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azərbaycanın turizm potensialını müəyyən 
edən amillərin təhlili

analyze of factors determining thetourism potential 
of azerbaijan

abstract: This paper seeks to examine the factors contributing to the
development of the tourism sector of the Republic of Azerbaijan, as for the
development of tourism it is necessary to study both economic base and
natural tourism otential. The author identifies five key factors and consider
each separately. Based on this study the author provides a swot-analysis
of international tourist.

Key words: tourism, the tourism sector of the Republic of Azerbaijan,
factors, swot- analysis, tourist attraction.

Giriş
Beynəlxalq turizmin dünya, həmçinin Azərbaycanın iqtisadiyyatına

təsirinin durmadan artması, iqtisadiyyatın ən əhəmiyyətli, daimi və
uzunmüddətli tendensiyalardan biridir ki,  bu da dünya təsərrüfatının
formalaşmasını və inkişafını müşayiət edir. Azərbaycanın turizm sektoru
ictimai-iqtisadi inkişafının konsepsiyasında xüsusi yeri tutur.

Azərbaycanda turizmin müasir vəziyyətinin təhlili göstərir ki, son
illərdə bu sfera bütovlükdə, stabil və dinamik inkişaf edir. Daxili turist
axınının illik artması qeyd edilir. Ölkənin daxilində turist xidmətlərinə tez
artan tələbat mehmanxanaların tikintisinin, əsasən, kurort regionlarında
canlanmasına, həmçinin Bakıda beynəlxalq mehmanxana zəncirlərinin
sayının artımına səbəb oldu. Mehmanxana tikintisi üzrə investitsiya
təkliflərinin həcmi həm xarici, həm də yerli investorlar tərəfindən kəskin
surətdə artdı.

Hal-hazırda ölkədə 218-dən çox turizm müəssisəsi mövcuddur, halbuki
2012-ci ildə onların sayı yalnız 170 idi.

Multiplikativ effekti nəzərə alaraq, ölkənin 2014-cü il üzrə ÜDM-da
turizm sektorunun payı  4,1% təşkil edib, turizm üçün xarakterik sahələrdə
çalışanların sayı iqtisadi fəal əhalinin  0,9%-ni təşkil etmişdir.[3, s. 169-

Azərbaycanın turizm potensialını müəyyən edən amillərin təhlili

8



174] Azərbaycanın turist sənayesinə əsas kapitala qoyulan investisiyalar
ümumi investisiyaların 10,6% təşkil edirdi.

2014-ci il ərzində turizm məqsədi ilə Azərbaycana gələn xarici
turistlərin axını 2012-ci ilədək 8% artaraq 2159,7 min insana çatdı.

Azərbaycan turizmin inkişafı üçün lazımlı ilkin şərtlərə malikdir.
Ölkədə turizmin inkişafının müsbət amillərinin sayına bunları aid etmək
olar: coğrafi mövqe, rekreasiya, təbii, tarixi-mədəni, memarlıq obyekt lə -
rinin mövcudluğu, dövlət dəstəyi, turist infrastrukturunun, kadrların
mövcudluğu, investitsiya dəstəyi, qədim adət və ənənələr, ölkələrin imici.

1. Təbii-resurs amilləri
Ekzotik landşaftlar, əlverişli mikroiqlim, mineral və termal su

mənbələrinin bolluğu, qumlu dəniz sahilləri, təbii abidələrin mövcudluğu
ilin istənilən vaxtı Azərbaycana turistləri cəlb edən əsas amillərdən biri
kimi hesab edilir. Ölkənin iki iqlim qurşağında  (subtropik və mülayim) və
9 iqlim tip zonasında yerləşməsi həm yay, həm də qış turizmin inkişafa
şərait yaradır.

Geoloji abidələrə palçıq vulkanları aiddir: Binəqədinin bitum gölü;
Məhəmmədi və Digah kəndlərinin ətrafındaYanardağın təbii ərazisi,
Abşeronda, hələ tarixən və bir çox tarixi şəxsiyyətlər tərəfindən təsvir
edilmiş alovun torpağın altından təbii püskürməsi müşahidə olunur.Geo-
morfoloji abidələrin arasında Naxçıvanın təbii obyektlərini qeyd etmək
olar, belə ki, intruziv İlanlıdağ və bir sıra başqa dağlar, o cümlədən Naxa -
car, Əlincə, həmçinin Devon dövrün süxurundan ibarət olan Daxna,
Sarıdağ Vəlidağkimi qədim abidələr.Geomorfoloji abidələrə həmçinin
Qazax rayonunda Göyəzən və Avey, Qobustanda Quşadası, Siyəzəndə
Çıraqqala, İsmayıllıda Talıstan və başqaları aiddir. Hidroloji obyektlərə
çayların dərin dərələri, şəlalələr və hündür dağ gölləri aiddir.Flora və fauna
abidələrinə Lənkəran rayonun qədim və endemik bitkiləri aiddir, Sultanbud
meşəsi, qarmaqşəkilli şam ağacından ibarət olan Göygöl meşəsi, Quba ray-
onunun Təngəaltı, Qəşreş əraziləri, Şəkidə Marxal və başqaları.

XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda artıq kurortların forma laş dı -
rıl mış şəbəkəsi mövcud idi. Kurort-müalicə əhəmiyyətinə malik olan
Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Abşeron yarımadasında, Gəncənin
regionlarında – Hacıkənd-Göygöl, Şəki-Zaqatala, Şuşa-Turşsu, Quba-Xaç-
maz-Nabran, Lənkəran-Astara və başqalarında istirahət və müalicə üçün
lazımi şərait yaradılmışdır. Təbii müalicə ehtiyatlarına görə Azərbaycanda
kurortların aşağıdakı növləri mövcuddur: balneoloji, iqlim, müalicəvi-
palçıq və Naftalan nefti ilə müalicə.

2. Tarixi-mədəni amillər
Azərbaycan dünyanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindəndir. Ölkənin
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ərazisində 6 mindən çox təbii, arxeoloji, memarlıq və mədəni abidə aşkar
edilmişdir və onlar dövlət tərəfindən qorunur.

Тurist nümayişi üçün ən cazibədar  olan yerlər Abşeronda Qobustanın
qaya rəsmləri (eramızdan əvvəl VIII minillik.), Atəşgah (VIII minillik),
Şəki-Zaqatalada alban kilsələri, Kəlbəcərdə, Xanlarda 70-dən yuxarı
müxtəlif dövrlərə aid olan memarlıq abidələri. Turist nümayişi üçün bu
abidələrin bərpa edilməsi və onların yeni turist marşrutlarına əlavə edilməsi
vacibdir.

Azərbaycanda həmçinin islam dövrünün, xüsusilə də, XII-XIX əsrlərin
tarixi-memarlıq abidələri təqdim edilmişdir. İslam dövrünün məscid və
məqbərələri bütün ölkənin ərazisində yayılmışdır.

Milli irsin eksponatları arasında toxuculuq istehsalıı daxatırlatmaq olar.
Belə ki, Azərbaycanda qədimdən xalçaçılıq və ipək parçaların istehsalı
inkişaf edirdi. Böyük İpək Yolunun Azərbaycan ərazisi vasitəsilə keçməsi
ipəkçiliyin inkişafı üçün təkan verdi. Ölkədə qədim ipəkçiliyin
mərkəzlərinə Basqal, İsmayıllı, Şəki, Ordubad aiddir.

Baxmayaraq ki, Azərbaycan tarixi-memarlıq abidələri ilə zəngindir,
turist hədəflərində onların sərbəst istifadəsi məqsədəuyğun deyil, çünki
yalnız Abşeronda onlar yığcam yerləşir, qalan abidələr böyük ərazilərə
səpələnmişdirvə turizmin bu nöqteyi-nəzərindən ölkə memarlıq
obyektlərinin mövcudluğuna görə lider ölkələrlə rəqabət apara bilməz
[5,s.30–33].

3.  İctimai-iqtisadi amillər
İqtisadi inkişafdakı müvəffəqiyyətlər, həyat səviyyəsinin və əhalinin

gəlirlərinin artımı, işsizliyin azalması, yeni investitsiya layihələrinin
hazırlanması ölkənin imicinə və ölkəyə turizm məqsədi ilə səyahət
edənlərin marağının artmasına əlverişli şərait yaradır.

Qeyd etmək lazımdır ki, turist xidmətlərinə tez artan tələbat əhalinin
ümumi sayında 2010-cu il illə müqayisədə 2014-ci ildə məşğulluq
hissəsinin 6,3% artımına gətirib çıxardı. Tədqiq edilən dövr üçün bütün
əhalinin iqtisadi fəallığının səviyyəsi 5,5%  artaraq 4840,7 min insan təşkil
etdi. Tam ifadədə məşğulluğun dinamikası 273,8 min insan təşkil etdi.
Nəticədə əmək resurslarının iqtisadi fəallığının dinamikası əmək resurs la -
rının özlərinin dinamikasının sayını qabaqlayır.

2010-ci ildən 2014-ci ilə qədər işsizlərin sayı 20,5 min nəfər  azalaraq,
237,8 min  insan təşkil edib. İşsizlərin sayının azalmasında mühüm rolu
dövlətin müvəffəqiyyətlə apardığı məşğulluq siyasəti oynayır.

Hesablama göstərir ki, Azərbaycanda işsizliyin dərəcəsi 2002-dən
2007-ci ilə qədər təbii səviyyəni ötürdü (6%). Həm də bu göstərici 2002-
ci ildə ən yüksək səviyyə çatıb, amma hal-hazırda onun mahiyyəti əhə miy -
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yətli dərəcədə azaldı, 2014-ci ildə 4,9% təşkil etdi.
Son 10 il ərzində əhalinin real malik olduğu pul gəlirlərinin dinamikası

qeyri-stabildir, ancaq müsbət tendensiya müşahidə olunur. 2007-ci ildə
22,6% maksimal artma qeyd edilmişdi. 2014-ci ildə əhalinin real malik
olduğu pul gəlirləri 2013-cü ilə nisbətən 6,1% artdı.

Beynəlxalq İqtisadi forumun məlumatına görə, Azərbaycan inflyasiya
səviyyəsinin azlığına görə liderlik edən mövqeyi tuturdu: 2012-ci ildə
ölkəmizdə dünyada inflyasiyanın minimal səviyyəsi (1,1%) qeyd edilmişdir.

2014-ci ildə Azərbaycanda bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala
qoyulan investitsiyalar 17,62 milyard manat təşkil etdi. Azərbaycan Dövlət
Statistika Komitəsinin hesabat məlumatlarına əsasən, bu 2012-ci ilin
göstəricisinə görə 13,5% çoxdur.  2014-ci il üzrə əsas kapitala yönəldilən
investitsiyaların 72,2%-i daxili, 27,8%-i xarici investitsiyaların payına
düşür. Eyni zamanda 2014-cü il üzrə bütün maliyyə mənbələrindən əsas
kapitala qoyulan investitsiyaların 10 %-i turizm sektorunun payına düşr.
Beləki yatrılmış investitsiyalar ümumi həcmi daxili investitsiyaları
hesabına həyata keçrilmişdir [8,s.37].

Bundan başqa, son illərdə Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar kifayət
qədər genişlənmişdi. Ardıcıllıqla həyata keçirilən böyük dövri islahatlar
nəticəsində Azərbaycan “orta azad ölkələr”sırasına daxil oldu.

Beləliklə, Azərbaycanda əlverişli biznes və investitsiya mühiti mövcud-
dur. Son 10 il ərzində Azərbaycanın iqtisadiyyatı 3,4 dəfə artmışdı, ölkə
iqtisadiyyatına 120 milyard dollardan yuxarı sərmayə qoyulmuşdu.
Azərbaycanın valyuta ehtiyyatları 50 milyard dolları ötmüşdü, işsizliyin
səviyyəsi 5 faizə qədər, yoxsulluğun səviyyəsi isə 4,9 faizə qədər azalmışdı.
Dövlət borcunun aşağı səviyyəsini, dövlət xərclərinin vəziyyəti ilə bağlı
olduqca pozitiv nəticələri, vergiləri, biznesi, əməyi, ticarətləri, pul-kredit
siyasətini, investitsiyaları, maliyyə azadlıqlarını ayrıca qeyd etmək
lazımdır. Bütün bu müvəffəqiyyətlər liberal iqtisadi islahatların, elmə,siyasi
iradəyə əsaslanan düşünülmüş inkişaf konsepsiyalarının həyata keçirilməsi
nəticəsində mümkün olmuşdu və Azərbaycanın qətiyyətlə dünyanın inkişaf
edən ölkələrinin səviyyəsinə nail olmağına şahidlik edirlər.

4. Siyasi amillər 
Azərbaycan Respublikasında son 20 il ərzində siyasi vəziyyət sabit

kimi xarakterizə edilə bilər ki, bu da sözsüz,ölkənin ictimai-iqtisadi
inkişafında və beynəlxalq arenada imicinə müsbət təsir etmişdi. Ölkədə
xarici siyasət sferasında Dağlıq Qarabağ ərazisi haqqında məsələ açıq
qalıb.  Belə ki, MDB vətəndaşları üçün (Türkmənistan və Ermənistandan
başqa – erməni mənşəli ermənistan və başqa dövlətlərin vətəndaşlarına
Azərbaycana giriş qadağa edib),  Azərbaycana giriş üçün vizalar tələb olun -
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m ur. Qalan ölkə vətəndaşları üçün viza şəxsi,və ya hüquqi dəvətə əsasən
və ya turizm agentliyi tərəfindən verilir.

5. Psixoloji-estetik amillər
Müasir dünyada etnoqrafiya turizmi daha da çox məşhurluq əldə edir.

Azərbaycanın tarixində müxtəlif vaxtlarda skiflər, romalılar, türklər, al-
manlar, farslar və başqa xalqlar izqoyub. Hal-hazırda Azərbaycanda əsas
millət– azərbaycanlılardan başqa, onlarla müxtəlif xalqlar məskən salır:
rus (119 300 min nəfər), ləzgilər (180 300 min nəfər), talışlar (112 min
nəfər), dağ yəhudiləri (5 min nnəfər), tatlar (25, 2 min nəfər), udinlər (4
min nəfər) və başqaları. Ölkənin demək olar ki, hər bir bölgəsində etno-
qrafik turizm sahəsində layihələr inkişaf edir.

6. Turizm sektorunun SWOT təhlil
Turizm sektorunun inkişafına imkan yaradan amillərin analizi əsasında

SWOT analizini keçirmək olar. Bu üsulla aparılmış təhlil əsasında
Azərbaycanın beynəlxalq turist cəlbediciliyinin müəyyənləşdirmək olar.

Turizmin təkmilləşdirilməsi üçün, şəraitlərin yaradılması üçün
Azərbaycan Respublikasının əsas güclü tərəflərini ayıraq:

- Ölkə çox zəngin mədəni-tarixi və təbii irsə malikdir və bu da xarici
turistlər üçün xüsusi maraq kəsb edir;

- Şərqlə Qərbin ekzotik komponentinə malik orijinal sosial-mədəni
xüsusiyyətlər; 

- Əlverişli iqlimin (ölkədə quru, rütubətli subtropik iqlimdən tutmuş
dağ tundrasına qədər 9 iqlim tipi) mövcudluğu;

- Ölkənin zəngin tarixi (Qobustan, Azıx Mağarası və s. kimi dünya
insanlıq tarixi və antropologiya elmi üçün nadir nümunələr) və mədəni mi-
rasa malik olması; 

- Zəngin arxitekturaya sahiblik (dünya mirası sayılan İçəri Şəhər, Kiş
və İlisu kəndləri və s.); 

- Zərdüşt dininin beşiyi olması; 
- Qaz və palçıq vulkanları kimi qeyri-adi təbiət fenomenləri; 
- Lokal tarixi potensiala bağlı olaraq inkişaf edən əl sənətləri

məhsullarının mövcudluğu; 
- Bakıda və regionda artmaqda olan 5 ulduzlu otellər, müxtəlif əyləncə

məkanları və lüks restoranlar; 
- Ləziz dada malik olan zəngin milli mətbəx; 
- Azərbaycanın ərazisində relyefin bütün növlərini görmək olar: həm

dağlar, həm ovalıqlar, həm düzənliklər, həm vadilər. Təxminən Azər bay -
canın ərazisinin yarısını dağlar təşkil edir;

- Zəngin flora və fauna, Naftalan neftinin mövcudluğu, Xəzər dənizinin
750 km sahilinin olması turistləri cəlb edə bilər;
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- Ölkə üçün siyasi sabitlik səciyyəvidir, bundan başqa, ölkədə
təhlükəsizliyin səviyyəsi artır;

- Vətəndaşların adambaşına düşəngəlirlər və milli valyutanın sabitliyi
artır.

Ancaq bir sıra zəif tərəflər mövcuddur ki, bu daAzərbaycanda turizmin
aktiv inkişafınamane ola bilər.Bunlara aşağıdakı xüsusiyyətləri aid  etmək
olar.

- Dağlıq Qarabağ probleminin mövcudluğunun regional turizm
potensialının lazımi şəkildə dəyərləndirilməsinə mane olması; 

- Təbii, tarixi və mədəni mirasa qarşı laqeyd yanaşma (mədəni və tarixi
irsə və eləcə də milli parklara dövlət və ictimai nəzarətin nisbətən zəif
olması);

- Medianın nəşr etdiyi mənfi hadisələrin xarici ictimaiyyətə təsir etmə
elastikliyinin yüksəkliyi;

- Ölkədə ətraf mühitin qorunmasına lazımi əhəmiyyətin verilməməsi; 
- Böyük miqyaslı otellərin azlığı və ölkənin orijinal memarlıq

nümunələrinə uyğunsuzluğu; 
- Turizm müəssisələrinin əsasən Bakı şəhərində təmərküzləşməsi; 
- Regionlara səyahətin əsasən avtomobil yolu ilə mümkünlüyü

(aeroportların, dəmir və su yolu infrastrukturunun yetərsiz olması); 
- Regional   infrastrukturun   beynəlxalq  standartlara  cavab verməməsi

(yollar və telekommunikasiya xətlərinin yetərsizliyi, rayon mərkəzlərində
mərkəzi su və isitmə sisteminin olmaması, turizm marşrutları üzrə istirahət
dayanacaqların olmaması, elektrik və təbii qaz təklifinin qeyri-davamlılığı
və s.); 

- Ölkənin regionlarında 4 və 3 ulduzlu otellərin və yüksək səviyyəli
alış-veriş mərkəzlərinin kifayət qədər olmaması; 

- Regionlarda ATM-lərin az olması, “online” ödəmə və alış-veriş sis-
teminin Azərbaycanda kifayət qədər geniş tətbiq olunmaması; 

- Ölkənin bəzi regionlarında turizm-informasiya məntəqələrinin az
olması; 

- Regionlarda beynəlxalq dillərdə nisbətən sərbəst danışılmaması; 
- Ölkə tanıtımının yetərincə təşkil olmaması (turistlər üçün nəzərdə tu-

tulan Azərbaycanla bağlı məlumat (broşuralar, kitabçalar və s.) qıtlığı); 
- Ölkəyə gələn xarici vətəndaşlara qarşı sərhəd-keçid məntəqələrində

diqqətin azlığı(bürokratik əngəlliklər, viza problemləri, qarışıqlıq, turist in-
formasiya reklamlarının yetərsizliyi və s.);

- Dənizlə geniş sərhədin olmasına baxmayaraq yaxta turizmi üçün
liman və marinaimkanlarının azlığı; 

- Yol hərəkəti qaydalarını və istiqamətləri göstərən nişanların azlığı və
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bunların yalnız Azərbaycan dilində olması; 
- Nəqliyyat vasitələrində anonsun sadəcə Azərbaycan dilində edilməsi,

stansiyaların adının   yalnız rəsmi dövlət dilində yazılması; 
- Turizm sektorunun çoxşaxəli istiqamətləri üzrə ixtisaslaşmanın

zəifliyi; 
- İnsan Ehtiyatları təliminin turizm xidmətləri, xüsusilə də turizmin

idarə edilməsi, bələdçiliproqramlarının yetərsizliyi. 
Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun inkişafının əsas

imkanlarına bunları  aid etmək olar: 
- Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə “Yeni Qonşuluq Siyasəti” çərçi -

vəsində apardığı müzakirələr; 
- Avrasiya bölgəsinin artan əhəmiyyəti və bu şəraitdən Azərbaycanın

siyasi və iqtisadi baxımdan strateji əhəmiyyət qazanması; 
- Ölkəyə gələn turistlərin əsasən yüksək biznes strukturlarını təmsil

etməsi; 
- İnkişaf edən dünya iqtisadiyyatı və sağlam inkişaf edən turizm

sənayesi; 
- Tədricən inkişaf etdirilən kommunikasiya imkanları və bununla

əlaqədar olaraq uzun məsafəli səyahətlərin, başqa sözlə tanınmış səyahət
nöqtələrindən tanınmayan səyahət nöqtələrinə doğru tələbin artması;

- Özəl sektor və dövlətin əməkdaşlığının lokal müstəvidə təmin
edilməsi, həmçinin bilgi və təcrübənin bölüşdürmələrinə şərait yaradılması;

- Bakı səyahət agentlikləri ilə lokal turizm mərkəzlərinin əlaqə lən -
dirilməsi;

- Qısa bir zaman çərçivəsində otellərin, restoranların təkmilləş diril mə -
sinin, lokal turizmlə bağlı saytların açılmasının, əl sənəti işlərinin hazır -
lanmasının öyrədilməsinin, lazımi insan potensialının yetişdirilməsinin
mümkünlüyü;

- Qısa müddət ərzində yolların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması im -
kanları;

- USD-nin təxminən 1 AZN-ə bərabər olmasından turist üçün
mübadilənin asanlaşdırılması;

- Beynəlxalq və lokal maraqlara xitab edən tematik səyahətlərin
mümkünlüyü (Bakının qara qızılı, Nobel qardaşları və Neft Daşlarına
səyahət, balıq kürüsü və konyakın yer aldığı süfrə, milli musiqi müşaiyəti
vasitəsilə milli yeməklərin təqdim edilməsi, xalça və digər əl işləri ilə bağlı
muzey və mağazaların gəzintisi və s.);

- Tarixi İpək Yolunun canlandırılması;
- Turistləri ölkənin görməli yerlərini gəzdirəcək və məlumatlandıracaq

bələdçilərin hazırlanması;

Azərbaycanın turizm potensialını müəyyən edən amillərin təhlili

14



- Xarici vətəndaşlar üçün viza problemlərini həll etmək və proseduru
sadələşdirmək, həmçinin böyük həcmdə maliyyə vəsaiti xərcləmə poten -
sia lına sahib turistlər üçün viza tətbiq etməmək imkanı;

- Bakının mərkəzi yollarının geniş olması olması, onun kənarında
velosiped yollarının ayrılması;

- Ölkədə restoranlarda təqdim edilən milli yeməklərin yüksək
səviyyədə təqdim edilməsi baxımından, restoranlarda siqaret çəkilən və
çəkilməyən yerlərin ayrılması.

- Turizm sahəsində normativ hüquqi nizama salmanın təkmilləş -
dirilməsi; 

- Turist infrastrukturunun inkişafı və təkmilləşdirilməsi, o cüm lədən
nəqliyyat, ictimai qidalanma, əyləncə sənayesi və başqaları; 

- Yeni prioritetli turist mərkəzlərinin yaradılması; 
- Azərbaycanın dünya və daxili turist bazarlarında turizm üçün əlverişli

ölkə kimi reklam-informasiya imicinin irəliləməsi; 
- Turist və müşayiət xidmət keyfiyyətinin artırılması; 
- Turistlərin şəxsi təhlükəsizliyi üçün şəraitin təminatı.
Bununla belə, Azərbaycana turist axınını azalda bilən mümkün risklərə

diqqət yönəltməyə dəyər. Belə ki, bunlara aşağıdakıları aid etmək olar:
- Daxili və xarici şəraitin pisləşməsinin imkanıyla bağlı makroiqtisadi

risklər mövcudluğu;
- İqtisadiyyatın artım sürətlərinin və investitsiya fəallığı səviyyəsinin

azalması;
- Yüksək inflyasiya, bank sisteminin böhranı, büdcə defisitinin

yaranmasıyla bağlı maliyyə riskləri və bunun nəticəsində kifayət etməyən
büdcə maliyyələşdirməsinin səviyyəsi;

- Hərbi və terrorla bağlıgeosiyasi risklər;
- Beynəlxalq bazarlarda vəziyyətlə bağlı beynəlxalq risklər;
- Valyuta məzənnələri, dövlətlərin qarşılıqlı inteqrasiyasının dərəcəsi,

texnoqen və ekoloji risklər, yəni təbii-iqlim şəraitinin dəyişikliyi, quraq lı -
ğın təhlükəsi mövcudluğu riski; 

- Xəzər dənizinin səviyyəsinin artımı səbəbindən bəzi ovalıqların su
basmaları;

- Ermənistanın ölkəyə təcavüzü nəticəsində yaranmış Dağlıq Qarabağ
münaqişəsində sülh müqaviləsi əldə edilmədiyindən və ərazilərin bir qismi
işğal altında olduğundan müharibənin yenidən başlama ehtimalının
mövcudluğu; 

- Yoxsulluğun və aşağı əmək haqqı səviyyəsinin regionlarda daha geniş
mövcudluğu; 
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Nəticə
Müasir dövrdə sosial, iqtisadi və mədəni sahələrdə meydana gələn

dəyişmələr, xüsusilə, sənayeləşmiş ölkələrdə, turizmə yaranan tələb əhə -
miy yətli şəkildə artmaqdadır. Bu inkişafa paralel olaraq, ölkələrin potensial
turistləri cəlbetmə istiqamətində həyata keçirdikləri tədbirlər geniş lən -
məkdə, həmçinin oxşar turizm məhsullarını təklif edən ölkələr arasında
rəqabətin güclənməsi müşahidə edilməkdədir.

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qazanması ilə birlikdə yeni iqtisadi
münasibətlərə keçidi öz növbəsində turizm sənayesinin inkişafına da
müasir kontekstdən yanaşma zərurətini ortaya qoyur. Turizmin for malaş -
ması və inkişafında ərazinin coğrafi mövqeyinin özünə məxsus rolu var.
Azərbaycanın tarixən karvan yol ları nın üzərində yerləşməsi turist axınının
yaranmasını şərtlən dirən amillərdən biri olmuşdur. Başqa sözlə, ölkə Qərb
si vilizasiyası ilə Şərq mədəniyyətinin qovuşduğu məkanda yer ləşir.
Azərbaycanın turizm sektoru təbii mənzərələr, mədəniyyət ocaqları və
müasir turizm kompleksləri baxımından da zəngin imkanlara sahibdir.
Azərbaycandakı mövcud potensial hal-hazırda dünyada xarici və daxili
turistləri cəlb etmək üçün istifadə edilən bütün turizm növlərinin təşkilinə
imkan verir.

Təhlil göstərir ki, ölkədə turizm müəssisələrinin sayı artmaqdadır və
onların təklif etdikləri turizm məhsullarının çeşidi dünya standartlarından
geri qalmaqdadır. Azərbaycanda turizm sənayesi dinamik bir sektor ol-
maqla, ölkə iqtisadiyyatına verdiyi çox önəmli töhfələrlə yanaşı,
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində də əhəmiyyətli funksiyalarını yerinə
yetirməkdədir.

Azərbaycanın turizm sektoru lazımi təbii, mədəni və tarixi resurslara
sahib olmasına və həmçinin, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər sosial
sahələrdə regionda rəqabət üstünlüyünün mövcudluğuna baxmayaraq, əldə
edilən xarici turizm gəlirinin yetərli səviyyədə deyil və hələ də dünya tu -
rizm bazarından öz potensialını tam reallaşdırmamışdır.
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Otel menecmentində proqnozlaşdırma və planlaşdırma

Forecasting and planning in hotel management

abstract: In the article main functions of hotel business (forecasting
and planning) which is an important sector in tourism were broadly and
clearly interpreted. There was shown forecasting of hotels, especially fore-
casting of room sales. At the same time, preparation of forecasts was re-
flected on it. 

Hotel planning, its principles and methods were shown in details. In
management of hotel the important role of tactical and strategic planning
was rendered.

In the article stages of tactical planning were explained. The relations
of strategic planning and strategic management were noted. In addition,
the development strategy plan of hotel business was explained.

Key words: Forecasting, planning, tactics, strategic, hotel, manage-
ment

                 
Proqnozlaşdırma dedikdə gələcək nəticələrin proqnozu nəzərdə tutulur.

Proqnoz istənilən biznesin mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Belə ki, səhv
proqnoz nəticəsində müəssisə ciddi problemlərlə qarşılaşa bilər. Mehmanx-
ana biznesi ilə əlaqədar olaraq, bu, otelin nömrə fondunun doluluq səviy -
yəsi, restoran biznesi ilə əlaqədar olaraq isə masaya qoyulan ləvazimatların
sayı ola bilər. Analoji qaydada, müəssisənin qida məhsulları ilə təminatı
zamanı hər bir qonağın məmnun qalması üçün səhər və nahar yeməyi ilə
təmin olunacaq qonaqların sayının dəqiq şəkildə hesablanması labüddür.
Nöqsanları aradan qaldırmaq üçün daha öncə qeyd olunmuş fərziyyələrə
dair proqnoza əsaslanmaq zəruridir. Beləliklə, mehmanxana sənayesində
nəzərə alınan dəyişən amillər aşağıdakı ardıcıllıqla qeyd olunmuşdur:

Mövsüm, həftənin günü, hava şəraiti, ilkin sifarişlərin mövcudluğu
Proqnozlaşdırma zamanı nəzərə alınan amillər qiymətləndirilir və

sözügedən təhlil əsasında meydana gələn ehtimal gələcək fəaliyyət üçün
əsas (baza) rolunu oynayır. Proqnoz zamanı həmçinin rəqiblərin iş
fəaliyyətinə təsir edən amillərin nəzərə alınması xüsusi əhəmiyyət kəsb
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edir:
- Satış strategiyasında qeydə alınan dəyişikliklər
- Yeni otellərin açılışı və ya fəaliyyətini dayandırması
- Rəqib otellərdə tətbiq olunan yeni idarəetmə sistemi
Diqqətli şəkildə hazırlanan proqnoz işinizin tənzimlənməsi isti qa -

mətində lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi, strategiyanın nəzərdən
keçirilməsi və əlavə tədbirlərin icrası üçün sizə vaxt verir. Əgər siz otelin
xidmətlərinə olan tələbatın azalacağını müəyyən edirsinizsə, o zaman
əvvəlcədən bütün səylərinizi satışlara, marketinq aksiyalarının işlənib
hazırlanmasına və tarif siyasətinin nəzərdən keçirilməsinə yönəltmək
imkanınız vardır. 

Gəlirin proqnozlaşdırılması istiqamətində işlər daimi olaraq davam et-
dirildiyi təqdirdə, toplanmış məlumatlar hər dəfə həqiqətə bir az daha yaxın
olur. Proqnozun nəticələrini və faktiki məlumatları müqayisə etməklə, hər
bir satış yolu ilə gələn turistlərin orta faizini müəyyən etmək mümkündür
və sonrakı təhlil zamanı o, düzəliş əmsalı qismində çıxış edə bilər.

Korporativ və turoperator satışlarından ibarət seqmentin qiymət lən di -
rilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Həmin seqmentdə sizin gözləntilərinizi
qarşılayacaq biznes həcminin müşahidə olunub-olunmayacağını öncədən
müəyyənləşdirin. Müəyyən yollarla gələn və ya müəyyən otaq üzrə
qonaqların sayında və ya orta qalma (gecələmə) müddətində dəyişikliklər
qeydə alına bilər - bütün bunlar proqnozda nəzərə alınmalıdır.

Bazar haqqında maksimum dərəcədə məlumatlı olmağa çalışın. Bu
məqsədlə potensial müştərilərlə görüşlər təşkil etmək və onlara gözləntiləri
və planları barədə sual ünvanlamaq lazımdır.Yadda saxlamaq lazımdır ki,
proqnoz  keyfiyyət və kəmiyyəti ifadə etməlidir.  Bununla yanaşı, pron-
qozun tərtibi zamanı məlumatların toplanması prosesi müxtəlif xidmətlər
(məlumatı birbaşa olaraq müştərilərdən əldə edən ön büro və birbaşa olaraq
satışla məşğul olan kommersiya xidməti) vasitəsilə həyata keçirilə bilər.

Proqnoz - idarəetmə prosesinin başlıca istiqamətlərindən biri olduğu
üçün onun mümkün olduğu qədər dəqiq tərtib olunması daha məqsəd ə uy -
ğun dur: Proqnozda qeydə alınan istənilən nöqsan ardıcıl olaraq, çoxsaylı
xətaların meydana gəlməsi ilə nəticələnə bilər. Məsələn, “Hyatt Hotels”in
prezidenti tərəfindən həyata keçirilən proqnozlaşdırma sözügedən
korporasiyanın şöbə menecerinin təqdim etdiyi proqnozdan əhəmiyyətli
dərəcədə fərqlənir. Korporasiyanın prezidentinin istənilən proqnoza təsir
edə biləcək iqtisadi,  siyasi, sosial, mədəni, texnoloji və maliyyə xarakterli
komponentləri qiymətləndirmək bacarığına sahib olması zəruridir. Mə -
sələn, “Hyatt” Azərbaycanın Gəncə, Şəki, Qusar və digər şəhərlərində meh -
manxalar istifadəyə verməlidirmi? “Hyatt”ın bu bazarlarda fəaliyyətə
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başlamaq istəyi sözügedən bazarın müəyyən hissəsində mövcud olan iqti-
sadi və digər mühüm amillər nəzərə alınmalıdır. 

Mehmanxananın təklif etdiyi məhsulların və xidmətlərin əksəriyyəti
digər sahələrdə təklif olunan məhsul və xidmətlərdən gələcək istifadə üçün
saxlanıla bilməməsi ilə fərqlənir. Hazırlanmış yeməyə və ya otel nömrəsinə
tələbat yoxdursa, onların müəssisəyə gəlir qazandırması mümkünsüzdür.
Qonaqpərvərliyin idarə olunması kitabının müəllifi C. Uoker bu xüsusiy -
yə ti aşağıdakı nümunədə izah edir. Məsələn, oteldə 100 nömrə var, daha
dəqiq desək, satışa çıxarılan nömrələrin sayı 100-ə çatır. Lakin dünən fak-
tiki olaraq 80 nömrə satılmışdır. Bəs yerdə qalan 20 nömrənin sonrakı
taleyi necə olacaq? Bu halda  unutmamaq lazımdır ki, həmin nömrələrin
satışından əldə olunacaq gəlir həmişəlik olaraq itirilmişdir [10. стр. 192].

Otelin rəhbərliyi otelin nömrə fondunun doluluq səviyyəsinə dair bir
həftə və ya iki həftə sonraya proqnoz verir. Müxtəlif şöbələr və xidmətlər
bu proqnoza əsaslanaraq, icra olunacaq işlərin həcmini müəyyən edir və
ona müvafiq olaraq, öz resurslarını bölüşdürürlər. Otellər gözlənilən ticarət
dövriyyəsinin proqnozunu verirlər. 

Ümumilikdə satışın proqnozlaşdırılması marketinq büdcəsinin işlənib
hazırlanmasını; marketinq resurslarının bölüşdürülməsini; seqmentlər üzrə
satışın müvəffəqiyyət dərəcəsinin təhlilini; xarici mühitdə müşahidə olunan
dəyişiklikləri, ö cümlədən rəqabət mühitini izləməyi, tələbata istiqa mət lə -
nən məhsulların modifikasiyasını nəzərdə tutur.

Ümumiyyətlə mehmanxanada proqnozlaşdırma daim həyata keçiril -
mə lidir.Menecer proqnozlaşdırma üsullarını düzgün seçməli və strateji
qərarların qəbulunda məsuliyyət daşımalıdır.

Planlaşdırma: Mehmanxana fəaliyyətinin planlaşdırılması menec-
mentin zəruri elementidir. Mehmanxananın fəaliyyətini əks etdirən düzgün
və vaxtında tərtib olunmuş plan, otelin bütün şöbələri arasında və həmçinin
digər müəssisələrlə uğurlu işini şərtləndirən amildir.

Planlaşdırma mənasız və əsassız məsrəflərə yol vermir və meh man -
xananın resurslarından (vəsait mənbələri) səmərəli istifadə etməyə imkan
yaradır. 

Planlaşdırma menecmentin əsas funksiyalarından biri olmaq etibarilə,
idarəçiliyin digər funksiyalarının yerinə yetirilməsinə yardım edir. Bunlar,
təşkilatı, qərarların qəbulu, kommunikasiya (ünsiyyət), motivasiya (hə vəs -
ləndirmə) və ən əsası nəzarətin həyata keçirilməsi funksiyalarıdır. Belə ki,
planlaşdırma, nəyin zəruri, necə etmək lazım olduğunu, nəzarət funksiyası
isə nəyi etmək istədiyimizi, necə yerinə yetirməyimizi müəyyən edir.

Planlaşdırma yalnız yüksək pillədə duran menecerlərə deyil, həmçinin
mehmanxananın bütün işçilərinə, qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq
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üçün istiqamət verir.
Planlaşdırma, təşkilatı məqsədlərə çatmaq üçün mehmanxananın ən

mühüm strategiya və fəaliyyətini müəyyən edir, bütün kollektivin səyini
əlaqələndirməyə kömək edir.

Planlaşdırmanın prinsip və üsulları
Planlaşdırma zamanı əsas prinsiplərə riayət etmək lazımdır.
Vahidlik prinsipi – planlaşdırma mehmanxanada sistemli olmalı, yəni,

şaquli xətt üzrə (şöbə və iş yerləri) və üfqü xətt üzrə (marketinq planları
və maliyyə fəaliyyəti) aparılmalıdır.

Fasiləsiz prinsipi – strateji və taktiki planlaşdırma ardıcıl olmalı və
düzgün əlaqələndirilməlidir. Bu prinsipə görə, mehmanxanada, plan laş dır -
ma prosesi, müəyyən silsilə çərçivəsində daim yerinə yetirilməlidir.

Çeviklik prinsipi –  müəyyən olunmuş plan üzrə çalışan əməkdaşların
təşəbbüsünü boğmamalı və onlara çevik fəaliyyət üçün imkan yara dıl ma -
lıdır. Müxtəlif şəraitdə planları həyata keçirmək üçün, bunların, bir sıra
variantlarda işlənib hazırlanması məqsədə uyğundur.

Planın iqtisadi cəhətdən əsaslandırmaq prinsipi – İqtisadi əsasların
alternativ variantlarının, proqnozlaşdırma və optimallaşdırmanın (əlverişli)
sistemli təhlilindən sonra, plan göstəricilərinin yekun variantını seçmək
lazımdır.

Planın sosial yönümlü prinsipi – texniki və iqtisadi məsələlərlə
yanaşı, göstərilən xidmətin beynəlxalq standartlara uyğun təminatı, təqdim
olunan xidmətlərin təhlükəsizlik tələbatını, həmçinin kollektivin sosial
inkişafının göstəricisini ifadə edir.

Planlaşdırma sisteminin avtomatlaşdırılması prinsipi – plan laş dı -
rmada müasir informasiya texnologiyaları və kompyuter texnikasının
tətbiqini tələb  edir. Qərar qəbul edən menecer, informasiyanı tez işləyib,
vermək və  bunu etibarlı saxlamaq lazımdır.

İştirak etmək prinsipi – plan tapşırıqlarında ifadə olunan, məqsədləri
və məhdudları, planı icra edənlər başa düşməlidir. Kollektivin hər bir üzvü,
tutduğu vəzifə və funksiyasından asılı olmayaraq, plan fəaliyyətinin
iştirakçısı olmalıdır.

Planın işlənib hazırlanması və yerinə yetirilməsi üçün məsuliyyət
prinsipi – planın qəbul olunmasında, mehmanxana rəhbərliyi cavabdehdir.
Lakin, planın tərtib  edilməsi və yerinə yetirilməsində, hər bir əməkdaş öz
məsuliyyətini dərk etməlidir.

dəqiqlik prinsipi – plan elə tərtib olunmalıdır ki, o, başqa cür ifadə
olunmasın, mehmanxanın planı, daxili və xarici amilləri nəzərə almaqla,
konkret və təfərrüatlı olmalıdır [3. стр. 7]. 

Mehmanxananın planlarının formalaşması müxtəlif üsullarla
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həyata keçirilir. Planlaşdırma üsulları, iqtisadi hesablamalar yolu və kon-
ket qaydalarla irəli sürülür.

Planlaşdırmanın konkret üsullarının seçimində aşağıdakı amillər nəzərə
alınır.

- Plan dövrünün uzunmüddətliyi
- Plan göstəricilərinin hesablanmasının xüsusiyyətləri
- İlkin informasiyanın təminatı və onun istifadə imkanları
- Hesablanmanın aparılması və informasiyanın işlənməsi üçün müvafiq

texniki bazanın olması
- Əməkdaşların ixtisas səviyyəsi
Mehmanxananın planlaşdırma fəaliyyətində, aşağıdakı planlaşdırma

üsulları, təcrübədə istifadə oluna bilər. Bunlar, balans (mehmanxananın
müəyyən müddət ərzində gəlir və məsrəfinin yekunu) normativ (hər bir
vahid üçün sərf edilən vəsait və ya materialın miqdarı), hesablama - analitik
üsullardır.

