təcrübədən istifadə edilməklə səmərəli dövlət tənzimlənmə və idarə
edilməsi mexanizmləri yaradılmalı, ölkənin turizm sahəsinin təqdim
etdiyi xidmətlərin keyfiyyət səviyyəsinin beynəlxalq standartlara
uyğunluğunun təmin edilməli, dünya turizm xidmətləri bazarında
ölkə turizminin rəqabət qabiliyyəti artırılmalıdır.

Bazar iqtisadiyyatına keçid ərəfəsində olan ölkələrdə, o cüm-
lədən Azərbaycanda turizm bazarı peşəkarcasına tənzimlənməli,
inkşaf proqramları hazırlanmalı, bu proses davam edərkən qarşıya
çıxan problemlərin həlli yollarının tapılması daha önəmlidir.
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Turizmin inkişafı və perspektivləri

Turizmin inkişafı istiqamətində atılacaq mühüm addımlardan
biri də Azərbaycanın milli-tarixi, mədəni və mənəvi irsinin, milli
adət-ənənələrinin dünyada təbliği, ayrı-ayrı regionların və şəhərlərin
tarixini əks etdirən materialların nəşr etdirilməsi və yayılması, turiz -
min müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsi, yeni turizm marşrut-
larının yaradılmasıdır.

Müasir dövrümüzdə turizm bölgəsinə çevrilmək təkcə iqtisadi
baxımdan deyil, həm də siyasi baxımdan ölkəmiz üçün çox vacibdir.
Çünki bu gün dünyada gedən proseslər və təhlükəsizlik məsələləri
baxımından turizmin inkişafı labüddür. Turizm həm də ölkələri,
xalqları bir-birinə yaxınlaşdırır, beynəlxalq münasibətləri gü-
cləndirir, iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafına təkan verir. Turiz -
min həcmini artırmaqla, turistik bölgəyə çevrilməklə biz eyni
zamanda regionların sosial-iqtisadi inkişafını çox sürətlə və effektiv
şəkildə həyata keçirə bilərik. Turizmin inkişafı həm də regionların
sosial iqtisadi baxımdan qısa bir müddətdə dirçəlməsi deməkdir.

Azərbaycan elə bir coğrafi məkanda yerləşir ki, burada təbiə -
tin demək olar ki, bütün gözəlliklərinə rast gəlinir. Zəngin mədəni-
tarixi irsə və əlverişli təbii şəraitə malik olan Azərbaycan turizm
sahəsində böyük inkişaf perspektivlərinə malikdir. Ölkəmizdə turiz -
min əksər növlərinin (kənd, müalicə-sağlamlıq, ekoloji, mədəni,
sosial, kommersiya, idman, dini, xüsusi maraq kəsb edən və s.) inki -
şafı üçün geniş imkanlar mövcuddur. Turizmin inkişafı iqtisadiyya -
tımızın güclənməsi, gəlirlərin xeyli artması və ən əsası, regionların
sosial-iqtisadi inkişafının əsasını təşkil edə bilər.
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Lənkəran rayonunda turizm ehtiyatlarının təhlili

The analyses of tourism resources in Lankaran region

Анализ туристических ресурсов в Ленкаранском районе

Xülasə: Məqalənin yazılmasında əsas məqsəd Lənkəran rayo -
nunda mövcud olan turizm ehtiyatlarının təhlilidir. Məqalənin elmi
əhəmiyyətitini artıran əsas amillərdən bir də Lənkəran rayonunun
turizm ehtiyatlarının daha əvvəl tədqiq edilməməsidir. Lənkəran
rayo nunda mövcud olan tarixi - mədəni ehtiyatların turizm sahəsinə
daxil edilməsinin  elmi cəhətdən əsaslanmasını məqalənin elmi ye-
niliyi kimi qeyd etmək olar. Bu istiqamətdə verilmiş təkliflər əsasən
beynəlxalq təcrübədə tarixi-mədəni, təbii və hidroloji ehtiyatların
turizm məqsədli istifadəsinə əsaslanmışdır. Eyni zamanda yazılmış
məqalə daha sonrakı elmi tədqiqatlar üçün bir əsas təşkil edəcək. 

Açar sözlər: Turizm sahəsi, turizm ehtiyatları, Lənkəran rayo -
nu, tarixi-mədəni abidələr, təbii ehtiyatlar.

Abstract: The main aim of this article is to analyse tourism
resources in Lankaran region. One of the important factors increa -
sing the scientific validity of the article is misssing analyse of
tourism resources in Lankaran region. The scientific novelity of the
paper consists of scientifically support of including cultural-histori -
cal resources to tourism in Lankaran region. In this context the pro-
posals put forward are based on international experience in using
cultural-historical, natural and hydrological resources for tourism
purposes. At the same time, the article will play a foundation for fur-
ther scientific papers. 

Key words: Tourism, tourism resources, Lankaran economic
region, historical-cultural monuments, natural resources. 
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Lənkəran rayonunda turizm ehtiyatlarının təhlili

Резюме: Анализ туристических ресурсов, сушествуюших
в Ленкаранском районе , является главной целью статьи. Зара-
нее исследования Ленкаранских туристических ресурсов повы-
шает научную значимость статьи. Включение исторических
культурных ресурсов в туристической  сфере можно отметить
как научную новизну статьи. В то же время статья будет слу-
жить основой для дльнейших исследований.

Ключевые слова:  Туристический сектор, туристические
ресурсы, ленкаранский район, памятников истории и культуры,
природные ресурсы.

Giriş
Təbii ehtiyatlar və tarixi abidələrlə zəngin olan Lənkəran rayo -

nu turistləri daim sahib olduğu yaşıl təbiəti ilə valeh etmişdir. Talış
dağlarının ətəklərində yerləşən, zəngin flora və faunaya sahib olan
bu region ölkənin cənub - şərqində, Xəzər dənizinin sahilində yer-
ləşir. Bir tərəfdən Lənkəran ovalığı, digər tərəfdən Xəzər dənizi ilə
əhatə olunmuş region dəniz səviyyəsindən 28 m aşağıda yerləşir.
1000 - 1500 m hündürlükdə sıx orta dağlıq çay şəbəkəsinə malik
rayonda bu göstərici  0.84 km/km2 təşkil edir ki, bu da Azərbaycanın
digər rayonlarından  fərqli olaraq daha sıx inkişaf etmişdir. 

Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə əsasən bu rayonda
1900-ə yaxın bitki növü vardır. Həmçinin Azərbaycanda olan 370
endemik bitki növünün 162-si bu rayonun ərazisində yetişir.
Lənkəran rayonu zəngin meşə örtüyü ilə əhatələnmiş və dünyada
nadir rast gəlinən iqlim quruluşu da burada müşahidə edilir. Belə ki,
meşə örtüyünün birbaşa dənizə çıxışı vardır ki, bu da müxtəlif turizm
növlərinin inkişafı üçün fundament təşkil edir. 

Qeyd edilmiş təbii ehtiyatlar ilə yanaşı Lənkəran rayonu tari -
xi-mədəni abidələrlə də zəngindir. Buraya müxtəlif dövrlərdə inşa
edilmiş istehkam qalaları, tarixi yaşayış məskənləri, məscid və dini
abidələr, tarixi binalar və qoruqlar aiddir. Bu tarixi abidələrdən
bəziləri günümüzə qədər qorunub saxlanılmışdır ki, turizm nöqteyi-
nəzərindən bu abidələr turist cəlbedilməsində əvəzsiz rola sahibdir
[1; səh. 267]. 
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İqlim baxımından da zəngin imkanlara sahib olan Lənkəran
rayonunda əsasən dağlıq və dağətəyi bölgələrə ayrılır. Belə ki,
Lənkəran ovalığında yerləşən Astara, Lənkəran, Masallı və Cəlilabad
rayonları ilin digər fəsillərində yağıntılı, yayı isə quraq keçən rü-
tubətli yarı-subtropik iqlimə sahibdir. Burada ilin ən soyuq ay yanvar
(3,40C), ən isti ay isə iyul (25,10C) olmaqla orta illik hərarət 14,20C
təşkil edir. Lakin buna baxmayaraq, rayonun düzənlik ərazilərində
yanvar ayında hava hərarətinin mənfiyə düşməsi hallarını müşahidə
etmək olar. Eyni zamanda düzənlik ərazilərdə yay aylarında bəzən
hava hərarətinin 400C və yuxarı olması halları da mümkündür. İllik
yağıntının miqdarı Lənkəran iqtisadi rayonunda orta hesabla 1146
mm təşkil edir. Orta illik yağıntı əsasən Yardımlı və Lerik rayon-
larında daha da intensivdir [7]. 

Turizm nöqteyi-nəzərindən Lənkəran rayonuna turistlərin səfər
etməsi üçün ən münasib vaxt əsasən turistlərin motiv və tələblə rin -
dən asılı olaraq dəyişir. Qeyd edilənlərlə yanaşı Lənkəran rayonunda
turizm mövsümü Aprel ayından etibarən başlayır. Lakin buna bax-
mayaraq müxtəlif turizm motivlərindən asılı olaraq turizm mövsümü
bütün ili əhatə edə bilər. Xəzər dənizinin sahilində yerləşməsi də bu
iqtisadi rayonda çimərlik turizmi digər adıyla 3S (yəni sun-günəş,
sand-qum, sea-dəniz) turizm növünün inkişaf etməsinə imkan verir. 

Elmi ədəbiyyatda və praktikada müxtəlif turist motivlərindən
qaynaqlanan müxtəlif turizm növləri mövcuddur. Onların da inkişaf
etməsi gedilən yerin yəni turizm destinasiyasının sahib olduğu milli,
mənəvi, coğrafi, təbii, bəşəri və maddi qaynaqların mövcudluğundan
asılıdır. 

Milli qaynaqlara misal olaraq Lənkəran rayonunun özünəməx-
sus mətbəxini qeyd etmək olar. Azərbaycan milli mətəxi arasında
çeşidi və ağız dadıyla seçilən Lənkəran mətbəxi öz zənginliyi ilə
seçilir. Demək olar ki, bu iqtisadi rayonda düyüdən 42 növ aş, ətdən
23 növ xörək o cümlədən 7 növ quş əti və 9 növ balıq əti, və un mə-
mulatlarından 20 çeşid şirniyyat hazırlanır. Belə zəngin mətbəxin
mövcudluğu qastronom digər adıyla kulinariya turizminin də burada
inkişafına təkan verə bilər. 
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Bu istiqamətdə turizm potensialını təhlil edərkən əsasən
coğrafi quruluş, iqlim şərtləri, mədəni və tarixi abidələri, flora və
faunası diqqətə alınmışdır. Digər tərəfdən Sovet istilası zamanı bir
çox tarixi abidələr dağıdılmış və bəziləri Sovet İttifaqının məğrur
tarixi silmə siyasətinin qurbanı olmuşdur. Buna bariz misal olaraq
onu göstərmək olar ki, 1890-cı ildə Lerik rayonunun dağ kənd -
lərindən olan Veri və Tülüdə aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı
250-ə yaxın tarixi əşya nümunələri, 1901-ci ildə isə Jak və Henri
Mor qan qardaşlarının Talış qəbirstanlığında qazıntılar zamanı əldə
etdikləri maddi nümunələri Lənkərandan Fransanın Sen-Jermen
şəhərindəki muzeyə aparmışlar. 

Lənkəran rayonunun təbii turizm ehtiyatları
Mövzunun əhəmiyyətini nəzərə alaraq ilk əvvəl Lənkəran

rayo nunu turizm ehtiyatları baxımından müxtəlif aspektlərdən tədqiq
edilmiş və turizm ehtiyatlarınının təhlili aparılmışdır. 

Azərbaycanın füsunkar turizm bölgələrindən biri olan Lən -
kəran rayonu Xəzər dənizinin cənub-qərb sahilində və Talış dağ -
larının ətəyində yerləşir. Lənkəran iqtisadi rayonu tərkibində coğrafi
ərazisi və əhalisinin sayına görə ən böyük rayondur. Rayon ərazisi
1539 km2, əhalisinin sayı isə 220.8 min nəfərdir [2].

Lənkəran rayon ərazisi coğrafi baxımdan əsasən düzənlik və
qismən dağlıq quruluşa sahibdir. İqlim imkanlarını nəzərə aldığı -
mızda Lənkəran rayonu subtropik və rütubətli, yağıntının bol olduğu
iqlim tipinə malikdir. Qeyd edilən ən isti ay iyul ayıdır ki, bu ayda
havanın temperaturu 400C təşkil edir. Havanın ən soyuq keçdiyi ay
yanvar ayıdır ki, bu ayda da havanın temperaturu 3-40C-dir [4;
səh.18-22]. 

Lənkəran rayonunun malik olduğu iqlim və coğrafi şərait ona
füsunkar təbiət, zəngin flora və fauna, təbii turizm ehtiyatları bəxş
etmişdir. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Lənkəranın sahib
olduğu relikt və endemik florası bütün dünyada məşhurdur. Belə ki,
rayon ərazisində mövcud olan dəmirağacı,evkalipt, məxməri ağ-
caqayın, Hirkan şümşadı və ipək akasiya kimi ağac növləri artıq qır-
mızı kitaba düşmüş nadir ağaclar sırasındadır. 
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Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, indiki Lənkəran şəhərinin
ərazisi 1747-ci ildə Nadir Şah öldükdən sonra salınmışdır. Eyni ildə
Qaraxan hakimiyyətinin mərkəzi dəyişdirilərək Astaradan Lənkə -
rana köcürülmüşdür. O zaman Lənkəran da daxil olmaqla Talış ma-
halının tərkibində 6 nahiyyə; Lənkəran, Astara, Zuvand (Lerik),
Sebican (Göytəpə), Vərgəduz (Yardımlı) və Biləsuvar daxil idi. 

Artıq 1747-ci ildə Lənkəran Talış xanlığının mərkəzi şəhərinə
çevilmişdir. Bu da öz növbəsində Lənkəran şəhərinin sosial-iqtisadi
və mədəni inkişafını təmin etmişdir. Bu dövrdə Lənkəran əhalisi
əkin çilik, bağçılıq, maldarlıq, balıqçılıq, ipəkçilik, arıçılıq, misgərlik,
dulusçuluq, dəmirçilik və toxuculuq kimi sahələr ilə məşğul olurdu.
Eyni zamanda Lənkəran sənətkarlarının hazırladıqları sənət əsərləri
İran, Türkiyə, Rusiya, Çin, Hindistan, Pakistan və Avropa ölkələ -
rində məşhurlaşmışdı. Lakin əfsuslar olsun ki, köhnə sənətkarlıq
sahələrinin heç biri hal-hazırda Lənkəranda mövcud deyil bu da
turist lərin cəlb edilməsi üçün mənfi haldır. Təkcə onu qeyd etmək
kifayətdir ki, Şəkinin Lahıc kəndi məhz köhnə sənət sahələrini
yaşadaraq bu bölgəyə turist cəlb edə bilir. 

Tarixi mənbələrdən əldə edilmiş məlumata əsasən Lənkəran
şəhəri 3 hissədən ibarət olması məlumdur. Bunlar Kiçik Bazar,
Böyük Bazar və Sütəmurdovdur. Məhz Rusiya İmperiyasının işğalı
nəticəsində Lənkəranda olan bir çox tarixi abidələr dağıdılmış, tarixi
binalar isə kazarma, hərbi qarnizon və ya qospitallara çevrilmişdir. 

Bütün bunlara baxmayaraq günümüzə qədər gəlib çıxan bəzi
tarixi-mədəni abidələr qalmışdır. Bunlardan turizm məqsədi üçün is-
tifadəsi mümkün abidələr aşağıdakı kimidir;

• Bəlləbur qalası - Səid Əli ibn Kazımbəy tərəfindən qələmə
alınmış "Cəvahirnameyi-Lənkəran" kitabında qeyd edilən məlumata
əsasən Bəlləbur qalası Lənkəran çayından ayrılan qolun kənarındakı
dağın üstündə ucalan, kərpicdən və daşdan tikilmiş bir qaladır. Bu
qala son illərdə bir çox tədqiqatçı üçün əsas tədqiqat obyekti olmuş-
dur. Tarixi mənbələrə əsasən bu qala indiki Lənkəran şəhərindən 9
km cənub-qərb istiqamətində yerləşir. Təxminən 1 hektar sahəni
əhatə edən qala ərazisində saxsı su boruları və məişət binalarının
qalıqları indiyə qədər qalmaqdadır. Qala ərazisində qazıntılar zamanı
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aşkarlanmış orta əsrlərə aid şirli saxsı qablar, mis və qızıl bəzək
əşyaları, bizans dövrünə aid mis və qızıl sikkələr Bəlləburun IX-XI
əsrlərdə mövcud olduğunu və Bizans İmperiyası ilə ticarət etdiyini
sübut edir. Tikili eyni zamanda Xürrəmilər hərəkatının dayaq qalası
kimi də istifadə edilirdi. Lakin hal-hazırda Bəlləbur qalası dağılmış
vəziyyətdə qalıqlar halında günümüzə qədər gəlmiş və tamamiylə
tarixin səhifəsindən silinmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bu istiqamətdə
tarixi qalanın bərpası və turizm məqsədiylə istifadəsi, eləcə də
qalanın ərazisində açıq hava muzeyinin təsis edilməsi vacibdir. 

• Qızlar qalası (Kinon qala) - Lənkəran rayon ərazisində yer-
ləşən və turizm məqsədiylə istifadəsi vacib olan bir digər qala olan
Qızlar qalası Lənkəranın Yuxarı Nüvədi kəndinin arxasında, Talış
dağ silsiləsinin davamı olan yerdə salınmışdır. Tarixi mənbələrə
əsasən bu qala IX əsrdə Xürrəmilər hərəkatının yayıldığı vaxtlarda
sərkərdələrin və rəhbərlərin xanımlarını düşməndən mühafizə etmək
üçün inşa edilmişdir. Məhz buna görə də qala Qızlar qalası adlanır.
Əfsuslar olsun ki, bu qala da Bəlləbur qalası ilə eyni taleyi bölüş -
müş dür. Həmin ərazidə sadəcə qalıqlar qalmış və ərazi boş sahədən
ibarətdir.

• Lənkəran qalası - 1727-ci ildə inşa edilmişdir. Sahəsi 35 hek-
tara yaxın olan bu qala Bakı qalasının sahəsindən böyükdür.
Lənkəran qalası tarixi mənbələrə görə iki iri döyüş bürclərinə sahib
idi ki, onlar qalanın diaqanal boyunca yerləşdirilmişdi. Şimal bürcü
dəniz sahilində, cənub bürcü isə Lənkəran çayının ağzında salın-
mışdı. Qalanın inşa edilmə səbəbi əsasən rus və iran təcavüzündən
müdafiə olmuşdur. 1813-cü ildə Gülüstan sülh müqaviləsindən sonra
isə qala rusların əlinə keçərək dağılmağa məruz qalmışdır. Qalanın
indi ərazisi əhalinin daimi məskunlaşma yeridir [8; səh.754].   

İstehkam və dayaq qalaları ilə yanaşı Lənkəran rayonunda tur-
izm üçün ələxsus mədəni turizmin inkişafı üçün zəngin tarixi
abidələr mövcuddur. Bunlardan Şıxakəran kəndində yerləşən Şeyx
Zahid türbəsi, Yuxarı Nüvədi kəndində yerləşən qədim Əbirlər qül-
ləsi, Sığın daş nektropolu, Mir Əhməd xanın evi, Lənkəran şəhərində
yerləşən Kiçik Bazar məscidi, Hacı Mirzə hamamı, Lənkəran ma -
yakı, və Dairəvi qala kimi abidələr xarici turistlərdən müxtəlif ölkə -
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lərin mədəniyyəti və onların etnoqrafik keçmişi ilə maraqlanan tur-
istlər üçün cəlbedicidir. Təəsüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bu
abidələrdən bəziləri baxımsızlıq nəticəsində dağılmış və sovet
dönəmi vandalizminə məruz qalmışdır. Fikrimizcə bu abidələrin
yenidən restovrasiya edilməsi bu bölgəyə turist cəlbediciliyini artıra-
caq və turizmin inkişafına təkan verəcəkdir. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, bu abidələrdən Dairəvi qala Turizm və Mədəniyyət
Nazirliyi tərəfindən restovrasiya edilmişdir. Bu müqabildən Lənkə -
ran mayakı da Azərbaycan Dənizçilik idarəsinin tabeçiliyində
fəaliyyətini bugün də davam etdirir. 

Turistlərin maraqlarına səbəb ola biləcək abidələrdən ən
maraqlısı isə Sığın daş nekropoludur. Tarix baxımından Azərbay-
canın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olmasını sübut edən
Sığın daş nekropolu çəkisi 1-2 ton olan iri sal daşlarından ibarət iri
məzarlıqlarla əhatələnmişdir. Bu ərazidə Jak de Morqan tərəfindən
aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində xeyli zinət əşyaları, silahlar
və qədim alətlər aşkar edilmişdir. Xüsusiylə onu qeyd etmək
lazımdır ki, bu tədqiqatlar zamanı diqqəti çəkən əsas məsələ isə bu
məzarlardan çıxarılmış insan sümüklərinin qalıqları bu ərazidə
yaşayan insanların boylarının 2 m-dən çox olmasını sübut etməsidir.
Lakin buna baxmayaraq bu ərazilərdən Jak de Morqandan sonra heç
bir arxeoloji tədqiqatlar aparılmamış və bu yerlər öyrənilməmişdir.
Təkcə turizm marşrtularında və tur rəhbərlərin belə məlumatın turist -
lərə ötürülməsi bu bölgəyə olan marağı daha da artıracaqdır.

Mədəni abidələrdən bir digəri də Mir Əhməd xanın evidir. Ev
1913-cü ildə xanın sifarişi ilə avropa memarları tərəfindən inşa
edilmişdir. Yüksək zövqlə və keyfiyyətli materiallardan inşa edilmiş
yaşayış evi Lənkəran şəhərində XX əsrin əvvəlində ilk hündür
mərtəbəli bina hesab edilirdir. O dövr üçün innovativ hesab edilən
texnologiyalar vasitəsiylə bina elektrik və isitmə sistemi ilə təchiz
edilmişdir. Həm daxili həm də xarici görünüşü ilə hal-hazırda bu ev
Lənkəran şəhərini öz qeyri-adi üslubu ilə bəzəməkdədir. Mir Əhməd
Xanın evi bugün də ziyarətçilərin üzünə açıqdır. Belə ki, bu ev Tu -
rizm və Mədəniyyət Nazirliyi tərkibində muzey olaraq turistlərə xid-
mət edir.
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Bu müqabildə Lənkəran tarixində mühüm hadisələrə şahidlik
etmiş Dairəvi Qala və Lənkəran mayakı öz memarlıq üslubu ilə Lən -
kəran iqtisadi rayonunda turizmin inkişafı üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Tarixi qaynaqlarda hər iki tikili 1747-1786-cı illər arasında
Nadir şahın göstərişi ilə inşa edilmişdir. Hər iki tikili Lənkəran qalası
üçün dayaq məntəqəsi rolu oynamışdır. Lakin Çar Rusiyasının
işğalından sonra 1869-cu ildə Lənkəranın şimal-şərqində, Xəzər
dənizinin sahilində yerləşən istehkam divarları dağıdılmış və onun
yerinə Lənkəran Mayakı inşa edilmişdir. Eyni zamanda Dairəvi Qala
da işğal nəticəsində dağıdılaraq həbsxana kimi istifadə edilmişdir.
Hələ Sovet İttifaqı zamanında bu iki tikili arasında gizli yolun olması
ehtimal edilərək burada tədqiqat aparılmış və gizli yeraltı yol aşkar-
lanmışdır. Dairəvi Qala həbsxanasınada saxlanılacaq məhbuslar
gəmilərlə Lənkəran Mayakına gətirilir, gizli yeraltı yol vasitəsiylə
birbaşa həbsxananın içərisinə aparılırdılar. Hal-hazırda həmin yeraltı
yol mövcud olsa da baxımsızlıq nəticəsində su altında qalmışdır.
Yerli əhali ilə görüşlərdə Dairəvi Qalada İosif Stalinin məhkumluq
yaşaması vurğulanmışdır. Lakin bu istiqamətdə arxiv sənədlərinə
çatmaq mümkün olmasa da belə bir hadisənin turizm nöqteyi-
nəzərindən istifadəsi turistlərin maraqlarına səbəb olacaqdır [3;
səh.46-50]. 

Mir Əhməd xanın inşa etdirdiyi xan sarayından fərqli olaraq
Lənkəran rayonunun ərazisində mövcud olmuş Şahnişin xan sarayı
tarixin keçməkeşli hadisələrinə tab gətirməyərək dağıdılmışdır.
Tikil mə tarixi XVIII-XIX əsrlərə dayanan saray iki mərtəbə və hər
mərtəbədə 20 otaq olmaqla Hacı Mirzə Abbas xan tərəfindən in-
şasına göstəriş verilmişdir. Yazılı qaynaqlara görə burada inşa
edilmiş saray yalnız Şəkidəki Xan sarayı ilə müqayisə edilirdir. La -
kin XX əsrin əvvəllərində saray dağıdılaraq yerlə yeksan edilmişdir.
Şahnişin sarayının yerləşdiyi yer və ümumilikdə saray haqqında
məlumatı rus səyyahı V.Sidorovun 1890-cı ildə qələmə aldığı əlyaz-
masında tanış olmaq olar. Saray Lənkəran şəhərinin indiki Füzuli
küçəsində yerləşirdi. Hal-hazırda həmin sarayın yerində inzibati bi-
nalar yerləşir. Buna baxmayaraq həmin sarayın bünövrəsi günümüzə
qədər gəlib çıxmışdır. Fikrimizcə bu kimi abidələrin ətrafında arxe-
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oloji tədqiqatlar aparılmalı və mədəni turizm qaynaqları artırıl-
malıdır. 

Digər dağıdılmış abidələrdən olan Minarə (Güldəstə) indiki
Kiçik Bazar məscidinin qarşısında yerləşirdi. Hündürlüyü 27 m olan
minarənin tikinti tarixi Kiçik Bazar məscidinin inşası ilə yəni 1904-
cü ilə təsadüf edir. Minarənin əsas məqsədi azan və vacib məlumat-
ların xalqa çatdırılması idi. Lakin 1930-36-cı illərdə bu minarənin
də aqibəti digərlərindən fərqli olmamış və dağıdılmışdır. Dağılmış
olmasına baxmayaraq bu abidənin də bünövrəsi günümüzə qədər
gəlib çıxmışdır. 

Turizm nöqteyi-nəzərindən önəmli olan tarixi-mədəni abidələr
içərisində yer alan Lənkəran rayonunun dini abidələri əsasən məscid,
türbə və qəbirstanlıqlardan ibarətdir. Dini turizmin Azərbaycanda
inkişafı əsasən bu dini abidələrin mövcudluğuna bağlıdır. Bu baxım-
dan da Lənkəran rayonu bu abidələrlə zəngindir. Bu abidələrə daxil
olan məscidlərdən XIX əsrdə inşa olunan Böyük Bazar məscidi və
1904-cü ildə təməli qoyulmuş Kiçik Bazar məscidi daxildir. Habelə,
onu da qeyd etmək lazımdır ki, Lənkəranın bir çox qədim yaşayış
məskənlərində qədim məscidlər mövcuddur. Bunlar içərisində ən
qədimi isə Sütəmurdov kəndində yerləşən Hacı Novruzəli məsci-
didir. Qeyd edilmiş məscid tarixi qaynaqlarda XVIII əsrdə inşa
edilməsi göstərilmişdir. 

Lənkəran rayonu qədim məscidlərlə yanaşı qədim türbələrlə
də zəngindir. Buna bariz misal olaraq Şeyx Zahid türbəsini göstər-
mək olar. Lənkəran rayonunun Şıxakəran kəndində yerləşən bu türbə
orta əsrlərdə yaşamış alim, filosof və din xadimi Şeyx Zahid ibn
Şeyx Əmir Rövşən (1215-1300) üçün Şeyx Heydər tərəfindən
ucaldılmışdır. Bu abidə günümüzə qədər qorunub saxlanılmış və zi-
yarətgah kimi tanınmaqdadır.        

Bir başqa qədim türbələrdən olan Seyid Xəlifə türbəsi Lən -
kəran rayonunun qədim kəndlərindən hesab edilən Cil kəndinin
ərazisində yerləşir. Burda yaşayan insanlar arasında bu türbə 3 xəlifə
türbəsi kimi də tanınır. Orta əsrlərdə ərəb xilafətinin təzyiqlərinə tab
gətirməyərək müxtəlif diyarlara üz tutan din xadimləri, alim və
filosoflardan Seyid Cəmaləddin, atası Seyid Mir Abbas və onun
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əmisi oğlu bu türbədə dəfn olunmuşlar. Bu türbə də Şeyx Zahid tür-
bəsi kimi ziyarətgah olaraq istifadə edilir. 

Bu müqabildə Lənkəran rayonunda yerləşən tarixi türbələr
içərisində Piri Ərəb və Seyidəkinə türbələridir. Piri Ərəb türbəsi
İslam dinini Azərbaycan ərazisində yaymaq üçün gələn bir neçə
İslam din xadimləri üçün inşa edilmişdir. Turizm nöqteyi-nəzərindən
dini turizm növünün Azərbaycanda, ələxsus da Lənkəran iqtisadi
rayonunda geniş inkişaf etməsində belə dini və tarixi abidələrin möv -
cudluğu əvəzsiz rola sahibdir. Azərbaycan ərazisində İslam dininin
geniş yayılması və bu regionda İslam prinsiplərin qorunması sırf
Lənkəran rayonunun ziyarətgah kimi istifadəsi bura xarici turistləri
cəlb edəcək və İslam dininin buralarda nece yayılmasına şahid ola-
caqlar. Bir digər dini abidə isə Yuxarı Nüvədi kəndində yerləşən
Seyidəkinə abidəsidir. Digər adıyla Daş Nişanə olaraq da tanınan bu
abidə Lənkəran rayon ərazisində İslam əvvəlki mövcud olan dinlər
haqqında da məlumat verir. 

Qeyd edilmiş tarixi abidələr özlüyündə Lənkəran rayonunun
tarixinin qədimiliyinə dəlalətdir. Bu da rayon ərazisinə turist çəkmək
üçün lazım olan tarixi-mədəni abidələrin mövcudluğunu sübut edir.
Əfsuslar olsun ki, bu abidələr müstəqilliyimizi qazandıqdan sonra
baxımsızlığa düçar olmuş və tarix səhifəsindən yox olma təhlükəsi
ilə üzləşmişdir. Lakin möhtərəm Prezident Cənab İlham Əliyevin
təsdiqlədiyi "2008-2013", "2013-2015" regionların inkişaf proqra -
mına əsasən bu abidələrdən bəziləri restovrasiya edilmişdir. Bu da
onun göstəricisidir ki, ölkə rəhbərliyi turizm sahəsinin inkişafı üçün
turizm ehtiyatlarının bərpası məsələsinə diqqət verilməkdədir. Bu
çərçivədə bəzi abidələr üzərində tarixi açıq hava muzeylərin inşası
tam məqsədəuyğun olardı. Belə ki, belə abidələrdə tarixin səhi -
fələrinə göz gəzdirmək turistlər üçün daha maraqlı və cəlbedicidir. 

Turizm çərçivəsində Lənkəran rayonu tarixi-mədəni abidələr
ilə yanaşı digər turizm qaynaqları ilə də zəngindir. Xəzər dənizinin
sahilində yerləşməsi və subtropik iqlim qurşağının hakim olması bu
bölgəni nadir quşlar üçün əlverişli məkan halına çevirmişdir. Bu is-
tiqamətdə xüsusi alternativ turizm növləri içərisində öz dinamikası
ilə seçilən yabanı quşların izlənilməsi turizm növünün inkişafı üçün
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geniş imkanlar təqdim edir. Qeyd etmək lazımdır ki, təkcə bu turizm
növü üzrə 2007-ci ildə 20 million turist qeydiyyatdan keçmişdir [11;
səh.30]. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yayımladığı rəsmi məlu -
matda bu turizm növü üzrə hər bir turist ortalama olaraq 200 ABŞ
dolları xərcləməkdədir. Bu da əlavə olaraq ölkə iqtisadiyyatı üçün 4
milliard ABŞ dolları deməkdir. Bu istiqamətdə Lənkəran rayo nunda
geniş imkanlar mövcuddur. Buna baxmayaraq rayon ərazisində
yaşayan əhalinin müəyyən bir hissəsi yalnız ovçuluqla məşğul olaraq
öz dolanışığını təmin edir. Əfsuslar olsun ki, bu da nadir quşların
tez-tez ovlanmasına səbəb olur. Nəticə olaraq quşların yuva qurma
və bala vermək üçün Lənkəran sahillərinə üz tutmasının qarşısının
alınması təhlükəsi meydana gətirmişdir. Bu istiqamətdə Lənkəran
rayon ərazisində yaradılmış Qızılağac qoruğu nadir və köçəri
quşların qorunmasında əvəzsiz rola sahibdir. Bu baxımdan Qızılağac
qoruğu turizm çərçivəsində qiymətləndirilməsi əhəmiyyətlidir. 

Habelə Lənkəran rayonunun Xəzər dənizi sahilində yerləşməsi
bu rayonun turizm potensialını artırmaqdadır. Onu da qeyd etmək
yerinə düşər ki, Lənkəran bölgəsinin dənizkənarı sahilləri sarı narın
qum ilə zəngindir. Kimyəvi tərkibinə görə insan sağlamlığı üçün fay-
dalı hesab edilən sarı-narın qum çimərlik turizmi üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Turizm üçün əhəmiyyət kəsb edən belə təbii
qaynağın mövcudluğu əfsuslar olsun ki, bu rayonda çimərlik turiz -
minin inkişafına təkan verə bilməmişdir. Buna səbəb isə dəmiryolu
xəttidir. Sovet İttifaqı zamanında çəkilmiş dəmiryolu xətti Liman
şəhərindən Lənkəran şəhərinin sahil xətti boyunca Astaraya qədər
50 km məsafəni əhatə edir. Dəmiryolu sahil zolağına 50 m bəzi yer-
lərdə isə 5 m daxil olaraq Lənkəran və eləcə də Astara rayonlarında
çimərlikləri zəbt etmişdir. Düzdür dəmiryolu nəqliyyat infrastruktu-
runda və Lənkəran iqtisadi rayonunun iqtisadi həyatında əhəmiyyətli
rola sahib olsa da turizmin inkişaf etdirilməsi təkcə Lənkəran iqtisadi
rayonu üçün deyil bütövlükdə Azərbaycan Respublikası üçün priori -
tet məsələdir. Fikrimizcə bu bölgədə çimərlik turizminin inkişaf et-
dirilməsi ilk əvvəl dəmiryolu xəttinin sahil zolağıdan çıxarılaraq
şəhərin şərq tərəfindən qərb tərəfinə keçirilməsi məqsədəuyğundur.
Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, "İpək Yolu" çərçivəsində
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Lənkəran iqtisadi rayonuna yeni magistral nəqliyyat infrastrukturu
salınsa da və həmçinin dəmiryolunun Lənkəranın Qumbaşı adlanan
qəsəbəsinə köçürülməsi planlaşdırılsa da bu məsələ hələ də öz əhə -
miyyətini tapmamışdır. Bu layihənin başa çatdırılması və dəmiryolu -
nun göstərilmiş qəsəbəyə köçürülməsi Lənkəran rayonu üçün turizm
çərçivəsində atılmış ən vacib addım olardı. 

Dəmiryolu xətti ilə yanaşı çimərlik turizminin inkişafı üçün
təhlükə törədəcək amil Lənkəran rayonunda Xəzər dənizinin qabar -
ma hallarının daha intensiv müşahidə edilməsidir. Xəzər dənizinin
ən dərin hissəsi məhz Lənkəran rayonunun payına düşdüyünə görə
bu bölgədəki dəniz suyunun daha çox şəffaf olması çimərlik turizmi
üçün əhəmiyyətlidir. Lakin Lənkəran rayonunda qabarma hallarının
daha çox müşahidə edilməsi sahil zolağında otel və istirahət komp -
lekslərin inşası üçün ciddi təhlükə mənbəyidir. Bunun qarşısının
alınması qeyri-mümkün olsa da, sahil zolağının genişləndirilməsi
otel və istirahət komplekslərin təhlükəsiz zonada inşa edilməsinə
imkan verəcəkdir. Bu da yalnız eni 50 m olan dəmiryolu xəttinin
sahil zolağından çıxarılaraq Qumbaşı qəsəbəsinə köçürülməsi ilə
mümkündür. Təkcə onu misal olaraq qeyd etmək kifayətdir ki, iqlimi
və coğrafi şəraitiniə görə Lənkərana oxşar olan Gürcüstan Respub-
likasının Acariya vilayəti sırf çimərlik turizmi sayəsində hər il mil -
yonlarla turisti qəbul edir. Bu da ölkə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətli
dərəcədə təsir deməkdir. Digər tərəfdən Lənkəran rayonunda balıq -
çılıq hələ qədim zamanlardan inkişaf etmişdir. Müstəqillik illərində
isə balıqçılıq sadəcə yerli əhalinin gəlir mənbəyinə çevrildi. Lakin
balıqçılıqla məşğul olan insanların kor təbii şəkildə dəniz sahilindən
10-20 m məsafədə dənizin içində torların quraşdırması və istifadədən
sonra onların quraşdırıldığı yerdə unudulması çimərlik turizmi və
insanların həyatı üçün ciddi təhlükə törədir. Buna görə də, balıq ç ı -
lığın inkişafı, həmçinin bu regionda turizm imkanlarının geniş ləndi -
rilməsi məqsədiylə dəniz sahili iki hissəyə ayrılmalı və təhlü kə sizlik
tədbirləri həyata keçirilməlidir. Nəticə olaraq da Lən kəran rayo -
nunda çimərlik turizminin yəni 3S (sea-dəniz, sun-günəş, sand-qum)
inkişaf etməsinə imkan verəcəkdir. 
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Tarixi-mədəni abidələr, gözəl təbiət və çimərlikləri ilə yanaşı
Lənkəran rayonu zəngin hidroloji qaynaqlara da sahibdir. Bura çay-
lar, bulaqlar və yeraltı mineral sular daxildir. Yuxarıda da qeyd
edildiyi kimi Lənkəran rayonu zəngin çay şəbəkəsinə malikdir.
Aşağıdakı cədvəldə Lənkəran rayonunda mövcud olan iri çaylar
haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. 

Cədvəl 1.
Lənkəran rayonun çay şəbəkəsi Cədvəl müəllif tərəfindən

tərtib edilmişdir.
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Çayın adı Mənbəyi Mənsəbi Uzunluğu
Hövzəsinin

sahəsi
Qidalanması

Lənkəran
çay

Talış dağları,
Kümürgöy

zirvəsi

Xəzər
dənizi

81 km 1080 km2

70% yağış suyu, 
20% yeraltı

sular, 
10% qar suları

Boladi çay

Talış dağları,
Burovar 
silsiləsi, 

Voba zirvəsi

Xəzər
dənizi,
Liman
şəhəri

36 km 270 km2

76% yağış 
suları, 

24% yeraltı
sular

Bəşərüçay
Talış dağları,

Mardasığı
zirvəsi

Lənkəran
çay

38 km 171 km2

72% yağış suyu,
23% yeraltı

sular, 
5% qar suları

Veravul çay
Talış dağları,

Poçqan
zirvəsi

Xəzər
dənizi,
Liman
şəhəri

30 km -

75% yağış 
suları, 

25% yeraltı
sular

Girdəni çay
Talış dağları,

Girdədo
zirvəsi

Xəzər
dənizi

25 km -

70% yağış 
suları, 

30% yeraltı
sular

Ləkər çay
Talış dağları,
Lerik rayonu

ərazisi

Lənkəran
çay

20 km -

72% yağış suyu,
23% yeraltı

sular, 
5% qar suları



Lənkəran rayonunda turizm ehtiyatlarının təhlili

Zəngin çay şəbəkəsindən başqa Lənkəran rayonunda turizm
üçün əhəmiyyətli hesab edilən mineral bulaqlar da mövcuddur ki,
müalicə və sağlamlıq turizminin inkişaf imkanları genişdir. Bura
Meşə İsti Su, Havzova İstisu və İbadi İsti Su daxildir. Meşə İsti Su
bulağı Lənkəran-Lerik magistral şosesinin rayon mərkəzindən 12
km qərbdə, Talış dağlarının ətəklərində və İbadi meşəsinin önündə
yerləşir. Bulağın bir digər adı xalq arasında Haftonu yəni yeddi bulaq
kimi tanınır. Yerin altından çıxan bulağın tərkibi kimyəvi elementlər
baxımından çox zəngindir. Suyun turşuluğu neytral olmaqla pH
dərəcəsi 7,0-7,6 arasında dəyişir ki, bu suyun keyfiyyətinin yüksək
olmasından xəbər verir. 

Havzova İsti Su bulağı Lənkəran Masallı şosesinin 13-cü km
yerləşir. Bu bulaq XVIII-XIX əsrlərdən etibarən insanlar tərəfindən
müalicə məqsədi üçün istifadə edilir. Suyun kimyəvi tərkibi əsasən
kükürd və sulfidlərdən ibarət olması bu suya müxtəlif əsəb və dəri
xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilməsinə imkan verir. Qeyd
edilmiş bulaqda suyun çıxma temperaturu 400C -dən yüksəkdir. Hal-
hazırda burada müalicə məqsədiylə sanatoriya inşa edilmiş və həm
yerli həm də xarici turistlərin istifadəsinə verilmişdir. 

Digər bulaq olan İbadi İsti Su bulağı Lənkəran-Lerik avtomo-
bil yolunun 15-ci km-də İbadi və Sumax dağlarının ətəyində yerləşir.
1930-cu ildə buladan müalicə üçün pansionat və sanatoriya inşa
edilsə də 1933-cü ildə baş vermiş meşə yanğını nəticəsində binalar
dağılmışdır. Lakin buna baxmayaraq İbadi suyunun tərkibi öyrənil -
miş və suyun temperaturunun 42-500C arası dəyişdiyi müəyyən
edilmişdir. Buna baxmayaraq İbadi İsti suyun infrastrukturu hal-
hazırda dağılmış vəziyyətdədir ki, bu da öz növbəsində bulağın təbii
imkanlarından turizm məqsədi üçün istifadə edilməsi qeyri-müm -
kündür. Bu baxımdan bulağın infrastruktur imkanları yenidən qu-
rulsa turizm ələxsus müalicəvi turizm məqsədi üçün istifadəsi
Azərbaycanda müalicə turizminin inkişafına təkan verməsinə səbəb
olacaqdır. 

Hidro qaynaqlardan bir digəri isə Lənkəran-Astara magistral
yolun 18-ci km-də, Talış dağlarının ətəyində yerləşən Didoval
çökəkliyində, Dızadaru çayının məcrasında yerləşən Xanbulan
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hidroqovşağıdır. Öz gözəlliyinə və füsunkar təbiətinə görə Göygölün
kiçik bacısı da adlandırılan Xanbulan 1976-cı ildə inşa edilmişdir.
Hidroqovşağın ümumi tutumu 52 milyon m3, bəndin maksimal
hündürlüyü 77 m, yığılan suyun maksimal hündürlüyü isə 74 m-dir.
Su anbarının doldurulması Dızaduru və Bəşərüçay vasitəsiylə həyata
keçirilir. Xanbulanın sahib olduğu gözəl təbiət, füsunkar mənzərə
və təbii mənzərə burada ekoturizmin inkişafına geniş imkanlar
təqdim edir [3; səh.250].    

Tarixi-mədəni abidələr və hidroloji qaynaqlar ilə yanaşı tu -
rizm məhsulu olaraq həm yerli həm də xarici turistlərin istifadəsi
üçün cəlbedici olan qoruqlar da Lənkəran rayonunda mövcuddur.
Bura Hirkan milli qoruğu, Qızılağac qoruğu və Kiçik Qızılağac
yasaqlığı daxildir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Lənkəran rayonunda
mövcud olan bu qoruqlar ekoturizm, mariflənmə turizmi, quşları və
vəhşi təbiəti izləmə turizmi kimi növlərin inkişaf etdirilməsi üçün
ciddi potensiala sahibdir. Belə ki, Hirkan milli qoruğunda çox əsirlik
endemik ağaclar günümüzə qədər qorunmuş və onlardan bəzilərinin
adları qırmızı kitaba salınmışdır. Eyni zamanda Qızılağac qoruğu
köçəri və çöl quşlarının qışlaması, bala verməsi və qorunması
məqsədiylə salınmış və təxminən 278 növ çöl və köçəri quşlar bu
qoruqda məskən salmışdır [9; səh.34]. 

Ölkəmizdə bir sıra sahələrdə aparılmış quruculuq siyasəti öz
əksini nəticələrlə sübut etmişdir. Belə sahələrdən biri də gənclərin
daim diqqət mərkəzində olan idman sahəsidir ki, bu sahədə aparılmış
islahatlar idman turizminin inkişafına da təkan vermişdir. Bu sahədə
Lənkəran rayonunda da xeyli imkanlar mövcuddur. Belə imkanlar-
dan əsası 2003-cü ildə rayon ərazisində inşa edilmiş Lənkəran İdman
Olimpia kompleksini misal göstərmək olar. Habelə futbol
yarışlarının keçirilməsi üçün Lənkəran şəhərində "Xəzər Lənkəran"
futbol arenası inşa edilmişdir ki, tutumu 15 min tamaşaçı olan və
örtülü tribunalarla bu stadion UEFA və FİFA standartlarına tam
cavab verir. Bu da Lənkəran rayonunda idman turizmi ələxsus futbol
üzrə beynəlxalq turnirlərin keçirilməsi üçün əlverişli şərait mövcud-
dur. 
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Nəticə və təkliflər
Lənkəran rayonunun turizm ehtiyatlarının təhlili onu göstərir

ki, bu rayon turizm sahəsinin inkişafı üçün bütün turizm ehtiyatlarına
sahibdir. Turizm sahəsinin sürətli inkişaf dinamikasını nəzərə alaraq
onu da qeyd etmək lazımdır ki, Lənkəran rayonunda mövcud olan
turizm ehtiyatlarının istifadəsi təkmilləşdirilməlidir. Lakin əfsuslar
olsun ki, bəzi tarixi-mədəni abidələr restovrasiya edilməsinə bax-
mayaraq digər abidələr baxımsızlıq ucbatından tarix səhifələrindən
silinmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir
ki, qardaş Türkiyə Respublikasında 2013-cü ildə muzeylərə gələn
ziyarətçi sayı 29,5 milyon və onlardan əldə edilmiş gəlir 150 milyon
ABŞ dollarıdır [10; səh.9]. Bu da təkcə tarixi-mədəni qaynaqların
turizm məqsədiylə istifadəsindən qaynaqlanır. Buna görə də Lən -
kəran rayonunda mövcud olan tarixi-mədəni qaynaqlar turizm üçün
çox əhəmiyyətlidir. Bu istiqamətdə təkliflər əsasən aşağıdakı
kimidir;

1. Lənkəran rayonunda yerləşən Bəlləbur, Lənkəran, Qızlar
qalaların yerləşdiyi ərazilərdə yenidən arxeoloji qazıntı işləri aparıl-
malı və qalaların ərazisi müəyyən edilərək açıq hava muzeyinə
çevrilməlidirlər. 

2. Təsis ediləcək açıq hava muzeylərində keyfiyyətli kadrların
hazırlanması üçün rəhbər təlimləri keçirilməli və işçilər müxtəlif
xarici dillər üzrə peşəkarlıq səviyyələrini artırmalıdırlar.

3. Lənkəran rayonunda çimərlik turizminin inkişafı üçün
dəmir yolu xətti sahil xəttindən çıxarılmalı və başqa əraziyə
köçürülməlidir. Eyni zamanda boşaldılmış ərazilərdə otel və istirahət
mərkəzləri inşa edilməlidir. 

4. Mineral bulaqlar ilə zəngin olan Lənkəran rayonunda rayo -
nunda yerləşən Havzova isti su, İbadi və İsti su bulaqlarının yer-
ləşdiyi ərazilərdə müasir tipli sanatoriya və otel müəssisələri inşa
edilərək turistlərin istifadəsinə verilməlidir. 

5. Lənkəran milli mətbəxi müxtəlif kulinariya festivallarında
təqdim edilməli və bu dadın Lənkəran rayonuna məxsus olması qeyd
edilməlidir. 
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6. Lənkəran rayonunda alternaticv turizm olaraq ekoloji turizm
növünün inkişaf etdirilməsi üçün ekokəndlər salınmalıdır. 

Yalnız bu təkliflərin reallaşdırılması Lənkəran rayonunda
turiz min inkişafına təkan verilməsində yetərsizdir. Bu təkliflər
əsasən turizm üçün vacib olan infrastrukturun yenidən qurulması
təqdirdə turizmin inkişafına təkan verəcəkdir.
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İqtisadi diversifikasiyada turizm klasterlərinin rolu

The role of clusters in the economic diversification

Роль кластеров в экономической диверсификации

Xülasə: Müasir dövrdə turizm sektorunun inkişafı klasterlərin
formalaşdırılması və dəstəklənməsini aktuallaşdırmışdır. Məhz bu
aspektdən Azərbaycanda da klasterlərin formalaşdırılması oldquca
aktual məsələyə çevrilmişdir. Məqalədə iqtisadi diversifikasiyada
xüsusən də turizm sektorunun inkişafında klasterlərin rolu tədqiq
edilir. Tədqiqatlar göstərir ki, turizm klasterlərin formalaşdırılması
bu sektorun inkişaf baxımdan olduqca vacibdir. Məqalədə bu sahədə
olan nəzəri yanaşmaları tədqiq edilərək müxtəlif iqtisadçıların fikir-
lərinə geniş yer verilmişdir.

Açar sözlər: iqtisadi diversifikasiya, turizm, klaster, regional
inkişaf, istehsal.

Abstract: Formalization and promotion of clusters are becom-
ing more important in the development of tourism sector in the mo -
dern world. From this perspective, formalization of clusters is crucial
in Azerbaijan, too. In this article, role of clusters in the economic di-
versification, particularly in the development of tourism sector are
researched. Researches confirm that a formalization of tourism clus-
ters is very important in the development of this sector. In this article,
scientific approaches and ideas of different economists are under-
lined, too.

Key words: economic diversification, tourism, cluster, re-
gional development, production.

Резюме: Формализация и продвижение кластеров при-
обретают все большее значение в развитии сектора туризма в

49

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları

Tourism and hospitality studies



Vüqar Bayramov

современном мире. С этой точки зрения формализации класте-
ров имеет решающее значение в Азербайджане. В этой статье,
роль кластеров в экономической диверсификации, особенно в
развитии туристического сектора исследованы. Исследования
подтверждают, что формализация на туристических кластеров
является очень важным в развитии этого сектора. В этой статье,
научные подходы и идеи различных экономистов подчеркнуты,
тоже.

Ключевые слова: диверсификация экономики, туризм,
кластер, региональное развитие, производство.

Klaster konsepsiyası hər hansı sahədə qarşılıqlı əlaqədə olan
şirkətlərin və institutların  coğrafi təmərküzləşməsini ifadə edir. Belə
ki, klasterlər bir biri ilə bağlı olan bir sıra sənaye sahələri ilə yanaşı
rəqabət üçün əhəmiyyətli olan digər sahibkarlıq subyektləri də əhatə
edir. Bura ixtisaslaşmış xammal təchizatçılarını, müxtəlif kompo-
nentlərin, mexaniki avadanlıqların, xidmətlərin, və eləcə də infra-
strukturun təminatçılarını aid etmək olar [1. Səh 12-33]. Klasterlər
adətən tamamlayıcı məhsul istehsalçılarını, hər hansı sənaye sahə -
sində oxşar bacarıqlar və texnologiyalara və yaxud vahid istehsal
amilləri bazasına malik olan şirkətləri də əhatə edir. Nəhayət, bir çox
klasterlər universitetlər, standartları təyin edən agentliklər, beyin
mərkəzləri, peşə təhsili təminatçıları və ticarət birlikləri kimi dövlət
və digər aidiyyatı qurumları da özündə cəmləşdirir. Qeyd edilən qu-
rumlar klasterlerin yaradılması istiqamətində xüsusi treyninqlərin
təşkilində, təhsil, informasiya və tədqiqatın, eləcə də texniki dəstəyin
təmin edilməsində müstəsna rol oynayır [2. Səh 20-42]. 

Klasterlər həm rəqabəti, həm də əməkdaşlığı təşviq edir.
Rəqib lər güclü rəqabətdən qalib çıxmaqla müştərilərini saxlamağa
can atır. Porter (1998) rəqabətin rolunu vurğulayaraq qeyd edir ki,
sağlam rəqabət olmadan klaster müvəffəqiyyətsizliyə düçar olacaq
[9. Səh 73-93]. Buna baxmayaraq, əməkdaşlığın əhəmiyyəti də klas-
terin uğurlu olub-olmayacağını təyin edən əsas amillərdəndir və
əsasən vertikal istiqamətdə həyata keçirilir. Rəqabət və əməkdaşlıq
vəhdət təşkil edə bilir, ona görə ki, müxtəlif ölçülərdə və fərqli işti-
rakçılar arasında baş verir. 
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Klasterlər məhsuldarlığı artırılmasında, innovasiyanı həvəs-
ləndirilməsində, və yeni biznes subyeklərinin formalaşmasında
mühüm rol oynayaraq regional inkişafı dəstəkləyir. Klasterin hissəsi
olmaqla şirkətlər istehsal faktorlarına, informasiya və texnologiyaya
daha rahatlıqla çataraq məhsuldarlığı artırmağa nail olur. Bura
əməliyyat, anbar xərclərinin azaldılmasını daxil etmək olar. Məsələn,
turizm klasterində turistin təcrübəsinin keyfiyyəti təkcə əsas səyahət
məntəqəsinin özündən deyil, o cümlədən turizmlə əlaqədar tamam-
layıcı məhsul istehsal edən bizneslərin təqdim etdiyi məhsul və
xidmə tin keyfiyyət və səmərəliliyindən asılıdır. Klasterinin nüma -
yən dələri bir- birindən qarşılıqlı asılı olduğuna görə, birinin uğuru
digərinin inkişafına təkan verə bilər və əksinə. Məhsuldarlığı artır-
maqla klasterlər bu sahədə innovasiyanın güclənməsinə də zəmin
yarada bilər. Klasterin yeni bizneslərin formalaşmasına gətirməsi isə
fərdlərin mövcud klaster daxilində boşluqları daha rahatlıqla fərqinə
varmasından qaynaqlanır. 

Porter və rəqabətliliyin Diamond  Modeli
Porter (1990) beynəlxalq rəqabət sferasında niyə bəzi ölkələrin

müvəffəqiyyətli olduğunu digərlərinin isə uğursuzluğa düçar olduğu
müəyyənləşdirməyə çalışır və belə qənaətə gəlir ki,  ölkənin hər
hansı sahədə müvəffəqiyyətli olacağı milli “diamond”un nə dərəcədə
əlverişli olmasından asılıdır. Klasterlər Diamond modelinin real təza-
hürü hesab edilir [10. Səh 10-28]. Model aşağıda qeyd edilən ele-
mentlərin birgə fəalliyətinin dinamik və rəqabətcil biznes mühitinin
formalaşmasında müstəsna rolu olduğunu vurğulayır. Diamond
modelinin 4 qarşılıqlı əlaqədə olan tərkib hissəsi mövcuddur:

1. İstehsal amilləri şərtləri- resursların xərci və keyfiyyəti ilə
bağlı olub, insan resursları, fiziki resurslar, kapital və infrastrukturu
əhatə edir.

Klassik iqtisadi nəzəriyyəyə əsaslansaq, istehsal amilləri
(ərazi, əmək qüvvəsi, kapital, təbii ehtiyatlar) hər hansı ölkə və re-
gionun rəqabət qabiliyyətinin təyin edilməsində olduqca vacibdir.
Lakin, sözügedən istehsal amilləri və onlarla bağlı ixtisaslaşma
prose si davamlı şəkildə inkişaf etdirilməlidir. Bura yeni turizm
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işçiləri üçün təlim mərkəzlərini, və digər istehsal amilləri ilə bağlı
innovasiyanı stimullaşdıran tədbirləri aid etmək olar.

2. Tələb şərtləri - yerli müştərilərin məlumatlılığı və is-
tehlakçılara təzyiqi nəticəsində şirkətlərin rəqiblərinə nisbətən daha
tez innovativləşməsini və qabaqcıl məhsullar istehsal etməsini
nəzərdə tutur.

Qeyd etmək lazımdır ki, yerli və xarici müştərilərin ehtiyac və
istəklərinin müəyyənləşdirilməsi və bu yöndə müvafiq addımlar atıl-
ması klasterin uğurlu olması baxımından vacibdir. Firmaların bir-
birinə yaxın yerləşməsi kommunikasiyanı asanlaşdırır və
isteh lakçıların tələblərinə cavabdehliyi artırır. Diamond modelinin
bu parametri üzrə indikator olaraq əhalinin savadlılıq səviyyəsindən
və illik iqtisadi artım sürətindən istifadə olunur.

3. Əlaqədar və dəstəkləyici sahələr- firmalara istehsal prosesi
ilə bağlı fəalliyyətlərini kordinasiya etməyə və digər firmaların məh-
sullarından tamamlayıcı olaraq istifadə etməyə imkan verir. Bu
sahələrin firmalarla güclü vertikal (istehsal prosesində irəli və geriyə
doğru) əlaqələri ola bilər.

Klasterdə əlaqədar bizneslərlə yaxın əməkdaşlıq sayəsində
qarşılıqlı təzyiq və davamlı öyrənmə prosesi mövcud olur. Vertikal
istiqamətdə əlaqələr olarsa, klaster daxilində təchizatçılar daha aşağı
qiymətlə öz xammalını və xidmətini təklif edəcək. 

4. Firma strategiyası, struktur və rəqabət- yerli rəqabətin təbiəti
və intensivliyi ilə bağlı olub, o cümlədən firmaların nə şəkildə qu-
rulduğu, hədəfləri və idərəedilməsi kimi məsələlərə diqqət yönəldir. 

Rəqabətin güclü olduğu mühit firmaları strategiyasını inkişaf
etdirib innovasiyaları tətbiq etməyə təzyiq göstərir. Şirkətin rəqabət
qabiliyyətini artıran strategiyaların tətbiq edilməsi uzun-müddətli
planın tərkib hissəsi olub dövlət və özəl sektor nümayəndələri
tərəfindən dəstəklənməlidir. Qeyd edək ki, güclü rəqabətlə yüksək
standartlar və yeni məhsulların buraxılışı arasında nəzərəçarpan ko-
rrelasiya mövcuddur.

Əlavə olaraq dövlət və şans da rəqabət qabiliyyətinə təsir edən
faktorlardan sayılır. Şans dedikdə, regiondan kənarda baş verən və
regionun təsir edə bilmədiyi proseslər nəzərdə tutulur, məsələn ter-
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rorizm, məzənnə spekulyasiları və digər. Turizmin inkişafı sadəcə
özəl sektorun deyil, o cümlədən dövlətin investisiya və digər şəkildə
dəktəyindən asılıdır. Klasterlər adatən təbii yolla yaransa da, dövlət
klasterlərin yaranmasını təşviq edə və beləliklə də, milli və regional
inkişafda əhəmiyyətli rol oynaya bilər.

Diaqram 1. 
Rəqabətliliyin Diamond Modeli

Tənqid və İkiqat Diamond Modeli 
(Koreya və Sinqapur)

Diamond modelinin qeyri-təkmil olduğu iddia edilir, belə ki,
bu model ölkənin beynəlxalq rəqabətliliyinin mühüm aspektlərini
təyin edərkən transmilli şirkətlərin fəalliyyəti nəzərə almır. Rugman
və D’Cruz (1993) göstərir ki, bu model Kanada kimi kiçik və açıq
iqtisadiyyata malik ölkəyə tətbiq edildikdə, qüsurlu olduğu aydın
olur. Porterin Diamond modeli Kanadanın uğurlu resurs əsaslı trans-
milli korporasiyalarını, xarici filiallarınıvə azad ticarət sazişi va-
sitəsilə ABŞ bazarına girişini izah etməkdə aciz qalır. Rugman və
D’Cruz (1993) iddia edir ki, sözügedən model boyük iqtisadiyyata
malik ölkələrə aid edilə bilər, lakin kiçik iqtisadiyyatlara uyğun-
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laşdırılmasına ehtiyac var [12. Səh 14-22]. Belə ki, iqtisadiyyatı
kiçik olan ölkələrin beynəlxalq bazara rəqabətə davam gətirən məh-
sullar təqdim etməsi çətindir, ona görə də transmilli fəalliyəti stimul -
laşdırması əksər hallarda zəruridir. Müəlliflər İkiqat Diamond
modelini təklif edərək, iddia edir ki, ölkə rəqabətliliyini artırmaq
məqsədilə digər ölkələrin də mövcud rəqabət qabiliyyətindən fay-
dalanmalıdır. Beləliklə, Kanada Şimali Amerika “diamond”dan
yararlanaraq, rəqabətliliyini artırmağa müvəffəq olmuşdur. 

Buna baxmayaraq, Moon, Rugman və Verbeke (1998) vurğu-
layır ki, İkiqat Diamond modeli Kanada və Yeni Zelandiya kimi
ölkələrin nəalliyyətini izah etməyə imkan versə də, bütün iqtisadiy -
yatı kiçik olan ölkələri əhatə etmir. Məhz bu səbəbdən müəlliflər
Rugman və D’Cruz (1993) tərəfindən əsası qoyulmuş modeli tək-
milləşdirərək ümumiləşdirilmiş İkiqat Diamond modelini irəli sürür
. Qeyd edilir ki, ümumiləşdirilmiş İkiqat Diamond modelini bütün
kiçik iqtisadiyyata malik ölkələrə şamil etmək olar. Moon, Rugman
və Verbeke (1998) bəhs edilən tədqiqat məqaləsində ümumiləş -
dirilmiş modeli Koreya və Sinqapura tətbiq edərək, bu ölkələrin
beyləlxalq səviyyədə rəqabət qabiliyyətini müəyyən etməyə çalışır.
Modellərin müqayisəsi isə fərdi sənaye deyil, makro səviyyədə
aparılır [7. Səh 22-40].

Deməli, Koreya və Sinqapur kimi kiçik ölkələrdə firmalar
sadəcə daxili resurs və bazarla məhdudlaşmamalıdır, bu mənada
qlobal kontekst də nəzərə alınmalıdır. Ona görə də ölkənin rəqa -
bətliliyini qismən daxili diamond, qismən də yerli firmalar üçün mü-
nasib olan beynəlxalq diamond təyin edir. Qeyd etmək lazımdır ki,
beynəlxalq “diamond”un ölçüsü yaxın gələcək üçün sabit qəbul
edilir, milli “diamond”un ölçüsü isə iqtisadiyyatın həcmi və rəqabət
qabiliyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər. Beynəlxaq diamond və milli
diamond arasındakı fərq transmilli və ya beynəlxalq fəalliyyəti əks
etdirir. Transmilli fəalliyətə ölkəyə daxil olan və ölkədən çıxan bir-
başa xarici investisiyaları aid etmək olar.
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Diaqram 2. 
Cənubi Koreyanın Rəqabətlilik “Diamond”u

Mənbə: Moon, Rugman və Verbake (1998)

Diaqram 3. 
Sinqapurun Rəqabətlilik “Diamond”u 

Mənbə: Moon, Rugman və Verbake (1998)
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Diaqram 2 və 3-də təsvir edildiyi kimi (daxili diamond düz
xəttlə, beynəlxalq diamond isə qırıq-qırıq xəttlərlə, Koreya daxili di-
amond elementlərinə əsasən Sinqapuru üstələyərək daha rəqabətcil
indekslər nümayiş etdirir, buna baxmayaraq, Sinqapurda beynəlxalq
dəyişənlər daha yüksəkdir. Beynəlxalq diamonddaxili rəqabət in-
deksinə beynəlxalq rəqabət indeksini əlavə etməklə alınır.

Yekun olaraq, yalnız daxili göstəricilər nəzərə alınarsa, Koreya
Sinqapurdan daha yüksək rəqabətliliyə malik olur, lakin həm daxili
həm beynəlxalq göstəriciləri hesablayanda Sinqapur önə keçir. Qeyd
etmək lazımdır ki, Sinqapurdan fərqli olaraq, Koreyada istehsal
amilləri kateqoriyası üzrə daxili və beynəlxalq göstərici arasında
nəzərəçarpan bir fərq yoxdur. Bu o deməkdir ki, Koreya ancaq daxili
bazarın istehsal amilləri ilə kifayətlənərək, bu istiqamətdə beynəl -
xalq “diamond”dan faydalana bilmir. Koreyadan fərqli olaraq, Sin-
qapur xarici kapital və texnologiyaya giriş əldə etmək məqsədilə
aktiv şəkildə birbaşa xarici investisiyalar cəlb etməyə can atmışdır. 
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Sağlamlıq  turizm sahəsində investisiyaların cəlb olunması

Attraction of investments in health tourism sector

Привлечение инвестиций в здоровье сектора туризма

Xülasə: Sağlamlıq turizmin şəxsi valyutanın tədiyyə balan-
sında rolu gətirilən valyuta ilə onun ölkədə olan valyuta ehtiyatlarına
olan nisbəti və ölkədən aparılan valyutaya nisbəti arasında dəyiş -
mələr təhlil olunur. Turizmin səmərəsi həmçinin iş yerlərinin açıl-
ması, əhalinin məşğulluğunun artması, zəif inkişaf etmiş rayonların
iqtisadiyyatının stimullaşmasına təsir edir. İş yerlərinin artımı turizm
sənayesinin xüsusiyyətləri ilə formalaşır və aşağıdakılarda öz əksini
tapır: 

- əhaliyə turist xidmətinin mövsümü xarakteri, başqa respub-
likalardan iş qüvvəsinin cəlb edilməsi pensiyaçıların əməyindən is-
tifadə etməyə imkan verir; 

- yarım iş günündə işləyənlərin xüsusi çəkisi artır; 
- ixtisaslaşmış əməyinə əsaslanan  işçilərin çəkisinin artımı; 
- turist sənayesində avtomatikləşmə kompyuterləşmənin məh-

dudluğu. 
Açar sözlər: turizm, ödəniş balansı, səyahət xidmətləri,

məşğulluq artımı,  iqtisadiyyat balansı.
Abstract: In this work is analyzed the role of health tourism

in the payment balance in terms of changes between ratios of foreign
currency income and outcome to the reserves of national currency.
Tourism efficiency as well as the creation of jobs, employment
growth, stimulating effect on the economy of underdeveloped re-
gions.
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Sağlamlıq  turizm sahəsində investisiyaların cəlb olunması

With the increase of jobs in the tourism industry are reflected
in the following forms:

- The season character of the tourism service allows to attract
work force from other republics and the use labor of retirees;

- Increasing the share of workers on part-time work;
- The increase special weight of specializing labor-based

workers;
- The lack of automation and computerization in tourist indus-

try.
Keywords:health tourism, payment balance, tourism services,

employment growth, foreign currency, economy.
Резюме: В данной работе анализируется роль оздорови-

тельного туризма в платежном балансе с точки зрения измене-
ния между отношениями иностранной валюты  доходов и исход
резервов национальной валюты. Эффективность туризма, а
также создание рабочих мест, рост занятости, стимулирующее
влияние на экономику слаборазвитых регионов.

увеличение рабочих мест в индустрии туризма отражены
в следующих формах:

- Сезон характер службы туризма позволяет привлекать
рабочую силу из других  регионов  и использования труда пен-
сионеров;

- Увеличение доли работников на неполный рабочий день;
- Увеличение удельно вес работников, специализирую-

щихся на рабочую силу на основе;
- Отсутствие автоматизации и компьютеризации в тури-

стической индустрии.
Ключевые слова:  туризм, платёжного баланса, туристи-

ческие услуги, рост занятости,  экономика занятости.
Sağlamlıq turizmin inkişafı bölgədə və regionda büdcə gəlir-

lərinin artmasına və əhali gəlirlərinə təsir edir.  Sağlamlıq turizmin
inkişafı regionda  təbiətin qorunması və onun təkrar istehsalı üçün
zəruri olan mexanizmləri gücləndirir. 

İnvestisiyanın layihələnməsi səmərəlilik meyarları üzərində
qurulur. Səmərə anlayışı turizmdə qlobal və sahə prinsiplərinə
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əsaslanır. Qlobal səviyyədə investisiya səmərəliliyi iqtisadi effektlə
müəyyənləşir. Qoyulan investisiyanın hesabına əlavə artım ölçülür.
1faiz investisiya artımı neçə faiz ÜDM-in artımına təsir edirsə, bu
elastiklik əmsalı səmərə kimi ölçülə bilər. Səmərəlilik sahə üzrə də
hesablanır. Sağlamlıq turizm sahəsində iqtisadi-sosial səmərə əldə
olunan mənfəətlə ölçülür. Belə ki, ümumi səmərə=məsrəf+kapital
qoyuluşu və mənfəət. Turizmdə səmərəlilik məsrəflə mənfəət
arasında nisbətlə ölçülür və rentabellik səviyyəsi formalaşır.
Effekt=turizm məhsulunun dəyəri; turizm sferasına gətirilmiş məs-
rəflər sosial səmərəlilik-iş yerlərinin açılması və işləyənlərin əmək
haqqısının,həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə ifadə olunur. 

Turizmdə iş qüvvəsi və istifadəsinin səmərəliliyi - iş qüvvəsi
insanın fiziki-əqli qabiliyyəti olmaqla, maddi və mənəvi nemətlərin
xidmətin yaradılmasında istifadə olunur. Əmək prosesində iş
qüvvəsinin kəmiyyəti və keyfiyyəti reallaşır, cəmiyyətin məhsuldar
qüvvəsinin tərkib hissəsi kimi çıxış edir. 

Əmək məhsuldarlığı əməyin nətəcəsi kimi ifadə olunur, mak-
simum əmək məhsulun minimum məsrəflərdə təmin olunması kimi
çıxış edir. Əməyin nəticəsi vahid məhsula və xidmət çəkilən xərclər
yaxud vahid zamanda istehsal olunan və yaxud göstərilən xidmətə
deyilir. Beləliklə məhsuldarın əmək prosesində səmərəli kimi qəbul
edilir. Və yaxud vahid zamanda göstərilən xidmətin dəyərinin
kəmiyyəti ilə ölçülür. Əmək məhsuldarlığın saxta kvartı ilə görə
hesablanır. Əmək məhsuldarlığı iki üsulda hesablanır. Birincisi bir-
başa adam düşən istehsal və göstərilən xidmətə görə; ikincisi turist
məhsulunun reallaşmasında əldə olunan gəlirlərin orta illik pen-
siyaçıların sayına bölmək yolu ilə. 

Əmək tutumu-istehsal həcminin əksidir. İstehsal  həcminin
artımında əmək tutumunun azalmasına olan kitabi ilə hesablanır.

/3.1./
Y= 100x/100+X; 
X=100Y/100+Y 

Burada Y-əmək tutumunu azalması tempi, % 
Y-hasilatı artım tempi Y 
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Əmək tutumunun azalması təkcə texniki tərəqqi ilə deyil, iş
vaxtının səmərəsi onun daha intensiv istifadəsi ilə, yaxud qeyri məh-
suldar iş vaxtını azaltmak əməyin intensivliyi yolu ilə baş verir. Tu -
rist firmalarında əmək məhsuldarlığının məhsulunun əmək
tu tu munun təyin edilməsi görə öz həllini tapmışdır.Bu hasilat nor-
masının və xidməti hesablamaq üçün tətbiq olunur.İşçilərin hasilat
artanda əlavə xidmət artır. Bu məhsuldarlıq aşağıdakı formula ilə
ifadə olunur.

/3.2./

П=100r/t 
Burada-əmək məhsuldarlığının artımı hasilatı artım, %-lə 

r- işçilərin sayının artımı, %-lə 
t-turizm xidmətinin hasilatının artımı %-lə 
Turizmdə əmək məhsuldarlığı üç əsas göstəricinin birləşdirir: 
- dəyər qiymətində əmək məhsudarlığı, 
- natural ifadədə əmək məhsuldarlığı 
- kompleks göstəricilər 
Birinci göstərici turist sənayesində işçilərin hasilatını əks et-

dirir.Bu göstəriciləri regionda turist məhsulunun reallaşmasında əldə
edilmək gəlirin işçilərin orta illik sayına bölməklə müəyyənləşir.

/3.3./
B=T/R 

B-hasilat, vahid işçiyə əmək əldə olunan nəticə 
T-turist məhsulunun  reallaşmasından əldə olunan nəticə, R-

turist sənayesində orta illik işçilərin siyahı üzrə sayı. 
Əmək məhsuldarlığı bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmək

fəaliyyətindən asılı olaraq amillərdən də asılıdır ki, bu da öz
növbəsində qiymətlərin dəyişməsi, tariflər, güzəşli göndəriş alan-
larının sayının çoxalaması kimi kənar amillərdən asılıdr. Əmək məh-
suldarlığılna hər bir işçinin sosial müdafiyəsi tədbirləri onun
perspektiv dövürdə yaşayışına təminat sistemi ölkədə olan ictimai
böplqü sistemi və turizm  regionda yaşayış üçün ətraf mühiti təsir
edir. Ona görə də kompleks həyat şəraiti, müdafiə sistemində ətraf
mühit, sosial mühit və təminat sistemi və əmək məhsuldarlığının
artımına təsir edən amillərdir. Ona görə də, əmək səmərəsinin kom-

61



Ruslan Quliyev

pleks ölçmə metodu, bir əmək məhsuldarlığının dəyər və natural
dəyişmə göstəricilərini qarşlıqılı əlaqəsi kimi qiymətləndirmək olar. 

Kn=BH
Burada Kn-əməyin səmərəliyinin dinamikasının kompleks

göstəricisi 
B-əmək məhsuldarlığın dəyişməsinin 
H-əmək məhsuldarlığının dəyər göstəricisi 
İş qüvvəsinin istifadəsinə turist əməyinin məhsuldarlığına

amillərin xarakteri və məzmununa görə aşağıdakı qruplara bölmək
olar.

-ümumi iqtisadi amillər 
-turist sənayesi firmaları üzrə təsir edən amillər.
Ümumi iqtisadi amillər iqtisadiyyatın inkişafının artım temp -

ləri və investisiya qoyuluşları, elmi-texniki tərəqqi və innovasiyalar,
turist sənayesinin inkişafı, infrastuktur obyektləri və işçilərin peşə -
karlığı və hazırlığına dövlət dəstəyi. Turist firmaları səviy yəsində
amillərə turist xidmətinin təşkili və fəaliyyətində keyfiyyət üçün
real laşan tədbirlər əməyin təşkili və iqtisadi stimullar sistemi firma
səviyyəsində planlaşma, marketing və idarə etmənin təkmilləşməsi
üsulları daxildir. 

Turizmdə əməyin səmərəliyininmühüm yolu, elmi-texniki
tərəqqi turizm firmalarının müasir texnoligiyalarndan istifadəsi, yeni
nəqliyyat növləri kiçik mexanizmləri təşkil edir. Digər yol turizm
fəaliyyətində məhsulun keyfiyyətini yüksəltmək turistin tələbinə və
zövqünə uyğun onun təkmilləşməsi və turzim xidmətində keyfiyyət
problemlərinin həlli rolunda başqa bir amil turizmdə əməyin xarak-
terinə uyğun stimullar sistemini tətbiqi və daha çox əmək haqqı sis-
temini təkmilləşməsi təşki edir.Əməyin təşkili və idarə edilməsində
onun müəyyən normalarında və elmi əsaslarla təşkili və idarə olun-
ması sosial müdafiə rıçaqlarının istifadə edilməsi ilə müasir tipli
əmək prosesinin təşkili əsas rol oynayır.Turizm əməyinin səmərə -
liyinin turzim məhslunun reallaşması və ondan gələn gəlirlərin
artırılması ilə mümkün olur.Sağlamlıq turizm gəlirləri təkrar istehsal
və kadr potensialını gücləndirmək üçün istifadə olunur. 
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Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti
arasında turizm sahəsində əməkdaşlığın inkişafı

The development of tourism cooperation between
Azerbaijan and the Republic of Turkey

Развитие сотрудничества в области туризма между 
Азербайджанской Республики и Турцией

Xülasə. Araşdırılan illərdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında
90-cı illərdən başlayaraq 2010-cu illərə qədər yüksək inkişafla keçən
turizm sahəsində əməkdaşlıq məsələləri tədqiq olunur. Tədqidatda
həm turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsi, hüquqi-norma-
tiv aktların qəbul edilməsi, turizm sahəsində orta və kiçik sahibkar-
lığın inkişaf etdirilməsi, müasir turizm infrastrukturunun yaradılması
həm də Azərbaycan ilə Türkiyə hökümətlərinin bu işdə qarşılıqlı
maraqları və bu maraqlardan gələn yüksək nəticələr tədqiq olunmuş-
dur.

Açar sözlər: Turizm, nazirlik. təcrübə, mədəniyyət, əmək-
daşlıq.

Abstract. Tourism cooperation which started from 90s., began
to developmore rapidly between Azerbaijan and Turkeysincethe
2000s. Thus in Azerbaijan teh recognition of existed toruism poten-
tial in the international community, the organizing of numereous
touristic visits to Azerbaijan, the development of different types of-
tourism, the adoption of legal and regulatory acts, the development
of medium and small enterprises in tourism and the cresting in the
field of modern tourism has been carried purposefully by the Min-
istries and other state bodies in the years of research. Over the years,
numerous international events has been held inthe field of tourism-
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between thetwo countries, international routesare developed, and as
a result of this cooperation,both countries mutual benefits from this
cooperation.

Key words: tourism, ministry, experience, culture, coopera-
tion.

Резюме: В статье исследуется вопросы сотрудни чества в
области туризма, проведенные на высоком уровне, начиная с
90-хгодов прошлого столетия до 2010 года между Азер байд -
жанском и Турцией. Также исследуется развитие и разных
видов туризма, принятие юридическо-нормативны актов, раз-
витие среднего и мелкого предпринимательство в области ту-
ризма, создание современных инфраструктур, а также взаимные
интересы в этой области Азербайджанского и Турецкого вла-
стей и высокие результаты, полученные от этих интересов.

Kлючевые слова: туризм, министерство, практика, куль-
тура, сотрудничество.

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra
Türkiyə Cümhuriyyəti arasında bütün sahələr üzrə əməkdaşlıqla
yanaşı xüsusən turizm sahəsində birbaşa  əməkdaşlıq ötən əsrin 90-
cı ilindən başlamışdır. Bu dövrdən etibarən hər iki ölkə arasında tu -
rizm sahəsində əməkdaşlığın tənzimlənməsi üçün çoxlu sayda
müqavilələr imzalandı. İki ölkə arasında turizm sahəsində əmək-
daşlığı inkişaf etdirmək məqsədilə 1991-ci il  martın 16-da Türkiyə
Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası hökumətləri arasında tu -
rizm sahəsində əməkdaşlıq protokolu imzalandı. 10 maddəlik 5 il
müddətinə qüvvədə olan bu protokolda qeyd olunurdu ki, hər iki
ölkənin vətəndaşlarının bir-birilərinə turizm səyahətləri üçün hər bir
imkan veriləcəkdir. Qarşılıqlı olaraq turist vizalarının verilməsi prob-
lemləri aradan qaldırılacaq, turizm fəaliyyətlərinə, reklama şərait
yaradılacaqdır. Viza, sərhəd, gömruk qaydaları sadələşdiriləcəkdi.
Ekoloji təmizlik, çeşidli turizm mərkəzlərinin inşaatını, kadr hazır-
lığı, xarici turizm sahəsində ortaq şirkətlərin qurulmasını və turizmə
bağlı digər problemləri nəzərdə tutaraq qarşılıqlı əməkdaşlıq inkişaf
etdirilməli, əlaqədar qurumlar hər iki ölkədə müntəzəm toplantılar
keçirməlidirlər [12, s.90-91].

65



Zaur Məmmədov

1992-ci il noyabrın 1-də Türkiyə Cümhuriyyəti hökuməti ilə
Azərbaycan Respublikası hökuməti arasında imzalanmış turizm
sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsi də [11, s.128-129] bu sahədə
gələcək qarşılıqlı münasibətlərə yeni bir istiqamət verdi. 1992-ci il
noyabrın 2-də Türkiyə Cümhuriyyəti hökuməti ilə Azərbaycan Re-
spublikası hökuməti arasında mütəxəssis hazırlığına dair protokolda
da turizmlə bağlı, [12, s.125-126] hər iki dövlətin tarxi, mədəni, tu-
rizm dəyərləri ilə tanış olmaq üçün onların vətəndaşlarının turist
səfərlərinin təşkili, turistlər üçün viza, sərhəd, gömrük məsələlərinin
qarşılıqlı şəkildə həll edilməsi, reklam fəaliyyətinin qarşılıqlı surətdə
həyata keçirilməsi və digər müddəalar ehtiva olunmuşdur.

XXI əsr başlanandan bəri bu əlaqələr davam etmiş, belə ki,
2002-ci il yanvarın 31-də Bakı şəhərində imzalanmış, 2003-cü il
fevralın 21-də təsdiq olunmuş “Azərbaycan-Türkiyə müştərək iqti-
sadi komissiyanın ikinci iclasının protokolu”da digər sahələrdə ol -
duğu kimi turizm sahəsində də əməkdaşlıq məsələsi ilə bağlı bənddə
qeyd edilirdi: “Tərəflər, hər iki ölkənin iqtisadi, sosial, mədəni, tarixi
dəyərlərini, ənənələrini və turizm baxımından əhə miyyətli yerlərinin
daha yaxşı tanıdılması məqsədilə turizm sahə sinin inkişafı proqram-
larının hazırlanması, sərmayəçilərin bu sahəyə istiqamətləndirilməsi
və əməkdaşlığın ən yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi üçün
mövcud imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə edilməsi məsə -
ləsində razılığa gəlmişlər” [1, 2003, II hissə, s.50].   

Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 2004-
cü il aprelində Türkiyəyə dövlət başçısı kimi ilk səfəri zamanı digər
sahələrlə yanaşı turizm sahəsində əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə
olundu. [1, 2004, I hissə, s.541].  Səfər çərçivəsində iki ölkə arasında
imzalanmış birgə bəyannamədə turizm sahəsində birgə əməkdaşlıq
məsələsi ilə bağlı tərəflər turizm sahəsində əməkdaşlığın geniş -
ləndirilməsinin əhəmiyyətini bildirdilər  

Hər iki ölkə arasında turizm sahəsində təcrübə mübadiləsinin
inkişaf etdirmək məqsədi ilə, 2004-cü ilin iyunun 24-də Azərbaycan
Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi ilə Türkiyə Mədəniyyət və Tu -
rizm Nazirliyi arasında təcrübə mübadiləsinə dair imzalanmış saziş
çərçivəsində Azərbaycana gəlmiş Balıkesir Universitetinin rektoru,
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professor Necdət Hacıoğlu başda olmaqla Türkiyə Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin nümayəndə heyəti ilə görüşündə Bakı Dövlət
Universitetinin rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Abel
Məhərrəmov bildirdi ki, Azərbaycanın dünya birliyinə dinamik in-
teqrasiyası ancaq respublikada iqtisadiyyatın, o cümlədən turizmin
uğurlu inkişafı zamanı mümkündür. Rektorun sözlərinə görə, Azər-
baycanın turizm sektoruna dünyanın aparıcı ali məktəblərində təc -
rübə keçmiş yüksək ixtisaslı kadrlar gərəkdir, dost Türkiyə isə bu
işdə çox zəngin təcrübəyə malikdir və bu təcrübəni öyrənmək lazım -
dır. Balıkesir Universitetinin rektoru qeyd etdi ki, Azərbaycan turiz -
min inkişafı üçün yaxşı potensiala malikdir və biz turizmin bütün
sahələrinin formalaşmasına və inkişafına kömək göstərməyə hazırıq. 

2005-ci il aprelin 12-13-də Türkiyədə keçirilmiş Azərbaycan
– Türkiyə hökumətlərarası müştərək iqtisadi komissiyasının üçüncü
iclasının protokolunda turizm sahəsi ilə bağlı məsələlər üzrə də
razılığa gəlindi. Tərəflər “Babaların Tarixi Zəfər və Şəhadət yolu”
adlı turizm matşurutunun təsbit və həyata keçirilməsində birgə
fəaliyyət göstərilməsi və iki ölkə sərmayəçilərinin qeyd olunan layi -
həyə cəlb edilməsi barədə mövcud imkanlardan istifadə etmək
qərarına gəldilər [3, 2005]. 

2006-cı il iyulun 27-28-də tarixində Bakıda keçirilmiş Azər-
baycan-Türkiyə hökumətlərarası müştərək iqtisadi komissiyanın
dördüncü iclasının protokolunda hər iki ölkə arasında turizm
sahəsində əməkdaşlıq məsələsi də müzakirə olundu. Protokolda tu -
rizmlə bağlı 8-ci bənddə qeyd edilirdi ki, tərəflər, hər iki ölkənin
mədəniyyət, tarix və turizm dəyərlərinin və adət ənənələrinin qar -
şılıqlı tanıdılması və öz ölkələri arasında beynəlxalq turizm marşru-
tunun hazırlanması məqsədilə müvafiq nazirlik və qurumların
işt irakı ilə yaradılması qərara alınan işçi qrupunun fəaliyyətə başla-
ması məsələsini razılaşmışlar. [3, 2006].

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq
məsələsi 2006-cı ilin iyulunda hər iki dövlət tərəfindən qəbul edilmiş
“Azərbaycan Respublikası və  Türkiyə Respublikası arasında uzun-
müddətli iqtisadi əməkdaşlıq proqramı və icra planı”nda da [3, 2006;
76, s.40-55] öz əksini tapdı. Burada digər sahələrlə yanaşı “Turizm
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sahəsində əməkdaşlıq” bölməsində qeyd edilirdi ki, Türkiyə və Azər-
baycan turizm potensialının hər iki ölkə vətəndaşlarının daha
səmərəli şəkildə tanıdılması məqsədilə əməkdaşlıq davam edəcək,
hər iki ölkənin dövlət qurumları və özəl sektora aid şirkətlər arasında
əlaqələrin gücləndirilməsi təmin ediləcək, azərbaycandakı turizm in-
frastrukturunun yenilənməsi və ya inkişafı istiqamətindəki işlərdə
əməkdaşlıq imkanları müzakirə ediləcəkdir. 

2006-cı il dekabrın 12-də Azərbaycanda səfərdə olan Türki -
yənin mədəniyyət naziri Atilla Koç Türkiyənin turizm sahəsindəki
uğurlarından söz açaraq bu təcrübəni Azərbaycan ilə bölüşməyə
hazır olduqlarını diqqətə çatdırdı[2,s.18; 45; 85]. O, Azərbaycanda
turizmin bütün növlərinin inkişafı üçün böyük potensial olduğunu
söylədi, bu istiqamətdə hər iki ölkələrinin əməkdaşlığının tərəflərə
fayda verəcəyinə əminliyini bildirdi. 

Aparılan təhlillər göstərir ki, iki ölkə arasında turizm sahəsində
əməkdaşlıqda bu sahə ilə bağlı keçirilmiş sərgilərin böyük rolu
vardır. Bu məqsədlə 2007-ci il fevralın 15-18-də Azərbaycan nü-
mayəndə heyəti Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
dəstəyi və “EKİN FUARCILIK” şirkətinin təşkilatçılığı ilə İstan-
bulda keçirilmiş “EMİTT-2007” 11-ci Beynəlxalq turizm və səyahət
sərgisində iştirak etdi. Sərgidə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi 24 m2-lik sahə ilə təmsil olunmuşdu. [3, 2007].
Sərgidə Azərbaycanın turizm potensiyalı ilə tanış olmaq üçün
Türkiyə Cümhuriyyətinin mədəniyyət və turizm naziri Atilla Koç,
Şimalı Kipr Türk Cümhuriyyətinin iqtisadiyyat və turizm nazirin
müavini H.Gökborun Azərbaycan güşəsini ziyarət etdi.

Tədqiq edilən illərdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında aparılan
bütün danışıqlarda turizm sahəsində əməkdaşlıq məsələləri daim
müzakirə mövzusu olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 2007-ci il sentyabrın 28-də Türkiyənin
mədəniyyət və turizm naziri Ərtoğrul Günayın başçılıq etdiyi nü-
mayəndə heyəti ilə görüşündə turizm sahəsində Türkiyənin böyük
təcrübəyə malik olduğu vurğulandı və Azərbaycanda zəngin turizm
potensialının olduğu və bu istiqamətdə mühüm işlərin görüldüyü
bildirildi. 

68



Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti
arasında turizm sahəsində əməkdaşlığın inkişafı

2007-ci il noyabrın 6-da Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan
Türkiyə prezidenti Abdulla Gülün danışıqları başa çatdıqdan sonra
ikitərəfli sazişlərin imzalanması mərasimində digər məsələlərlə
yanaşı “Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası
hökuməti arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi” imzalandı və
“Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında uzun-
müddətli iqtisadi əməkdaşlıq proqramı və icra planı” təsdiq edildi
[3, 2007; 16, 2007, II hissə, s.18]. “Azərbaycan Respublikası höku -
məti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında tərəfdaşlıq və
əməkdaşlıq sazişi”ndə digər sahələrdə olduğu kimi turizm sahəsində
əməkdaşlıq haqqında məsələlərdə nəzərdə tutulmuşdur. 

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq
məsələsi 2008-ci ildə də diqqət mərkəzində oldu. 2008-ci il aprelin
11-də “Azərbaycan-Türkiyə hökumətlərarası müştərək iqtisadi
komissiyanın beşinci iclasın protokolu”nda digər məsələlərlə yanaşı
“Turizm sahəsində əməkdaşlıq” bölməsi də qeyd edildi [3, 2008]. 

Azərbaycan Turizm İnstitutunun hazırladığı “ATİ-nin Otel
Təlim Mərkəzi” layihəsinin həyata keçirilməsi məqsədilə Türkiyə
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə əməkdaşlıq
əlaqələrinin yaradılması istiqamətində müvafiq işlər aparıldı. 2007-
ci ildə və 2008-ci ilin iyul-avqust aylarında Azərbaycan Turizm İns -
titutunun tələbələri Türkiyədəki mehmanxanalarda təcrübə keçdilər.

Dünya turizmində 8-ci sırada duran Türkiyə 2008-ci ildə
ölkəyə gələn turistlərin sayı bundan əvvəlki illərə nisbətən 12.83 faiz
artmaqla, il ərzində Azərbaycandan Türkiyəyə gedən turistlərin sayı
459.593 nəfər təşkil etdi. Beləliklə, 2007-ci ildə Türkiyəyə 434.577
turist göndərən Azərbaycan, 2008-ci ildə 25 min artımla Türkiyəyə
ən çox turist göndərən ölkələr sırasında 14-cü yer tutdu [3, 2008].

Azərbaycanda turizm sektoru inkişaf etdikcə bu sahədən gəlir
götürən ölkələrlə əlaqələr də dərinləşir. Bu baxımdan Türkiyə ilə
yaxınlaşma ölkəmizə daha çox divident gətirir. Türkiyənin Bakıdakı
səfirliyinin mədəniyyət və tanıtım müşaviri Melda Arazın “Mədə -
niyyət” qəzetinə verdiyi məlumata görə, həm Azərbaycandan Türki -
yəyə gedən, həm də Türkiyədən Azərbaycana gələn turistlərin
sayının artması hər iki ölkənin turizm sahəsinin inkişafına səbəb olur.
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Onun fikrincə, Türk Hava Yolları 2009-cu il martın sonunda Bakı-
İstanbul reysindən başqa, əlavə marşrutlar açacaq, bundan əlavə,
Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni (AZAL) də Naxçıvan-İs-
tanbul reysini açır. Türkiyədən Azərbaycana gələn turistlərin sayı
artır  [6].