- Balans üsulu, mehmanxananın sərəncamında olan ehtiyat
vəsaitlərinin (əmək, avadanlıq, maddi və maliyyə ehtiyatları) qarşılıqlı
əlaqəsinə əsaslanır. Bu üsul balansın sistemli tərtibatı (əmək, maddi,
dəyərləndirmək) ilə yerinə yetirilir.

- Normativ üsul, norma və normativlər əsasında plan taqşırıqlarının
hesablanmasını nəzərdə tutur. Norma-bir xidmət vahidinə (iş, məhsul), hər
nəyinsə minimal zəruri məsrəfidir (material, iş vaxtı, enerji ehtiyatları).
Normativ planlaşdırma üsulu, balans üsuluna, münasibətdə müstəqil və ya
yardımçı rolunu oynayır.

- Planlaşdırmanın hesablama-analitik üsulu, normativ baza olma -
yan da bu üsul istifadə olunur. Bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, meh -
manxananın göstəricilərinin təhlili əsasında, planlaşdırma həyata keçirilir.

Mehmanxananın idarə olunmasında, iki tip planlaşdırma böyük rol
oynayır. Qısa müddətli və ya taktiki və uzunmüddətli və ya strateji plan -
laşdırma.

Qısa müddətli (taktiki) planlar bir il müddətinə tərtib olunur. Uzun -
müd dətli (strateji) planlar beş və ya daha uzun müddətə tərtib olunur. Bu
planlar mehmanxanın siyasət və strategiyasını göstərməklə, onun əsas
məqsədlərini qarşıya qoyur.

Taktiki  planlaşdırma: Bir il müddətinə tərtib olunan taktiki plan,
strateji planla uyğunlaşdırılır. Taktiki plan mehmanxananın təşkilatı struk-
turunda aşağı pillədə duran menecer və əməkdaşlara aiddir. Taktiki plan
mərhələlər üzrə yerinə yetirilir.  Taktiki planlaşdırmanın əsas məqsədi,
nailiyyətlər qazanmaq üçün, əməkdaşları səfərbər etməkdir.

Planlaşdırmanın  təşkili 7 mərhələni əhatə edir.
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1. Vəzifə və məqsədlərin qoyuluşu. Bu planlaşdırmanın ilk
mərhələsidir. Bu mehmanxana fəaliyyətinin gözlənilən nəticələrinə aiddir.
Məqsədlər perspektiv, vəzifələr konkret olmalıdır.

2. Marketinq mühitinin qiymətləndirilməsi və təhlili mərhələsinə,
mehmanxananın fəaliyyətinə təsir göstərə bilən, siyasi, iqtisadi, sosial və
digər amillər daxildir.

3. alternativ yolların müəyyən olunması. Məqsədə çatmaq üçün,
müxtəlif üsulları təhlil etmək və münasibini seçmək. Bəzən işçi qrupun
təklif etdiyi tövsiyyələr, şəxsi təkliflərdən daha maraqlı olur.

4. alternativ planın qiymətləndirilməsi. Bütün variantların üstün və
çatışmayan cəhətlərin siyahısını tərtib etmək və bu amillər içərisində xarici
təsirlərə, ehtiyat vəsaitlərinə, diqqət etmək zəruridir.

5. Optimal yolun seçilməsi. Alternativ yolların təhlili nəticəsində,
məqsədə çatmaq üçün, ən yaxşı hesab edilən münasib variant seçilir. Lakin
müxtəlif  variantların kombinasiası mümkündür.

6. Planın tətbiqi. Optimal variant seçiləndən sonra, menecer aşağıdakı
sualları cavablandırır.

Kim nə edir ?
Hansı müddətə ?
Hansı ehtiyat vəsaitlər tələb olunur ?
Hansı mənfəətlər gözlənilir ?
Hansı qiymət hesabına ?
Hansı formada hesabat tərtib olunur ?
İcra edənlər hansı səlahiyyətlərə malikdir ?
7. Nəticənin qiymətləndirilməsi və nəzarəti. Planın yerinə yetirilməsi

yekunlaşıbsa, gözlənilən faktiki nəticələrin uyğunluğunu nəzarətdən
keçirmək lazımdır [10. стр. 649-650].

Plan, siyasətdən fərqli olaraq, əsasən rəqəmlərlə ifadə olunur. Qoyulan
sərmayədən gələn gəlir, satışın həcmi, artımın tempi (sürətli) – bütün bunlar
maliyyə məqsədlərinin göstəricisidir. Mehmanxananın nömrə fondunun
dolumu, kadrların axın səviyyəsi (işdən getmək), mehmanxananın konkret
sahələrinin işinin fiziki ölçüsünün göstəricisidir.

Məqsədləri qısaca ifadə etmək, onunla əlaqədar olan, hər bir konkret
sahənin nəticələrini müəyyən etmək prosesidir.

Ehtimal və vəzifələr müəyyən olunandan sonra, mehmanxana,
məqsədlərə nail olmaq üçün, tapşırıqlar verir. Səmərəli işləmək üçün, hər
ay konkret məqsədlər ölçülməli və müəyyən düzəlişləri etmək lazımdır.
Məqsədlərə çatmaq üçün, hansı səviyyədə səy göstərilməli və ya fəaliy yə -
tin ümumi istiqamətini dəyişmək üçün hansı düzəlişlər olmalıdır? Məsələn,
satış şöbəsinin məqsəd və informasiyalarını hər ay nəzərə almaq və təhlil
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etməklə aşağıdakı nümunələri göstərmək olar.
- Fərdi qonaqlar üçün nömrələrin bronlaşdırılması.
- Hər ay üçün nömrə fondunun dolumu və yerli korporativ müştərilər.
- Hər ay, qonaqlar üçün ayrılan nömrələrin faktiki dolumu və ilin

əvvəlindən yekun göstəricilər.
- Nömrə fondunun dolumu və ilin əvvəlindən yekun göstəricilər.
- Qonaqlara verilən nömrələrdən daxil olan gəlir hər ay üçün faktiki

gəlir və ilin əvvəlindən yekun göstəricilər.
- Paketlər: Satılan nömrələrin tipi, hər ay üçün və hansı yerlərdən qon-

aqlar gəlib?
Yekun nəticələr, məqsədlərin hansı tərzdə yerinə yetirilməsini göstərir.

Hər bir məqsəd üçün yazılı şəkildə, mərhələli tapşırıqlar tərtib olunur.
Strateji planlaşdırmnın tərtibində, mehmanxananın yüksək dərəcəli

rəhbərləri (top menecerlər) fəal iştirak edir və müəssisənin fəaliyyətini və
istiqamətini müəyyənləşdirirlər.

Strateji planlaşdırma və strateji idarəetmə arasında sıx əlaqə var.
Mehmanxana biznesində fəaliyyət göstərən iri şirkətin vəzifəsi,

beynəlxalq struktura malik olmaq üçün hansı bazarlara yiyələnməlidir? Öz
biznesini, Azərbaycanda, Gürcüstanda və ya Qazaxıstanda genişləndirmək
və əsas diqqəti buna yönəltməlidirmi? Hansı bazar daha sərfəlidir? Şirkət
eyni zamanda bir neçə bazarda fəaliyyət göstərməlidir və ya bir bazarı
seçməlidir. Bütün bunlar və bu kimi vəzifələr strateji planlaşdırmada öz
əksini tapmalıdır.

Menecerin vəzifəsi və səviyyəsi yüksək olduqca strateji planlaşdırma,
geniş,əhatəli və ətraflı olur. 

Strateji idarəçilik, mehmanxana biznesinin  bugünki vəziyyəti, vəzifə
və məqsədləri və gələcək fəaliyyətinin işlənib hazırlanması deməkdir. 

Strateji idarəçilik-idarəçilik prosesinin və planlaşdırmanın əsas
hissəsidir. Strateji idarəçiliyin 3 əsas vəzifəsi mövcuddur. İlk növbədə,
ehtimalları  və vəzifələri işləyib hazırlamaq, ikincisi, əvvəlcədən qarşıda
duran vəzifələrin, strateji məqsədlərə dəyişməsi, üçüncüsü, mehmanxana
olduğu vəziyyətdən,istədiyi vəziyyətə keçmək üçün, strateji və ya dürüst
ifadə olunmuş məqsədlərdən istifadə etmək lazımdır [10. стр. 641]. 

Müasir mehmanxanaların fəaliyyəti, rəqabət şəraitində, düzgün strateji
planlaşdırmanı yerinə yetirməsindən asılıdır. Məsələn, 2008 və 2015-ci
illərin iqtisadi böhranı, bir daha  göstərdi ki, bu cür hadisələri qarşılamaq
üçün, mehmanxana menecerləri strateji planları bacarıqla tərtib etməlidir.

Yaxşı tərtib olunmuş strateji plan, qeyri-standart, fövqəladə şəraitdə
vəziyyətdən çıxış yollarını göstərir. Strateji idarəçiliklə, mehmanxananın
vəzifələri arasında birbaşa əlaqə vardır. Onlar bir-birini tamamlayır. Tərtib
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olunmuş strateji planda, mehmanxananın vəzifələri öz əksini tapır.
Korporativ səviyyəli strategiya adlanan, strateji planlaşdırmanın çox

hissəsi, şirkətin rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir.
Ən yüksək səviyyədə bir sıra mehmanxanalar, divizion struktura və ya

portfelə malikdir. Belə ki, Hilton Hotels şirkətinin portfelinə “Conrad Ho-
tels”, “Doubletree”, “Embassy Suites and Hotels”, “Hilton Garden İnn” və
başqaları daxildir. Şirkətlər biznesin bir sıra sahələrini seçirlər. Hilton, Mar-
riott və bir slra mehmanxana strukturları, müxtəlif brendlərə malikdir. Tam
xidmət göstərən uzunmüddət yaşamaq üçün olan mehmanxanalardan,
qısamüddətli yaşayış üçün, yaşlı insanların yaşayışı üçün şəraiti olan və s.
tipli mehmanxanalar qonaqlara təqdim olunur. 

İstehlak planlaşdırılmasının əsas üsullarından biri və mehmanxana
müəssisələrində geniş istifadə olunan SWOT üsuludur. SWOT – Strengths
(güclü), weakness (zəif), opportunities (imkanlar), threats (təhlükə).
deməkdir.

SWOT – üsulunun təhlili, şirkətin güclü və zəif tərəflərini, həmçinin
təhlükəni üzə çıxartmaq və onlardan qaçmaq imkanlarını axtarmaq, daxili
və xarici amilləri qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. SWOT təhlili əsas
rəqiblərinizin biznesi ilə öz biznesinizi müqayisə etmək imkanı yaradır. Bu
təhlil eyni zamanda mehmanxananın güclü və zəif tərəflərini, təhlükələri
görməyə imkan yaradır. Belə yanaşma, strategiyanın uğurlu plan laş dı rıl -
masını asanlaşdırır.

Menecer, SWOT təhlilinə, hansı əsas məqamları, bura daxil etməyi
özüseçir [10. стр. 464]. Mehmanxana biznesinin planlaşdırılması sistemli
bir fəaliyyətdir. Bu istehsal prosesinin mərhələ və məqsədlərini
proqnozlaşdırılmağa yeni texnologiyaların tətbiqinə, zəif məqamları aradan
qaldırmağa, yeni məhsulların çeşidinin genişləndirilməsinə imkan yaradır.

Mehmanxana fəaliyyətinin planlaşdırılmasını tərtib edəndə, qeyri-adi
şəraiti, fövqəladə halları, baş verə biləcək siyasi və iqtisadi vəziyyəti
(millətlərarası münaqişə, vergi siyasətinin dəyişməsi, kömrük rüsumları,
nəqliyyat tarifləri, inflyasiyanın səviyyəsi) nəzərə almaq lazımdır. Tərtib
olunmuş planın keyfiyyət və səviyyəsi aşağıdakı əsas şərtlərlə müəy -
yənləşir.

Menecmentin funksiyası kimi, planlaşdırmanın təyinatı, ondan
ibarətdir ki, imkan daxilində, əvvəlcədən, daxili və xarici amillər nəzərə
alınmalıdır. Bütün bu şərtlər, mehmanxananın normal fəaliyyətinə və
inkişafına əlverişli imkan yaradır.
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Turizmin resurs potensialının qiymətləndirilməsinin nəzəri-
metodoloji əsasları və onun Milli Parklarda tətbiqi imkanları

Theoretical and methodological bases of assessment of tourism 
potential and opportunities of its application in National Parks

abstract: The article deals with theoretical and methodological bases
of study of tourism resources, as well as the relevant theories, priorities of
research, methods of assessment of tourism potential and related mathe-
matical modeling. The methods of assessing of tourism potential are
shown, and the relevant international experience is reflected in the work.
The potential of national parks, as well as the prospects of use of this po-
tential, and also their role in macroeconomic development are defined and
given. 

Key words: resources, potential, recreation, National Park, medical
and biological, rent, integral calculation, cluster analysis

Tədqiqatın məqsədi. Turizmə dair aparılan tədqiqatlar arasında bu
sahənin resurs potensialının öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi mühüm yer
tutur. Belə qiymətləndirmə turizmin ölkə iqtisadiyyatında oynaya biləcəyi
potensial rolun öyrənilməsində vacib şərtlərdən biridir. Xüsusən, əgər tu -
rizm iqtisadiyyatın mühüm sahələrindən biri hesab olunursa, turist
resurslarının qiymətləndirilməsi həmin ölkənin və ya regionun iqtisadi
inkişaf imkanlarının müəyyən edilməsi baxımından çox önəmlidir.
Ümumiyyətlə, turizm resurslarının qiymətləndirilməsi uzun müddət turizm
tədqiqatları arasında ənənəvi mövzulardan biri kimi qəbul olunsa da, son
illərdə praktiki baxımdan aktual və nəzəri cəhətdən böyük əhəmiyyət kəsb
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edən məsələ hesab olunur. Belə qiymətləndirmə ərazi turizminin inkişaf
konsepsiyasının hazırlanması baxımından xüsusilə vacibdir. Son illərdə isə
təbii turizm potensialının, kurort-rekreasiya əhəmiyyətli resursların
qiymətləndirilməsi daha da aktuallaşmışdır. 

Tədqiqatın nəzəri əsasları. Turizmin təbii resurs potensialının qiy -
mət ləndirilməsində meşə resurslarının qiymətləndirmə obyekti kimi tədqiqi
mühüm rol oynayır. Eyni zamanda ekzotik baxımdan əlverişli relyef (orta
və yüksək dağlıq ərazilər) və həmin ərazilərin meşə örtüyü, mineral bu laq -
ları əraziyə turizm axınına şərait yaradan mühüm təbii faktorlar kimi
nəzərdən keçirilir.

Ərazi kompleks potensialının tərkib hissəsi olan bloklar üçün inteqral
göstəricilər müəyyən edilir. İnteqral göstəricinin müəyyən olunması
aşağıdakı düstur əsasında hesablanır [14]:

IGi =  Σ
mj-1  kj āij

Burada IGi – müəyyən ərazinin təbii, tarixi-mədəni, nəqliyyat
potensialının və ləngidici (məhdudlaşdırıcı) amillər kompleksinin inteqral
göstəricisidir; āij – i ərazisi üçün j göstəricisinin normalaşdırılmış
qiymətidir; kj - j göstəricisi üzrə mənfi olmayan çəki əmsalıdır; j = 1...m
göstəricilərin sayıdır; āij = (aij – acpj) / δj, və burada āij – i rayonu üzrə j
göstəricisinin başlanğıc qiymətidir; acpj – rayonlar üçün j göstəricisinin orta
qiymətidir; δj – rayonlar üçün j göstəricisinin standart kənara çıxmaq
qiymətidir; kj – Ij / Imax və burada Ij – sütun boyu j göstəricisi üzrə statistik
təsir ölçüsüdür; Imax – sütun boyu istifadə olunan göstəricilər arasında sta-
tistik təsir ölçüsünün maksimal qiymətidir; Ij - Σsi │ rjl │ və burada rjl – bj

və bl göstəriciləri üzrə korrelyasiya əmsalıdır; i = 1....s – göstəricilərin
sayıdır.

Müəyyən bir rayonun və ya Milli Parkların inteqral turizm
potensialının hesablanma düsturu aşağıdakı kimi ifadə olunur:

İP = k1TP + k2TMP + k3NP + k4LAK,
Burada İP – inteqral potensial; k1, k2, k3, k4 – inteqral potensial

komponentlərinin mənfi olmayan çəki əmsalları; TP – təbii potensial; TMP
– tarixi-mədəni potensial; NP – nəqliyyat potensialı; LAK – ləngidici
(inkişafa mənfi təsir göstərən) amillər kompleksidir.

Turizmin inteqral təbii potensialına görə və həm də yuxarıda göstərilən
bloklar üzrə müxtəlif rayonlar, rayondaxili bələdiyyə əraziləri müqayisə
oluna bilir, onların tipologiyası aparılır. Bunun üçün klaster analizi aparılır.
Bu analizin aparılması kompleks göstəricilərlə xarakterizə olunan əraziləri
qruplaşdırmağa və onlardan bir-birinə oxşayanları eyni qrupa daxil etməyə
imkan verir. Klaster təhlil bütün əlamətlərin eyni zamanda nəzərə alınması
əsasında klasterlərin (qrupların) ayrılmasına gətirib çıxarır. Göstəriciləri
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bir-birinə yaxın olan klasterlər eyni qrupda birləşdirilir. Klaster analizinin
aparılması üçün hər bir blok və həmçinin inteqral potensial üzrə ilkin olaraq
hesablanmış matrisa istifadə olunur [5].

Milli Parklarda klaster analizinin aparılmasının başqa bir metodu orta
əmsalın istifadəsidir. Bu əmsal obyektlərin (rayonların) sayı əsasında onları
klasterlərdə birləşdirilməsi üçün təyin olunur. Ərazi vahidləri rayonları
məcmu halında ifadə edən klasterlərdə (qruplarda) birləşdirilir. Hər bir
klaster üçün müəyyən faktorlar üzrə orta göstəricilər hesablanır ki, bu da
klasterlərin bir-birindən nə dərəcədə fərqləndiyini təyin etməyə imkan
verir. Klasterlər üzrə hər bir faktora görə orta göstəricilərin yekun cəmi
hesablanır. Bu zaman inteqral potensialda ləngidici rol oynayan faktorların
kompleks göstəricisi nəzərə alınır və müvafiq surətdə yekun cəmdən çıxılır.
Bununla da hər bir qrup üzrə yerli şəraitin əlverişlilik dərəcəsini (məsələn,
maksimal, yüksək, orta və s.) ifadə edən keyfiyyət xarakteristikası
müəyyən olunur. Klaster üzrə faktorların orta göstəricilərinin cəmi nə qədər
yuxarıdırsa, turizmin inkişafı üçün olan şərait bir o qədər yaxşıdır [15].

Milli parklar və landşaft ekzotikliyi ilə seçilən ərazilərdən ekoturizmdə
istifadəsinə Avropa ölkələrində XX əsrin ortalarından başlamışdır. Milli
parklardan müxtəlif ekskursiyalar, təbiətlə bağlı olan coğrafi səyahətlərdə
istifadə olunurdu. XX əsrin 70-80-ci illərində geniş vüsət alan ekoturizm
hərəkatı Milli parkların rolunu artırdı. Araşdırmalar göstərir ki, Milli park-
lar təkcə ekoturizm hərəkatında deyil, eyni zamanda əhalinin ekoloji
maariflənməsində, təbiətin biomüxtəlifliyinə aid elmi-tədqiqat işlərinin
aparılmasında əhəmiyyətli yer tutur. Milli parklardan səmərəli istifadə
edilməsi üçün üç istiqamətin seçilməsi vacibdir [9]:

- Turizm və istirahətin təşkili üçün əlverişli şəraitin yaradılması. Bu
məqsədlə Milli parkların ərazisində ekskursiya üçün cığırların müəyyən
olunması, müşahidə məntəqələrinin olması vacibdir;

- Təbiət mənzərələrinə, təbiət abidələrinə maddi-mədəniyyət abidə -
lərinə turizm fəaliyyəti zamanı dəyən ekoloji pozuntunun minimuma
endirilməsi. Bu məqsədlə ərazinin yüklənməsi səviyyəsinə əməl olunması,
ekoloji monitorinqin aparılması, ətraf mühitə dəyən zərərin öyrənilməsi
zəruridir;

- Milli parklarda turizm fəaliyyəti insanların ətraf mühitlə, biomüx tə -
lif liklə tanış olmaq imkanlarının artırılması və ekoloji tərbiyə funksiyasıdır.
Bunun üçün Milli parklarda «safari» turların, məktəblilərin və gənclərin
tətil müddətlərində səyahətlərinin təşkili mümkündür.

Qeyd olunduğu kimi, təbiəti mühafizə Milli Parkların ərazisində turizm
fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Bununla yanaşı Milli Parklarda müəyyən
olunmuş ərazilər üzrə ekoloji turizmin inkişafı ətraf mühitə ziyan vurmur.
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Milli Parkların məqsəd və vəzifələrindən asılı olaraq turizm və istirahətin
təşkili baxımından əhəmiyyəti rekreasiya ehtiyatlarının qorunmasından,
yerli orqanlarla birlikdə Milli Parklarda turizmin planlaşdırılmasından
ibarətdir.

Milli Parkların turizmin təşkili baxımından aşağıdakı funksiyaları
vardır [9]:

- İstehlakçıların tələbinə uyğun Milli Parklarda turist məhsullarının
hazırlanması və təkmilləşdirilməsi.

- Milli Parka gələnlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması və onların
məlumatlandırılması. Həmçinin Milli Parka aid bukletlərin verilməsi,
müşahidə məntəqələrinin xəritə sxemlərin tərtibi.

- Milli Parkların ərazisində turizm infrastrukturunun yaradılması. Bu-
rada ətraf mühitin maksimum səviyyədə qorunmasının zəruriliyi.

Milli parklardan istifadənin müasir vəziyyəti. Azərbaycanda ilk
qoruqlar 30-cu illərdə yaradılmağa başlanmışdır. 1969-cu ildə «Təbiəti
mühafizə üzrə Qanun»un qəbul olunması ölkəmizdə qoruqların sayının
artmasına və inkişafına səbəb olmuşdur. Hazırda ölkəmizdə 11 dövlət
qoruğu, 21 yasaqlıq, 9 milli park mövcuddur. Xüsusi mühafizə olunan
ərazilər ölkənin ümumi sahəsinin 8,1%-ni təşkil edir [18].

Ölkəmizdə olan 9 Milli Park əsasən dövlət qoruqlarının bazası əsasında
yaradılmışdır. Milli Parkların yaradılmasına 2003-cü ildən başlanılmışdır
[18]. Milli Parkların yaradılmasında əsas məqsəd ətraf mühitin, ekoloji
tarazlığın, təbiət və tarixi abidələrin qorunması şərti ilə ekoturizmin
inkişafı, ekoloji maarifləndirmənin gücləndirilməsi, ölkənin zəngin
təbiətinin reklamından ibarətdir. Ölkədə olan Milli Parklar turist mar şrut -
larına salınsa da, turizm məqsədilə onlardan hələ geniş istifadə olunmur.
Bu baxımdan Milli Parklarda turizm infrastrukturunun yaradılması, onun
kadr potensialının gücləndirilməsi vacibdir.

Azərbaycanda Avropa ölkələrinin təcrübəsindən istifadə etməklə Milli
Parkların turizm məqsədilə mənimsənilməsi daha məqsədəuyğundur. Bu
sahədə AFR və Avstriyanın təcrübəsindən yararlanmaq mümkündür. Belə ki,
AFR-də Milli parklardan turizm məqsədilə istifadə regional və yerli səviyyədə
strategiyanın uzunmüddətli ənənəyə əsaslanaraq təbiət ərazi lə rinin bərpa sın -
dan, ətraf mühitlə təmasda olmaqdan ibarətdir. Hazırda AFR-də 90 təbiət
parkı, 13 milli park, 14 biosfer qoruğu, 190 min km piyada çıxırlar, 40 min
km velosiped zolağı mövcuddur ki, bunlardan da il ərzində turizm hərəkatında
iştirak edən alman vətəndaşlarının 50-62% istifadə edir [9].

Respublikamızın Milli parklarında xüsusi piyada cığırlarının salınması,
informasiya mərkəzlərinin yaradılması, ətraf mühitlə əlaqəli kütləvi turların
təşkili, velosiped turlarının müəyyən olunması, onlardan turizm məqsədilə
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səmərəli istifadəyə imkan verərdi. Tədqiqat işində ölkəmizdə mövcud olan
Milli parklarын turizm əhəmiyyətinin qısa icmalını verməyi məqsə də -
uyğun hesab etmişik.

1. Şirvan Milli Parkı ölkəmizdə mövcud olan qərb və cənub turist
marşrutlarının üzərində yerləşdiyinə görə, onun ekoturizm baxımından
geniş mənimsənilməsi mümkündür. Bu baxımdan Milli parkın ərazisində
turizm informasiya mərkəzinin yaradılması, Bakı şəhərinə yaxın olduğuna
görə kütləvi ekoloji turların əhəmiyyəti ola bilər [8]. Bununla yanaşı Milli
Parkda müşahidə məntəqələrindən turistlərin istifadəsi, turist cığırlarının
müəyyən olunmasına ehtiyac vardır. Hazırda milli parklarda bir neçə turist
cığırlarının təşkili və müşahidə məntəqələrinin olması ekoloji turizmin
inkişafına şərait yaradır.

2. Ağgöl Milli parkı ekoturizmdə istifadə üçün geniş potensiala ma-
likdir. Burada turizm informasiya mərkəzinin yaradılması, kiçik
qayıqlardan istifadə etməklə gəzinti-ekskursiyaların təşkili mümkündür.
Bununla yanaşı Milli parkın ərazisində turistlərin istifadəsi üçün müşahidə
məntəqələrinin olması, yerli və əsas turist marşrutlarında istifadə olunması
məqsədəuyğun olardı. Milli parkda turizm infrastrukturu yaradılmamışdır,
ekoloji turlardan hələ ki istifadə olunmur.

3. Akademik H.Ə.Əliyev adına Ordubad Milli parkında təbii zən gin -
liklə yanaşı, tarixi-mədəni abidələr də yayılıb. Parkda tunc dövrünə aid daş
qoç heykəlləri, eramızdan əvvəl II-I əsrə aid qədim insan məskənlərinin
qalıqları, qədim Gilan şəhərinin xarabalıqları, Gəmiqaya dağında çoxlu
qayaüstü petroqlifləri və s. qeyd etmək olar. Ordubad Milli parkının
ərazisindən ekoturizmdə istifadə üçün əlverişli təbii və tarixi-mədəni
abidələri olduğuna görə digər ərazilərdən seçilir. Milli parkda turizm in-
frastrukturunun yaradılması üçün informasiya mərkəzinin olması, buraya
gələn turistlər üçün dağlarda çadırların qurulmasın üçün xüsusi yerlərin
ayrılması mümkündür. Milli parkın ərazisində dağ-idman turizminin,
həmçinin fotoovçuluğun təşkili əhəmiyyətli ola bilər [4]. Milli parkın
ərazisindən Naxçıvanda mövcud olan turist marşrutlarında və yerli ekotur-
izm məqsədli ekskursiyalarda istifadə olunur.

4. Hirkan Milli parkı öz nadir təbiət abidələri ilə də məşhurdur. Burada
100-dən çox təbiət və mədəni abidə vardır. Ən məşhur təbii meşə abi də -
lərindən biri Astara rayonunun Züngüləş kəndi yaxınlığında yerləşən təbii
meşəlikdir. Milli parkda olan müxtəlif təbii və süni göllər, kiçik şəlalələr,
termal su mənbələri də turizm əhəmiyyətli təbiət abidələrindəndir. Hirkan
Milli parkında turizm infrastrukturu qismən yaradılmışdır. Hazırda Milli
Parkda turizm fəaliyyətinin aparılması üçün infrastruktur yaradılmasına
başlanılmışdır. Belə ki, Milli Parkın ərazisində ekoturizm üzrə informasiya
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mərkəzinin yaradılması, turist cığırlarının olunması, Milli Park haqqında
bukletlərin buraxılması planlaşdırılır. Milli Parka gedən yolun bərpası və
onun ətraında olan iaşə obyektlərinin tədricən ləğv olunması turistlərin cəlb
olunmasında, ekoloji mühitin qorunmasında mühüm rolu vardır.

5. Altıağac Milli Parkının Bakı şəhərinə yaxınlığı (120 km), buradan
kütləvi turizm, ekoturizm məqsədilə istifadə etmək mümkündür. Altıağac
Milli Parkı Azərbaycanın şimal turist marşrutu üzərində yerləşdiyinə görə,
həmçinin Şahdağ Milli Parkı ilə qonşu olması turizm fəaliyyətinin kom-
pleks aparılmasını təmin etmiş olur. Milli Parkda piyada, velosiped, atla
yürüşlər üçün imkan yaradılmışdır. Xələncdə turistlərə velosiped və xüsusi
geyim kirayə verilir, bələdçi ilə təmin olunur. Lakin bu imkanlardan hələ
geniş istifadə olunmur. Milli Parkda qanunsuz ovçuluğun qarşısının
alınması, yırtıcı heyvanların (xüsusilə canavar) populyasiyasının nəzarətə
götürülməsinə ehtiyac vardır.

6. Şahdağ Milli Parkında zəngin flora və fauna ilə yanaşı arxeoloji və
tarixi-mədəni abidələr də çoxdur. Milli Parkda Beş Barmaq səddi,
Çıraqqala (V-VI əsr), Gilgilçay istehkamı, Lahıc, Basqal, Xınalıq tarixi-
mədəni və etnoqrafik abidələri və s. qeyd olar ki, bu da turizmdə təbiət və
tarixi-memarlıq abidələrindən kompleks istifadəyə imkan verir. Milli
Parkın ərazisi məşhur termal və mineral sularla zəngindir ki, bunlardan
Xaltan, Xası, Cimi, Qalaaltı və s. qeyd etmək olar. Şahdağ Milli Parkı tur-
izm baxımından son dövrlərə qədər geniş istifadə olunmuşdur. Milli Parkın
ərazisində məşhur istirahət və turizm mərkəzlərinə Afurca, Çinarlar,
Qəçrəş, Təngəaltı, Qalaaltı, Çuxuryurd, Pirqulu, Basqal, Talıstan, Lahıc və
s. qeyd etmək olar. Bu baxımdan Milli Parkda turizm infrastrukturu da
müəyyən dərəcədə formalaşmışdır. Burada ekoturizmin inkişafı üçün
Qubada informasiya mərkəzinin yaradılması, daxili turist marşrutlarının
müəyyən olunması, fotoovçuluğun təşkili, dağ-idman turizmi, alpinizm
tədbirlərinin keçirilməsi mümkündür. 

Milli parkın ərazisində etnoqrafik tədbirlər və müxtəlif bayramların,
festivalların keçirilməsi mümkündür. Etnoqrafik tədbirlər Xınalıq, Lahıc,
Basqal kəndlərin əhatə edə bilər. Milli Parkın Bakıya yaxınlığı ekoloji tur-
izm marşrutlarının təşkilinə imkan verir. Belə ki, Milli Parkın ərazisində
mövcud olan yerli turist marşrutlarında kütləvi ekskursiyalar təşkil
olunması məqsədəuyğundur.

7. Abşeron Milli Parkının yaradılmasında əsas məqsəd ətraf mühitin
mühafizəsi, nəsli kəsilməkdə olan nadir fauna növlərinin qorunub sax la -
nıl ması, iri yaşayış məntəqəsinə yaxın olduğundan ekoturizmin inkişaf
etdirilməsi, ekoloji monitorinqin həyata keçirilməsi və əhalinin ekoloji
maarifləndirilməsindən ibarətdir. Bu isə kütləvi ekoloji turların təşkili
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əhalinin ekoloji maarifləndirilməsində mühüm rol oynaya bilər.
8. Göy-göl milli parkında ekosistemi qorumaqla yanaşı onun

yaxınlığındı Avropa modelinə uyğun istirahət komplekslərinin yaradılması
planlaşdırılır. Burada əhalinin istirahəti üçün yeni turist bazalarının.
İstirahət mərkəzinin yaradılması ilə yanaşı ekoloji turların təşkili üçün
cığırların müəyyənləşdirilməsi, Milli parkın xəritə-sxeminin çəkilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Milli parkın ərazisində turizmin müxtəlif növlərini
(ekoturizm, fotoovçuluq, su idman turizmi və s.) inkişaf etdirmək müm -
kündür. Milli parkın ərazisindən turizmdə səmərəli istifadə məqsədilə
qoruq və kurort zonalarının ayrılması təklif olunur. Bununla yanaşı, Milli
parkların ərazisində müşahidə məntəqələrinin genişləndirilməsi turistlərə
onlardan istifadəyə imkan verilməsi, fotoovçuluğun təşkili, onların turizm
baxımından mənimsənilməsinə şərait yarada bilər. 

Tədqiqatın nəticə və təklifləri. Apardığımız araşdırmalar göstərir ki,
Milli Parklardan turizm məqsədilə istifadə aşağı olaraq qalır. Bu Milli Park-
larda infrastrukturn zəif təşkili ilə yanaşı, mövcud turist marşrutlarında on-
lardan istifadə olunmaması ilə bağlıdır. Bu baxımdan arşdırmalarda
aşağıdakı nəticələr alınmışdır:

- Milli Parkların turizm baxımından istifadəsi üçün onların resurs
potensialının qiymətləndirilməsi və renta göstəricisi müəyyən olumuşdur
ki, bu da mövcud ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə imkan verir. Mövcud
potensialın qimətləndirilməsində kompleks yanaşma və inteqral qiy mət -
lən dirmə daha səmərəli olması müəyyən edilmişdir;

- Milli parklardan turizm məqsədilə kompleks istifadə olunması üçün
hər bir resursun ayrılıqda inteqral və ya klaster metodikası ilə riyazi
qiymətləndirlməsi ərzinin məcmu potensialını müəyyən etməyə imkan
verməsi müəyyənləşdirlmişdir. Bunların ölkədki Milli Parklarda tətbiqi
göstərir ki, onlardan istifadə səviyyəsi qiymətləndirmənin vahid əmsal
göstəricisindən aşağıdıraşağıdır;

- Milli Parklarda mövcud ifrastrukturun aşağı səviyyəsi turizm məq sə -
dilə müxtəlif turizm tədbirlərin kecirilməsinə imkan vermir. Bununla ya na -
şı, Milli Parklarından istifadəyə yönəldilən turist marşrutlarının və eks-
 kursiya proqramlarının olmaması turistlərin cəlb olunmasına imkan vermir;

- Milli Parklarda yeni turist cığırlarının təşkili, ekskursiya məqsədli
mətnlərin tərtib olunması turistlərin cəlb olunmasında əhəmiyyətli rol oy-
naya bilər. Bu məqsədlə Altıağac, Şirvan Milli parklarında qeyd olunan
tədbirlərin sınaq olaraq təşkili mümkündür;

- Milli parkları əhatə edən ekoloji turların hazırlanması, onun market-
inqi, PR təşkili yerli və xarici turistlərin cəlb olunmasında əhəmiyyətli rol
oynamış olardı. Avropa təcrübəsindən istifadə etməklə bir-birinə yaxın
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yerləşən Milli Parkları və landşaft ekzotikliyi ilə secilən əraziləri əhatə
edən turların hazırlanması və onun pasportlaşdırılması bu sahədə olan
durğunluğu aradan qaldırmağa imkan vermiş olardı.
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azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının
sığortalanmasının qiymətləndirilməsi

assessment of insurance of agricultural production in azerbaijan

abstract: The necessary steps to improve insurance system for agri-
cultural production, revitalization and expansion of the agricultural insur-
ance market are actual in Azerbaijan. It should be noted that less than 1
percent of the arable land was involved in insurance in 2014. Share of in-
surance premiums of agricultural crops and livestock is only 0.57 percent
of total premiums collected in the country. There is potential for the devel-
opment of agriculture insurance, but stimulus measures should be imple-
mented  by the government and  the legislation should be improved
according to the requirements of current situation.

The current situation of the  insurance of agricultural production is
analysed and recommendations for development of  agriculture insurance
based on market principles are put forward in this article.

Key words: agriculture, insurance, crop, livestock, insurance pay-
ments.

Giriş
Son 10 ildə respublikamızda kənd təsərrüfatının inkişafına paralel

olaraq, məhsul istehsalçılarının sığortaya ayıra biləcəkləri maliyyə
vəsaitləri və əllərindəki sığorta edilə bilən əsas istehsal fondları ciddi
şəkildə artmışdır. Buna baxmayaraq 2014-cü ildə respublika üzrə yığılan
sığorta haqlarının cəmi 0,57 faizi kənd təsərrüfatının payına düşür. Onun
üçün də respublikada fəaliyyət göstərən digər sığorta şirkətlərinin də kənd
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təsərrüfatı istehsalının sığortalanmasına cəlb edilməsi istiqamətində
stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir.

“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”n da qeyd edilir ki,
kənd təsərrüfatında ərzaq məhsullarının istehsalı sahəsində müasir sığorta
mexanizmlərinin tətbiq olunması zəruridir və bu istiqamətdəki fəaliyyət döv -
lət tərəfindən dəstəklənəcək. Bu dövlət proqramında da Maliyyə və Kənd
Təsərrüfatı nazirliklərinin qarşısında məsələ qoyulur ki, xarici ölkələrin kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı sahəsində istifadə etdikləri mütərəqqi
sığorta təcrübəsinin ölkəmizdə tətbiqi istiqamətində işlər görsünlər. Eyni za-
manda, sığortalanmasına maliyyə yardımı göstərilən kənd təsərrüfatı
əmlakının və sığorta hadisələrinin növlərinin siyahısının və taxıl
istehsalındakı risklərin qismən dövlət tərəfindən sığortalanması qaydalarının
təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyəti gücləndirisinlər (1). Məhz bu
faktorları da nəzərə alaraq Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində sığorta
fəaliyyətinin mövcud vəziyyəti ilə əlaqədar tədqiqat aparmışıq.

azərbaycanda kənd təsərrüfatı sığortasının qanunverici bazası
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sığortasının inkişafında 18 iyun 2002-

ci ildə qəbul edilmiş “Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu mühüm rol oynayır. Qanun
Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət formasından asılı olmayaraq kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının əmlakının sığortasının stimul laş dı -
rıl masının hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, sığortanın işti rak çı -
ları arasında münasibətləri tənzimləyir. Qanunda kənd təsərrüfatında
sığortanın obyektləri kimi kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsulları, kənd
təsərrüfatı heyvanları, ev quşları, dovşanlar, xəzdərili vəhşi heyvanlar, arı
ailələri, habelə kənd təsərrüfatı təyinatlı binalar, tikililər, qurğular, ava dan -
lıq lar, maşınlar, nəqliyyat vasitələri və digərləri ilə bağlı əmlak mənafeləri
(az qiymətli və tez köhnələn əşyalar və təbii biçənəklərin məhsulları istisna
olmaqla) göstərilir. Bu sığorta obyektləri bir qayda olaraq yanğın, dolu,
sel, daşqın, tufan, şaxta və ildırım vurması, zəlzələ, torpaq sürüşməsi,
dəmyə torpaqlarında quraqlıq kimi təbii fəlakətlərdən, habelə kənd
təsərrüfatı bitkilərinin məhsulları, kənd təsərrüfatı heyvanları, ev quşları,
dovşanlar, xəzdərili vəhşi heyvanlar, arı ailələri müvafiq olaraq xüsusi
təhlükəli ziyanvericilərin yayılmasından və hücumundan, yolxucu xəs tə -
lik lərdən, kənd təsərrüfatı təyinatlı binalar, tikililər, qurğular, avadanlıqlar,
maşınlar, nəqliyyat vasitələri isə qəza hadisələrindən sığortalanır. 

Qanunun 6-cı maddəsinə əsasən sığorta müqaviləsi üzrə sığorta
məbləği kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə məhsulun dəyərinin azı 70 faizi,
kənd təsərrüfatı heyvanları, ev quşları, dovşanlar, xəzdərili vəhşi heyvanlar,
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arı ailələri üzrə hüquqi şəxslərdə - onların balans dəyərinin, fiziki şəxslərdə
isə bazar qiymətinin azı 80 faizi, kənd təsərrüfatı təyinatlı binalar, tikililər,
qurğular, avadanlıqlar, maşınlar, nəqliyyat vasitələri və digər əmlak üzrə
isə əmlakın bazar qiymətinin tam məbləği miqdarında müəyyən edilir (2). 

Hazırda qüvvədə olan normativ aktlara əsasən Azərbaycanda sığor ta -
lan masına dövlət tərəfindən maliyyə yardımı göstərilən kənd təsərrüfatı
məhsulları sırasına buğda, arpa, qarğıdalı, günəbaxan - dən üçün, kartof,
şəkər çuğunduru, tərəvəz (göyərti istisna olmaqla), meyvə, sitrus və üzüm
bağlarının sahələri (məhsul) daxildir.

Dövlət tərəfindən maliyyə yardımı göstərilən sığorta hadisələri kimi
isə yanğın, dolu, sel, daşqın və şaxta vurması müəyyən edilmişdir (3; 4).

Mövcud qanunvericiliyə əsasən, müqavilə üzrə hesablanmış sığorta
haqqının dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına ödənilən hissəsi sığorta haqqının
50%-i həcmində müəyyən edilmişdir. Kənd təsərrüfatında sığortanın
stimullaşdırılmasına ayrılan maliyyə yardımı Maliyyə Nazirliyinin
nəzdində yaradılmış xüsusi hesabda toplanır və müəyyən olunan qaydalara
uyğun gələn sığorta müqavilələri əsasında müvafiq sığortaçılara ödənilir.

Respublikamızda kənd təsərrüfatında sığortanın inkişafına nail olmaq
üçün də “Kənd təsərrüfatında sığortanın dövlət dəstəyi vasitəsilə stimul -
laşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi hazır -
lan mışdır. Bu qanunun qəbul ediləcəyi təqdirdə kənd təsərrüfatında sığorta
ilə bağlı vəziyyətin tamamilə yeni istiqamətə yönələcəyi gözlənilir. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının sığortalanmasının mövcud
vəziyyəti

Azərbaycan Respublikası üzrə yığılan sığorta haqları ilə bağlı rəsmi
statistik məlumatların təhlili onu göstərir ki, kənd təsərrüfatı bitkiləri
məhsullarının və kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası ilə bağlı vəziyyət
qənaətbəxş deyil (Cədvəl 1).

Cədvəl 1
2014-cü il üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri

(manatla)

Mənbə: http://www.sigorta.maliyye.gov.az/node/98 
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Sığorta sinifləri Sığorta haqları Sığorta ödənişləri 

Azərbaycan Respublikası üzrə cəmi 429 181 197,52 157 129 289,51
kənd təsərrüfatı bitkiləri
məhsullarının sığortası

448 569,94 310 522,99

kənd təsərrüfatı heyvanlarının
sığortası 2 023 432,21 174 753,49



Cədvəldən də göründüyü kimi 2014-cü ildə yığılan sığorta haqlarının
0,1 faizi kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortasının payına düşür.
Həmçinin 2014-cü ildə yığılan sığorta haqlarının 0,47 faizi isə kənd
təsərrüfatı heyvanlarının sığortasının payına düşmüşdür. Ümumilkdə
götürdükdə 2014-cü ildə yığılan sığorta haqlarının 0,57 faizi kənd
təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının və kənd təsərrüfatı heyvanlarının
sığortasının payına düşmüşdür.

Eyni zamanda 2014-cü ildə sığorta ödənişlərinin cəmi 0,2 faizi kənd
təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortasının, 0,1 faizi isə kənd təsərrüfatı
heyvanlarının sığortasının payına düşür. Ümumilkdə 2014-cü ildə respub-
lika üzər ödənilən sığorta ödənişlərinin 0,3 faizi kənd təsərrüfatı bitkiləri
məhsullarının və kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortasının payına düşür.

Həmçinin rəsmi məlumatların təhlil göstərir ki, kənd təsərrüfatı
iqtisadiyyatın ən riskli sahələrindən olduğuna görə, bu sahə üzrə tətbiq
edilən sığorta tarifləri də yüksəkdir. Belə ki, heyvandarlıqda tariflər 6%,
bitkiçilkdə 5%-dir. Kənd təsərrüfatı üzrə 1 baş heyvan üçün orta sığorta
haqqı – 115 manat təşkil edir. Həmçinin heyvandarlıqda sığortanın
müddəti1 il, bitkiçilikdə 7-8 ay olur.

Kənd təsərrüfatı üzrə sığorta haqlarının və ödənişlərin strukturu
2014-cü ildə respublikada kənd təsərrüfatı üzrə sığorta haqlarının stru-

turuna nəzər saldıqda da aydın olur ki, burada əsas pay kənd təsərrüfatı
heyvanlarıın sığortasına düşür (82%).

Şəkil 1. 2014-cü ildə kənd təsərrüfatı üzrə sığorta haqlarının struturu

Şəkil 1-dən göründüyü kimi respublika üzrə yığılan sığorta haqlarında
kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortasının payının 18 faiz olması
da bu sahənin hevandarlıqda xeyli geri qaldığını göstərir. 

2014-cü ildə kənd təsərrüfatı üzrə sığorata ödənişlərinin strukturuna
nəzər saldıqda isə maraqlı nüanslar diqqəti cəlb edir (Şəkil 2).
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Şəkil 2. 2014-cü ildə kənd təsərrüfatı üzrə sığorta ödənişlərinin strukturu

Belə ki, sığorta haqlarının yığılmasında fərqli olaraq, sığorta
ödənişlərində bikiçilik böyük paya sahibdir. Bu ödənişlərin 64 faizi bitk-
içiliyin payına düşür.Təhlillər göstərir ki, kənd təsərrüfatı bitkiləri
məhsullarının sığortası üzrə toplanan sığorta haqlarının 69.2 faizi ödəniş
kimi geri qaytarılır(Şəkil 3).

Şəkil 3. Bitkiçilikdə və  heyvandarlıqda yığılan sığorta haqları ilə
müqayisədə sığorta ödəniş

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortasında isə vəziyyət fəqlidir və bu
sahə sığorta şirkətləri üçün daha cəlbedici görsənə bilər. Çünki ödənişlər
toplanan sığorta haqlarının 8,6 faizini təşkil edir. Sığorta haqqı ilə sığorta
ödənişi arasında fərqin bu şəkildə olması qarşıdakı illərdə də sığorta
şirkətlərinin daha çox kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortasına maraq
göstərəcəyindən xəbər verir.

2013-cü və 2014-cü illər üzrə üzrə hesablanmış sığorta haqları və
sığorta ödənişləri haqqında məlumatların təhlilindən də aydın olur ki, kənd
təsərrüfatı heyvanlarının sığortası sahəsində ciddi artım var və bu cədvəl
2-da verilmişdir.
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Cədvəl 2
2013-cü və 2014-cü illər üzrə üzrə hesablanmış sığorta haqları və

sığorta ödənişləri haqqında məlumat (manatla)

Mənbə: http://www.sigorta.maliyye.gov.az/node/7439

Onu da qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda kənd təsərrüfatının struk-
turunda da heyvandarlıq sahəsi daha çox inkişaf etməkdədir. Belə ki, 1991-
ci ildə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunda heyvandarlığın payı 37 faiz
olsada müstəqillik illlərdə bu dəyişmişdir. Dövlət Statistka Komitəsinin
2014-cü ilə olan məlumatına görə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu
5225.8 milyon manat olub və burada heyvandarlığın payı 53 faiz təşkil
edib(7). Göründüyü kimi müstəqillik illərində kənd təsərrüfatının ümumi
məhsulunda bitkiçiliyin payı azalmış və buna paralel olaraq heyvandarlığın
payı artmışdır. Bu azlamaya baxmayaraq 2014-cü ildə yığılan sığorta
haqlarında kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortasının payının 18
faiz olması bu sahənin sığortaya cəlb edilmə potensialının hələ də yüksək
olduğunu da göstərir. Sadəcə olaraq, heyvandarlıqla müqayisədə
bitkiçilikdə ailə kəndli və ev təsərrüfatlarının dominatlıq etməsi sığorta
şirkətlərinin işini çətinləşdirir. Heyvandarlıqla məşğul olan kənd təsərrüfatı
müəssisələri sığorta şirkətlərinə müraciətdə maraqlı olsalarda, bitkiçilikdə
dominatlıq edən 2-3 hektar əkin sahəsinə malik ailə kəndli təsərrüfatları
bu məsələdə passivlik göstərirlər.

Burada onu da qeyd edək ki, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunda
əsas pay fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarına məxsusdur (92%).
Sığorta şirkətlərinin böyük əksəiyyəti isə kənd təsrrüfatı müəssisələri ilə
işləməyə üstünlük verirlər. Buna görə də, 2014-cü ildə cəmi 2436 təsərrüfat
sığortaya cəlb edilmişdir.
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Sığorta sinifləri 2013 2014
Müqayisə

%
kənd təsərrüfatı bitkiləri
məhsullarının sığortası Sığorta
haqları

471642,18 448 569,94 95.1

kənd təsərrüfatı bitkiləri
məhsullarının sığortası Sığorta
ödənişləri

396175,2 310 522,99 78.4

kənd təsərrüfatı heyvanlarının
sığortası Sığorta haqları

531427,77 2023432,21 3.8 dəfə

kənd təsərrüfatı heyvanlarının
sığortası Sığorta ödənişləri

166885,27 174 753,49 105



Şəkil 4. Kənd təsərrüfatı üzrə sığortaya cəlb edilən təsərrüfatların sayı

Araşdırmalarımız göstərir ki, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsər rü -
fatlarının sığortaya cəlb edilməsi imkanları var. Hesab edirik ki, bu isiti -
qamətdə iş aparılarsa təsərrüftların sayı kəskin şəkildə arta bilər. Çünki
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı istehsalçılarının ümumi sayı 1 milyon 287
mindən çoxdur. 

Məlumat üçün bildirək ki, 2014-cü ildə respublikada məhsul istehsalı
üçün 1612,7 min hektar (çoxillik əkmələrsiz) sahə əkin altında istifadə
edilmişdir. Həmçinin 2014-cü ildə 134,2 min hektar meyvə, 16,1 min hek-
tar üzüm bağlarında və 904 hektar çay plantasiyalarında becərmə işləri
aparılmışdır. Amma 2014-cü ildə sığortaya cəlb edilən kənd təsərrüfatı
ərazisi təxminən 13 138,35 ha olmuşdur ki, onunda 3138,35 hektarı şəkər
çuğundurunun əkin sahəsi təşkil edir. Digər bitkilərin sahəsi isə təxminən
10000 ha olmuşdur.

Şəkil 5. Sığortaya cəlb edən əkin sahəsinin ümumi əkin sahəsində payı
(2014-cü il)

Beləliklə, aparılan təhlillər göstərir ki, ölkədə kənd təsərrüfatı istehsalı
üzrə sığorta sisteminin inkişaf etdirilməsi üçün bu sahədə köklü şəkildə
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islahatların aparılmasına ehtiyac yaranmışdır. 
Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına görə, Azərbaycanda kənd təsər rü -

fatı sığortasının stimullaşdırılması məqsədilə, ayrılan vəsaitlərin tələb ol-
unan səviyyədən az olmasına baxmayaraq faktiki istifadə səviyyəsi də çox
aşağıdır. Belə ki, dövlət büdcəsində 2006-cı ildə 172 min manat, 2007-ci
ildə isə 400 min manat vəsaitin nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, bu illər
ərzində həmin vəsaitdən istifadə olunmamışdır. 2008-ci ildə isə bu
məqsədlə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan 550 min manatlıq vəsaitin
cəmi 7800 manatı (1,4%), 2009-cu ildə isə nəzərdə tutulan 750 min manat
vəsaitin 78 min manatı (10,4%) istifadə olunub(6). 

Son 2 ilin rəqəmlərinə baxdıqda isə dövlət büdcəsində 2013-ci ildə isə
1 milyon manat, 2014-cü ildə də 1 milyon manatvəsaitin nəzərdə
tutulmuşdur. 2013-cü ildə nəzərdə tutulan 1 milyon manatın 19 min
manatında(1.9%), 2014-cü ildə isə nəzərdə tutulan 1 milyon manatın 23
min manatı (1,4%)istifadə edilib. 

Şəkil 6. Dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatı sığortası üzrə ayrılan vəsait və
onun istifadə vəziyyəti

Bu isə ölkəmizdə kənd təsərrüfatı istehsalının sığortası ilə bağlı infor-
masiya və məlumatların, təbliğat işlərinin zəif olmasını göstərir. Onu da
qeyd edək ki, sığorta bir iqtisadi amil kimi sahibkarlıq fəaliyyətinin
tənzimlənməsində və inkişafında mühüm rol oynayır.

Kənd təsərrüfatı istehsalının sığortalanması xidməti göstərən
şirkətlər

Hazırda kənd təsərrüfatında bitkiçilik məhsullarının və kənd təsərrüfatı
heyvanlarının sığortası ilə əlaqədar respublikamızda fəaliyyət göstərən
sığorta şirkətinin hamısı məşğul olmur. Kənd təsərrüfatı sığortasına maraq
göstərən şirkətlərdən  Azərbaycan Dövlət Sığorta Şirkətı “Azərsı ğor -
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ta”(14), “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC-ni(10), “Azsığorta” ASC(9),
“Başak-İnam Sığorta Şirkəti” ASC-ni (5; 11) və “Beynəlxalq Sığorta
Şirkəti” ASC (12) qeyd etmək olar.

Yəni respublikamızda mövcud 27 sığorta şirkətindən ancaq 8-i şirkəti
kənd təsərrüfatı sığortası ilə bağlı bu və ya digər xidməti göstərir. Amma
bu şirkətlətdən ancaq yuxarıda adı qeyd edilən 5-i həm kənd təsərrüfatı
bitkiləri məhsullarının sığortası, həm də kənd təsərrüfatı heyvanlarının
sığortası ilə məşğuldur. Sözügedən şirkətlətin də içərisində respublika üzrə
daha çox filialın olması ilə “Azərsığorta” fərqlənir. Belə ki, “Azərsığorta”
respublikanın bütün ərazisində fəaliyyət göstərir və 80 sığorta agentliyinə
malikdir(14). Digər şirkətlər isə respublikanı tam əhatə etmirlər. Kənd
təsərrüfatı sahəsində sığorta xidmətlərinə priotetlik verən  “Başak-İnam
Sığorta Şirkəti” ASC-nin sığorta fəaliyyətinə verilmiş lisenziyanın qüvvəsi
28 noyabr 2014-cü il tarixdə bərpa edilsədə bu şirkət mövqelərini
möhkəmləndirə bilməyib(13). Belə ki, 2015-ci ilin 9 ayının məlumatına
görə ölkədə ən az sığorta haqqı yığan şirkətlərin siyahısında olub.

Araşdırmalar göstərir ki, aqrar sığorta bazarındakı vəziyyət qənaətbəxş
deyil və bu sahədə canlanma yaratmaq üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin
həyata keçirilməsi zəruridir. 

Nəticə və təkiliflər
Yekun olaraq qeyd edək ki, son illər Azərbaycanda aqrar sığorta

sahəsində müəyyən inkişaf  var və hazırda 8 sığorta şirkəti kənd təsərrüfatı
üzrə xidmətlər təklif edir. Amma bu sığorta növünə prioritetlik verən
şirkətlərin sayı az və onların bir hissəsin resursları çox məhduddur. 2014-
cü ildə respublika üzrə yığılan sığorta haqlarının 0,57 faizi kənd təsərrüfatı
bitkiləri məhsullarının və kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortasının payına
düşməsidə bunun göstəricisidir. Həmçinin 2014-cü ildə ölkədəki əkin
sahələrinin 1 faizindən də azı sığortaya cəlb olunması, kənd təsərrüfatı
məhsullarının sığortalanmasına dövlət tərəfindən ayrılan maliyyə
yardımının cəmi 1,4%-nin istifadə edilməsi də bu sahədə olan
problemlərdən qaynaqlanır. 

Şübhəsiz ki, respublikamızda kənd təsərrüfatında effektiv sığorta sis-
teminin yaradılmasında “Kənd təsərrüfatında sığortanın dövlət dəstəyi
vasitəsilə stimullaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası qa-
nununun layihəsinin qəbulunda mühüm rol oynaya bilər. Ekspert
qiymətləndiməsinə görə, bu qanunun kənd təsərrüfatında sığorta ilə bağlı
vəziyyətin tamamilə yeni istiqamətə yönələcək. 

Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatının sığortalanması bütün dünyada çox
risqli və məsrəfli sahə sayılır. Ona görə də risqləri öz ərazisindən çıxarmaq
üçün xarici tərəfdaş tərəfindən təkrar sığortaya ehtiyac vardır. Azərbaycan
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aqrar sığorta bazarında təkrar sığortalanmanın xarici sığortaçıların iştirakı
ilə həyata keçirilməsi və bu sahədə üstün təcrübələrin öyrənilməsi ölkə
daxili milli sığorta bazarının inkişafına təkan verə bilər. Eyni zamanda
aqrar sığortalanma könüllü olsa da, bəzi kənd təsərrüfatı risqləri üçün icbari
forma tətbiq edilməsi bu sahəni şirkətlər üçün cəlbedici edə bilər. 

Sonda qeyd edək ki, fermerlər arasında sığortalanma ilə bağlı zəruri
məlumatlandırma işinin aparılması və fermerlərin bu mexanizmin işlək
olmasına inandırılması aqrar sığortanın inkişafı üçün mühüm təkan ola
bilər.
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Elektron informasiya resurslarının inkişafinda data Mining
texnologiyasının metod və mərhələlərinin rolu

development of the information resources Electronic data Mining
technology, the role of the methods and stages 

abstract: Data mining tools can answer business questions that tradi-
tionally were too time consuming to resolve. They scour databases for hid-
den patterns, finding predictive information that experts may miss because
it lies outside their expectations.

Key words: data mining, algorithm, method, level discovery. 

Bir cox dövlət qurumlarının yaddaş sistemlərində toplanmış infor ma -
si yaların müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatını və intellektual analizini
aparmaq üçün mövcud olan analitik informasiya texnologiyaları (OLAP,
Data mining, Web mining, Text mining və s.) bu sahəyə cavabdeh məsul
şəxslər   üçün olduqca mühüm dəstəkdir. Belə ki, ən çətin istiqamətlərdən
olan analitika sahəsində bu texnologiyaların tətbiqi ilə istənilən mövzu
çərçivəsində çox böyük həcmə malik olan məlumatları sistemləşdirmək,
strukturlaşdırmaq, tendensiyaları aşkarlamaq, yeni biliklər əldə etmək və
bu kimi digər intellektual işləri xüsusi aparat-proqram sistemləri vasitəsi
ilə həyata keçirmək mümkündür. Bu sistemlərin yaranması üçün ən geniş
yayılmış texnologiyalardan biri də DATA MİNİNG texnologiyasıdır. 

DATA MINING-in əsas xüsusiyyəti – geniş riyazi alətlərin (klassik sta-
tistik analizdən kibernetik metodlara qədər) və informasiya texnologiyaları
sahəsində son nailiyyətlərin birləşməsidir. DATA MINING texnolo gi ya -
sında ciddi formallaşdırılmış və qeyri-formal metodlar, yəni ki, verilənlərin
keyfiyyət və kəmiyyət cəhətdən analizi harmonik şəkildə birləşdirilib. 

DATA MINING-in metod və alqoritmlərinə bunlar aiddir: neyron
şəbəkələr, həllər ağacları, simvol qaydalar, ən yaxın qonşu metodu və k-
ıncı yaxın qonşu metodu, dayaq vektorları metodu, Bayes şəbəkələri, xətti
reqressiya, korrelyasiya-reqressiyalı analiz; klasterli analizin iyerarxik və
qeyri-iyerarxik metodları, həmçinin k-ıncı orta və k-ıncı median al qo ritm -
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ləri; assosiativ qaydaların axtarış metodları, həmçinin Apriori alqoritmi;
məhdud seçmə metodu, evolyusiyalı (inkişaflı) proqramlaşdırma və genetik
alqoritmlər, verilənlərin müxtəlif vizuallaşdırma metodları və s.

DATA MINING texnologiyasında istifadə olunan bir çox analitik
metodlar məşhur alqoritm və metodlardır. Onların tətbiqində yenilik bu
alqoritmlərin yeni yaranmış texniki və proqram vasitələrlə əlaqədar, bu və
ya digər konkret məsələlərin həlli zamanı onlardan istifadənin mümkün-
lüyüdür. Qeyd etmək lazımdır ki, DATA MINING-in metodlarının çoxu
süni intellekt nəzəriyyəsi çərçivəsində işlənib hazırlanmışdır. 

Metod (method) nəzəri, praktiki, idrak, idarəçilik xarakterli məsə lə lə -
rin həllində qərar qəbulu, qayda və ya norma, müəyyən yol, üsul kimi
qələmə verilə bilər.

alqoritm anlayışı EHM-lərin yaranmasından çox-çox əvvəl meydana
gəlib. Hal-hazırda alqoritmlər insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində
tətbiqi və nəzəri məsələlərin həlli üçün özəkdir, əksər hallarda həll olunan
məsələlərdə kompüterdən istifadə tələb edilir. 

Alqoritm (algorithm) – giriş verilənlərini axtarılan nəticəyə çevirən
nisbi ardıcıl hərəkətlərin (addımların) dəqiq təyinatıdır.

daTa MINING mərhələlərinin təsnifatı

Mərhələ 1. Qanunauyğunluqların aşkar edilməsi (sərbəst axtarış).
Mərhələ 2. Aşkar edilmiş qanunauyğunluqların qeyri-müəyyən

biliklərin proqnozlaşdırılması üçün istifadəsi (proqnoz modelləşdirilməsi);
Bu mərhələlərə əlavə olaraq, validasiya (yoxlama) mərhələsini də daxil

edirlər ki, bu mərhələ sərbəst axtarış mərhələsindən sonra gəlir.
Validasiyanın məqsədi – aşkar edilmiş qanunauyğunluqların düzgün-
lüyünün yoxlanılmasıdır. Lakin biz validasiyanı birinci mərhələnin tərkib
hissəsi hesab edəcəyik, çünki bir çox metodların, xüsusilə neyron
şəbəkələri və həll ağacları metodlarının tətbiqində ümumi verilənlər
çoxluğunun öyrədici və yoxlayıcı hissələrinə bölünməsi nəzərdə tutulub
və ikinci hissə alınmış məlumatların həqiqətə uyğun olub-olmadığını təyin
etməyə imkan verir.

Mərhələ 3. İstisna halların analizi – bu mərhələ qanunauyğunluqlarda
aşkar edilən anomal halların tapılması və izah edilməsi üçün istifadə olu-
nur.

Beləliklə, DATA MINING prosesi aşağıdakı ardıcıllıqla təsvir edilə
bilər:
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Sərbəst axtarış (həmçinin validasiya) -> Proqnoz
modelləşdirilməsi -> İstisnaların analizi.

1. Sərbəst axtarış (discovery)
Bu mərhələdə verilənlər toplusunun gizli qanunauyğunluqların axtarışı

üçün tədqiqatı həyata keçirilir. Qanunauyğunların növü barədə ilkin
fərziyyələr bu mərhələdə təyin edilmir. 

Qanunauyğunluq (law) – müxtəlif hadisə və ya proseslərin yaranması,
inkişafı mərhələ və formalarını müəyyən edən əhəmiyyətli və daima
təkrarlanan qarşılıqlı əlaqədir.

DATA MINING sistemi bu mərhələdə şablonları təyin edir ki, belə
şablonların alınması üçün tədqiqatçı, məsələn, OLAP sistemində çoxlu
sayda sorğular tərtib etməlidir. Burda isə bu işi sistem öz üzərinə götürür
və şablonları axtarır. Bu tip yanaşmanın xüsusilə həddən artıq iri həcmli
verilənlər bazalarında istifadə edilməsi səmərəli olur ki, belə bazalarda
sorğuların yaradılması ilə qanunauyğunluq məsələlərini təhlil etmək çox
qəlizdir və bu prosesi tamamlamaq üçün çox sayda müxtəlif variantları
nəzərdən keçirmək lazım gəlir. 

Sərbəst axtarış aşağıdakı hərəkətlərdə təqdim olunur:
- şərti məntiqdə qanunauyğunluqların aşkarlanması (conditional logic);
- assosiativ məntiqdə qanunauyğunluqların aşkarlanması (assosiations

and affinities);
- əsas cərəyan və ondan uzaqlaşmaların müəyyən edilməsi (trends and

varianions).
Fərz edək ki, kadr agentliyinin peşə, staj, yaş və labüd maaş haqqında

informasiyaya malik verilənlər bazası mövcuddur. Əgər tədqiqatçı
sorğuları özü tərtib edərsə, o belə bir nəticəyə gələ bilər: 25-35 yaşında
olan mütəxəssislərin istədikləri maaşın orta səviyyəsi 1200 şərti vahidə
bərabərdir. Sərbəst axtarışda sistem özü qanunauyğunluqları axtarır, bunun
üçün sadəcə olaraq, məqsəd dəyişənini təsbit etmək lazımdır. Qanu na uy -
ğun luqların axtarışının nəticəsində sistem “əgər ...., onda ....” tipli məntiqi
qaydalar yığımını formalaşdırır. 

Misal üçün, belə qanunauyğunluqlar tapıla bilər ki, “əgər yaş < 20
olarsa və arzu olunan maaş < 700 şərti vahiddirsə, onda 75 % hallarda
namizəd proqramçı işini axtarır” və ya “əgər yaş > 35 olarsa və arzu olunan
maaş > 1200 şərti vahiddirsə, onda 90 % hallarda namizəd idarəedici
mövqelərdə iş axtarır”. Təsvir edilmiş qaydalarda məqsəd dəyişəni peşədir.

Digər məqsəd dəyişəni versək, məsələn, namizədin yaşı, belə qaydalar
əldə edə bilərik: “əgər namizəd idarəedici mövqelərdə iş axtarırsa və iş
stajı >15 ildirsə, onda 65 % hallarda namizədin yaşı > 35 yaş olacaq”.
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Sərbəst axtarış mərhələsi çərçivəsində təsvir edilmiş əməliyyatlar
aşağıdakıların köməyi ilə icra olunur:

● şərti məntiq qaydalarının induksiyası (klassifikasiya və klasterizasiya
məsələləri, yaxın və ya oxşar obyektlər qrupunun yığcam şəkildə təsviri);

● assosiativ məntiq qaydalarının induksiyası (assosiasiya və ardıcıllıq
məsələləri və onların köməyi ilə əldə edilən informasiya);

● əsas cərəyan və ondan uzaqlaşmaların müəyyən edilməsi (proq -
nozlaşdırma məsələsinin çıxış mərhələsi).

Sərbəst axtarış mərhələsində qanunauyğunluqların validasiyası, yəni
qanunauyğunluqların formalaşdırılmasında iştirak etməyən verilənlərin
hissələrinin düzgünlüyünün yoxlanması prosesi həyata keçirilməlidir.
Verilənlərin bu kimi öyrədici və yoxlayıcı çoxluqlara bölünməsi neyron
şəbəkələrində tez-tez istifadə olunur.

2. Proqnoz modelləşdirilməsi (Predictive modeling)
DATA MINING-in ikinci mərhələsi – proqnoz modelləşdirilməsi – bi-

rinci mərhələnin işinin nəticələrini istifadə edir. Bu mərhələdə əvvəlcədən
aşkar edilmiş qanunauyğunluqlar bilavasitə proqnozlaşdırma üçün istifadə
edilir. 

Proqnoz modelləşdirilməsi aşağıdakı əməliyyatları əhatə edir:
● qeyri-müəyyən qiymətlərin (значений) proqnozlaşdırılması

(outcome prediction);
● proseslərin inkişafının proqnozlaşdırılması (forecasting).
Proqnoz modelləşdirilməsi prosesində klassifikasiya və proqnoz

məsələləri həll edilir.
Klassifikiasiya məsələsinin həlli zamanı ilk mərhələnin (qaydaların

induksiyası) işinin nəticəsi yeni obyektin əvvəlcədən təyin edilmiş
siniflərdən birinə müəyyən əminlik dərəcəsi ilə aid edilməsi üçün istifadə
edilir.

Proqnozlaşdırma məsələlərinin həlli üçün birinci mərhələnin (əsas
cərəyan və ondan uzaqlaşmaların müəyyən edilməsi) nəticələri məqsəd
dəyişəninin (dəyişənlərinin) qeyri-müəyyən (buraxılmış və ya gələcək)
qiymətlərinin proqnozlaşdırılması üçün istifadə olunur.

İlk mərhələdə nəzərdən keçilmiş misalı davam etdirərək, aşağıdakı
məntiqi çıxarışlar (nəticələr) əldə edə bilərik:

Namizədin idarəedici iş axtardığını və iş stajının > 15 olduğunu nəzərə
bilərək, 65 % əmin olmaq olar ki, onun yaşı > 35-dir. Və yaxud da, əgər
namizədin yaşı > 35-dirsə və arzu olunan maaş miqdarı > 1200 şərti
vahiddirsə, onda 90 % əminliklə demək olar ki, namizəd idarəedici iş
axtarır. 
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Məntiq nöqtei-nəzərindən sərbəst axtarışın və proqnoz
modelləşdirilməsinin müqayisəsi.

Sərbəst axtarış ümumi qanunauyğunluqları açır. O, öz təbiətinə görə
induktivdir Bu mərhələdə aşkar olunan qanunauyğunluqlar xüsusi haldan
ümumi mənaya keçir. Nəticə etibarilə, biz hər hansı sinif obyektlər
barəsində bu sinfin ayrı-ayrı nümayəndələrini tədqiq etməklə müəyyən
biliklər əldə edirik. 

Qayda: “Əgər namizədin yaşı < 20-dirsə və arzu olunan maaş > 700
şərti vahiddirsə, onda 75 % halda bu namizəd proqramçı işini axtarır”.

Xüsusi keyfiyyətlərin əsasında, yəni ki, sinfin müəyyən xüsusiy yət lə -
ri nə görə (“yaş < 20” və “arzu olunan maaş > 700”) biz ümumilik haqqında
nəticə çıxarırıq: namizədlər proqramçıdırlar.

Proqnoz modelləşdirilməsi isə əksinə, deduktivdir. Bu mərhələdə
alınan qanunauyğunluqlar ümumidən xüsusi və vahidə çevrilir. Biz
aşağıdakı kriterilər əsasında hər hansı obyekt və ya obyektlər qrupu
barəsində yeni informasiyaya malik oluruq:

● tədqiq olunan obyektin mənsub olduğu sinif barəsində biliklər;
● verilən sinif çərçivəsində işlək olan ümumi qayda haqqında bilir.
Bilərək ki, namizəd idarəedici iş axtarır və onun stajı > 15 ildir, 65 %

əminliklə qərar vermək olar ki, onun yaşı > 35-dir.
Beləliklə, bir neçə ümumi qaydalar əsasında, məsələn, namizədin

məqsədi – idarəedici iş, və stajı > 15 il, biz xüsusi kəmiyyət barədə qərar
veririk – namizədin yaşı > 35-dir.

Qeyd etmək lazımdır ki, alınan qanunauyğunluqlar, daha dəqiq desək,
onların konstruksiyası (quruluşu) şəffaf ola bilər, yəni tədqiqatçının
fikirlərini əks etdirə bilər, və qeyri-şəffaf ola bilər. Qeyri-şəffaf konstruk-
siyalara “qara qutu” da deyilir. Bu növ konstruksiyalara tipik misal kimi
neyron şəbəkələri göstərmək olar.

3. İstisnaların analizi (forensic analysis)
DATA MINING-in üçüncü mərhələsində qanunauyğunluqlarda

aşkarlanan istisnalar və anomaliyalar tədqiq edilir. 
Bu mərhələdə icra olunan əməliyyatlar sapmaların aşkarlanmasıdır (de-

vation detection). Sapmaların aşkarlanması üçün sərbəst axtarış
mərhələsində hesablanan normanı müəyyən etmək lazımdır. 

Yuxarıda baxılan misallardan birinə qayıdaq. Qayda tapılıb ki, “əgər
namizədin yaşı > 35-dirsə və arzu olunan maaş miqdarı > 1200 şərti vahid -
dirsə, onda 90 % əminliklə demək olar ki, namizəd idarəedici iş axtarır”.
Bu zaman ortaya sual çıxır ki, qalan 10 %-i nəyə aid etməli?

Burada iki variant mümkündür. Birinci – hər hansı bir məntiqi izahat
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var ki, o, həmçinin qayda şəklində də tərtib edilə bilər. Qalan 10 % üçün
ikinci variant – bu hallar giriş verilənlərinin səhvləridir. Bu zaman
istisnaların tədqiqi mərhələsi verilənlərin təmizlənməsi üçün istifadə oluna
bilər. 

daTa MINING metodlarının təsnifatı

İndi isə bir neçə DATA MINING metodunun tanınmış metodunu
müxtəlif əlamətlərə gör nəzərdən keçirək. 

DATA MINING texnologiyasının texnoloji metodlarının təsnifatı.
DATA MINING-in bütün texnologiyaları giriş öyrədici verilənləri ilə
işləmənin prinsipinə görə iki böyük qrupa bölünür. Bu təsnifatda yuxarı
mərhələ o əsas ilə müəyyən edilir ki, verilənlər DATA MINING-dən sonra
saxlanılır və ya sonrakı istifadə üçün distillə olunur.

Verilənlərin birbaşa istifadəsi (verilənlərin yadda saxlanılması).
Bu halda verilənlər aşkar detallaşmış şəkildə saxlanılır və bilavasitə

proqnoz modelləşdirilməsi və/və ya istisnaların analizi mərhələlərində
istifadə olunurlar. Bu metodlar qrupunun çatışmayan cəhəti odur ki, çox
böyük həcmə malik verilənlər bazası ilə işlədikdə analiz problemləri ilə
üzləşmək mümkündür. 

Bu qrupun metodları: klasterli analiz, ən yaxın qonşu metodu, k-ıncı
ən yaxın qonşu metodu, eyniliyə görə mülahizə və s.

2. Formalizə olunmuş qanunauyğunluqların müəyyən edilməsi və
istifadəsi, və ya şablonların distilləsi. Bu texnologiyadan istifadə edildikdə
bir informasiya nüsxəsi (şablon) giriş verilənlərindən çıxarılır və hər hansı
formal konstruksiyalara konventrasiya olunur ki, onların növü istifadə
edilən DATA MINING metodundan asılıdır. Bu proses sərbəst axtarış
mərhələsində aparılır, I qrup metodlarda isə yəqin ki, bu mərhələ prinsip
etibarilə yoxdur. Proqnoz modelləşdirilməsi və istisnaların analizi
mərhələlərində sərbəst axtarış mərhələsində alınan nəticələrdən istifadə ol-
unur, çünki onlar verilənlər bazasının özündən əhəmiyyətli dərəcədə
kompaktdır. Qeyd edək ki, bu modellərin quruluşunun (konstruksiyası)
tədqiqatçı tərəfindən izah edilə bilən və ya olmaya bilən (“qara qutu”)
olması mümkündür.

Bu qrupun metodları: məntiqi metodlar; vizualizasiya metodları; kross-
tabulyasiya metodları; tənliklərə əsaslanan metodlar.

Məntiqi metodlar, və ya məntiqi induksiya metodlarına bunlar daxildir:
qeyri-səlis sorğu və təhlillər; simvollu (işarəli) qaydalar; həll “ağacları”;
genetik alqoritmlər.

Bu qrupun metodları, gərək ki, ən çox interpretasiya oluna biləndir –
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bu metodlar tapılmış qanunauyğunluqları bir çox hallarda istifadəçi nöqtei-
nəzərindən kifayət qədər şəffaf şəkildə icra edir. Alınmış qaydalar kəsilməz
və diskret dəyişənlərə malik ola bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, həllər ağacı
asanlıqla simvollu qaydalar yığımına çevrilə bilər, bu da “ağacın”
kökündən onun terminal zirvəsinə qədər olan yolda bir qaydanın
generasiyası yolu ilədir. Həllər ağacı və qaydalar, faktiki olaraq, eyni
məsələnin həllinin müxtəlif üsullarıdır və yalnız özlərinin imkanlarına görə
fərqlənirlər. 

Kross-tabulyasiya metodları: agentlər, Bayes şəbəkələri, kross-cədvəl
vizualizasiyası. Adı çəkilən son metod DATA MINING-in xüsusiy yət lə -
rin dən birinə tam cavab vermir – analitik sistemlə müstəqil olaraq
qanunauyğunluqları axtarmır. Buna baxmayaraq, informasiyanın kross-
cədvəllər şəklində təqdim olunması DATA MINING-in əsas məsələsinin
realizasiyasını – şablonların axtarışını təmin edir, ona görə də, bu metodu
da DATA MINING-in metodlarından biri kimi qələmə vermək olar.

Tənliklər əsasında olan metodlar. Bu qrupun metodları aşkar edilmiş
qanunauyğunluqları riyazi ifadələr – tənliklər şəklində təqdim edir.
Beləliklə, onlar yalnız rəqəmsal dəyişənlərlə işləyə bilər və digər tipli
dəyişənlər müvafiq qaydada kodlaşdırılmalıdır. Bu hal sözügedən metod
qrupunun tətbiqini nisbətən məhdudlaşdırır, lakin buna baxmayaraq, bu
metodlar müxtəlif məsələlərin, xüsusən də proqnozlaşdırma məsələlərinin
həllində geniş istifadə olunurlar. 

Bu qrupun əsas metodları statistik metodlar və neyron şəbəkələridir.
Statistik metodlar daha çox proqnozlaşdırma məsələlərinin həllində

istifadə olunurlar. Verilənlərin tədqiqinin bir çox statistik metodu var, on-
lardan, məsələn, korrelyasiya-reqresion analizi, dinamik sıraların
korrelyasiyası, dinamik sıraların tendensiyalarının tapılması, harmonik
analiz və s. misal göstərilə bilər. 

Başqa bir təsnifat DATA MINING-in metodlar çoxluğunu iki hissəyə
bölür: statistik və kibernetik metodlar. Onlardan I-sı statistik metodları və
DATA MINING-i qarşı-qarşıya qoyur, belə ki, onun tərəfdarları statistik
metodları verilənlərin analizinin başqa bir istiqaməti sayırlar. İkinci
yanaşmaya əsasən, statistik analiz metodları DATA MINING-in riyazi
alətlərinin bir hissəsidir. Bir çox nüfuzlu mənbələr ikinci yanaşmanı
dəstəkləyir.

Bu təsnifatda iki qrup metodu fərqləndirirlər: 
- Retrospektiv cədvəllərdə əks olunan toplanmış təcrübənin orta qiy -

mə tindən istifadəyə əsaslanan statistik metodlar;
- Çoxlu sayda müxtəlif cinsli yanaşmalara malik olan kibernetik metod-

lar.
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Belə təsnifatın çatışmayan cəhəti odur ki, həm statistik, həm də kiber-
netik metodlar bu və ya digər yolla statistik təcrübəni cari vəziyyətin mon-
itorinqinin nəticələri ilə müqayisəyə əsaslanır. 

Bu cür təsnifatın üstün cəhəti onun interpretasiya üçün sadə olmasıdır
– bu təsnifat müşahidələrin (operativ və ya retrospektiv) giriş verilənləri
massivlərindən müasir çıxarma yanaşmalarının riyazi alətlərinin təsviri
zamanı, yəni DATA MINING-də istifadə olunur.

daTa MINING-in statistik metodları

Bu metodlar öz aralarında bağlı olan 4 hissə ilə ifadə olunur:
- Statistik verilənlərin mənşəyinin ilkin analizi (stasionarlıq, normallıq,

qeyri-asılılıq, bircinslik, paylama funksiyasının növünün və onun
parametrlərinin qiymətləndirilməsi və s.);

- Əlaqə və qanunauyğunluqların aşkar edilməsi (xətti və qeyri-xətti re-
qression analiz, korrelyasiyalı analiz və s.);

- Çoxtərtibli statistik analiz (xətti və qeyri-xətti diskriminant analizi,
klasterli analiz, komponent analizi, faktorlu analiz və s.);

- Dinamik modellər və zaman sıralarına əsaslanan proqnoz.
DATA MINING-in statistik metodlar yığımı 4 qrup metoda bölünür:
1. Deskriptiv analiz və giriş verilənlərinin təsviri.
2. Əlaqələrin analizi (korrelyasiyalı və reqression analiz, faktorlu

analiz, dispersion analiz).
3. Çoxtərtibli statistik analiz (komponent analizi, diskriminantlı analiz,

çoxtərtibli reqression analiz, kanonik korrelyasiya və s.).
4. Zaman sıralarının analizi (dinamik modellər və proqnozlaşdırma).

daTa MINING-in kibernetik metodları

DATA MINING-in ikinci istiqaməti – kompyuter riyaziyyatı və süni
intellekt nəzəriyyəsinin ideyalarının birləşməsi ilə yaradılan yanaşmalar
çoxluğudur. Bu qrupa aşağıdakı metodlar aiddir:

- Süni neyron şəbəkələri (tanınma, klasterizasiya, proqnoz);
- Evolusiyalı proqramlaşdırma (həmçinin arqumentlərin qrup şəklində

uçotu metodlarının alqoritmləri);
- Genetik alqoritmlər (optimizasiya);
- Assosiativ yaddaş (analogiyaların – eyniliklərin və prototiplərin

axtarışı);
- Qeyri-səlis məntiq;
- Həllər ağacı;
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- Ekspert biliklərinin emalı sistemləri.
DATA MINING-in metodlarını həmçinin DATA MINING məsələlərinə

görə təsnif eləmək olar. Belə təsnifata əsasən, iki qrupu fərqləndirmək olar.
Onlardan birincisi aşağıdakı kimi ifadə olunur – DATA MINING-in seq-
mentasiya (klasterizasiya və klassifikasiya məsələləri) məsələlərini və
proqnozlaşdırma məsələlərini həll edən metodlar altqrupudur..

Məsələlərə müvafiq ikinci təsnifata əsasən, DATA MINING metodları
təsviredici və proqnozlaşdırma nəticələrinin alınması istiqamətində
yönləndirilə bilər. 