Araşdırma göstərir ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında turiz -
min inkişafında turizm sərgilərinin böyük rolu olmuşdur. Bu
məqsədlə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycanın müxtəlif
ölkələrdə keçirilən beynəlxalq turizm sərgilərində təmsil edilməsini
mütəmadi olaraq təmin etmişdir. Fevralın 12-dən 15-dək İstanbul
şəhərində keçirilən “EMİTT 2009” beynəlxalq turizm sərgisində
Azərbaycanın turizm potensialı geniş şəkildə nümayiş etdirildi.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin turizm şöbəsinin müdiri Aydın
İsmiyevin “Mədəniyyət” qəzetinə verdiyi məlumata görə, sərginin
açılış mərasimində digər ölkələrlə yanaşı Türkiyə Respublikasının
mədəniyyət və turizm naziri E.Günay, İstanbul şəhərinin meri
K.Topbaş digər rəsmi şəxslər və turizm təşkilatlarının nümayəndələri
də iştirak etdilər. Açılış mərasimi başa çatdıqdan sonra Türkiyə Res -
publikasının mədəniyyət və turizm naziri E.Günay müşayiət edən
rəsmi nümayəndə heyəti stendlərə baxdılar. Türkiyə KİV-lərinin
diqqət mərkəzində olan Azərbaycanın turizm potensialını əks etdirən
lövhədə türk telekanalları müxtəlif çəkilişlər aparmaqla telekanal-
larda nümayiş etdirdilər. “Skal İnternational” beynəlxalq təşkilatının
prezidenti xanım Hülya Aslantaşla görüşdə, Türkiyənin Aşpazlar As-
sosiasiyasının Prezidenti Yalçın Manafın da iştirak etdiyi görüşdə
təşkilatın Azərbaycanda da klubunun yaradılması ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı. Sərginin sonuncu günü isə milli rəqslərin təqdi-
matına görə sərgi iştirakçıları arasında 1-ci yeri tutan Azərbaycan
Dövlət Rəqs Ansamblı medalla təltif edildi. Tədbirdə Azərbaycanın
turizm potensialının təqdimatı yüksək səviyyədə keçirildi və bu
sərgidə iştirakın Azərbaycanın turizm potensialının geniş təbliğ olun -
ması istiqamətində mühüm bir addım oldu. 

2009-cu ilin aprel ayında Bakı şəhərində keçirilən 8-ci Azər-
baycan Beynəlxalq “turizm və səyahət” sərgisi AITF 2009-da digər
dövlətlərlə yanaşı, sərginin yüksək vəzifəli qonaqları sırasında
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Türkiyə nümayəndə heyəti də iştirak etmişdi. Tədbirdə çıxış edən
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusu Kilıç AITF sərgisində işti-
rak etməkdən məmnun olduğunu qeyd edərək turizmin inkişaf et-
dirilməsi məqsədilə xidmətlərin keyfiyyəti və səviyyəsinə nəzarət
edilməsinin vacib olduğunu vurğuladı. [10]. 

2009-cu ildə “Skal İnternational”ın Azərbaycan nümayən -
dəliyi yaradılması bəyənildi və Azərbaycan rəsmi olaraq bu quruma
qəbul olundu. Təşkilatın Azərbaycanda nümayəndəliyinin yaradıl-
ması məqsədilə qurulmuş təşəbbüs qrupun tərkibinə daxil olan Azər-
baycan Turizm İnstitutunun təmsilçisi F.Özəlpay, “Bakı-tur” turizm
şirkətinin müdiri F.Məmmədov, “Milenium” turizm şirkətinin rəh-
bəri Ruslan Quliyev “Skal İnternational” təşkilatının Azərbaycan nü-
mayəndəliyinin ilk iclasında “Skal İnternational”ın qurumun
prezi denti Hülya Aslantaşın Azərbaycana təqdim edilən təşkilatın
bayrağını qəbul etdi [10].   Türkiyə ilə Azərbaycan arasında turizm
sektorunun inkişafında Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin
də (ATİB) xüsusi rola malikdir. ATİB Azərbaycanda fəaliyyət gös -
tərən iş adamlarının iqtisadi və sosial sahədə informasiya ilə təmi -
natını yaxşılaşdırmaq, onlara yol göstərmək, eləcə də ölkənin inkişaf
prioritetlərinə uyğun fəaliyyətlərinə dəstək vermək məqsədilə müx-
təlif mövzularda tədqiqatlar aparır və hesabatlar çap edir. ATİB bu
ildən tədqiqatlar sahəsindəki fəaliyyətini daha da genişləndirmək və
sistemləşdirmək üçün addımlar atmaqdadır. Birliyin bu proqram
çərçivəsində “Azərbaycanın turizm sektoru” mövzusunda hazırlan-
mış tədqiqatın 07 oktyabr 2010-cu ildə ATİB ofisində ictimai müza-
kirəsi xüsusi maraq doğururdu [3, 2010]. 

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında turizm sahəsində əməkdaşlığı
inkişaf etdirmək və Türkiyə təcrübəsindən yaraqlanmaq məqsədilə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi mütəmadi olaraq hər il Türkiyənin
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Türk İşbirliyi və Kаlkınmа
Аgеntliyinin (TİKA) dəstəyi ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərdə müxtəlif sahələr üzrə
çalışanlar üçün təlim-tədris kursları təşkil etmişdir. Belə tədbirlərdən
biri 2010-cu ilin may ayında Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi və TİKA-nın dəstəyi ilə Kulinariya Mərkəzi ilə birlikdə
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Tovuz rayonunda təşkil edildi. Təlim-tədris kurslarında 222 işti-
rakçıya nazirliyin müvafiq sertifikatları təqdim olundu. Eyni za-
manda, beynəlxalq razılaşmalar əsasında Azərbaycan Turizm
İnstitutunun tələbələri Türkiyənin müxtəlif mehmanxana və turizm
şirkətlərində 22 həftəlik təcrübəyə göndərildilər[3, 2009]. 

Tədqiq olunan dövrdə turizm sahəsində Azərbaycan-Türkiyə
əməkdaşlığının inkişafında Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkə -
zinin (TÜRSAB) Bakıda ofisi ətrafında birləşən şirkətlər, turizm
təşkilatları sağlam rəqabət şəraitində Azərbaycanı tanıtmaq və turizm
sahəsinin inkişaf etdirmək istiqamətində mühüm işlər görmüşdür.
Azərbaycanda turizm sahəsinin inkişafı məqsədi ilə TÜRSAB-ın nü-
mayəndəsi B.Ulusoy qeyd etmişdir ki, Azərbaycan gözəldir deməklə
iş bitmir, bütün dünyaya Azərbaycanın təkcə neft ölkəsi olmadığını
sübut etmək lazımdır. Bu isə sizdən, işinizi necə qurmağınızdan,
ölkənizi cazibə mərkəzinə çevirməyi bacarmağınızdan çox asılıdır.
Onlar vurğulayırlar ki, vaxtilə “səyahət yolu” kimi tanınan Böyük
İpək yolunun “iqtisadiyyat yolu”na çevrilməsində Azərbaycan
böyük önəm daşıyır. [7, s.110]. 

Turizm sahəsində Türkiyə ilə uğurlu əməkdaşlıq edən ən
mühüm tərəfdaşlardan biri Azərbaycan Turizm İnstitutudur. Bu
barədə “Mədəniyyət” qəzetinə müsahibə verən İnstitutun rektoru
Cəfər Cəfərov qeyd edirdi ki, artıq bir neçə ildir ATİ yay tətili və ya
istehsalat təcrübəsi semestri ərzində tələbələrini Türkiyəyə göndərir.
Türkiyə kimi mühüm turizm ölkəsində təcrübə keçən tələbələr sahə
üçün gərəkli bilik və təcrübələrə yiyələnirlər. Türkiyənin bir çox tu -
rizm mütəxəssisləri Azərbaycanda, xüsusilə ATİ-də öz təcrübələrini
bölüşürlər, həm müəllim kimi dərs deyir, həm ATİ-nin işçiləri kimi
institutumuzun müxtəlif istiqamətlərdə inkişafına dəstək olurlar [9].
ATİ Türkiyənin turizm sahəsində söz sahibi olan ali təhsil müəs-
sisələri ilə də əməkdaşlıq edir. Amma qeyd etmək lazımdır ki, əldə
olunan nəticələr kifayət deyildir. Əməkdaşlığı daha da dərin-
ləşdirmək üçün imkanlar yetərincədir. Gələcək planları bu imkan-
lardan faydalanmaq üzərində qurmaqdayıq [10].

Artıq qeyd edildiyi kimi 3 ildir ki, “Babaların Tarixi Zəfər və
Azadlıq Yolu” adlı Türkiyə və Azərbaycanı əhatə edən beynəlxalq
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turizm marşrutunun reallaşdırılması üzrə hər iki nazirliyin rəhbər-
likləri ilə iş aparılmışdır. Hər iki ölkənin ekspertləri layihə marşrutu
üzrə hazırlanan səyahət proqramı çərçivəsində türk şəhidliklərini,
tarixi döyüş yerlərini, tarix və mədəniyyət abidələrini ziyarət etdilər.
2008-ci ildə bu tarixi hadisənin 90 illiyinə hazırlıq məqsədilə 2009-
cu ilin noyabr ayında hər iki ölkənin tələbələri, ekspertləri və mət-
buat nümayəndələrindən ibarət heyətin tədqiqat səfərinin həyata
keçirildi. 

Azərbaycanın Türkiyə ilə turizm sahəsində yüksək əmək-
daşlığı sahəsində 2009-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2010-cu
ilin ilk rübündə Türkiyəyə gələn turistlərin sayı 7 faiz artaraq 2 mi-
lyon 130 min nəfərə çatdı. 2010-cu ilin mart ayında isə 2009-cu ilin
mart ayı ilə müqayisədə turistlərin sayında 10,3 faiz artım müşahidə
olundu. Təkcə mart ayında Türkiyəni 786 min turist ziyarət etdi.
Məlumata görə, Türkiyəyə bu ilin birinci rübündə ən çox ziyarətçi
sırasında Azərbaycan da xüsusi yer almışdır [4].

2010-cu il aprelin 28-də Bakıda keçirilən “AİTF-2010” Azər-
baycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisi çərçivəsində “Skal-
İn ternational” beynəlxalq turizm təşkilatının Ankara və Bakı
klub larının rəhbərləri arasında əkiz klubların yaradılması ilə bağlı
saziş imzaladılar. Avqustun 25-də Antalyada “Lara Beach” hotelində
“Skal-İnternational” beynəlxalq turizm təşkilatının Bakı və Antalya
klublarının təmsilçiləri bir araya gələrək rəsmi olaraq əkiz-klublar
elan edildilər. Əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanın turizm sek-
torunda çalışan insanların təcrübələrinin artırılması məqsədilə onlara
türkiyəli mütəxəssislərin treninq-kurslar keçməsi ilə bağlı Antalya
skalçıları ilə razılıq əldə olundu. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında
turizm sahəsində əməkdaşlıq çərçivəsində 2010-cu il aprelin 28-30-
da Bakıda təşkil olunmuş 9-cu Azərbaycan Beynəlxalq Səyahətlər
və Turizm Sərgisində ilk dəfə olaraq tərəfdaş ölkə qismində iştirak
etmiş Türkiyə mütəxəssisləri öz təcrübələrini bölüşdürməklə təd-
birdə yüksək şəkildə təmsil olundular.  

2011-ci il yanvarın 19-dan 23-dək Türkiyənin Antalya
şəhərində 22-ci Antalya Beynəlxalq mehmanxana üçün ləvazimatlar
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və hotel dekorasiyası sərgisində iştirak etmiş Azərbaycan nü-
mayəndələri sərgidə mehmanxanalar haqqında məlumat verdilər, tu -
rizm haqqında bələdçi-kitabçalar, hotel ləvazimatları və hotel
dekorasiya məhsulları nümayiş etdirdilər [8]. 

Araşdırılan illərdə hüquqi-normativ aktların qəbul edilməsi
çərçivəsində “Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair
2002-2005-ci illər üçün” dövlət proqramı Azərbaycan Respublikası
Prezidenti tərəfindən təsdiq edildi. Bununla yanaşı, Türkiyədən
dəvət olunmuş mütəxəssislərin rəy, təklifləri əsasında turizm sahəsi
üzrə kadr hazırlığının yaxşılaşdırılması, yataq yerlərinin sayının
artırılması, turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsi, həm -
çinin turizmin inkişafının yeni mərhələsinə təkan verəcək “Azərbay-
can Respublikasında Turizmin İnkişafına dair 2008-2016-cı illər
üçün dövlət proqramı” hazırlandı [3, 2008]. 

Nəticə
90 cı illərdən başlayan Azərbaycan ilə Türkiyə arasında turizm

sahəsində əməkdaşlıq 2000-ci illərdən başlayaraq daha yüksək temp -
lə inkişaf etməyə başlayır. Belə ki, tədqiq edilən illərdə Azərbay-
canda turizm sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən nazirliklər
və digər strukturlar tərəfindən mövcud turizm potensialının beynəl -
xalq aləmdə tanınması, turistlərin Azərbaycana çoxsaylı səfərlərinin
təşkili, turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsi, hüquqi-nor-
mativ aktların qəbul edilməsi, turizm sahəsində orta və kiçik
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, müasir turizm infrastrukturunun
yaradılması sahəsində məqsədyönlü işlər görülmüşdür. Bu illər
ərzində iki qardaş ölkə arasında turizm sahəsində çoxsaylı beynəl -
xalq tədbirlər keçirilmiş, beynəlxalq marşrutlar işlənmişdir və bunun
nəticəsi olaraq hər iki ölkə bu əməkdaşıqdan qarşılıqlı fayda gör-
müşdür.
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Современное состояние и экономическая оценка 
гостинично – курортной инфраструктуры в Азербайджане

Azərbaycandamehmanxana – kurort infrastrukturunun
müasir vəziyyəti və iqtisadi qiymətləndirilməsi

Current status and economic valuation of hotel and resort
infrastructureinAzerbaijan

Резюме. В статье рассматривается современное состояние
сферы гостеприимства в Азербайджанской Республике. Иссле-
дуются проблемы формирования  в республике необходимой
гос тинично – курортной инфраструктуры как важнейшей сос -
тавляющей рынка услуг. Статистические данные показывают,
что именно средства размещения наиболее потребны, нежели
предприятия, оказывающие  санаторно – оздоровительные ус -
луги. Проведены анализ и экономическая оценка рынка сана-
торно – курортных  и туристских услуг: спрос на услуги,
сос тоя ние производственной инфраструктуры региона, ко ли -
чество предприятий гостиничного типа, их расходы и доходы
по экономическим регионам Азербайджана, работа субъектов
туристской деятельности. Данные анализа позволили охаракте-
ризовать возможности дальнейшего улучшения состояния гос -
ти нично - курортной инфраструктуры в Азербайджане, от
степени  развития которого зависят объемы туристского потока.

Ключевые слова: туризм, развитие туризма, гостиничный
бизнес, туристский поток, гостиничная инфраструктура, ту-
ристский потенциал.
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lik sahənin müasir vəziyyəti müzakirə edilir. Xidmətlər bazarının
mühüm komponenti kimi mehmanxana – kurort infrastrukturlarının
respublika daformalaşması problemləri tədqiq edilir. Statistik
məlumatlar göstərirki, məhz yerləşdirilmə vəsaitlərinə daha cox təla-
bat var, nəinki sanatoriya – sağlamlıq xidmətləri göstərən müəs-
sisələrə. Sanatoriya – kurortvə turizm xidmətləri bazarının təhlili və
iqtisadi qiymətləndirilməsi aparılmış: xidmətlərə tələbat, bölgənin
istehsalin frastrukturunun vəziyyəti, mehmanxana və mehmanxana
tipli müəssisələrin sayı, onların Azərbaycanın iqtisadi regionları üzrə
gəlirlərivə xərcləri, turizm fəaliyyəti subyektlərinin işi. Təhlilin-
məlumatları imkanverirki, Azərbaycanda mehmanxana – kurort
infra strukturlarının vəziyyətininin daha da yaxşılaşdırılmasını sə ciy -
yələndirmək, cünki turizm axının həcmi infrastrukturunun inkişaf
dərəcəsindən asılıdır.

Açar sözlər: turizm, turizmin inkişafı, mehmanxana biznesi,
turist axını, mehmanxana infrastrukturu, turizm potensialı.

Abstract: The article discusses the current state of the hospi-
tality in the Azerbaijan Republic. The problems of the formation of
the republic required the hotel - recreational infrastructure as an es-
sential component of the services market. Statistics shows that it
means placing the most needful than companies providing health -
health services. The analysis and economic evaluation of the market
of sanatorium - resort and tourist services: the demand for services,
the state of the production infrastructure of the region, the number
of enterprises of hotel type, their income and expenses by economic
regions of Azerbaijan, the work of the subjects of tourist activity.
Data analysis allowed to describe the possibilities of further improv-
ing of the hotel - recreational infrastructure in Azerbaijan, the degree
of which depends on the volume of tourist traffic.

Keywords: tourism, development of tourism, hotel business,
tourist traffic, hotel infrastructure, tourist potential.

Как известно, экономика Азербайджана, в течение дли-
тельного времени имела особенный склад.  И это скоординиро-
вано было с тем, что устойчивое развитие Азербайджана, в
пер вую очередь, обеспечивалось исключительно благодаря неф-
тяному сектору.
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Однако в результате успешной политики нашего госу-
дарства на сегодня зависимость от добывающей промышленно-
сти, в частности от нефтегазового намного сократились,  и
значительная часть ВВП создаётся в не нефтяном секторе. По
данным Государственного комитета по статистике АР, по итогам
2015 года ВВП доля не нефтяного сектора в валовом внутрен-
нем продукте Азербайджана составила 69,35%, из которых
33,7% составила  промышленность, 13,7% - строительство,
9,9%  - торговля, ремонт автомобилей, 5,9% - сельское хозяйст -
во, лесное хозяйство и рыболовство, 5,5 - транспорт и складское
хозяйство, 2,7% - туризм, 2% информация и связь, чистые на-
логи на импорт - 7,9 и 18,7% приходится на другие отрасли [1].

В последние годы основными приоритетными отраслями
в развитии не нефтяного сектора в республике наряду с сель-
ским хозяйством, информационно - коммуникационными тех-
нологиями, обрабатывающей промышленностью, считается и
отрасль туризма.

Туризм в Азербайджане является новой отраслью и раз-
вивается очень быстро. Характерной чертой развития туризма
в Азербайджане является наличие колоссального туристского
потенциала, что способствует формированию в стране всех
видов туризма. На сегодняшний день в стране наиболее активно
развиваются культурно – познавательный и рекреационный,
пляжный и спортивный,  экстремальный и  зимний, сельский,
экологический и событийный, деловой, лечебно – оздорови-
тельный и гастрономический виды туризма.

Тем не менее, важнейшей особенностью развития туризма
в республике является не только существование туристского по-
тенциала, но и также наличие инфраструктурных объектов, сла-
бое развитие которого во многих случаях служит основным
препятствием для функционирования всей индустрии туризма. 

Значительное место в туристической отрасли занимает
улучшение именно гостиничного бизнеса. От степени её разви-
тия и качества предлагаемых услуг зависят объёмы туристского
потока. Гостиничный сектор выступает сегодня важнейшим ка-
тализатором экономического роста многих стран, поскольку
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выс тупает каналом перераспределения ВВП между народами,
не сопровождающимся экспортом или импортом товарной
массы [2, с.136]. По статистике ВТО более половины занятых в
туристской отрасли работают именно в сфере гостиничного хо-
зяйства. В гостиничном секторе общесредний коэффициент
заня тости составляет в среднем 3 человека работающего пер -
со нала на 10 человек - туристов (в соответствии от категории
гостиницы: чем выше уровень гостиницы, тем больше трудо-
затраты).  Рассмотрим состав гостиничной инфраструктуры для
туристов Азербайджана, который  представлен в таблице 1 [3,
с. 36 – 37]. 

Таблица 1.
Основные показатели гостиниц и предприятий гостинич-

ного типа за 2010 – 2015 гг. 
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Примечание: таблица составлена автором на основании
данных Госкомстата АР, 2016. В итоге, на основе данных таб-
лицы, можно заметить о положительном направлении в разви-
тии индустрии туризма в Азербайджане. В период с 2010 по
2015 годы количество гостиниц и предприятий гостиничного
типа в стране выросло примерно на 7 %, т. е. с 499 до 536 еди-
ниц. При этом 76,8 % приходится на число гостевых домов и
гостиниц, 16,2 % - на пансионаты, дома отдыха и санатории, 4,5
% - на другие места, 2,0 %- на туристические базы и 0,5% - на
частные дома (рис. 1), [3, с.30].   

Рис.1. 
В процентах, состав размещения туристов в 2015 году

Увеличилось, соответственно за этот период число номе-
ров, на 26% и количество размещённых в них туристов, на 91%.
И если в 2010 году число размещённых иностранных туристов
составило 212 356 человек, то в 2015 году эти показатели вы-
росли на 133 % и составили 495 648 человек. При этом 42 %, т.
е. 215 518 заселённых иностранных  туристов прибыли в нашу
страну с деловыми визитами,  22%, т. е. 109 216 туристов с
целью отдыха и развлечений, 3%, т. е. 15 595 туристов с целью
лечения и 5%, т. е. 28 303 лиц  с другими туристскими целями
[3, с.36]. Данные показаны в таблице 2.
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Таблица 2.
Количество размещённых туристов в Азербайджане по

целям поездок

Примечание: таблица составлена автором на основании
данных  стат. сборника «Туризм и обслуживание в Азербайд -
жане», 2016
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Анализируя  данные таблицы 2 можно сделать вывод, что
из приезжающих в 2015 г. в Азербайджан 1 921,9 иностранных
туристов  [3, с. 33], в гостиницах и предприятиях гостиничного
типа  поселились всего 838 145 человек, т.е. 43%. А оставшиеся
1 083,7 тыс. человек, т.е. 56% туристов пользовались услугами
частных домов. Высокие цены в гостиницах и предприятиях
гос тиничного типа, низкий уровень обслуживающего персо-
нала,  а также нехватка в республике 2 – х и 3 - х звёздочных
отелей являются основными причинами такого положения дел.

Кроме того,  по состоянию на 2015 год в республике дей-
ствуют 536 гостиниц и предприятий гостиничного типа.  Коли-
чество номеров в гостиницах и отелях в республике составляет
17 953 тыс., в которых одновременно могут разместиться 37 278
тыс. человек. А доход, полученный гостиницами и предприя-
тиями  гостиничного типа в 2015 году, составил 183 055,1 тыс.
манат, из которых 63% было получено от продажи номеров, 23%
- от продажи продуктов питания в отелях, остальное - от оказа-
ния лечебно-оздоровительных услуг и прочих платных услуг [3,
с 45].

В целом, в 2015 году в гостиницах были размещены 838
145 тыс. туристов, рост на 0,8% по сравнению с 2014 годом. При
этом 59,1% туристов, размещенных в гостиницах, составили
иностранные граждане [3, с. 36]. 

Расходы гостиниц и объектов гостиничного типа в 2015
году составили 171 730,8  млн. манатов.  Из них 30% было на-
правлено на выплату зарплаты сотрудникам, 15% - на приобре-
тение напитков и продуктов для приготовления еды, 6,8% - на
амортизацию основных фондов, остальное - прочие расходы [3,
с.47].

При этом в основном, в гостиничном бизнесе преобладает
частное предпринимательство. Это целевая политика госу-
дарства, с целью создания положительной среды для успешного
ведения малого и среднего бизнеса. Из 536 гостиниц и объектов
гостиничного типа 470 являются частными, 49 государствен-
ными, 12 иностранными и 5 совместными предприятиями[3, с.
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38]. Вместе с тем, из рассчитанных 37 278 мест, на долю госу-
дарственных предприятий приходится 4 563 – 12% , на долю
частных 30 853 – 82%, на долю иностранных 1 227 – 4%, а на
долю совместных 635 мест – 2% [3, с. 40].

Наряду с этим, номерной фонд,  являющийся важным
пока зателем уровня нагрузки гостиничного бизнеса, в 2015 г. в
536 гостиницах и предприятиях гостиничного типа насчитывал
17 953 мест,  при этом в государственном секторе – 1 878 мест,
т. е. 9,3%, в частном – 14 649 мест, т. е. 81%, в иностранных фир-
мах  – 923 мест, т. е. 6,4%, а в совместных – 503 мест, т. е. 3,2%
[3, с.38 – 39]. А доход, полученный гостиницами и предприятия -
ми гостиничного типа,  за 2015 год - это183 055,1  тыс. манат, в
государственном секторе составил 4 021,0 тыс. манат, или  2 %,
в частном –137 930,1 тыс. манат, или 75%, в иностранном –22
630,4 тыс. манат, или 12% , а в совместном 18 473,6 тыс. манат,
или 10% [3, с. 46]. 

Вдобавок к 2015 г. возросли расходы гостиниц и пред-
приятий гостиничного типа. Если в 2010 г. они составляли 87
879,9 тыс. манат, то в 2015 г. – 171 730,8 тыс. манат, т.е. стали
больше, примерно, в 2 раза. И в основном расходы выросли в
частном гостиничном бизнесе, на 157% [3, с.47 – 48]. Данные
представлены  в таблице 3.

Значительную роль в развитии и улучшении гостиничного
бизнеса играет классификация средств размещения. Во всём
мире существует  более 30 систем классификаций средств раз-
мещения. По рекомендации ВТО, в наибольшей степени при-
знана «звёздная система», которая в основном распространена
в европейских странах. Однако до сих пор нет единой органи-
зации, ответственной за стандартизацию гостиничного сервиса. 

В 2012 году Государственный комитет по стандартизации,
метрологии и патентам Азербайджана утвердил новый стандарт
« Классификация гостиниц и объектов гостиничного типа, пре-
доставление звёздных категорий и внедрение критериев при
оценивании», что послужило положительным сдвигом в нала-
живании гостиничной инфраструктуры. Система классифика-
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ции должна благоприятствовать обеспечению надёжности ка-
чества сервиса в средствах размещения и возрастанию конку-
рентоспособности гостиниц и других объектов гостиничного
типа.  Кроме того, комплексная работа в этой сфере  сможет по-
мочь развитию въездного и выездного туризма.

Таблица 3.
Доходы и расходы гостиниц и предприятий гостиничного

типа по видам собственности (тыс. манат).

Примечание: таблица составлена автором на основании
данных  стат. сборника «Туризм в Азербайджане», 2016. 

По данным Министерства культуры и туризма Азербайд -
жана, на 2015 год в республике всего 332 лицензионных отелей
с 5 тысячами койко-мест. При этом  только 48 отелей и объектов
гостиничного типа прошли государственную классификацию и
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действуют по соответствующей категории звёзд. 19 из них пяти -
звёздочные, 22 – четырёхзвёздочные,  5 – трёхзвёздочные  и 2 –
двух звёздочные [4].

С целью создания развитой национальной гостиничной
индустрии, в стране также учреждена Ассоциация гостиниц
Азербайджана (АГА), деятельность которых  направлена на
разви тие гостиничного бизнеса в Азербайджане, улучшение ка -
чест  ва обслуживания, формирования необходимой, сопут -
ствующей инфраструктуры, отвечающий мировым стандартам,
а также рост их конкурентоспособности на международном
рынке.

Однако анализ гостиничного бизнеса показывает, что на
региональных  рынках республики очень низкая конкуренция,
потому что мало привлекательных гостиничных проектов. 

Как показывают статистические данные, центром разви-
тия гостиничного хозяйства является столица Азербайджана –
Баку, на долю которого приходится около 33% предприятий го-
стиничного типа. Заключение контрактов на гостиничном
рынке с первенствующими мировыми брендами является одним
из продуктивных механизмов формирования гостиничного биз-
неса. За последние годы гостиничный рынок столицы запол-
нили такие пятизвездочные отели, как Hilton Baku, Marriott
Absheron Baku, Four Seasons Hotel Baku, Fairmont Baku, Hyatt
Regency Baku, Park Hyatt Baku, Park Inn by Radisson,  Sapphire
Отель и другие. 

Стремительно возрос и масштаб капиталовложений по
строительству гостиниц как со стороны иностранных, так и со
стороны отечественных инвесторов. И наряду с этим важней-
шие предложения сконцентрированы на расширение гостинич-
ного бизнеса в регионах страны, где наиболее благоприятная
среда для развития инфраструктурных  инвестиционных проек 
тов. Это Губа – Хачмазский, Гянджа – Газахский, Ленкоранс -
кий, Шеки – Загатальский, Аранский, Абшеронский, На хи -
чеванский и Нагорно – Ширванский регионы. 

85



Айтекин Ахундова

В таблице 4 и 5 показаны данные по состоянию вмести-
мости и количества номеров размещения, где во всех экономи-
ческих регионах, за исключением  Гянджа – Газахской  и Верхне
– Карабахской, отслеживается рост по тем и другим показате-
лям [3, с. 69 – 72].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Таблица 4. 
Основные показатели вместимости и номерного фонда

гости ниц  и объектов гостиничного типа по 
экономическим регионам Азербайджана

Статистический сборник Госкомстата АР « Туризм  в
Азербайджане», 2016.

Основной причиной приостановления развития гостинич-
ного бизнеса в Верхне – Карабахском регионе связано с поли-
тической ситуацией, военный конфликт с Арменией. Для
Гянджа – Газахского региона уменьшение количества номер-
ного фонда  и вместимости связано с тем, что деятельность
большинства гостиниц не отвечают современным требованиям.
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И в связи с этим было принято решение восстанавливать новые
гостиницы в городе Нафталан.

Таблица 5.

Примечание: таблица составлена автором на основании
данных  стат. сборника «Туризм в Азербайджане», 2016

На сегодняшний день Нафталан, с его изумительной при-
родой, считают курортным  санаторно – оздоровительным цент-
ром страны, куда ещё в советские времена прибывали десятки
тысяч туристов со всего мира для лечения нафталановой  не-
фтью. С целью превращения город Нафталан в туристический
центр мирового масштаба реализуются инфраструктурные
проек ты, связанные с газификацией, питьевой водой, восста-
навливаются дороги, здания, создаются парки, культурные
центры, спортивные комплексы,  действует Гянджинский меж-
дународный аэропорт. 

Стремительно в Нафталане формируется и гостиничный
бизнес. Примером тому служат реконструкция и сдача отеля
«Чинар», « Rixos», а открытие в октябре 2014 года гостиничного
санаторно – курортного комплекса «Karabakh SPA&Resort» по-
служило толчком к развитию в Азербайджане лечебно – меди-
цинского туризма. В этом комплексе учтены интересы всех
отдыхающих, и взрослых и детей, для которых созданы спе -
циаль ные уголки отдыха.
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Присутствуя, 17 октября 2014 года, на открытие гостинич-
ного комплекса «Карабах» президент Азербайджана сказал:
«Развитие лечебно – медицинского туризма в Азербайджане
стартовало именно с Нафталана. Уверен, что эти процессы, тен-
денции будут успешно продолжаться, потому что в Азербайд -
жане достаточно много таких лечебных мест. Одно из них и
Галаалты. Сейчас и там строится отель. В следующем году, на-
верное, будет сдан. В Нахичеване медицинские услуги оказы-
ваются в соляных пещерах, других местах. То есть мы в
максимальной степени используем наши природные возможно-
сти, чтобы создать прекрасные условия» [5].

Президент также отметил, что в городе Баку воссоздаётся
старый отель  «Интурист» и строится новый отель на бульваре
« Белый город», который станет одним из самых крупных в
Азербайджане.  Таким образом, в республике принимаются все
необходимые меры для дальнейшего развития гостиничного хо-
зяйства. Кроме того, в решении проблем занятости населения
гостиничный бизнес также играет немаловажную роль. На дан-
ном этапе в действующих средствах размещения работают 8364
человек, число которых выросло на 47% по сравнению с 2010
годом, когда их число составляло 6 021человек [3, с. 44].

При этом к наиболее посещаемым туристами регионам
Азербайджана за 2015 год  можно отнести -  Гянджа – Газахский
регион (89 847 тыс. человек), Нахичеванский (60 275 тыс. че-
ловек), Губа – Хачмазский (58 610 тыс. человек), Шеки – Зага-
тальский (31 280 тыс. человек),  Аранский (26 419 тыс. человек),
Ленкоранский (17 035 тыс. человек), Нагорно – Ширванский (13
594 тыс. человек), Апшеронский (5 207 тыс. человек), г. Баку
(535 390 тыс. человек) и Верхне – Карабахский регион (488 че-
ловек) – таблица 2.16 [3, с. 78 – 80]. 

Однако, несмотря на всё это, существует ещё достаточно
проблем в сфере гостиничного бизнеса. Во первых, – это слабо
развитые средства размещения (гостиницы, базы, пансионаты
и т. д.). Именно они скапливают в себе основное количество по-
сетителей, путешествующих с рекреационными, деловыми и
прочими целями.
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Во вторых, во многих регионах республики, где имеются
наличие богатейших туристских ресурсов, к сожалению, очень
мало отелей, которые по своей функционирующей инфра -
структу ре, пакету услуг могли бы сравниться с европейскими
гос тини цами. В–третьих, прибывающие в Азербайджан иност -
ран ные туристы часто встречаются с несоответствием цен на
туристские услуги и качеством обслуживания.  Поэтому было
бы целесообразно воспользоваться опытом Турции в развитии
туристской индустрии, считающимся лидером мирового рынка
туристских услуг.  

Развитие и  деятельность предприятий туристской отрасли
как никогда, как зависит  от потребительского спроса и страте-
гии, которую осуществляют местные органы власти и частные
фирмы на местах для активизации туристской и деловой жизни
региона. Индустрия туризма взаимосвязана с производственной
инфраструктурой региона, потому что её функционирование не
возможно без строительства дорог, инженерных и коммуника-
ционных сооружений, созданием рекреационных, оздорови-
тельных, спортивных, развлекательных, культурных комплексов
и т.п. Поэтому важной составляющей индустрии туризма в рес-
публике, на наш взгляд, является комплексное развитие необ -
хо ди мой туристической инфраструктуры, основу которой
сос  тавляют гостиницы. Статистические данные показывают,
что именно средства размещения наиболее потребны, нежели
предприятия, оказывающие санаторно – оздоровительные
услуги. 

Самой важной проблемой на сегодня в Азербайджане яв-
ляется нехватка гостиниц эконом – класса, что наиболее остро
почувствовалось в период проведения конкурса «Евровидения».
Большое количество поклонников конкурса составляли люди со
средним  достатком, либо молодые люди от 18 до 27 лет, кото-
рые предпочли бы остановиться в хостелах (европейская сис -
тема размещения, предоставляющая своим постояльцам на
короткий или длительный срок жильё, представляющее собой,
как правило, спальное место без дополнительных  удобств в
комнате, за сравнительно дешёвую плату).
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В последние годы столица Азербайджана, Баку, превра-
тился в деловой, финансовый, культурный и туристический
центр мирового масштаба. Ежегодно здесь проходят различные
международные конференции, форумы, крупные выставки и де-
ловые мероприятия. Являясь одной  из крупнейшей, нефтедо-
бывающей страной, Баку уже длительное время принимает у
себя гостей в частности с деловыми целями. То есть в основном
в Азербайджане развит деловой туризм, или MICE – туризм.
Как было уже сказано, около 41% клиентов, размещённых в
отелях города, являются бизнес – туристами. Вот поэтому боль-
шая часть отелей города Баку – это отели класса люкс с высо-
кими ценами (на ночь) проживания. Например, сумма за ночь
проживания – двухместный номер с одной кроватью – в отеле
Hilton Baku составляет 368 манатов, Hyatt Regency Baku -342
ман., Fairmont Bakua tthe Flame Towers  - 318 ман., Sheraton Baku
Airport Hotel – 179 ман., Sapphire Отель – 165 ман. и т. д. [6].
Это и является одной из актуальных проблем в развитие ту-
ризма Азербайджана. 

К сожалению, популярное среди туристов такое размеще-
ние как хостел (европейская система размещения, предостав-
ляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок
жильё, как правило, спальное место без дополнительных
удобств в комнате, за сравнительно дешёвую плату), в Баку не
распространено. В городе функционирует 4 хостела, ценовая
политика которой в среднем составляет 20 – 25 манатов за ночь.
При этом в самом дешёвом хостеле Баку Caspian Hostel насчи-
тывается всего 17 мест для размещения туриста [7]. Как пока-
зывает практика,  самыми рентабельными и эффективными в
управлении считаются средние отели, нехватка которых  остро
ощутима в нашей стране. 

В своём интервью журналистам Министр культуры и ту-
ризма АР сказал: «…Гостиничная инфраструктура в Азербай-
джане продолжает развиваться. В стране продолжают строиться
пятизвездочные отели, гостиничные комплексы. В то же время
к нам поступили два предложения по созданию сети хостелов.
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Однако считаю, что туристическая инфраструктура в Азербайд -
жане пока не готова к принятию большой массы отдыхающих,
ищущих очень дешёвые варианты отдыха. Даже местные тури-
сты в поисках места для отдыха требовательны к создаваемым
в гостиницах условиям, санитарным нормам, питанию и т.д.
Соб людение всех этих условий в хостелах является вопросом,
поэтому министерство не выступает против и поддерживает
реализацию таких проектов, но не рассматривает их в качестве
приоритета" [8].

Существенным инфраструктурным элементом туристской
отрасли считаются детские оздоровительные организация. К со-
жалению, на сегодня нет бывших пионерских лагерей, где за
умеренную сумму можно было бы обеспечить хороший отдых
своим детям. Некоторые лагеря по понятным причинам засе-
лены беженцами и вынужденными переселенцами. А другие
такие детские лагеря, как « Наука», «Локомотив», «Юный гео-
лог», «Нефтяник» и т.д.  не пригодны для проживания. 

И основная причина, по словам заведующего отделом ин-
формации и аналитических исследований Государственного ко-
митета по проблемам семьи, женщин и детей, что “большинство
этих лагерей сегодня по ряду объективных причин не могут ис-
пользоваться по своему прямому назначению. Но, несмотря на
кажущуюся ничейность, они, как и прежде, вместе с землей
официально кому-то принадлежат. Так, что если будет осу-
ществляться их приватизация, то она будет производиться по-
средством этих организаций”. Также заведующий отделом
информации и аналитических исследований Государственного
комитета по проблемам семьи, женщин и детей  отметил, что
«сегодня в Азербайджане более 30% (свыше 2,5 миллиона) на-
селения составляют дети. Из них только в возрасте от 14 до 18
лет примерно от 600 до 700 тысяч. И все они нуждаются в лет-
нем отдыхе» [9].   

2009 год по распоряжению президента Азербайджана был
объявлен Годом ребенка, где наряду с выполнением ряда меро-
приятий определялось и необходимость создания детских  оздо-
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ровительных лагерей. В этом направлении нельзя не отметить
деятельность детского оздоровительного лагеря МВД респуб-
лики им. Национального героя Чингиза Мустафаева, оздорови-
тельный лагерь для воспитанников детского дома № 3 в посёлке
Бузовна, реконструированный Фондом Гейдара Алиева,  спор-
тивно – оздоровительный комплекс «DUYMA» в Габалинском
районе ( посёлок Вандам), детские лагеря в Набрани, Губин-
ском, Гусарском, Шекинском, Загатальском районах и т. д.

Однако необходимо усилить государственное финансиро-
вание детского отдыха, в том числе государственных и частных
предприятий.   Анализ фактического положения дел показывает,
что материальная база детских оздоровительных организаций
за последние годы фактически не реформировалось и не совер-
шенствовалось, значительная часть построек находится в не-
пригодном состоянии. Поэтому требуются комплексные меры
по восстановлению и реорганизации детских оздоровительных
учреждений в стране.

Пониженная популярность отдыха в оздоровительных ор-
ганизациях Азербайджана продиктовано также развитой систе-
мой детского туризма и лечения за рубежом, которые сегодня
активно предлагают турфирмы нашим гражданам. К тому же
массовые детские отдыхи сочетают с образовательными про-
граммами, особенно по улучшению языка. Аналогичные туры
предлагают многие страны, такие как Великобритания, Вен-
грия, Болгария, Мальта, Греция и др. Вдобавок в этих лагерях
создаётся необходимая инфраструктура, содействующая полно-
ценному отдыху детей. Это аквапарки, анимационные про-
граммы, школа верховой езды, спортивные площадки и т.д. 

Сегодня в республике существует не только проблема до-
роговизны туристических услуг, но и также проблема  качества
предоставляемых услуг. Пока что в конкурентной борьбе выжи-
вают только те предприятия, которые стремятся учитывать все
пожелания и требования своих потенциальных клиентов. 

Предоставление гостиничных услуг высокого качества яв-
ляется составной частью постоянного внимания со стороны ад-
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министрации гостиницы. Для качественного обслуживания кли-
ентов необходимо сотрудничество между служащими   отеля и
гостями. Кроме того, требуется улучшение технического каче-
ства услуг гостиничных предприятий  (состояние номерного
фонда, условия приготовления пищи, набор горячей воды, ко-
личество полотенец и т. д.), т.е. сопутствующей инфраструк-
туры. 

Гостиничный бизнес, как неотъемлемая, центральная  со-
ставляющая инфраструктуры туризма, должен стать базой для
того, чтобы  туризм превратился в производительный и при-
быльный отрасль национальной экономики. Поэтому важно
комплексно развивать инфраструктуру туризма, которая высту-
пает в качестве катализатора экономического развития, расши-
ряет производительность труда и способствует повышению
качества условий жизни местного населения. 

Благодаря формирующейся инфраструктуре происходит
полное освоение туристских ресурсов, которые, в свою очередь,
создают положительные условия для   функционирования ре-
гиональных туристических ресурсов. Чем комплексно  развита
инфраструктура, тем привлекательнее становится регион для
туризма. Это способствует развитию внутреннего туризма, что,
в свою очередь, прокладывает дорогу международному туризму.
То есть, обновление и усовершенствование инфраструктуры
должно быть приоритетным. Без него невозможно развитие ни
бизнеса, ни экономики страны. Именно туристские ресурсы и
инфраструктура – вот кардинально важные составляющие раз-
витие туризма в Азербайджане. 
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Müasir sosial  nəzəriyyə və praktika  qloballaşma və 
informasiya cəmiyyəti müstəvisində

Modern social theory and practice in the context of 
globalization  andtheinformationsociety

Современная социальная теория и практика в контексте 
глобализации и информационного общества

Xülasə: Məqalə qloballaşma işığında müasir sosial praktikada
baş verən transformasiyaların təhlilinə həsr olunmuşdur. Müəllifin
diqqəti informasiya cəmiyyətinin bərqərar olması proseslərinin zid-
diyyətliliyinin, informasiya axınının artımının istər ayrıca fərd,
istərsə də bütövlükdə sosial orqanizm üçün nəticələrinin açılmasına
yönəlmişdir. Məqalədə göstərilən müstəvidə sosial nəzəriyyənin əsas
məsələləri açıqlanır, sosial problemlərin müzakirəsi və həlli üçün
çoxölçülülük ideyalarının məhsuldarlığı haqqında fikir əsaslandırılır.

Açar sözlər: qloballaşma, informasiya, sosial nəzəriyyə, sosial
praktika, polifundamentallıq, çoxölçülülük.

Abstract: The article is dedicated to the analysis of develop-
ments in contemporary social practice transformations in the light
of globalization. The author's attention is concentrated on uncovering
contradictions in the processes of formation of information society,
as well as the consequences of the growth of the flow of information,
both for individual and social organism as a whole. The article re-
veals the main tasks of social theory in the context of these transfor-
mations, substantiates the idea of the fruitfulness of the idea of the
multidimensional space as most appropriate for discussion and res-
olution of social problems.
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practices, multidimensionality.

Резюме: Статья посвящена анализу происходящих в со-
временной социальной практике трансформаций в свете глоба-
лизации. Внимание автора концентрировано на раскрытии
противоречивости процессов становления информационного
общества, последствия роста информационного потока,  как для
отдельного индивида, так и для социального организма в целом.
В статье раскрываются основные задачи социальной теории в
контексте указанных  трансформаций, обосновывается  мысль
о  плодотворности  идеи многомерности как наиболее подходя-
щей для обсуждения и решения  социальных проблем.   

Ключевые слова:  глобализация, информация, социаль-
ная теория, социальная практика, многомерность

Müasir  sosial reallıq  özündə çoxsaylı pozitiv dəyişikliklərlə
yanaşı, müəyyən neqativ məqamları da əhatə edən, birmənalı təsviri,
modelləşdirillməsi və proqnozlaşdırılması çətin olan mürəkkəb, zid-
diyyətli bir sistemdir. Həm də qeyd olunmalıdır ki, sosial reallığın
mürəkkəblik səviyyəsi durmadan artmaqdadır. XX əsrin sonu – XXI
əsrin əvvəlləri, cəmiyyətin  keyfiyyətcə yeni mərhələyə – infor-
masiya cəmiyyətinə keçməsi ilə əlamətdardır. Sözügedən ictimai
orqanizmdə cərəyan edən proseslər cəmiyyətin bütün sosial təsisat-
larının məzmununda əhəmiyyətli dəyişikliklərə gətirib çıxarmışdır.
Bununla əlaqədar informasiya cəmiyyəti nədir?, dünyanın gələcək
qaydaları insanlara nə cür təsir göstərəcək?, insanların müasir dünya
birliyinin konstruksiyasına potensial “cavabı” necə olacaq?, yaran-
maqda olan qlobal və lokal problemlərin həllində cəmiyyətin imkan-
ları nə dərəcədədir? – kimi ümumnəzəri məzmunlu sualların
cavablandırılması, üçüncü minillikdə  təkcə nəzəri-metodoloji deyil,
həmçinin sırf praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Müasir reallıqda nəzə -
riyyəçilərin, praktiklərin və hətta hər bir fərdin qiymətləndirməli
olduğu yeni-yeni hadisələr yaranır. Xüsusi vurğulamaq lazım gəlir
ki, müasir dünya  qloballaşma ilə səciyyələnən informasiya cəmiy -
yəti kimi mövcuddur. Qloballaşma  həm ayrı-ayrı cəmiyyətlərin
həya tında, həm də bütöv bir tam kimi götürülən dünyanın sosial re-
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allığında ciddi dəyişikliklərə səbəb olur. Belə ki, qloballaşma
nəticəsində  sosial aləm müxtəlif, hətta bir-birinə zidd olan texniki
və psixoloji qüvvələrin (informasiya axınlarının, kompüterləşmənin,
internetin, “xroniki yorğunluq sindromunun”) təzyiqinə məruz qalır
ki, bütün bunlar da  onun ənənəvi dayaqlarına dağıdıcı zərbə vurur. 