Təsviredici metodlar analitik nöqtei-nəzərindən interpretasiyaya məruz
qala bilən verilənləri təsvir etmək üçün şablonların və ya nüsxələrin
aşkarlanmasına xidmət edir. Təsviredici metodların alınmasına yönəlmiş
metodlara klasterli analizin iterativ metodları, həmçinin k-ortalar, k-medi-
anlar, klasterli analizin iyerarxik metodları, Kohonenin özü qurulan kartları,
kross – tabulyasiyalı vizualizasiyası, vizualizasiyanın müxtəlif metodları
və s. aiddir. 

Proqnozlaşdırma metodları bir növ dəyişənlərdən qeyri-müəyyən
(buraxılmış) verilənləri və ya məqsəd dəyişənlərini proqnozlaşdırmaq üçün
istifadə olunur. Proqnoz nəticələrinin alınmasına yönəlmiş metodlara
aşağıdakılar aiddir: 

neyron şəbəkələri, həllər ağacları, xətti reqressiya, ən yaxın qonşu
metodu, dayaq vektorları metodu və s.

daTa MINING metodlarının xassələri

DATA MINING-in müxtəlif metodları müəyyən xassələrlə xarakterizə
olunur ki, onlar verilənlərin analizi metodunun seçilməsində həlledici ola
bilərlər. Metodları öz aralarında onların xassələrinin xarakteristikaların
qiymətləndirmə yolu ilə müqayisə etmək olar.

DATA MINING-in əsas xassə və xarakteristikaları arasında
aşağıdakıları nəzərdən keçirək: dəqiqlik, miqyaslılıq, interpretasiya olunma
qabiliyyəti, yoxlanılmaq qabiliyyəti, əmək qa biliyyəti,  səlislik, tezlik və
populyarlıq.

Miqyaslılıq – hesablama sisteminin xassəsidir ki, bu xassə sistemə
hesablama resursları əlavə etdikdə sistem xarakteristikalarının gözlənilən
artımını təmin edir, məsələn, reaksiya tezliyi, ümumi məhsuldarlıq və s.

Proqram təminatı bazarında təklif edilən DATA MINING alətlərinin
çoxları eyni zamanda bir neçə metodu reallaşdırır, məsələn, həllər ağacı,
qaydaların induksiyası və vizualizasiya, və ya neyron şəbəkələri, Koho-
nenin özü qurulan kartları və vizualizasiya.
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Universal tətbiqi statistik paketlərdə (məsələn, SPSS, SAS, STAT-
GRAPHICS, Statistica və s.) bir çox müxtəlif metodlar spektri (həm sta-
tistik, həm də kibernetik) reallaşdırılır. Nəzərə almaq lazımdır ki, onların
istifadəsini mümkün etmək üçün, həmçinin statistik metodların (kor rel ya -
siyalı, reqressiyalı, faktorlu, dispersiyalı analiz və s.) işlərinin nəticələrinin
interpretasiyası üçün statistika sahəsində xüsusi biliklərin olması tələb ol-
unur.
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Negative impact of struggle against religion on tourism
(analysis of Soviet historiography)

                                                                                       
abstract: pendence, there occurred favorable atmosphere for the de-

velopment of religious tourism. Annually, 300 billion people travel for the
purpose of religious tourism in the world. During the Soviet period, the
struggle against the religion, the mass attack to mosques and temples im-
peded the development of religious tourism. There is a huge need for the
analysis of Soviet historiography, for understanding the clear picture of the
struggle against religion during the Soviet period. The analysis of Soviet
historiography allows us to identify a real face of Soviet policy. The article
mainly researches the problems created for religious tourism by analyzing
the Soviet historiography.

Key words: reliogion, development of the tourism, Soviet historiog-
raphy

Giriş
Beynəlxalq aləmdə turizmin bütün növləri , o cümlədən dini turizm

ildən-ilə inkişaf edir. Azərbaycan dövlət müstəqiliyini bərpa etdikdən sonra
dini turizmin inkişafı üçün münbit şərait yaranmışdır. Bu sahədə qanun-
vericilik baza daha da möhkəmlənmiş, bir sıra dini binalar təmir edilərək
əhalinin istifadəsinə verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu yaxınlarda imzaladığı  “Dini
tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpasına dair əlavə tədbirlər haqqında”
(17 iyul 2015-ci il) və  “Azərbaycanda dini mədəniyyətin, tolerantlığın,
dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun təbliğinin gücləndirilməsinə
dair əlavə tədbirlər haqqında” (4 avqust 2015-ci il) sərəncamlar və digər
sənədlər bu sahənin daim diqqət mərkəzində olduğunu  sübut edir.

Dünyada hər il 300 milyondan çox insan dini səbəblərlə bağlı turist
səyahətinə çıxır. Bu səyahətlər nəticəsində əldə edilən turizm gəliri 18 mil-
yard dollardan çoxdur.   Hazırda Azərbaycanda 500 ziyarətgah var, onların
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təxminən 50-nə fəal şəkildə ziyarətlər təşkil edilir (1).  Mövcud
ziyarətgahların yalnız 1/10-nə ziyarətin təşkili hələ mövcud imkanlardan
istənilən səviyyədə istifadə edilmədiyini göstərir. Fikrimizcə Azərbaycan
Respublikasında dini turizmin inkişafna mane olan səbəblərdən biri hələ
də insanların şüurunda sovet rejiminin apardığı ateizm təbliğatının təsirinin
qalmasıdır. Sovet rejiminin dinə qarşı düşmən siyasətin təsiri ictimai şüurun
nisbi müstəqilliyi nəticəsində hələ də cəmiyyətdə qalmaqdadır ki, bu da
dini turizmin inkişafına mane olur. 

Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olunduqdan sonra  milli adət- ənənlərə,
dinə qarşı  dövlət səviyyəsində mübarizə aparılmışdır. Milli, dini  bay ram -
la rın qadağan olunması, məscidlərin və  ziyarətgahların ləğv edilməsi,
1929-cu ildə keçirilmiş əlfba islahatından sonra  ərəb əlifbası ilə yazılmış
kitabların kütləvi şəkildə yandırılması sovet rejiminin  əsil mahiyyətini
açıb göstərən hadisələrdir. Sovet hakimiyyəti illərində dinə qarşı mübarizə,
məscid və ziyarətgahlara qarşı total hücum dini turizmin təşkilinə imkan
verməmişdir. Lakin dinə qarşı mübarizə sovet hakimiyyətinin bütün
dövrlərində eyni kəskinliyi ilə aparılmadığından bu dövrlərin qısa təhlilinə
ehtiyac var. Fikrimizcə bu təhlil nəticəsində “sovet hakimiyyəti dövründə
ümumiyyətlə dini turizm olmamışdır” fikrinin yanlış olduğu qənaətinə
gəlmək mümkündür. Bəzi alimlər sovet  dövründə dinə qarşı mübarizəni
iki mərhələyə bölürlər:

1. Barışmaz  ateizm  mərhələsi (1920-1930-cü illər). Bu mərhələlədə
din  düşmən ideologiya hesab olunduğundan dindarlar fiziki cəhətdən
məhv edilir, dini binalar dağıdılır və ya digər məqsədlər üçün istifadə
edilirdi.

2. Elmi ateizm mərhələsi (1950-1980-ci illər). Bu mərhələdə
dindarların məhv edilməsi siyasəti onların yenidən tərbiyə olunması,
dindarların cəmiyyət üçün yararsız şəxslər kimi təqdim edilməsi siyasəti
ilə əvəz edildi.

Sovet dövrüdə dinə qarşı mübarizənin yuxarıda göstərilən iki
mərhələsini əsas tutaraq Azərbaycanda həmin illərdə dinə qarşı mübarizəni
şərti olaraq  aşağıdakı dövrlərə bölmək olar:

● 1920-1930-cu illər. Bu dövrün ilk illərində hələ dini bayramlar qeyd
olunur, insanlar dini binalara və ziyarətgahlara sərbəst gedirdilər. Lakin
20-ci illərin axırtlarından başlayaraq Moskvanın göstərişi ilə “Allahsızlar
təşkilatı”nın mömin insanlara və dini binalara qarşı qatı düşmən mövqe
nümayiş etdirməyə başlamışdı. Bu dövrdə Azərbaycan Demokratik
Cümhuriyyətinin bərpa etdiyi şeyxülislamlıq ləğv olunmuş, 1921-ci ildən
qeyri-iş günü elan edilən Novruz bayramının 30-cu illərdə qeyd olunması
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qadağan edilmişdi. Bu dövrdə Azərbaycanda olan 2800-ədək məscid
bağlanaraq onların bir çoxu dağıdılmışdı. Məsələn, 1933-cü ildə Bakıdakı
məşhur Bibiheybəi məscidi, Nuxada və Maştağada qədim minarələr,
yüzlərlə başqa müqəddəs ocaqlar dağıdılmışdı. Başqa dinlərə məxsus
abidələr, o cümlədən, Bakıdakı yaraşıqlı Aleksandr kilsəsi də yerlə yeksan
edilmişdi (6). 20-ci illərin axırtlarından “Allahsızlar təşkilatı”nın mömin
insanlara və dini binalara qarşı daha kəskin mübarizə aparmış, insanların
zornan kütləvi şəkildə ateistləşdirilməsi, 30-cu illərdə dindarlara qarşı
kütləvi represiya siyasəti həyata keçirilməsi və s. digər məsələlərlə yanaşı
dini turizmi də  mümkünsüz etmişdir.

● 1939-1945-ci illər. İkinci Dünya müharibəsi dövründə sovet
vətəndaşlarının qarşılaşdığı vaciələr əks prosesin, insanların dinə qayıdışına
səbəb olmuşdur. Böyük Vətən müharibəsi illərində əvvəllər ləğv edilmiş
Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani İdarəsi SSRİ Ali Soveti Rəyasət
Həyətinin 1944-cü il 14 aprel tarixli 17 saylı qərarına əsasən 24 ildən sonra
yenidən bərpa edilmişdir. 1944-cü il mayın 25-28-də Zaqafqaziya müsəl -
man larının I qurultayı keçirilmiş, Ruhani İdarəsinin Nizamnaməsi təsdiq
edilmiş və rəhbərliyi (şexülislamla yanaşı müfti və ruhani idarəsinin üzvləri
– qazılar) seçilmişdir. Şexülislam Ağa Əlizadə 1944-cü il iyunun 1-də
Bakıdakı “Təzəpir” məscidində etdiyi ilk moizəsində dindarları Sovet
hökumətinə hörmət etməyə, dövlətin bütün qanunlarına riayət etməyə və
beləliklə də “dini mühafizə etməyə” çağırmışdır (7). Müharibə dövründə
dini turizmdən danışmaq mümkün olmasa da bu dövrdə sovet dövlətinin
dindarlara münasibətinin dəyişməsi sonrakı illərdə bu prosesin məhdud da
olsa inkişafına kömək etmişdir.

● 1946-1991-ci illər. Bu dövrdə dindarların sovet tərbiyəsi əsasında
ateistləşdirmək siyasəti həyata keçirilirdi. Lakin bununla yanaşı dini
idarələr və dini kadrlar hazırlyan məktəblər də fəaliyyət göstərirdi ki, bu
da əvvəlki illərdəki siyasətdən fərqlənirdi. Bu dövrdə müsəlman dini
kadrları hazırlamaq üçün Buxarada “Mir-Ərəb” mədrəsəsi və İmam əl-
Buxari adına Daşkənd İslam Universitetinin ilahiyyat fakültəsi fəaliyyət
göstərirdi. Lakin bu illərdə də dinə münasibət bir neçə dəfə dəyişmişdir.
Müharibədən sonra dinə münasibət yumuşalsa da XX əsrin 60-cı illərdə
dinə qarşı radikallıq yenidən güclənmiş, müharibədən sonra açılmıçş dini
binalar yenidən bağlanmışdır. 1985-ci ilin aprelindən irəli sürülmüş
yenidənqurma siyasəti dövründə dini binalar yenidən dindarlara
qaytarılmışdı. M.S. Qorbaçovun 1989-cu ildə Roma Papası ilə görüşündən
sonra SSRİ-də katolik dinin binalarının da bərpasına başlanılmışdı. XX
əsrin 80-ci illərin axırından etibarən SSRİ-də islam dini də sürətlə inkişafı
üçün şərait yaranmışdır. Yeni mədrəsələr, məscidlər açılmış, Tatarstan və
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Başqırdstanda Volqa Bulqarlarının islam dinini qəbul etməsinin 1100 illiyi
və Müsəlman dini məslisinin yaranmasının 200 illiyi təntənəli şəkildə qeyd
olunmuşdu. 

əsas hissə
Sovet dövründə dinə qarşı mübarizə haqqında aydın təsəvvür yaratmaq

üçün sovet tarixşünaslığının təhlilinə ciddi ehtiyac var. Sovet
tarixşünaslığının təhlili sovet dövrü siyasətinin əsil mahiyyətini üzə
çıxarmağa imkan verir.

1920 - 1930 - cu illərdə Azərbaycanda marksist fəlsəfənin əsas sahələri
olan dialektik və tarixi materializmin təbliğinə xüsusi diqqət verilib. Bu
dövrdə marksizm - leninizm klassiklərinin  azərbaycan dilinə tərcümə
edilmiş əsərləri, filosoflardan C. Nağıyev, M. Hüseynov, H. Hüseynov, Ə.
Kazımovun məqalələri,  1923-cü ilin dekabrında yaradılmış “Materialistlər
kulubu” bu işdə mühüm rol oynayıb. Bu illərdə fəlsəfi fikrin aparıcı
istiqamətləri dinə qarşı, xüsusilə islam dininə qarşı mübarizə, ateizmin
təbliği, allahsızlar cəmiyyətinin işinə ideoloji istiqamət verməkdən ibarət
olub. Bu problemə aid sovet  alimləri tərəfindən bir sıra məqalə və kitablar
yazlıb. 

X. S. Nəcəfovun 1968-ci ildə nəşr olunmuş “S. Ağamalıoğlunun siyasi
və ateist görüşləri” kitabında 20-ci illər Azərbaycan SSR-də müxtəlif
rəhbər vəzifələrdə çalışmış, 1922-ci ilin martında təşkil olunmuş əlifba
komissiyasına rəhbərlik etmiş S. Ağamalıoğlunun kommunist
ideologiyasına sədaqətini əks etdirən siyasi dünyagörüşü, dinə qarşı,
xüsusilə islama qarşı irəli sürdüyü fikirlər geniş şərh olunub. Lakin müəllif
ərəb əlifbasının latın əlifbası ilə əvəz edilməsi prosesi zamanı islam dininə
aid kitabların, hətta əski əlifba ilə yazılmış müxtəlif elmi əsərlərin məhv
edilməsi, dinə qarşı mübarizədə  təbliğat, inandırma metodlarından daha
çox zorakılıqlar yoluna üstünlük verilməsinə və s. məsələlərə öz
münasibətni bildirməyib.

1924-cü ildə Azərbaycanda təşkil olunan “Allahsızlar cəmiyyəti” islam
dininə qarşı xüsusi qəddarlıqla mübarizə apararaq dindarları təqib etməklə
yanaşı hətta tarixi abidə olan məscidlərin də  dağıdılmasına rəhbərlik edib.
Kollektivləşmə dövründə onların fəaliyyəti daha da gücləndirilmiş və hətta
Azərbaycan K(b)P MK - nın aprel (1929 - cu il) plenumunda bunun üçün
xüsusi göstərişlər də verib. Məhz bundan sonra  cəmiyyət “Mübariz Allah -
sızlar İttifaqına” çevrilmiş, Qurban, Ramazan, Novruz bayramları kimi
xalqın əsrlərlə  həyata keçirdiyi bayramlar qadağan edilmiş, məscidlər
bağlanmış və dindarlara qarşı  mübarizə daha da kəskinləşmişdi.

Bu proseslə yanaşı 1928-ci ilin sonu - 1929-cu ilin əvvəllərində milli
baş örtüyü olan - papaq və çadraya qarşı mübarizə aparılırdı. Milli baş
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örtüyündən istifadə edənlər ictimai yerlərə buraxmır, onları keçmişin qalığı,
sovet hakimiyyətinin düşməni hesab edirdilər. Bu işdə canfəşanlıq edən
təcrübəsiz gənc komsomolçular şlyapa və şapkanı təbliğ edərək “Rədd
olsun papaq!”  kimi gülünc şüarların təsiri altında fəaliyyət göstərirdilər.

1931-ci il aprelin 14-də Azərbaycan K(b)P MK Katibliyinin qərarı ilə
C. Məmmədquluzadənin yaradıcısı olduğu “Molla Nəsrəddin” jurnalı
Azərbaycan Mübariz Allahsızlar Mərkəzinin orqanına çevrildi. Bu
haqsızlığa qarşı mübarizə aparan Mirzə Cəlil kimi ziyalılar isə təqiblərə
məruz qalaraq Azərbaycan ədəbiyyatının “cığırdaşları ”siyahısına salındı.

B. Nəcəfovun 2001-ci ildə nəşr olunmuş 68 səhifəlik  “Sovet rejiminin
islam dininə və Azərbaycan xalqının milli adət və ənənələrinə qarşı
mübarizəsi (1920-1930-cu illər)” adlı kitabında arxiv sənədləri əsasında
kommunist rejiminin Azərbaycan xalqına vurduğu mənəvi zərbələr, xalqın
keçirdiyi fiziki və mənəvi sarsıntılar tədqiq olunub. 

Kitabda sovet rejiminin islam dininə və din xadimlərinə qarşı mü ba ri -
zəsinin xarakteri və əsas istiqamətləri, məscidlərin bağlanması və onların
təsərrüfat  və mədəniyyət  təşkilatlarına verilməsi, dini məktəblərin və dini
tərbiyə ocaqlarının ləğv edilməsi, dini əlamətlərə görə partiya sı ra la rının
təmizlənməsi, Azərbaycan xalqının  orucluq, qurban, növruz bay ram ları
kimi dini və milli bayramlarının ləğv edilməsi və rejimin xalqın adət-
ənənələrinə qarşı mübarizəsi  faktiki materiallar əsasında işıqlandırılıb.  

Sovet tarixşünaslığında yazılanların əksinə olaraq azərbaycan xalqı
milli baş örtüyünün zorakılıqla dəyişdirilməsi, “proletarkultçuların” milli
musiqi alətlərini köhnəliyin qalığı kimi ləğv etmək tələblərinə qarşı,  is-
tiqlal, milli dəyərlər, adət - ənənə, dil və mədəniyyəti uğrunda  müxtəlif
üsul və vasitələrlə ciddi mübarizə aparıb.

Azərbaycan xalqının gənc şairi M. Müşviq milli musiqi aləti olan tarın
“proletarkultçular” tərəfindən köhnəliyin qalığı kimi ləğv edilməsinə qarşı
çıxaraq “Oxu tar” şerini yazıb. Şair “proletarkultçular”ın  bəd əməllərini
ifşa etdiyinə, milli mədəniyyəti müdafiə etdiyinə və digər cəsarətli
addımlarına görə represiyaya  məruz qalaraq güllələnib.

B. Rəfiyevin 1993 - cü ildə tərtib etdiyi və “Azərnəşr” tərəfindən nəşr
olunmuş “İstila qurbanları” kitabında M. B. Məmmədzadənin “Odlu yurd”
qəzetinin 1929- cu il 2-ci sayında verilmiş “Azərbaycan həyat və mət bua -
tından” adlı məqaləsi yenidən çap olunub. Məqalədə deyilir ki, 1928-ci
ildə Bakı müəllimlər qurultayında mühitin, cəmiyyətin, ailə və ədəbiyyatın,
sənət, teatr və sairənin millətçi burjua ruhunda olması, sovet məktəblərində
Azərbaycan gənclərinin millətçi ruhda tərbiyə almasının səbəbləri
araşdırılmışdır. Gənclərin milli ruhda tərbiyəsini Müsavat firqəsinin
məktəblərdəki fəaliyyəti ilə əlaqələndirən “Kommunist” qəzeti gənc nəslin
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millət və din əleyhinə tərbiyə edilməsi üçün aşağıdakıları təklif etmişdi:
1. Maarif nazirliyi məktəblərdə millət və din əleyhinə tərbiyə

məsələsinin mahiyyət və üsullarını müəyyən etməli və bu xüsusda bütün
məktəblərə qəti direktiv verməlidir;

2. Bu direktivə görə millətçi müəllimlər məktəblərdən çıxarılmalıdır;
3. Müəllimlərin proletar sinfindən olmasına əhəmiyyət verilməlidir;
4. Komsomol və pioner dərnəkləri məktəblərdə fəaliyyətlərini artırmalı

və millət əleyhinə proqramlarını çoxaltmalıdırlar;
5. Rusiyada başlamaq üzrə olduğu kimi Azərbaycanda da milli və dini

bayramların tamamilə ləğv edilməli, bunların yerinə inqilab bayramları
qoyulmalıdır;

6. Məktəblərimizdə milli və dini təsirləri davam etdirən ən böyük
amilin ailələrimiz olduğu inkar edilməz. Bununla da sadə məktəb vasitəsilə
mübarizə etmək qabil olmayacaqdır. Cocuqlarımızın ata - anaları arasında
millət, din və s. ilə mübarizə işlərini qüvvətləndirmək üçün “Allahsızlar
cəmiyyəti”nin işləri canlandırılmalıdır.

Müəllif məqalənin sonunda qeyd edir ki, doqquz ildə bolşeviklərin
gecəli - gündüzlü mütəmadi əməklərinə rəğmən, ölməmiş olan, biləks gün -
dən-günə qüvvətlənən milli ruh bundan sonramı aradan qaldırılacaqdır?
Kommunistlər əgər belə umurlarsa, yanılırlar.

M.R.Qasımov 1965-ci ildə “Müasir inqilabi satirik “Molla Nəsirəddin”
jurnalı və onun ictimai-siyasi istiqamətləri (1906-1931-ci illər)”
mövzusunda müdafiə etdiyi doktorluq dissertasiyasında jurnalın ictimai -
siyasi istiqamətlərini kommunist ideoloji istiqamətlərinə uyğunlaşdıraraq,
jurnalı dövrün çatışmazlıqlarına, dini xürafata qarşı deyil, islam dininə
qarşı mübarizə apardığını iddia edir.

İ. Məmmədovun 1998-ci ildə Bakıda, Xəzər universitetində təşkil
olunmuş “Qafqazda sovet totalitarizmi (20-30-cu illər)” adlı elmi kon-
fransda etdiyi “20-30-cu illərdə Azərbaycanda gənclər hərəkatının bəzi
məsələlərinə dair” məruzəsində problemə sovet tarixşünaslığında tamamilə
fərqli mövqedən yanaşıb. Müəllif təkcə 1928-1929-cu illərdə komsomolçu
gənclər tərəfindən 400-dən artıq məscidin bağlanıb dağıdılmasını, onların
“Rədd olsun tar!”, “Rədd olsun kamança!”, “Rədd olsun çuxa!”, “Rədd
olsun papaq” şüarları altında keçirilən kompaniyaları və s. faktları qeyd
edərək  belə nəticəyə gəlmişdir: “ Bütün bunlar, səhv və nöqsanları ilə
bərabər keçilmiş tariximizdir. Onların obyektiv tədqiq və təbliğ edilməsi,
elmi cəhətdən ümumiləşdirilməsi... çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir” (5).

A.Sultanovanın 1976-cı ildə rus dilində nəşr olunmuş “Ayna Sul-
tanova” kitabında 1920-1930-cu illərin görkəmli ictimai-siyasi xadimi
Ayna Sultanovanın həyat və fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilib.
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Kitabın arxasında onun rus dilində 23, azərbaycan dilində isə 35 adda  nəşr
olunmuş məqalə və nitqlərinin siyahısının qeyd olunması 1920-1930-ci ilər
tarixşünaslığını öyrənmək baxımından  əhəmiyyətlidir. Siyahıda “Türk qızı
klubda” (“Pravda” qəz., 8 mart 1926 ), “Azərbaycan zəhmətkeşlərinin
nöqteyi - nəzərindən nikah yaşı” (“Bak. raboçiy” qəz., 8 oktyabr 1926),
“Sənayeləşmədə qadınlar arasında iş”  (“Trud ” qəz., Gəncə  15 dekabr
1926),“Çadranı atmağın yolu” (“Zarya Vostoka” 5 dekabr 1928),
“Savadsızlığın ləğvi” (“Şərq  qapısı” jur., №12, 1925), “Bir qız da
məktəbdən kənarda qalmamalıdır” (“Şərq  qapısı” jur., № 18, 1933), “Kon-
stitutsiya və sovet qadınlarının bərabər hüquqluğu” (“Kommunist” qəz.,№
51 1933)  və s. məqalələr qeyd olunub.

Sovet dövründə dinə qarşı mübarizə Sov.İKP MK-nın göstərişləri qəbul
etdiyi qərarlar əsasında həyata keçirilirdi. Bu qərarlara uyğun olaraq yerli
orqanlar da qərarlar qəbul edirdilər. Məsələn, Azərbaycan KP Naxçıvan
Vilayət Komitəsi öz fəaliyyətində elmi ateizm təbliğatını gücləndirmək
işinə xüsusi diqqət verərək “Zəhmətkeşlərin elmi-ateizm tərbiyəsində Culfa
rayon “Zəfər” qəzeti redaksiyasının işi haqqında”(17 fevral 1977)  qəbul
etdiyi qərarı misal göstərmək olar. Qərarda qeyd olunurdu ki, 1976-cı il
ərzində qəzetdə din əleyhinə 20 məqalə və məktub dərc olunmasına bax-
mayaraq redaksiya öz imkanlarından lazımi səviyyədə istifadə etməyib.
Qərarda din əleyhinə, xüsusilə islam dini mərasimlərinə qarşı mübarizəni
gücləndirmək üçün “Zəfər” qəzetinə tapşırıqlar verilib (1).

İran İslam Respublikası ilə həmsərhəd olan Naxçıvanda İranda 1979 -
cu ildə baş vemiş İslam inqilabından sonra dinə qarşı mübarizə daha da
güclənmiş və bu barədə müvafiq qərarlar qəbul olunmuşdur. Məsələn
Azərbaycan KP  Naxçıvan Vilayət Komitəsinin “Naxçıvan 5 №-li Tikinti
Tresti Partiya Komitəsi, Elektronika və Tütün Fermentasiya zavodları ilk
partiya təşkilatlarının kollektivdə apardığı elmi - ateizm təbliğinin vəziyyəti
haqqında” (27 dekabr 1980)  qərarı (2) buna  misal ola bilər.

Kommunist rejiminin tələblərinə uyğun olaraq və yuxarıda adı çəkilən
qərarların təsiri ilə 1970-1980-ci illərdə Azərbaycanda ateizim təbliğinə
aid bir sıra kitab və məqalələr yazılıb (7,8 və s.).

Ə. Əliyevin 1981-ci ildə yazdığı “ Mənəvi mədəniyyət və din”
kitabında kommunist mənəviyyatı və əxlaqı ilə dini dünyagörüşün əkslik
təşkil etməsi, dinin keçmişin qalığı olması və dinə qarşı mübarizənin
zəruriliyi təbliğ olunub.

N. Cəlilovun 1984-cü ildə nəşr olunmuş “Elmi-texniki inqilab və ateist
dünyagörüşü” kitabında elm  və texnikanın inkişafı ilə  dini təsəvvürlərə
böyük zərbə vurulmasından və ateist dünyagörüşünün inkişaf etməsi üçün
əlverişli şərait yaranmasından bəhs edilir. Lakin müəllifin  SSRİ - dən elm
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və texnikanın inkişafına görə irəlidə olan inkişaf etmiş kapitalist
ölkələrində insanların  dinə inamının nəyə görə güclü olmasına münasibət
bildirməməsi və bu ölkələrlə müqayisələr aparmaması tədqiqatın birtərəfli
aparıldığını sübut edir.

A. Əhmədovun 1985-ci ildə rus dilində çapdan çıxmış “İslam müasir
ideoloji mübarizədə” kitabı giriş, 3 fəsil və nəticədən ibarətdir. Kitabın 1-
ci fəsli “İslam və müsəlmanlar müasir dünyada”, 2-ci fəsli ““İslam amili”
imperializmin planlarında”, 3-cü fəsli “Antikommunizm müsəlman
irticasının ictimai tərəqqi əleyhinə mübarizədə silahıdır” adlanır. 

Müəllif burjua alimlərinin “ruslar müsəlmanların qəlbi uğrunda
mübarizə aparırlar” (s.181), “Sovet İttifaqının Konstitutsiyasında şəxsiyyət
azadlığı cəmiyyət azadlığı vasitəsilə məhv edilir” (s.192), “SSRİ-də milli
və dini hisslərin qızışdırılması onun məhvinin başlanğıcı olacaqdır” (s.117)
kimi fikirləri tənqid etməsinə baxmayaraq sonrakı hadisələr bu fikirlərin
doğruluğunu təsdiq etdi.

Nəticə
Azərbaycanda dini turizmin müasir dövrdə nisbətən zəif inkişafının

əsas səbələrindən biri kimi sovet dövrünün təsirinin ictimai şüurunda hələ
də qalması ilə izah edilməsi fikrimicə reallığı əks etdirir. Bunu yuxarıda
sovet tarixşünaslığının da təhlil sübut edir. Lakin faktlar sübut edir ki,
Azərbaycanda dini turizmin inkişafı üçün çox geniş imkanlar var. Mövcud
imkanlardan səmərəli istifadə etmək üçün bu istiqamətdə işlərin daha da
gücləndirilməsi zəruridir. Azərbaycanda dini turizmin inkişaf potesialı
haqqında aydın təsəvvür yaratmaq üçün regionlar üzrə mövcud
ziyarətgahlar, dini binalar ilə yaxından tanış olmağa ehtiyac var. Adətən
müəlliflər müxtəlif kitab və məqalələrdə bunların bir neçəsini saymaqla
kifayətlənirlər. Fikrimcə müəlliflər tədqiqatlarında regionlar üzrə
ziyarətgahlar və dini binaların adlarının daha geniş siyahılarını verməklə
gələcək tədqiqatçılar və yeni turizm marşurutlar açmaq istəyən şirkətlərə
yardımçı ola bilərlər. Azərbaycanda dini turizmin inkişafı üçün böyük
zəmin var. Çünki burada üç peyğəmbərin qəbri yerləşdiyi iddia olunur. Nuh
peyğəmbərin qəbri Naxçıvanda, Cərciz peyğəmbərin qəbri Beyləqanda
(Bura hazırda Zəncir piri adlanır), Xızır peyğəmbərin məqamı isə
Beşbarmaq dağındadır. Bundan başqa Bakıda Bibiheybət məscidi, Heydər
Məscidi, Cümə məscidi,“Atəşgah” məbədi, Nardaran piri, Nardaranda
Rəhimə xanım ziyarətgahı, Mərdəkandə Leyla xanım ziyarətgahı, Mir-
mövsüm ağanın məqbərəsi, Buzovnada Əli-Ayağı piri, Gəncədə Cümə
məscidi, İmamzadə piri, Ağdamda Seyid lazım ağa məqbərəsi və s.
göstərmək olar. Biz məqalə yazarkən Azərbaycanda mövcud olan 500
ziyarətgahın tam siyahısını verməyi qarşımız məqsəd qoymuşduq. Lakin
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Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsnin
scwra.gov.az saytında Azərbaycan Respublikasında mövcud olan dini bi-
nalar və ziyarətgahlar haqqında müfəssəl məlumatın verilməsi bizi bu
qayğılardan azad etdi. Firimizcə Komitənin gördüyü bu səmərəli iş digər
məsələlərlə yanaşı dini turizmin inkişafına da müsbət təsir göstərə bilər.
Komitənin nəşr etdiyi “Dövlət və din” jurnalı,  Sara Aşurbəylinin
“Azərbaycan pirləri” kimi dəyərli kitablar da dini turizm  təşkilatçılarına
dəstək ola bilər.
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Qidalanma sahəsində dövlət siyasəti və ictimai iaşə  obyektlərinə
qoyulan tələblər

The state policy on nutrition and requirements for public catering
facilities

abstract: In the article, the new world concept of healthy nutrition
adopted at the end of the twentieth century, the, probiotics and functional
nutrition program which forms the basis of the concept is being analyzed,
and spread of functional nutrition products worldwide, directing state pol-
icy in the field of public health nutrition and demand for high quality prod-
ucts brought to the fore.

Key words: food, functional product, the ingredients, the concept of
healthy nutrition, probiotics.

Giriş: Bəşər övladı yarandığı gündən onun düşüncəsində qidalanmaq
və yaşamaq üçün yemək əldə etmək istəyi həyat fəlsəfəsinə çevrilərək
məhək daşını təşkil etmişdir. Zaman keçdikcə Yer kürəsində baş verən
ekoloji dəyişikliklər,o cümlədən dünya əhalisinin artımı ərzaq məhsullarına
tələbatı kəskin şəkildə artırmışdır. Əhalinin artımı ilə ərzağa tələbatına olan
artım tempini yüksəlməklə yanaşı tələbata uyğun olaraq istehsalın
keyfiyyətcə təkmilləşməsinə ehtiyac yaranmışdır. Bu səbəbdən də ərzaq
məhsuldarlığın artırılması və eyni zamanda sağlam və təhlükəsiz qida
məhsullarının istehsalı olduqca vacib məsələ kimi gündəmə gəlir.

araşdırma 
Sağlam qidalanma konsepsiyası-80-ci illərin əvvəllərində Yaponi ya -

da meydana gələn sağlam qidalanma konsepsiyası insan orqanizmində en-
erji entiyacını ödəyən, sağlam və gümrah həyat fəaliyyətini təmin etmək
məqsədilə qida məhsullarına müxtəlif inqrediyentlərin-funksional qida
məhsullarının əlavə edilməsini nəzərdə tutur [4]. Yapon tədqiqatçıları funk-
sional məhsulların 3 əsas keyfiyyətini-qidalılıq dəyəri, xoşagələn dad və
müsbət fizioloji təsirini qeyd edirlər. Tətbiqi baxımdan geniş şəkildə
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yayılmış funksional qida məhsulların hazırlanmasına dair ilk layihələrə
1984-cü ildə başlanılmış, 1987-ci ildə isə artıq 100-dən çox  məhsul istehsal
olunmuşdu. Hal-hazırda funksional məhsullar ümumi məhsulların 5%-ni
təşkil edir. Mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, funksional məhsullar pro-
filaktiki təbabətin ənənəvi dərman preparatlarının 40-50%-ni əvəz edir [1].

Funksional qida məhsulları dedikdə immun sistemini möhkəm lən di -
rən, həzm proseslərini yaxşılaşdıran  və orqanizmin immun sisteminin
zəifliyi, eləcə də qidalı maddələrin çatışmazlığı səbəbi ilə yaranan müəyyən
xəstəlikləri önləyən məhsullar nəzərdə tutulur. Funksional qida məhsul la -
rının rasiona qəbul edilməsi təbii mənşəli məhsulların qida rasionuna daxil
edilməsi və yeməklə istifadə olunması deməkdir. Bu məhsulları qəbul
etməklə insan qanında xolesterinin səviyyəsi azalır, davamlı enerji təminatı
olur, sümüklərin qocalmasının qarşısı alınır və müəyyən formada xərçəng
xəstəliklərinin qarşısı alınır. Funksional qida məhsulları qəbul etdiyimiz
qida məhsullarını qida lifləri,  vitaminlər, mineral maddələr, polidoymamış
yağlar, antioksidantlar, probiotiklər və prebiotiklər, həmçinin digər qiymətli
qida maddələri ilə zənginləşdirməklə  orqanizmi sağlamlaşdırır və qidaya
gözəl dad verir.

Probiotiklər-əsas funksional qida məhsullarından olan probiotiklərin
mənşəyi yunanca “pro bias” yəni “yaşamaq üçün zəruri olan” sözündən
gəlir. Probiotiklər-canlı mikroorqanizm və ya başqa sözlə desək
fermentləşmiş məhsul olub, insanların sağlamlığına  müsbət təsir göstərir. 

Probiotiklərin tarixi bəşər tarixinin yaranması ilə üst-üstə düşür. Qədim
Yunanlarda və Romalılarda bəzi xəstəliklərin müalicəsində probiotik
məhsullardan istifadə olunurdu [3]. Probiotiklərə xüsusi asidofil çubuqlar,
bifidobakteriya, termoifil südturşusu streptokokları, metabolit törədicilər,
fermentlər, vitaminlər və bioloji aktiv maddələr aiddir ki, bunlar da insanın
müxtəlif orqan və sisteminin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Probi-
otik maddələr antimikrob maddələr istehsal edərək bağırsaqlarda mikroflo-
raya nəzarət edir və onun tarazlıqda saxlanmasını təmin edir. Probiotik
mikroorqanizmlərdə arzuedilən xüsusiyyətlər: 

- insanlarda və heyvanlarda əks təsir etməmək baxımından güvənli
olması;

- insan bağırsağına uyğun təbiətdə olması;-aşağı pH-ın təsirinə məruz
qalmadan stabilliyini qoruya bilməsi;

- kanserogen və patogen bakteriyalara qarşı antaqonistik təsirə malik
olması;

- patogen bakteriyalara qarşı antimikrob maddələrə malik olması;
- antibiotiklərin təsirinə qarşı davamlı olması;
- istehsal və depolama sırasında həyat fəaliyyətini uzun müddət qo ru -
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yub saxlayan olmasıdır [6]. İnfeksiyon xəstəliklərə qarşı qəbul etdiyimiz
antibiotiklər, o cümlədən sinir sistemi xəstəliklərində ağızdan qəbul edilən
antibiotik təsirə malik dərman preparatları bağırsaq mikroflorasını məhv
etməklə yoğun bağırsaq iltilablaşması olan kolitə gətirib çıxarır [2]. Əgər
ağızdan antibiotik qəbul etməklə yanaşı probiotik olaraq fermentləşdirilmiş
məhsullar qəbul ediriksə, o zaman bağırsaq mikroflorasında yaranan
problemləri aradan qaldırlmış olarıq. Probiotik olaraq fermentləşdirilmiş
qida məhsullarının qəbulu orqanizmdəki xolesterolun miqdarını da aşağı
salmış olur. Ən əsası probiotiklər kanserogen maddələrə çevrilə bilən
prokanserogenləri uzaqlaşdırmaqla orqanizmi bu maddələrin yaradacağı
xəstəliklərdən qoruyur. Probiotiklər həzm sisteminin bir parçası
olduğundan kütləvi şəkildə qəbul edilir və istehsal olunan ayran, pendir
kimi maya ilə hazırlanmış məhsullarda olması mümkündür. Amma   bu
məhsulların həb şəklində qəbulu və ya qidaya artıq miqdarda qatılması
tədqiqatçılar tərəfindən qəbul edilmir. 

Belə ki, istehsalın kimyalaşdırılması, qida əvəzedicilərinin qəbulu və
çeşidlərinin artımı və  qida rasionunun balanslaşdırılmaması insan orqa -
niz mində fəsadların yaranmasına gətirib çıxarır. Bazar iqtisadiyyatı
dövründə iqtisadi durumun sosial problemlərin kəskinləşməsinə səbəb
olması bu fəsadların daha çox genişlənməsinə təsir edir. 

Qidalanma sahəsində dövlət siyasəti - Qloballaşan dünyanın bir
hissəsi olduğundan dünyada baş verən  proseslər Azərbaycana da öz
təsirlərini göstərməkdədir. Qida sahəsində təhlükəsizliyin təmin edilməsi
standartlarına riayət olunmasına və dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi
qaydaları sənayenin qarşısında əhalinin təlabatını yüksək keyfiyyətli bioloji
qiymətli və təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin edilməsi məsələsini qoyur.
Bu qaydalar “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun tətbiq edilməsi ilə tənzimlənir. Qanunda qeyd olunduğu kimi:

● Azərbaycan dövləti beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq
xalqın və hər bir vətəndaşın ərzaq təhlükəsizliyini təmin edir.

● Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir [5]. 

Göründüyü kimi dövlət Azərbaycan Respublikasında yaşayan
vətəndaşların ərzaq təhlükəsizliyini öz üzərinə götürür və  eyni zamanda,
istehlakçıya ünvanlanmış qida məhsulunun üzərində nə qeyd
olunmasından, hansı sertifikatlar göstərilməsindən asılı olmayaraq həmin
qida məhsulları ilə bağlı analizlərin aparılması və tələblərə  nə qədər uyğun
olduğunu müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının müəyyənləşdirməsini
tələb edir. Bu yoxlamalar zamanı məhsulların istehsalında genetik modi-
fikasiya olunmuş orqanizmlər və onların törəmələrindən istifadə edilib
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edilmədiyi araşdırılmalı və  emal edərkən tərkibində istifadə edilən təbii
qida əlavələrinin  beynəlxalq və milli standartlarda icazə verilən miqdarda
olub olmaması araşdırılmalıdır. Yalnız bu yoxlamalardan sonra istehlakçıya
təqdim olunan qida məhsullarının istehsalında istifadə olunan xammalın,
suyun, digər qatışıqların orqanizm üçün törədə biləcək problemlərin olub
olmaması aydınlaşır və potensial təhlükələr  aradan qaldırılır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 oktyabr 2003-cü il  tarixli,
969 saylı Fərmanına,  28 oktyabr 2014 –cü il tarixli 1091-IVQD  nömrəli
Sərəncamına və qüvvədə olan digər qanunvericilik aktlarına əsasən sağlam
qidalanmada dövlət siyasətinin əsas prinsipləri hazırlanmışdır. Həmin
prinsiplərə görə aşağıdakılara riayət edilməlidir. 