Hazırda informasiya axınının artmasının neqativ nəticələrini
dərk edən dünya birliyi, məlumatları informasiyanın kompüter-
ləşdirməsi yolu ilə nizamlamağa çalışır [15,31-40]. Lakin praktika
göstərir ki, bu halda informasiya formal əlamətlərə görə qrup laş -
dırılır. Bu isə  onu  göstərir ki, sosial obyektə dəyərlərdən kənar mex-
aniki yanaşma tətbiq olunur. Digər tərəfdən, sosial informasiyanın
müxtəlif mənaları bərabərləşdirilir. Kompüterləşmə nəticəsində əldə
olunmuş informasiya daha çox riyazi məntiqin qanunlarına əsasən
aparılan axtarış əməliyyatına bənzəyir. Burada tədqiqatçının peşə -
karlığı, bilik dərəcəsi arxa plana keçir. Buna görə də əldə edilmiş in-
formasiya çox vaxt əsl sosial idrak aktına, yəni dərin məna daşıyan
mühakimələrə bənzəmir. Müasir cəmiyyətin ciddi ziddiyyətlərindən
biri də elə budur: müxtəlif məzmunlu məlumatların sayı, onların
emal vasitələri nə qədər çoxalırsa, müəyyən məna daşıyan həqiqi
sosial hadisələrin miqdarı da bir o qədər “az” olur. Nəticədə intellek-
tual qabiliyyəti  işarə-rəqəmlər simvollarının çərçivələri ilə məhdud-
laşan və deməli, mənəvi-yaradıcı yönümlülüyü zəifləyən yeni,
“mexaniki”  insan  meydana gəlir. Buna müvafiq olaraq, müasir in-
sanın təfəkkür səviyyəsi də kəskin şəkildə aşağı düşür. 

Sosial reallığın inkişaf meyllərinin təhlili əsasında belə bir qə-
naətə gəlmək olar ki, müasir dünyada qloballaşmanın törətdiyi digər
bir nəticə sosial reallığın unifikasiyasıdır. Bəşəriyyət insan zəkasının
“ali” nailiyyətlərini təcəssüm etdirən, lakin, bir qayda olaraq  ayrı-
ayrı cəmiyyətlərin konkret mədəni-tarixi prosesinin xüsusiyyətlərini
nəzərə almayan, universal sxemlərin axtarışına  can atır. Belə situa -
siyada “universal olan hər bir şey öz simasını itirmiş olur” deyən
S.Kyerkeqorun sözləri ilə razılaşmalı oluruq. Bu, cəmiyyət üçün çox
təhlükəli haldır, çünki əsl cəmiyyət simasız münasibətlərdən yox,
konkret insanların daxil olduqları  real ictimai münasibətlərdən təşkil
olunur.
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Ölkələrin və xalqların sosial və mədəni həyatında baş verən
dəyişikliklər arasında fərqlərin olması haqqında postklassik elmi
ədəbiyyatda formulə edilmiş fikir də dediklərimizi sübut edir. Sosial
xarakter daşıyan, “insanların bir-birinə təsir göstərdikləri” assosia -
siya və münasibətlər cəmiyyətin real modellərinə aiddir. O, insanlar
arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin forma və üsullarını, yəni sosial
münasibətləri, strukturları və onların inkişaf prosesini səciyyələndirir
[22,27-28]. Öz məzmununa görə həm də mədəni sahəyə aid olan “bu
qanunauyğunluqlar dəyərlər, qiymətləndirmələr və standartlar for -
ma sında özünü göstərir” [21,302]. Başqa sözlə, o, bu qarşılıqlı  mü -
na  sibətlərin nəticələri olan və insanlar tərəfindən yaradılan və
dəs  tək lənən dəyərləri, maraqları əhatə edir. Məsələyə bu cür
yanaşdıqda sosial və mədəni dəyişikliklərin nisbətini forma (insan-
ların qarşılıqlı təsirləri) və məzmunun (insanların maraqları, məq -
sədləri, ideyaları) nisbəti kimi təsəvvür etmək olar. Bu o deməkdir
ki, cəmiyyətin inkişaf yollarını müəyyən edərkən, təkcə burada baş
verən  sosial proseslərdən deyil, həmçinin bu cəmiyyətin mədəniyyə-
tinin məzmunundan və onda baş verən dəyişikliklərdən çıxış etmək
lazımdır.

Mühakimələrimizin bu yerində bir mühüm əlavəni etmək
istərdik. Müasir dövr dedikdə biz təkcə dünya sivilizasiyasında deyil,
həmçinin bu sivilizasiyanın müəyyən bir tərkib hissəsində, o cüm-
lədən, ölkəmizdə cərəyan edən hadisələri də nəzərdə tuturuq. Məhz
buna görə də müasir sosial reallığın xüsusiyyətlərindən bəhs
edərkən, Azərbaycan cəmiyyətində də sosial gerçəkliyin inkişaf xü-
susiyyətlərini nəzərdən keçirmək məqsədə müvafiq olar. Məlumdur
ki, hazırda cəmiyyətimizin yaşadığı dövr, köhnə ideyalara yenidən
baxılması və yeni ideyaların meydana gəlməsi ilə müşayiət olunur.
Nəzəri konsepsiyaların pozitiv və neqativ tərəflərini də məhz situ-
asiyalar üzə çıxardır, özü də bu hal bəzən hətta tamamilə göz -
lənilməz bir səpkidə aşkara çıxır. Müasir dövrün çətinlikləri dinamik,
daim dəyişməkdə olan sosial hadisə və prosesləri öyrənən bilik
sahələri üçün daha ağrılıdır. Heç kimə sirr deyil ki, uzun illər
ölkəmizin nəzəriyyəçiləri öz araşdırmalarını rəsmi marksizm-
leninizm ideologiyasının dəstəklədiyi nəzəri sxemlərin çərçivəsinə
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salmaq məcburiyyətində idilər. Bunun nəticəsində yaranan köhnə
nəzəri irs tərəfindən elmin müəyyən dərəcədə konservasiya edilməsi,
fəlsəfədə bu gün də özünü biruzə verməkdədir. Bu, Azərbaycanın
fəlsəfəsində və bütövlükdə nəzəri şüurunda böhranlı vəziyyətin ol-
masından xəbər verir [17; 18,351]. Lakin qeyd edilməlidir ki, böhran
simptomları təkcə bizim ölkəmiz üçün səciyyəvi deyil, o, həm də
digər postsovet məkanının hüdudlarında, habelə ondan kənarda,
hətta özlərini sivil hesab edən qərb ölkələrində də müşahidə olunur.
Fərq yalnız böhranın törətdiyi problemlərin kəskinliyində, onlara
yetirilən diqqətin dərəcəsindədir.

Ölkəmizin fəlsəfə elmində böhran nişanələrinin olmasını qeyd
etmək kifayət deyildir, əsas məsələ onların yaranma səbəblərini və
konkret təzahür formalarını müəyyən etməkdədir. Yalnız bunları
öyrəndikdən sonra, bu böhranlı vəziyyətin Azərbaycanda baş verən
dərin sosial  islahatlara nə cür təsir etdiyini araşdırmaq mümkündür. 

Zənnimizcə, müasir fəlsəfi elmdə böhranın təzahürlərindən
biri, bəzən  heç bir elmi əsası olmayan və hətta müxtəlif metodoloji
postulatlardan ibarət olan fəlsəfi konstruksiyalarla təmsil olunmuş
ideoloji plüralizmin mövcudluğudur. Belə halda bir nəzəriyyə sanki
digərini təkrar edir. Bu və ya digər ideologiyaya meyllilik, təbii ki,
ayrı-ayrı müəlliflərin, o cümlədən, dərs vəsaitlərinin müəlliflərinin
elmi mövqeyində də öz təsirini göstərir. Daha konkret desək, müasir
Azərbaycanın fəlsəfi cəbbəxanasında sosial hadisələrə həm marksist,
həm də liberal-demokratik baxımdan yanaşmanın tərəfdarlarını
görürük. Bununla yanaşı, bəzən elmi nəzəriyyələrə verilən ən sadə
tələblərə cavab verməyən, eklektisizmi ifadə edən aralıq mövqelərə
də rast gəlmək olur.

Lakin sosial-fəlsəfi elmdə normal vəziyyətin olması tələb edir
ki, eklektisizm deyil, elmi cəhətdən əsaslandırılmış  plüralizm əsas
yer tutsun. Müasir Azərbaycan sosial-fəlsəfi elminin böhranlı
vəziyyətinin digər bir təzahürü fəlsəfi biliklərin konseptuallaşdırıl-
ması probleminin həllinin geri qalmasıdır. Təhsil sistemində fəlsəfə,
sosiologiya  fənlərinin saatlarının azaldılması, ona gətirib çıxar-
mışdır ki, fəlsəfə tədricən fundamental, ümumiləşdirici elm rolunu
itirməkdədir. Fəlsəfə elminin indiki səviyyəsi, elmin həyatdan təcrid
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olmasına gətirib çıxarır. Sosial nəzəriyyənin fraqmentarlığı, funda-
mental xarakterli nəzəri işləmələrin olmaması, həm də tətbiqi
tədqiqatlara neqativ təsirini göstərir. Bu isə öz növbəsində sosial
praktikada  müəyyən pozuntuların baş verməsi ilə nəticələnə bilir.

Müasir sosial nəzəriyyənin daha bir ciddi problemi Azərbay-
can  mədəniyyətinə liberal dəyərlərin “calaq” edilməsinin səmərəsiz
olmasıdır. Qərb dəyərləri, bu və ya digər sosial model qeyri-tənqidi,
mexaniki olaraq, milli-tarixi xüsusiyyətlərimiz nəzərə alınmadan
Azərbaycan zəmininə keçirilir. Amma hamıya yaxşı məlumdur ki,
əcnəbi mənşəli hər bir nəzəri konstruksiya tənqidi qavranılmalıdır
[11; 12].

Azərbaycanın sosial gerçəkliyinə liberal qərb dəyərlərinin
“calaq” edilməsi individualist nəzəri konstruksiyaların üstünlük
təşkil etməsinə gətirib çıxardır. Amma, zənnimizcə, hər bir cəmiy -
yətin normal həyatı, mövcud hüquq sistemi ilə və maraqları qarşılıqlı
məhdudlaşdırmaqla, onların bir araya gətirilməsini nəzərdə tutur. Öz
hüququnu cəmiyyətin hüquqlarından üstün tutmaq, eqoizm  əlamə-
tidir. Bu, antisosial mövqedir. Onun tərəfdarları bu toxumun hansı
zəminə düşdüyünü unudurlar.

Fikrimizcə, Azərbaycanın müasir soial nəzəriyyəsinin meto -
doloji  əsaslarının böhranını ifadə edən əsas cəhətlər bunlardan
ibarətdir. Ölkəmizin sosial elminin böhranlı vəziyyətinin çoxaspektli
təhlili göstərir ki, Qərbdən götürülmüş sosial-fəlsəfi doktrinalar
Azərbaycan cəmiyyətinin tələblərinə tam cavab vermir. Həm də
Azərbaycanın sosial elmlərinin öz daxili təkamülündə müəyyən
müsbət məqamların olduğu unudulmamalıdır. Bir sıra nəzəriy yə -
çilərimiz tədricən  qərb dəyərlərinə üz tutmağın səmərəsiz olduğunu
və Azərbaycanın mədəni-tarixi və sosial reallığının xüsusiyyətlərini
nəzərə alan yeni sosial nəzəriyyəyənin yaradılmasına kəskin ehtiyac
olduğunu dərk edirlər. Deyilənlərə yekun olaraq, müasir sosial real-
lığın bir çox cəhətləri ilə bağlı  İ.Priqojinin elmi biliklər sistemində
sürətlə yayılmaqda olan nəzəri modelini (“dəyişkənlik, qərarsizlıq
vasitəsilə nizam”) [20,358] göstərmək istərdik. Bu gün sosial aləmin
fundamental  mənzərəsində nizamsızlıq, davamsızlıq, spontanlıq və
s. cəhətlər çox mühüm  və daim artmaqda olan rol oynayır. Yeni
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sosial reallıq, insanların qarşılıqlı təsirlərinin yeni mexanizmlərini
doğurur, sosial idrakın yeni metodologiyasının yaranmasına səbəb
olur. Cəmiyyətin dərkinin müasir dəyişmiş şəraiti haqqında
düşünərkən, fransız filosofu J.F.Liotarın aşağıdakı fikri maraq doğu-
rur: cəmiyyət “postmodernizm dövrü” adlanan mərhələyə qədəm
qoyduğundan, biliyin statusu  dəyişmişdir. İnsanın həyat fəaliyyə-
tinin  təkcə sosial deyil, həm də mədəni  mühiti yeniləşir. Dəyərlər
baxımdan monolit, homogen olan mədəniyyətin əvəzinə  insanın
qarşısında  birgə mövcud olan çoxlu sayda  mədəniyyət aləmləri
meydana çıxır [19,4; 14,73].

Bu ideya bir qədər yeniləşmiş formada sosial idrak metodo -
logiyası sahəsində tanınmış  mütəxəssis V.Altuxov tərəfindən irəli
sürülür. O, göstərir ki, reallığa yeni baxışlara uyğun olaraq onu yal-
nız müasir, çoxölçülü, polifundamental  metodologiya  əsasında dərk
etmək  olar [13].

Polifundamentallıq prinsipinə əsasən, istənilən universal  nəzə -
riyyə  nə qədər dəqiq olsa da, o yenə də  sosial reallığı  onun bütün
rəngarəngliyi ilə, tam və dolğun  əks etdirə bilməz. Eyni bir reallığa
dair  çoxlu sayda nöqteyi-nəzərlərin olması, sosial reallığın artmaqda
olan rəngarəngliyinə uyğun gəldiyindən,  çoxölçülük ideyası sosial
problemlərin müzakirəsi və həllində  müxtəlif nöqteyi-nəzərlərin bir
araya gətirilməsi prosedurunun qurulmasının əsasına qoyula bilər
[16,53-62].

Beləliklə, müasir dövrün gerçəkliyi, burada baş verən proses-
lərin özünəməxsusluqları, sosial-fəlsəfi metodologiyanın pozi-
tivizmin hüdudlarından kənara çıxarılmasını, fəlsəfi elmlərin, o
cümlədən fəlsəfi antropologiyanın, mədəniyyət fəlsəfəsinin, sosi-
ologiyanın nailiyyətlərindən kompleks şəkildə istifadə olunmasını
təkidlə tələb edir. Cəmiyyət kimi mürəkkəb fenomenin dərinliyinə
nüfuz etmək, yalnız müxtəlif metodların inteqrasiyası əsasında
mümkündür. Sosial hadisələrin müxtəlif aspekt və ölçülərinin konk -
ret kombinasiyası ictimai həyatın inkişafını izah edən nəzəriyyələrin
rəngarəngliyini və sosial elmlərin paradiqmal inkişafını şərtləndirir.     
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Əmlak bazarının dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərinin 
tikinti sektorunun investisiyalaşdırılmasına təsiri  

Influence oт mechanisms of state regulation 
on the construction sector for investment

Влияние механизмовгосударственного регулирования 
на инвестирование строительного сектора

Xülasə: Yeni şəraitdə tikinti sektoruna müxtəlif mənbələrdən
cəlb edilən investisiyalar səmərəli idarəetmə mexanizmi üçün
həlledici rol oynayır. Tikintinin inkişafını şərtləndirən investisiya
sahibkarlığının fəaliyyətinin effektivliyini artırmaq üçün düşünül -
müş elmi yanaşma və dövlət dəstəyi mexanizminin təkmilləşdiril -
məsi tələb olunur.Məqalədə tikintinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə
dövlətin investisiyaları cəlb etmək siyasətinin əsas istiqamətlərinə
nəzər yetirilir, o cümlədən əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ödənişqa-
biliyyətliliyini dəstəkləmək üçün uzun müddətli ipoteka krediti
mühitinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi, eləcə də bu sferanın
normativ hüquqi tənzimlənməsinin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasının
vacibliyinə diqqət yönəldilir.

Açar sözlər:  daşınmaz əmlak bazarında tələb  və təklif taraz -
lığı, investisiya sahibkarlıq fəaliyyəti, mühəndis-kommunal infra-
strukturunun inkişafı, ipoteka kreditləşdirməsi, tikinti sektorunun və
bazarının inhisarlaşması.

Abstract: Under the new conditions the role of investments
attracted from various sources in the construction and mechanisms
for effective management of their use becomes decisive. Increased
investment business performance as a factor in the development of
the construction requires a scientific understanding of the conditions
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for its effective organization and improve the mechanism of state
support. In the article the basic directions of the state policy in the
sphere of increasing the investment attractiveness of the construction
in order to increase its volume; methods of maintaining effective de-
mand of different population groups in the housing market through
the creation of conditions for the development of long-term mort-
gage lending system; ways to improve the quality of legal regulation
of this sphere.

Keywords: balance of supply and demand in the property
market, investment business activities, the development of engine -
ering-utility infrastructure, mortgage lending, the monopolization of
the construction sector and the market.

Резюме: В новых условиях роль инвестиций, привлекае-
мых из разных источников в строительство и механизмы
эффектив ного управления их использования становится опреде -
ляю щей. Повышение результативности инвестиционного пред-
принимательства как фактора развития строительства требует
научного осмысления условий его эффективной организации и
совершенствования механизма его государственной поддержки.

В статье рассматривается основные направления госу-
дарственной политики в сфере повышения инвестиционной
привлекательности  строительства с целью увеличения его объе-
мов; методы поддержания платежеспособного спроса различ-
ных слоев населения на рынке жилья за счет создания условий
для развития системы долгосрочного ипотечного кредитования;
пути повышения качества нормативно-правового регулирования
этой сферы.

Ключевые слова: равновесие спроса и предложения на
рынке недвижимости, инвестиционная предпринимательская
деятельность, развитие инжинерно-коммунальной инфраструк-
туры, ипотечное кредитование, монополизация строительного
сектора и рынка
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Giriş
2008-ci ildən başlayaraq dünya iqtisadiyyatında baş verən

maliyyə böhranı prossesləri bir çox ölkələrin iqtisadiyyatına ciddi
təsir göstərdi. Qlobal maliyyə böhranı çox saylı problemli bazarları
və fəaliyyət sahələrini əhatə etdi (valyuta bazarı, enerji daşıyıcıları
bazarı, ABŞ-da ipoteka kreditləri bazarını, ərzaq məhsulları bazarı,
beynəlxalq münasibətlər sferası) və dünya iqtisadiyyatının müxtəlif
sahələrinin geniş qarşılıqlı əlaqələrə malik olduğunu göstərdi.
Nəticədə, bir çox ölkələrin bank sektorunun və fond bazarının
qarşılaşdığı problemlər qaçınılmaz şəkildə iqtisadiyyatın digər
sahələrinin vəziyyətinə də öz təsirini  göstərdi. 

Daşınmaz əmlak bazarı maliyyə şoklarına ən həssas reaksiya
verən potensial sahələrdən biridir. 2008-ci ildə baş verən maliyyə
böhranına məhz ABŞ-ın ipoteka kreditləri bazarında meydana çıxan
hadisələr səbəb olmuşdu. Onun ən əsas nəticələrindən biri isə ( ABŞ-
ın ən iri investisiya bankları arasında 4-cü yeri tutan Lehman Broth-
ers-ın iflası ilə yanaşı ) ən iri ipoteka kompaniyalarının: Freddie Mac
və Fannie Mae-in milliləşdirilməsi oldu. Qlobal maliyyə böhranının
daşınmaz əmlak bazarının vəziyyətinə neqativ təsirinin səviyyəsi
böhranı müşayət edən amillərin daşınmaz əmlak obyektlərinə olan
tələb və təklifi nə dərəcədə məhdudlaşdırmasından asılıdır. Bu
baxımdan daşınmaz əmlak bazarının səmərəli dövlət tənzimlənməsi
mexanizmləri böhran meyllərinin yumşaldılmasına səbəb ola bilər.
Azərbaycan Respublikasında bu mexanizmlərin kompleks-sistemli
şəkildə tədqiqi hazırki dövrdə çox aktual məsələlərdən biridir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda hazırki dövrdə daşın-
maz əmlak obyektlərinə tələbin azalmasına səbəb olan əsas amillərə
əhalinin və sahibkarlıq strukturlarının gəlirlərinin, xüsusən də real
gəlirlərinin azalması, daşınmaz əmlaka yönəldilən investisiyaların
digər növ aktivlərə yatırılan investisiyalarla müqayisədə mən-
fəətliliyinin azalması, eləcə də istehlakçılar tərəfindən kredit resurs -
larının əldə edilməsi imkanlarının məhdudlaşması və s. aid edilə
bilər. Bazarda təklifi məhdudlaşdıran amillərə isə tikinti şirkətləri
üçün kredit resurslarının əldə edilməsi imkanlarının azalması prob-
lemləridir. Son dövrlərdə milli valyutanın dəyərinin aşağı düşməsi
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investisiyaların əsas mənbəyi olan yığımın əsas tərkib element -
lərindən biri olan əhalinin uzunmüddətli əmanətlərini dəyərdən
salmış, həm əhalinin, həm də bizness strukturların gəlirlərinin azal-
masına səbəb olaraq praktiki olaraq investisiya aktivliyini dondur-
muşdur. 

Daşınmaz əmlak obyektlərinə olan tələb və təklifin azalması
şəraitində tələbin əsas tərkib elementləri aşağıdakılardan ibarətdir:

- Ödəmə qabiliyyəti. – Gəlir mənbəyinin mövcud olması, onun
həcmi və ipoteka kreditinin əldə olunması imkanları tələbin real
ödəmə qabiliyyətini müəyyən edir. İpoteka kreditlərini əldə edən is-
tehlakçılara qarşı tələblərin sərtləşdirilməsi, ipoteka kreditlərinə
yönəldilən vəsaitlərin həcminin sabit qalması şəraitində milli valyu-
tanın dəyərdən düşməsi ilə bu vəsaitlərin likvidliyinin aşağı düşməsi
ipoteka kreditlərinin əldə olunması imkanlarını məhdudlaşdırmışdır.
Milli valyutanın dəyərdən düşməsi real əmək haqqının azalmasına
və əhalinin ödəmə qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. 

- İstehlakçı əminliyi. Potensial alıcıların öz maliyyə vəziy -
yətlərinin sabitliyinə əmin olmamaları onları daşınmaz əmlakın alın-
masını təxirə salmağa məcbur etmişdir. Maliyyələşmənin olmaması
və tilinti şirkətlərinin iflasa uğraması riski, tikintinin dondurulması
və sürətinin azalması başa çatdırılmamış tikinti obyektlərinin yaran-
ması riskini artırmış və buna uyğun olaraq da daşınmaz əmlakın ilkin
bazarının cəlediciliyini azaltmışdir. Onların likvidliyi kəskin şəkildə
aşağı düşmüş, bir çox alıcılar bu bazarı tərk etmişdilər.

- Qiymət gözləmələri. Daşınmaz əmlak eyni zamanda həm is-
tehlak, həm də investisiya məhsulu olaraq, ətalətlilik xüsusiyyətinə
malikdir. Bu isə mövcud trend çərçivəsində alıcıların gözləmələrini
yaradır. Yəni, bazarın artım dövründə daşınmaz əmlakın alınması
məqsədlərindən asılı olmayaraq müştəri öz aktivinin yalnız baha-
laşacağına əmin idi. Qiymət trendi öz istiqamətini dəyişdikdə
bazarda qalan alıcılar qiymətlərin daha da düşəcəyinə ümid edərək
gözləmə mövqeyinə keçdilər.

Buna görə də tələbin bərpası yuxarıda qeyd olunan tərkib ele-
mentlərinin hər birinə müsbət təsir göstərə biləcək tədbirlər komp -
leksinin reallaşdırılmasını tələb edir. Təklif tərəfindən tikinti
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şirkətləri üçün kredit resusrlarının əldə olunması imkanlarının azal-
ması problemi kəskin şəkildə qarşıda durur. Bəzi hallarda bu prob-
lem dövlətin sahibkarların anti-böhran kreditləşdirməsi tədbirləri
çərçivəsində həll olunur.

Lakin, hətta borc vəsaitləri hesabına tikinti obyektini tikib başa
çatdırmış və qoyulan investisiyaları geri ala bilməyən tikinti şir -
kətləri yenə də iflas olmaq təhlükəsi ilə üzləşəcəklər. Ona görə ki,
onların götürdükləri kreditləri qaytarmaq üçün vəsaitləri olmayacaq.
Yəni, qoyulan investisiyaların qaytarılmasının təmin edilməsi üzrə
tədbirlər həyata keçirilməlidir. Belə ki, əgər yalnız tikinti şirkət -
lərinin stimullaşdırılması həyata keçirilərsə onda ödəmə qabiliyyətli
tələbin məhdudlaşması səbəbindən reallaşdırılan tikinti layihələrinin
səmərəliliyinin aşağı düşməsi tendensiyalarının davam etməsi ehti-
malı çox yüksəkdir. Bu halda belə vəziyyətə düşmüş həm tikinti
şirkətlərini, həm də alıcıları eyni zamanda stimullaşdirmaq zəruridir.

Buna uyğun olaraq tikinti obyektləri bazarında bu günkü
vəziyyəti müəyyən edən amillər uzunmüddətli təbiətə malikdirlər.

Bütövlükdə, istehlakçıların imkanları çərçivəsində orta bazar
qiyməti olan tikinti obyektləri bazarının formalaşması üçün tikinti
sahəsinin iqtisadi-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, əsaslı  və
mənzil tikintisi sferasında investisiya sahibkarlıq fəaliyyətinin
inkişaf etdirilməsi mexanizmlərinin yaradılması zəruridir.

Azərbaycanda əhalinin əksər təbəqələri üçün mənzilin əldə
edilməsi, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün isə müəssisələrin
əsas fondlarının həcminin artırılması məqsədilə  əsaslı tikintinin
aparılmasının real imkanlarının məhdud olması bir sıra problemlərlə
əlaqədardır:

- Əhalinin əksər təbəqələrinin ödəmə qabiliyyətli tələbinin
aşağı olması və uzunmüddətli sosial ipoteka kreditləşdirilməsinə
yönəldilən vəsaitlərin real tələbatın həcmindən çox aşağı olması;

- Əhali gəlirlərinin daha yüksək olduğu digər ölkələrlə müqa -
yi sədə yerli borc vəsaitləri bazarında ipoteka kreditləri üzrə yüksək
faiz dərəcələrinin olması. Bu faiz dərəcələri öz növbəsində inflyasiya
tendensiyalarının kifayət qədər güclənməsi ilə əlaqədardır. Bundan
əlavə ipoteka kreditləşdirməsinin yüksək riskliliyi və kreditlərin rəs-
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miləşdirilməsi üzrə inzibati xərclərin səviyyəsinın yuxarı olması
amillərinin təsiri də mövcuddur;

- Bazar iştirakçılarının tranzaksion xərclərinin yüksək səviy -
yəsi (sövdələşmələrin rəsmiləşdirilməsi və uçotu prosedurlarının
baha başa gəlməsi, borc alan və girov obyekti haqda şəffaf, tam in-
formasiyanın olmaması);

- Bazar iştirakçıları olan vətəndaşların, ilk növbədə vicdanlı
mənzil alıcılarının və tikinti şirkətlərinin payçı mülkiyyətçilərinin
hüquqlarının zəif müdafiəsi;

- Bazarda tikinti obyektlərinin zəif təklifi ( inhisarlaşmış tikinti
bazarları bazar mexanizmlərinin işləməsinə imkan vermir: təklif
tələbə çox zəif reaksiya verir, tikinti şirkətləri isə inhisar qiymətini
müəyyən etmək və qoruyub saxlamaq üzrə geniş imkanlara ma-
likdirlər ).

Tikinti sahəsində mövcud olan problemlər ilk növbədə tikinti
bazarına daxıl olma sahəsində yüksək inzibati maneələrin olması,
tikinti üçün torpaq sahələrinin təqdim edilməsi və onlardan istifadə
olunmasına görə icazənin alınması üzrə prosedurların qeyri-şəffaf
və qeyri-ictimai xarakter daşıması, tikinti obyektləri üçün kommunal
xidmətləri infrastrukturunun inkişafında investorlar üçün cox riskli
olması və s. amillərlə əlaqədardır. Nəticədə, tikinti bazarı və bu
bazardakı qiymətlər yüksək inhisarlaşma həddinə çatmışdır.

Bununla əlaqədar olaraq, tikinti üçün ayrilan torpaq sahə lə ri -
nin əldə edilməsi sahəsindəki bürokratik maneələri aradan qaldırmaq
və mühəndis-kommunal infrastrukturunun inkişafı üçün şərait yarat-
maq lazımdır. Tikinti üçün torpaq sahələrinin ayrılması prosedur ları
ictimai nəzarət, şəffaf və rəqabətli şəraitdə həyata keçiril mə li dir. Tik-
inti bazarında təklifin artırılmasının zəruri şərti mü   hən dis-kommunal
infrastrukturunun inkişaf etdirilməsidir. Büdcələrarası münasibətlər
bələdiyyə orqanlarını mühəndis-kommunal infrastrukturunun
inkişafı üçün kifayət edəcək səviyyədə vəsaitlərlə təmin etməlidir,
şəffaf tarif təmzimlənməsi və özəl investorların hüquqlarının mü -
dafiə olumasının dövlət zəmanəti isə özəl investisiyaların və bizness
strukturların yerli-bələdiyyə əhəmiyyətli mənzil təminatı proqram-
larının reallaşdırılmasında iştirak etməyə cəlb edəcək;
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- Torpaq sahələrinin tikinti üçün ayrilması zamanı investor-
ların və tikinti şirkətlərinin yerli inzibati idarəetmə orqanlarından
asılılığı. Burada yekun icazə sənədlərinin alınması, layihələndirmə
və şəhər-memarlıq, inşaat ekspertiza və yoxlamalarının keçirilməsi
üçün sənədləşmənin aparılmasının razılaşdırılması və həyata keçir-
ilməsini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Torpaq sahələrinin açıq şəkil -
də hərracda satışa çıxarılması zamanı rəqabət mühitinin yara dıl ması
prosedurlarına riayət olunmur. Tikinti üçün torpaq sahəsinin təqdim
olunması üçün müraciətin verilməsi müddətindən başlayaraq obyek-
tin istifadəyə yaralılığı haqda aktın təsdiq edilməsi və daşınmaz
əmlak obyektinin dövlət qeydiyyatına alınmasınadək minimum 3-5
il keçir. Bu prosses zamanı 20-dən 40-dək müxtəlif instansiyalar işti-
rak edə bilər. Onlarda isə ümumilikdə 200-dən yuxarı imza toplamaq
lazım gəlir. Bütün yuxarıda qeyd olunanlar tikinti obyektinin baha-
laşmasına və daşınmaz əmlakın qiymətinin artmasına gətirib çıxarır.

- Daşınmaz əmlak bazarının iştirakçıları arasında informasiya
uyğunsuzluğunun mövcud olması. Tikinti obyektləri bazarında tam
dəqiq informasiyanın olmaması tikinti sektorunda həm vətən-
daşların, həm də bu sahəyə cəlb edilmiş investorlar üçün fəaliyyət
riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Nə qədər ki, bütün vətəndaşların
kütləvi surətdə tam təfsilatlı kredit tarixçəsi formalaşdırılmamışdır
bank riskləri, buna müvafiq olaraq da kreditlər üzrə faiz dərəcələri
də yüksək olacaq. Digər tərəfdən çox vaxt tikinti şirkətlərinin, po-
dratçı və subpodratçıların öz öhdəliklərini planlaşdırılmış müddətdə
və yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirmək qabiliyyətini obyektiv şəkildə
qiymətləndirmək olmur. Daşınmaz əmlak bazarının şəffaf fəaliyyə-
tinin təmin olunması dövlətin mühüm vəzifələrindən biridir. Bu vəz-
ifənin yerinə yetirilməsi tikinti sektorunun inkişafına əlavə stimul
yaradacaq. 

Yuxarıda sadalanan bütün problemlərin həlli üçün yaxın za-
manda əhalinin mənzil və mənzil kreditlərinə olan ödəməqabiliyyətli
tələbinin yüksəldilməsi üçün şəraitin yaradılması, eləcə də təklifin
həcminin artırlması üzrə dövlət tərəfindən tədbirlər planı işlənib
hazırlanmış və bu sahədə bəzi yeni qanunvericilik aktları Milli Məc -
lisdə müzakirəyə çıxarılmışdır.
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Əhalinin mənzil təminatı üzrə dövlətin yeni siyasətində vətən-
daşlar tərəfindən mənzillərin əldə edilməsi imkanlarının artırılması,
eləcə də şəxsi mənzil almaq imkanlarına malik olmayan gəlirlərinin
səviyyəsi aşağı olan ailələrə öz mənzil təminatı problemlərini sosial
mənzillərin əldə edilməsi yolu ilə həll etmək imkanlarının geniş -
ləndirilməsi üzrə tədbirlər nəzərdə  tutulmuşdur.

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, ucuz mənzillər bazarının for-
malaşması yalnız əhalinin mənzillərə olan ödəmə qabiliyyətli
tələbinin mənzil bazarındakı təklifə uyğun tarazlı şəkildə stimul-
laşdırılması şərti daxılındə mümkün ola bilər. Ona görə ki, mənzil-
lərə və ümumilikdə, daşınmaz əmlaka olan tələbin artması bu artıma
uyğun olaraq mənzil tikintisinin sürətlənməsi olmadan daşınmaz
əmlak bazarında qiymətlərin kəskin artmasına gətirib çıxaracaq.

Əhalinin aztəminatlı təbəqələri üçün sosial mənzillərin tikintisi
üzrə dövlət tədbirlərinin məqsədi vətəndaşların uzunmüddətli
ipoteka kreditləşdirilməsi  hesabına əhali üçün ucuz mənzillər və
daşınmaz əmlak bazarının formalaşdırılması və mənzil tikintisinin
həcminin artırılması üçün şəraitin yaradılmasından ibarətdir. Möv -
cud şəraitdə bu sahədə aparılan dövlət tədbirlərini üç qrupa bölmək
olar:

Birinci qrupa dövlətin əhalinin mənzil təminatı üzrə yeni
siyasətini formalaşdıran tədbirləri aid etmək olar. Bu tədbirlər
vasıtəsilə mənzil səraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan aztəmi-
natlı vətəndaşların  sosial mənzillərlə təmin olunmasını dövlət öz
üzərinə götürür, digər vətəndaşlar üçün isə daşınmaz əmlak bazarına
çıxış imkanları ( mənzilin alınması, tikintisi, icarəyə götürülməsi )
yaradır. Dövlət müəyyən qisimdə kömək göstərə bilər ( ilkin ödənişi
subsidiyalaşdırmaq və s.). Lakin, o, əhalinin əksəriyyətini pulsuz
mənzillə təmin etməyə borclu deyil.

İkinci qrupa əhalinin ödəməqabiliyyətli tələbinin artımı ilə
bazarda daşınmaz əmlakın təklifinin artması arasında tarazlığı təmin
edən tədbirləri aid etmək olar. Asan əldə oluna biləcək kreditlər
müəyyən dərəcədə ödəməqabiliyyətli tələbi formalaşdırır. Lakin,
tikin ti sektoru sonradan bu tələbi ödəyə bilmir. Ona görə ki, son za-
manlar milli valyutanın dəyərinin aşağı düşməsi nəticəsində daşın-
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maz əmlak bazarında qiymətlərin kəskin aşağı düşməsi bir çox tikinti
şirkətlərinin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərmişdir. Əvvəlki dövrlərdə
tikilən daha yüksək xərclərlə başa gələn tikinti obyektlərinin bu
günkü real bazar dəyəri çox aşağı olduğundan tikinti şirkətləri öz
məhsullarının reallaşdırılmasında çox ciddi problemlərlə rastlaşırlar.
Həmçinin, bu amillərin təsiri nəticəsində tikinti şirkətlərinin mən-
fəəti də kəskin şəkildə azalmışdır. Bu da onların investisiya imkan-
larını məndudlaşdıraraq yeni obyektlərin tikintisinə başlamaqdan
çəkindirir. Hətta bir çox şirkətlər vəsait çatışmaması səbəbindən
tikdikləri obyektləri başa çatdıra bilmirlər. Hazırki dövrdə nisbətən
bolluq müşahidə olunsa da belə tendensiyalar müəyyən müddət
davam edərsə yaxin gələcəkdə Azərbaycanın daşınmaz əmlak
bazarında təklifin aşağı düşməsi müşahidə oluna bilər. Yalnız ipoteka
kreditləşdirməsinin həcminin artırılması ilə məsələni həll etmək
mümkün deyil. İpoteka kreditləşdirməsini tikinti sektorunun davamlı
şəkildə inkişaf etdirilməsi şərti ilə inkişaf etdirmək lazımdır. İpoteka
kreditlərinə yönəldilən vəsaitlərin həcminin artırılması bazarda
daşınmaz əmlakın qiymətinin artımını təhrik edir. Buna uyğun olaraq
daşınmaz əmlak bazarında ipoteka pul vəsaitləri deyil, spekulyativ
pul vəsaitlərinin böyük həcmi meydana çıxa bilər. Qiymətlər nə
qədər yüksək olarsa bazara bir o qədər çox pul vəsaitləri cəlb olu-
nacaq. Əgər Azərbaycanda ipoteka kreditləşdirməsinin deforma -
siyaya uğramamış, hərtərəfli inkişaf etmiş sistemi mövcud olsaydı
onda, daşınmaz əmlak bazarında qiymət konyunkturası tamamilə
fərqli formada olardı. Bu zaman tələbin strukturu da fərqli olardı.
Yəni, öz mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq istəyən istehlakçılar mənzil-
lərin keyfiyyətinə qarşı ciddi tələblər qoyardılar. Belə tələb isə
bütövlükdə tikinti  kompleksinin keyfiyyət parametrlərinin inkişafını
stimullaşdırmaqla tikinti sektorunun intensiv inkişaf etməsinə səbəb
olardı.

Bu sahədə dövlət siyasətinin əsas çatışmamazlıqları ondan
ibarətdir ki, ölkədə bu sahədə reallaşdırılan layihələrin əksəriyyəti
tələbin stimullaşdırılmasına yönəldilmişdir. Həqiqətən də, ödəməqa-
biliyyətli tələb problemi bir çox ölkələrdə ipoteka kreditləşdirilməsi
mexanizmlərinin inkişaf etdirilməsi yolu ilə həll olunur. Lakin, yal-
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nız ipoteka mövcud problemləri tam həll edə bilmir. Əgər ölkədə
ümumi mənzil tikintisinin həcmi əhalinin ona olan real tələbatı ilə
müqayisədə azdırsa, əlavə ipoteka vəsaitləri yalnız bazarda qiymət -
ləri artıraraq, multiplikativ effektlə inflyasiyanın da artmasına səbəb
ola bilər.  Azərbaycanda 2008-ci illərdə ABŞ-ın ipoteka kreditləri
bazarında baş verən hadisələrin təkrar olunması təhlükəsi meydana
çıxa bilər. Bununla əlaqədar olaraq, tikinti sektorunda mövcud
qanun vericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarətin güc -
ləndirilməsi zəruridir. Bəzi hallarda inşaat işlərinin aparılması üçün
torpaq sahələrinin ayrılması torpaq hərraclarından kənar həyata
keçirilir. Bundan əlavə daşınmaz əmlak bazarlarında formalaşmış
inhisarçılıq meyllərini də zəiflətmək lazımdır. İnhisarçılıq amilləri
qiymətlərin əsaslandırılmamış artımına və faktiki olaraq tam isti-
fadəyə verilmiş, artıq dövlət qeydiyyatından keşməli olan daşınmaz
əmlakın həcminin süni şəkildə azaldılmasına səbəb olur.

Buna görə də üçüncü qrup tədbirlərə tikinti sektorunun inhisar -
laşmasının qarşısını alan, inzibati maneələri aradan qaldıran, tikinti
şirkətləri arasında sağlam rəqabət mühitinin inkişafı üçün bazara
daxil olma yollarının genişləndirilməsi, ümumilikdə daşınmaz əm-
lakın qiymətinin aşağı salınmasına imkan verən qanunvericilik akt-
larını qəbul etməklə tikinti sektorunda islahatların aparılmasına
yönəldilmiş tədbirləri aid etmək olar. Bu tədbirlər şəhərsalma sahə -
sinin tənzimlənməsi, büdcə maliyyələşdirməsi və digər torpaq sahə -
lərinin, tikinti üçün icazənin alınmasının sadələşdirilməsi,
şəf faflığının təmin olunmasına yönəldilmiş qanunvericilik aktlarına
da təsir göstərəcək. 

Qeyd edək ki, bu sahədə mövcud olan ciddi problemlərdən biri
də torpaq sahələrinin tikinti üçün təqdim edilməsidir. Yerli icra
hakimiyyəti orqanları torpaq sahələrini tikinti şirkətlərinə hərrac -
larda satmalıdırlar. Lakin, hərraclarda iştirak etmək üçün tikinti
şirkətləri müəyyən sənədləri hazırlamalıdırlar. Bu isə həm yerli icra
hakimiyyəti orqanları, həm də tikinti şirkətlərindən vaxt və müəyyən
xərclər tələb edir. Məsələn, şəhərin hüdudları daxilində əsaslı tikinti
və bərpa işlərinin aparılması tikinti şirkətləri üçün burada torpaq
sahələrinin mühəndis infrastrukturu ilə artıq təmin olunması və ya
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tez bir zamanda təmin ola bilmə imkanlarına malik olduğuna görə
sərfəlidir. Bu tikilən obyektin smeta dəyərini aşağı salır. Lakin, bu
ərazilərin demək olar ki, hamısı qəza vəziyyətində olan, köhnə, şəxsi
və ya inzibatı strukturların faktiki istifadəsində olan daşınmaz əmlak
obyektlərinin olması ilə səciyyələnir. Yerli və mərkəzi icra haki -
miyyəti orqanları isə bu torpaq sahələrini tikinti şirkətlərinə hərracda
təqdim etməklə onları bu problemlərdən azad etməlidirlər, yəni
köhnə və qəzalı vəziyyətdə olan evlərdən əhalinin köçürülməsini
təmin etməli və digər tədbirləri həyata keçirməlidirlər. Bu isə çox
vaxt həmin ərazilərin qiymətinin əlavə olaraq qalxmasına, bir sıra
təşkilatı və hətta sosial- ictimai problemlərin meydana çixmasına və
s. səbəb olur. Belə şəraitdə rəqabət mühitinin yaradılması şərti ilə
investisiya müsabiqələri keçirmək daha məqsədəuyğundur.

Tikintinin aparılması üçün torpaq sahələrinin hərraclarda
təqdim edilməsinə şəhərsalma-memarlıq planları, tikintinin aparıl-
ması və torpaq mülkiyyətçiliyi ilə bağlı qeyri-müəyyən vəziyyət də
maneçilik törədir. Bu haqda tam təfsilatlı informasiyanın olmaması
hərraclar üçün sənədlərin hazırlanması prossesində problemlər
yaradır.

Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyə orqan-
larının sərəncamında olan torpaq sahələrinə mülkiyyət hüquqlarının
müəyyən olunması sahəsindəki ziddiyyətli məqamlar, xüsusən qa-
nunvericilikdəki boşluqlar bu ərazilərdə tikintinin aparılmasına əlavə
çətinliklər yaradır. Bu amillər həmçinin, bələdiyyə orqanlarının öz
ərazilərində sosial mənzillərin tikintisini həyata keçirməyə imkan
vermir. 

Tikinti sektorunun fəaliyyəti və inkişafının dövlət tənzimlən-
məsi məsələlərinin təhlilini apararkən ilk növbədə burada araşdırılan
kompleksin problemləri və onun vəziyyətinin tədqiqinin normativ-
hüquqi və maliyyə aspektlərinin prioritetliyinin müəyyən edilməsi
zəruridir. Tikinti sektorunun maliyyələşdirilməsinin prioritetliyinin
əhəmiyyətini azaltmadan normativ-hüquqi bazanı ilkin mövqeyə,
maliyyə resurslarını  isə ikinci mövqeyə malik olmasını hesab etmək
lazımdır. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, əgər ölkədə cəlbedici
hüquqi mühit və səmərəli tənzimləmə mexanizmləri yaradılarsa
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tikin tinin aparılması və daşınmaz əmlakın alınması üçün vəsaitlər
də formalaşacaq. Bunun üçün müasir Azərbaycan reallıqlarına uyğun
olan təsərrüfatçılıq mexanizmləri yaradılmalıdır. Belə mexanizmlər
əhalinin mövcud yığım və əmanətlərini tikinti sektorunun in-
vestisiyalaşdirmasına cəlb etməyə imkan yaratmalıdır.

Bu aspektdən çıxış edərək bütövlükdə ölkədə ipoteka kred-
itləşdirməsinin hüquqi təminatının keyfiyyətini və səviyyəsini xarak-
terizə edərkən qeyd etmək lazımdır ki, tikinti şirkətlərinin şəxsi və
ya digər kapitalının istifadəsi üçün səmərəli maliyyə-kredit mexa -
nizmləri işlənib hazırlanmamışdır. Buna görə də ipoteka kred-
itləşdirməsi sisteminin inkişafında dövlətin əsas vəzifəsi tikinti
sektorunda investisiya prossesinin iştirakçılarının maliyyə risklərinin
azaldılması və əhalinin daha çox təbəqələrinin mənzillə təmin olun-
ması imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə bu prossesin norma-
tiv tənzimlənməsi mexanizlərinin və qanunvericilik bazasının
yaradılmasıdır. İpoteka kreditləri nə qədər ucuz olarsa əhalinin bir o
qədər çox hissəsi öz mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması imkanları
əldə edəcək. Bu zaman bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının artımına da
güclü təkan veriləcək. Bir sıra yerli tədqiqatçıların da qeyd etdiyi
kimi, - “Dövlət investisiyasından əsas xəttini bilavasitə istehsal sek-
torunun bərpası, ...müəssisələrin yenidən qurulması istiqamətləri
təşkil edir. Ölkədə makroiqtisadi sabitliyin və sabit iqtisadi artımın
təmin olunmasında invetisiyalar mühüm yer tutur. Tikinti sənayesinə
yönəldilən invetisiyalar isə ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm
rola malikdir” [1, səh.1110].

Nəticə
Fikrimizcə, tikinti sektorunun tənzimlənməsi sahəsində

mövcud olan çoxsaylı normativ-hüquqi aktlar bu sahənin dayanıqlı
inkişafı üçün əlverişli şərait yarada bilməmişdir. Buna görə də tikinti
sektorunun fəaliyyətinin  iqtisadi və normativ-hüquqi mexanizm-
lərinin təkmilləşdirilməsi üzrə aşağıdakı amillərin inkişafını təmin
edə biləcək tədbirlər planı işləyib hazırlamaq lazımdır:

- daşınmaz əmlak bazarında təkliflə əhalinin ödəmə qabi -
liyyətli tələbinin genişləndirlməsi arasında tarazlığın qorunub
saxlanılması;
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- tikinti sektorunda inhisarlaşma meyllərinin qarşısının alın-
ması və inzibati maneələrin aradan qaldırılması;

- ipoteka kreditləşdirməsinin inkişaf etdirilməsi;
- payçı mülkiyyətçiliyə əsaslanan tikintinin inkişaf etdirilməsi,

tikintinin aparılmasına nəzarət və məsuliyyətin bələdiyyə və yerli
icra hakimiyyəti orqanlarının üzərinə qoyulması.
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Value-Profıt Analysıs as a key tool of arrangament
ınvestment supply of socıal spheres

Анализ Затрати-Выгод как главное средство 
эффективной организации социальных отраслей 

обеспечения инвестиции

Xülasə: Tədqiqatın əsas məqsədi sosial sahələrə qoyulan in-
vestisiyaların səmərəli təşkilində, eləcədə sosial sahələrdə aparılan
investisiya layihələrində  dəyər və mənfəətlərinin qiymətləndirilməsi
üçün istifadə edilən iqtisadi  alət olan Dəyər Mənfəət Analizinin
təhlil edilməsidir . Dəyər Mənfəət Analizi – nəzərdə tutulan layi-
hənin təsirinə məruz qalan bütün icma üzvlərinin əldə etdikləri  və
itirdikləri ilə maraqlanır. Bu cür təhlil sadəcə layihənin maliyyə təsiri
üzərində fokuslanmamalıdır, digər maddi və maddi olmayan təsirlər
də qiymətləndirilməlidir. Tədqiqatda həmçinin bu istiqamətdə
aparılan yeni yanaşmalar da tədqiq edilmişdir. 

Açar sözlər: Dəyər Mənfəət Analizi, sosial infrastruktur, iqti-
sadi layihələr.

Abstract: The main objective of the study is to investigate
Value-Profit analysis which is used for the assessing the value and
benefits of investment projects in social spheres. Value-Profit analy-
sis interested in gain and lost of all community memebers which af-
fected by intended project. Such kind of investigation has not been
only focused on project financial affect as well as tangible and in-
tangible effects also have to be measured. In this study new ap-
proches also have been explored in this direction.
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Key words: Value-Profit analysis, social infrastructure, eco-
nomic projects 

Резюме: Основной целью исследования является анализ
организации инвестицийв социальных областях, а также инвес -
тиционных проектов в области социально-экономического сред-
ства, используемого для оценки затрати выгод анализа
стои  мостной рентабельности. Анализ Прибыли (Доходов) за-
виситотвлияния предлагае могопроекта приобретения и потери
в семи членами сообщества. Такой анализне должен просто фо-
кусироваться на финансовом влиянии проекта, другие матери-
альные именее материальные воздействия также должны быть
оценены. Висследовании также были проанализированы новые
подходы, проводимые в этом направлении.

Ключевые слова: Анализ Затрат и Выгод (Доходов), со-
циальная инфраструктура, экономические проекты.

GİRİŞ

Dəyər Mənfəət Analizi – cəmiyyət üzərində bir bütün olaraq
layihənin ümumi təsiri göstərməklə  sərmayənin bütün əlaqədar
dəyər və mənfəətlərinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan bir
iqtisadi alətdir. Bu, hər hansı verilən layihədən biznesin və yaxud
daha geniş mənada cəmiyyətin xalis mənfəət əldə edib etmədiyini
öyrənmək üçün kəmiyyət qiymətləndirilməsi ehtiyacından ortaya
çıxmışdır. Bu metodologiyaya nəzərdə tutulan bir fəaliyyətin bütün
mənfəət və xərclərinin alternativ bir fəaliyyətə nəzərən sistematik
şəkildə qiymətləndirilməsi daxildir. Dəyər Mənfəət Analizi –
nəzərdə tutulan layihənin təsirinə məruz qalan bütün icma üzvlərinin
əldə etdikləri  və itirdikləri ilə maraqlanır. Bu cür təhlil sadəcə lay-
ihənin maliyyə təsiri üzərində fokuslanmamalıdır, digər maddi və
maddi olmayan təsirlər də qiymətləndirilməlidir.  

DMA-nın əsas elementləri [2, s. 15]: 
• Alternativ variantlar arasında müqayisə imkanının yaranması

üçün dəyər və mənfəyətlər müvafiq qaydada qiymətləndirilməlidir.
Ölçü üçün ümumi vahidin adətən pul olması nəzərdə tutulur. 

118



Dəyər Mənfəət Analizi - sosial sahələrin investisiya 
təminatının səmərəli təşkilinin əsas aləti kimi

• Layihənin dəyər və mənfəəti sadəcə ekvivalent pul dəyəri ilə
ifadə edilməməli, həmçinin layihənin həyata keçirildiyi vaxt
bölümündə onun pulla ifadəsi verilməlidir. Gələcək xərclər və mən-
fəətlər bu səbəbdən daha aşağı dəyərlə hesablana bilər.  

• Aydın monetar dəyəri olmayan dəyər və mənfəətlərin
qiymətləndirilməsi zamanı insanların davranış və seçimləri təsvir ol-
unmalıdır. 

• Layihənin təhlili zamanı “layihə olmayanda” variantını da
daxil etmək lazımdır. Bu, cari sxemarın dama etidirldiyi və yeni
hədəflərin olmadığı situasiyalarda olur. 

• Fəaliyyət yaxud qərar kriteriyalarının olması tələb olunur. İs-
tifadə olunan ümumi kriteriyalar bunlardır:  Xalis Cari Dəyər (XCD)
və Mənfəət Dəyər Faizi (MDF) (ingiliscə: Net Present Value (NPV)
and Benefit Cost Ratio (BCR)).

I. TƏRİFLƏR VƏ ƏSAS ANLAYIŞLAR
Ən uyğun DMA metodologiyasını seçmək üçün, ilkin olaraq,

hesabatın biblioqrafiya hissəsində qeyd olunan ədəbiyyat nəzərdən
keçirildi və müvafiq layihələrə baxıldı. AzKİL-in icra mexanizmi və
layihə sənədləri metodologiya seçmək üçün baza rolunu oynadı. 

İqtisadi və sosial infrastruktur layihələri sosial tələbata
əsaslanan proseslər əsasında müəyyənləşdirilmiş və həyata keçirilən
layihələr yerli iqtisadi və sosial infrastruktura çıxışı yaxşılaşdır-
mışdır. Və yerli resurslara, xüsusilə təhsilə, səhiyyəyə içməli və su-
varma suyuna çıxışın yaxşılaşdırılması aşağıdakılar üzərində xüsusi
təsirə malik olmuşdur:

• İcma üzvlərinin ev təsərrüfatlarında və şəxsi işlərində sərf
etdikləri əməliyyat xərclərinin azaldılması

• Yaxşılaşdırılmış səhiyyə xidmətləri sayəsində fiziki sağlam-
lıq və ailə büdcəsinə qənaət

• Suvarma suyu layihələri sayəsində məhsuldarlıq həcminin
və müvafiq olaraq ailə büdcəsinin artması

• Yüksək keyfiyyətli içməli su sayəsində fiziki sağlamlıq və
ailə büdcəsinə qənaət
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• Qənaət olunmuş əmtəə və artmış gəlirlər digər kənd icma -
larının da bazara yaxından cəlbinə səbəb olmuş və beləliklə də,
dolayı yolla icmaların yaşayış səviyyəsini artırmışdır. 

AzKİL-in həyata keçirdiyi layihələrin əksəriyyətlə sosial-iqti-
sadi təsirə malik olduğunu nəzərə alaraq, onların Sosial DMA-nin
aparılması qərara alınmışdır; bu cür DMA layihənin ümumi iqtisadi
dəyəri və ümumi iqtisadi faydası baxımından həyata keçirilmə
imkanlarını öyrənir. 

DMA kimi, Sosial DMA da, bir və ya bir neçə fəaliyyətin cəmi
gözlənilən dəyəri ilə cəmi gözlənilən mənfəətinin açıq və ya gizli
çəkisini ölçərək proses kimi iki əsas amili (hesablamanı) birləşdirir.
Bu prosesə formal olaraq DMA və yaxud MDA (mənfəət-dəyər
anali zi) deyilir. 

Mənfəət və dəyərlər çox vaxt pulla ifadə olunur və pulun vaxt
dəyəri ilə elə tənzimlənir ki, layihənin zamanla (müddətin fərqli
vaxtlarında ortaya çıxan) bütün mənfəət axınları və bütün dəyər
axınları ümumi əsasda onların “cari dəyəri” kimi ifadı olunur. Ara -
larında sıx əlaqə və çox az fərq olan formal texnikalara – dəyər-mən-
fəət analizi, iqtisadi yəhlil analizi, fiscal təsir analizi və
İnves tisiyanın Sosial geri qazanma analizi daxildir. 

DMA –ninlayihə varkən və yox ikən infrastrukturun ömrü
boyu cəmi dəyər axını və cəmi mənfəət axınının XCD-ni ölçməsi
nəzərdə tutulmuşdur.  

Layihə müddəti–layihənin qüvvədə olduğu müddəti ifadə edir.
Hər bir layihə növünün müddəti AzKİL-in Layihə mühəndisləri və
yerli icmalar ilə müəyyənləşdirilmiş və aşağıdakılar razılaş dırıl -
mışdır [3,s.87]:

İcma yolları – 5-8 il;
Tibb məntəqələri – 15-20 il;
İçməli su təminatı – 8-10 il;
Suvarma suyu təminatının yaxşılaşdırılması – 5-6 il. 
Azalma faizi (AF) – AF-nin hesablanması üçün aşağıdakı

metod seçilmişdir: 
Dünya təcrübəsində inkişaf etməkdə olan dövlətlər üçün

olduğu kimi, inflyasiya faizi 10% götürülmüşdür. Bu rəqəm Azər-
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baycan üçün də eynidir. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azalma
Amilini (AA) hesablamaq üçün aşağıdakı düstürdan istifadə
edilmişdir:

AAt = 1 / (1+AF)t

Burada, AF – Azalma Faizi, AA – Azalma Amili, t - isə layi-
hənin istismar ilini göstərir. 

Layihə Mənfəət Axını (LMA) – bura infrastrukturun dövrü
boyu layihəyə qoyulan investisiyadan birbaşa meydana gələcək
bütün mənfəətlər daxildir. Bir çox icma layihəsinin mənfəətini
aydın laşdırmaq asan olmur. Bu cür çətinliklər əsasən, tibb mən-
təqələri layihələrində ekoloji təsirin pulla ifadəsi zamanı ortaya
çıxdı. Qeyd olunan çətinliklər LMA-nın hesablanması zamanı eyni
yanaşmadan istifadəni çətinləşdirinə görə, hər bir layihə növü üçün
gəlirin yanamasına təsir edən amillərin siyahısı hazırlnamış və LMA
da bu hazırlanmış siyahılara əsasən hesablanmışdır. 

Layihə Dəyər Axını (LDA) üçün, müvafiq infrastrukturun
faktiki investisiya dəyəri və layihə müddəti boyu istismar xərclərinin
hər ikisi, azalma faizinə görə azalmalar hesablanacaqdır ki, cəmi
dəyər axınının XCD alınsın. 

Layhə sənədlərinə baxış və icmalarda ilkin araşdırmalar bəzən
layihələrin illik istismar xərclərinin düzgün hesablanmadığını ortaya
çıxarmışdır. LDA=nı hesablamaq üçün, 

LDA-nı hesablamaq üçün bütün icma layihə büdcə sənəd -
lərinə, bütün istismar xərcləri siyahısına və infrastrukturun key-
fiyyətli istismarı üçün ehtimal edilən xərclərə baxmaq və bütün
bunları nəzərə almaq lazımdır [1, s.45]. 

Xalis Cari Dəyər (XCD) - sərmayədən gözlənilən nağd axını
azalmalarının cəmi ilə ilkin qoyulmuş investisiya arasındakı fərqdir.
Bu, Azalmış Nəğd Axınının (Discounted Cash Flow) ölçülməsi
metodologiyasında istifadə olunan bir dəyərləndirmə metodudur.
Həmin metod aşağıdakı addımlar üzrə aparılır:

II. XCD-IN HESABLANMASI ÜÇÜN ADDIMLAR
1. Qoyulan investisiyanın nəticəsi olaraq çıxması (adətən illik)

gözlənilən nəğd pulun hesablanması
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2. İnvestisiyanın dəyəri (vaxt və risk üçün tənzimləmələr
aparılmasına görə maraq faizi) üçün fərq/azalma.

Burada alınan orta nəticəyə Cari Dəyər deyilir. 
3. İlkin investisiyaları çıxılması
Son nəticəyə Xalis Cari Dəyər deyilir. 

Buradan aydın olduğu kimi, XCD – qoyulan sərmayənin nə
qədər dəyərlə nəticələnəcəyini ifadə edən məbləğdir. Onu, başlanğıc
zamandan indiyə doğru vaxt müddəti ərzində çıxan bütün nəğd pul
axınını ölçməklə əldə edirlər. 

Əgər XCD metodunun nəticəsində müsbət rəqəm əldə olu-
narsa layihənin həyata keçirilməsi tövsiyə olunur. 

Qənaət olunmuş vaxtın pulla ifadəsi. Qənaət edilmiş vaxtı
pulla ifadə etməyin ən sadə yolu – regionlara görə nomial əmək
haqqının saatla ifadəsi yoludur. Orta aylıq nominal əmək haqqı in-
ternet Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında nəşr edilir
(http://www.azstat.org/~hagigat/azs_n/region/az/008.shtml )
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III. NƏTİCƏ VƏ DMA APARILMASI ÜÇÜN 
YENİ YANAŞMALAR

Çətinlik yaratsa da, xərclər barəsində məlumatın hazırlanması
düzgün başa düşülür. Ancaq, mənfəətin qiymətləndirilməsi isə
əksinə o qdəər də yaxşı başa düşülmür (layihə sənədlərinin araşdırıl-
ması bunun AzKİL-in İcma Mikrolayihələrində də eyni olduğunu
göstərdi). 

Tənzimləyici tədbirlərin faydası insanın rifahının yaxşılaş-
masında özünü biruzə verir. Eynilə, tənzimləyici tədbirlər olmayanda
insanların uğradığı zərərlər və itkilər və tədbirlərin həyata keçri-
ilməsi isə sahib olduğu qənaətlər də burada görünür.  AzKİL-in İcma
Mikrolayihələrinin gətirdiyi mənfəət və dəyərlər bu sayədə aydın ol-
muşdur. 

• Yaxşılaşdırılmış insan sağlamlığı
• Artmış estetik keyfiyyətlər
• Bazar məhsuldarlığına mane olan davranışların aradan

qaldırılması, material ziyanlarına yol verilməməsi
• İstifadə olunmayan faydalar və məlumat faydaları
DMA aparılması zamanı layihə məqsədlərinə təsir edən

coğrafi, iqtisadi və digər məsələlər (məsələn, içməli su, nəqliyyat,
tibbi və digər təchizat məsələləri) baxımından son istifadəçilər
arasında mövcud olan müxtəlifliklər və gözləntilər nəzərə alın-
malıdır. Bütün layihə faydalarını və dəyərlərini əhatə edən “layihə-
siz” (heç nə edilmədiyi) situasiya ilə “layihəli” situasiyanı müqayisə
etməklə layihəyə qoyulanlar və götürülənlər müəyyənləşdirilməli,
miqdarı və dəyəri aydınlaşdırılmalıdır. 

DMA-nın həyata keçiriləsi iki hissəsi vardır: 
• Əvvəlcə, son istifadəçilərin əməliyyat təkmilləşdirilmələrini

həyata keçirilməsinə inandırmaq üçün  hər bir variant üçün (məsələn,
“layihəsiz” və “layihəli”) dəyər və fayda proqnozu hazırlanmalıdır 

• Daha sonra, icra həyata keçirildikdən sonra, əməliyyat tək-
milləşdirmələrinin effektivliyini sübut etmək üçün faktiki dəyər və
mənfəətlər monitor olunmalı və kəmiyyəti ölçülməlidir. 

DMA modelinin hazırlanması zamanı, qiymətləndirmənin
aşağıdakı əsas elementləri müəyyənləşdirilməlidir [7]:
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• Xidmətin hazırkı səviyyəsini təqdim edən baza halını yaxud
“layihəsiz” ssenari və Xidmət Göstərənlərə hazırkı dəyəri. Bunlar
“layihəli” ssenari ilə müqayisə olunmalıdır. 

• Qiymətləndirmə üçün illərlə göstərilən planlaşdırma periodu/
horizon

• Əməliyyat xərcləri, kapital xərclər, sosial və ətraf mühit xərc -
ləri daxil planlaşdırma period xərclərinin müəyyənləşdirilməsi və
qiymətləndirilməsi. Buraya, hər hansı bir xidmət növünə (məs,
içməli su, nəqliyyat, tibb və s) icma çıxışının yaxşılaşdırılmasının
bütün aspektlərinə təkmilləşdirmələr gətirəcək mexanizmlərin Xid-
mət Göstərənlərə başa gələn dəyərinin müəyyənləşdirilməsi və
məbləğinin təyin edilməsi daxildir. 

• Xidmət Göstərənlərin, müştərilən və bir bütöv olaraq cə -
miyyətin planlaşdırılmış periodda mənfəətinin müəyyənləşdirilməsi
və qiymətləndirilməsi (monetar fayda, qənaət olunmuş vəsait
baxımından yaxud hər iki baxımdan). Buraya böyük miqyaslı
müştəri ödəmə həvəsi sorğusu vasitəsilə estetik xidmətin təkmil-
ləşdirilməsi üçün monetar mənada müştəri mənfəətinin aydınlaşdırıl-
ması daxildir. 

• Gələcək dəyərləri hazırkı dəyərlərə çevirmək üçün azalma
faizi

• Risk və qeyri-müəyyənliyi bir çərçivədə inteqrasiya etmək
üçün risk və həssaslıq analizi

Bütün yuxarıda qeyd olunanlara əsasən, DMA aparılması za-
manı aşağıdakı iki metoddan istifadə olunmuşdur. 

Qənaət Edilmiş Dəyər Metodu (QEDM)
Bu metod, DMA-da Müşahidə olunan Davranışlardan yaranan

təsirləri qiymtələndirlən dolayı Bazar Metodlarından biridir. 
Ona bəzi ədəbiyyatlarda defansiv xərc metodu da deyilir,

bununla istehlakçıların sağlamlıqlarını qorumaq üçün yaxud ətarf
mühitin əks təsrilərindən qorunmaq üçün xərclədikləri dəyər nəzərdə
tutulur. QEDM-dan daha çox layihələrin sağlamlıq üzərində təsiri
ölçmək üçün araşdırmaçılar istifadə edir. Xərcə qənaət – gələcək
xərclərin azalmasını və ya aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur [8]. 
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Kvota Qiymətləndirmə Metodu (KQM)
KQM – bir şəxsin bir məhsula verdiyi dəyərin qiymətlən -

dirilməsi metodudur. Bu yanaşmada insanlardan birbaşa olaraq
hərhansı bir məhsulun əldə edilməsi üçün ödəmə həvəsi (ÖH), yaxud
ənənəvi bazarlarda müşahidə etməkdənsə bir mal və ya məhsulu isti -
fadədən imtina etməyi qəbul etmək həvəsi (QH) öyrənilir. 

Heç bir real əməliyyatın aparılmadığı fərziyyə bazaryeri yarat-
dığına görə, kvota qiymətləndirilməsi metodundan müntəzəm
bazarlarda mübadiləsi aparılmayan yaxud arzuolunan şərtlərdə bazar
əməliyyatlarının müşahidəsi çətin olan vaxtlarda istifadə etmək çox
yaxşı effekt verir.   

Kvota qiymətləndirməsini normal bazarlarda satılan bütün
məhsullara tətbiq etmək mümkün olsa da, metodun daha çox tətbiq
olunduğu yerlər – ictimai məhsullarla, məsələn, su və ya hava key-
fiyyətinin artırılması, milli parklar kimi dəyərlərin yaxşılaşdırılması
ilə yanaşı, şəxsi bazarla əlaqəsi olmayan faktorlarla da məs, ölüm
riskinin azaldırlması, xəstəlik günlərinin aradan qaldırılması yaxud
ovçuluq və balıqçılıqda keçirilən günlər kimi amillərlə də əlaqə-
dardır. 

Kvota qiymətləndirməsi xüsusilə tək halda, və ya səyahət xərc -
ləri yaxud hedonik yanaşma kimi qeyri-bazar məhsullarının qiy -
mətləndirilməsi zamanı daha da əhəmiyyətli olur.  Bu metod, böyük
və istifadə olunmayan dəyərli məhsullara yaxud, əldə olan məlumat-
lar xaricində ətraf mühit təkmilləşdirilmələrinə qiymət qoyulması
üçün tək yol olaraq qalır.  
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Beynəlxalq investisiyaların təşkilində maliyyə 
azadlığı problemləri

Problems of financial freedom in international investments 

Проблемы финансовой независимости в организации
международных инвестиций

Xülasə: Tədqiqat sosial sahələrin inkişaf etdirilməsi məqsə -
diylə yatırılan investisiyaların təşkilində maliyyə azadlıqlarının
araşdırmaq məqsədilə aparılmışdır. Bu araşdırmadı sosial inkişafın
əsas istiqamətləndirici faktorlarından olan portfel investisiyalarda
təhlil edilmiş və makro iqtisadi təsirləri göstərilmişdir. Tədqiqatın
əsas əhəmiyyəti aşağıdakı şəkildə ifadə edilmişdir: 

- Marketinq nəzarət faktorlarının öyrənilməsi və anlaşılması
Azərbaycanda mənfəətli turizm sənayesinin yaradılmasına təkan
verəcəkdir.

- Azərbaycanda turizm sektorunun marketinqi mövcud əlaqəli
müəssisələrin maraqlarını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaqdır. 

- Tədqiqat nəticədə müəssisələrin inkişafı, təchizat və xidmət
standartlarının yüksəldilməsi üçün bir sıra üstünlüklər yaradacaqdır.
Həmçinin, mövcud tədqiqat müxtəlif turizm sektorları və mərkəz -
lərinin inkişafı üçün əsas təsir vasitəsi ola bilər. 

Açar sözlər: portfel investisiyalar, maliyyə azadlığı, sosial
inkişaf

Abstract: Research have been carried out investigate the or-
ganization of the financial freedoms in order to develop social sec-
tors. In current research one of the key determinant factors of social
development such as investment portfolio was analyzed and given
the macro-economic effects. 
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The significance of the study is presented in the following
way:

- Understanding of marketing controlling factors will con-
tribute to the creation of the lucrative tourism industry in Azerbai-
jan

- The marketing of the tourism sector in Azerbaijan will sig-
nificantly increase interest in related businesses

- In result research will provide a number of advantages to the
development of enterprises and raising standards of supply and serv-
ice. Also, the current research could be key leverage to different
tourism sectors improvement

Key words: portfolio investments, financial freedom, social
improvement 

Резюме: Исследование было проведено в целях развития
социальных отраслей и разработки финансовой независимости
в организации вкладываемых инвестиций. В данном исследо-
вании были проанализированы также портфельные инвестиции,
как один из основных направляющих факторов, и показаны мак-
роэкономические влияния. Основная значимость исследования
выражена нижеследующим образом:

- Изучение и восприятие факторов маркетингового конт-
роля даст возможность созданию прибыльной индустрии ту-
ризма в Азербайджане.

- Маркетинг туристического сектора в Азербайджане в
значительной степени повысит интересы существующих смеж-
ных предприятий.

- В результате исследование создаст ряд преимуществ для
повышения стандартов развития предприятий, снабжения и об-
служивания. Кроме того, существующее исследование может
стать главным средством воздействия для развития различных
туристических секторов и центров.

Ключевые слова: портфельные инвестиции, финансовая
независимость, социальное развитие.

Dünya iqtisadiyyatında, xüsusilə, 1990-cı illərin əvvəllərindən
etibarən beynəlxalq investisiya bazarlarının sürətlə liberallaşaraq
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qloballaşması müddəti ilə məhsul və xidmətlə bərabər investisiya
faktorurun da qlobal hərəkəti meydana çıxmışdır. 1970-ci illərdən
hazırki dövrədək  ilk olaraq, ABŞ və İngiltərədə başlayan beynəlxalq
maliyyə bazarlarındakı nəzarət və qadağaların aradan  qaldırılması
müddəti, sonra bir çox inkişafda olan ölkələrdə tətbiq olunan stabil-
lik və struktura uyğun proqramlara bağlı olaraq sürət qazanmışdır.

1970-ci illərdə beynəlxalq  investisiya bazarlarında ən böyük
paya sahib olan ticarət bank kreditləri 1990-cı illərdə öz yerini təhvil
və hissə sənədlərinə istiqamətli portfel investisiyalarına vermişdir.
Beynəlxalq investisiya bazarlarında portfel investisiyalarının payının
artması dünya iqtisadiyyatının işləmə  zamanında iqtisadi böhran-
larıntempini  də dəyişdirmişdir. 1990-cı illərdə Meksika, Türkiyə,
Braziliya və Şərqi Asiya ölkələrində olan böhranların “maliyyə”
tərkibinə sahib olması, ümumi olaraq beynəlxalq investisiya axın-
larının, xüsusi olaraq da portfel investisiyalarının təsirlərinin müza-
kirəsinə səbəb olmuşdur.

Bu məqalədə əvvəlcə beynəlxalq portfel investisiyalarının
səbəbləri analiz edilərək, bu investisiyaların beynəlxalq investisiya
hərəkətləri çərçivəsindəki payı aydınlaşdırılacaqdır. Bununla yanaşı,
portfel investisiyaların, xüsusilə,inkişafda  olan ölkə iqtisadiyyatı
üzərindəki təsirlərindən istiqamətlənərəkmilli iqtisadi siyasət tət-
biqlərində yaratmış olduğu problemlərdən danışılacaq.

a) Beynəlxalq portfel investisiyalarının səbəbləri
Xüsusi xarici investisiya hərəkətlərindən biri olan portfel in-

vestisiyaları, yığım sahiblərinin beynəlxalq investisiya bazarlarında
beynəlxalq siyasi risk,valyuta kursunun dəyişmə riski, məlumat
almaq riski kimi əlavə risklər almaqla investisiya qazancıyla faiz və-
dividend gəliri kimi qazanclar əldə etmək məqsədiylə səhm sənədi,
istiqraz və digər investisiya bazarları vasitələrinə investisiyalarını
ifadə edir. Burada portfel investisiyacasının fərqli fəaliyyət
ərazilərini və ölkələri, faiz, dividend və risklər baxımından dəyər-
ləndirdikdən sonra gəlirlərin optimumpaylanmaya tabe olacağı fərz
edilir. [2.s.16]. Bu yanaşma beynəlxalq investisiya axımları analiz -
lərinə müasir portfelnəzəriyyəsininprinsiplərinin tətbiq edilməsinə
əsaslanır. Bunlardan ən vacibi, fərqli ölkələrdəki investisiya gəlir
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səviyyələrininorta hesablauyğunlaşdırılmasıdır. İnvestorlar fərqli
ölkələrdəki aktiv qazacları daha yüksək olduğu zaman portfellərini
beynəlxalq olaraq fərqliləşdirib rifah hallarını artıra bilirlər. Maliyyə
sektoru xaricə açılan bir siyasətdə o ölkənin maliyyə vasitələrindən
əldə edilən gəlirin digər ölkənin maliyyə vasitələrindən əldə ediləcək
gəlirireal məzənnə nizamlaması, gözlənilən inflyasiya payı və risk
faktoru cəminə bərabər olduğu zaman daxili və xarici faiz arbitrajı
edəbilmə ehtimalıortaya çıxmaqdadır.

İd= if+ rf+ Apf+R
İd:  Söz açdığımız ölkənin finansal vasitə gəliri
if :  Digər ölkələrin finansal vasitə gəliri
rf:Real məzənnə nizamlaması
Apf: Gözlənilən inflyasiya payı
R :  Risk faktoru
Yuxarıdakı bərabərliyin pozulması halında beynəlxalq iqtisadi

siyasət  tətbiq ediciləri, beynəlxalq faiz dərəcələri və valyuta quru-
luşları istifadə etməklə ölkəyə sərmayə hərəkətləri vasitəsi iləresursa
giriş ve çıxışı yerinə yetirirlər.Bu tərz bir siyasət tətbiq edilə bilməsi
isə maliyyə bazarların azad olmasını zəruri edir.

İnkişafda olan ölkələrin, xüsusilə, 1980-ci illərin əvvəllərindən
tətbiq etdilən maliyyə azadlığı proqramlarının əsasında maliyyə
inkişafının iqtisadi böyüməsi üzərində təsiri olması yanaşması durur.
Buna görə maliyyə azadlığı ilə faizlərin artması nəticəsində yığımlar
məhsuldar olmayan aktivlərdən bank sektoruna istiqamətlənəcək bu
fondların səmərəli investisiyalarda istifadəsi ilə sürətli iqtisadi
böyümə olacaqdır. Maliyyə azadlığı daxilində real depozit və kredit
faiz dərəcələri sərbəst buraxılacaq, yeni maliyyə təşkilatları və va-
sitələri formalaşacaq. Ödəniş balansının investisiya hesabının
liberal laşdırılması isə maliyyə azadlığnın beynəlxalq  əlaqəsini
əmələ gətirəcəkdir. Maliyyənin inkişafı ilə iqtisadi böyümə arasın-
dakı əlaqəni əsas göturən empirik fəaliyyətlərdə, istər bank, istərsə
də səhmlər bazarın genişlənməsinin real iqtisadi böyüəsinə müsbət
təsir etdiyi ortaya çıxarılmışdır.

Bu çərçivədə daxili və xarici borcun təsiri altında olan bir çox
inkişafda olan ölkə maliyyə ehtiyaclarını ticarət və mübadilə rejim-
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lərini müstəqil edərək beynəlxalq sərmayə bazarlarından təmin et-
məyə başlamışlar. Bu kimi ölkələrdə real faizlərin yüksək və valyuta
məzənnələrinin aşağı saxlanılması qısa müddətli investisiya is-
tiqamətlərinin lazım olan ölkələrə istiqamətlənməsinə yol açmışdır.

İnkişafda olan ölkələrin tətbiq etdiyi maliyyə azadlıq proqram-
larının təsiri ilə sözü gedən ölkələrə istiqamətlənən qısa müddətli in-
vestisiyanın artması inkişaf etmiş ölkələrdə izlənən yumşaq pul
siyasətləri və bunun nəticəsində beynəlxalq faiz dərəcələrinin aşağı
düşməsi göstərilir. Bununla yanaşı, inkişaf etmiş ölkələrdə ənənəvi
istehsal üsullarını istifadə edərək kütləvi istehlaka yönələn məh-
sulların artıq mənfəətli olmaması və real iqtisadiyyatdan qaçan in-
vestisiya qoyuluşunun fondlar şəklində gəliri yüksək, riski aşağı olan
faliyyət sahələrinə yönəlməsi də maliyyə hərəkətlərini tezləşdirən
bir faktor olmuşdur.

Bu çərçivədə beynəlxalq portfel investisiyalarındakı artımın
səbəbləri olaraq,qabaqcıl ölkələrdə faiz paylarının düşməsi itələyici
faktor,yaranmaqda olan ölkələrdə tətbiq edilən maliyyə sərbəstləşmə
proqramları isə cəzb edici faktor şəklində göstəriləbilməkdədir.
Şüphəsiz, bu irəliləmələri dünya miqyasında tətbiq edilən rekon-
struksiya fəaliyyətlərindən ayrı tutmaq mümkün deyildir.

b) Beynəlxalq sosial investisiyaların inkişafında portfel in-
vestisiyalar 

1980-ci illərin başlanğıcında yaşanılan borc böhranından sonra
1990-cı illərin başlanğıcından etibarən bütün beynəlxalq maliyyə
göstəriciləri, xüsusilə, inkişafda olan ölkələrə artan nisbətdə  bir fond
axışının başladığını göstərir.  Bu arada avro bazarlarda, maliyyə sər-
bəstləşmə və qiymətli kağızlardan daha çox istifadə edilməyə
başlanılması nəticəsində institutsional investorların getdikcə daha
çox portfelinvestisiyalarına yönəldiyi hiss ediləbilər. Bu da banklar-
dan əldə edilən maliyyələşdirmədən zaman içərisində uzaqlaşmasını
özü ilə birlikdə gətirmişdir. Başqa sözlə,zamanın ən gözəçarpan di-
namiki, 1970 ci illərin əksinə, beynəlxalq investisiya hərəkətləri
içində ticarət bank kreditlərinin payının azalmasıdır. Bu çərçivədə
artan birbaşa xarici sərmayə və portfel investisiyaları ticarət bank -
lardan qeyri-bank subyektlərinə keçmişlər.
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1970 ci illərin başlanğıcında yaşanılan benzin böhranı ilə
1981-ci ildə yaşanan borc böhranına qədər keçən vaxtda inkişaf et-
məkdə olan ölkələrə istiqamətlənən xüsusi investisiya axınları 165
milyard dollar, başqa sözlə, söhbətini etdiyimiz ölkələrin ÜDM-in
%- i olaraq gerçəkləşmişdir. 1990-1996 periodu üçün 1.04 trilyon
dollar, başqa sözlə, həmin ölkələrin ümumi ÜDM-in3 % dir [4, s.31].

İnkişaf etməkdə olan ölkələrə istiqamətlənən portfel inves -
tisiyalarının tərkibinəbaxanda təhvil və səhm sənədi investi siya -
larında böyük artımlar görülür. Bu isə investisiyaların vacib ölçüdə
beynəlxalq sərmayə bazarlarına edildiyini göstərir. İnkişaf etməkdə
olan ölkələrin dövlət maliyyəsində yaşadığı çətinliklərgötürdükləri
borclara istiqamətliportfel investisiyalarında artımlar təmin edilərkən
həmin ölkələrdə özəlləşdirmə işlərinin sürətli getməsi və sərmayə
bazarlarının gəlir paylarının yüksəkliyi portfel investisiyaları içəri -
sində səhm sənədlərini ön plana çıxartmışdır. Bu mövzuda yaranan
bazarların performans faizləri ilə bağlı olaraq Cədvəl 2-də  daha
yaxşı bir fikir verəbilər [5. s.17].

Portfel investisiyalarının mənbələri bu cür sərmayə müba -
diləsinin davamlılığı baxımından əhəmiyyət daşımaqdadır. Portfel
investisyaları ev sahibi olan ölkənin birjasından alınır. Bu halı ilə
inkişaf etməkdə olan ölkələr baxımından, uzun müddətli və yüksək
gəlirli investisyalara yönəlmələri səbəbi ilə institutsional investorlar
az riskli, qısa müddətli gəlirli investisya gözləntiləri ilə hərəkət edən
özəl xarici investorlar və ölkə fondları isə daha risklidir. 
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Cədvəl 2-dən yola çıxaraq, xüsusilə, 1990-cı illərdə portfel in-
vestisyalarının təhvil və xəzinə bonuna istiqamətli qısa müddətli
gəlir gözləntisi içərisində spekulyativ mənbələrdən yönləndirildiyini
demək müm kündür.

b) Sosial inkişafın əldə edilməsində  makro iqtisadi təsirlər
Maliyyə sərbəstləşməsi nəticəsində artan beynəlxalq sərmayə

mübadilələrinin inkişaf etməkdə olan ölkələrin milli valyutalarının
ödənişlər balansında iştirakı və yerli resursların bölüşdürülməsinə
müsbət təsiri kimi faydalarından bəhs edilməkdədir.  Beləliklə, bir
çox inkişaf etməkdə olan ölkənin milli maliyyə bazarlarında edilən
nizamlamaları ölkəyə xarici sərmayəni cəlb edə bilmək və dövlətin
götürdüyü uzunmeddətli kredi borclarını ödəmək məqsədi ilə etdik-
ləri görülməkdədir [11].

Portfel axınlarında görülən sürətli artımlar, xüsusilə, bir çox
inkişaf etməkdə olan ölkə üçün son on illik borc böhranından sonra
beynəlxalq maliyyə bazarlarına qayıdışın bir göstəricisidir. “Bu cür
sərmayə daxil olmaları beynəlxalq investorların tətbiq olunan

133



İlahə Əliyeva

siyasətinə qarşı olan inamın və dəstəyin bir göstərici olaraq şərh
edilir. Bunun yanında inkişaf etməkdə olan ölkələr birbaşa in-
vestisiya, kommersiya krediti və s. investisiya axınlarının əksinə,
daxili borcları ödəmək portfel fəaliyyətləri ilə ödəməkşansına sahib-
dirlər”. Yenə borclanmanın yaradacağı faiz yükünün daşına bilin-
məyəcək səviyyələrə çatdırılması səbəbi ilə portfel investisyaları ilə
təmin olunan fondlar, ödəmələr balansına fayda verməkdədir.

Portfelaxınlarındakı sürətli artımlar özü ilə birlikdə bir çox
problemi gündəmə gətirməkdədir. Sözü gedən axınların makro iqti-
sadi sabitlik böyüməyə fayda təmin edib-etməməyi və milli iqtisadi
siyasətləri üzərindəki təsirləri çərçivəsində portfel axınlarının yarat-
mış olduğu problemlər müzakirə edilməkdədir.

Maliyyə azadlığı nəticəsində artan porfel hərəkətlərinin mil-
livəsaitlərin artırılmasıvə resursların bölüşdürülməsiyolu ilə makro
iqtisadi sabitliyə və böyüməyə fayda təmin edib-etmədiyi mövsuzu
mübahisəlidir. Ticarətin sərbəstləşdirilməsi və maliyyə sektorunun
böyüməsinin, öz fəaliyyətinə təhkim olunan bazarlarda resursların
bölgüsünüpozan, böyüməyi yavaşladan və gəlir bölgüsünü daha
qeyri-bərabər hala gətirən nəticələrə yol açdığı görülməkdədir.

Yüksək inflyasiya və büdcə kəsrinin hökmran olduğu iqti-
sadiyyatlarda, investisiyanın kənardan gələ bilməsi üçün milli faizin
ən az xarici real faiz risk mükafatı və devalvasiya gözləntisini aşan
səviyyədə olması lazımdır. Bu vəziyyətdə yüksək real faizlər və milli
pulun həddindən artıq qiymətləndiriməsi nəticəsində beynəlxalq
ticarətin əsas prinsipləri olan məhsullardanisbi qiymət strukturu
mənfi təsirlənərək xarici ticarət balansı pozulmaqdadır. Bu şərtlərdə
faiz və məzənnə siyasətləri ənənəvi funksiyalarını itirməkdə və in-
vestisiya hərəkətlərinə tabe hala gəlməkdədirlər [10].

Faizlərin real ölçülərdə yüksək və valyuta məzənnələrinin
aşağı tutulması iqtisadiyyatın rəqabət gücünü zəiflətdiyindən bu
gücü təkrar geri qazanmanın tək yolu ödənişləri aşağı salmaqdır.
Yüksək faizli kreditlərin investisiyaları çökdürdüyü vəziyyətdə iqti-
sadiyyatın böhrana girməməsi üçünancaq verilən kreditlərin ödəni-
ilməsi üçün borcalanlara borcverənlər tərəfindən təzyiq edilməməsi
yolu ilə mümkündür. Bu isə gəlirin onsuz da qeyri-bərabər bölüş -
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dürüldüyü bir ölkədə milli gəlir bölgüsünün əməyi ilə yaşayışını
təmin edənlər əleyhinə pozulmasıyla nəticələnməkdədir.

Milli faiz nisbəti və valyuta məzənnəsinin investisiya hərə -
kətlərinə təslim olması nəticəsində milli iqtisadiyyat siyasətlərinin
iqtisadi və sosial məqsədlər daxilində istifadə edilməsi də mümkün
deyil. Həddindən artıqdəyərləndirilmişmilli pul siyasəti ilə cari kəs-
rlərinin böyüməsi dövrünə girilirkən fazi nisbətlərinin yüksəldiyi
nəticəsində dövlət borclarının ödənilməsi xərci yüksəlməkdədir, bu
isə investisiya və istehsalı azaldaraq iqtisadiyyatın real istehsal iqti-
sadiyyatından maliyyəəməliyyatlarınınəsas olduğu struktura çevril -
məsinə yol açır [9].

Digər tərəfdən bazar mexanizmiınin tam olaraq işləmədiyi
ölkələrdə tətbiq edilən libereallaşma proqramları, özəlləşdirmə
fəaliyyətləri, inkişaf etmiş maliyyə infrastrukturu, hüquqi məh-
dudiyyətlər, bazar mədəniyyətinin formalaşmaması kimi müxtəlif
məhdudiyyətlər ilə də qarşı-qarşıya olmaqdadırlar. Bu məhdudiy -
yətlərin investisiya axınlarındagörünən müddət fərqliliklərinə da
təsir etməsi nəzərdən qaçırılmamalıdır. Qeyd olunan çərçivədə milli
maliyyə bazarlarının nəzarətsiz şəkildə sərbəstləşməninmakro iqti-
sadi sabitlik və böyüməni təmin edib-etməməsi müzakirələri bir
tərəfə, milli iqtisadi siyasətlərini sadəcə investisiya axınlarını nəzarət
edən mexanizmə çevirərək ölkənin istehsalat və məşğulluq həcmini
artıran və rifaha istiqamətli tətbiqlərdən kənarlaşdırır.
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“Köhnə Bakı” qrafik silsiləsinin bədii xüsusiyyətləri

The artistic features of “Old Baku” graphic series

Художественные особенности графической серии 
"Старый Баку"

Xülasə: Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli nümayəndə lə -
rindən olan əməkdar rəssam Ələkbər Rzaquliyev milli mədəni irsi -
mizi zənginləşdirən sənətkarlardandır. Rəssamın yüksək bədii-
es te tik dəyərə malik olan və özündə qədim milli miniatür ənə -
nələrinin cizgilərini əks etdirən çoxsaylı qrafika əsərləri bunun əyani
göstəricisidir. Vurğuladığımız məziyyətləri “Köhnə Bakı” lino-
qravürlər silsiləsində müşahidə etmək mümkündür.

Bilavasitə milli mənəvi qaynaqlardan yaradıcılıqla faydalan-
masının nəticəsidir ki,  onun ağ-qara cizgilərlə ifadə olunmuş bu
kompozisiyalarında ənənə və müasirliyin uğurlu nəticəsini görmək
mümkündür.

Açar sözlər: köhnə Bakı, qrafika, silsilə, linoqravüra.
Abstract: Alakbar Rzaguliyev, one of the famous representa-

tives of Azerbaijan fine arts is a master who had enriched our na-
tional-cultural heritage. The artist`s numerous graphic works that
have high artistic and aesthetic value and reflects the features of tra-
ditions of old national miniatures are it`s visual showing.

It is possible to observe the emphasized qualities in the “Old
Baku” linocuts series. According to his benefiting from national-
moral sources creatively, it is possible to see the successful result of
tradition and modernity in these compositions expressed with white-
black lines. 

Key words: old Baku, drawing, series, linocut
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Резюме: Заслуженный художник, видный представитель
изобразительного искусства Азербайджана Алекпер Рзакулиев
- профессионал обогатитель национального культурного насле-
дия. Многочисленные графические произведения художника
включают в себя элементы отражающие древние традиции на-
циональной миниатюры и являются визуальным показателем
высокой эстетической ценности. Подчёркнутые выше достоин-
ства мы можем наблюдать в серии линогравюр "Старый Баку".

Непосредственно результат творческих национальных и
духовных источников можно видеть в успешном исходе тради-
ций и современности выраженных в этих композициях чёрно-
белыми линиями.

Ключевые слова: старый Баку, графика, серия, линогра-
вюра.  

Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli nümayəndələrindən
olan əməkdar rəssam Ələkbər Rzaquliyev milli mədəni irsimizi
zənginləşdirən sənətkarlardandır. Rəssamın yüksək bədii-estetik
dəyərə malik olan və özündə qədim milli miniatür ənənələrinin
cizgilərini əks etdirən çoxsaylı qrafika əsərləri bunun əyani göstəri-
cisidir. Vurğuladığımız məziyyətləri “Köhnə Bakı” linoqravürlər sil-
siləsində müşahidə etmək mümkündür.

Bilavasitə milli mənəvi qaynaqlardan yaradıcılıqla faydalan-
masının nəticəsidir ki, onun ağ-qara cizgilərlə ifadə olunmuş bu
kompozisiyalarında ənənə və müasirliyin uğurlu nəticəsini görmək
mümkündür.

Müraciət etdiyi müxtəlif motivlərin cəlbedici və təsirli bədii
tutumunun əldə olunmasına səy göstərən Ə.Rzaquliyev bilavasitə
miniatür üslubundan gəlmə bədii-estetik məziyyətləri yeni və daha
müasir biçimdə təfsir etməklə, əsərlərin tarixi-etnoqrafik tutumunu
gələcəyə ünvanlanmış bədii sənədə çevirməyə nail olmuşdur. Bu
linoqravürlərdə müşahidə olunan kompozisiya yığcamlığı, siluet
ifadəliliyi və cizgi oynaqlığı bədii təzadlar kontekstində şərh olun-
duğundan hər bir əsər təsirli baxılır. 