1. Qida məhsulları insan sağlığını əsas faktor kimi diqqətdə saxlamalı
və istehlakçıya yönləndirilən məhsullar onun sağlamlığına zərər
vurmamalıdır; 

2. Ekoloji mühit və qida məhsullarını “torpaqdan –süfrəyə” qədər
əhatələyən hava, su hövzələri və torpağın davamlı çirklənməsi ilə əlaqədar
olaraq istehlakçıya təqdim olunan qida məhsulları  insan orqanizmini ətraf
mühitin əlverişsiz şəraitindən mühafizə etməlidir;

3. Qidalanma təkcə insanı doyurmaq, insan orqanizminin qida maddə -
lə rinə və enerjiyə olan fizioloji təlabatını ödəmək funksiyasını yerinə
yetirməməli, eyni zamanda profilaktiki və müalicə rolunu da oynamalıdır.  

Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 03 aprel
2014-cü il tarixli 94 saylı “azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai
iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında qərarına əsasən  ərzaq (yeyinti) malları haqqında istehlakçılara
aşağıdakı məlumatlar  verilməlidir:

● qida məhsullarının tərkibinə daxil olan inqrediyentlər, qida əlavələri;
● qida dəyərliliyi (kaloriliyi, zülalın, yağın, karbohidratların,

vitaminlərin, makro və mikro elementlərin miqdarı) çəkisi, yaxud həcmi;
● təyinatı və tətbiqi sahəsi (uşaq yeməkləri, diyetik yeməklər və bi-

oloji aktiv maddələr);
● hazırlanma üsulu (konsentratlar və yarımfabrikatlar üçün) və

təyinatı (uşaq qidaları və diyetik qida);
● saxlanma şərtləri (saxlanma şəraitinə məcburi tələblər müəyyən

edilən mallar üçün);
● istehsal tarixi və qablaşdırılma tarixi;
● əks göstərişlər (müxtəlif növ xəstəliklərlə əlaqədar qidanın qəbulu

mənfi təsirlərlə nəticələnə bilərsə, bu haqda məlumat);
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Nəticə
Qəbul edilmiş sağlam qida konsepsiyası, sağlam qida konsepsiyasına

görə qəbul edilən funksional qida məhsulları və onların qəbul edilmə
miqdarının mümkünlüyü və eləcə də Azərbaycan Respublikasının “Yeyinti
məhsulları haqqında” qaydalarını əsas götürərək respublikada fəaliyyət
göstərən restoran, mehmanxana və digər iaşə obyektlərində insanlara təklif
olunan qida məhsullarında müştəri məmnunluğu yaradan xoşagələn dad,
gözəl görünüş və iyə malik olmasınının nəzərə alınması ilə yanaşı  aşa ğı -
da kılara diqqət yetirilməlidir. 

- Genetik modifikasiya olunmuş ərzaq məhsulları (GMO) və onlardan
istehsal olunmuş qidaların istifadəsinə yol verilməməli;

- Qida məhsullarının tərkibində kimyəvi yolla sintez edilmiş konser-
vantlar, boyaq maddələri, dad vericilər, stabilizə edicilər və kütlə
artırıcılardan istifadə etməməli;

- Menyuya daxil edilən qida maddələrini zərərli texnologiyalardan
istifadə etmədən hazırlamalı; 

- İnkişaf stimulyatorları və hormonlardan istifadə etməklə yetişdirilmiş
kənd təsərrüfatı məhsullarından uzaq olmalı;

-Qida əlavələrinin ərzaq məhsullarına  daxil edilməsi müəyyən bir
həddə olmalı;

- İctimai iaşə məhsullarının rəqabətə davamlılığını təmin etmək üçün,
xammaldan  səmərəli istifadəni təmin edən yeni texnologiyalar işlənib
hazırlanmalıdır. 
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azərbaycanda mehmanxana təsərrüfatının inkişaf tendensiyaları

development trends in the hotel industry in azerbaijan

abstract: The hotel industry is the main component of tourism in the
modern period. The hotel services play the  biggest shorte of the  tourizm
services comes to the hotel. In recent years high quality hotels have been
built in Azerbaijan. There are modern hotel brands in Baku and in regions
of Azerbaijan, such a “Four Seasons, Hayat Recensy, JW Marriot, Jumeriah
Bilgah Beach Hotel, Kempinski Hotel, and others. This process plays a big
role in the development of  tourizm in Azerbaijan.

Key words: Hotel industry, hotel business, Azerbaijan regions, recre-
ation area, the tourist market, hotel complex.

Turizm sahəsinin ayrılmaz hissəsi mehmanxna biznesidir.  Artıq 21-ci
əsrin əvvələrində mehmanxana və turizm biznesi, iqtisadi səmərəliyinə görə
dünyada birinci yerə çıxaraq beynəlxalq ticarətinin avtomobil, neft və qaz
sahələrinin əhəmiyyətli dərəcədə qabaqlamışdır. Biznes nöqtəyi nəzərindən
mehmanxana müştəriyə servis xidməti göstərən müəssisədir [7].

Müasir  dövrdə mehmanxana təsərrüfatı  turizmin  əsas  sahəsi kimi
özünə möhkəm yer tutmuşdur. Müasir mehmanxana müəssisələri turizm
sənayesində ən çox xidmətlərin göstərildiyi və bilavasitə ən çox gəlirlər
əldə olunduğu xidmət obyektləridir. Ümumi turizm xidmətlərinin 60
faizinə yaxını mehmanxanalarda təşkil olunur. Bunlar adi səhər yemə yin -
dən tutmuş konfrans və işgüzar görüşlərədək hər cür xidmətlər ola bilər.
Turistlərin rahatlığı üçün nəzərdə tutulmuş bütün bu xidmətlər həm də
mehmanxanların gəliri deməkdir. Ona görə də müasir dövrdə mehman xa -
na ların yenilənməsi, onların texniki və komfort standartlarının təkmil ləş -
dirilməsi üçün görülən hər bir iş xidməti personalın bacarığı ilə üst-üstə
düş dükdə çəkilən xərclər bir neçə mövsümdə geri qaytarıla bilir. Meh man -
xana təsərrüfatının təşkili isə təkcə müvafiq infrastrukturla bitmir. Yəni
yaradılmış şərait regiona turist gətirən turoperatorların və qonaqpərvərlik
sənayesi üçün kadr hazırlayan təhsil müəssisələrinin səriştəli fəaliyyəti ilə
tamamlanmalıdır.
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Son illərdə Azərbaycanda və xüsusən də Bakıda yüksək səviyyəli,
müxtəlif gözəl mehmanxanalar tikilmişdir, fəaliyyət göstərir və yeniləri
inşa olunur. Bu prosseslər Azərbaycanda turizmin inkişafında çox böyük
rol oynayır. Bütun bunlar mehmanxana təsərrüfatından əldə edilən
vergilərin həcminidə artırıb. Digər tərəfdən restoran, kafelərin, kənd
təsərrüfatı ilə məşğul olan insanların gəlirləri artır, çünki bu sahələr
turizmlə  və mehmanxana təsərrüfatı ilə bağlı olan sahələrdir.    

Bu gün ölkəmizdə mehmanxana biznesi yüksələn istiqamətdə inkişaf
edir – çox sayda böyük iştirakçılar fəal şəkildə Azərbaycanın turist bazarına
çıxır, ümumdünya mehmanxana şəbəkələri durmadan inkişaf edir. Bakı
şəhərinin 4 və 5 ulduzlu məşür brend altında mehmanxanalar fəaliyyət
göstərir. Şəhərin ən məşür brend şəbəkəli mehmanxanalardan aşagidakıları
göstərmək olar: Four Seasons Otel Baku, Hayat Recency, JW Marriot Ab-
sheron Baku Hotel, Jumeirah Bilgah Beach Hotel, Grand Hotel Europe,
Hilton Baku, Kempinski Hotel Badamdar və s. Bakıda 2015-ci ildə yeni
açılmış “Boulevard Hotel Bakı” və “Intourist Hotel Bakı” hotelləri  “Au-
tograph Collection”a qoşulacaq. “ABSHERON Hotel Group” tərəfindən
idarə olunan hotellərin belə mötəbər beynəlxalq qrupa daxil olması şərəfli
addımdır. Bu mehmanxanaların əksəriyyəti Azərbaycan sahibkarlarına
məxsusdur, və françayzinq müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərilər. Belə
mehmanxanaların fəaliyyəti  Azərbaycanın dünya turizm bazarında nü-
fuzunu yüksəldir, və qabaqçıl turizm ölkələrinin sıralarına qoşulmasına
imkan verir.

Bakı buxtasının mərkəzində və şəhər mərkəzindən şərqdə yer -
ləşən “Boulevard” hotelində 818 rahat qonaq otağı var. Hotel Bakının “Ağ
Şəhər” qəsəbəsinin tam mərkəzində yerləşir. Paytaxtı Heydər Əliyev
Beynəlxalq Aeroportu ilə birləşdirən əsas magistral yolun üzərində yerləşən
bu hotel Azərbaycanda ən böyük konfrans hoteli kimi fəaliyyət göstərəcək.

“Boulevard” hotelində 3 restoran, istirahət guşəsi kimi fəaliyyət
göstərən launj və Xəzər dənizinə möhtəşəm mənzərəli və gün işığı ilə
işıqlanan 1300 kv. metrlik geniş ziyafət zalı fəaliyyət göstərir. Hoteldə
xidmət göstərən 6 funksional konfrans otağı ən son texnoloji audio-vizual
ləvazimatlarla təmin olunub. “Boulevard” hotelinin sağlamlıq və fitness
zalı yorğun iclas və görüşlərdən sonra istirahət etmək üçün nəzərdə tutulub.
“Intourist Hotel Baku” şəhərin mərkəzində, Xəzər dənizi ilə haşiyələnən
və Milli Park kimi tanınan bulvara dəniz mənzərəsi olan bu butik hotel 150
qonaq otağı və syuitlərini qonaqlara təklif edəcək. Əsas turistik obyektlərə
yaxın olması hoteli şəhər mərkəzi ilə sıx əlaqələndirir. “Intourist Hotel
Baku”ən müasir standartlara cavab verən qonaqpərvərlik təcrübəsi, eleqant
otaqları, syuitləri və restoranları ilə 80 illik canlı əfsanədir [4].
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Ölkəmizin paytaxtında “Kempinski Badamdar” otel kompleksi kimi
möhtəşəm obyektin inşası Azərbaycanın qarşıya qoyduğu böyük
məqsədlərin növbəti əyani nümunəsidir. Müxtəlif çeşidli yüksək xidmətin
göstəriləcəyi otel kompleksi, eyni zamanda, beynəlxalq səviyyəli nadir
memarlıq incilərindən biridir. Obyekt insanın intellektual potensialının,
təxəyyül imkanlarının tükənməzliyi və hədsiz dərəcədə zənginliyinin bariz
sübutudur. Bu lüks otel Avropada və dünyada xüsusi imicə malik Kempin-
ski otellər qrupunun standartlarına uyğun inşa edilmişdir. 1897-ci ildə
Berlində yaranan, mərkəzi ofisi Cenevrədə yerləşən Kempinski otellər
qrupu dünyada ən böyük otel təşkilatının-Beynəlxalq Otellər Alyansının
yaradıcısıdır. Kempinski otellər qrupu dünyanın 28 ölkəsində beşulduzlu
65 otelin sahibidir. İstər “Kempinski Badamdar” oteli, istərsə də Avropa,
Orta Şərq, Afrika və Asiyadakı bu cür xidmət obyektləri fərdi üslubu ilə
seçilməklə yanaşı, yüksək keyfiyyəti və çoxsaylı bənzərsiz xidmət növləri
təklif etməsi ilə də fərqlənir. “Kempinski Badamdar” otel kompleksinin bu
sahədə ən yüksək standartlara cavab verməsi həmin obyektin inşasının
dünyanın müxtəlif bölgələrində ən zəngin tarixi qrand, adi şəhər, lüks
kurort otellər və super iqamətgahlar yaradılmasında bir əsrdən çox
təcrübəyə malik iqtisadi quruma həvalə edilməsi ilə bağlıdır. Bildirildi ki,
paytaxtın Yasamal rayonunda Mikayıl Müşfiq küçəsində yerləşən
“Kempinski Badamdar” otel kompleksi 2,5 hektar ərazini əhatə edir. Üç
mərhələdə inşa edilən bu kompleksin ümumi sahəsi 84 min kvadratmetrdir.
Ərazidə kompleks abadlaşdırma işləri aparılmış, müxtəlif çeşidli dekorativ
ağac və kollar əkilmiş, yaşıllıq zolaqları salınmışdır. Mükəmməl infrastruk-
tura malik kompleksin avadanlıqla təchizatı ən müasir standartlara
uyğundur. Diqqətə çatdırıldı ki, otelin birinci mərtəbəsində müxtəlif ofis
və mağazalar fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada üç iclas salonu da yerləşir.
İclas salonlarında işgüzar şəxslər müxtəlif tədbirlər keçirə bilərlər. Kom-
pleksin 14-cü mərtəbəsində isə ən yüksək standartlara cavab verən otaqlar
yerləşir. Prezident nömrəsi də məhz bu mərtəbədədir. Burada dünya otel
biznesində mövcud olan ən yüksək xidmət göstəriləcəkdir. Otaqlarda
istirahət üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Oteldəki restoranlar müxtəlif
zövqlü müştərilərin tələbatını tam ödəyəcəkdir. Buradakı səhər, günorta və
axşam yeməkləri çeşidbəçeşiddir. Restoranlarda yerli mətbəxlə yanaşı,
dünyanın ən tanınmış mətbəxlərinin ləziz yeməkləri də müştərilərə təqdim
edilir.

Qeyd edək ki, “Hilton” otellər şəbəkəsi və onun sahibi “Hilton World-
wide” şirkəti 92 ildir biznes və istirahət məqsədilə səyahətə çıxan şəxslərə
mehmanxanalar, xidmətlər, istirahət zonaları təklif edir. Özünün qlobal
brendləri vasitəsilə qonaqlara xidmət ənənəsini davam etdirən “Hilton
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Worldwide” şirkətinin brendləri 84 ölkədə 3750 mehmanxanadan və 615
min otaqdan ibarətdir. Şirkət Azərbaycanın paytaxtında inşa olunan “Hilton
Baku” otelini uğurlu layihələrindən biri hesab edir.

“Hilton Baku” otel kompleksi “İSR Kapital Menecment” MMC və
“Hilton Worldwide” şirkətləri arasında  2007-ci ildə imzalanan müqavilə
əsasında inşa olunub. Türkiyənin “Koray İnşaat” şirkəti tərəfindən inşa
edilən otelin tikintisində 700 işçi çalışıb. 25 mərtəbədən ibarət olan oteldə
ümumilikdə 309 otaq vardır. Oteldə Finlandiya istehsalı olan beş müasir
lift quraşdırılıb. Mehmanxananın birinci mərtəbəsində qeydiyyat mərkəzi
və qonaqların istirahəti üçün gözləmə otağı yerləşir.

Otelin ən böyük restoranları isə “Skay-Qrill”, “Şəkər-Lanç” və 200
nəfərlik “Silantro” restoranlarıdır. 25-ci mərtəbədə 360 dərəcə fırlanan
dairəvi istirahət yeri var. İlin isti aylarında qonaqların açıq havada istirahəti
üçün nəzərdə tutulmuş kompleksin ən yuxarı mərtəbəsindən Bakının
mənzərəsini seyr etmək mümkündür. Kompleksdə 2,5 min kvadratmetr
sahəsi olan SPA və Fitnes Mərkəzində örtülü hovuz, masaj hovuzu, türk
hamamı, 8 müalicə otağı, VİP SPA otağı yaradılıb. Otelin binasının 17
mərtəbəsi otaqlardan ibarətdir. Otaqların 231-i standart, digərləri isə xidmət
çeşidlərinə görə fərqlənən otaqlardır. Otel simsiz internet şəbəkəsi ilə təmin
edilib, fərdi kondisioner sistemi, fərdi seyflər və birbaşa çıxışlı telefon
şəbəkəsi qurulub.

İkinci və üçüncü mərtəbələrdə müxtəlif səviyyəli tədbir və görüşlərin
keçirilməsi üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təchiz
edilmiş 18 zal fəaliyyət göstərir. İkinci mərtəbədəki 750 nəfərlik böyük
konfrans zalında beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli tədbirlərin
keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Zalda, həmçinin müxtəlif ziyafətlərin,
toy mərasimlərinin keçirilməsi də mümkündür. Birinci mərtəbədən buraya
avtomobillərin qaldırılması üçün xüsusi lift sistemi quraşdırılıb ki, bu, toy
mərasimləri zamanı avtomaşının birbaşa maneəsiz hərəkətini təmin edir.

Azərbaycan regionlarında da mehmanxanalar, istirahət zonaları,
əyləncə və idman mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bunlar misal olaraq Qafqaz
mehmanxanalar şəbəkəsini, Qəbələ şəhərindəki Qəbələnd attraksionlar
parkını, Qusar rayonundakı möhtəşəm “Şahdağ” qış-yay turist komplesini,
həm idmanla məşqul 15-dən çox Olimpiya idman kompleksini və
digərlərini göstərmək olar. Bütün bunlar turizmin Azərbaycanda dövlət
siyasətinin üstün vəzifələrindən birinə çevrildiyinə və qarşıya ölkənin iqti-
sadi inkişafına böyük perspektivllər açdığına dəlalət verir.

Şahdağ dağlıq kurortunun əzəmətli dağları arasında yerləşən “Pik
Palace” hoteli Qusara yaxınməsafədə yerləşir. Qusar tarixən Azərbaycanın
Şimal Qapısı olmuş və Avropa, Rusiya, Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiyanı
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birləşdirən körpü rolunu oynayıb. Lüks hotel və kurort kompleksləri üzrə
ixtisaslaşan aparıcı “Reardon Smith Architects” memarlıq şirkəti tərəfindən
layihələndirilmiş “Pik Palace” hoteli heyrətamiz mənzərə və müstəsna
xidmət səviyyəsi ilə unudulmaz istirahət təklif edir. Hotel qonaqlarına geniş
həcmli çarpayılar, rahat qonaq guşələri, həmçinin lüks nömrələr təqdim
edir. Böyük ölçülü mərmər hamam otaqlarında quraşdırılmış ikigözlü
əlüzyuyan, böyük hamam vannası, duş kabini və ayrıca tualet sahəsi fərdi
və ailələr üçün maksimum rahatlığı təmin edir. Əlavə olaraq, hər bir
otaq döşəmədən tavana qədər uzanan pəncərələr və fransız eyvanları ilə
dağlara möhtəşəm mənzərə açır. “Pik Palace” hotelinin “Chocolat Patis-
serie”, “Alpina Brasserie and Wine Bar” və “Fujisan” kimi restoran, bar
və istirahət guşələri dağlarda zövqlə nahar etmək üçün unikal vəhdət
yaradır. 

Bakıdan 210 km məsafədə yerləşən 164 otaqlı “Park Chalet” hotelinin
dizaynı ənənəvi Avropa üslubundan ilhamlanaraq, ABŞ-ın Aspen
şəhərindəki xizək stilli hotellərin üslubunu da özündə əks etdirir. Hotelin
rahat ev üslublu qonaq otaqları və syutləri, həmçinin xüsusi dizayn edilmiş
xalçalar, əhənglə yuyulmuş palıd panellər və digər ənənəvi əşyalar qon-
aqlarda unudulmaz təəssürat yaradacaq.

Şahdağ dağlıq kurortunun ən əsas qurman mərkəzlərindən olan “Park
Chalet” ən yüksək mərtəbədə yerləşən “AspenGrill” restoran, istirahət
otağı və barda ləziz yemək çeşidləri və “MoccaCafe”də içki çeşidləri ilə
qonaqlara xidmət göstərir. Buxar otaqları və sauna dağ mənzərəsindən
sakitləşən ruhunuzu daha da mükəmməl hisslərlə dolduracaq.

Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərdə göstərilən xidmətlərin
müvafiq tələblərə və standartlara uyğunluğunu yoxlamaq və müəyyən
etmək məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən mehman xa -
naların təsnifatını aparılır.

Qeyd edək ki, təsnifat Avropanın bir çox ölkələrində tətbiq olunan “Ho-
telStars Criteria 2010-2014” uyğun hazırlanmış “Mehmanxana və meh -
man xana tipli obyektlərin təsnifatı, ulduz kateqoriyaların müəyyən ləş -
dirilməsi və qiymətləndirilmədə meyarların tətbiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Dövlət Standartına uyğun həyata keçirilir.

Hazırda müvafiq qanunvericiliyə əsasən mehmanxana və mehmanxana
tipli obyektlərin təsnifatı sahibkarların müraciətləri əsasında könüllü
sürətdə aparılır.

Şəffaflığın artırılması məqsədilə və yeni texnologiyalardan istifadə
etməklə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
sifarişi ilə hazırlanmış xüsusi proqramla təchiz olunmuş planşet vasitəsilə
ekspert qrupu tərəfindən mehmanxanalara baxış keçirilir və ulduz
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dərəcələri müəyyən olunur.
2014-cü ildə mehmanxana və mehmanxana tipli obyekt təsnifatdan

keçərək onlara müvafiq ulduz dərəcələri verilmişdir. 2014-cü ildə ölkə
ərazisində ulduz dərəcəsi qüvvədə olan mehmanxanaların sayı 79-dur.
Onların 56-ı Bakı şəhərində, 23-ü isə respublikamızın digər rayonlarında
fəaliyyət göstərir. Təsnifatdan keçmiş mehmanxana və mehmanxana tipli
obyektlərin 23-ü beş ulduz, 41-i dörd ulduz, 12-i üç ulduz, 3-ü isə iki ulduz
kateqoriyasına uyğundur.

2015-ci ildə Bakı şəhərində keçiriləcək “I Avropa Oyunları” ilə bağlı
ilk növbədə Bakı şəhəri və Mingəçevir şəhərində fəaliyyət göstərən
mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin təsnifatı sürətləndirilərək
və təsnifatdan keçmiş obyektlərin sayı artırılacaqdır [6].

Mehmanxana təsərrüfatı dövlətin büdcəyə verginin ödəməsində rolu
böyükdür. Mehmanxana təsərrüfatının multiplikator effektinin olduğunu
da qeyd etmək lazımdır: otellər ildə  çox vergi verirlərsə, eyni zamanda
digər sahələrdə də vergilər artır. Restoran, kafelərin, kənd təsərrüfatı ilə
məşğul olan insanların gəlirləri artır. “Azərbaycanda turizm və xidmətlər”
statistik hesabatında bildirilir ki, 2008-2014-ci illərdə otel və mehmanxana
tipli obyektlər büdcəyə vergi ödənişini 2,14 dəfə artırıb. Rəsmi rəqəmlərə
görə, 1 yanvar 2014-cü il üçün ölkədə 530 otel və mehmanxana tipli obyekt
(+3,1%) olub.Ümumi nömrə sayı 16 min 559 (+4,2%), işçi sayı 8 min 259-
dur (+12,8%). Otel və mehmanxana tipli obyektlərin 2013-cü ildə gəlirləri
171 mln 255,9 min manat olub (+11,2%). Bu statistik göstəricilər
Azərbaycanda mehmanxana təsərrüfatının  inkişafını göstərir [6].

Digər tərəfdən bu sahədə problemlərin olmasınıda qeyd etmək
lazımdır. Əsas problem kimi burada Azərbaycanda qiymətlərin bahalığıdır,
və bu  ölkəyə turist axınının qarşısını alır.  Hal-hazırda Bakıdıki kimi də
Azərbaycanın rayonlarında mehmanxana qiymətləri çox yüksəkdir. Belə
ki, ən aşağı qiymətlər adambaşına 30-40 manat arasında dəyişir. Qubanın
Qəçreş kəndində yerləşən otellərində, iki nəfər 60 manata sadəcə gecələyə
bilər. Amma burada heç bir xidmət göstərilmir. Şəkidə yerləşən otellərində
məlumat isə daha maraqlıdır. Belə ki, oteldə əgər yeni ildən əvvəl iki
nəfərlik yerlər 80 manat idisə, indi yeni il ərəfəsində bir nəfərlik yerin
qiyməti 80 manata qalxıb. Adı daha məhşur otellərdə isə adambaşına 150,
hətta bir neçə nəfərlik ailə üçün 300-400 manat bir gecəlik otellər
var. Qiymətlərin yüksək olmasına baxmıyaraq, həmin mehmanxanalarda
çox aşağı səviyyəli xidmətlər göstərilir. Bu problem həmin mehmanx-
analarda peşəkar kadrlarının olmamasıdır və bu həmin müəssisəslərin
menecment və marketinq sistemində olan problemlərlə bağlıdır. Burada
çalışan personalın qonaqlara keyfiyyətli xidmət göstərilməməsi, həmin
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mehmanxanalara təlabatı azaldır.Çünki, mehmanxana xidmətlərinə tələb
bir başa xidmətərin keyfiyyətinə bağlıdır [4].

Bu gün Azərbaycanda Hilton, JW Marriott, Four Seasons, Нoliday Inn,
Park Inn, Hyatt, Radisson, Ramada və s. bu kimi çoxlu sayda dünya
səviyyəli mehmanxana operatorları fəaliyyət göstərir. Amma həmin
mehmanxanalarda gündəlik yaşayış xərcləri yüksək olduğundan, bu növ
obyektlər heç də hamının imkanına uyğun gəlmir. Yüksək səviyyəli
mehmanxanalarda qiymət siyasəti, hər şeydən əlavə, nüfuz üzərində quru-
lur – çünki nüfuz, onilliklərlə formalaşmaqla bərabər, qorunub saxlanması
üçün daim vəsait tələb edən bir aktivdir və bu da xidmətlərin dəyərinin
böyük bir hissəsini təşkil edir. Əslində Azərbaycan kimi ölkələrdə əsasən
iki-üç ulduzlu ucuz otellər olmalıdır ki, gələn insanlar daha ucuz qiymətə
qalsınlar. Çünki turist şirkətləri də təsdiqləyir ki, əsas turizm kütləsini
gənclər və təqaüdə çıxmış insanlar təşkil edir. O gənclərin, tələbələrin
«Kempinski», «Həyat Recensi», «Marriot» kimi bahalı otellərdə qalmaq
imkanı yoxdur. Ona görə də Qafqaza gəlmək istəyən turistlər Gürcüstana
üstünlük verir. Gürcüstanda kiçik və orta biznes üçün ciddi şəraiti
yaradılıb. Bu problemi həli üçün Mədəniyyət və turizm nazirliyi Azər bay -
can biznesmenlərinə orta imkanlı turistlərə daha çox diqqət yetirməyi
məsləhət görür. Turizm infrastrukturunun yaradılması zamanı Nazirlik 3
və 4 ulduzlu mehmanxanaların tikintisinə üstünlük verməyi tövsiyyə edir,
çünki orta imkanlı turistlər üçün beşulduzlu, bahalı brend mehman xa na la -
rın da yaşamaq qeyri-mümkündür. Beləliklə, Azərbaycanda “orta səviyyəli”
mehmanxana bazarının inkişaf perspektivləri heç də pis deyil. Proqnozlara
əsasən, büdcə tipli mehmanxanalara tələbat sabit olacaq. Ölkəmizə
müxtəlif ölkələrdən çoxlu sayda gənclərin gələcəyi gözlənilir və buna görə
də kiçik mehmanxana və hostel şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi zəruridir. 

Bu problemlərin həlli Azərbaycanda mehmanxana təsərrüfatının
inkişafına təkən verəcəkdir.
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Turist qidaları

Foods for tourists

abstract:  The article explains modern situation of tourism sector in
Azerbaijan and includes its development perspectives, solutions of basic
problems concerning services rendered to tourists and their feeding. Clas-
sification of certain food types considered for tourists have been included
and they have been sorted for different properties. Besides, nutritiousness
of foods for tourists and rules for preparation of correct rationing in accor-
dance with this indicator, have been described in the article. Future spe-
cialization of the food production fields for tourists of our republic was
suggested as the result of the article.

Key words: foods for tourists, tourism product, food rationing, certain
foods, dried foods, sublimated.

Azərbaycanda turizmin inkişafı sahəsində qarşıya qoyulan əsas məq -
səd lər sırasında turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və onların geniş lən di ril -
məsi, turistlərin istirahəti, onların tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan
xidmətlərin, ekskursiya və digər mədəni tədbirlərin çeşidinin genişlən di -
rilməsi və müasir standartlara uyğunlaşdırılması, sanatoriya-kurort
sərvətlərinin öyrənilməsi və davamlı istismarı, mehmanxanaların və digər
turizm obyektlərinin tikintisinin genişləndirilməsi, turizm mar şrut larının
artırılması, turizm növlərinin inkişaf etdirilməsi, prioritet turizm növü kimi
mədəni turizm, ekoloji turizm və kənd yaşıl turizmi sahəsində dövlət
tənzimlənməsinin gücləndirilməsi, milli adət-ənənələrimizi, Azərbaycan
xalqının tarixi-mədəni irsini, ayrı-ayrı regionların və şəhərlərin tarixini əks
etdirən materialların nəşr etdirilməsi və yayılması, milli sənətkarlıq və su-
venir məhsullarının istehsalının, həmçinin, satışının genişləndirilməsi kimi
istiqamətləri qeyd etmək olar [4].

Eyni zamanda, Azərbaycanı turizmin inkişafı üçün əlverişli şəraiti olan
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ölkə kimi dünyada tanıtmaq məqsədi ilə yeni Azərbaycan turizm əmtəə
nişanının (loqosunun) və turizm sahəsində olan Azərbaycan brendlərinin
reklam-təbliğat və məlumat-sorğu fəaliyyətinin canlandırılması, beynəlxalq
proqramlar çərçivəsində regional mədəni turizm marşrutlarının yaradılması
və inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritet
istiqamətlərdəndir.

Yeri gəlməşkən, qeyd etmək lazımdır ki, ulu öndər Heydər Əliyevin
siyasi kursunun layiqli davamçısı, Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə tur-
izmin inkişafını vacib istiqamətlərdən biri kimi daim diqqətdə saxlayır.

Eyni zamanda, Azərbaycan turizm sahəsində zəngin təcrübəsi olan
Türkiyə, Polşa, İtaliya, Gürcüstan, Ukrayna, Rumıniya, Belarus, Yuna nı s -
tan, Moldova, Qətər və digər ölkələrlə bu sahədə əməkdaşlığa dair
hökumətlərarası sazişlər imzalayıb. Hazırda bir sıra digər dövlətlərlə də
analoji  sazişlərin bağlanması ilə bağlı müzakirələr aparılır [9].

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, ölkəmizdə turizmin müxtəlif
növlərinin inkişafına, turizm sahəsində çalışan kadrların hazırlanmasına
yeni təkan verəcək “Azərbaycan Respublikasında 2007-2016-cı illər üçün
turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı” qəbul edilib. Dövlət Proqramının
əsas məqsədi “Turizm haqqında” Qanunda, habelə digər müvafiq norma-
tiv-hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalara uyğun olaraq turizm
sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini, ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafını təmin edən vasitələrdən biri kimi turizm sərvətlərindən səmərəli
istifadə olunmasını, turizmin ölkə iqtisadiyyatının öncül istiqamətlərindən
biri kimi tanınmasını və bu sahənin səmərəliliyinin artırılmasını təmin
etməkdir. Turizmin əsasını turizm məhsulları təşkil edir [10].

Turizm məhsulu turistlərə göstərilən xidmətlərin kompleksi və ya
məcmusudur. Buraya turistlərin daşınması, yerləşdirilməsi, yeməyi üzrə
xidmətlər kompleksi, ekskursiya, həmçinin bələdçi (bələdçi-tərcüməçi)
xidmətləri və səfərin məqsədlərindən asılı olaraq göstərilən digər xidmətlər
daxildir. 

Aşağıdakı misallarla bu anlayışa daha geniş aydınlıq gətirmək olar:
Daşıyıcılar: hava nəqliyyatı, dəniz nəqliyyatı, dəmir yolu nəqliyyatı,

avtomobil nəqliyyatı, qeyri-ənənəvi nəqliyyat və s.; 
Yerləşmə: otellər, motellər, qonaq evləri, villalar, apartamentlər,

istirahət evləri, kempinqlər və s.; 
Qida: restoran, kafe, bar, yerləşmə vasitələrindəki müxtəlif iaşə

obyektləri, bistrolar, nəqliyyat vasitələrindəki restoranlar və s.; 
Görməli yerlər: tarixi abidələr, muzeylər, bədii qalereyalar, zooparklar,

tematik parklar, istirahət zonaları, çimərliklər, iri mağazalar və s.; 
Müxtəlif xidmətlər: əyləncə, istirahət, idman, mağaza, transfer, bank

və s. [4]; 
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Qidalanma  insanın gündəlik həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi
kimi turizmin inkişafında və turistlərin turizm xidmətlərindən razı
qalmasında başlıca amillərdən biridir. Belə ki turistlər səyahət edərkən en-
erji və fiziki güc sərf edir, bu enerji isə yalnız qidalanma zamanı bərpa
edilə bilir. 

Qidalar mürəkkəb kimyəvi maddələr kompleksindən ibarətdir. Bu
maddələr orqanizmə müxtəlif təsirlər göstərə bilər. Buna görə də qidanın
biokimyəvi tərkibinin orqanizmin daxili mühitinə təsiri mühümdür. Bundan
əlavə qida ilə insan həyat və iş fəaliyyəti üçün olan enerjini əldə edir.
Turistlər əsasən fiziki yüklə daha çox yükləndiyi üçün onların qida rasionu
düzgün təşkil edilməlidir. Məsələn, turistlər üçün 8 saat hərəkətin nəticəsi
olaraq 1 kq bədən kütləsinə təqribən 50-70 kkal enerji sərfi təşkil edir.
Məsələn, 70 kq çəkiyə malik olan turist 4200 kkal, 60 kq çəkiyə malik olan
turist isə 3600 kkal enerji sərf edir. Bu səbəbdən də qida ilə əldə edilən
kalori yuxarıdakı kalori sərfi ilə uyğunluq təşkil etməlidir. 

Turistlərin sutka ərzindəki qida rasionunu təşkil edərkən yadda saxla-
maq lazımdır ki, qidalar hazırlanarkən öz müxtəlifliyi və qida dəyərinə
görə zəngin olmalıdır ki, turistlər qidalı maddələrin hamısını bu məhsullar
ilə mənimsəyə bilsinlər. 

Bəzi müəlliflər turist qidalarının dad və müxtəlifliyinin böyük əhə miy -
yət kəsb etmədiyini, digərləri isə əksinə 40-50 adda məhsulun olmasına
üstünlük verir. 

Turistlər də səyahət kateqoriyalarına görə fərqlənirlər. Dağ, xizək
turistləri, piyada səyahət edən turistlər və s. 

Düşünülmüş qida rasionuna daxil olan  məhsullar lazımi qidalılıq
dəyərinə (kaloriliyə) malik olmaqla yanaşı dad xüsusiyyətlərinə görə də
turistlərin tələbatına uyğun olmalıdır. Turistlərin qida rasionuna vitamin
və ya əlavələrin daxil olması vacibdir [7].

Məsələn dağlıq əraziyə səyahət edən turistlərin qidası C və B vitamin
qarışıqları ilə zəngin olmalıdır ki, onların miqdarı 15-300 mq arasında
dəyişməlidir.

Xizəklə soyuq ərazilərdə səyahət edən turistlər kəskin temperatur
fərqinə, soyuq mühitə müdafiə qabiliyyətini təmin etmək üçün qidada yağ
rasionu üstünlük təşkil etməlidir. Əgər bu tip səyahət üçün yüksək kalorinin
təmin edilməsi karbohidrat hesabına əldə olunarsa, bu zaman qida rasionu
çox ağır və həcmli olardı. Bu zaman isə yağlar mədədə qalar və diskomfort
hissi yaranar. Lakin kalorinin artımı yağlar hesabına təmin edilərsə, uzun
müddət turist özünü tox hiss edər [3].

Turistlər üçün nəzərdə tutulan qidalar da turistlərin kateqoriyalarına
görə fərqlənir. Lakin rasiona elə qidalar daxil edilməlidir ki, bu qidalar
səyahətin sonuna qədər xarab olmasın. Əsas odur ki, şüşə qablarda olan

Turist qidaları

79



konservlər və qapaqla etibarsız  bağlanmış cemlər götürülməsin. 
Yay fəslində səyahətə çıxan turistlər elə qidalar götürülməlidir ki,

həmin qidalar isti yay günlərində keyfiyyətini itirməsin. 
Kəsmik, xama, kolbasa və sosiska məmulatları qaynadılmış yumurta

və s. bu kimi qidalar isti yay günlərində öz keyfiyyətini tez bir zamanda
itirə bilər. 

Yaxşı olardı ki, pörtülmüş  və sublimasiya edilmiş ət, balıq və tərəvəz
konservləri, eləcə də müxtəlif növ tərəvəzli ət konservləri qida rasionuna
daxil edilsin [6].

Turistlər üçün nəzərdə tutulmuş konkret qidalara aşağıdakılar daxildir: 
● Quru şorbalar (paketlərdə). Bu tip şorbalar öz müxtəlifliyinə görə

fərqlənirlər, lakin biz bu şorbaların dadına görə fərqlənən 4 növünü nəzər -
dən keçiririk: noxudlu borş, pomidorla çuğundur şorbası, toyuq şorbası,
yarma və makaron şorbası. 

● Sublimasiya edilmiş və qurudulmuş ət. Təəssüf ki, satışda olan sub-
limasiya edilmiş ət aşağı keyfiyyətli ət növlərindən hazırlanır ki, belə ətdə
də çoxlu damar və qığırdaq olur. Ən yaxşı üsul piroqlar üçün istifadə olu-
nan yarımfabrikatlardan istifadə etməkdir. 

Qurudulmuş ət qiyməsindən əlavə onun tərkibinə quru soğan daxildir
ki, bu səbəbdən də onun kaloriliyi normativ cədvəllərdə verilən
göstəricilərdən bir qədər aşağıdır. 

● Kolbasa. Sublimasiya edilmiş ətlə yanaşı səyahət zamanı saxlanma
müddəti 10 gündən daha çox olan hisə verilmiş və vakuum qablaşdırılmış
kolbasalar da götürülə bilər. Konservləşdirilmiş ət paşteti çox yaxşı turist
qidası sayılır, lakin onun saxlanma müddətinin səyahətin sonunadək
olmasına diqqət yetirmək lazımdır. 

● Sublimasiya edimiş kəsmik. Mükəmməl zülali məhsuldur. Şəkərlə,
quru südlə və cövhərlə birlikdə istənilən şərtlərdə istifadə etmək olar [5].

● Şokolad. Səyahətə istənilən şokoladı, həmçinin içlikli və ya baton
şokoladları götürmək olar. İstilikdə şokolad əriyir, buna görə də onu çox
səliqəli və ehtiyatla  saxlamaq lazımdır. 

● Yarma və makaron məmulatları. Düyü və yarmanı səyahətə çıx maz -
dan əvvəl yumaq və qurutmaq lazımdır. Qarabaşaq isə qızardılmalı və ələn -
məlidir. 

● Səyahətlərə yalnız buğdanın bərk növlərindən hazırlanmış mə mu lat -
ları götürmək lazımdır ki, bu növ makaronlar daha az həll bişir. Tez və
rahat hazır olan əriştə və makaronlar turist qidalarına daxildir. 

● Quru göyərtilər. Cəfəri, şüyüd və s. növ göyərtilər insanın özü tərə -
fin dən qurudulmalıdır. Lakin bu qurudulma prosesi günəş vasitəsilə
aparılmamalıdır, çünki göyərtilər bu qurudulma zamanı ətrini itirir. 

● Yumurta tozu. Qiymətli zülali məhsuldur. Ondan sadə üsulla omlet,
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qızartmaqla deyil, sup ilə qaynatmaqla hazırlanır. Ən yaxşı üsul isə av-
toklavda hazırlamaqdır ki, bu üsulda qaynama zamanı struktur dəyişilmir
və dağılmır. 

● Qurudulmuş qidaları (ət, tərəvəz və hətta pomidor) quruducu
şkaflarda hazırlamaq olar. Bəzi tərəvəzləri temperaturu 100°C-dən aşağı
olan sobalarda və ya mərkəzi istilik sisteminin batareyalarında qurutmaq
mümkündür. 

● Çörək-bulka məmulatları. Çörəyi ilk 3-5 gün üçün götürmək tələb
olunur, çünki çörəyin təzə halda  saxlanması çətindir. Xüsusən də rütubətin
yüksək olduğu bölgələrdə. Yalnız qış mövsümündə olan səyahətlər zamanı
dondurulmuş çörək uzun müddət saxlana bilər.

Turist qidaları yüksək kaloriliyi, daşınma və saxlanma müxtəlifliyi,
qablaşdırma və digər xüsusiyyətlərinə görə digər növ qidalardan fərqlənir.
Həmçinin bu qidalar müxtəlif iqlim və temperatur şəraitlərində istifadə
olunduqlarına görə onların hazırlanmasına və kimyəvi tərkibinə xüsusi
diqqət yetirilməlidir [8].