Görkəmli sənətşünas, əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan
Əliyevin təbirincə desək, “Rəssamın köhnə Bakıya həsr etdiyi 200-
dən çox orijinal biçimli əsəri göstərir ki, o, gözümüzdə adiləşən mo-
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tivlərdə gözəllik qaynaqları tapmaqda böyük usta olub. Hərdən
başqa mövzulara müraciət etsə də, Ə.Rzaquliyev qədim şəhəri dönə-
dönə çəkməkdən usanmırdı. Onun məşhur “Köhnə Bakı” qrafik sil-
siləsi hər şeydən əvvəl ona görə qiymətlidir ki, bu rəsmlərdə şəhər
və onun özünəməxsus həyatı küll halında təqdim olunub. Odur ki,
tamaşaçı bir əsərdə şəhərin qədim memarlıq tikililəri ilə yanaşı,
xalqımızın koloritlilik etnoqrafiyası ilə də tanış ola bilər” [1].
Sənətşünas Z.Əliyevin görkəmli fırça ustasının yaradıcılığına verdiyi
bu dəyərləndirməni məşəqqətli ömür yolu keçmiş sənətkarın xatirəs-
inə yaradıcı və insani ehtiramın göstəricisi hesab etmək olar.

Bu yerdə deyək ki, “Köhnə Bakı” qrafik silsiləsinin yüksək
bədii-məziyyətini özündə əks etdirən amillərdən biri də silsiləyə
daxil olan əsərlərin mövzu rəngarəngliyidir. Amma heç şübhəsiz bu
qrafik lövhələrə şöhrət gətirən təkcə onların özündə İçərişəhərin
müxtəlif motivlərini əks etdirməsi deyildir. Rəssamın “Köhnə Ba -
kısı”nın ondan əvvəl, eləcə də ondan sonra İçərişəhər mövzu sunda
yaradılan əsərlərdən fərqi heç şübhəsiz qocaman sənətkarın hamıya
məlum obyektlərə fərqli rakursdan baxması, görünənləri müəllif
təxəyyülünün nəticəsi olan bədii-estetik  dəyərlərə bələyə bilməsidir.

Rəssam bir mövzunu hərtərəfli açmaq, onun tamaşaçı üçün
maraqlı olmasına nail olmaq üçün müraciət etdiyi motivlər arasında
onun uşaqlıq illərinin xatirələrini özündə yaşadan mollaxanaya həsr
olunmuş lövhələr maraq doğurur. Bunu rəssamın keçmiş
müşahidələrini bir-neçə əsərdə - “Mollaxana” (1961), “Mollaxa -
nada” (1961), “M.Ə.Sabir köhnə məktəbdə (“Mollaxanada”)”
(1961) linoqravürlərində əks etdirməsi də təsdiqləyir. 

Adları çəkilən hər üç əsərdə molla tərəfindən dərslərini yaxşı
oxumayan şagirdlərin cəzalanma səhnəsi canlandırılıb. Kom-
pozisiyaların hamısında rəssam əsas fiquru – mollanı mərkəzdə, şa-
girdləri isə dairə boyu yerləşdirməklə kompozisiyanın daha baxımlı
olmasını şərtləndirə bilmişdir. Bu cür bədii kompozisiya qurmaq
metodu təbii ki, miniatür ənənələrindən qaynaqlanır. Diqqət çəkən
nüanslardan biri də odur ki, kompozisiyada yerləşdirilən detalların
heç biri təsadüfi deyil, hər bir element rəssam tərəfindən düşünülmüş
şəkildə istifadə olunmuşdur. Kompozisiyaların məna-məzmun tutu-
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munu özündə hifz edən fiqurları
daha çox tünd fon-yerlikdə görün-
tüyə gətirən rəssam, bununla həm
onların cəlbediciliyinə, həm də
düşündürücü tutum almasına nail
olmuşdur. Səth boyu kifayət
qədər cizgi müxtəlifliyinə və axıcı
ritmə müraciət edən sənətkar,
bununla da kompozisiyanın oy-
naqlığına nail olmuşdur. 

“Köhnə Bakı” silsiləsinə
daxil olan qədim İçərişəhərin
tipləri də özünəməxsusluğu ilə
seçilir. Bu tiplərin hər birinin sə-
ciyyəvi xüsusiyyətlərini qabart-
mağa çalışan sənətkar onları bir
qayda olaraq məşğuliyyətlərinin
ifadəçisi tutumunda göstərmişdir.
Bu mənada onun “Kömür satan”

(1960), “Balıq satan” (1960), “Ağ neft satan”
(1962, 1967), “Küçə bərbəri” (1962), “Nehrə
çalxalayan” (1963), “Çoxarvadlı” (1963),
“Xırdavatçı İçəri şəhərdə” (1963), “Ləzgi
İçərişəhərdə” (1964), “Fənərçi” (1964),
“Südçü” (1965), “İsti sufle satan” (1965),
“Çəkmə silən” (1966), “Bıçaq itiləyən”
(1972), “Şüşəçi” (1972) və s. əsərlərinin adını
çəkmək olar. Bu obrazların təqdimatında da
fon-yerlikdən cəlbedici-təsiredici bədii amil
kimi istifadə edən rəssam, bununla da həmin
tiplərin yaddaqalanlığını əldə etmişdir. İşlə
məşğul olan bu adamların fiqurlarını
bilərəkdən bədii stilizə ilə təqdim edən Ə.Rza-
quliyev bunun sayəsində motivlərə xoş təsir
bağışlayan aura bəxş etmişdir.
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“Bununla belə rəssam ayrı-ayrı süjetlərin həllində şərti təsvir
vasitələrinə müraciət edir: tiplərin zahiri görkəmini dəyişdirir, onları
irəlidə və ya arxada göstərir, kompozisiyada plan və perspektivləri
dəyişdirir və s. Bu baxımdan “Yun daşıyanlar” və “Yem hazırlığı”
qravürünün müxtəlif variantları diqqətə layiqdir” [4].

Rəssamın təsirli bədii ifadə axtarışları təkcə motivlərin və
tiplərin qabardılması ilə məhdudlaşmır. Onun əksər linoqravür-
lərində arxa fon, başqa sözlə desək, ikinci plan da kompozisiyanın
əsas məna-məzmun tutumunun zənginləşməsinə  xidmət edir. Bu
mənada onun “Boğçalı qadın” (1966)  lövhəsinin adını çəkmək olar. 

Bütünlükdə əsas fiquru ağ fonda təqdim edən rəssam, onun
cəlbediciliyinə nail olmuşdur. Əsərdə arxa planda şərti təsvir edilmiş
məişət səhnəsinin – paltar yuyulması və quyudan su çıxarılmasının
təsviri bu mənada diqqətəlayiq olmaqla, kompozisiyanın bütöv -
lüyünə xidmət edən bədii xüsusiyyətdir. 

Ümumiyyətlə, istər portret-tiplərində, istərsə də məişətlə bağlı
qrafik lövhələrində (“Çəkməçi”, 1963; “Namaz”, 1964; “Yuyucu şirə
satan” (1965); “Bostandan gələnlər”, 1966; “Dəvənin kəsilməsi”,
1968; “Bakıda konka”, 1970; “Qafqaz güləşi”, 1971, “Qəssab”,
1972) rəssam bu cür kompozisiya üsulundan uğurla istifadə etmişdir. 

Ə.Rzaquliyevin zənginliyi ilə seçilən “Köhnə Bakı” qrafik sil-
siləsində özünəməxsus mənəvi-psixoloji və bədii estetik məziy -
yətləri özündə parlaq əks etdirən obrazlar, məişət səhnələri, köhnə
Bakının tipləri, sevgi motivləri, əmək mövzusu, Bakının tarixi
memarlıq abidələri kifayət qədərdir. Bu əsərlərin diqqətçəkən əsas
xüsusiyyəti yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi rəssamın milli qaynaqlara
tapınmaqla, qədim miniatür ənənələrini özünəməxsus forma-
biçimdə təfsir etdirməsidir.  

“Köhnə Bakı” silsiləsində rəssamın sevgi motivlərinə yer
ayırması, həm silsilənin rəngarəngliyinin artırılmasına, həm də rəs-
samın yaradıcı potensialının üzə çıxarılmasına xidmət edir. Onun
“Hacı bulvarda” (1963, 1965), “Quyu yanında ikilikdə” (1965),
“Qonşunun məhəbbəti” (1965), “Arvad, gəl barışaq” (1970), “Qoçu
İçərişəhərdə” (1970) və s. əsərlərində müəllif ağ-qara cizgilərin
işığında çoxqatlı insan yaşantılarına yaddaqalan “bədii güzgü” tuta
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bilmişdir. Bu kompozisiyaların yaddaqalanlığı həm onlar üçün
maraqlı süjetlərin seçilməsi, həm də obrazların daşıdıqları hiss-

duyğuların ifadəsinə xidmət edən ciz -
gilərin cəlbediciliyidir. 

İçərişəhərin qədim və ənənəvi sima -
sının zamanın axarında kifayət qədər dəy-
işməsinin qarşılığında, Ə.Rzaquliyevin
İçərişəhərin görüntüləri ilə bağlı çəkdiyi
əsərlərin həm də tarixi əhəmiyyəti vardır.
Onların özündə qürurdoğuruculuq daşı-
masının nəticəsidir ki, “Köhnə Bakı” sil-
siləsinin memarlıq tikililərinə həsr
olun muş lövhələri əvvəlki kimi bu gün də
cəlbedici baxılırlar. Bu mənada “İçəri
şəhər” (1960-cı illər), “İçərişəhər önündə
meydan” (1960), “İçərişəhərdə” (1964),
“Qız qalası” (1965, 1967), “İçəri şəhərdə
küçə. Tanışlıq” (1968)  lövhələrinin adını
çəkmək olar.
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“Köhnə Bakı” qrafik silsiləsinin bədii xüsusiyyətləri

1960-cı illərin sonu və 1970-ci illərin əvvəllərində rəssamın
qədim Atəşgaha həsr olunmuş  silsilə lövhələri (“Bakı. Suraxanı.
Atəşgah”, 1968, 1971; “Bakı. Atəşpərəst məbədi”, 1971) də obyektə
özünəbaxış mövqeyi ilə seçilir. Bu əsərlərdə rəssamın ecazkar
memarlıq tikilisinə fərqli rakurslardan göz qoyması həm bu yerin
zəngin tutumunu, həm də ziyarətçi axınını göstərməyə imkan ver-
mişdir. Bu lövhələrdə də Ə.Rzaquliyev cizgi təzadlarından uğurla
istifadə etməklə, qədim tikilinin cəlbediciliyini göstərə bilmişdir. 

Sonda deyək ki, rəssamın keçmişimizə bədii münasibəti təkcə
motiv orijinallığı ilə yox, həm də obrazlara, məkana fərqli münasi-
bəti ilə seçilir. 

Qeyd edək ki, “Ə.Əzimzadə kimi Ə.Rzaquliyev də öz əsər-
lərini yaddaşına istinadən yaradırdı və onlarda köhnə Bakının tipaj,
geyim, ənənə və adətlərini dəqiqliklə “bərpa” edirdi. Lakin əgər Əz-
imzadənin yaradıcılığında təsviri cərgənin əsas elementlərini
qrotesk, acı ironiya təşkil edirdisə, Rzaquliyevin əsərlərində daha
çox köhnə şəhər, onun sakinləri, yox olan dar küçə və daxmaları
üçün nostalji hissi, sürətlə inkişaf edən, siması yeni tikililərlə dəy-
işdirilən bir şəhərdə qorunması mümkün olmayan xüsusi atmosfer
məxsusdur” [2, səh. 45-46]. 
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Protests and rebels against Soviet regime
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Забастовки и акции  протеста против  советский режима
(1956-1989 гг.)

Xülasə: Məqalə sovet hakimiyyəti illərində turizmin inkişafına
mane olan hadisələrə həsr olunub. Totalitar, avtaritar rejim olmuş
kommunist rejimində turizmin inkişafına bir sıra amillər mane
olurdu. Bunlardan biri də sovet hakimiyyətinə qarşı baş verən üsyan-
lar, etiraz aksiyalarıdır. Sovet hakimiyyəti illərində bu hadisələr xalq-
dan gizlədilirdi. Yalnız SSRİ dağıldıqdan sonra bu hadisələr
haqqında obyektiv məlumatlar əldə etmək mümkün olmuşdur. Fakt -
lar sübut edir ki, sovet rejiminin mövcud olduğu dövrdə demək olar
ki, hər il SSRİ-nin müxtəlif реğionlarında rejimə qarşı etiraz ak-
siyaları və üsyanlar baş vermişdir.

Açar sözlər: sovet rejimi, üsyan, turizm, etiraz aksiyası, tarix -
şünaslıq.

Abstract: Article is dedicated to the events preventing the de-
velopment of the tourism during the Soviet Power. During the com-
munist regime, being totalitarian and authoritarian regime, some
factors prevented development of tourism sector. One of these fac-
tors are the protests/rebels against Soviet regime. During the Soviet
power such events were kept confidential from the people. Only after
collapse of USSR, it was possible to gain the objective information
about such events. Facts show that, during the Soviet power, almost
every year the rebels or protests happened against the Soviet regime
in different regions of USSR.
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Sovet rejiminə qarşı baş vermiş etiraz aksiyaları və  üsyanlar
(1956-1989-cu illər)

Key words: Soviet regime, historiography,
Резюме: Статья посвящена событиям которые помешали

развитие туризма. В тоталитарным, автаритарным коммунисти-
ческим режиме некоторые факторы помешали развитие ту-
ризма. Один из них были забастовки, акции  протеста. Во годы
советский власти все эти событие скрывали от народа. Толька
после развала СССР была возможност получить объективных
информации об этих собитый. Факты доказывают что вес пе-
риод котый сушестововал советский режим, можна сказать что
каждый год разных регонах СССР произашло забастовки, акции
протеста против режима. 

Ключевые слова:советский режим, забастовка, туризм,
акция  протеста,  историография,

Sovet tarixşünaslığını tətqiq edərkən gözlər önünə daim vətən-
daşların sosial rifah halının günü gündən yaxşılaşdıran, onların prob-
lemlərini müvəffəqiyyətlə həll edən, kapitalist ölkələrindən fərqli
olaraq işsizliyin, evsizliyin, yolxucu xəstəliklərin və s. olmadığı bir
firavan cəmiyyət canlanır. Belə bir cəmiyyətdə məntiqlə turizmin
sürətlə inkişaf etməli, insanların istirahəti yüksək səviyyədə təşkil
olunmalı idi. Lakin araşdırmalar sübut edir ki, sovet tarixşünas lı -
ğında yazılanların əksəriyyəti reallığı əks etdirmir və əksəriyyəti
yuxarıların sifarişi, diqtəsi ilə ərsəyə gəlmişdir. Bəs SSRİ-də turiz -
min inkişafına mane olan nə idi?

Bu suala müxtəlif cavablar verilə bilər. Amma fikrimizcə
SSRİ-də turizmin inkişafına mənfi təsir göstərən ən başlıca amil to-
talitar, qapalı sistemin mövcudluğu idi. Bu sistem  daim vətəndaşlara
qeyri real informasiyalar verərək sovet cəmiyyətinin dünyada ən hü-
manist, ən sülhsevər ölkə olduğu təssüratını yaratmağa çalışmışdı.
Əsil həqiqətdə isə vəziyyət tamamilə əksinə idi. Sovet tarixşü-
naslığında öz əksini tapmayan, xalqdan gizlədilən antisovet hərəkat-
lar sovet sisteminin antihumanist xarakterinin göstəricisi idi. Bu
hərəkatlar sovet cəmiyyətinin dərin böhran keçirdiyini sübut etməklə
yanaşı, əhalinin sosial rifah halının da aşağı səviyyətdə olduğundan
xəbər verirdi. Belə böhranlı vəziyyət də sovet dövründə daxili və
xarici turizmin inkişafına imkan vermirdi.
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Faktlar sübut edir ki, sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda
və digər sovet respublikalarında rejimə qarşı etiraz aksiyaları, anti-
sovet üsyanlar daim olmuşdu. Lakin bu dövrdə baş verən əksər
hadisələr xalqdan gizlədilir, xalqın beyninə yalan, saxta informa -
siyalar yeridilirdi. Sovet dövründə xalqdan gizlədilən etiraz ak-
siyaları, antisovet üsyanları və fəhlə hərəkatları haqqında əhalinin
əksəriyyəti yalnız 1985-ci ilin aprelindən başlayaraq irəli sürülmüş
aşkarlıq, yenidənqurma dövründə və SSRİ dağıldıqdan sonra məlu -
matlar əldə edə bilmişdi. Bu məlumatlar əsasən xaricə mühacirətə
getmiş müxtəlif dissidentlərin kitab və  məqalələrindən, arxivlərdə
saxlanılan “tamamilə məxvi” qrifli materiallarından   əldə edilirdi.

Sov.İKP MK Baş katibi M.S.Qorbaçov 1988-ci ildə SSRİ
Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri
V.Çebrikova SSRİ-də 1957-1988-ci illərdə baş vermiş kütləvi ix-
tişaşlar haqqında arayış hazırlamağı tapşırıb. Hazırlanmış həmin
arayış da uzun müddət xalqdan gizli saxlanılmışdır. Həmin arayışdan
aydın olur ki, N.Xruşovun hakimiyyət illərində (1953-1964) kütləvi
ixtişaşlarda ölən və yaralananların sayı 261 nəfər olmuşdusa,
L.İ.Brejnevin dövründə (1964-1982) bu rəqəm 71 nəfər olmuşdu.
Bundan başqa kütləvi ixtişaşlarda iştiraka görə həbs olunanlar
N.Xruşovun dövründə ildə orta hesabla 35,1 nəfər olmuşdusa, Bre-
jnevin dövründə bu rəqəm 10,3 nəfər olmuşdu. 1956-1987-ci illərdə
6543 nəfər həbs olunmuşdur ki, bunlardan da 1609 nəfərinə cinayət
məcəlləsinin 190-cı maddəsi illə ittiham irəli sürülmüşdü. [1]
Arayışda qeyd olunan antisovet hərəkatlarda ən geniş əks səda doğu-
ranları aşağıdakı şəhərlərdə baş vermişdi:

1957-ci il -Rusiyada Mockva ətrafında Podolck şəhəri
1959-cu il- Qazaxstanın Temirtau şəhəri
1961-ci il- Azərbaycanın Kirovabad (indiki Gəncə) şəhəri
1961-ci il -Rusiyanın Altay vilayətinin Biysk şəhəri
1961-ci il-Rusiyanın Krasnodar şəhəri
1961-ci il- Rusiyanın Murom və Aleksandrov şəhərləri
1961-ci il- Osetiyanın Beslan şəhəri
1962-ci il -Rusiyanın Novoçerkassk şəhəri
1963-cü il -Azərbaycanın Sumqayıt şəhəri
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1963-cü il-  Ukraynanın Krivoy Roq şəhəri
1964-cü il-Rusiyanın Moskva ətrafı Bronnisı şəhəri
1964-cü il-Rusiyanın Stavropol şəhəri
1967-ci il-Qırğızstanın Frunze şəhəri
1967-ci il-Qazaxstanın Çimkənd şəhəri
1967-ci il-Ukraynanın Priluki şəhəri
1967-ci il-Belarusiyanın Slusk şəhəri
1967-ci il-Azərbaycanın Stepanakert (Xankəndi) şəhəri
1967-ci il-Rusiyanın Tula şəhəri
1968-ci il-Rusiyanın Kabarda-Balkar muxtar vilayətinin 

Nalçik şəhəri
1972-ci il-Ukraynanın Dneprodzerjinck şəhəri
1974-cü il- Rusiyanın Altay vilayətinin Rubsovsk şəhəri
1977-ci il-Rusiyanın Novomoskovsk şəhəri
1981-ci il- Osetiyanın Orcanikidze şəhəri
1984-cü il- Tatarstanın Leninoqorsk şəhəri 
Faktlar sübut edir ki, baş vermiş bütün antosovet çıxışlar

arayışa salınmamışdır. Məsələn, 1958-ci ildə Qroznıda baş vermiş
kütləvi hərəkat kimi bir sıra antisovet hərəkatların arayışda olmaması
bunu sübut edir.

Araşdırmalar nəticəsində aydın olur ki, SSRİ ərazisində anti-
sovet hərəkatları sonrakı illərdə də davam etmişdi. 1985-ci ilin aprel
ayından sonra isə Alma-Atada (17-18 dekabr 1986-cı il), Frunzedə
(fevral 1987-ci il), Tallin və Vilnüsdə (23 avqust 1987-ci il), Vıru və
Tartuda (21 oktyabr 1987-ci il), Tbilisidə (9 aprel 1989-cu il),
Özbəkstanın Fərqanə vilayətində (3-4 iyun 1989-cu il), Qazaxstanın
Novıy Uzen şəhərində (17 iyun 1989-cu il), Tacikstanın İsfaran ray-
onunda (13 iyun 1989-cu il), Sxumidə (15-16 iyul 1989-cu il),
Kişnyovda (7-10 noyabr 1989-cu il) və digər ərazilərdə milli mü-
naqişə zəminində ixtişaşlar baş vermişdir. [2]

İ.Stalinin ölmündən sonra Sov.İKP  XX qurultayında (14-25
fevral 1956-cı il)  N.S. Xuruşovun “Şəxsiyyətə pərəstiş və onun
nəticələrinin aradan qaldırılması  haqqında” məruzəsi və qurultayın
eyni adlı qərarı SSRİ-də ictimai-siyasi mühitin bir qədər yumuşal-
masına gətirib çıxardı. Məhz bundan sonra rejim əleyhinə çıxışlar
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artmağa başladı. Buna görə də Sov.İKP  MK 19 dekabr 1956-cı ildə
yerlərə “ Kütlələr arasında siyasi işin gücləndirilməsi və antisovet,
düşmən elementlərin cəhtlərinin qarşısnın alınması” haqqında mək-
tub göndərdi. Bu sənədin qəbulu vəziyyətin get-gedə kəskin-
ləşməsindən xəbər veriridi. Yalnız 1960-1962-ci illərdə  sovet
rejiminə qarşı SSRİ-nin 14 şəhərində fəhlə hərəkatı baş vermişdi.
[3]   Bu hərəkatlar haqqında məlumatlar  ictimaiyyətdən gizli saxlan-
mış, onlara aid olan sənədlər isə arxivlərdə “tamam məxvi” qrifi al-
tında mühafizə edilmişdir. Bu dövrdə fəhlə hərəkatlarının baş verdiyi
şəhərlədən Aleksandrov, Murom, Nijni-Taqil, Novoçerkassk, Temir-
Tau, Odessa, Dneprolzerjinski, Lubnax, Kuybışev, Kemerovo,
Krivoy-Roq, Qroznı, Donesk, Yaroslavl şəhərlərinin adı məlumdur.
Lakin etimal var ki, bir çox digər şəhərlərdə də bu cür hadisələr baş
verib.  Sumqayıtda sovet reyiminə qarşı 7 noyabr 1963-cü ildə baş
vermiş hadisə haqqında hələ də ölkə əhalisinin əksər hissəsi
məlumatsızdır. Bu hadisələr haqqında son illər post sovet məkanında
bir sıra kitab və məqaqlələr yazılıb.[4]  Həmin mənbələrə istinad
edərək onların bəziləri haqqında məlumat verməyi zəruri hesab
edirik. 

Temir-Tau (Qazaxstan)
Bu şəhərdə ilk ciddi  fəhlə etirazları 1959-cu ilin payızından

başlamışdı. Ukrayna və Belorusiyadan Qazaxstana tikinti işləri üçün
gətirilmiş 3 minə qədər çadırlarda yaşayan fəhlə pis mənzil şəraiti,
aşağı əmək haqqı və keyfiyyətsiz yeməyə etiraz olaraq 3 oktyabr
1959-cu ildə üsyana başladı. Onlara Bolqarıstan. Polşa və Rumı -
niyadan gəlmiş fəhlələrdən hədən artıq az maaaş verilməsi fəhlələrin
hiddətinə səbəb olmuşdu. 50 qrupadan ibarət üsyançılar yeməkx-
ananın yerləşdiyi çadırı yandırdıqdan sonra şəhər bazarına hücum
çəkərək bura gətirilmiş malları ələ keçirdi. Onların üzərinə göndəril -
miş milis dəstələrindən qorunmaq üçün fəhlələr barikadalar düzəl -
dərək milislərə daşlar yağdırmağa başladılar. Fəhlə düşəgəsində olan
1500 fəhlə də üsyançılara qoşuldu. Ertəsi gün Karanqanda
şəhərindən bir neşə maşın silahlı əsgər üsyançılara qarşı göndərildi.
Lakin üsyançılar onları tərsilah edərək geri oturtdu. Bundan sonra
hakimiyyət nümayəndləri hadisələrin çox  ciddi istiqamət aldığını
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dərk edərək üsyançılarla danışıqlar apararaq onlara məsələlərə
“şüurlu kommunist” mövqeyindən yanaşmağı tövsiyyə etsələr də
heç bir nəticə alınmadı. Bundan sonra yeni gətirilmiş hərbi qüvvələrə
üsyançılar qarşı hücum əmri verildi. Yüzdən artıq üsyançı öldü -
rüldü,qalanları isə maşınlara doldurularaq naməlum istiqamətə
aparıldı.

Aleksandrov (RSFSR)
Aleksandrov  şəhərində hadisənin  baş verməsinə təkan verən

hadisə zavodlardan birinin fəhləsinin milis idarəsində ölməsi oldu.
Rəsmi məlumata görə həmin şəxs sərxoş vəziyyətdə xuliqanlıq et-
diyinə görə həbs olunmuş və infarkdan ölmüşdü. Laki şəhərdə şaiyə
gəzirdi ki, fəhlənin ölümünə səbəb onun milis idarəsində qərdar-
casına döyülməsi olub.  Aleksandrov kiçik şəhər olduğundan ək-
səriyyət bir-birini tanıyırdı və milis idarəsində döyülmə hallarının
geniş yayılmasından hamı xəbərdar idi. Lakin ölün halı olmadığın-
dan buna ciddi reaksiya da olmamışdı.

Ölən fəhlənin işlədiyi zavodun kollektivi rəhbərlikdən bu
məsələnin araşdırmasını tələb etməyə başlaması və zavodun gənc
direktorunun zavodun həkiminin iştirakı ilə meyidin müayinədən
keçirməsi ilə bağlı göstəriş verməsi vəziyyəti daha da kəskinləşdirdi.
Direktor çətinliklə də olsa buna nail oldu və müayinənin nəticəsində
məlum oldu ki, fəhlə döyülərək öldürülüb. Buna sonra zavodun di-
rektoru  günahkarların cəzalandırılmasını tələb etdi. Lakin şəhər
milis idarəsi Moskvaya müraciət edərək bunun qarşısını aldı.
Moskvadan şəhər prokurorluğuna tapşırıldı ki, tədqiqat işlərinin
aparılması və günahkarların cəzalandırılması üçün sanksiya ver-
məsin.

Ölmüş fəhlənin işlədiyi zavodun fəhlələri buna etiraz olaraq
tətil etdilər və çəhər milis idarəsi qabağına toplandılar. Onlar əllə -
rində plakatlar tutaraq günahkarların cəzalandırılmasını və özbaşına -
lığa, qanunsuluğa son qoyulmasını tələb edirdilər. Digər za  vod ların
fəhlələri də onlara qoşuldu. Fəhlələrin əllərində tutduqları plakatları
zavodun təbliğat və təşviqata məsul olan rəssamı hazırlamışdı.

Milis şöbəsinin rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq üçün nü-
mayəndələr seçildi. Lakin onlar binaya daxil olan kimi həbs edildilər.
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Bundan sonra Milis idarəsinin binasından kütləyə atəş açıldı. Bunu
görən fəhlələr binaya hücüm edərək avadanlıqları dağıdıb, binanı
yandırdılar. Daha sonra hiddətlənmiş insanlar şəhər həbsxanasının
qarşısına gedərək həbs olunmuş fəhlələrin buraxılmasını tələb et-
dilər. Tələb yerinə yetirilmədi və həbsxananın qapıları açılaraq dinc
əhaliyə qarşı silahlı əsgərləri göndərdilər. Əsgərlərə dağılışmayan
insanlara atəş açmaq əmri verilsə də onlar əmrə tabeo olmayıb,
kütləyə qarışdılar. Bundan sonra onlar geri çağırılıb, yenidən kütlə
üzərinə göndərildi və yenə də əvvəlki hal təkrar olundu.

Əməliyyata rəhbərlik edənlər vəziyyəti belə görüb rus dilində
qısa adı DON adlandırılan - Xüsusi Təyinatlı Dviziyanın əsgərlərini
dinc əhalinin üstünə yeritdilər. Əsgərlərin açdığı atəş nəticəsində
yüzə yaxın insan öldü, çoxlu sayda yaralanan oldu. Etiraz ak-
siyasının üzvlərinin çoxu həbs olundu. Hadisədən sonra milis çəkil -
miş şəkillər əsasında insanları həbs etməkdə davam edirdi.  Şəhər
bir neçə gün hərbiçilər tərəfindən mühasirəyə alındı. Şəhərdə silahlı
patrul dəstələri növbə şəkir, gecələr şəhər sakinləri evlərindən həbs
edilərək aparılırdı. Ölənlərin qohumlarına onları dəfn etməyə icazə
verilmirdi. Həbs edilənlərin bir hissəsi sonradan azad edildi, bir
hissəsi yoxa çıxdı. Məhkəmə üç nəfər barəsində ən ağır cəza ölüm
hökmü çıxardı. Bunlar zavodun direktoru, zavodun həkimi və rəs-
samı idi. Onları üçü də güllələndi.

Dneprodzerjinsk (Ukrayna SSR)
Bu şəhərdə hadisə 1962-ci ilin yayında, Ukrayna SSR Ali

Sovetinin “Sərxoşluğa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi” haqqında
(25 iyun 1962-ci il) qəbul etdiyi qərardan sonra baş verib. Regionda
tarixən belə bir adət formalaşmışdı ki, insanlar toydan sonra küçəyə
çıxaraq şənliyi açıq havada davam etdiridilər. Hadisənin başlamasına
təkan verən hadisə milisin qeyri iş günündə toydan sonra şəhərdə
qısa müddətə gəzintiyə çıxmış sakinləri kobud şəkildə həbs edərək
milis idarəsinə aparması olub. Milisin kobudluğu ətrafdan keçən in-
sanların da hiddətinə səbəb olmuşdu. Onlar maşını mühasirəyə
alaraq tutulanları buraxmağı tələb etdilər. Milis əlavə kömək
çağıraraq mühasirəni yarıb həbs olunanları milis idarəsinə aparmağa
çalışıblar. Həbs olunanları maşınla apararkən buna etiraz edən in-
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sanlar da tutulanların günahsız olduğuna şahidlik etmək üçün
maşının ardınca getmişlər. Yolun yarsında milis maşını yük maşını
ilə toqquşaraq yanmağa başlayıb. Maşından çıxan polislərin sərxoş
olduğu məlum olub. Yoldan keçənlər insanları xilas etmək üçün on-
lardan maşının kuzovun açarını tələb etsələr də milislər orada heç
kimi olmadığını bildirib, açarı verməkdən imtina etmişlər. Bu vaxt
özünü maşına çatdıran hadisə şahidləri “Yoldaşlar orada insanlar
var!” deyə qışqırmış və maşının kuzovunu açmışlar.  Orada olanlar-
dan iki nəfəri artıq ölmüşdü. Qəzəblənmiş kütlə “ Façistlər! Bu
sərxoş ları vurun!” qışqıraraq polis bölməsinə gəlmiş və oranı dağıt-
mışlar. Bundan sonra şəhər partiya binasının qarşısına getmiş və
orada olan növbətçi ilə danışıqlar aparmışlar. Lakin şəhər partiya
komitəsinin növbətçisinin insanları həbs olunmaqla hədələməsi,
vəziyyəti daha da ağırlaşdırmışdı.  Kütlə şəhər partiya komitəsinin
binasına girərək, oranı da dağıtmışdı. Otaqların birində gizlənən
növbətçi şəhər partiya komitəsinin I katibinin evinə zəng edərək
hadisəni ona bildirdi. Bundan sonra I katibin çağrışı ilə bir saatdan
sonra 3 alayın əsgərləri hadisə yerinə gələrək xalqa avtomatlardan
atəş açdı. Hadisə qurbanları barədə xəbərlər naməlum qalıb.

Odessa ( Ukrayna SSR)
Bu şəhərdə 1962-ci ildə baş vermiş hadisə bu dövrdə keçrilən

seçkilərdə yüksək vəzifəli bir məmurun namizədliyinin irəli sürməsi
olmuşdu. Həmin məmurun adı soyğunçuluq və  banditizmlə bağlı
istintaqı gedən cimayət işində hallandığından əhali buna ciddi etiraz
edirdi. Lakin məhkəmənin bu məsələni ört-basdır etməsi və seçki
siyahısında həmin şəxsin adının qalması məhkəmə binasının
qarşısına şəhər sakinlərin toplanmasına səbəb oldu. Əhali nümayiş
təşkil etmək istəsə  də  milis və hərbi qüvvələr tərəfindən atəş açıl-
madan dağıdıldı. Lakin şəhərin bütün dövlət idarələrinin qarşısında
etiraz aksiyaları davam edirdi. Bundan sonra qorxuya düşmüş şəhər
rəhbərliyinin  kiosklarda şərab satışına qadağa qoyması narazılığı
daha da artırdı. Şəhər rəhbərliyi bu hərəkatı siyasi xuliqanlıq kimi
qiymətləndirdi.

Odessada baş vermiş bu etiraz aksiyaları digər şəhərlərdəki
aksiyalardan miqyasına görə fərqlənsə də layiq olmayan insanın

151



Məhərrəm Zülfüqarlı

seçkilərdə namizədliyinin irəli sürülməsi ilə bağlı ilk etiraz aksiyası
idi.

Kuybışev (RSFSR)
Bu şəhərdə hadisəyə səbəb Sov.İKP MK-nın birinci katibi

N.S.Xruşov və Hindistanın prezidenti C.Nerunun gəlişi ilə əlaqədar
şəhrdə görülən hazırlıq işləri olmuşdur. Qonaqların  şəhərdən 60 km
aralıda olan Lenin adına Su Elektrik Stansiyasına gedişi plan-
laşdırıldığından əsas işlər bu yolda aparılırdı. Bu elektrik stansiyası
tikilərkən müvəqqəti bəndin uçması nəticəsində minə yaxın tikintidə
işləyən insan, məhbuslar həlak olmuşdur ki, bu hadisəni də sovet
rəhbərliyi xalqdan gizlətmişdir. Yol boyu acınacaqlı vəziyyətdə olan
daxmaların qamış və samandan olan dam örtüyünün təcili zavod tiki -
lilərindən gətirilmiş şiferlərlə əvəz olunmasına başlanıldı. Yolda olan
“Otdıx” kafesi də təcili təmir edildi. Lakin bütün bu işlər tələsik
görüldüyündən kafeyə daman yağış sularının nasoslarla çəkməyə
məcbur olurdular. Kafeyə vilayətin hər yerindən peşəkar, qəşəng xid-
mətçi qızlar, o zaman üçün tapılmayan balıq kürüsü, müxtəlif
meyvələr və digər ərzaqlar gətirilmişdi. Lakin qonaqların gəlişi alın-
madığından qızlar evlərinə buraxıldı, ərzaqlar isə vilayət partiya
komitəsinin yeməkxanasına göndərildi. Bütün bunlar əhalinin
nifrəti nə, şəhərdə müxtəlif şayə və lətifələrin yaranmaslına səbəb
oldu. Bir qədər sonra şəhərə tək gələn N.S.Xruşov əhali qarşısında
mitiqdə çıxış etmək, “xalqla söhbət etmək” istəyindən ehtiyatla
döndərmək cəhdləri heç bir nəticə vermədi. Partiya komitəsi mitiqə
kommunistləri, istehsal qabaqcıllarını   toplamışdı. Əhalinin etirazın-
dan ehtiyat edərək milis işçiləri, hərbiçilər və Dövlət Təhlükəsizlik
Komitəsinin hissələri hazır vəziyyətə gətirilmişdi. Onlar mitinqin
keçirəcəyi meydanı, yaxınlıqda yerləşən həyətləri nəzarətə almışlar.
N.S.Xruşov tribunaya qalxaraq danışmağa başlayanda meydandan
qışqırıq, fit səsləri eşidilməyə başladı. O, mikrafonun qabağından
çəkilməyi unudaraq şəhər rəhbərliyinə “buraya siz hansı xuliqanları
yığmısınz?” sualını verməsi bütün meydanda eşidildi və əhalinin
qəzəbini daha da artırdı. Bundan sonra N.S.Xruşov yenə nəsə demək
istəyəndə onu tez tribunadan uzaqlaşdırdılar. Əsgərlər mitiq işti-
rakçılarını sıxışdırmağa başladı ki, bu prosesdə də çoxlu sayda insan -
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lar xəsarət aldılar. Bundan sonra Odessada olduğu kimi Kuy bışevdə
də kiosklarda şərab və piyvənin satışını qadağan edildi. Bunu şəhər
rəhbərliyi siyasi xuliqanlığın qarşısını almaq məqsədilə etdiyini
bildirirdi. Lakin həmin kiosklarda araq satışına qadağa qoyul-
mamışdı. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, bu qadağa alkoqal-
izmə qarşı mübarizə üçün deyil, şəhərdə əksəriyyət təşkil edən kasıb
əhalini nəzarətdə saxlamaq üçün edilmişdi.  Kasıb əhalinin araq al-
mağa imkanı olmadığından yalnız keyfiyyətsiz, ucuz  şərab və piyvə
almağa gücü çatırdı ki, bu da əhalinin iqtisadi vəziyyətinin əsas
göstəricilərindən biri idi.

Novoçerkask
Bu şəhərdə baş vermiş hadisə digərlərinə nisbətən daha

məhşurdur. Hadisənin baş verməsinə səbəb ət və süd məhsullarının
qiymətinin iki dəfə artması və elektrovoz istehsal edən zavoddan
əmək haqqının 30% azaldılması olmuşdur. Üsyançılar hakimiyyəti
ələ keçirərək üç gün şəhəri idarə etmişlər. Dəmiryolçular şəhərə  hər-
biçilərin gətirilməsinin qarşısını almaq üçün yük vaqonlarını rel-
slərin üzərinə çıxarmışlar. Moskva-Rostov magistralı bir həftə
ərzində bağlı qalmışdı. Bir etimala görə əsgərlər xalqa atəş aç-
madığına görə, digər etimala görə isə xalqa atəş aəmrini aldıqdan
sonar qarnizonun rəisi intihar etmişdi. Şəhər əhalisinə qarşı cəza təd-
birinə don kazakları cəlb edilmişdir.

Novoçerkaskda baş verənlər haqqında insan haqları müdafiə -
çilər Saxarov və Qriqorenko  hadisənin 15 illiyi münasibətilə 1977-
ci ildə yazdıqları müraciətdə təfsilatı ilə göstərmişlər. Həmin sənəddə
qeyd olunur ki, 2 iyun 1962-ci ildə şəhərdə fəhlələrin ilə ət və süd
məhsullarının qiymətinin iki dəfə artması və elektrovoz istehsal edən
zavoddan əmək haqqının 30% azaldılmasına  etiraz olaraq tətil elan
etmiş və öz ailə üzvləri kütləvi dinc aksiyasına çıxmışlar.  Şəhərin
mərkəzi meydanında nümayişçilərin qarşısını əsgərlər və tanklar
kəsərək, bir qədər fasilədən sonra onlara atəş açıblar. Fasilənin də
əsas səbəbi rus əsgərlərin nümayişçilərər atəş açmaqdan imtina et-
məsi olub. Onların qeyri-rus əsgərlərlə  əvəz edilməsindən sonar
dinc əhaliyə atəş açılıb. Bundan sonar həmin əsgərlər də digərləri
ilə əvəz olunublar. Əhaliyə sovet hərbiçilərinin istifadə etmədiyi gül-
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lələrlə atəş açıldığından bu əvəz etmə ilə sovet rəhbərliyi günahı
düşmən qüvvələrin üstünə atmağa çalışırdı. Çoxlu sayda insan mey-
danda və ona yaxın küçələrdə öldürüldü. Bu əməliyyata ümumi rəh-
bərliyi Sov.İKP MK üzvləri Frol Kozlov və Anastas Mikoyan həyata
keçirmişlər.  Dinc nümayişçilərin güllələnməsinə isə birbaşa Şimali-
Qafqaz dairəsinin komandanı Pliev və Sov.İKP Rostov vilayət par-
tiya komitəsinin birinci katibi Basov rəhbərlik etmişlər. Şəhər
hərbiçilər tərəfindən mühasirəyə alınmış, meyidlər və yaralılar
yığışdırılaraq naməlum istiqamətdə aparılmış, kütləvi şəkildə ax-
tarışlar aparılaraq çoxlu sayda insan həbs edilmişdi. Ölən və yara -
lananları alilələri xüsusi yerlərə sürgün edilmişdi. Şəhərdə qalan
sakinlərin hər birndə hadisələr haqqında danımamaq haqqında yazılı
izahat almışlar. Ölənlərin dəqiq sayı haqqında məlumat hələ də əldə
etmək mümkün olmamışdır. Təkcə meydanda 70-80 nəfərin  meyi -
din qalması haqqında məlumat olsa da meydandan kənarda nə qədər
insanın öldürüldüyü, nə qədər yaralının məhv edildiyi, məhkəmənin
hökum ilə nə qədər adamın güllələndiyi gizli saxlanılır.

Bir sıra məhkəmə prosesi keçirilmiş, bunlardan ikisi “açıq”
(buraxılışla) keçirilmişdi. Bunlardan birində 9 kişi və 2 qadın
mühakimə olunmuş, kişilərin hamısı güllələnməyə, qadınlar isə 15
illik həbs cəzasına məhkum edilmişlər.

Müracətin axırında 2 iyun sovet hakimiyyətinin qanlı terroruna
qarşı mübarizə və özbaşınalıq qurbanlarının xatirə günü kimi elan
olunması tələb olunur. 1977-ci ildə yazılmış bu müraciətə V.Baxmin,
Y.Boner, T.Velikanova, Z.Qriqorenko, P.Qriqorenko, K.Qrayskas,
A.Lavut, M.Landa, O. Lukayskayte, N.Meyman, O.Meşko,
Y.Mnyux, A.Polişuk, V.Pyatkus, A.Saxarov, F.Serebrov, V.Slepak,
V.Turçin, E.Finkelşteyn, T.Xodoroviç imza atmışlar.

Sovet rejiminə xas olan xarakterik  bir məsələni qeyd etmək
lazımdır ki, baş vermiş etiraz aksiyalarını dağıtmaq üçün heç zaman
su şırnağından və gözyaşardıcı qazdan istifadə olunmamışdır. Dinc
etiraz aksiyalarına yalnız güllə və tanklardan istifadə edilməklə
dağıdılmışdır. “Fəhlə dövləti”  özünün narazı zəhmətkeşlərini daim
fiziki cəhətdən məhv etməyi üstün tutmuşdu. Bu hakimiyyət etiraz
edənləri su, qaz, rezin güllələr, dəyənəklərlə qovmaq, onlara baxıb
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sonradan başqalarının da qorxmayaraq aksiya qoşulmalarına yol ver-
məmək üçün daim belə addımlar atmışdır.

Yuxarıda qeyd olunan faktlar sübut edir ki, təkpartiyalı sis-
temin mövcud olduğu sovet rejimində antidemokratik ictimai-siyasi
mühit mövcud olmuşdur ki, bu da SSRİ-də, o cümlədə Azərbaycan
SSR-də insanların asudə vaxtının, istirahətinin də  sərbəst şəkildə
təşkilinə, turizmin inkişafına imkan verməmişdir.
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Депортация и переселение азербайджанцев из Армении

Ermənistandan Azərbaycanlıların deportasiya və köçürülməsi

Deportation and resettlement of Azerbaijanians 
from Armenia

Резюме: Совет Министров СССР 23 декабря 1947 года
принял Постановление «О переселении из Армянской ССР
сельских жителей азербайджанской национальности в Кура-
Араксинскую низменность Азербайджанской ССР». Во время
очередной депортации азербайджанцев, предпринятой Стали-
ным в 1948–1953 годах, основным вопросом, которому армяне
уделяли особое внимание, было освобождение с экономической,
социальной и моральной точек зрения сильных, имеющих стра-
тегическое значение азербайджанских населенных пунктов. По
этой причине на первом этапе от азербайджанцев были очи-
щены населенные пункты, находящиеся вблизи от Еревана, а
затем были переселено население районных центров, прилежа-
щих сел и поселков. Из-за того, что часть депортированного на-
селения проживала в горных районах Армении, эти люди не
могли адаптироваться к климатическим условиям Куро-Аракс-
ской низменности. Поэтому были отмечены случаи массовой
гибели азербайджанцев, переселенных в Кура-Араксинскую
низменность. С другой стороны, ни один из переселенных из
Армении азербайджанцев не был допущен на территорию На-
горного Карабаха. Напротив, подготавливая план реализации
идеи создания «Великой Армении», планомерно была продол-
жена работа по освобождению этой территории; в 1949 году под
предлогом внутреннего перемещения из Нагорного Карабаха
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Депортация и переселение азербайджанцев из Армении

132 семьи (549 человек) были переселены в Ханларский район
Азербайджана. Одновременно выполнялась операция по изме-
нению названий населенных пунктов Азербайджана, блокиро-
вания очагов образования и культуры, и объединения районов.
В 1947–1953 годах были изменены названия 60 населенных
пунктов, где проживали азербайджанцы. А в целом, за 1921–
1988-е годы были изменены названия многих сотен населенных
пунктов тюркского происхождения.

Ключевые слова: Депортация, территория,  мусульман,
Армения, Азербайджан.