Azərbaycanda turizmin inkişafının genişləndirilməsi ilə bağlı olaraq
turist qidaları istehsal edən qida istehsalı sahələrinin ixtisaslaşması daha
keyfiyyətli və yüksək standartlara cavab verən turist qidalarının
hazırlanmasını təmin edə bilər.
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aynurə QULİYEVa
Naxçıvan dövlət Universiteti 

Naxçıvan yallılarının təhlili

analysis of the yalli (genre of national music) of Nakhchivan

abstract: According to the study of music, yalli genre as a kind of
musical and choreographic art is the  specific genre of music culture of
Nakhchivan. Yalli, like any other genre, has a national characteristic lines.
The lines are very specific, different for special rhythm, tune, structure and
so on. Centuries later, yalli music, text, formulas fret intonation, style cha-
racteristic of plastic actions denominated fixed Nakhchivan musical folk-
lore remains unchanged.

Key words: yalli, music, tune, folklore

Yallıların lad, melodika, metroritm, forma baxımından təhlili musiqi
dilinin bir sıra maraqlı cəhətlərinin üzə çıxarılmasına imkan verir. Təhlilə
B.Hüseynlinin, Ə.İsazadə və N.Məmmədovun, həmçinin Ə.Ələkbərovanın
nota yazdıqları Naxçıvan yallıları cəlb olunmuşdur. Yallıların lad baxımın-
dan təhlilində bilavasitə Ü.Hacıbəyovun lad nəzəriyyəsinə əsaslanmışıq.
Müəyyən lad əsasında qurulmuş melodiyanın xüsusiyyətləri, inkişaf
prinsipləri və s. diqqətəlayiq cəhətləri ön plana çəkilir (1).

Naxçıvan yallılarının əksəriyyəti şur ladına əsaslansa da digər ladlarda,
məsələn, rast, segah, çahargah ladlarında qurulan nümunələrə də rast
gəlmək olur. Belə nümunələrin sayı az olmasına baxmayaraq, onlarda lad-
intonasiya xüsusiyyətləri, melodikanın özünəxas cəhətləri aşkara çıxır.

Məsələn, “Dönə yallı” re segah ladındadır. Melodiyanın istinad pillələri
segah üçün ən xarakterik və funksional baxımdan özək təşkil edən tonika
(IV pillə), əsas ton (II pillə), əsas tonun kvintasıdır (VI pillə). Yallının me-
lodiyası kvinta diapazonunda hərəkət edir: “si bemol-fa” kvinta sıçrayışı
(əsas tondan – əsas tonun kvintasına doğru) və aşağı istiqamətli pilləvari
gedişlə tonikada dayanma olur (nümunə № 1):
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Nümunədə başlanğıc fraza və onun variantı verilmişdir. Frazanın vari-
antında “re—si bemol—fa” gedişində major üçsəsliyinə uğrunlug özünü
göstərir. Melodiyada treldə V pillə əksildilir ki, bu da segahda olan melo-
diyalar üçün xarakterikdir.

Bu kimi səciyyəvi hallarla “Ciran-ciran” yalısında da qarşılaşırıq. Yal-
lının lya segah ladına əsaslanan melodiyası yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
segahın əsas funksional pillələrinə istinad edir. Başlanğıc frazada “do” və
“si bemol” səsləri uzunmuddət saxlanılır və tonikaya həll olma anı gecik-
dirilir. Sonrakı frazada sekunda diapazonlu melodiyanın çərçivəsinin
genişləndirilməsini görürük. Segahın VII pilləsindən (“re2” səsi) enən me-
lodik hərəkət tonikaya (lya) və əsas tona (fa) çatdırılır (nümunə № 2):

Göründüyü kimi, burada segah ladı üçün xarakterik kadans ibarəsi:
aşağıya doğru predyomlu hərəkət, tonikadan sonra əsas tona tersiya sıçra-
yışı ilə enmə öz əksini tapır. Bu yallı melodiyasında, həmçinin segaha
əsaslanan melodiyalarda tez-tez rast gəldiyimiz xromatizm – V pillədə trel
zamanı VI pillənin əksildilməsi (tr=) qeyd olunmalıdır (3).

“Qaleyi” yallısı da gözəl bir misaldır. Burada I hissə ağır tempdə, 2/4
ölcüyə, II hissə orta tempdə 6/8 ölçüyə, III hissə isə sürətli olub, 6/8 (3/4)
ölçüyə əsaslanır. Təbidir ki, temp və ölçü dəyişiklikliyi metro-ritmik va-
riasiyaların yaranmasına gətirib çıxarır.

Yallının melodiyasında isə segah ladında qurulmuş melodiyalara xas
olan səciyyəvi cizgilər öz əksini tapmışdır. Belə ki, bu yallı melodiyası
kvarta diapazonlu lad özəyinə əsaslanır (nümunə № 3):

Yuxarıda göstərdiyimiz tetraxord re segah ladının orta tetraxordudur.
Yallının mövzusu iki melodik frazadan ibarətdir. Birinci fraza “re—

sol” kvarta sıçrayışı ilə başlanır və enən hərəkətlə “fa” səsində – VI pillədə
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dayanaraq yarım kadans əmələ gətirir. İkinci fraza isə lad pillələri üzərində
gəzişərək, tonikada tamamlanır (bax: nümunə № 3). Belə bir melodik
hərəkət segah ladının kadensiyası üçün xarakterikdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, mövzunun əvvəlindəki kvarta sıçrayışı – “re—
sol” intonasiya özəyi kimi yallının ikinci və üçüncü hissələrində də özünü
göstərir. Başlanğıc fraza bu özək üzərində qurulsa da, kadensiyalarda
fərqlər nəzərə çarpır. II hissədə tonikadan aşağı istiqamətli re—si bemol
gedişi (tonikadan əsas tona doğru) və kvarta sıçrayışı (si bemol – mi bemol)
ilə tonikaya həll olunması buna misaldır (nümunə № 4):

III hissədə isə enən pilləvari hərəkət tonikaya çatdırılır və kadans
ibarəsində üst aparıcı səsdən istfadə olunur (nümunə № 5):

Beləliklə, bu yallıda segah ladına əsaslanan səciyyəvi melodik
xüsusiyyətlər öz əksini tapmışdır.

“Siyaqutu” yallı isə lad modulyasiyasına əsaslanan nadir
nümunələrdəndir. Yallı iki hissəli formadadır. Burada do rast – lya şur tonal
münasibətləri əsas götürülür. 1-ci hissə do rastdadır, 2-ci hissə də bu lad-
tonallıqda başlayır və sonra lya şura melodik modulyasiya baş verir. İndi
də melodiyanın quruluşuna nəzər salaq (2).

1-ci hissədə melodiya do rastın tonikası ətrafında qurulur. Tonika səsi
alt medianta (lya) və alt aparıcı ton (si), üst tersiya (mi) və üst aparıcı tonla
əhatə olunur (nümunə № 6).

Yuxarıdakı nümunədə yalının birinci cümləsi göstərilmişdir. Artıq ilk
xanələrdən melodiyanın diapazonunun tam həcmi açıqlanır. Belə ki, toni-
kadan başlayaraq, melodiya aşağıya doğru alt mediantaya enir. Sonra isə
tonikadan yuxarı istiqamətdə üst mediantaya çatdırılır və tonikada kadans
verilir. 2-ci cümlədə isə melodiyanın yuxarı istiqamətli gediş üzərində qu-
rulan element saxlanılır və dalğavari hərəkətlə tonikada tamamlanır
(nümunə № 7):
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Hər iki nümunədə melodiya tonika ətrafında qurulmasına və tonikada
tamamlanmasına baxmayaraq, onlar arasında sual-cavab münasibəti yara-
nır. Bu da məhz intonasiya quruluşu sayəsində əldə olunur. Cünki 1-ci
cümlənin kadensiyasında üst aparıcı tonun tonikaya həll olunması ilə sual
əmələ gəlir, 
2-ci cümlədə isə alt aparıcı tonun tonikaya həlli təsdiqedici intonasiya ya-
radır. Məhz bu kadensiya ibarələri ikinci hissədə də özünü göstərir. Belə
ki, başlanğıc cümlə olduğu kimi səslənsə də, kadensiyada təsdiqedici
ibarədən istifadə olunur. Həmin ibarədə ki müəyyən intonasiya
dəyişiklikləri lad-tonallıq dəyişməsinə gətirib çıxarır. Sonda lya şura me-
lodik modulyasiya baş verir (nümunə № 8):

Beləliklə, eyni diapazon çərçivəsində, eyni səsdüzümünə əsaslanaraq,
heç bir xromatik səs tətbiq edilməyərək, do rast – lya şur modulyasiyası
baş verir (nümunə № 9):

“İkiayaq” yallı üç hissəli formadadır. Kənar hissələr re çahargahdadır,
orta bölmədə isə segaha yönəlmə olur. Melodiya re çahargahın orta tetrax-
orduna əsaslanır. Melodiyadakı kvarta sıcrayışları səciyyəvidir. Məhz to-
nikadan kvartaya sıçrayış və enən hərəkətlə tonikaya çatdırılma vacib
lad-intonasiya elementidir (nümunə № 10):
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Orta bölmədə isə xromatizmə uğramış səslərin tətbiqi ilə segah lad-in-
tonasiyaları özünü göstərir (nümunə № 11):

Göründüyü kimi, “fa diyez–fa bekar” səs dəyişməsi mühüm lad-into-
nasiya dəyişikliyinə səbəb olur. Onu da deyək ki, bu tip melodiyalar Nax-
çıvan yalıların melodiyası üçün səciyyəvi deyil.
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Regionların sosial-iqtisadi inkişafının prioritet məsələləri

Priority issues of socioeconomic development of regions
                                                                                       
abstract: Structural reforms for economic development of regions

cover their growth and management.  The economic development of re-
gions which is an integral part of the overall economy has made it a main
necessity in the new stage of state regulation. To use existed labor re-
courses, natural and economic potential efficiently, to accelerate the devel-
opment of non-oil sector of economy, to make reforms in agrarian sector,
as well as to grow the socio-economic development are among the state’s
economic functions.

Key words: social and economic development, business activity, in-
frastructure projects, raw material resources, natural resources, oil process-
ing complexes, the manufacturers. 

Müstəqillik illərində ümumilli lider Heydər Əliyevin xüsusi stra te gi -
ya sı əsasında respublikamızın iqtisadi-sosial inkişafını təmin etmək üçün
ardıcıl şəkildə dövlət proqramları həyata keçirilib və bu gün də davam et -
dirilməkdədir. Əvvəlki  10 ilin təcrübəsi də göstərir ki, ölkənin sosial-iqti-
sadi inkişafında prioritet kimi müəyyənləşdirilən və neft-qaz gəlirlərindən
səmərəli istifadə etməklə regional tarazlığın təmin olunmasında regional
inkişaf üzrə Dövlət Proqramları mühüm rol oynayıb. İcrası başa çatmış iki
Dövlət Proqramı çərçivəsində Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti daha da
yüksəlib, ölkədə işgüzar fəallıq artıb, bölgələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti
genişlənib, ölkənin bütün coğrafi hüdudlarını əhatə edən iri infrastruktur
layihələri həyata keçirilib. Bu gün bölgələrdə ən müasir texnologiyaların
tətbiqi ilə, beynəlxalq tələblərə cavab verən məhsullar istehsal edən yeni
müəssisələr yaradılıb (1).

Bundan əvvəl regional inkişaf üzrə hər iki dövlət proqramının icrası
ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin sürətlə yaxşılaşmasına səbəb olub,
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ötən 10 il ərzində Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) 3,2, adambaşına düşən
ümumi daxili məhsulun həcmi 2,8, qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə artıb və
ölkədə orta illik iqtisadi artım 12,9 faiz təşkil edib. Yenə bu dövrdə strateji
valyuta ehtiyatları 31, xarici ticarət dövriyyəsi 6,6, o cümlədən ixrac
məhsullarının həcmi 9,3, qeyri-neft sektorunda ixrac isə 4,7 dəfə artıb.
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 16, orta aylıq əməkhaqqı  5,5, pensiyalar 9,6,
əhalinin əmanətləri 27 dəfə yüksəlib. Minimum əməkhaqqının məbləği
ötən 10 ildə 11,7 dəfə artıb, yoxsulluğun səviyyəsi 2003-cü ildəki 44,7
faizdən 2013-cü ildə 5,3 faizə düşüb.

2004-cü ildən başlanılmış məqsədyönlü siyasətin davamı olaraq
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqti-
sadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsinin təmin edilməsi
nəzərdə tutulub. 

Prezident İlham Əliyev:  “əminəm ki, 2018-ci ilə qədər bu proq -
ramın icrası nəticəsində bölgələrdə əsas sosial infrastruktur, iqtisadi
məsələlər öz həllini tapacaqdır” 

Yeni Proqramın əsas hədəfi regionlardakı iqtisadi gücü tam səfərbər
etməklə istifadə olunmamış iqtisadi resursları, xammal ehtiyatlarını istehsal
prosesinə cəlb etməkdən ibarətdir. Bölgələrdəki istifadə olunmamış iqtisadi
təbii ehtiyatların hərəkətə gətirilməsi üçün kənd təsərrüfatının, aqrar-
sənaye, emal komlekslərinin müasir istehsal prosesinin tələblərinə uyğun
yenidən qurulması işləri həyata keçiriləcək. Dövlət aqrar sahəni qeyri-neft
sektorunun inkişafında əsas prioritet bölmə hesab edir. Aqrar sektorun
inkişafı həm də əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas rol
oynayır və buna görə də, Dövlət Proqramında kənd təsərrüfatının
inkişafında yeni texnologiyaların tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir (3). 

Aqrar sahədə fermerlərin birləşməsi və kooperativlərin yaradılması
aqrar sektorda gəlirlərin və kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabət qabi liy -
yət liliyinin daha da artırılmasına və beynəlxalq standartlara uy ğunlaş ma -
sı na təkan veriləcək. Ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının
stimullaşdırılması tədbirlərinin davam etdirilməsi, rəqabətqabiliyyətli və
ixracyönümlü məhsul istehsalının stimullaşdırılması, əsas ərzaq məhsulları
ilə özünü təminetmə ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi, aqrar bölməyə
maliyyə dəstəyinin artırılması, regionlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalı, tədarükü, saxlanması və satışı məqsədi ilə istixana, soyuducu və
taxıl anbarı komplekslərinin yaradılmasının davam etdirilməsi, ekoloji
təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının formalaşması əsas
tətdbirlərdəndir. Bundan başqa, qeyri-neft məhsullarının ixracının geniş -
lən dirilməsi və regionların inkişafında böyük rolu olan kənd təsərrüfatı və
emalı məhsullarının bazarlara çıxış imkanlarının artırılması, milli isteh -
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salçıların xarici bazarlarda mövqelərinin möhkəmləndirilməsi də əsas
prioiritetlərdəndir.

Dövlət qeyri-neft iqtisadiyyatının həcmini yüksəltmək üçün maliyyə
vəsaitlərinin qoyuluşunu da artıracaq. Ölkənin uzunmüddətli iqtisadi və
sosial inkişafının təmin edilməsi baxımından iqtisadiyyata investisiyaların
cəlb edilməsi xüsusi rol oynayacaq ki, investisiyaların tələb olunan həcm
və keyfiyyətinin təmin edilməsi məqsədilə əlverişli investisiya mühitinin
yaxşılaşdırılması qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir.

2014-2018-ci illər üçün dövlətin investisiya siyasətinin əsas
istiqamətlərini investisiyaların qeyri-neft sektorunun və regionların
inkişafına yönəldilməsi, regional investisiya siyasətinin müasir inkişaf
tendensiyalarına uyğun olaraq prioritetləşdirilməsi, investisiya fəaliyyətinin
sosial istiqamətinin daha da gücləndirilməsi, insan kapitalına, infrastruktura
qoyulan investisiyaların prioritetliyinin təmin edilməsindən ibarət olacaq.

Qarşıdakı illərdə bank sistemində daha sağlam rəqabət mühiti for ma -
laş dırılacaq, regionlar keyfiyyətli və geniş çeşidli bank xidmətləri ilə tam
təmin ediləcək, bankların kredit və investisiya imkanları artırılacaq, bank
xidmətləri bazarında bərabər hüquqlu rəqabət mühitinin təşkilinə nail olu-
nacaq. Ölkədə sahibkarlığın inkişafı məqsədilə biznes mühitinin daim yax -
şı laşdırılması nəticəsində yüksək keyfiyyətli, ixracyönümlü və rəqabət
qa biliyyətli məhsulların istehsal edilməsi dövlətin iqtisadi inkişaf stra te gi -
yasının əsas prioritetlərindəndir. Bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasəti
sahibkarlığa yaradılmış fəaliyyət mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına,
dövlət himayəsinin təkmilləşdirilməsinə və dövlət-sahibkar müna sibət lə -
ri nin yaxşılaşdırılmasının təmin edilməsinə yönəldiləcək.

Azərbaycanda ənənəvi sənaye sahələri ilə yanaşı, əvvəllər mövcud
olmamış hərbi sənaye, kosmik və alternativ enerji sahələri yaradılmış və
bu yeni sənaye sahələrinin inkişafı istiqamətində işlər davam etdirilir. Artıq
Azərbaycanın peykləri - “Azərspace” və “Azərsky” orbitə çıxarılmış və
ölkəmiz dünyanın “kosmos ailəsi”nin üzvünə çevrilmişdir. Prezi dent İlham
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yeni sənayeləşmə siyasətində milli hərbi-
sənaye kompleksinin inkişaf etdirilməsi də prioritet hədəf kimi qarşıya
qoyulub və artıq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin lazımi silah və hərbi
texnika ilə təminatı sahəsində uğurlu addımlar atılır. Artıq ordumuz bir sıra
silah və hərbi ləvazimatlarla yerli istehsal hesabına təmin olunur,
Azərbaycan istehsalı olan hərbi sənaye məhsulları beynəlxalq sərgilərdə
nümayiş olunur və yüksək qiymətləndirilir.

Azərbaycanda bərpa olunan və alternativ enerji mənbələrinin
yaradılmasına xüsusi diqqət göstərilir, bu sahədə müasir infrastruktur
yaradılır. Bərpa olunan və alternativ enerji mənbələrindən səmərəli istifadə
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sahəsində görülən işlər sənayenin şaxələnməsinə xidmət etməklə yanaşı,
Azərbaycan sənayesi üçün əlavə enerji mənbələri yaradır (2).

Yeni mərhələdə sənayenin başlıca xüsusiyyətlərindən biri də paytaxt
Bakı ilə yanaşı, ölkənin digər regionlarında da sənayenin inkişaf
etdirilməsidir. Tarixən zəngin ənənələrə malik olması, yerli şərait və poten-
sial nəzərə alınmaqla ölkə regionlarında müasir texnologiyalara əsaslanan
iri sənaye müəssisələrinin yaradılması bölgələrin ümumi sosial-iqtisadi
inkişafına müsbət təsir göstərməklə yanaşı, regionlarda məşğulluq
səviyyəsini daha da artırır. Sənaye sahəsində zəngin təcrübəsi olan
Sumqayıt, Mingəçevir və Gəncədə uyğun olaraq kimya, toxuculuq və met-
allurgiya sahələrinin inkişafı üçün tədbirlər görülür.

Sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq, regionlarda yerli xammala əsas -
la nan sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin keyfiyyətcə müasir səviyyədə
qu rulması və yeni müəssisələrin, sənaye məhəllələrinin yaradılması isti -
qa mə tində tədbirlər həyata keçiriləcək, innovasiya yönümlü texno lo gi ya -
ların tətbiqi stimullaşdırılacaq, ixtisaslaşmış və ümumi təyinatlı sənaye
parklarının yaradılması istiqamətində işlər davam etdiriləcək. Sənaye
parklarının yaradılması ölkə iqtisadiyyatının inkişafına, modernləşməsinə,
yüksək texnologiyalar əsasında rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının və
ölkənin ixrac qabiliyyətinin daha da genişlənməsinə, eləcə də məşğulluq
səviyyəsinin yüksəlməsinə əhəmiyyətli təsir göstərəcək. 

Sənayeləşmə siyasəti çərçivəsində ölkədə innovativ və yüksək tex no -
lo giyalar əsasında rəqabət qabiliyyətli və ixracyönümlü sənaye məhsulları
istehsalı sahələrinin yaradılmasının təşviqi, qeyri-neft sənayesinin ənənəvi
istehsal sahələrinin - kimya sənayesi, metallurgiya, maşınqayırma, elek-
trotexnika, elektronika, yüngül sənaye, yeyinti sənayesinin inkişaf
etdirilməsi ilə əlaqədar layihələr həyata keçiriləcək. Eyni zamanda, dünya
təcrübəsində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilən təşkilati modellərin, o cümlədən
sənaye parkları və biznes-inkubatorların yaradılması işlərinin davam
etdirilməsi, özəlləşdirməyə açılmış sənaye müəssisələrində daha da şəffaf
və səmərəli özəlləşdirmə prosesinin həyata keçirilməsi, özəlləşdirmədən
sonra müəssisələrin fəaliyyətinin dəstəklənməsi mövcud sənaye
müəssisələrində istehsalın texnoloji cəhətdən yenidən qurulması və ixtisaslı
kadrlarla təminat mexanizminiın hazırlanması nəzərdə tutulur. 

Qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində regionlarda 2014-2018-
ci illərdə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) infrastruk-
turu inkişaf etdiriləcək, regionlarda əhaliyə müasir elektron xidmətlərin
göstərilməsi daha da genişləndiriləcək, kənd yaşayış məntəqələri də daxil
olmaqla ölkə ərazisində genişzolaqlı, ucuz və keyfiyyətli internetə çıxış
təmin ediləcək. Regional siyasətin digər bir istiqaməti kimi turizmin
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inkişafı da prioritet olaraq qalacaq, turizm ehtiyatlarının genişləndirilməsi,
turistlərin istirahəti, onların tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan turizm
xidmətləri və digər mədəni tədbirlərin çeşidinin genişləndirilməsi və
müasir standartlara uyğunlaşdırılması, turizm obyektlərinin tikintisi ilə
bağlı layihələrin icrası davam etdiriləcək (4).

Prezident İlham Əliyev : “azərbaycanda çox güclü sənaye potensialı
yaradılacaqdır. Bundan sonra azərbaycan iqtisadiyyatı qeyri-neft sek-
toru hesabına inkişaf edəcəkdir”

Ölkədə insan kapitalının inkişafı və səmərəli sosial müdafiə sisteminin
təmin edilməsi sahəsində görülən işlərin davam etdirilməsi və
genişləndirilməsi əsas prioritet kimi müəyyən olunmuş, bu məqsədlə ölkə
əhalisinin, xüsusən, sosial cəhətdən həssas əhali təbəqələrinin mənzil
şəraitlərinin yaxşılaşdırılması və bu sahənin inkişafı əsas məsələlərdən biri
kimi qarşıya qoyulub. 2014-2018-ci illərdə əhalinin sosial müdafiəsi
sahəsində dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətləri səmərəli sosial
müdafiə sistemini inkişaf etdirməklə regionlarda yaşlı əhalinin, aztəminatlı
ailələrin və sosial cəhətdən xüsusilə həssas qrupların sosial riskinin
azaldılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi, regionlarda sosial xidmət
göstərən dövlət müəssisələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi,
onların növləri və şəbəkəsinin genişləndirilməsindən ibarət olacaq.

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrası ölkə iqtisadiyyatının
inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə, makroiqtisadi sabitliyin təmin
olunmasında, regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsində, yeni
müəssisələrin və iş yerlərinin yaranmasında, irimiqyaslı infrastruktur
layihələrinin həyata keçirilməsində, kommunal xidmətlərin səviyyəsinin
yüksəldilməsində, nəticədə əhalinin rifah halının daha da
yaxşılaşdırılmasında və yoxsulluq səviyyəsinin aşağı düşməsində müstəsna
rol oynayacaq.
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XIX əsrdə ermənilərin Şimali azərbaycan torpaqlarına
köçürülməsi: Türkmənçay və ədirnə müqavilələrinin nəticələri

Settlement of armenians in North azerbaijan lands in the 
nineteenth century: Results of Turkmanchay and Edirne contracts

abstract: Moving of Armenians to North Azerbaijani Lands in the
19th of century: In this paper the reasons of intentional movement of Ar-
menians to Azerbaijani lands – especially to Irevan khanate and Karabakh
by Russia, as a results of Turkmanchay and Edirne agreements are re-
searched. Especially the Turkmanchay and Edirne agreements that were
signed after the wars between Russia and Iran, Russia and Ottoman Em-
pire, during thoroughly controlled movement of Armenians to Azerbaijani
lands, special privileges given to Armenians, while, oppositely local Azer-
baijani Muslims faced oppressions, therefore were forced to move out of
their lands have been proven by facts. Conclusion is the fact that Russia
used Armenians who were accustomed to playing double political games,
as their supporters in those lands to maintain its influence in the South Cau-
casus, on the other hand religious factor has been one of the main key in
this process. Unfortunately, implementation of those double standards are
still continuing.

Key words: Azerbaijan, the Russia-Iran War, the Russian-Ottoman
War, Edirne and Turkmanchay agreement, the settlement of Armenians, re-
ligious factor, double standards, etc.

Giriş: XIX əsrdə Mərkəzi və Orta Asiyada, həmçinin Qafqazda son
dərəcə mürəkkəb geosiyasi vəziyyət yaranmışdı. Bir vaxtlar Avropaya belə
hökm edən Osmanlı imperiyasının qürub çağına yaxınlaşması İngiltərə,
Fransa və Rusiya kimi müstəmləkə dövlətlərinin bu ərazilərdə mövqe
savaşına çıxmasını şərtləndirmişdi. Bu üç dövlətin Osmanlı torpaqlarına,
Yaxın Şərqə, Asiyaya yönəlik ekspansionist siyasətlərində istifadə etdikləri
əsas alət ermənilər idi. Rusiya xüsusilə Azərbaycanda mövcud xanlıqların
ərazilərinin işğalı zamanı ermənilərdən məharətlə istifadə etmişdir.

Türkmənçay və ədirnə müqavilələri: ermənilərin tarixi azərbay -
can torpaqlarına köçürülməsinin pərdəarxası 
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Hələ XVIII əsrin əvvəllərində I Pyotr zamanında Rusiya isti dənizlərə
yiyələnmək üçün planlar hazırlamağa başlamışdı. Rusiyanin müstəm lə kə -
çilik siyasəti Azərbaycanda mövcud xanlıqların ərazilərinin işğalı ilə
davam etdirilirdi. Qeyd edək ki, Rusiya Qafqazı işğal etmək üçün gürcü
əsilli general Sisianovu və onun Yuannes adlı erməni köməkçisini 1803-
cü ildə Azərbaycana göndərmişdi (18). 

1804-1812-ci illər Rusiya-İran müharibəsinin gedişində, daha dəqiq
desək, 1805-ci il mayın 14-də Gəncə yaxınlığında Qarabağ xanı İbrahim
Xəlil xan Cavanşir və Rusiya imperatorluğunun nümayəndəsi P.D.Sisia -
no vun imzaladıqları Kü rəkçay müqaviləsinə əsasən Qarabağ xanlığı
Rusiyanın tabeliyinə keçdi. Beləliklə, Kürəkçay müqaviləsi ilə 1805-ci ildə
Qarabağ xanlığını işğal edən Rusiya erməniləri bu qədim Azərbaycan
torpaqlarında yerləşdirməklə onların gücündən istifadə edərək işğalçı
siyasətini davam etdirməyə başlamışdır (10, s.367; 19, s.702-705; 20, s.22). 

İranla müharibə Rusiyanın qələbəsi ilə nəticələndi, Naxçıvan və İrəvan
xanlıqları istisna olmaqla Şimali Azər bay can xanlıqları ruslar tərəfindən
işğal edildi. İşğalın nəticələri 1813-cü il oktyabrın 12-də imzalanmış Gülüs-
tan sülh müqaviləsi ilə təsdiq olundu. 1826-cı ildə yenidən başlanan
müharibə nəti cə sin də isə Azərbaycanın Naxçıvan və İrəvan xanlıqları da
işğal edildi (4). Burada diqqət çəkən məqam bu müqaviləyə əsasən
Rusiyanın 390 erməni ailəsini (təqribən 2000-ə yaxın ermənini Şuşada
yerləşdirməsi idi (18).

Xanlıqların əraziləri işğal olunsa da, ruslara itaət etmək istəməyən xan-
lar onlara qarşı üsyan edir, mübarizə aparırdılar. Azərbaycan tam şəkildə
hakim olmaq istəyən ruslar bunu reallaşdırmaq üçün bütün mümkün vari-
antlardan istifadə edirdilər. İşğal etdiyi ərazilərdə müstəmləkə siyasətini
həyata keçirmək üçün çarizmin istifadə etdiyi üsullardan biri digər xalq la -
rın regiona köçürülərək azərbaycanlılara məxsus tor paq lara yerləşdirilməsi
idi. Yerləşdirmədə üstünlük ermənilərə verilirdi. Əslində, ermənilərin məhz
daha çox Qafqazda məskunlaşdırılması diplomat-səfir Aleksandr Sergeye-
viç Qriboyedovun (1795-1829) ideyası idi. 

Tədqiqatçıların bir çoxunun qeyd etdikləri kimi, ermənilərin tarixi
Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi əsas səbəblərindən biri rusların bu
regionda hərbi gücünü  möhkəmləndirmək, özünə dayaq nöqtələri yarat-
maq idi. Məsələn, rus tədqiqatçısı Nikolay İvanoviç Uşakov (1802-1882)
qeyd edir ki, rusların bu iki müsəlman dövlətlə (Osmanlı və Azərbaycan-
G.T.) apardığı müharibədən qalib çıxmasının əsas səbəblərindən biri re-
gionu yaxşı tanıyan və xislətində nankorluq olan ermənilərdən alınan
köməklik idi (24).

Tarixə nəzər yetirsək görərik ki, əslində, ermənilərin Azərbaycan
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ərazisində məskunlaşdırma prosesi 1441-ci ildə erməni katalikosluğunun
Kilikiyadan Azərbaycan Qaraqoyunlu dövlətinin ərazisi olan Üçkilsəyə
köçürülməsindən sonra başlamışdır. Bu proses xüsusilə XIX əsrdən
etibarən daha da sürətlənmişdir: “Rusiya imperiyası Cənubi Qafqazda
möhkəmlənmək və özünün gələcək işğalçılıq planlarını reallaşdırmaqdan
ötrü mövcud Türkmənçay və Ədirnə müqavilələrinin şərtlərinə istinad
edərək erməniləri az bir vaxt ərzində İran və Osmanlı imperiyası
ərazilərindən tam şəkildə Şimali Azərbaycana köçürməyə başladı” (3).
Rusiya ilə İran arasında 10 fevral 1828-ci ildə bağlanmış Türkmənçay
müqaviləsinin 15-ci maddəsinə əsasən, rus çarizminin təkidi ilə İranda
yaşayan ermənilərin Azərbaycan ərazisinə köçürülməsi rəsmiləşdirildi.
Həmin maddəyə görə, şah öhdəsinə götürürdü ki, ölkədə yaşayan məmur
və sakinlərə bu gündən başlayaraq öz ailəsi ilə birlikdə İran vilayətindən
Rusiyaya sərbəst keçmək, hökumət və yerli rəisliyin heç bir maneçiliyi ol-
madan onların satlıq malına və ya əmlakına, əşyalarına hər hansı gömrük
və vergi qoyulmadan daşınan əmlakını aparmaq və satmaq üçün bir il vaxt
verilir. Daşınmaz əmlaka gəldikdə isə, onun satılması və ya onun haqqında
öz xoşuna sərəncam üçün beş illik müddət müəyyən edilir. Lakin bu
bağışlanma qeyd olunan bir illik müddət başa çatanadək məhkəmə cəzası
düşən günah və ya cinayət işləmiş adamlara şamil edilmir. Yuxarıda
göstərildiyi kimi, bu maddə İrandan ermənilərin kütləvi surətdə Şimali
Azərbaycana, o cümlədən Qarabağa köçürülməsini təmin etmək üçün
müqaviləyə daxil edilmişdi (12).

Ümumilikdə XIX əsrdə ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına kö çü rül -
məsi iki mərhələdə reallaşdırılmışdır: birinci kütləvi erməni köçü
Rusiyanın Qafqazı işğal etməsi ilə 1805-1828-ci illərdə baş vermişdir. İk-
inci kütləvi köç isə 1828-ci ildən sonrakı illəri əhatə edir və beləliklə,
ermənilər kütləvi şəkildə Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirilmişdir.

1827-ci ilin mayında rus generalı Paskeviçin xüsusi tələbnaməsi
əsasında ermənilər arasında nüfuz sahibi olan polkovnik Lazarev (Qazaros
Lazaryan) köçürülmə işlərinə rəhbərlik etmək üçün Təbrizə komendant
təyin edilmişdi. 1828-ci il dekabrın 24-də Lazarevin Paskeviçə yazdığı
yekun hesabatında göstərilirdi ki, köçürmə işi 1828-ci il fevralın 26-da
başlamış və iyunun 11-də başa çatmışdı. Lazarev 1828-ci il martın 9-da
Paskeviçə yazdığı raportunda qeyd edirdi ki, artıq 4500 erməni ailəsi
köçürülərək Araz çayının İran tərəfindəki sahilinə gətirilmişdir.

1828-ci il mayın 26-da Gürcüstandakı baş qərargah rəisinə təqdim
edilən raportda isə bildirilirdi: “Rusiyaya məxsus olan vilayətlərə
xristianların köçürülməsi müvəffəqiyyətlə aparılır. Artıq Qarabağda 279,
İrəvan vilayətində isə 948 ailə məskunlaşdırılmışdır”. Polkovnik Lazarevin
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vədinə əsasən köçürülən ailələrin sayı 5 minə çatdırılmışdı (3).
Onu da qeyd edək ki, ermənilərin köçürülməsi xüsusi nəzarət altında

həyata keçirilirdi. Xüsusilə İranda səfir olan erməni təəssübkeşi Qriboye-
dov Rusiya çarına vəziyyətlə bağlı müntəzəm olaraq məktub yazır və onu
tez-tez məlumatlandırırdı. Hətta bu yazışmalardan da görmək olur ki,
Rusiya bu prosesi nəzarətdə saxlamaq üçün xüsusi bir təşkilat yaratmış və
bu təşkilat vasitəsilə hər bir erməniyə 25 rubl pul vəsaiti ayırmışdır (6).
İrandan köçən ermənilər xüsusilə İrəvan və Qarabağ xanlıqlarında
yerləşdirilmişdir.

General Paskeviç bu köçə nəzarət etmək üçün erməni əsilli Lazarevə
vəzifə də vermişdi. Onun bu qərarı erməni ruhanilər tərəfindən dəstək lən -
miş və rəğbətlə qarşılanmışdı (15, s. 374-380).

İrandan köçürülən ermənilərin hüquqları ruslar tərəfindən qorunurdu.
Lakin ermənilər Rusiya tərəfə keçsələr də, bu  dövrdə ilk qurbanları da
özləri  verdilər. Belə ki, İran şahının sarayında işləyən erməni əsilli Mirzə
Yaqub Rusiya səfirliyində gizlənmək məcburiyyətində qalmışdı. Buna
səbəb onun İran dövlətinə xəyanət etməsi idi. Saraydakı məlumatları qarşı
tərəfə (Rusiyaya) ötürdüyünə görə İran dövləti onun təslim edilməsini
istəyirdi, lakin A.S.Qriboyedov onun İran tərəfinə təslim edilməyəcəyini
deyir. Nəticədə silahlı çaxnaşma baş verir və  Rusiya səfirliyinin 37 işçisi
öldürülür.

Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürüldüyü ikinci ölkə Osmanlı
imperiyası idi. Məlumdur ki, 1829-cu il sentyabrın 2-də Osmanlı
imperiyası ilə Rusiya arasında imzalanmış Ədirnə müqaviləsinin 13-cü
maddəsinə görə, Osmanlı ərazisində yaşayan ermənilərin kütləvi şəkildə
Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsinə başlanılmışdır (3).

Bu müqaviləyə qədər isə Rusiya ilə Osmanlı arasında qısa vaxtlarla
müharibə davam etmişdi. Belə ki, xüsusilə ikinci Rusiya-İran mühari bə -
sin də qələbə çalan rus qoşunları 1828-ci il iyunun 14-də Paskeviçin
komandanlığı altında Gümrü yaxınlığında 12 minlik qoşunla Arpaçaydan
Şərqi Anadoluya hücuma başlamış və iyunun 23-də Qars qalasını işğal
etmişdi. Rus qoşunları iyulun 24-də Axalkalakini, avqustun 15-də
Axıskanı, 22-də Ərdahanı, 28-də isə Bəyazidi,  1829-cu ilin yazında müha -
ri bənin yenidən alovlanması nəticəsində Ərzurumu, daha sonra Muşu,
Oltunu və Bayburtu işğal etmişdilər (3).

Osmanlı arxivlərinə verdiyi məlumata görə, 1800-1830-cu illərdə
Osmanlı dövlətində yaşayan ermənilərin sayı aşağıdakı kimi olmuşdur:
Ərzurumda 31.000, Sivasda 15.000, Amasyada 14.000, Arapkirdə 12.000,
Diyarbəkirdə  10.500, Van və Qarsda  10.000, Harputda  9.800.

Erməniləri Osmanlı imperiyasında yerləşdiyi ərazilər, əsasən, Ərzu -
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rum, Bəyazid, Qars, Çıldır, Van, Diyarbəkir, Adana və Maraş idi (25, s.3).
Burada yaşayan ermənilərin əksəriyyəti sənətkarlıq və ya tacirliklə məşğul
olurdular. Əsgəlikdən azad olunmuş ermənilər yalnız vergi verirdilər. Hətta
onların London və Mançestr kimi böyük şəhərlərdə də ticarət mərkəzləri
var idi (25, s.44).

Qeyd edək ki, İrəvan xanlığından-öz ata-baba yurdlarından didərgin
salınan azərbaycanlılar ən çox Şərqi Anadoluda sığınacaq tapmışdılar. Rus
qoşunlarının Şərqi Anadoluya hücumları zamanı qırğınlara və yenidən bu
ərazidən köçkün halına düşməyə düçar olan yenə də azərbaycanlılar idi.
Onlar bu dəfə də əsasən Türkiyənin içərilərinə köçməyə məcbur oldular  (3).

1829-cu ilin avqustunda rus qoşunları Balkan ətrafından İstanbula
irəliləyərkən II Sultan Mahmud Rusiya dövlətinə barışıq təklif etmiş,
nəticədə iki ölkə arasında 1829-cu il sentyabrın 2-də Ədirnə müqaviləsi
imzalanmışdı. Beləliklə, Axalkələk qalası və Axıska şəhəri Rusiyaya
birləşdirilmiş, ruslar tərəfindən işğal edilmiş Qars, Trabzon, Bəyazid və
Ərzurum paşalıqları isə Türkiyəyə qaytarılmışdı.

Qeyd edək ki, Ədirnə sülhünün 13-cü maddəsinə əsasən, Türkiyənin
işğal olunmuş torpaqlarındakı ermənilərə 18 ay ərzində daşınan əmlakları
ilə bərabər Rusiya təəbəliyinə keçmək hüququ verilmişdi (3). Beləliklə,
1828-1829-cu illərdə rusların işğal etdiyi Anadolunun şərqindən ermə ni -
lərin böyük bir hissəsi (100.000) Rusiyaya köçürülmüş və çox keçmədən
onlardan Osmanlı dövlətinə qarşı istifadə edilmişdir (15, s. 370-407).

Göründüyü kimi, İran ilə bağlanmış Tükmənçay, Osmanlı ilə
bağlanmış Ədirnə müqavilələrindən sonra Qafqazda hakimiyyəti ələ alan
Rusiya eyni zamanda Osmanlıdan Ağ dənizə, İrandan Hind okeanına,
Xəzər dənizindən Asiyaya qədər olan ərazilərə hakim oldu. Eyni zamanda
ruslar Balkanlarda mövqelərini möhkəmləndirdilər, Qara dənizdə ticarəti
genişləndirdilər. 

I Pyoturdan sonra bütün çarlarla əlaqə saxlayan ermənilər II Yekateri-
nadan da tam dəstək ala bilmişdilər. I Nikolay isə 1828-ci ildə ermənilərin
üzərindən “qul” adını götürmüşdü. Qeyd edək ki, İrandan ermənilərin
köçürülməsinə general Lazaryev rəhbərlik edirdisə, Osmanlıdan onların
köçürülməsini Pankryatyev təşkil edirdi. 

Erməni tarixçisi Asrasyan qeyd edir ki, “Ədirnə müqaviləsindən sonra
ruslar erməniləri təkrar Osmanlıda buraxıb getmişdilər. Buna görə də
Osmanlıya qarşı vuruşan 90.000 erməni Rusiya ordusu ilə Qars, Bəyazid
və Bayburtdan çıxaraq Qafqaza getməyə məcbur oldular” (14, s.13).

Amerika  alimi Castin Makarti öz yazılarında qeyd edirdi ki, “1828-
1920-ci illərdə yerlərdə əhalinin demoqrafik tərkibini ermənilərin lehinə
dəyişmək 2 milyondan çox müsəlmanın didərgin düşməsinə, yüz minlərlə
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insanın isə qətl edilməsinə səbəb olmuşdur. Rus-türk müharibəsində ruslar
100 min ermənini Qafqaza gətirmiş, yerlərindən didərgin düşmüş və qətl
edilmiş müsəlmanların (azərbaycanlıların) torpaqlarında yerləşdirmişdilər
(5, s.126-127). 

Yalnız 1828-1830-cu illərdə Qarabağa 200 min erməni köçürülmüşdür.
Bu haqda rus tədqiqatçısı N.N.Şavrov qeyd edir: “Rus-İran, Rus-Osmanlı
müharibəsindən sonra 40 min erməni İrandan, 84.000 erməni isə
Osmanlıdan köçürülərək ermənilərin nisbətən az olduqları Gəncə və İrəvan
ərazilərində yerləşdirdik. Onlar üçün 200 min desyatindən çox torpaq
sahəsi ayrılmışdır. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, məqsəd
ermənilərin olmadığı və ya nisbətən az olduğu  yerlərdə yerləşdirməklə
yerli azərbaycanlı əhalini həmin ərazilərdən sıxışdırıb çıxarmaq idi.

Bəyazid və Qarsda vətənə xəyanətə görə edam cəzası təhlükəsilə üz-
üzə qalan və Osmanlının tabeçiliyində olan 2000 nəfərə yaxın erməni
Rusiya tərəfinə keçərək Osmanlıya qarşı vuruşurdu. Paskeviç I Nikolaya
yazırdı: “Mərhəmətli hökmdar, xahiş edirəm bu bədbəxt qurbanlara kömək
edin. Rusiyaya kömək etdiklərinə görə Osmanlı tərəfindən onların
cəzalandırılmasına izn verməyin” (23, s.216).

Ermənilərin köçürülməsi zamanı hətta bəzi iqlim şərtləri də  nəzərə
alınırdı. Məsələn, əgər ermənilər nisbətən sərt iqlimi olan dağlıq yerlərdə
yaşamışdılarsa, onlar buna uyğun yerlərlə təmin edilirdilər. Əkin ilə məşğul
olanları öz yaşadıqları torpaqlara oxşar yerlərdə məskunlaşdırır və böyük
torpaq sahələri ilə təmin edilirdilər (23, s. 317-318).

Qafqaza yerləşdirilən ermənilər bəzi dövlət xidmətlərindən də azad
edilmişdilər. Regionda Rus-İran müharibəsinə görə tərk edilmiş bir sıra
azərbaycanlı kəndləri var idi ki, ermənilər bu ərazilərdə  yerləşdirildi.

Ruslarla yaxınlıq edən ermənilər bu torpaqlarda rus dilini öyrənir, rus
təhsili alırdılar. İrəvan vilayətinin məmurlarının çoxu ermənilər idi.
Beləliklə, çox keçmədən ermənilər bu torpaqlarda “haqq sahibi” olduq la -
rı nı dilə gətirməyə başladılar.

Hadisələrin sonrakı gedişatı bir daha sübut etdi ki, İrandan və
Türkiyədən ermənilər Şimali Azərbaycan torpaqlarına xüsusi bir məqsədlə
- onlara vaxtilə İngiltərə, Fransanın vəd etdiyi, lakin yerinə yetirmədiyi
dövlət yaratmaq və bununla da özlərinə möhkəm dayaq qurmaq məqsədilə
köçürülmüşdü. Təsadüfi deyil ki, 1828-ci ildə çar I Nikolay Türkmənçay
müqaviləsinin imzalanmasının ertəsi günü Novruz bayramı günündə
Rusiyaya birləşdirilmiş İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarına “Erməni vilayəti”
adının verilməsi haqqında fərman imzalamışdı. Qeyd edək ki, həmin
dövrdə bu ərazidə 81.749 nəfər azərbaycanlı, 25.131 nəfər erməni
yaşayırdı. Ümumiyyətlə, Rusiya-İran və Rusiya-Osmanlı müharibəsindən
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sonra bu vilayətə köçürülən ermənilərin sayı 57.266 nəfər olmuşdur.
Nəticədə azərbaycanlıların  sayı azalaraq 81.749 nəfər olmuş, ermənilərin
sayı isə 82.397 nəfərə qədər artmışdır (7, s.15).

Bu işləri həyata keçirməkdə xüsusi canfəşanlıq göstərən hərbçilər və
din xadimləri rus çarizmi tərəfindən mükafatlandırılmışdı. 

Rusiyanın işğalçılıq siyasətinin nəticələri: sosial-iqtisadi vəziyyət
Azərbaycanın bölünməsi ilə cənub və şimal əhalisi bir-birindən fərqli

sosial, siyasi, iqtisadi, mədəni inkişaf yoluna qədəm qoydu. Müstəmləkə
siyasətini tətbiq edən Rusiya istəmirdi ki, Azərbaycan inkişaf etsin.
Beləliklə, müstəmləkə qaydasıyla iki əsrdən çox Azərbaycanı qarət etməklə
məşğul oldular. 

Rusiya Qafqaza həm də iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün xammal
bazası kimi baxırdı. Bunun üçün, heç şübhəsiz, Qafqazda ilk növbədə sak-
itliyi təmin etmək lazım idi. Knyaz A.B.Qolitsin kamersiya tədbirlərinin
etibarlılığı və böyük sərmayələrin faydalı şəkildə sərf edilməsini təmin
etmək üçün 1829-cu ildə ipəkçilik sahəsində layihə hazırlamışdı. Beləliklə,
çox keçmədən Car Balakəndə qalay yataqları, Şuşa şəhərində kükürdün
tapılması, Naxçıvanda duzun çıxarılması, Şirvanda şərabın istehsalı,
Şamaxıda ipəkçiliyin inkişafı üçün tut bağlarının genişləndirilməsi və s.
üçün bir çox tədbirlər görülməyə başlanıldı. Nəticədə, Azərbaycan
iqtisadiyyatı öz istiqamətini dəyişdirmiş oldu.

Kənd təsərrüfatı müharibələrdən çox böyük zərər çəksə də, əkinçilik
davam etdirilirdi. Hətta Şəki və Şamaxı rus qoşunlarını təmin etmək üçün
taxıl satmaq öhdəli götürmüşdülər. Azərbaycanın kənd təsərrüfatının
inkişafı üçün şərait yaradılmağa başlanıldı. Buğda əsasən Şirvan və
Qarabağda becərilirdi.

XIX əsrin əvvəllərində xalçaçılıqda da yüksək inkişaf müşahidə
edilirdi. Qoyunçuluğun inkişafı ilə yun istehsalı, xalçaların rənglənməsi
üçün  bitkilərin çoxluğu göstərilən sahənin inkişafına stimul verən əsas
faktor idi. Xalçaçılıq əsasən Qarabağda inkişaf etdirilmişdi.

Sənətkarlıq xüsusilə Şamaxı və Şəkidə geniş yayılmışdı. Ticarətlə
məşğul olanların sayı ilbəil artırdı. İranla ticarət əlaqələri daha çox üstünlük
təşkil edirdi. XIX əsrin birinci yarısında müharibələrdən keçən Azər bay -
canın iqtisadiyyatında əsrin ikinci yarısında bir canlanma müşahidə edilirdi,
əmtəə məhsullarının həcmi artmış, əmtəə-pul münasibətləri genişlənmiş,
ticarət kapitalı çoxalmışdı.

Bu dövrdə Azərbaycanda əsasən doqquz şəhər - Nuxa, Şamaxı, Yeliza-
vetpol, Bakı, Şuşa, Quba, Lənkəran, Naxçıvan və Ordubad - xüsusilə
inkişaf edirdi. Onlardan  ən böyüyü Şamaxı sayılırdı. Şəhərlərin inkişafında
ticarət, əkinçilik və sənətkarlıq xüsusi rol oynayırdı. Şəhərlərdə əhalinin
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sayı artırdı. Çar şəhərlərin idarə olunmasını şəhər polislərinə həvalə
etmişdi.

Bu dövrdə rusların həyata keçirdiyi müstəmləkə siyasəti Azərbaycanda
üsyanların qalxmasına da səbəb olmuşdu. Rus-İran müharibəsində İrana
sığınan xanlar əlverişli şərait gözləyirdilər ki, təkrar öz torpaqlarını ruslar-
dan azad edə bilsinlər (1, iş 27, v. 1).

Ruslar  Azərbaycanın təhsil sisteminə də ciddi təsir etməyə çalışırdılar.
Xalqın onları daha rahat qəbul etməsi üçün təhsil sistemini dəyişdirən rus-
lar öz  təhsil sistemlərini bura tətbiq etmək və bu yola da bu ərazilərdə
möhkəmlənmək istəyirdilər. 

Bu dövrdə məscidlərdə ibtidai təhsil verilirdi. Təhsil alanların
əksəriyyəti oğlanlar idi. Amma XIX əsrin 30-cu illərində Bakının iki
məktəbində qadın mollaların rəhbərliyi altında varlı ailələrin qızları təhsil
alırdılar. Onların sayı  25 idi (21, s.48). 

Azərbaycanda digər xalqlar, xüsusilə xristianlar kilsələrdə təhsil
alırdılar. Şamaxı və Şuşada erməni məktəbləri də açılmışdı (21, s.280).
Bundan başqa, Gəncə yaxınlığındakı Yelenendorfda alman kolonistləri,
Qubada isə tat ailələri üçün təhsil ocaqları yaradılmışdı (1, iş 58, v. 17-19). 

Azərbaycanda rus məktəbləri 1829-cu ildə “Əsasnamə” ilə meydana
gəlmişdir. Ümumrusiya xalq maarif sisteminin bir hissəsi sayılırdı (22).

Beləliklə, bu məktəblərə rəğbətin olmaması təhsilin inkişafını
ləngidirdi. Müəllimlər seçilərkən mütləq onun siyasi cəhətdən etibarlı
olması şərt idi. Bunun üçün onlar sədaqət andı içirdilər. Onlar müstəmləkə
siyasətini təhsil yolu ilə xalqa yeritməli idilər (9, iş 10,v. 23-25;  iş 41, v.
18; iş 153, v.28-29). İvan Feodoroviç Paskeviç (1827-1830) ümumi idarə
sistemində bütünlük yaradaraq Azərbaycan və Gürcüstanda Rusiya
quberniyasında olan eyni sistemi tətbiq etməyi tövsiyə etmiş, bu region
üçün bir çox layihələr hazırlayıb təqdim etmişdi. 

Xüsusilə Rusiya tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycanın şımalında XIX
əsrin ikinci yarısından etibarən bir canlanma müşahidə edilsə də, bütün
təbii resurslar müstəmləkə mərkəzinə daşınırdı. İntellektual potensialın
ikişafının qarşısı hər cəhdlə alınırdı. 

Rusiyanın işğalçılıq siyasətində din amili
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycana tam şəkildə hakim olmaq istəyən

ruslar bunu reallaşdırmaq üçün bütün mümkün variantlardan istifadə
edirdilər.  Rusların Azərbaycanda yerli müsəlman əhaliyə qarşı istifadə
etdikləri ikinci taktiki addım onların əksəriyyətinin etimad etdikləri və
tapındıqları islam dininə qarşı əks təbliğat işinin aparılması idi. Bu dövrdə
xüsusilə Azərbaycanın şimalında və Dağıstanda nəqşibəndilərin rəhbərlik
etdikləri müridizm hərəkatı geniş yayılmışdı. Qeyd edək ki,  Ədirnə
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müqaviləsindən sonra Qazi Məhəmməd ilk siyasi çıxışlarını Dağıstanın
Gimri kəndində etmişdi. Lakin ruslar tərəfindən göndərilən ordu onları
susdurmuş və Qazi Məhmməd şəhid olmuşdu.

Ruslar muridizmə qarşı xüsusilə şiələri dəstəkləyərək onlardan öz
məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə edirdilər. Eyni zamanda islam
bütpərəstlikdə günahlandırılır, onu xalqın gözündən salmaq üçün iftira dolu
hər cür təbliğata əl atılır, insanlarda imansızlıq yaradılırdı. Hətta iş o yerə
çatmışdı ki, məscidlərdə toplanan zəkatlar rus məmurları tərəfindən
mənimsənilirdi (2, s.520). Müsəlman əhaliyə məxsus məscidlər əllərindən
alınaraq kilsəyə çevrilirdi. Məsələn, Gəncənin işğalından sonra burada olan
ən böyük məscid xristianlara verilərək kilsəyə çevrilmişdi (8, s.109).

Ruslar işğal etdikləri Azərbaycan xanlıqlarının ərazilərində mənəvi
dəyərləri ortadan qaldırır, burada mövcud olan maddi mədəniyyət
abidələrini məhv edir, islamın bütpərəst bir din olduğunu xalqa aşılamaqla
xristian dinini təbliğ etməyə çalışırdılar (11, s.56). Bu siyasəti həyata
keçirmək üçün xristian erməni və gürcülərlə yanaşı, hətta yerli savadsız
din xadimlərinə rütbələr verməklə onlardan da istifadə edilirdi. Rusların
bu çirkin siyasətində yer almaq istəməyən yerli savadlı din xadimləri öz
doğma torpaqlarını tərk etmək məcburiyyətində qalırdılar. Beləliklə, cahil
mollalar tərəfindən idarə edilən kütlədə milli müqavimət hissi azalır, islam
dininə səhv yanaşmalar yaranır, bu da nəticədə əhalinin savadsızlaşmasına
gətirib çıxarırdı. 

Beləliklə, Rusiya işğal siyasətini dərinləşdirmək üçün Osmanlı və İran
ərazilərindən tarixi Azərbaycan torpaqlarına erməniləri köçürür və bununla
da özünə xristianlardan ibarət dayaq mövqeləri yaradırdı. Tarixin siyasi
dərslərinin sübut etdiyi kimi, daima böyük dövlətlərin əlində xüsusilə
onların Osmanlı və Qafqaz siyasətlərində bir oyuncağa çevrilən ermənilər
çox keçmədən oynadıqları “satqın rolun məharətli ifasına görə” tarixi
Azərbaycan torpaqlarında dövlət yaratmaqla mükafatlandırıldılar. Hətta
ermənilər bir qədər də irəli gedərək “ilk xristian etnos və dövlət” olmaları
iddiası ilə çıxış etməyə və bunu müxtəlif “rəvayətlərlə” əsaslandırmağa
çalışdılar. Ümumiyyətlə, “ermənilərin “din” strategiyasının qaranlıq pər -
də si altında müəyyən gizli planlar yatır. Qədim sivilizasiya, inzibati-ərazi,
dini iddiaları özündə ehtiva edən bu strategiya ilə yola çıxan erməni
kilsəsinin, millətçi ideoloqların qarşısında duran başlıca məqsəd və hədəf
“Böyük Ermənistan” ideologiyasının reallaşmasıdır. “Din” strategiyası
ermənilərlə Azərbaycan-Türkiyə ikilisi arasındakı qarşıdurmada Ermə nis -
tanın üstünlüyünü təmin edən amillərin başında gəlir və beynəlxalq arenada
ermənilərin mövqeyini haqsız yerə gücləndirməsinə səbəb olur. Hər şeydən
əvvəl ona görə ki, bu strategiya öz növbəsində Qərb dövlətlərinin də dini,
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siyasi maraqlarına xidmət edir ki, bu da bilavasitə tarixdən miras qalan
səlibçilik zehniyyətindən və “günahlardan arınma psixologiyası”ndan
qaynaqlanır” (13, s.78).
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Turizmin inkişafına təsir edən mədəni amillər

Cultural factors that influence the development of tourism

abstract: Since ancient history and culture of the territory, according
to the historical periods of the Neolithic period to the present day in a row,
reflecting the rich historical and cultural monuments, preserves the folk art
of traditional culture in the modern era, rich in national cuisine. Tolerance
has become the way of life of the people and environment in the country
multucultural in fact, a reflection of the rich cultural history of the socio-
cultural norms of behavior.

Key words: Culture, historical and cultural monuments, tourism econ-
omy, multicultural environment

Azərbaycan ərazisi qədim tarix və mədəniyyətə malik olduğu üçün,
əsasən neolit dövründən bu günə kimi bütün ardıcıl tarixi dövrləri əks
etdirən zəngin tarixi-mədəni abidələrlə, müasir dövrdə ənənəvi mədə niy -
yəti yaşadan xalq sənəti növləri, milli məxbəxi ilə zəngindir. Azərbaycan
xalqının həyat tərzinə çevrilən tolerantlıq və ölkə ərazisində mövcud olan
multukultural mühit, əslində bu zəngin mədəniyyət tarixinin sosial-mədəni
davranış normalarında inikasıdır. Çünki Azərbaycan ərazisində tarixən kök
salan mədəni müxtəliflik vahid milli şüurun formalaşmasına öz təsirini
göstərmişdir. Bu baxımdan, insanların dünyagörüşü, milli-mədəni şüuru
mədəni turizmin inkişafında əsas rolu oynayır. Bizim yerli əhali və əcnəbi
turist respondentləri arasında keçirdiyimiz sorğular da bunu təsdiq edir.  

2014-cü ildə Azərbaycanda “Mədəniyyət konsepsiyası” qəbul edil miş -
dir. Bu konsepsiya çərçivəsində “Dövlət rəsm qalereyalarının perspektiv
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2015-2025-ci illər)”, “2014-2020-ci illərdə
Azərbaycan qeyri-mədəni irsinin qorunmasına dair dövlət Proqramı”,
“Qafqaz Albaniyası irsinin tətbiqi, mühafizəsi və təbliğinə dair Dövlət
Proqramı”, “Azərbaycan Respublikasında uşaq musiqi, incəsənət və
rəssamlıq məktəblərinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2014-2018-ci
illər)”, “Azərbaycan Respublikasında nəşriyyat-poliqrafiya işinin və kitab
sənətinin 2015-2020-ci illərdə inkişafına dair Dövlət Proqramı” və
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“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2015-
2020-ci illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” ilə əlaqədar layihələr
hazırlanmışdır.

Turizmin inkişafında əhalinin mədəni səviyyəsi müsbət baxımdan təsir
göstərdiyi kimi, turizm əhalinin mədəni səviyyəsinin yüksəlməsinə də
şərait yaradır. Rəyi soruşulan yerli respondentlərin böyük bir qismi 2015-
ci il Avropa Olimpiya Oyunları ilə əlaqədar gələn turistlərin onların
davranışlarına, dünyagörüşünə təsir etdiyini (23,6%), dil öyrənməyin
zəruriliyini anladıqlarını (47,7%) qeyd edirlər. Bu, əhalinin başqa mədə -
niyyətlərə olan marağının daha da artdığını və onunla daha yaxından tanış
olmaq istəyinin olduğunu göstərir. Lakin, mədəniyyətlərarası əlaqələrdə
əsas rol oynayan xarici dil amili, bölgələrdə zəif şəkildə tədris olunur. Bu,
çox hallarda mədəniyyətlərarası əlaqələrin qurulmasında maneəyə çevrilir
və inteqrasiya proseslərini ləngidir. Bunun nəticəsi olaraq sosial-iqtisadi
və sosial-mədəni inteqrasiya əlaqələri, xüsusilə turizm sektoru bundan
zərər görür. Çünki xarici dil bilməyən, savadı olmayan şəxslər adətən hər
hansı mədəni mühitə daxil olmaq imkanlarından məhrum olur və nəticədə,
əksər hallarda özünü mədəni baxımdan təkmilləşdirmək əvəzinə ətraf
mühiti ittiham etməklə özünə haqq qazandırmağa çalışırlar. Turizmin
inkişafına mənfi təsir göstərən bu psixoloji durumun ortadan qaldırılması
üçün, xüsusən bölgələrdə maarifləndirmə sahəsində əlavə işlərin
görülməsinə ehtiyac vardır [10, s.24].

Azərbaycana gələn turistlərin bir qismi ölkədəki mədəni müxtəlifliyi
dəyərləndirir və tarixi-mədəni abidələrə maraq göstərdiyini bildirir. Eyni
zamanda, azərbaycanlıların qonaqpərvər, səmimi və mədəni insanlar
olduğunu qeyd edirlər. Lakin, sorğulardan məlum olur ki, xarici turistlərin
bir qismi Azərbaycan mədəniyyəti ilə yaxın təmas qura bilmir və ya sub-
yektiv səbəblərdən buna cəhd göstərmir. Məhz, turizmin inkişafı hər iki
tərəf arasında meydana çıxan problemlərin əksəriyyətini ortadan qaldırır
və onların sosial-mədəni baxımdan tənzimlənməsinə şərait yaradır.

Təbii ki, turistlər səfərdə olduqları yerlərdə tam liberal mühit axtarırlar.
Bu mühit bəzən bölgələrdə ənənəvi stereotiplərin və dəyərlərin ortadan
qalxmasına təsir göstərir. Yəni, kiçik turistik bir məkanda mədəniyyətlərin
toqquşması durumu meydana çıxır. Bunun müsbət tərəfləri qapalı mədə niy -
yətlərin açıq mühitə inteqrasiya olunaraq inkişaf etməsinə, mənfi tərəfləri
zəif mədəniyyətlərin əriməsinə səbəb olur. Lakin, Azərbaycan xalqı SSRİ
dönəmində aqressiv sosializm ideologiyası təzyiqləri altında öz milli-
mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlaya bildisə, deməli mövcud qloballaşma və
turizmin inteqrativ mühiti şəraitində də özünü qoruyaraq inkişaf edəcəkdir.
Çünki məhz belə bir şəraitdə həm inkişaf, həm də milli immunitet artır.
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Ancaq, Azərbaycan hələ əcnəbi turistlərin böyük bir kütləsi ilə üzləş -
məyibdir. Bu barədə Türkiyənin təcrübəsi bizim üçün nümunə ola bilər.   

Turizmin unifikasiya funksiyası ilə yanaşı, müxtəlifliyə də şərait
yaratdığı məlumdur. Çünki turistlərin ekzotikaya, rəngarəngliyə olan
marağı bunu təmin edir. Son dövrlərdə turizmin inkişafı ilə əlaqədar olaraq
Azərbaycanda xalq sənəti növlərinin canlandığını müşahidə etmək
mümkündür. Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı, Tarix muzeyi kimi bir çox tar-
ixi-mədəni obyektlərdə yüksək bərpa işlərinin aparılması, milli musiqi
janrlarının aktuallaşması və bir çox digər məsələlər bunu təsdiq edir.
Əslində, Azərbaycanda keçirilən böyük beynəlxalq idman, siyasi, elmi
tədbirlər, yarmarkalar, sərgilər, festivallar, konqreslər mədəni turizmin
ölkədə inkişafına şərait yaradır. Xüsusilə, böyük tədbirlərin mərkəzi Bakı
şəhəridir. Lakin, Qəbələ, Şəki, Gəncə, Naxçıvan kimi şəhərlər də tədricən
bu tədbirlərin mərkəzinə çevrilməkdədir. Bu tədbirlərin coğrafiyası
genişlədikcə, bölgələrdə də şəhərləşmə prosesi sürətlənir. Yəni, mədəni
tədbirlər bölgələrin sürətlə infrastrukturunun inkişafına, abadlıq işlərinin
artmasına və sosial-iqtisadi problemlərin qismən həllinə şərait yaradır.  

Azərbaycanda mədəni turizmin inkişafında mühüm rol oynayan
hadisələrindən biri də 2013-cü ildə Azərbaycan Xalça Muzeyinin yeni
binasının açılışıdır. Azərbaycan kəlağayı sənətinin UNESKO-nun siya hısına
salınması, bölgələrin mədəni irsinin təbliği sahəsində “Xalq yaradıcılığı
paytaxtları” layihəsinin həyata keçirilməsi, Qarabağ atüstü “Çövkən” oyu-
nunun YUNESKO-nun təcili qorunmağa ehtiyacı olan qeyri-maddi mədəni
irs siyahısına daxil edilməsi, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində müxtəlif
sərgilər, təqdimatlar, müsabiqələr, konsertlər və digər bu kimi tədbirlərin
keçirilməsi, mədəniyyət-turizm obyektlərinin əsaslı şəkildə təmir olunması,
50-dən çox Azərbaycan filminin beynəlxalq festivalda iştirak edib mükafata
layiq görülməsi mədəni turizmin inkişafında mühüm rol oynayır. Turizm
naziri Əbülfəs Qarayev yaxın gələcəkdə Azərbaycan mədəniyyətini
dünyada tanınmasında böyük rol oynayacağını təmin edən Muğam-tur,
Aşıq-tur, Xalça-tur və Novruz-tur beynəlxalq mədəni-turizm marşrutlarının
yaradılacağı barədə məlumat vermişdir [6, s.17].

Azərbaycanda turistlərin diqqətini çəkən abidələrin sayı çoxdur. 2013-
cü ilin sonuna qoruqların ərazisində yerləşən abidələrin əhəmiyyətinə görə
bölgüsünə əsasən cəmi 1686 abidədən 35 dünya, 268 ölkə və 1383 abidə
yerli əhəmiyyətlidir. Onlar arasında arxeoloji, memarlıq və bağ-park, mon-
umental və xatirə abidələri, dekorativ, tətbiqi sənət abidələri vardır.

Bu abidələr arasında dini abidələr özünəməxsus yer tutur. Azərbay -
canda mədəni turizmin ən çox yayılan növlərindən biri dini turizmdir.
Azərbaycanda yerli əhalinin ənənəvi olaraq ziyarət etdiyi bir çox ziyarətgah
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və məbədlər vardır. Onların bir çoxu yanlız bölgə əhalisinin tanıdığı,
müqəddəs bildiyi yerlərdirsə, digər bir qismi də bütün ölkədə və hətta ölkə
sərhədlərinin kənarında da bilinən məbəd və ziyarətgahlardır (Qafqaz, İran
və Türkiyə). Geniş miqyaslı ziyarətgahlara sufi şeyxlərinin qəbirlərini,
tanınmış şəxslərin məqbərələrini (Nizami Gəncəvi), Əhli-Beyt ilə əlaqədar
olan şəxslərin məzarlarını (İmamzadələr), qədim məbədləri (Suraxanı
atəşgahı, Qız qalası, Şəkidəki Kiş məbədini) aid etmək olar. 

Fərqli sufi təriqətləri dünyanın müxtəlif yerlərinə yayılmaqlarına bax-
mayaraq, təriqətin silsiləsinə mənsub olan şeyxlərin varlığı haqqında
müəyyən ənənəvi bilgilərə malikdirlər və imkan dairəsində yerləşdikləri
yerlərdən asılı olmayaraq onların qəbirlərini ziyarət etməyə cəhd göstərirlər.
Azərbaycanda orta əsrlərdə səfəvilik, xəlvətilik kimi sufi təriqətləri geniş
yayıldığı üçün, onların şeyxlərinin qəbirlərinə təsadüf olunur. Azərbaycanın
şimal bölgələrində isə, XIX əsrdən başlayaraq nəxşi bəndilik geniş yayıl mış -
dır. Nəxşibəndi şeyxlərinin məzarları bu bölgədə daha çoxdur. Bu ziya rət -
gah lar yerli əhali tərəfindən, həmçinin Şimali Qafqaz, Türkiyə və digər
yerlərdən gələn nəxşibəndilər tərəfindən ziyarət olunur [1, s.141].

Əhli-Beyt ilə əlaqədar olan şəxslərin məzarları İmamzadələr kimi
tanınmışdır. Bu yerlər Azərbaycan və hətta qonşu ölkələrdə məskunlaşan
şiələr tərəfindən ziyarət olunur. Xüsusilə, bu ziyarətgahlar Bakı, Gəncə,
Bərdə kimi şəhərlərdə daha çox tanınmışdır. Xüsusilə, şiə müsəlmanlar bu
ziyarətgahlardan şəfaət almaq məqsədilə ziyarət edirlər. 

Lakin, son dövrdə meydana çıxan qeyri-ənənəvi islam cərəyanlarından
olan vəhhabilik cərəyanının nümayəndələri bolşeviklər kimi bu ziyarət gah -
ların varlığını tamamilə ortadan qaldırmağı, əsas dini vəzifələrindən biri kimi
dəyərləndirirlər. Bu bir tərəfdən tarixi yaddaşın silinməsinə, digər tərəfdən
məzhəblərarası münaqişələrin qızışdırılmasına xidmət edir. Çünki in sanlar
bu abidələr vasitəsilə özünü tanıyır və ona böyük ehtiramla yana şır lar. Digər
tərəfdən bu abidələr dini ziyarət məqsədilə gələn turistlərin sayının artmasına
və Azərbaycanda mədəni turizmin inkişaf etməsinə şərait yaradır.  

Azərbaycanda mədəni turizmin inkişafında mühüm rol oynayan
ziyarətgahlar arasında qədim məbədlər də vardır. Onlardan ən çox ziyarət
olunan Suraxanı atəşgahı Hindistan və İrandan gələn atəşpərəstlərlə yanaşı,
geniş turist kütləsinin marağına səbəb olur. Lakin, bu məbədin XVIII əsrdə
Hindistandan gələn şivaistlər tərəfindən tikildiyi bildirilir. Buna baxma-
yaraq, bu məbəd Azərbaycanın milli mədəniyyət tarixinin tərkib hissəsi
kimi qiymətləndirilir və dövlət tərəfindən qorunur [4, s.124].

Azərbaycanın islamaqədərki dini-mədəni və hərbi tarixinin qədim
abidəsi kimi təqdim olunan “Qız qalası” turistlər tərəfindən ən çox ziyarət
olunan abidələrdəndir. Lakin, yerli tədqiqatçılar arasında bu abidənin
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təyinatı və tikilməsi dövrü ilə əlaqədar konkret bir fikir təəssüflər olsun ki
formalaşmayıbdır. 

Şəkidəki Kiş məbədi ilk Qafqaz xristian məbədi kimi dünya
xristianlarının diqqətini çəkməkdədir. Lakin, bu məbədin xristianlıqdan
daha əvvəlki dövrə aid olan tarixi tədqiqatların fövqündə qalır. Çünki
tədricən bu məbəd xristianların ziyarətgahına çevrilməkdədir. Yaxud,
Qəbələnin Nic kəndində yaşayan xristian udinlərin özləri və alban xristian
məbədləri də turistlərin marağına səbəb olur.  

Qubanın “Qırmızı kənd” adıyla tanınan kompakt yəhudi yaşayış
məskəni və orada olan sinaqoq turistlərlə yanaşı, dünya yəhudilərinin də
diqqət mərkəzindədir. Bu yerlərdən bir zaman dünyanın müxtəlif ölkələrinə
köç edən yəhudilər, oranı öz vətənləri kimi ziyarət edirlər. Bu ziyarətlər
Azərbaycan ilə İsrail və dünya yəhudi lobbisi arasında müəyyən siyasi
münasibətlərin qurulmasına təsir göstərir. 

Çar Rusiyası dövründə Azərbaycana sürgün edilən xristian Malakan
rus icmaları bu günə qədər Azərbaycanın müxtəlif yerlərində məs kun la şa -
raq (Şamaxı, Gədəbəy) öz təsərrüfat həyatlarını qurmuş və öz milli-mənəvi
dəyərlərini qorumuşlar. Bunlar ölkədə etnik-mədəni turizmin inkişaf
etdirilməsinə mühüm təsir göstərdiyi kimi, dövlətlərarası münasibətlərin
də inkişafında mühüm rol oynayır.

Azərbaycanda bu və ya digər qədim məbədlərin varlığı turistlərə
ölkəmizin qədim tarixə malik olduğunu, ölkədə bütün tarixi dövrlərdə mul-
tukultural mühitin hökm sürdüyünü və əhalinin tolerant bir mədəniyyətə
sahib olduğunu nümayiş etdirir. Bu, birgəyaşayış və sülh mədəniyyətinin
bariz nümunəsi kimi Azərbaycanın nüfuzunu beynəlxalq aləmdə yüksəldir.
Bu baxımdan, mədəni turizmin əhəmiyyəti yanlız sosial-iqtisadi deyil, həm
də mədəni-siyasi xarakter daşıyır. Lakin, ölkəmizdə ziyarətgahların,
məbədlərin, qədim məscidlərin daha dərin elmi-tarixi tədqiqinə böyük
ehtiyac vardır [8, s.87].

Turistlər fərqli mədəniyyətləri təmsil etdikləri üçün, turizm mühitində
kiçik mədəniyyətlərarası toqquşmanın baş verməsi mümkündür. Çünki bir
mədəniyyətdə normal olan bir şey digəri üçün anormal ola bilər. Bu baxım -
dan turizm təhsilində kultoroloji biliklərin geniş şəkildə öyrənilməsinə və
bunların praktikada tətbiq olunmasına ehtiyac vardır. Xüsusilə, mədə niy -
yət lərarası toqquşmalara səbəb olan halların mümkün qədər izolyasiya
olunmasına şərait yaratmaq, bu sahədə maarifləndirmə işlərinin aparmaq
və tərəfləri bir araya gətirən ortaq mühiti yaratmaq lazımdır. Çünki “Turizm
hüquqları bəyannaməsi”, “Türist əxlaq qanunu”, “Sülhsevər səyahətçinin
kredosu” kimi beynəlxalq turizm qanunları bu tədbirlərin həyata keçi ril -
mə sini dəstəkləyir. Xüsusilə mədəni turizm səfərlərində iştirak edən əksər
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turistlərin ali təhsilli şəxslər olduğunu nəzərə alsaq, belə tədbirlərin səmə -
rə liliyini ehtimal etmək mümkündür. Lakin, onu da nəzərə almaq lazımdır
ki, turistlər yerli şəraitə uyğunlaşmağa meylli deyillər. Bu sahədə böyük
məsuliyyət maddi səmərə götürməkdə maraqlı olan tərəfin üzərinə düşür.  

Bölgədə sosial-mədəni durumun qorunub saxlanılması və inkişafı,
paralel şəkildə mədəni turizmin inkişafının təmin edilməsi ilə əlaqədar bir
neçə tövsiyə irəli sürmək olar:

- Azərbaycanın qədim tarix və mədəniyyətini, azərbaycanlıların tole -
rant və mədəni bir xalq olduğunu dünyaya göstərmək üçün mədəni tur-
izmin əhəmiyyəti böyükdür.

- Mədəni turizm ölkədə multikultural mühitin daha da inkişaf etməsinə
və dolayısıyla Azərbaycanın digər dünya ölkələri ilə yaxın mədəni-siyasi
münasibətlər qurmasına şərait yaradır. 

- Mədəni turizm ölkədə müxtəlif sənət, incəsənət növlərinin inkişafına
və milli mədəniyyətin zənginləşməsinə zəmin yaradır. 

- Mədəni turizm ölkədə müxtəlif elm sahələrinin və təhsilin inkişafına,
əcnəbi dil bilgisinin artmasına təkan verməklə sivilizasiyon tərəqqini
sürətləndirir [9, s.73].
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Türk xalqlarında idarə strukturlarının erkən formaları

Early states of management structure of the Turks

abstract: Appearance of state establishments of the Turks: leader-tribe
council of elders, public assembly, transition to governmental authorities
were mainly done by aristocratic, semi-aristocratic and military ways.

One of the main issues in the appearance of state establishments of the
Turks was a role of personality. Formerly leaders of the Turks were army
men and their number were small. Leaders of tribes were brave, clever and
descendants of the tribe. War played an essential role in the lifes of immi-
grants.

Art of war was one of the main points in the existence of the Turkic
society. Lands got by military way also influenced ownership forms.

Key words: council of elders, public assembly, leader, ownership,
state.

Türklərdə dövlətin möhkəmlənməsi prosesinin öyrənilməsi vacib
problemlərdən biridir. Türklərdə dövlət institutlarının meydana çıxması:
rəhbər-tayfa ağsaqqalları şurası, xalq yığıncağı, dövlət orqanlarının
yaranmasına keçid göstərilən problemlər sırasındadır. Politogenez şərti
olaraq əsasən aristokratik, yarımaristokratik, hərbi yolla inkişaf etmişdir. 

Türklərdə dövlətin yaranması tarixində başlıca məsələlərdən biri güclü
şəxsiyyətin roludur. Bu cür liderin, şəxsiyyətin rolu dövlətin yara dıl ma -
sında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bizə elə gəlir ki, yalnız müəyyən
şəxsiyyətin (tayfa başçısının) təsiri ilə kiçik başlanğıcda qısa müddətdə
güclü əl ilə köçərilərin dövlətində sakitlik, «döyüş hazırlığı» mümkün
olmuşdur [2, s.24-2]. Təbii ki, bü cür şəxsiyyət təkhakimyyətli liderdir,
ətrafına vəzifəli şəxslər toplamışdır [5, s.75]. Bü cür liderin rolu ilk
növbədə özünün fəaliyyəti ilə müəyyənləşir, liderlik funksiyası əsasən
kimin, hansı sosial qrupun maraqlarını ifadə etməsindən asılıdır. Rəhbər
(hakim) ilk öncə müxtəlif nəsillərdən şəxsi keyfiyyətlərinə görə seçilir,
sonradan güclü və mütəşəkkil nəsil onu öz sıralarından seçməyə başlayır
[4, s.571].
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Qeyd edildiyi kimi, əvvələr türk rəhbərləri (xaqan) hərbçi olmuşlar və
onların sayı çox olmamışdır. Hakimiyyətin liderlik əsasını ehtiyatlar və is-
tehsal prosesi üzərində nəzarət təşkil edirdi. Türklərdə tayfa başında cəsur,
ağıllı və öz tayfalarından olan hakimlər dayanırdılar. Çin mənbələri şahidlik
edir ki, junlar və duxurlarda, xunlar və uyğurlarda «kim cəsur, güclü,
mübahisəli işləri araşdıra bilirsə, ağsaqqal təyin olunurdu». Onlarda  vahid
rəhbərlik yox idi, hər nəslin hakimi və ağsaqqalı vardır. Qohumlar anlaşma
şəraitində yaşayırdılar [3, s.215].

Avropa yazarları Qərb hunları haqqında yazırlar ki, onlarda ali hakim
yoxdur, bu hər xalqın hər birində 1000 nəfərlik atlı olan dəstələrə
bölünmüşdür və hər birinin özlərinin aparıcısı var idi [6, s.86,105].
Beləliklə, türklərdə  ilk mərhələdə idarəetmə sistemi qarışıq formada
inkişafında olmuş, güclü dövlət tədricən formalaşmışdır.

Xunlar əvvələr öz nəsillərini ağsaqqallar (“şanyuy”lar) ilə idarə edir di -
lər, heç bir real qüvvə yox idi, ola bilərdi ki, şəxsi nüfuza əsaslanırdı [7,
s.72]. Əvvəllər onlar ancaq hərbi funksiyanı yerinə yetirir, hakimiyyət mü -
vəq qəti seçilmiş idi. Çin mənbələrindən məlum olur ki, «şanyuy» titulunu
«ka qan» əvəz edir, cytsev (Çin) dilindən tərcümədə «dayaq» mənasını ve -
rir. Bu xatırlatmaya təxminən 250-280-ci illər arasında rast gəlinir. Rəsmi
titul ilk dəfə juayjuan Şeleinin dövründə qəbul olunmuşdur. Qədim türk
yazılarında «kaqan» titulu türklərdə VI əsrdə meydana gəl mişdir. Başqa
sözlə, türklərdəki  «kaqan» titulu, xunlardakı «şanyuy» titulu anlamında idi.

Gültəkin abidələrində Bumin  kaqan və  İstemi kaqana aid yazılara
əsaslanaraq deyə bilərik ki, hakim sistem tədricən formalaşmış, ilk «kaqan»
bərabərhüquqlular arasında birinci olmuşdur. Həmçinin «kaqan» tipi ilkin
mərhələdə hərbi rəis kimi təqdim olunur. «Kaqan»-nəsli fiqurdur ki,
tədricən hərbi rəisdən imperatora çevrilmiş, başqa sözlə «nəsli» hakimiyyət
kral hakimiyyətinə çevrilmişdir [1, s.108]. Yaxud, «kaqan» hakimiyyəti
birbaşa bütün xalqların rifahından asılıdır, bu o anlama gəlir ki, «çar öz
xalqını yaşadır» deyimidir kimi qiymətləndirilir, əgər o  öz tabeliyində
olanları saxlamaq iqtidarında deyilsə, o onları buraxır, xalq onları saxlay-
acaq başqa bayraq axtarırlar». Buna görə də, mərkəzi hakimiyyətin möh -
kəm ləndirilməsi uğrunda nəsli-tayfa başçıları arasında «kaqan» haki mi y-
yəti uğrunda mübarizə gedir. Uyğurlarda sülalələrin əvəzlənməsi buna
sübutdur. Təbii ki, mübarizədə «kaqan» dayaq olmalı idi, qan qohumluğu
üzrə aristo kratiya yaranma hüququ və s. uğrunda mübarizə idi. Praktiki
olaraq bütün türk yazılarında təsdiq olunur ki, «yalnız kaqan özününkülərlə
xalqını yaşatmağa qabildir» [6, s.73-74].

Yazılı mənbələrdə köçəri xalqlarda nəsil quruluş orqanı kimi
Ağsaqqallar Şurası mövcud olmuşdur.  Mode epoxasında Ağsaqqallar
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Şurası «şanyuy» nəslinin, tayfa və nəslin nümayəndəsi kimi uad olunur.
Bir sözlə, bu idarə orqanı bütün əhalinin maraqlarını əks etdirmişdir. Ancaq
o həlledici rol oynanamış, köməkçi qüvvə əhəmiyyəti daşımışdır.