Xülasə: 1947-ci il 23 dekabr tarixli qərara əlavə qeyd olan və
İ.Stalinin imzaladığı bu ikinci qərarda azərbaycanlıların köçürülməsi
ilə əlaqədar tədbirlər planı özünün geniş əksini tapmışdır. 1947-ci il
23 dekabr tarixli qərarın I bəndində göstərilir ki, 1948-1950-ci illərdə
könüllülük prinsipi əsasında Ermənistan SSR-də yaşayan 100 000
kolxozçu və digər azərbaycanlı əhali Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz
ovalığına köçürülsün.  Onlardan 10 000 nəfəri 1948-ci ildə, 40 000
nəfəri 1949-cu ildə, 50 000 nəfəri 1950-ci ildə köçürülsün. Bu qəra -
rın tələsik verilməsi səbəbləri 11-ci bənddə tamam açıqlanır. Orada
deyilirdi: “Ermənistan SSR Nazirlər Sovetinə icazə verilsin ki, azər-
baycanlı əhalinin Azərbaycan SSR Kür-Araz ovalığına köçürülməsi
ilə əlaqədar olaraq onların başlatdıqları tikililər və yaşayış evlərini
xaricdən Ermənistana gələn ermənilərin yerləşdirilməsi üçün istifadə
edilsin”. O zamanki hadisələr sənədlərdə belə xatırlanırdı: Eşalon-
larla Kür-Araz ovalığına atılan azərbaycanlılar üçün ən adi yaşayış
şəraiti belə yox idi. Onların evlərində yerləşdirilməsi münaqişə
yaradırdı. Onlar mal-heyvan tövlələrində, uçuq-sökük dəyələrdə dal-
dalanırdılar. Onların ən adi tələbləri belə ödənilmirdi.

Son nəticə olaraq azərbaycanlıların Ermənistandan qovulması
üçün bütün lazımi tədbirlər görüldü. Təkcə bunu qeyd etmək kifayət-
dir ki, 1948-1953-cü illərdə bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan SSR
Nazirlər Soveti 12 qərar qəbul etmişdi. 1948-ci ildə 10 584 azərbay-
canlı, 1949-cu ildə isə nəzərdə tutulmuş 40 000 nəfərin köçürülməsi
yer olmadığı üçün mümkün olmamışdır. Qeyd edək ki, həmin il 15
713 nəfərin köçürülməsi planlaşdırılmışdır.
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Açar Sözlər: Deportasiya, ərazi Müsəlman, Ermənistan,
Azərbaycan

Abstract: On December 23, 1947, the Council of Ministers of
the USSR adopted a resolution “On the deportation of the Azerbai-
jani collective formers and other Azerbaijani population from Ar-
menia to the Araz-Kura valley of Azerbaijan.” In the deportation of
Azerbaijanis in 1948-1953, by the sanction of I. Stalin, the Armeni-
ans paid attention to the deportation of Azerbaijanis from economi-
cally, socially, and culturally strong settlements. Therefore, in the
first place they drove out the population from the settlements near
Yerevan, then from the district centers and close villages and settle-
ments. Being the inhabitants of high lands, a part of the deported
Azerbaijanis could hardly acclimate in the lowlands of the Arax-
Kura valley. Therefore, tens of thousands of the deported Azerbai-
janis died there.  On the other hand, not a single Azerbaijani was
settled in the Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan. On the con-
trary, to implement the creation of “Greater Armenia”, they contin-
ued to clear this territory from the Azerbaijanis. Under the pretext
of internal displacement, they moved 132 families (549 people) from
the Nagorno-Karabakh to the Khanlar district of Azerbaijan in 1949.
At the same time, they began to merge the administrative districts,
to change the names of the Azerbaijanis settlements and villages, to
close schools and cultural centers, and to rename the districts. In
1947-1953, the names of 60 Azerbaijani settlements were changed.
In general, in 1921-1988 hundreds of settlements of Turkic origin
were renamed.           

Key Words: Deportation, territory, Muslims, Armenia, Azer-
baijan.

По сведениям исторических источников, начиная с V века
Даралаяз, являясь  владением тюрков-огузов, являлся одним из
местообитаний.  Об этом свидетельствуют и следы города под
землей местности  Даралаяз, обнаруженные во время археоло-
гических раскопок.  Факт принадлежности Даралаяза огузам не-
однократно доказывался. Об этих фактах армяне также
пре красно осведомлены.  Подчеркнем, что существует много
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памятников  национальной культуры, доказывающих древность
Дерелаяза.  Каменные памятники  овна, лошадей  доказывают
древность Дерелаяза  и то, что он являлся родиной огузов.  В
результате исследований исследователь доказывает, на основа-
нии чего армяне могут считать слово Дерелаяз армянским сло-
вом.  Раньше этот топоним существовал в присущей нашему
языку форме Дере и Алаяз, потом в результате объединения
этих двух слов сократилась одна гласная буква «а».  В тюркских
языках слово ала- эле обозначает возвышенный, великий.
Слово Дерелаяз применяется в значении высокая ложбина, в ко-
торой обитали кассы, хазы, гузы, огузы, азлары, узлары. (3s.113-
117)

В государстве, именуемой Арменией, не вызывает сомне-
ния факт проживания тюркоязычных азербайджанцев.  Эта про-
блема имеет еще одну сторону, до 1828–1832 гг. азербайд жанцы
в Эриванском ханстве составляли большинство населения.  В
провинции Эривань  азербайджанцы (мусульмане) составляли
16.075 семей, а местные армяне 4.428 семей.  Однако, пересе-
ление сюда  армян из Турции и Ирана по  подстрекательству
России и с ее помощью  в 1828 – 1832 гг., изменило это соотно-
шение.  В те годы из Ирана в Эриванскую провинцию было пе-
реселено 4.559 семей, а из Турции 3.674 семей.  Согласно
камеральному описанию Эриванской провинции в 1828 – 1832
гг., соотношение населения в Эривани таковым: азербайджанцы
– 1.807 семей, местные армяне – 567 семей, пришлые армяне –
с Ирана 366 семей, с Турции – 11 семей, Эриванское  ханство
состояло из 15 уездов. (4 с. 123-129)

В этом уезде количественное соотношение мусульман,
местных и пришлых армян было таким:  в уезде Гырхбулаг му-
сульманских семей – 81, местных  армян 262 семей и пришлых
армян с Ирана 216 семей, с Турции 38 семей; с Зенгибасанского
уезда мусульман – 910 семей, местных армян – 133 и пришлых
армян с Ирана – 442 семей; мусульманских семей в Гарабасар-
ском уезде – 753, местных армян – 34 семей, пришлые армяне
34 семей( с Ирана) и Эриванские армяне – 336 семей; мусуль-
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мане составляли в уезде Сурмели – 709 семей, местные армяне
– 935 семей, пришлые армяне – 299 семей  с Ирана, с Турции
261 семей; в уезде Сеидли – Агсаггалай, мусульмане составляли
311 семей, местные армяне 560 семей; в уезде Абаран мусуль-
ман не было, местные армяне составляли 11 семей, пришлые
армяне 330 семей с Ирана, с Турции 1.116 семей; с уезда Гейча
мусульман – 999 семей, местных армян 15 семей и пришлых
армян с Турции 1.485 семей. Размещение пришлых армян в
Эриванской провинции велось в двух направлениях. (5.s.l 13-
118)

1.Азербайджанцы изгонялись  и их селения присваива-
лись армянам.

2.Армяне проживали совместно с азербайджанцами, из-
гнанные из своих селений азербайджанцы обживались  в других
областях.

До Советской власти названия местностей оставались не-
изменными, однако, начиная с 1935 года, в  годы советского
правления, начался процесс  их переименования  вымышлен-
ными армянскими именами.  Армянский исследователь Дж. А.
Бурнутян пишет, что количество мусульманских сел по всему
Эриванскому ханству, которыми завладели   армянее в 1828 –
32 гг. составляет:

1. В провинции  Гырхбулаг – 27 сел;
2. В провинции  Зенгибасар – 7 сел;
3. В провинции  Шерур и Сурмели – 41 сел;
4. В провинции  Деречичек – 16 сел;
5. В провинции Гейча – 27 сел. (6. с. 95)
По его исследованиям, население всего 310 мусульман-

ских сел было изгнано.  Эти проведенные факты еще раз дока-
зывают, что часть азербайджанцев была изгнана из родных мест,
вместо этого ускорился процесс переселения сюда  армян.  Все
это является начальным этапом процесса депортации армян из
Армении.  

В письме, адресованном Сталину первым секретарем ЦК
КП Г.Арутюновым в 1945 году, говорилось: «Учитывая  распо-
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ложение Нагорного Карабаха на границе с Армянской ССР и
тесную связь  с его экономикой, Нагорный Карабах присоеди-
нить к Армянской ССР». Первый секретарь  ЦК КП М.Дж. Ба-
гиров дал адекватный ответ на это письмо: «Азербайджанская
сторона не возражает против этого предложения, за исключе-
нием Шуши, но с условием, что все исторические земли
Азербайд жана, в том числе и те, на которых проживают азе -
рбайд жанцы в Армянской ССР, Грузинской ССР, Дагестанской
АССР,  должны будут возвращены Азербайджану (Зангезур,
Эривань, Борчалы, Дербент)» (7.с. 345-346)

Помимо этого, армяне прибегли к другой хитрости для вы-
селения азербайджанцев, проживающих в Армении и
пригранич ных с Азербайджаном территориях. Под предлогом
обес печения рабочей силой хлопководческие районы Мугамо-
Мильской равнины, они предложили выселить азербайджанцев
с территории Армении, а на их место  переселить армян, вер-
нувшихся из зарубежья.  В результате этого Совет Министров
СССР 23 декабря 1947 года  издал приказ  под номером «4083»
о переселении с Армянской ССР колхозников и других азербай-
джанцев на Кура –Аракскую низменность Азербайджанской
ССР.  В марте 1948 года Совет Министров ССР дополнительно
к первому принял второй указ.  В этом втором указе, принятом
в дополнении к указу от 23 декабря 1947 года и подписанном
И. Сталиным, нашли широкое отражение плановые меры по пе-
реселению азербайджанцев.

В 1-м пункте  указа от 23 декабря 1947 года говорится, что
на основе добровольного принципа 100 000 колхозников и дру-
гие представители азербайджанского населения, проживающих
в Армянской СССР  в 1948 1950 гг. должны быть переселены в
Кура – Аракскую низменность Азербайджанской ССР.  В 1848
году необходимо переселить 10 000 человек, в 1949 году 40 000
человек, в 1950 году 50 000 человек. Причина поспешного из-
дания этого указа  полностью раскрывается в 11 пункте.  В нем
говорилось:  «В связи с переселением азербайджанцев  в Кура
– Аракскую низменность Азербайджанской ССР, разрешить Со-
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вету Министру Армянской ССР использовать принадлежащие
им жилые дома и постройки для размещения армян, вернув-
шихся из зарубежья».  События тех лет  так запечатлены в до-
кументах: для  переселенных в Кура – Аракскую низменность
азербайджанцев  не было создано элементарных условий для
проживания.

Размещение в домах приводило к конфликтам. Их посе-
ляли в хлевах, предназначенных для скотов, в полуразваленных
хибарах.  Даже самые обычные их требования не были удовле-
творены.  В конечном итоге были приняты все надлежащие
меры для изгнания азербайджанцев из Армении.  Достаточно
отметить, что Совет Министров Азербайджанской ССР в 1948
– 1953 гг. принял  по этому вопросу  12 указов.  За неимением
надлежащей территории в 1948 году запланированное пересе-
ление 10 584 азербайджанцев, а в 1949 году переселение 40 000
азербайджанцев стало невозможным.  Отметим, что в том году
планировалось переселение 15 713 человек.  А Совет Минист-
ров СССР требовал переселения 40 000 человек.  Председатель
Совета Министра  республики Т. Гулиев в письме правитель-
ству Союза отмечал, что для переселения 90 000 человек в 1949
– 1959 гг. требуется как минимум 20 000 жилых домов. Для
этого необходимо проведение строительно – восстановитель-
ных  работ на сумму 400 миллион. (8.с. 229.)

Существует факт, что вышестоящие руководящие лица
армян распространяли среди наших соотечественников различ-
ные слухи, этим  самым искусственно вызывая панику.  Это
привело к тому, что тысячи азербайджанских семей решили об-
основаться не только в других районах Азербайджана, но и в
других республиках СССР.  Согласно указу СМ Азербайджан-
ской ССР от 5 февраля 1953 года было предусмотрено пересе-
ление 1900 семей в Кура – Аракскую  низменность.  В справке
об исполнении приказа Совета Министров Азербайджанской
ССР по данным  1 октября 1953 года в Кура – Аракскую  низ-
менность было переселено 1898 семей – 10. 072 хозяйств.
После смерти Сталина плановому переселению азербайджан-
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цев из Армянской ССР был положен конец, но  в 1988 году этот
процесс еще больше активизировался и завершился изгнанием
азербайджанцев из Западного Азербайджана.  По подсчетам,
46.6 % из 11.755  переселенного хозяйства было размещено на
Кура – Аракскую  низменности, 53.4 % из 6. 269 хозяйств раз-
местили в ее окрестностях. (9. с. 28-29.)

Процесс перестройки и гласности, начавшийся в Совет-
ском Союзе, поднял новую волну антиазербайджанских на-
строений и территориальных претензий. С необоснованными
претензиями о якобы экономической близости  Нагорного Ка-
рабаха и Армении, поднятыми еще в 1945 году, армянские на-
ционалисты  начали изгонять азербайджанцев из Армении, а
Карабах отделять от Азербайджана. В 1988 году начала претво-
ряться в жизнь политика массовых угроз, разбоя, грабежа и под-
жога в селах. Во время событий, произошедших  в Гукарске,
было убито 70 человек, 21 из них женщины, 6 детей. В Варде-
нисе было убито 40 человек. В других районах Армении Ма-
сисе, Эревани, Калинино, Каджаране, Гафане, Кировокане,
Гёрусе, Сисиане, Амасии и Алаверди 250 тысяч азербайджан-
цев было изгнано из своих домов,  а в целом было убито 216 че-
ловек. Повторяется история  1905 – 1920 гг. – в поисках
спа сения в Азербайджане, замерзшие женщины и дети, пожи-
лые люди ценой больших потерь вынуждены преодолевать
снежные горы. (10. s. 136-148.)

Вновь повторяется история 1948 53 гг. по приказу цент-
рального правительства Союза беженцам не разрешается пере-
селиться в Карабах, они вынуждены ютиться в палаточных
городах. 8 августа 1991 года после изгнания населения послед-
него тюркского селения Нюведи Армения фактически превра-
тилась в мононациональное государство. Идея дашнаков
«Армения без турков» стала реальностью. После1988 года в ре-
зультате оккупацией Арменией территорий Азербайджана 7
районов были ограблены, а около миллиона людей стали бежен-
цами на своей родной земле.
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Azerbaijan women during The Second World War 
(1941-1945)

Женщины Азербайджан в годы  войны
(1941-1945 гг.)

Xülasə: Məqalədə 1941-1945-ci illər müharibəsində Azərbay-
can xalqının cəbhədə  və arxada göstərdiyi qəhrəmanlıq arxiv mate-
riallari, dövrü mətbuat və statistik rəqəmlər əsasında işıqlandirilır.
Müəllif çoxsaylı materiallar əsasında Bakı neftçilərinin, sənaye
müəssisələri fəhlələrinin, kənd zəhmətkeşlərinin fədarar əməklərini
oxucuların nəzərinə çatdırır, mədəniyyət və incəsənət işçilərinin
qələbədə payını göstərir.

Açar sözlər: faşizm, müharibə, qəhrəmanlıq, cəbhə, diviziya
Резюме: В статье освещается война 1941-1945 годов о

проявленном героизма Азербайджанского  народа на фронтах и
тылу, на основе архивных материалов, данных периодической
печати и статистических данных. Автор, основываясь на мно-
гочисленные материалы довели до сведений читателей о
самоот верженном труде Бакинских нефтяников, рабочих про -
мыш ленных предприятий сельских трудящихся, о доли победе
работников в области культуры и искусства.

Ключевые слова: фашизм, война, героизм, фронт, диви-
зия.

Abstract: This article is lightened the Azerbaijan people’s
heroism in front and back front during the 1941-1945 World war
year with archives materials, periodical press materials and statistical
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complete works. The author has investigated Bakı oil industry work-
ers, industry establishments’ workers and village toilers’ selfless
labors, cultural and art workers part in the victory on those days.

Key words: fascism, war, heroism, front, division

Giriş
İkinci Dünya müharibəsi, o cümlədən SSRİ məkanında

yaşayan xalqların bilavasitə cəlb edildiyi 1941-1945 - ci illərin sovet
- alman müharibəsi tarixə qovuşsa da, Qələbədən 70 ildən artıq vaxt
keçməsinə baxmayaraq bu gün də tarixçilərin, sosioloqların və poli-
toloqların tədqiqat obyekti olaraq qalmaqdadır.

1941-ci il vəziyyətinə görə Azərbaycan SSR-nin əhalisi 3,4
milyon nəfər olmuşdur. Müharibə  başlayanda  orduya səfərbərlik
respublikada ümumxalq hərəkatına çevirildi. Minlərlə oğlan və qız
hərbi komissarlıqlara ərizəilə müraciət edərək cəbhəyə getdilər.
Ümumiyyətlə, müharibə illərində Azərbaycandan ordu sıralarına
678.950 nəfər kişi, 11 mindən artıq qadın səfərbərliyə alındı, 260
min nəfərə qədər evdar qadın, təqaüdçü, yeniyetmə istehsalata gəldi.
Azərbaycan SSR ərazisində 87 batalyon, 1123 özünümüdafiə dəstəsi
77-ci, 223-cü, 396-cı, 402-ci, 416-cıatıcıdiviziyalarformalaşdırıldı.

Döyüş cəbhələrində. 1941-1945-ciillər müharibəsi Azərbaycan
qadınının həyatına fəlakətlər və məhrumiyyətlər gətirdi. Mühari -
bənin ilk günlərindən qadınlar ordu sıralarına səfərbər olundular. Ön
cəbhədə döyüşçü, sanitar, arxada cəbhəyə gedən atalarını, qar-
daşlarını, ərlərini əvəz edən fəhlə oldular, ancaq bir anda olsa analıq
hissini itirmədilər, bir üzü gəlin, bir üzü qız balalarını böyütdülər.
Qadınlar təsərrüfat, istehsal, ictimai işlərlə yanaşı, cəbhədə vuruşan
əsgərlər üçün patar, bayram sovqatı göndərir, onlara hərarətli mək-
tublar yazır, qələbəyə ruhlandırırlar.Qadınlarımız 1941-1943-
cüillərdə 1.601.540 ədəd müxtəlif paltar-isti yun corablar, əlcəklər,
alt və üst paltarları, sırıqlı-toplayıb bağlamaların üzərinə «Sərrast
atıcıya», «Cəsur kəşfiyyatçıya» sözləri yazaraq 125 vaqonda cəb-
həyə yola saldılar. (3,səh.13)

Azərbaycan sənayesinin işçilərinin yarıdan çoxunu qadınlar
təşkil edirdi.Təkcə neft sənayesində 1944-cü ildə 32.330 nəfər qadın

166



Azərbaycan qadınları müharibə illərində
(1941-1945-ci illər)

çalışırdı. Kənd təsərrüfatında işləyən əmək qabiliyyətli adamların
78, pambıq tarlalarında işləyənlərin isə 80 faizi qadınlar idi.
(3,səh.14)

Müharibə illərində qadınlar kolxoz sədri, hesabdar, briqadir
oldu, lakin Azərbaycan qadını, azərbaycanlı anası olduğunu unut-
madı, balalarının təlimi və tərbiyəsini bir an yaddan çıxarmadı.
Qadın və qızlarımız hərbi işin sirlərini öyrənməyə başladılar. Qısa
müddət ərzində 300 min nəfər tibb bacısı, sanitar drujinaçısı, 200
min nəfərdən çox rabitəçi və sürücü peşəsinə yiyələnir. Keçmiş cəb-
həçi Fəridə Vəzirovanın yazdığı kimi, «Qısa hazırlıqdan sonra
topçu-zenitçi, rabitəçi, radist, projektorçu, hərb aqreqatların
sürücüləri, siyasi işçi və sair peşələrə yiyələnmiş minlərlə qız hərbi
and içərək hissələrə göndərilirlər». (2, 1975, №8).           

Müharibə illərində 6.097 nəfər pulemyotçu, 7.796 nəfə əl pule-
myotçusu, 19.290 nəfər avtomatçı, 102.343 nəfər snayper, 29.509
nəfər rabitəçi-222 min qadın döyüşçü mütəxəsis hazırlandı.
(3,səh.16).

Azərbaycan qadınlar Leninqradın müdafiəsində, Smolesk və
Ukrayna çöllərində, Murmansk, Qafqaz və Karpat dağlarında, Dnepr
və Dunay çaylarının keçilməsi əməliyyatlarında, Avropa xalqlarının
faşizm işğalından azad olunmasında qəhrəmanlıq nümunələri
göstərdilər. Tibb leytenantı Pakizə Manafova Azov şəhəri yaxın-
lığında, hərbi həkim Şəfiqə Əhədova Qaradənizdə, Simurx Hacıyeva
Kerç döyüşlərində (3,səh.35), Pakizə Vahabova Sevastopol uğrunda,
Sara Yaqubova Çexoslovakiya uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıqla
həlak oldular. (9, səh.35).

İlk azərbaycanlı təyyarəçi qız Züleyxa Seyidməmmədova 40-
dan çox hava döyüşü keçirdi. Onun döyüş xidmətləri ikinci dərəcəli
«Vətən müharibəsi» ordeni və medallarla qeyd edildi.

Seyidməmmədova Züleyxa Mir-Həbib qızı-1919-cu ildə
anadan olmuşdur. 1935-ci ildə Bakı aeroklubunu, 1936-cı ildə Azər-
baycan Sənaye İnstitutunu (indiki Neft və Sənaye İnstitutu-M.Ə.),
1941-ci ildəN.C. Jukovski adına Hərbi Hava Akademiyasını bitir-
mişdir. 1941-1945-c iillər sovet-alman müharibəsi illərində qırıcı
təyaarəçi və qadınlardan ibarət qırıcı aviasiya polkunun ko-
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mandirinin müavini olmuş, 500-dən artıq hava uçuşu, 40-dan artıq
hava döyüşü keçirmişdir.

Z.Seyidməmmədova 1945-ci ildə ordudan tərxis olundu.
Azərbaycan LKGİMK katibi, 1946-1952-ci illərdə Azərbaycan KP
MK-nın məsul işçisi, 1952-1975-ci illərdə Azərbaycan SSR İctimai
Təminat naziri, sonra Azərbaycanın Xarici Ölkələrlə Dostluq və
Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin sədrinin müavini
oldu. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 2, 6, 8-ci çağırış deputatı
seçildi, Lenin, 2-ci dərəcəli «Vətən müharibəsi», 2 «Qırmızı Əmək
bayrağı», 2 «Şərəf nişanı» ordenləri və medallarla təltif olundu. 

Z.Seyidməmmədova «Təyyarəçinin qeydləri» (Bakı, 1969 (rus
dilində) kitabının müəllifidir. (9, səh.328) Onun haqqında Nazim
Rza İsrafiloğlu «Züleyxa» (kinotriloqiə «Nebesnıebratğə») və
«Göylər Sonsuz birdənizdir» filmlərini çəkilmişdir.

Züleyxa orta məktəbi bitirib Əzizbəyov adına Neft-Kimya İns -
titutunun (indiki Neft və Sənaye İnstitutu-M.Ə.)- M.Ə) mədən
fakültəsinə daxil olur.Z.Seyidməmədova institutu bitirəndə yeddi
yüz saatadək uçuş keçirir, təlimatçı kimi 3 ilərzində 75 təyyarəçi, 80
paraşütçü hazırlayır. 1938-ci ilin  yayındaimtahanverərək Jukovksi
adına Hərbi-Hava Akademiyasına qəbul olunan ilk şturman qız  Zü-
leyxa Seyidməmmədova olur. (5)

Zülyexa xanım 1941-ci ilin sonunda yenicə yaradılmış 586-cı
qadın qırıcı aviapolkuna (polkun komandiri Tamara Kazarinova idi)
müavin və polkun şturmanı təyinedilir. Qızlar döyüşə hazırlaşmağa
başlayırlar, 1942-ci ilin qışı, yazı gecə-gündüz ciddi hərbi təlimlər
keçirlər. Nəhayət, Saratovun  düşmən aviasiyasının  hücumundan
qorumaq tapşırığını alırlar. Eyni zamanda, hərbi və sanitar qatar-
larının keşiyini çəkir, cəbhə xəttində və ölkə daxilində xüsusi
əhəmiyyətli təyyarələri müşayiət edirdilər. 

Müharibədən Azərbaycana aviasiya kapitanı kimi dönən
qəhrəman təyarəçinin qardaşları da ondan sonra döyüşə getdilər.
Yaralansalar da, salamat qayıtdılar.

Z.Seyidməmmədova 1999-cu ildə dünyasını dəyişib. Vəsiy -
yətinə əsasən Şüvəlanda ata-anasının yanında dəfn olunub. 2009-cu
ildə 90 illiyi təntənə ilə qeyd olunub.
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Bakıda təyyarəçilik kusund təhsil almış Leyla Ələsğər qızı
Məmmədbəyova ilk uçuşunu 1931-ci ildə həyata keçirdi, 1932-ci
ildə Moskvada Tuşino Mərkəzi uçuş məktəbində Qolovin, Mazuruk
və Alekseyevin yanında təlimlərini təkmilləşdiridi, «U-2» təy-
yarəsinin sirlərini öyrəndi. ŞərqinilktəyyarəçiqadınıolanL. Məm-
mədbəyovaMoskvauğrundadöyüşlərdəiştiraketdi. 

Müharibədən sonra həyatını təyyarəçilik peşəsinə həsr edən
Leyla altı uşağını böyüdüb başa çatdırdı, planer-paraşütçü klubunda
desançılar hazırladı, OADGYC Bakı komitəsində sədr müavini vəz-
ifəsində çalışdı.  

L.Məmmədbəyovanın böyük oğlu Firudun İkinci Dünya
müharibəsində, kiçik oğlu Xanlar Qarabağ döyüşlərində iştirak etdi.
Hər ikisi döyüş təyyəçisi olmuşdur.

L.Məmədbəyovanın xarakteri Mikayıl Müşfiqin “Əfşan”
(1933), S.Vurğunun “Leyla” (1935) əsərlərinin ilham qaynağı oldu.
“İsmət” filmi (rejissor Mikayıl Mikayılov) L.Məmmədbəyovaya
həsr edilmişdir. Nazim Rza İsrafiloğlunun 1995-ci ildə çəkdiyi Leyla
filmində cəsur təyyarəçinin həyat və fəaliyyəti işıqlandırılmış və film
Az.TV-də göstərilmişdir.  (5)

1915-ci ildə Bakının Əmircan kəndində anadan olan ilk azər-
baycanlı təyyarəç qadınlardan biri Sona Piri qızı Nuriyeva Zabrat
qəsəbəsində təyyarəçilik klubunda “U-2” təyyarəsinin sirlərini
öyrəndi. 1934-cü ildə Bakı təyyarəçilik məktəbini bitirən Sona
Poltava şəhəri yaxınlığındakı Bataysk təyyarəçilik məktəbində təlim
keçdi.

Müharibə başlayanda S. Nuriyeva “Duqlas-47” təyyarəsində
Moskva-Bakı və Bakı-İran xəttində işləyən «İL-2» sərnişin təy-
yarəsində işlədi.

S.Nuriyeva müharibə illərində arxa cəbhədə çalışdı, 1945-ci
ildə “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif  olundu.  Müharibədən sonra Al-
maniya, Çexoslovakiya, Yuqoslaviya, Macarıstan, Bolqarıstan,
Polşa, Rumıniya hava xəttində qulluq edən S.Nuriyeva 1949-1968-
ci illərdə Zabrat aeroportunda işlədi, 1969-cu ildə təqaüdə çıxdı. (3,
səh.24-25).
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20 yaşında „Lenin“ ordeninə, sonralar isə „Şərəf nişanı“ or-
deninə layiq görülən Sona Nuriyeva SSRİ Ali Sovetinə (1-ci və 2-ci
çağırış) deputat seçilmişdir. (6, №5)

Alfa Şirazi, hərbi həkim Sara İbrahimova, tibb bacıları Aliyyə
Rüstəmbəyova, B.Mircavadova, R.Əhmədova, Ş.Əsgərova, R.
Gözəlova və onlarla başqaları yüzlərlə yaralını ölümün pəncəsindən
aldılar.

Leninqradın qəhrəman müdafiəçiləri sırasında Güvanə Nuriye-
vanın adı hörmətlə çəkilir. Gəncəli qız Güvanə metallurq ixtisasına
yiyələnmişdi, zavodda polad əritdiyi zaman faciəli sürətdə həlak
oldu.

Züleyxa Rzayeva Sevastopol uğrunda döyüşlərdə canını qur-
ban verdi. Xerson uğrunda döyüşlərdə iştirak edən həkim Sara Mir-
nağızadə xatirələrində yazırdı ki, ağdamlı qız Əminə, Bakıdan
Dostuxanım, Ədilə qorxmazlıq və mərdlik nümunəsi gösətrərək
qəhrəmanlıqla həlak oldular.

Bakılı Şərqiyyə Ələkbərova ilk döyüş yoluna Novorossiysk -
dən başladı. Leytenant rütbəsinədək yüksələn kəşfiyyatçı azərbay-
canlı qızı „Döyüş xidmətlərinə görə“, „1941-1945-ci illərin Böyük
Vətən müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə“, „Qafqazın
müdafiəsinə görə“ medalları ilə təltif olundu. (3, səh.19)

Novorossiysk, Kabardinka, Tuapse, Taman uğrunda vuruş-
malarda cəsur qızlardan Dürrə Məmmədova, Səfiyyə Rüstəmbəy-
ova, Səkinə Məmmədova, Adilə Məmmədova, Lyudmila Kərimova,
Suzanna Salmanova, Naibə Həsənova, Suğra Paşayeva, Səkinə
Əliyevavə başqaları mərdlik nümunələri göstərdilər.        

Məmmədova Dürrə Abbas qızı1923-cü ildə Nuxada anadan
olmuşdur. 1940-cı ildə Bakı Əczaçılıq Texnikumunu bitirmişdir.
Müharibə başlayana qədər Nuxada 85 saylı aptekdə işləmiş, könüllü
cəbhəyə getmişdir. 

Novorossiysk şəhəri 43 nömrəli hərbi-dəniz donanmasının
sərəncamına göndərilən gənc Dürrə  sonralar  Novorossiysk  Hərbi-
Dəniz  donanmasının sanitar anbarına köçürüldü, tibb işçisi kimi 18-
ci ordunun Qara dəniz hərbi hissələrinin dərmanlarla, sarğı
ləvazimatları və tibbi avadanlıqlarla təchizi məsələləri ilə məşğul
oldu, yaralılara yardım göstərdi.
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D.A.Məmmədovanın döyüş şücaətləri «Qırmızı Ulduz» or-
deni, 13 medal və fəxri fərmanlarla qiymətləndirildi.

1948-ci ildə ordudan tərxis olunan D.Məmmədova tibb xid-
məti leytenantı rütbəsi aldı, 1949-1951-ci illərdə Leninqradda, 1951-
1961-ci illərdə Uzaq Şərqdə hospitallarda işlədi, 1961-ci ildən Baş
Apteklər İdarəsində çalışdı. 

1965-ci ildə Müharibə Veteranları Sovet Komitəsinin Bakı
şöbəsinin sədr müavini, 1978-ci ildən Respublika əhəmiyyətli fədri
pensiyaçı olan D.Məm mədova “Tibb xidməti əlaçısı”, “Azərbay-
canın əməkdar səhiyyə işçisi” adlarına layiq görüldü. Onun döyüş
yolu haqqında oçerk, şeir və povest yazıldı. D.A.Məm mədova gənc -
lərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində fəal iştirak etdi. 

Dürrə Abbas qızı Məmmədova 2010-cu ildə vəfat etmişdir.
Manafova Pakizə Yaqub qızı 1921-ci ildə Nuxada anadan ol-

muşdur. Nuxa Tibb Məktəbini bitirmişdir. 1941-ci ilin payızında or-
duya səfərbər olunan Pakizə Manafova yüzlərlə yaralını ölümdən
xilas etmiş, yeri gələndə əsgərlərlə yanaşı döyüşmüşdür.

P.Y.Manafova 1943-cü il fevral ayının 28-də Azov dənizi
sahilində gedən döyüşlər zamanı həlak oldu.

P.Manafovanın döyüş xidmətləri orden və medallarla qeyd
edilmişdir. Şəkidəki küçələrdən biri P.Manafovanın adını daşıyır.

1960-cı ildə general-leytenant Y. İ. İdilov «Biz Sevastopolu
qoruyuruq» xatirə kitabında yazırdı: «…Sanitar hissənin rəisi Mar-
manşteyn öz təsərrüfatının boşaldılmasına başlayır. Tibb bacıları və
sanitarlar tibb alətləri və sterilizə edilmiş materiallarla dolu qutuları
və yükləri daşıyırlar. Nəzərim ixtiyarsız olaraq iki qız fiquru
üzrərində dayanır. Ciddi donanma forması bu qızlara necə də yaraşır!
Gürcü Keto Xomereki və azərbaycanlı Əsmər Həsənova… Əsmər
arıqdır, incə sifətli, qarayanızdır». (3, səh. 27)

Həsənova Əsmər Əkbər qızı1920-ci ildə Nuxada anadan ol-
muşdur. İlk təhsilini şəhər 10 nömrəli məktəbdə almış, 1937-ci ildə
Nuxa Tibb Məktəbini bitirərək Ağdaş rayonunda əmək fəaliyyətinə
başlamışdır. 1939-cu ildə iş yerini Nuxa Mərkəzi Rayon Xəstəx-
anasına dəyişən gənc tibb bacısı Əsmər Həsənova 1941-ci il iyunun
22-də cəbhəyə gedir. Əsgəri xidmətə Kerçdə başlayan Ə.Həsənova
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həmin ilin avqustunda Sevastopola, 7-ci Hərbi-Dəniz briqadasına
feldşer göndəriiir.

Ə.Həsənova 1942-ci ilin sentyabrında döyüşlərin birində kon-
tuziya alır, müalicədən sonra Nuxadakı mərkəzi xəstəxanada tibb
bacısı kimi işə başlayır.

Ə.Ə.Həsənova döyüş xidmətlərinə görə orden və medallarla
təltif olunmuş 1990-cı ildə dünyasını dəyişmişdir. (3, səh. 28)

Məmmədova Lətafət Rəsul qızı1921-ci ildə Nuxada anadan
olmuş, 1939-cu ildə Nuxa Tibb Məktəbini bitirmişdir. Müharibə
başlayanda cəbhəyə könüllü gedən Lətafət Məmmədova feldşer kimi
fəaliyyət göstərir. Müharibədən sonra Respublika Daxili İşlər Nazir-
liyinin 4 nömrəli əmək-islah düşərgəsində işləyir, 1950-1952-ci il-
lərdə Bakı Ali Partiya Məktəbində təhsil alır, 1960-cı ilin may ayına
qədər Nuxa Şəhər Partiya Komitəsində təlimatçı işləyir.

L.Məmmədova 1963-cü ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İn-
stitutunu (indiki İqtisad Universiteti) bitirir.

L.R.Məmmədova orden və medallarla təltif olunmuşdur.
Manafova Ziynət Qaffar qızı 1923-cü ildə Nuxada dünyaya

gəlmişdir. 1938-ci ildə Nuxa Tibb Məktəbini bitirən Z.Manafova
rayonun Aşağı Şabalud kəndində əmək fəaliyyətinə başlamış,
müharibə başlayanda səfərbərliyə alınmışdır. 1941-1943-cü illərdə
döyüş cəbhələrində olan Z.Manafova iki dəfə ağır yaralanır, Kerç,
Novorossiysk, Kislovodsk və Qazax hospitallarında müalicə olunur.

Tibb leytenantı Z.Manafova “Qafqazın müdafiəsinə görə” və
“Almaniya üzərində qələbəyə görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Müharibədən sonra Z.Manafova müxtəlif vəzifələrdə işləyir,
lakin sevdiyi tibb bacısı peşəsindən ayrılmır. Beş övlad anası Ziynət
xanım Şəkinin ictimai həyatında fəal iştirak edir, gənclərin hamisi
olur.

Z.Manafova 2011-ci ildə dünyasını dəyişmişdir.
Qırmızı bayraqlı və II dərəcəli Suvorov ordenli 416-cı di-

viziyanın  qazandığı qələbələrdə kişilərlə yanaş Ədilə Abbasovanın,
Səkinə Bayramovanın, Nəzakə Yəhyayevanın, Şükufə Əsgərovanın,
Rəşidə Qasımzadənin, Zəhra Səlimovanın, Mina Hacıyevanın, Cən-
nət Kazımovanın, Səkinə Şəfiyevanın, Pakizə Manafovanın, Rübabə
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Rzayevanın, Mina Teymurovanın və onlarla başqalarının əməyi az
olmadı.Azərbaycanlı qızlar - Rübabə, Səkinə, Nəzavkət, Rəhimə,
Tahirə „Döyüş xidmətlərinə görə“, „Qafqazın müdafiəsinə
görə“medalları ilə təltif olundular.(1, “Cəbhədən məktublar”
qovluğu 9, səh. 165-170)

Azərbaycanlı  qadınlar Uzaq Şərq döyüşləridə iştirak etdilər.
Bakılı Təxzəxanım Əlizadə, şəkili qızlar Cəvahir Abbasova, Mü -
layim Cəfərova, bakılı Fəridə Vəzirova və başqaları kişilərlə çiyin-
çiyinə döyüşlərdə iştirak etdilər. 

Abbasova Cəvahir Rzaqulu qızı-1919-cu ildə Nuxada dünyaya
gəlmişdir. 1937-ci ildə Nuxa Tibb Məktəbini, 1942-ci ildə Azərbay-
can Dövlət Tibb İnstitutunu bitirmişdir. 1942-1946-cı illərdə ordu
sıralarında olan Cəvahir Abbasova Şimali Qafqazda, Şərqi Sibirdə
tibb sanitar batalyonlarında, səhra hospitallarında cərrah kimi
fəaliyyət göstərir.

1946-cı ilin iyul ayında hərbi xidmətdən kapitan rütbəsində
tərxis olunan C.Abbasova Nuxa Səhiyyə şöbəsində müxtəlif vəzi -
fələrdə işləyir, cərrahlıqla yanaşı nevropatoloq ixtisasına yiyələnir,
həm də Şəki Tibb məktəbində dərs deyir. Məqalələri çap olunur. 

C.Abbasova 1973-cü ildə “V.İ.Lenin adına Şəki ipək kombi-
natı fəhlələrinin mərkəzi və əsəb xəstəliklərinin klinikasına dair”
mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. 

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, “Səhiyyə əlaçısı”, “Yüksək dərəcəli
həkim” (1978) Cəvahir Abbasova bir çox orden və medallarla təltif
olunmuşdur.

Cəvahir Rzaqulu qızı Abbasova 2003-cü ildə dünyasını dəy-
işmişdir. (3, səh.113)

Arxa  cəbhədə. Müharibə illərində arxa cəbhənin işinin əsas
təşkilatçıları və icraçıları qadınlar idi. Müharibənin birinci dövründə
Azərbaycanın yüngül sənaye müəsisələri ordu üçün vacib olan 30
növ məhsul istehsalını mənimsədi.

Tikiş sənayesi şinel, yay geyimləri, qulaqlı papaqlar, pilotkalar,
yataq ağları və digər məhsullar hazırlamağa başladı. Kimya sənayesi
öz işini müharibə tələblərinə uyğun qurdu. Kimya zavodlarında
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yanğın əleyhinə geyim və inventarlar buraxdı, mühafizə paltarlarının
hopdurulması  prosesi mənimsənildi. 

Yeyinti sənayesi əvvəllər xaricdən gətirilən yeni növ preparat-
ların buraxılmasının mənimsəmişdi. Yerli xammaldan istifadə va-
sitəsilə tibbi preparatlar buraxılışı təşkil edildi. Bakının ət kombinatı
steril ampulalarla jelatin, aktivləşdirilmiş kömür, tonalbin və b.
preparatlar istehsal etdi.

Müharibə illərində  qadınlar sənaye sahələrində olduğu kimi
kənd təsərrüfatında da fədakarlıq nümunələri göstərdilır. Kolxoz və
sovxozlarda gənclər briqadalarının sayı artmağa başladı. 1942-ci ildə
kənd təsərrüfatında cəmi 1.230 gənclər briqadası olduğu halda,
1943-cü ildə bunların sayı 1.570-ə çatmışıdı.1942-ci ildə respub-
likamızda 1.230 manqa, 1943-cü ildə 2.825 manqa, 1945-ci ildə isə
3.165 manqa işləyirdi. (11, 1943, 10 oktyabr)

Azərbaycan xalqı öz şəxsi vəsaitini də əsirgəmədi. Əmək
hünəri göstərən əhalidən  respublianın müdafiə fonduna nəqd şəkildə
31. 756 min rubl köçürüldü ki, ondan da 16.456 min rublu, 30.765
min rubl dəyərində dövlət istiqrazı vərəqələri alındı ki, onların da
13.268 min rublu Bakı zəhmətkeşləri tərəfindən ödənilmişdi.
Müdafiə fonduna Azərbaycan 14. 872 qram qızıl, 985.943 qram
gümüş və s. təhvil verilmişdir.  (1,f .1. siy. 11, iş 5080, səh.26)

Qələbənin əldə edilməsində Azərbaycan mədəniyyət işçilə -
rinin, elm və mədəniyyət xadimlərinin, təhsil işçilərinin, kütləvi in-
formasiya vasitələri, mədəni-maarif müəssisələri və səhiyyə
təşkilatlarının, kino və teatr işçilərinin xüsusi payı var. 

Müharibə dövründə əsasını qadınlar təşkil edən kitabxana
işçiləri cəbhəyə kömək etmək, ordu hissələri və döyüşçülər üçün isti
paltar və başqa hədiyyələr toplayıb göndərmək işində fəal iştirak et-
dilər. 

Müharibə illərində bəstəkarlar və musiqi ifaçıları adamları
amansız mübarizəyə səsləyən və vətənpərvərlik mövzusunda yazılan
ilk əsərlər arxa vəön cəbhənin yaxın dostuna çevrildilər.

Müharibə illərində rəssamlardan F.Əbdurəhmanov və N.Fə-
tullayevlə birgə L.Kərimova da ordenlətəltif olundu.

Müharibə illərində M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət
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Dram Teatrında Mərziyə Davudova, Fatma Qədri kimi təsrübəli və
peşəkar sənət ustaları ilə yanaşı Hökumə Qurbanova, Barat Şəkin-
skaya, Leyla Bədirbəyli kimi gənclərdən ibarət bir yaradıcılıq
qüvvəsi çalışdı. 

Nəticə

Bəşəriyyət 1945-ci ilin 9 may gününü daim xatırlayır və
Qələbədən 70 ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq qələbənin əldə
edilməsində Azərbaycan xalqının göstərdiyi döyüş qəhrəmanlığı,
xalqımızın arxa cəbhədəki fədakar əmək rəşadəti, dünya xalqlarını
faşizm təcavüzündən xilas etmək üçün öz canlarını qurban vermiş
həmvətənlərimizin parlaq xatirəsi bu gün də qəlblərdə yaşayır.

Cəbhədə göstərdikləri cəsurluğa görə 176 mindən çox Azər-
baycan əsgəri orden və medallarla təltif olundu, 121 nəfər keçmiş
SSRİ dövlətinin ən ali hərbi mükafatı olan Sovet İttifaqı Qəhrəmanı
kimi yüksək ada layiq görüldülər  (13,səh.89). 30 əsgər «Şöhrət or-
deni»nin tam üç dərəcəsini, həmçinin Fransa, İtaliya və digər
dövlətlərin orden və medallarını aldılar. 

Azərbaycan xalqı öz keçmişi, xüsusi ilə müharibədəki iştirakı
dövrü ilə fəxr edir. Ona görə yox ki, Azərbaycan övladları ön cəb-
hədə qəhrəmanlıq göstərdi, arxa cəbhə zəhmətkeşləri ön cəbhəni
ərzaq məhsulları, yanacaq və digər məhsullarla, silah və sursatla
təmin etdi. Ən vacibi ona görə ki, ümummilli lider H.Əliyevin dediyi
kimi, müharibə illərində Azərbaycan xalqı göstərdi ki, bu ölkə…
dünya xalqları birliyində layiqli yer tutmağa hazırdır. 
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Yeni Azərbaycan Partiyası ümumxalq partiyasıdır
(1992-2005-ci illər)

New Azerbaıjan Party is a leading party that provide political
stability (in the period of 1992-2005)

НАП национальная партия
(1992-2005 гг)

Xülasə: Məqalə Yeni Azərbaycan partiyasının əsasının qoyul-
ması, fəaliyyətinə və onun Azərbaycan Respublikasının həyatında
rolundan bəhs edir. Partiyanın yaranma ərəfəsində baş verən hadisə -
lər də həmçini məqalədə öz əksini tapmışdır. Məqalədə YAP-ın I və
II qurultayları da işıqlandırılmışdır. Məqalənin məqsədi partiyanın
Azərbaycan Respublikasının sosial-siyasi həyatında rolunu tədqiq
etməkdir. Beləliklə, məqalədə belə bir nəticəyə gəlinmişdir ki, YAP
Heydər Əliyev irsinə əsaslanır və Azərbaycan Respublikasının
siyasi, iqtisadi, sosial həyatında mühüm rol oynayır. Tədqiqat rəsmi
sənəd və ədəbiyyatlara əsaslanaraq yazılmışdır. Tətbiqi əhəmiyyət:
ali məktəblərdə seminar və mühazirələr üçün istifadə oluna bilər.

Açar sözlər: Azərbaycan, Heydər Əliyev, Yeni Azərbaycan
Partiyası, I , II qurultay,  siyasi.

Abstract: The article is based on establishment of New Azer-
baijan Party, its activity and role in the life of Azeraijan Republic.
The actions were happned on the establishment eve are given in the
article too. The first and the second  congresses organized by NAP
are also enlighted. The main purpose of the research is to explore
the role of New Azerbaijan Party in the political - social life of the
Republic of Azerbaijan.  So the article comes to conclusion that New
Azerbaijan Party is based on Heyder Aiyev’s political heritage and
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plays an important role in the political, social and economic  life of
Azerbaijan Republic.The research was carried out on the basis of of-
ficial documents and literatures.Application of importance: can be
used in lectures and seminars at high education  institutions. 

Key words: Azerbaijan, Haydar Aliyev, New Azerbaijan
Party, I , II congress, political,

Резюме: Статья основана на создании НАП и ее деятель-
ности. Действия, которые произошли накануне создания при-
ведены в статье тоже.Основная цель исследования заключается
в изучении роли Азербайджанской партии Новое в политиче-
ской, социальной и экономической жизни Азербайджанской
Республики.Статье посвящено первый и второй конгресс, орга-
низованный НАП.Так статья приходит к выводу Азербайджан-
ской партии Новый основан на политическом наследии Гейдара
Алиева и играет важную роль в политической, социальной и
экономической жизни Азербайджанской Республики.

Проведенные исследования было на основе официальных
документов и литератур.

Важность применения: может использоваться в высших
учебных заведениях на лекциях и семинарах.

Ключевые слова:Азербайджан, Гейдар Алиев, Новая пар-
тия Азербайджана, I и II съезд, политическая,

Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi səhnəyə XX əsrin 90-cı il-
lərinin əvvəllərində ölkədə yaranmış mürəkkəb ictimai-siyasi şə rait -
də qədəm qoymuşdur. Bu illər ərzində tez-tez baş verən hakimiyyət
dəyişiklikləri və daxili siyasi qarşıdurmanın dərinləşməsi sayəsində
ölkədə böhranlı vəziyyət qorxulu həddə çatmış, dövlətçiliyin itiril -
məsi təhlükəsi yaranmışdı. AXC-Müsavat hakimiyyəti özünün
səriştəsizliyi ucbatından yaratdığı sosial-iqtisadi, siyasi və mənəvi-
psixoloji böhranın aradan qaldırılması yollarını axtarıb tapmaq
əvəzi nə sağlam təfəkkürə sığmayan əməllərə rəvac verməyə başladı.
Cəbhə hakimiyəti Azərbaycanda özünün zəngin dövlətçilik təcrübəs-
inə görə böyük nüfuzu olan Heydər Əliyevə qarşı siyasi repressiya
yolunu tutdu. 
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Heydər Əliyev o dövrü belə xatırlayırdı: “Hakimiyyəti ələ
keçirmək istəyən Xalq Cəbhəsi və Müsavat –onlar çox qorxu altında
idilər ki,Heydər Əliyev birdən Bakıda zühur edə bilər... Pənah
Hüseynov deyirdi ki, ...çox narahat idik..., çox diqqətlə nəzarət
edirdik ki, əgər Heydər Əliyev təyyarədə olsaydı, biz o təyyarənin
Bakıya enməsinə icazə verməyəcəydik.Həmin təyyarə ya Naxçıvana
qayıtmalı, ya Gəncəyə enməli idi [2, səh 9].

Cəmiyyət ümumxalq inamına malik olan və ilk növbədə milli
birliyə, vətəndaş həmrəyliyinə əsaslanaraq ölkəni böhrandan xilas
etməyə qadir olan yeni siyasi qüvvəyə ehtiyac duyurdu. Bu səbəbdən
də Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında yeni siyasi partiya yaratmaq
istəyi ilə 1992-ci ilin oktyabrında ziyalılar mətbuatda ona müraciət
ünvanladılar.

Sonralar Heydər Əliyev özü bu barədə belə deyirdi: “ Bax, bu
səpgidə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması məsələsi qaldı -
rıldı. Bu barədə çoxları gəlib mənə müraciət edirdi, günlərlə Naxçı-
vanda vaxt keçirirdilər, mənimlə danışıqlar aparırdılar, belə bir
partiyanın yaradılması üçün təkliflər verirdilər.

... Bu təklifi qəbul etmək üçün o vaxtlar imkan və şərait yox
idi.

... Lakin bu proseslər, eləcə də tək Bakıdan deyil, Azərbay-
canın bir çox şəhərlərindən, rayonlarından mənə, Naxçıvana ardı-
arası kəsilmədən gələn məktublar elə bir şəraitə gətirib çıxardı ki,
mən Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasına razılıq verdim.

...Xatirinizdədir, mənimlə uzun müddət danışıqlar aparandan
sonra Sirus Təbrizli böyük bir müraciət hazırladı və 91 nəfər Azər-
baycan ziyalısı imzaladı” [6].

Partiyanın təsis konfransı 21 noyabr 1992-ci ildə Naxçıvanda
keçirildi və Heydər Əliyev YAP-ın sədri seçildi. Konfransda Azər-
baycanın əksər rayonlarından cəmiyyətin bütün təbəqələrini təmsil
edən 550 nümayəndə iştirak edirdi. Beləliklə, Azərbaycanın ictimai-
siyasi səhnəsinə cəmiyyətdəki qüvvələr nisbətini və bundan sonra
ölkədə baş verəcək hadisələrin axarını köklü və konstruktiv surətdə
dəyişən partiya meydana çıxdı. Yeni Azərbaycan Partiyası qısa bir
müddətə geniş şöhrət qazanaraq cəmiyyətin bütün təbəqə və kate-
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qoriyalarından olan sağlam qüvvələri öz ətrafında birləşdirə bilmiş,
ümumxalq partiyası olmaq istiqamətində uğurlu addımlar atmışdı.

YAP-ın təsis konfransında qəbul etdiyi Proqramda Azərbay-
canın dövlət müstəqilliyini əldə etməsinə və bu hadisədən sonra
ölkədə gedən proseslərə dəqiq və prinsipial qiymət verilmişdir. YAP
özünün siyasi srategiyasının əsas istiqamətləri kimi “dövlət müs -
təqilliyinin” möhkəmləndirilməsi, respublikanın ərazi bütövlüyünün
təmin edilməsi, Qarabağ probleminin həlli, öz vətəndaşlarına firavan
həyat şəraiti yaratmaq” kimi çox məsul və mürəkkəb vəzifələri elan
etmişdir.

Heydər Əliyev partiyanın Proqram və Nizamnaməsinin işlənib
hazırlanmasına çox ciddi əhəmiyyət verirdi: “ Naxçıvana ardı-arası
kəsilmədən gələn məktublar elə bir şəraitə gətirib çıxardı ki, mən
Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər orqanlarının indi burada olan
üzvlərindən, bizim həmfikirlərimizvə dostlarımızdan xahuş etdim
ki, proqram, nizamnamə hazırlayıb gətrisinlər. Bir neçə layihə hazırl-
ndı, onları gətirdilər.

Lakin indi mən deməliyəm ki, Yeni Azərbaycan Partiysının
Proqramının da, Nizamnaməsinin də yazılması və hazırlanması işləri
ilə şəxsən məm özüm bilavasitə məşğul oldum.mən o vaxta qədər
də belə bir partiyanın yaranmasının zəruriliyini qəbul edirdim.
Amma özümün bu partiyada iştirakıma razı olduğu halda mən onun
hansı əsaslarla yaradılmaı üçün lazım bildiyim fikirlərimi söylədim,
ona görə də partiyanın həm proqramının, həm də nizamnaməsinin
yazılması ilə özüm məşğul oldum. Siz Proqram və Nizamnamə ilə
də yaxşı tanışsınız, bilirsiniz ki, o Proqram və Nizamnamə bir dövlət
yaradılması barədə sənədlərdir” [6]. 

Bütün siyasi partiyalar kimi Yeni Azərbaycan Partiyası da
özünün Proqram və Nizamnaməsinə uyğun olaraq siyasi-ideoloji və
təşkilati fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirdi. YAP yaranarkən
onun ölkənin siyasi sistemində aparıcı bir təşkilata çevriləcəyi,
ətrafında toplaşmış intellektual potensialın xalqımızın ümumilli
məsələlərinin həllində mühüm faktorlardan biri olacağı təkzibolun-
maz həqiqət idi. Məhz bu qənaətə gəlmək bir çox səsəblərlə bağlı
idi. Birinci, YAP-a Heydər Əliyevin rəhbərlik etməsi artıq partiyanın
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cəmiyyətdə siyasi nüfuzunu müəyyənləşdirirdi. İkinci, ölkəmizin
böyük nüfuza və hörmətə malik olan yüksək intellekt sahibləri YAP-
da toplaşmışdı. Üçüncü, partiya Azərbaycanın bütün regionlarını
təmsil edən sosial bazaya əsaslanırdı.

1993-cü ildə YAP-ın sədri Heydər Əliyevin prezident seçil -
məsi ilə partiyanın həyatında yeni dövrün əsası qoyulmuşdur. Par-
tiyanın statusu yeni şəraitə uyğun olaraq dəyişmiş, iqtidar partiyasına
çevrilərək ölkənin siyasi həyatında tutduğu mövqeyini möhkəm-
ləndirmiş, kütləvi siyasi qüvvəyə çevrilərək ictimai həyatın bütün
sahələrində tərəqqiyə nail olmaq məqsədilə yüksək fəallıq nümayiş
etdirmişdir.Heydər Əliyev bu barədə deyirdi: “ Bakıya gələndən
sonra Ali Sovetin sədri, sonra prezident seçildim. Bu vaxt ayrı-ayrı
partiyalarda bəzən elə fikir yarandı ki, bir dövlət başçısı kimi Heydər
Əliyev yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasını dəstəkləyəcəkdir, bu par-
tiyaya yol açacaqdır  və  Yeni Azərbaycan Partiyası hakim partiya
olacaqdır. Belə fikirlər Yeni Azərbaycan Partiyasının daxilində də
çox olub. Ancaq siz bilirsiniz ki, mən bir-iki dəfə mətbuat kon-
franslarında bəyanat verdim ki, mən Azərbaycanın dövlət başçılığına
Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyətinin nəticəsində yox, bütün
Azərbaycan xalqının  iradəsi ilə gəlmişəm” [6].

Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması ilə YAP-ın
inkişafının II mərhələsi başlayır. Həmin dövrdə YAP-ın qarşısında
bir tərəfdən müstəqil dövlət quruculuğu proseslərində yaxından işti-
rak etmək, digər tərəfdən iqtidar partiyası kimi cəmiyyətin siyasi sis-
temində özünün aparıcı mövqeyini qoruyub saxlamaq vəzifəsi
dayanırdı.

YAP I qurultayında hesabat məruzəsində bu barədə deyilirdi:
“ Partiya dərhal səfərbər oldu və öz sədri ilə birlikdə Azərbaycanın
xilası, onun dövlətçiliyinin qorunması və taleyüklü məsələlərinin
həlli sahəsində həyata keçirilən işlərə qoşuldu. Bu mərhələ həm
müstəqil Azərbaycan dövlətinin, həm də Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının tarixində əbədi həkk olunmuş cahanşümul, taleyüklü
məsələlərin həlli, dövlətçilyinin qurtuluşu, xalqımızın tərəqqisinin
başlanğıcı kimi yadda qalmışdır” [8 ].
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1995-ci ilin sonlarında Yeni Azərbaycan Partiyasının artıq
güclü siyasi təşkilat kimi formalaşması, parlament seçkilərində səs-
lərin əksər çoxluğunu qazanması və ölkəmizin ictimai-siyasi həya -
tında iqtidar partiyası kimi aparıcı yer tutması əsl reallıq idi. Heydər
Əliyevin siyasi baxışlarından və siyasi fəlsəfəsindən səmərəli şəkildə
bəhrələnməsi partiyanın böyük qələbələr qazanmasını şərtləndirirdi.

1995-ci ildən YAP-ın I qurultayına qədərki dövr partiyanın
inkişafının III mərhələsini təşkil edir. Həmin mərhələ də özünün xü-
susi cəhətləri ilə seçilir. Burada YAP-ın qarşısında iqtidar partiyası
kimi siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni sahələrin inkişafı üzrə elan et-
diyi prinsiplərin əsaslı şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək
vəzi fəsi dayandırdı. Azərbaycan demokratik prinsiplərin möhkəm -
ləndiyi, ölkəmizin dünya birliyinə sürətli inteqrasiyasının mövcud
olduğu, azad iqtisadi münasibətlərin formalaşdığı bu dövr partiyanın
həyatında da mühüm rol oynamışdır.

Yeni Azərbaycan Partiyasının  I qurultayı 1999-cu il 20-21
dekabr tarixlərində Bakı şəhərində keçirilmişdir. Heydər Əliyev Yeni
Azərbaycan Partiyasının 1995-1999-cu illərdəki fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirmişdir. O, partiyanın ildönümünə həsr edilmiş tədbir-
lərdə və YAP-ın I qurultayına hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin
1999-cu ilin sentyabr ayındakı iclasında çıxışı zamanı partiyanın
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmiş, eyni zamanda bu sahədə
mövcud olan çatışmamazlıqları göstərərək, onun gələcək fəaliyyət
istiqamətləri barəsində dəyərli tövsiyələr vermişdir. Bu qiymət -
ləndirmə və tövsiyələr partiya işinin canlanması istiqamətində böyük
stimul olmuşdur. 

Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının I qurultayında
partiyanın yaradılmasının tarixi əhəmiyyətini yüksək qiymət lən -
dirərək demişdir: “Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın həya -
tında ən güclü, ən böyük intellektual səviyyəyə malik, ən böyük
hörmətə malik olan siyasi partiyadır. Yeni Azərbaycan Partiyası
Azərbaycanın bu gününün partiyasıdır, Azərbaycanın sabahının par-
tiyasıdır, XXI əsrin partiyasıdır, üçüncü minilliyin partiyasıdır. Yeni
Azərbaycan Partiyası qurultayının bu qədər məzmunlu, mənalı,
mütəşəkkil və nikbin əhval-ruhiyyədə keçməsi partiyanın cəmiyyə-

182



Yeni Azərbaycan Partiyası ümumxalq partiyasıdır
(1992-2005-ci illər)

timizdə hörmətini daha da yüksəklərə qaldırır və qaldıracaqdır, Yeni
Azərbaycan Partiyasının ətrafında Azərbaycanın daha da çox vətən-
daşları toplaşacaqdır” [1, səh 65-66].

Heydər Əliyevin xalqımızın taleyüklü məsələləri barəsində
partiya qurultayındakı nitqi əslində ölkəmizdə fəaliyyət göstərən
bütün ictimai-siyasi qüvvələr üçün dəyərli, proqram xarakterli
çıxışdır. Onun çıxışından aydın olur ki, ümummilli strateji məsələlər
ayrı-ayrılıqda həll edilmir və onlar bir-biri ilə sıx bağlıdır.

Azərbaycan dövlətinin taleyüklü məsələləri daim Heydər
Əliyevin diqqət mərkəzində dayanmış və istənilən tarixi şəraitdə bu
görkəmli dövlət xadimi ümummilli problemlərə özünün prinsipial
münasibətini bildirmişdir. 1999-cu ildə Azərbaycanın 91 nəfər tanın-
mış ziyalısının müraciətinə cavabında ölkəmizin bütün problem-
lərinə toxunulmuş və onların həlli yolları göstərilmişdir. Heydər
Əliyev həmin müraciətdə Azərbaycanın müharibə vəziyyətindən çıx-
ması və Dağlıq Qarabağ probleminin tezlikcə həll olunması, Azər-
baycanın müstəqil dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi, respublikamızın
parçalanmasına yönəldilmiş meyllərin qarşısının alınması məsələ -
lərini ön plana çəkmişdir [2].

YAP-ın I qurultayının tarixi əhəmiyyətini artıran mühüm amil-
lərdən biri də siyasi varisliyin təmin olunması istiqamətində atılan
addım oldu. Cənab İlham Əliyevin partiya sədrinin müavini postuna
gətirilməsi haqqında qərar bu prosesə yeni ruh və müasirlik gətirdi.
I qurultaydan sonra ölkədə yeni yeni bir mərhələ başladı və cəmi bir
il sonra-2000-ci ilin noyabr ayının 12-də keçirilən parlamnet seçki -
lərində cənab İlham Əliyevlə YAP-ın bəzi üzvləri parlamentdəki yer-
lərin çoxunu əldə etdilər.  Bu isə I qurultayın qərarlarının praq matik
siyasi düşüncənin nəticəsi olduğunu söyləməyə əsas verdi. Cənab
İlham Əliyevin sonradan partiya sədrinin birinci müavini seçilməsi
ilk qurultayın qəbul etdiyi qərarların uğurlu nəticəsinin bariz göstəri-
cisi idi.

Yeni Azərbaycan Partiyasının 2001-ci il noyabr ayının 21-də
keçirilən II qurultayı da partiyanın tarixində ən əlamətdar hadisə -
lərdən biri kimi xatırlanır. Həmin qurultayda partiyanın Sədri, ümu-
milli liderimiz Heydər Əliyev görülən işlərə yekun vuraraq deyirdi:
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“Biz bu gün qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycanda yeni bir
sistem yaranıbdır. Dünya standartlarına yaxınlaşan, dünya standart-
larına çatmağa çalışan hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət yaranıb-
dır. Onu yaradan Azərbaycanın iqtidarıdır, onun prezidentidir, Yeni
Azərbaycan Partiyasıdır”. Qurultayda YAP-ın nizamnaməsində
müəyyən dəyişikliklərin edilməsi qərara alınmışdır. Qurultay öz qət-
naməsində yeni, müstəqil Azərbaycan uğrunda ideyasının faktiki
olaraq gerçəkləşdiyini və müstəqilliyinin əbədiliyini, dönməzliyini,
sarsılmazlığını təmin etmişdir.Yeni Azərbaycan Partiyası qurultay-
dan sonrakı dövr üçün irəli sürdüyü yeni strategiya ilə xalqın firavan
həyatı və sosial rifahı ideyası uğrunda mübarizə aparmışdır. Qurul-
tayda həmçinin, yeni dövr üçün partiyanın qarşısında duran başlıca
vəzifələr müəyyən edilmişdir.Ulu öndərimizin həyata keçirdiyi isla -
hatlarla dəstək vermək, bu siyasətdə fəal iştirak etmək hər bir partiya
üzvünün qarşısında başlıca vəzifələrdən biri kimi müəyyənləş -
dirilmişdir.

Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının II qurultayındakı
çıxışında demokratiya məsələsinə, siyasi fəaliyyət və sivil iqtidar-
müxalifət münasibətlərinə bir daha toxundu.Heydər Əliyev deyirdi:”
Azərbaycanda biz hakimiyyətə gələndən insanlar üçün tam azadlıq,
sərbəstlik, o cümlədən söz azadlığı, mətbuat azadlığı Konstitusiya
ilə təmin olunubdur. Biz də bunu əməli surətdə yerinə yetiririk. Azər-
baycan cəmiyyətində müxtəlif qüvvələr vardır. Bizim partiyaya,
bizim iqtidara müxalifətdə olan partiyalara, yaxud qüvvələr var.Buna
da təəccüb etmək lazım deyildir. Demokratik dövlətdə hamı bir cür
ola bilməz. Hamı eyni fikirdə ola bilməz [9].

Yeni Azərbaycan Partiyasının iştirakı ilə Heydər Əliyevin
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi yolunda apardığı uğurlu siya -
sətin əsas istiqamətlərindən biri də dövlətin milli təhlükəsizliyinin
və ərazi bütövlüyünün təmin olunması sahəsində kompleks tədbir-
lərin görülməsidir. Əslində, ölkənin hərbi qüvvələrinin yaradılması
dövlətçiliyin əsas atributu və qarantı hesab olunsa da, təəssüf ki,
SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirməyə
müvvəfəq olmuş qüvvələrin səbatsız siyasəti nəticəsində bu amil
Azərbaycanın dövlətçiliyi üçün qarantiya deyil, təhlükəyə çevril -
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mişdi. Ordu quruculuğunda və ölkənin milli təhlükəsizlik sisteminin
formalaşdırılmasında yol verilən ciddi səhvlər son nəticədə ölkədə
qanunsuz hərbi birləşmələrin timsalında vətəndaş müharibəsinin
subyektlərinin meydana çıxmasına səbəb olmuşdu. Ordunun
siyasiləşməsi, dövlətçilik prinsiplərinə əsasən deyil, şəxsi siyasi
maraqlara nəzərən formalaşdırılması sonda Azərbaycnın müstəqilliyi
üçün ciddi təhlükə yaratmışdı. Yalnız Heydər Əliyev hakimiyyətə
gəldikdən sonra bu tendensiyaya qarşı ciddi mübarizə apardı və son
nəticədə dövlətin milli təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlüyünün təmi-
natçısı funksiyasını yerinə yetirən sabit, güclü silahlı qüvvələrin
yaradılmasına nail oldu [5, səh.272].

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərqərar olması, geniş və
çoxşaxəli islahatların həyata keçirilməsi , ümumilli lider Heydər
Əliyevin müəyyən müəyyən etdiyi siyasi xəttin ardıcıl olaraq davam
etdirilməsi yolunda YAP-ın özünəməxsus yeri və rolu vardır. Yaran -
dığı vaxtdan YAP dövlətçilik mövqeyində dayanmış və bu gün par-
tiyanın Sədri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında bu istiqamətdə fəaliyyətini qətiyyətlə
davam etdirir. Partiyanın keçdiyi tarixi yoldan danışarkən YAP Sədri,
Prezident İlham Əliyev demişdir. “Partiyanın çox böyük tarixi var,
partiya ulu öndər Heydər Əliyevin tərəfindən çox çətin, ağır şəraitdə
yaranmışdır. Ondan sonra partiyanın bütün fəaliyyəti Azərbaycan
xalqına xidmət etməkdən ibarət olmuşdur. Bizim partiyamız müxa -
lifətdə yaranmışdır. Yəni biz ilk fəaliyyətimizi müxalifət partiya kimi
olaraq başlamışıq. Ancaq buna baxmayaraq, azərbaycanın qarşısında
duran bütün çətin vəzifələrin həlli işində bizim partiyamız çox fəal
iştirak etmişdir. Bu bir daha onu göstərir ki, Yeni Azərbaycan Par-
tiyası Azərbaycan dövlətçiliyini möhkəmləndirən və Azərbaycan
dövlətçliyini ən uca tutan partiyadır” [7, səh.260].

Partiyamız daim yeniləşən, mütərəqqi fikirli gəncləri öz
ətrafında birləşdirən siyasi qurumdur. Hazırd dövlətin gənclər
siyasəti mühüm əhəmiyyət kəsb edən aktual problemdir.Çünki gənc -
lik bizim sabahımızı, gələcəyimizi təmin edən qüvvədir. YAP-ın
fəaliyyətində gənclərin yeri, mövqeyi yüksək qiymətləndirilir. Ona
görə də ölkədə gənclər siyasətinin düzgün strategiya və taktikasının
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müəyyənləşdirilməsi prinsipial əhəmiyyət daşıyır. Bu gün tam əmin-
liklə deyirəm ki. Azərbaycanın siyası həyatında heydər Əliyev mək-
təbinin yetirməsi, müstəqilliyimizin və demokratiyanın qarantı olan
yeni təfəkkürlü gənclik gəlir.YAP-da yeni qüvvələrin və istedadlı
gənclərin fəaliyyət göstərməsi, öz istedadlarını nümayiş etdirməsi
üçün münbit zəmin yaradılmışdır. Yenilik duyğusunu, siyasi dəyər-
lərin zamanla həmahəng səslənməsi vaxtında qiymətləndirmək
bacarığına malik gənc YAP-çılar hüquqi dövlət quruculuğu, sosial-
yönümlü bazar iqtisadiyyatı,demokratik institutların təkmil-
ləşdirilməsi  və inkişafı kimi siyasi prinsiplərə üstünlük verirlər.

Yeni Azərbaycan Partiyası özünün qısa tarixində bütün çətin-
liklərə sinə gərərək qalib gəlməyi bacardığını əyani surətdə sübut
edib.Milli müstəqillik, milli dövlətçilik, vətənpərvərlik, tarixi və
milli ənənələrə sədaqət ideyaları ətrafında birləşən YAP üzvləri yük-
sək fəallıq, ibrətamiz siyasi prinsipiallıq və mübarizlik nümayiş
etdir məyə qadirdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının proqram və
məram naməsində üç əsas prinsip-real tarixi mərhələnin tələblərinə
uyğun olaraq sivilizasiyalı, hüquqi və demokratik dövlət qurmaq,
xalqın milli mədəni , mənəvi irsinə, maarifçiliyə, ağıllı varisliyə
əsaslanan ümumbəşəri dəyərlər təməlində yaradacağı təkamül yolu -
nu inkişaf etdirmək və əsas mövqelər üzrə razılıq əldə etmək, bütün
ictimai təşkilat və partiyalarla fəal əməkdaşlıq etmək aydın şəkildə
öz əksini tapmışdır [3,səh 137]. 

Bu gün Azərbaycan regional və beynəlxalq münasibətlər sis-
teminə elə bir şəkildə ehtiva olunmuşdur ki, əhəmiyyət kəsb edən
bütün proselərə sirayət edə bilmək gücünə malikdir.Yeni Azərbaycan
Partiyasının proqramında göstərilən hüquqi, demokratik, dünyəvi
dövlətin qurulması üçün hüquqi bazanın hazırlanması Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan Respublikasının Kostitut-
siyasının hazırlanması işinə rəhbərlik etməklə kamil, bu günə və
gələcəyə ünvanlanmış mühüm bir sənədi ümumxalq səsverməsinə
çıxarmaq və qəbul edilməsinə nail olmaq Heydər Əliyevin müstəsna
xidmətidir. Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin yolunu uğurla
davam etdirən Yeni azərbaycan Partiyasının Sədri və ölkə Prezidenti
İlham Əliyev sabit və sosial yönümlü iqtisadiyyatın sürətli inkişafını
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(1992-2005-ci illər)

təmin etmiş, bir çox iqtisadi göstəricilər üzrə Azərbaycan dünyada
birinci yerə çıxmışdır.

Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın müasir tarixində
böyük bir fenomenidir. Bir daha demək istəyirəm ki, çətin şəraitdə,
təzyiqlərlə,  hədə- qorxularla üzləşərək, bütün məhrumiyyətlərlə
üzləşərək, həm partiya üçün, həm də partiya fəalları, həm də ölkə
üçün demək olar, ən ağır dönəmdə yaranan bu partiya möhkəmləndi,
gücləndi və bu gün  bölgədə onun analoqu yoxdur.   Yeni Azərbaycan
Partiyası ictimai-siyasi fəaliyyətində vətəndaş həmrəyliyinə, konst -
ruktiv əməkdaşlığa həmişə üstünlük vermiş, ümumxalq, ümum -
dövlət mənafelərinə xidmət edən siyasi partiya və ictimai qurumlarla
əlaqələrin genişlənməsinə çalışmışdır.

Yeni Azərbaycan Partiyası öz fəaliyyətiilə sübut etmişdir ki,
o, ölkəmizin taleyüklü problemlərinin həllində ən düzgün mövqe
tutmağa, dövlətçiliyimizi və müstəqilliyimizi qorumağa xidmət
göstərməyə qadir olan ən mütəşşəkil siyasi qüvvədir.

Bu gün xalqımızın və partiyamızın qarşısında yeni vəzifələr
dayanır.Bu vəzifələrin ən başlıcası Heydər Əliyevin qurduğu
müstəqil Azərbaycanı daha da inkişaf etdirmək, onu bölgənin və
dünyanın ən güclü, qüdrətli zəngin Azərbaycan uğrunda mübarizə
olmalıdır. 

İlham Əliyev hazırda Heydər Əliyev siyasi kursunun ən layiqli
davamçısı kimi artıq bütün dünyada ağıllı, uzaqgörən və praqmatik
siyasətçi kimi tanınır. YAP-ın I qurultayında ölkə prezidenti İlham
Əliyev demişdir: “ Heç kəsə sirr deyil ki, YAP Heydər Əliyevin
sayəsində yaranmış, onun şəxsiyyəti ətrafında birləşmişdir və məhz
bu amil YAP-ın təşəkkül tapmasında və inkişafında, ölkənin aparıcı
siyasi qüvvəsinə çevrilməsində həlledici rol oynayır. YAP-ın gücü
nədədir? Mən bu suala qısaca olaraq belə cavab verədim: YAP-ın
gücü ilk növbədə onun əvəzsiz lideri Heydər Əliyevdir”. 

YAP-III qurultayı 2005-ci ilin mart ayının 26-da Bakı şəhə -
rində keçirilmişdir. Qurultayda Azərbaycan Respublikasının
Preziden ti, YAP-ın I müavini İlham Əliyev partiyanın sədri se çil -
di.YAP-ın III qurultayı yeni mərhələdə partiyanın qarşısında duran
vəzifələri və prioritet istiqamətləri müəyyən etmiş, gələcək fəa -
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liyyətlə bağlı bir sıra mühüm qərarlar qəbul etmişdir. Partiya Sərdi
İlham Əliyev qurultayda geniş məruzə ilə çıxış etmiş, dünyada və
ölkədə baş verən ictimai-siyasi proseslərin dərin və hərtərəfli təh-
linini verməklə yanaşı partiya həyatının əsas istiqamətlərini
müəyyən etmişdir. YAP-ın III qurultayında prezident İlham Əliyev
partiya üzvlərinə xitabən demişdir: “ Heydər Əliyevin siyasəti yaşa-
malıdır. Bu, zamanın tələbidir. Bu, yeganə siyasətdir ki, Azərbaycanı
daha da gücləndirəcək, azərbaycan xalqının həyat səviyyəsinin
yaxşılaşmasına xidmət edəcəkdir” [10, səh 7].

Göründüyü kimi , yeni dövr dünya siyasətinin görkəmli lider-
lərindən biri kimi böyük imic qazanmış cənab İlham Əliyevin rəh-
bərliyi ilə hazırda Müstəqil Azərbaycan dövləti də, Yeni Azərbaycan
Partiyası da xalqımızı yeni zirvələrə aparır.
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Erməni-Türk münasibətləri və soyqırım siyasəti

Armenian-Turkish relations and the policy of genocide 

Армянско-турецкие отношения и политика геноцида

Xülasə: Türklərdən fərqli olaraq, ermənilər həmişə təcavüzkar
və xain mövqedə olmuşlar. Erməni soyqırımı məsələsi XIX əsrin so-
nundan saxta bir mövzu kimi ortaya çıxmağa başlamışdır. Bu hadisə
İmperialist dövlətlərə saxta planlarını həyata keçirmək üçün şans
yaratmışdır. Tarixi dəlillər sübut edir ki, həqiqi soyqırım erməni
təca vüzkarları tərəfindən azərbaycanlılara və türklərə qarşı törə -
dilmişdir. 

Açar sözlər: Erməni soyqırımı, işğalçılıq, saxtakarlıq. 
Abstract: Armenians against Turks were always aggressive

and treacherous position. The question of the Armenian genocide
was excluded from the end of the XIX century, the artificial field.
And this event give a chance that Imperialist states contributed to
the realization of insidious plans. Historical evidence suggests that
the real genocide committed by Armenian aggressors against Azer-
baijanis and Turks is.

Key words: Armenian genocide, aggressive, forgers
Резюме: Армяне против турок всегда были агрессивным

и предательским положением. Вопрос геноцида армян был
исклю чен из конца XIX веков, искусственной области. И это
собы тие дает шанс, что Империалистические государства
способ ствовали реализации коварных планов. Исторические
данные свидетельствуют, что реальный геноцид, совершенный
армянскими агрессорами против азербайджанцев и турок.
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“Erməni məsələsi” XIX əsrin sonlarından etibarən süni şəkildə
meydana çıxarılan, imperialist dövlətlərin məkrli planlarının real-
laşmasına şərait yaradan amil qismində istifadə olunur. Ermənilər
isə hər zamankı kimi bu məsələdə könüllü şəkildə vasitə rolunu oy-
namaqla öz məkrli niyyətlərinin gerçəkləşməsinə can atırdılar. Bu
“xəstə ideya” uğrunda çarpışmalardan Yaxın Şərqdə, Anadoluda və
Qafqazda insanlar əsrlərlə əziyyət çəkmiş və hələ də yeni-yeni zülm-
lərə düçar olmaqdadırlar. Beləliklə, “Erməni məsələsi”nin əsas kom-
ponentləri olaraq bunları götürmək olar: terrorçuluq, soyqırım və
deportasiya, qonşu xalqların mədəniyyət və nailiyyətlərini özünün -
küləşdirmək, qonşuların torpaqlarını zəbt edib əhalisini isə qırğına
məruz qoymaq, paxıllıq və məkrlilik, saxtakarlıq, yalançılıq, ta-
lançılıq, qərəzçilik və oğurluq, eqoizm”. Lakin ermənilər özlərini
dünyaya “əzilən xalq” kimi göstərməyə çalışaraq “Anadoluya hökm-
ranlıq haqlarının türklər tərəfindən qəsb olunduğu” fikrini yayırlar
[3, 37]. 

1877-1878-ci illər Rusiya-Osmanlı müharibəsindən sonra
Rusiya və bir sıra Avropa dövlətlərinin iştirakı ilə Berlində imza-
lanan müqavilənin şərtlərindən biri Şərqi Anadoluda ermənilərə
muxtariyyətin verilməsi idi. Bu, təbii ki, türklərə qarşı olan nifrət və
qərəzin nəticəsi idi. I Dünya müharibəsi illərində Osmanlı dövlətini
parçalayaraq aralarında bölüşdürmək məqsədi güdən imperialist gü-
clər prosesi sürətləndirmək məqsədilə erməniləri onlar üçün dövlət
qurulacağı vədi ilə şirnikləndirdilər. Osmanlı ordusu bir tərəfdən
cəbhədə Rusiya ordusu və ona qoşulan erməni xəyanətkarlarına qarşı
savaşarkən, digər tərəfdən bir çox türk kəndlərini yerlə-yeksan edən,
əhalisini qətlə yetirən, orduya ləvazimat aparan karvanlara hücum
edən erməni silahlı quldur dəstələri ilə mübarizə aparmalı idi.
Dövlətin cinayətkarlara qarşı gördüyü tədbirlər isə beynəlxalq aləmə
“ermənilərin qətlə yetirilməsi”, “təzyiqlərə məruz qalması” kimi
təqdim olunur, bununla da “erməni məsələsi” süni olaraq qabar -
dılırdı. Bu işdə erməni kilsələri xüsusi fəallıq nümayiş etdirərək, həm
ideoloji təbliğat mərkəzi, həm də cəbbəxana rolunu icra edirdi [4,
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124]. 1880-ci illərdən başlayaraq, Şərqi Anadoluda erməni komi -
tələri qurulmağa başlayır. Osmanlı sərhədlərindən kənarda erməni
terrorçu təşkilatları quruldu. Belə ki, 1887-ci ildə Cenevrədə
“Hnçak”, 1890-cı ildə Tiflisdə daşnak komitələri yaradıldı. Bu ter-
rorçu təşkilatlar “Anadolu torpaqlarının və Osmanlı ermənilərinin
xilas edilməsi” vəzifəsini qarşılarına məqsəd qoymuşdular. Erməni -
lərin ilk üsyanı 1890-cı ildə Ərzurumda gerçəkləşdi. Bunun ardınca,
həmin il Qumqapı nümayişi, 1892-93-cü illərdə Kayseri, Yozqat,
Çorum və Merzifon hadisələri, 1894-cü ildə Sasum üsyanı, Zeytun
üsyanı, 1896-cı ildə Van üsyanı, 1903-cü ildə ikinci Samsun üsyanı,
1909-cu ildə Adana üsyanı sıralandı. Təkcə 1895-ci il ərzində Os-
manlı imperiyasının Anadolu bölgəsinin 24 mühüm şəhərində
mütəşəkkil olaraq eyni vaxtda və bəzən bir-birinin ardınca “Hnçak”
və digər erməni komitələri üsyanlar və iğtişaşlar həyata keçirdilər.
1895-ci ilin iyulunda İstanbulda hnçakçılar müsəlman uşaqların ox-
uduğu məktəbi, 30 evi, 20 dükanı, avqust ayında Amasiyada 58 evi,
165 dükanı yandırdılar. Mənbələrə görə, təkcə 1895-ci ildə öldü -
rülənlərin sayı 10617 nəfər olub. Üsyan adlandırılmasına bax ma -
yaraq, ermənilərin türklərə qarşı törətdikləri əməllər faktiki olaraq
soyqırımı idi. 1895-1896-cı illərin Zeytun qırğınında iştirak edən bir
erməni gündəliyində qeyd edir: “Üsyan ərzində türklər 13 min əsgər,
onlarla bərabər 20 min dinc insan itirdilər, biz isə 125 nəfəri itirdik”.

Ermənilərin özbaşınalığı o səviyyəyə çatmışdı ki, hətta 1905-
ci ildə Sultan Əbdülhəmidə qarşı da sui-qəsd törətmişdilər. Erməni
komitələri bəzi hallarda erməni əhalinin özünə zülm edərək, yaxud
onların qaniçən əməllərinə qarşı çıxan erməniləri qətlə yetirərək,
daha sonra günahı türklərin üzərinə atmağa çalışırdılar. I Dünya
müharibəsi illərində, “Böyük Ermənistan” xülyası ilə Osmanlı
dövlətinə xəyanət edərək düşmən cəbhəsinə qoşulan ermənilərin
özbaşınalığı daha da artdı. 1915-ci ildə rus orduları Şərqi Anadoluya
daxil olması ilə erməni silahlı dəstələri Van, Bitlis, Ərzurum, Ərzin -
can, Qars və bir çox başqa vilayətlərdə amansız qırğınlar törətdilər.
Ermənilərin həmin dövrdə Anadoluda bir milyondan artıq türkü qətlə
yetirməsinə baxmayaraq, Osmanlı rəhbərliyi xəyanətkar quldurlara
qarşı sərt cəzalandırma üsullarına əl atmadı. Əvvəlcə, 1915-ci il
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aprelin 24-də ölkədə qarışıqlıq yaradan, erməniləri silahlandıraraq,
türklərin yaşadığı kəndləri məhv etməyə yönəldən erməni komitə -
lərinin fəaliyyəti dayandırıldı. Dövlət əleyhinə fəaliyyətdə ittiham
olunan komitələrin 2345 nəfər rəhbəri və fəal üzvü həbs olundu.
Göründüyü kimi, ermənilərin bütün dünyaya car çəkərək qondarma
“erməni soyqırımı”nı anma günü kimi qeyd etdikləri 24 aprel tarixi,
əslində, dövlətə xəyanət edən, dinc əhaliyə qarşı ağlasığmaz vəhşi-
liklər törədən erməni komitələrinin aparıcı şəxslərinin həbs olunduğu
gündür. Bu tarixin, hətta ermənilərin “soyqırımı” kimi təbliğ etdiyi
köçürülmə tədbiri ilə də birbaşa əlaqəsi yoxdur. [3, 110].

Osmanlı hökuməti 27 may 1915-ci ildə onların müharibə
zonasından uzaq ərazilərə - Anadolunun içərilərinə, eləcədə, Suri -
yaya köçürülməsini nəzərdə tutan qərar qəbul etdi. Qanunda qoyulan
şərtlər və tələblər Osmanlı dövlətinin xəyanətkar topluma münasi-
bətdə humanist mövqeyini gözlər önünə sərir. 27 may 1915-ci il
tarix li “Təhcir” (“Köç”) qanunu ilə nəzərdə tutulmuşdu: 1) Köçürül -
məsi lazım bilinənlər gedəcəkləri yerlərə qədər təhlükəsiz şəkildə
aparılacaqdır; 2) Yollarda onların rahatlıqları, can və mal təhlükəsi-
zlikləri təmin olunacaqdır; 3) Getdikləri yerlərdə tam yerləşdi ril -
mələrinə qədər özlərini köçkün ödənişindən, güzəranlarını və
yeyib-içməklərini təmin etmək üçün hər cür yardım ediləcəkdir; 4)
Maddi vəziyyətlərinə uyğun olaraq onlar mal və ərazi ilə təmin ol-
unacaqlar; 5) Hökumət tərəfindən ev tikiləcəkdir; və s. Qərarın Os-
manlı dövlətinin olduqca çətin vəziyyətdə olduğu bir vaxtda qəbul
edilməsinə baxmayaraq, hökumət böyük miqdarda xərc tələb edən
bu tədbirləri sistemli şəkildə həyata keçirdi. Lakin ermənilər həmin
dövrdən bu hadisəni “soyqırımı” kimi qələmə verməyə başladılar. 

Tarixi faktlar onu göstərir ki, əsl soyqırımını məhz ermənilər
törədiblər. Bəlli olduğu kimi, ermənilər 1905-1907-ci illərin kütləvi
qətliamlarından sonra 1918-ci ildə böyük miqyasda qırğınlar həyata
keçiriblər. 1917-ci il dekabrın 18-də imzalanmış Ərzincan müqavi -
ləsinə görə, Anadoludan qayıdan rus qoşunlarının tərkibində
Türkiyəyə qarşı vuruşan erməni hərbi birləşmələrinin 5000 əsgəri
Bakıya gəlib. Tarixçilərin qənaətinə görə, bolşevik hökumətinin ayır -
dığı 5000 tüfəng də Bakıya yerləşdirilən erməni hərbçilərinə verilib. 
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Erməni-Türk münasibətləri və soyqırım siyasəti

Bu hərbi qüvvələr məhz azərbaycanlıların soyqırıma məruz
qalmasına yönəlmişdi [1,98] Beləliklə, 1918-ci il martın 24-də
Şaumyanın başçılığı ilə azərbaycanlılara qarşı başlanmış soyqırımı
bir neçə gün davam edib. Erməni daşnak-bolşevik hərbi birləşmələri
Şamaxını işğal etdikdən sonra Quba qəzasında da azərbaycanlıların
soyqırımına başlayıb. Yeri gəlmişkən, Qubada baş vermiş soyqı -
rımını təsdiq edən ən tutarlı faktlardan biri də rayonda aşkarlanmış
kütləvi məzarlıqdır. Faktlar sübut edir ki, 1918-ci ilin ilk aylarından
Quba qəzasında müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirilən qırğınları
faciə adlandırmaq vəhşiliklərin mahiyyətini tam açmır. Minlərlə in-
sanın, dinc əhalinin, qadınların, uşaqların və qocaların əzab və
işgəncə ilə qətlə yetirilməsi dəhşətli və ağlasığmaz bir hadisə idi.
Tarixçilərin də qeyd etdikləri kimi, 1918-ci ildə mart soyqırımının
həyata keçirilməsi sırf siyasi məqsədlərə xidmət edirdi. Bu qırğın-
ların əsas məqsədi Quba qəzasında da müsəlman əhalisini məhv
edərək erməni idarəçiliyinə nail olmaqdan ibarət idi. Bolşevik re-
jiminə rəhbərlik edən Şaumyan Cənubi Qafqazda “Böyük Er-
mənistan” dövləti yaratmaq üçün bütün imkanlarını işə salmışdı.
Erməni daşnak qüvvələri bolşeviklərin köməyi ilə Quba qəzasında
üç dəfə qırğın törədiblər. Təbii ki, bu qırğınlar təkcə Şamaxı və Quba
ilə tamamlanmayıb. Soyqırımı Azərbaycanın bütün bölgələrini əhatə
edib. Hətta Cənubi Azərbaycanda 150 min nəfər, təkcə Urmiya
şəhərində 10 min nəfər qətlə yetirilib. Ermənilər həmin dövrdə Şa-
maxının 75 kəndi, Qubanın 122 kəndi, Zəngəzurun 115 kəndi er-
mənilər tərəfindən tamamilə məhv edilib, Azərbaycan ərazisində 700
min nəfər soyqırımına məruz qalıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
tərəfindən yaradılmış Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının açıqladığı
rəqəmlərə görə, həmin hadisələr zamanı təkcə Bakıda 12 min
nəfərdən artıq azərbaycanlı qətlə yetirilib. Başqa mənbələrdə isə bu
rəqəmin 25-30 min olduğu qeyd olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır
ki, azərbaycanlıların ermənilər və onların havadarları tərəfindən
qətlə yetirilməsi, soyqırımına məruz qalması sonrakı dövrlərdə də
davam edib. 1920-ci ilin may ayından 1921-ci ilin noyabrına qədər
Azərbaycanda ermənilər tərəfindən 48 min nəfər qətlə yetirilib.
1930-cu illərə də diqqət yetirsək görərik ki, bolşevik hökuməti
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tərəfindən müxtəlif repressiyalar adı altında xalqımız soyqırımına
məruz qalıb. Qeyd edək ki, xalqımıza qarşı soyqırımlar törədən mən-
fur qonşularımız öz çirkin niyyətlərini reallaşdırmaq üçün istənilən
fürsətdən yararlanmağa çalışıblar. Bu istiqamətdə növbəti addım
ötən əsrin 60-cı illərində atılıb. Belə ki, 1960-cı illərdə Ermənistan
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edib. Eyni zamanda, 1977-
ci ildə SSRİ Konstitusiyası hazırlanarkən ermənilər bundan istifadə
edərək öz çirkin məqsədlərinə nail olmağa çalışsalar da, Ulu öndər
Heydər Əliyev buna imkan verməyib [2, 145].

1988-ci ildən isə mənfur qonşularımız yenidən Azərbaycana
qarşı ərazi iddiaları irəli sürüb, işğalçılıq siyasətinə start verib və bu
gün həmin təcavüzün nəticələri davam etməkdədir. Bundan başqa,
ermənilər 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağda Xocalı şəhərində XX əsrin ən dəhşətli Soyqırım-
larından birini törədiblər. Ermənistanın silahlı qüvvələri Xankəndi
şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi
heyətinin köməyi ilə 2500 Xocalı sakinindən 63-ü uşaq, 106-sı
qadın, 70-i qoca olmaqla 613 nəfər qətlə yetirib, 8 ailə tamamilə
məhv edib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən
birini itirib. Yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq olub. 1275 xocalılı
əsir, 150 nəfər isə itkin düşüb. Bütün bu faktlar onu göstərir ki, əsl
soyqırımı məhz ermənilər tərəfindən törədilib. 
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