Hakimiyyəti ələ keçirən nəsli varlı xalq yığıncağını nəsli knyazların
qurultayı ilə əvəz etmişdir. Mənbələrdə xunlarda xalq yığıncağı haqqında
məlumatlara rast gəlmirik, ancaq nəsli knyazların və hakimlərin qurultayı
ildə 2 dəfə müntəzəm keçirilirdi. Həm xunlarda, həm də monqollarda in-
stitutda qurultay nəsli monarxiyanın meydana gəlməsi ilə təxirə salınır.
Qazaxlarda, onların öz sözlərinə görə qədimdə adət vardı ki, xan ağsaq -
qal lardan icazəsiz heç kimi cəzalan dırmırdı. Analoji məlumatlara köçəri
özbək lərin dövlətçilik tarixində də rast gəlinir. Orada da xanın hüquqları
tay fa nın şurası ilə məhdudlaşırdı. Hər hansı bir tədbir müharibə ilə nəticə -
lə nə bilərdi, tayfa şurasının razılığı olmadan heç bir hərəkət ola bilməzdi.
Beləliklə, türklərdə erkən idarəetmə orqanı olan Ağsaqqallar Şurasının
ancaq müəyyən vəziyyətdə əhəmiyyəti vardı. Əgər Ağsaqqallar Şurası
icmanın idarəsində müəyyən rol oynayırdısa, irsi monarxiyanın meydana
gəlməsindən sonra həmin rol məşvərət orqanına verilir. Əlbəttə, türklərdə
«şanyuy» kaqan yanında idarə etmə orqanı kimi Ağsaqqallar Şursının
saxlanması əsasən qədim ənənələrlə əlaqədar idisə və ciddi vaciblikdən
irəli gəlirdisə, qeyd olunan orqan varlı aristokratiyadan ibarət olurdu.

Türk dövlətçiliyinin geneloji sisteminin öyrənilməsi məsələlərində
vacib problemlərdən biri də, onun müharibədə və hərbi təşkilatlarda
roludur. Hərbi iş nəsli məşğuliyyət deyildi. Təşkilat forması müəyyən
mərkəzləşmə funksiyası daşıyırdı. Müharibə yalnız inkişaf etmiş strukturda
həqiqətən birinci plana çıxır, inteqrasiyanın mühüm alətinə çevrilir.

Qoşun hər hansı tayfanın və ya tayfa ittifaqının kişi əhalisindən təşkil
olunurdu. Varlı tayfa icmasının müqaviməti xalq müqaviməti ilə rastlaşırdı.
Qədim türk icması strukturu əsrlərlə müharibə dövrü üçün məqsədlər və
məişət üçün formalaşdırılmışdır. Belə ki, siyasi cəhətdən təşkilatlanmış
türk tayfa ittifaqı nəsli-tayfa və hərbi-inzibati təşkilat kimi bir-birini
tamamlayır, sosial əlaqələrin möhkəm liyini göstərirdi ki, bu da türk
dövlətçiliyinin özünəməxsus xüsusiyyətidir [7, s.219]. Qeyd edək ki, bu
özünəməxsusluq türk və yunan təşkilatlarında oxşar idi. Yunanlarda hər bir
yaşlı kişi tayfa döyüşçüsü idi [8, s.119]. Türklərdə «kişi-döyüşçü» müəyyən
yaşa dolmuş gənc kişi (qəhrəman, döyüşçü) olurdu. 

Müharibə köçərilərin həyatında mühüm rol oynayırdı. Köçərilərdə
cəmiyyətin strukturu müharibə məqsədlərinə tabe etdirilmişdi. Nəsil
aristokratiyası elə idarəetmə təşkilatı yaratmışdı ki, bu müharibə
maraqlarına yönəldilmişdi. Şübhə yoxdur ki, köçərilərin türklərdə nəsli
həyat obrazı tarixi şəraitlə əlaqədar idi. Köçəri aristokratiyanın əlində olan
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siyasi hakimiyyət köçərilərə işğalı asanlaşdırmışdı. Köçərilər sayca deyil,
təzyiqlə işğal aparırdılar.

Türk cəmiyyətində erkən idarə strukturunun dağılması ilkin mərhələdə
dövləti formalaşdırdı. Rəhbər-hərbi rəis, Ağsaqqallar Şurası, hərbi təşkilat
- bunlar türklərin hakimiyətinin aşkar əsasları idi. İlk dövrlərdə rəhbər-rəis
(“şanyuy”, “kaqan” və b.) nəslin idarəsində ön planda idi, xüsusi hörməti
ilə tayfanı və ya tayfa ittifaqını idarə edirdi, sonralar rəhbər-hərbi rəis
konkret aristokratlardan, nəsildən seçildi. Tədricən irsi seçim əlavə
olunmağa başladı. Ağsaqqallar Şurası ancaq erkən mərhələdə sosial-siyasi
strukturda böyük rol oynadı, irsi rol artdıqca ikinci dərəcəli əhəmiyyətə
kəsb etməyə başladı. Hərbi iş türk cəmiyyətinin mövcudluğunda həyati
əhəmiyyət daşıyırdı. 

Beləliklə, dövlətin meydana gəlməsi, qanunların icrası və qayda-qa-
nunun baza prinsipləri aşağıdakılara gətirib çıxardı:

- Əjdadların adət və ənənələrinə ciddi əməl edilir, ağsaqqallar, yaşlılıar
və valideynlər dini qaydaları əsas götürürdü;

-  Əmr və sərəncamların ciddi icrası nəslin xeyrinə olaraq kaqan (rəh -
bər) tərəfindən icra olunurdu;

- Mühüm ictimai-siyasi məsələ, məsələn, müharibələr, rəhbər seçimi,
müqavilələrin bağlanması və b. böyük və kiçik yığıncaqlarda müzakirə ol-
unurdu;

Qeyd olunanları yekunlaşdıraraq deyə bilərik ki, dövət sturkturlarının
erkən formalarının yaranması, idarəetmə sturkturunda baş verən
dəyişikliklər, müharibələr nəticəsində ələ keçirilən torpaqlar, şübhəsiz ki,
torpaq üzərində mülkiyyətin formalarına da təsirini göstərdi.
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Genetik modifikasiya edilmiş məhsulların yaranma səbəbləri

Genetically modified crops causes

abstract: There is an expanding solution to the problem of hunger and
foodstuff production containing genetically modified ingredients. Trans-
genic ingredients in all categories of food products for example: meat prod-
ucts, fruits and vegetables, cereal cultures, fish, confectionery, soy, juice
and drinks, flour, etc. are harmful impacts on human body and environ-
ment. In this regard, in order to ensure consumer product choice regarding
usage of genetically modified organisms and their derivatives are consid-
ered to be based on the packaging of food products.

Key words: genetic engineering, biotechnology, genetically modified
organisms, transgenic ingredients.

İnsanın qida rasionunun tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, digər primat-
lar kimi insanlar da bitki mənşəli məhsullarla qidalanmışdır.Tədricən iqlim
şəraitinin dəyişilməsi ilə əlaqədar olaraq, heyvan mənşəli qidalanmaya
keçid vacib ekoloji problemi–ilin quraqlıq mövsümündə qidalanma prob-
lemini həll etməyə kömək etmişdir. Beləliklə, insanın  qarışıq qida rasionu
tarixən formalaşmışdır. 

Uzun illər insan üçün faydalı xassələrə malik orqanizmlərin yeganə
çoxalma üsulu çarpazlaşma və seleksiya idi. Bu üsullar vasitəsilə ev
heyvanları cinsləri və bitki sortları yetişdirilirdi.

Keçən əsrin 20-ci illərində bir sıra fiziki amillərin və kimyəvi
birləşmələrin təsiri altında canlı orqanizmlərdə  irsi dəyişikliklərin –
mutasiyaların baş verməsi müəyyən edilmişdir ki, bu da gen mühəndisliyi
sahəsində tədqiqatlar üçün  geniş  imkanlar açmışdır. Lakin məlum olduğu
kimi tələb olunan mutasiyalar  təbiətdə təsadüfi hallarda meydana çıxır. 

XX əsrin 60-cı illərində elm və texnika taun, vəba və digər təhlükəli
xəstəliklərlə mübarizədə qalib gəlmiş və planetimizdə əhalinin sürətlə
artımına səbəb olmuşdur. Bu isə eyni zamanda inkişaf etməkdə olan
ölkələrdə su və qida məhsullarının çatışmazlığına gətirib çıxarmış və
bəşəriyyəti  aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdur. 
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Həmin dövrdə gen mühəndisliyi artıq  inkişaf etmiş və yaranan prob-
lemi həll etmək üçün kifayət qədər elmi potensiala malik idi. Gen
mühəndisliyinin nailiyyətləri sayəsində laborator şəraitdə yeni gen  yarat-
maq, lazımsız genləri kənarlaşdırmaq, əvvəlcədən proqramlaşdırılmış  gen
tərkibinə malik təbiətdə mövcud olmayan orqanizmlər yaratmaq mümkün
olmuşdur.Alimlər biotexnologiyanın nailiyyətlərini yaranan problemə qarşı
“panaseya” hesab edirdilər.

Bəşəriyyətin toqquşduğu əsas problemlərdən biri  ərzaq problemidir.
Hazırda bəzi regionların əhalisi aclıqdan əziyyət çəkir. Bununla əlaqədar
olaraq kənd təsərrüfatında biotexnologiyalar tətbiq edilir. Belə
texnologiyalardan biri genetik modifikasiya (GM) edilmiş məhsulları
yaradan  gen mühəndisliyidir.

Gen mühəndisliyi təbiətdə bioloji müxtəlifliyin rəngarəngliyindən
istifadə etməklə, genlərlə manipulyasiya edərək, onların bir orqanizmdən
digərinə köçürülməsi deməkdir.

Gen mühəndisliyinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər hansı bir bitki
və ya heyvan minlərlə müxtəlif əlamətlərə malikdir. Məs., bitkilərdə:
yarpaqların rəngi, toxumların ölçüləri, meyvələrdə müəyyən vitaminin
olması və s. Bitki və heyvanda hər hansı bir əlamətin yaranmasına DNT
molekulundan ibarət müəyyən gen cavabdehdir. Müəyyən əlamətin
yaranmasına cavabdeh olan gen götürülsə, əlamətin özü də itəcək. Yeni
genin daxil edilməsi ilə isə yeni əlamət yaranacaqdır. Genetik dəyişdirilmiş
belə orqanizm mutant adlanır.

XX əsrin  60-cı illərindən etibarən  bitki və heyvanların genetik dəyiş -
di rilməsi sahəsində laborator şəraitdə geniş miqyasda  eksperimentlər
aparılır.

İlk genetik modifikasiya edilmiş məhsul pomidor olmuşdur. Onun yeni
xassəsi bir neçə ay 12 0C-də tam yetişməyən vəziyyətdə qalmaq
qabiliyyətidir. Pomidoru isti şəraitdə yerləşdirdikdə o bir neçə saat ərzində
yetişmiş məhsula çevrilir. Məhsulların gen mühəndisliyi sahəsində ABŞ
liderlik  edir. Bütün modifikasiya edilmiş məhsulların 68 % -i ABŞ, Fransa
və Kanadada istehsal edilir.

GM edilmiş orqanizmləri bir çox parametrlərə - tətbiq sahəsinə, kütləvi
istifadəsinə, effektivliyinə, iqtisadi cəhətdən sərfəliliyinə və s. görə
təsnifləşdirmək olar [2, s.24].

Hazırda bütün GM edilmiş orqanizmlər 3 əsas qrupa bölünür:
1.GM edilmiş bitkilər;
2. GM edilmiş heyvanlar;
3. GM edilmiş mikroorqanizmlər.
GM edilmiş bitkilər öz müxtəlifliyinə və istifadəsinə görə daha geniş
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qrup təşkil edir.
İlk növbədə biotexnoloqların bütün qüvvəsi bütün iqlim zonalarında

inkişaf edən, uzun müddət saxlanan, zərərvericilərə, herbisidlərə və
pestisidlərə  qarşı davamlı, yüksək dad keyfiyyətinə və qidalı maddələrə
malik bitkilərin yaradılması istiqamətinə yönəldilmişdir.

GM edilmiş heyvanların ilk nümayəndələri artıq mövcud olsa da, bir-
inci qrup kimi geniş yayılmamışdır. İlk növbədə modifikasiya edilmiş
siçanları qeyd etmək olar. Siçanlar müxtəlif preparatların, bitkilərin əks
təsirlərini öyrənmək məqsədilə testdən keçirilməsi üçün yaradılmışdır. 

Hazırda insan südü hasil edən modifikasiya edilmiş inəklər, nəsil
verməyən modifikasiya edilmiş milçəklər və s. yaradılmışdır [4, 5].

GM edilmiş mikroorqanizmlər qrupu əsasən tibbi nöqteyi-nəzərdən
yaradılmışdır. Bu nümayəndələr haqqında məlumat azdır.

Digər təsnifata görə GM edilmiş orqanizmlər aşağdakı qruplara ayrılır
[2, s.28]:

1. Həşəratlara davamlı orqanizmlər;
2. Herbisidlərə qarşı davamlı orqanizmlər;
3. Yüksək qidalılıq xassələrinə malik orqanizmlər;
4. Xəstəliklərə qarşı davamlı orqanizmlər;
5. Müalicəvi xassələrə malik orqanizmlər;
6. Qida əlavələri.
Bir sıra qida əlavələri gen mühəndisliyi yolu ilə istehsal edilir, məsələn,

aspartam və mayalar. Lakin qida əlavələrinin digər növləri də GM edilmiş
orqanizmlərdən alınmış inqrediyentlərdən təşkil oluna bilər [3, s. 12].

Son illər Amerika korporasiyaları Mərkəzi və Cənubi Amerikada
eksperimentlər apararaq yeni çiyələk sortları və qızardılma zamanı özünə
az miqdarda yağ hopduran kartof  sortu yetişdirmişlər. Tezliklə qablaşdırma
üçün əlverişli hesab edilən kub formalı giqant pomidorlar yetişdirmək
planlaşdırılır. İsveçrədə zərərvericilərə qarşı xüsusi zəhər hasil edən
qarğıdalı, Rusiya Federasiyasında  tərkibində immuniteti yüksəldən insan
interferonu olan kartof sortu yetişdirilir, südündə qursaq fermenti olan
qoyun növü alınmışdır [1, s.133]. Mütəxəssislərin fikrincə, pendir isteh sa -
lının yeni texnologiyası sayəsində Rusiya Federasiyasını pendirlə təmin
etmək üçün cəmi 200 qoyun kifayət edər [3,4].

GM edilmiş məhsulların hesabına bitkiçilik və heyvandarlıq sahəsi in-
qilab astanasındadır. Məlumatlara görə  XXI əsrdə ucuz məhsullar peyda
olacardır. Avropa Şurasının kənd təsərrüfatı üzrə məruzəsində deyilir ki,
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə GM edilmiş məhsullar kənd təsərrüfatının
inkişafı üçün vacibdir [6].

GM edilmiş məhsulların yarandığı gündən elm aləmində mübahisələr
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davam edir. GM edilmiş məhsulların tərəfdarlarının əsas arqumenti meyvə-
tərəvəzlərin, dənli kulturaların müsbət istiqamətdə  dəyişdirilmiş xassələrə
malik olmasıdır.  Onlar uzun müddət saxlanır, virus və bakteriyalara, o
cümlədən soyuğa, istiyə və şoran torpaqlara,  həşəratlara, herbisidlərə,
xəstəliklərə qarşı da davamlı ola bilər. GM edilmiş məhsullar laborator
üsullarla vitaminlər və digər maddələrlə zənginləşdirilə bilər. Məsələn,
artıq dəmir və A vitamini ilə zəngin düyü sortu yetişdirilmişdir [1, s.117].

Heyvanlarda tətbiq edilən genetik texnologiyalar onların böyüməsini
sürətləndirməyə yönəldilmişdir. Südündə yüksək miqdarda yağ olan iri
buynuzlu heyvanlar, miqrasiya etməyən balıq növləri alınmışdır və mily-
onlarla insan bu məhsullardan istifadə edir. Transgenlər soya zülalı ilə
zəngin məhsullarda, məs., soya (80%), soya ilə zəngin kolbasa məmu lat -
la rında, qarğıdalı (70%) və qarğıdalı sıyıqlarında, kartofda (60-70%),
düyüdə (50%), şəkər çuğundurunda (30%) və s. aşkar edilir.Amerika və
Kanadada ənənəvi soya və qarğıdalı sortları artıq qalmamış, bu bitkilər gen
səviyyəsində istehsal edilir [6].

GM edilmiş  qida məhsullarının istehsalında təbiət qanunlarına müda -
xilə kimi etik momentlər kənara atılsa, həmin məhsullar əleyhinə saysız
arqument qalacaqdır.

GM edilmiş məhsulların insan orqanizmimə zərəri haqqında suala
birmənalı cavab verilmir. Ekspertlərin rəyinə görə GM edilmiş məhsulların
istifadəsinin nəticələri məlum deyil. Mütəxəssislər  belə hesab edirlər ki,
bir neçə ildən sonra GM edilmiş zülal orqanizmdə təhlükəli konsen-
trasiyaya çatmaqla canlı orqanizm hüceyrəsi tamamilə yeni, qeyri-xarak-
terik xassələr qazana bilər. 

Alimlərin fikrincə, yad genin süni olaraq əlavə edilməsi ilə insan
sağlamlığı üçün təhlükəli maddələr, toksinlər, allergenlər əmələ gələ bilər.
GM edilmiş məhsul genlərinin  insan orqanizmində fəaliyyəti xərcəng və
degenerativ xəstəliklər, superviruslar, maddələr mabadiləsinin pozulması,
diabet, allergik reaksiyaların yaranması, yoluxucu xəstəliklərin yüksəlişi,
qida allergiyalarının artması, doğuş defektləri və ömrün qısalması və s.
kimi neqativ  nəticələr ola bilər.

Bundan əlavə, GM edilmiş məhsulların ekoloji şərait və ətraf mühitə
təsiri hələ də tam məlum deyil. Lakin ilkin məlumatlara görə təbiətdə
torpağın zəhərlənməsi, super alaq otları, faydalı həşəratların məhv edilməsi,
məməli heyvanların zəhərlənməsi kimi hallara təsadüf edilir. 

Bəzi alimlər sübut etmişlər ki, tərkibində GM edilmiş genlər olan
qarğıdalı bitkisi həm zərərli, həm də faydalı həşəratlara öldürücü təsir
göstərərək, “pestisid” rolunu oynayır və beləliklə, ekoloji balansı pozur.

Ekoloqlar modifikasiya edilmiş orqanizmlərin müxtəlif ekoloji
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problemlər yaradacağı haqqında mülahizələr yürüdürlər. Məs., təhlükəli
genlərin bakteriyalar və viruslar vasitəsilə  nəzarətsiz yayılması ehtimalı
vardır. 

Ümumiyyətlə, ictimai fikir modifikasiya edilmiş məhsulların
əleyhinədir. İctimai təşkilatların təzyiqi altında bəzi dövlətlər bu sahədə
tədqiqatların aparılmasını dayandırmış və həmin məhsullar üçün ayrıca
sertifikasiya daxil etmişdir, istehsalçılar isə qida məhsullarının qablaş dır -
ma sında məhsulun mənşəyi haqqında məlumatın göstərilməsi üçün
məsuluyyət daşıyır. Təbiidir ki, modifikasiya edilmiş məhsullara tələbat
kəskin aşağı düşmüşdür.

1996-cı ildən Rusiya Federasiyasında gen mühəndisliyi sahəsində
fəaliyyəti tənzimləyən qanun qüvvədədir. Həmin qanuna müvafiq olaraq
tərkibində genetik dəyişdirilmiş komponentlər olan  idxal məhsulları
təhlükəsizliyə görə sertifikasiya və testlərdən keçməlidir. Yalnız bundan
sonra istifadəyə verilə bilər. 1999-cu ildə Rusiya Federasiyası Səhiyyə
Nazirliyi GM edilmiş məhsulların idxalına ilk lisenziyanı təqdim etmişdir.
2000-ci ildən qüvvəyə minən qətnaməyə görə GM edilmiş kompo nent lər -
dən ibarət məhsullar markirovkaya malik olmalıdır, lakin qətnamənin
yerinə yetirilməsinə nəzarət mexanizmləri hələ də mövcud deyil.

AŞ ölkələrində artıq uşaq qidası istehsalında GM edilmiş məhsulların
istifadəsinə qadağa qoyan qanun qüvvədədir, Türkiyədə isə biotəh lü kə siz -
lik haqqında qanuna xüsusi bənd daxil edilmişdir [2, s. 38, 5].

Nəzəri olaraq uşaq qidası istehsal edən  istənilən firma uşaq qidası
məhsullarının ekoloji təmiz olduğunu iddia edir. Lakin təcrübədə bu belə
deyil. Qərb istehsalçıları qablaşdırmada “GM edilmiş komponentlər daxil
deyil” göstərsələr də, ekspertiza nəticəsində təsdiq edilmişdir ki,
istehlakçılar aldadılır.

Artıq Azərbaycan bazarlarına yol tapmış və getdikcə daha geniş yayılan
GM edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının zərərli effektlərindən qorunmaq
üçün  ilk növbədə GM edilmiş məhsullar haqqında geniş məlumata malik
olmalı, nəyə pul xərclədiyimizi və hansı kompaniyanın məhsullarının daha
təhlükəsiz olduğunu bilməliyik. Bunun üçün tərkibində soya komponenti
göstərilən məhsullara qarşı istehlakçı xüsusilə ehtiyatla yanaşmalı, eyni
zamanda istehsalçı ölkəyə diqqət yetirməlidir. “Risk zonası”-na ABŞ və
Polşada istehsal edilən qidalar daxildir.

Təəssüflər olsun ki, transgen komponentlər qida məhsullarının bütün
kateqoriyalarını əhatə  edə bilər: ət məhsulları, meyvə-tərəvəz, dənli kul-
turalar, balıq, qənnadı məmulatları, soya, şirə və içkilər, un və s.

“Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” qanunda alıcıların seçim
etmək hüququnu təmin etmək məqsədilə Azərbaycanda satışa çıxarılan
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ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının etiketi üzərində həmin
məhsulların istehsalında GM edilmiş orqanizmlər və onların törə mə lə rin -
dən istifadə haqqında məlumatların göstərilməsinin vacibliyi tələbi öz
əksini tapmışdır [7]. Bu qanunla həm də alıcılara qida məhsulunun tər ki -
binə baxıb alıb-almamaq seçimi verilir.

Hazırda GM edilmiş komponentlərdən istifadə edən kompaniyaların
siyahısı [6]:

Coca-Cola (Кока-Коlа) .
Nestle-xüsusilə uşaq qidası!!!
Kelloggs-hazır səhər yeməkləri və qarğıdalı lopaları.
Heinz Foods-souslar, ketçuplar.
Unilever-uşaq qidası!!!  Mayonez, souslar. 
Hersheys-şokolad, alkoqolsuz içkilər.
McDonalds.
PepsiCola.
Danon-turşsüd məhsulları.
Cadbury-şokolad .
Similac-uşaq qidası. 
Mars-Mars, Snikers, Tviks.
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The problems on reflection of tourism-related phrase and expres-
sions in azerbaijani dictionaries

abstract: Dictionaries have had an important role for Turkish nations
since ancient times. The work on dictionary started its history with Mah-
mud Gashgari in XI century, has passed a long history and achieved its
current level. Nowadays there are dictionaries on different areas of socio-
political life, including tourism sphere.

Analyses show that there are problems how the Azerbaijan dictionaries
give words and expressions. Thus, there appear a discrepancy between the
“Orphographic dictionary” which gives the correct spelling of the word
and “Monolingual dictionary” which gives the definition of the word. Such
discrepancy must be overcome.

Key words: dictionary, orphography, monolingual dictionary, tourism
terminology 

Məlumdur ki, Azərbaycan dilçiliyinin ən çox təcrübi, əməli əhəmiyyət
daşıyan sahələrindən biri lüğətçilikdir.

Lüğətçilik türk xalqlarında çox qədim tarixə malikdir. XI əsrin böyük
bilicisi Mahmud Qaşqaridən – “türkologiyanın bahadırı”ndan başlayan
lüğət işi XIII-XIV əsrlərdə Cəmaləddin ibn Mühənna, Hinduşah Naxçıvani,
Hümman Təbrizi kimi alimlər tərəfindən, XIX əsrdə yaşamış görkəmli
şərqşünas alim Mirzə Məhəmmdəli Kazım bəy, XX əsrdə N.Nərimanov,
S.M.Qənizadə, Ü. Hacıbəyli, Q.Qarabəyov tərəfindən davam etdirilmişdir.

Azərbaycanda lüğətçilik sahəsində sistemli fəaliyyət isə ötən əsrin
ortalarından başlayır.

1940-cı illərdə H.Hüseynovun rəhbərliyi ilə hazırlanmış “Rusca-
Azərbaycanca lüğət” sonralar AMEA-nın müxbir üzvü, professor
Əliheydər Orucovun rəhbərliyi ilə təkmilləşdirilib nəşr edilmişdir.Ə. Oru-
covun rəhbərlik etdiyi qrup 1966-1987-ci illərdə 4 cildlik izahlı lüğəti də
nəşr etdirmişdir.
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Hazırda AMEA-nın həqiqi üzvü, professor Ağamusa Axundovun
layihə rəhbərliyi ilə “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”, “Azərbaycan
dilinin izahlı lüğəti”( 4 cilddə) nəşr olunub.

Lüğət üzrə aparılan işlərin vacibliyi və möhtəşəmliyi nəzərə alınaraq
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Terminalogiya
Komissiyası yaradılıb.

Komissiyanın əsasnaməsinində “elm və texnikanın, iqtisadiyyat və
mədəniyyətin ayrı-ayrı sahələri üzrə izahlı, dialektoloji, ensiklopedik, iki
və çoxcildlik terminoloji, orfoqrafik lüğətlərin hazırlanmasına elmi-
metodoloji rəhbərliyin həyata keçirilməsi və nəşrinə icazə verilməsi”
komissiyanın əsas vəzifələrindən hesab olunur.

Göründüyü kimi, ümumilikdə lüğət işinin nəzarətdə saxlanması, müx -
tə lif lüğətlərin hazırlanması və çapına məsuliyyət baxımından komissiyanı
maraqlı və məzmunlu fəaliyyət gözləyir.

Bugünkü vəziyyətə gəldikdə isə çox təəssüf ki, lüğətçilik işində
kifayyət qədər problemlər özünü göstərməkdədir. Diqqəti daha çox çəkən
məsələlərdən biri müxtəlif lüğətlərdə  sözlərin yazılışında müxtəlifliyin
özünü göstərməsidir.

Elə götürək turizmlə bağlı ən populyar söz olan “hotel” sözünü.
“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndə (Bakı-2013, səh. 293) bu söz
“hotel” kimi verilib. Fikrimcə, bu,  sözün düzgün yazılış formasıdır. Lakin
“hotel” sözü Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində (Bakı-2006, 4 cilddə)
müxtəlif yazılışlarla verilib. Belə ki, lüğətin II cildində səhifə 398-də hotel
(fr. sözü olub, mehmanxana, qonaq evi deməkdir.) sözü orfoqrafiya
lüğətindəki kimi düzgün verilir, lakin həmin lüğətin III cildində, səhifə
532-də isə otel (fr. sözü olub, mehmanxana, qonaq evi deməkdir ) kimi
yazılır. ”Hotel” sözü universitetimizdə ixtisas adı kimi də Nazirlər
Kabinetindən göndərilmiş ixtisaslar siyahısında “otel” kimi verilmişdir.
Beləliklə, “hotel” sözünün müxtəlif lüğətlərdə müxtəlif cür yazılması bu
sözün orfoqrafiyasında hərcmərcliyə gətirib çıxarır. 

Turizmlə bağlı terminlər lüğətində (Məmmədov C., Rəhimov S. Tur-
izm termin və anlayışların izahlı ensiklopedik lüğəti. Bakı, 2003) mənaca
“hotel” sözünə yaxın olan motel, botel, flotel sözləri də vardır. Bu
sözlərdən “motel” orfoqrafiya lüğətində verildiyi halda “botel” və “flotel”
sözləri verilməmişdir. Həmin sözlərdən “Azərbaycan dilinin izahlı
lüğəti”ndə ancaq “motel” sözünün mənası verilir. (ing. Avtoturistlər üçün
hər cür xidmət göstərən mehmanxana, səh. 386 )  

“Sahilə daimi pərçim edilmiş, ancaq üzmə qabiliyyətini itirmiş gəmi-
mehmanxanxana” mənasını ifadə edən ingilis sözü olan “botel”, “suda
hərəkət edən böyük, mobil, nəqliyyat mehmanxana” mənasında işlənən
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“flotel” sözü də izahlı lüğətdə öz əksini tapmır.
Son vaxtlar ali məktəblərdə imtahanın nəticələrindən narazı qalanların

şikayətlərinə baxmaq üçün Apelyasiya Komissiyası  yaradılır.
“apelyasiya” sözü tələbələrin nitqində çoxişlək sözə dönüb. Təbii ki, izahlı
lüğətdə (səh. 123, I cild) “məhkəmənin qanunu qüvvəyə minməmiş
qərarlarından yuxarı instansiyaya şikayət vermə qaydası” açıqlamasını
verən apelyasiya sözünün tələbələr tərəfindən öyrənilməsi müsbət haldır.
Lakin əsas məsələ ondadır ki, bu söz orfoqrafiya lüğətində “apelyasiya”
kimi yazıldığı halda (səh. 47), izahlı lüğətdə isə “apellyasiya” kimi verilir
(səh.123,I cild). Bu da orfoqrafiya qaydalarında vahidlik prinsipinin
pozması deməkdir.

Universitetimizin  tələbələrinin tez-tez rastlaşdıqları sözlərdən biri də
“sanatori” (sanatoriya) sözüdür. Məlum olduğu kimi, bu sözün orfoqrafiya
lügətində yazılışı “sanatori” kimi verilib (s. 583). ”Xəstələr üçün xüsusi
rejimi olan və müxtəlif müalicə üsulları tətbiq edilən istirahət və müalicə
müəssisəsi” mənasını verən bu söz izahlı lüğətdə (səh. 33, IV cild) isə
“sanatoriya” kimi yazılışını tapır.

Dilimizdə ən çox işlənən alınma sözlərdən biri də “kompüter”
sözüdür. İngilis mənşəli bu sözün izahlı lüğətdə mənası “hesablayıcı elek-
tron maşın” kimi verilir (səh.730, II cild). Həmin səhifədə sözün yazılışı
“kompyuter” kimi öz əksini tapır. Hərçənd bu sözün də orfoqrafiya
lüğətində yazılışı “kompüter”dir.

Beləliklə, sözlərin yazılışındakı müxtəliflik, lüğətlərdə vahidlik prin-
sipinin gözlənilməməsi və bütün bu məsələlərə nəzarət mexanizminin
zəifliyi yuxarıda sadaladığımız nöqsanların mövcudluğuna şərait yaradır.
Fikrimcə, müxtəlif lüğətlər üzərində çalışan mütəxəsislər “Orfoqrafiya
lüğəti”nin tələblərinə əməl etməlidirlər.

Məlumdur ki, alınma sözlər dilin inkişafını təmin edən, lüğət
ehtiyyatının zənginləşməsinə təsir göstərən mənbələrdən biridir. Son illər
elmi-texniki tərəqqinin təsiri ilə dilimizə çoxlu belə sözlər daxil olub.

Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz terminlərlə yanaşı yüzlərlə digər sözlər
də vardır ki, dildə fikrin ifadəsində onlardan istifadə olunur. Diqqəti cəlb
edən məsələlərdən biri də həmin terminlərə dilimizin imkanlarından is ti -
fa də etməklə alternativ söz və ifadələrin yaradılmasındakı astagəlim li likdir.
Fikrimcə, bu işdə digər türk dillərinin iş təcrübəsindən də istifadə etmək
olar. “Özümüzünküləşdirilmiş” söz və ifadələrə diqqətlə yanaşılmalı, al-
ternativ variantı tapılmış terminlərin işlənmə tezliyinə nəzarət olunmalıdır.
Doğrudanmı plyaj əvəzinə “çimərlik”, stoyanka əvəzinə “dayanacaq”, əsr
əvəzinə “yüzillik”, kameraxraneniya əvəzinə “saxlanc”, fortoçka əvəzinə
“nəfəslik”, otkrıtka əvəzinə “açıqca”, rajok əvəzinə “dabankeş”, svarka,
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svarşik əvəzinə “qaynaq”, “qaynaqçı” sözlərini həvəsləmi işlədirik?!
Beləliklə, dilimizdəki alınma söz və ifadələrdən, xüsusilə turizmlə bağlı

terminlərdən vətəndaşlıq hüququ qazananların, alternativ variantlarda
qəbul olunmuş və “özümüzünküləşdirilmiş” terminlərin orfoqrafiyasında
sabitləşmə aparılmalı, onların dildə işlədilmə qaydalarına qayğı və nəzarət
öz əksini tapmalıdır.
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abstract: The article examines the EU’s energy security interests and
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sources, especially on oil and natural qas, explores corresponding relations
with other interested states. She explain the role of the oil and gas sector
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Введение
Энергетическая безопасность сегодня является, одним из важных

элементов национальной безопасности государств современного
мира. Соответственно, вопросы энергетической политики неизменно
находится в центре внимания общественности, политиков, предпри-
нимателей. Как известно, к энергетической политике относится про-
блемы контроля над резким колебанием цен на энергоносители,
надежности их поставок и в более широком смысле, задача обеспече-
ния энергетической безопасности государства. Одним словом, энер-
гетика – одна из важных составляющих современной международной
жизни. 

Под энергетической безопасностью подразумевают, прежде всего,
надежность обеспечения энергоресурсами [6]. А безопасность ис-
пользования энергоресурсов для человека  выходит в приоритеты ми-
рового развития. Для развитых государств и их политических
объединений, в силу масштабов их экономики и потребления, про-
блемы обеспечение энергетической безопасности сегодня приобре-
тают особую актуальность. 

Как известно, мир составлен странами - импортерами и экспортё-
рами энергоресурсов, Более того, большинство из тех, что вынуждены
импортировать эти ресурсы, вообще не обладают их промышленными
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объемами. К таким странам можно отнести (Японию, Тайвань,
Южная Корея), или же страны чьи энергозапасы уже на грани исчер-
пания. К этим странам относятся Норвегия, Великобритания. 

Энергопотребление современного мира, при всех технологиче-
ских прорывах в сферах возобновляемого топлива, остается преиму-
щественно основанным на нефти и газе. В развитых государствах и
их региональных объединениях нефть и газ формирует главный сег-
мент энергоэкспорта, а следовательно и внешней энергозависимости.
В данной статье будет исследована энергетическая зависимость Ев-
ропейского Союза от нефти-газового сектора, а также ее общая стра-
тегия в области энергетики. 

ЕС в структуре мирового энергопотребления 
Прежде всего, обратимся к текущей структуре мирового энерго-

потребления, а также тем позициям, которую в нем занимают нефть
и газ, как главные энергоресурсы и ЕС – как крупнейший их потре-
битель.

Если вернутся лет так на 10 назад в прошлое, можно было бы вы-
делить, 3 самых высокоразвитых региона, которые были основными
потребителями нефти и газа, а именно США, Объединенная Европа
и Северо-Восточная Азия (Япония, Южная Корея, Тайвань). В настоя-
щее же время, в связи динамичным экономическим ростом в мире,
картина несколько изменилась. Существенно потребность в углево-
дородных энергоносителях у таких стран как Китай, Индия, Бразилия,
Таиланд и др. По данному показателю в середине 2000-х КНР обо-
гнала Японию, и по потреблению нефти достиг 9 %-го показателя в
мире, отставая только от США [1].

Разумеется, стратегии поставщиков и покупателей энергоносите-
лей различаются; каждый пытается совершить сделку на выгодных
для себя условиях, используя  при этом разнообразные возможности
повлиять на решение оппонента. Страны, сильно зависимые от внеш-
них энергоисточников, в целях обеспечения своей энергетической без-
опасности ищут максимально выгодных партнёров, а также стремятся
к диверсификации источников импорта. С ростом экономического раз-
вития в мире, конкуренция в между странами с каждым днем растет,
а вместе с этим растет и их энергетическая уязвимость. Это непосред-
ственно касается и самого ЕС, зависимость которого от внешних по-
ставщиков нефти и газа только увеличивается, заставляя Брюссель
формировать долгосрочную стратегию по обеспечению стабильных
поставок нефти и газа. 

По статистике ЕС импортирует более половины всей энергии, ко-
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торую она потребляет. Его зависимость от импорта особенно высока
в сырой нефти (более 90%) и природном газе (66%).  Общий объем
энерго импорта составляет более 1 млрд. € в день [3]. Только 12 стран
ЕС имеют залежи нефти, газа и угля. Поэтому рост зависимости от
внешних энергоисточников вырос на 10% к 2005 году и на 17% к 2014.
Основные поставки ориентированы крупных поставщиков ресурсов
Россию (импорт газа - 34,2%, нефти - 33,1%), Норвегию (природный
газ - 30,7%) [4]. Немаловажно отметить тот факт, что многие страны
ЕС сильно зависят  от одного поставщика, а некоторые  и вовсе в
целом  полагаются на внешние источники. Эта зависимость делает их
уязвимыми перед перебоями в поставках, будь то по причине поли-
тических или коммерческих споров или невыполнения обещанных
поставок.

Нефтегазовый сегмент в энергетической стратегии ЕС
Отмеченная сложности в долгосрочных планах по обеспечению

энергетической безопасности, стимулировали ЕС на поиск возмож-
ностей решения. В связи с этим в мае 2014 года Еврокомиссия опуб-
ликовала свою Стратегию энергетической безопасности.
Лейтмотивом документа является ставка на обеспечение максималь-
ной стабильности поставок энергоресурсов, а также возможностей
для больших запасов энергоноситей. Были обозначены меры по обес-
печению энергетической безопасности краткосрочного и долгосроч-
ного характера.  

Краткосрочные меры к зиме 2014-2015. Так называемый план по
«стрессоустойчивой»  энергетической  безопасности 38 европейских
стран ЕС включал в себя:

1. меры, необходимые при полном прекращении импорта россий-
ского газа;

2. меры, необходимые при нарушении импорта российского газа
через украинский транзитный  маршрут;

3. укрепление механизмов реагирования в  чрезвычайных ситуа-
циях  и защита стратегически важных инфраструктур;

4. модерирование спроса;
5. создание эффективно функционирующего и полностью интег-

рированного внутреннего рынка;
6. увеличение объемов производства энергии в самом ЕС;
7. дальнейшее развитие энергетических технологий;
8. диверсификацию внешних источников и связанной с этим ин-

фраструктуры;
9. улучшение координации национальных энергетических страте-
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гий, а именно создание единой системы внешней энергетической по-
литики;

10. немедленные действия по увеличению способности ЕС пре-
одолеть основные нарушения энергопоставок в течение зимы
2014/2015 [5].

Долгосрочная политика ЕС основана на так называемых целях
«20-20-20», достижение которых запланировано к 2020 году:

1. сокращение выбросов парниковых газов в странах ЕС, по мень-
шей мере, на 20% по сравнению с уровнем 1990 года;

2. обеспечение выработки 20% энергии, потребляемой в странах
ЕС, возобновляемыми источниками;

3. снижение потребления первичной электроэнергии на 20% по
сравнению с прогнозируемым уровнем за счет внедрения энергоэф-
фективных технологий [7].

Еврокомиссия призвала и другие страны последовать ее примеру
и, в случае, если это произойдет,готова принять на себя «повышенные
обязательства» сокращения выбросов на 30% к 2020 и даже на 60-80%
к 2050 году..

Осознавая спорность научных исследований о причинах климати-
ческих изменений, в документе аргументировался подход к проблеме
тем, что и без учета климатического фактора, есть все основания
последовать выбранным приоритетам новой энергетической поли-
тики. Поскольку в любом случае, ее реализация приведет к снижению
зависимости ЕС от поставок и колебаний цен на традиционные ис-
точники энергии-нефть и газ [7].

Выполнение отмеченного  увязывалось с решением ряда взаимо-
связанных проблем:

1. повышение эффективности использования энергоресурсов;
2. увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем

объеме энергопотребления;
3. повышение роли при увеличении безопасности использования

ядерной энергетики;
4. использование выгод от введения единого внутреннего энерге-

тического рынка;
5. укрепление единства стран-членов в проведении современной

энергетической политики;
6. обеспечение единого подхода стан ЕС во внешней энергетиче-

ской политике (задача взаимодействовать как единое целое с между-
народными партнерами) [6].
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Заключение
ЕС в своей внешней энергетической политике стремится к макси-

мальному уменьшению своей зависимости от внешних энергоресур-
сов. В Брюсселе понимают, что мир на стадии вступления в
длительный энергетический кризис, который носит уже не конъюнк-
турный, как ранее, а структурный характер. Причиной этому является
нехватка ресурсов, прежде всего нефтегазовых по сравнению с ростом
спроса на него, а также отсутствие технических решений для создания
альтернативной базы энергетики. Следовательно главной задачей се-
годня для ЕС является нахождение альтернативных путей замены
нефти-газового сырья, а также максимально возможное обеспечение
крепких двусторонних отношений со странами, которые являются се-
годня главными поставщиками мировых нефтегазовых энергоноси-
телей.  
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Образовательные контексты глобализации.
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Educational context of globalization.
The world to which we go to (the experience of 

philosophical analysis)

abstract: In article focus-research of a problem of development of a
modern education system and its influence on development of the countries
and the people, on development of the modern world as a whole. Influence
on development of an education system of processes of globalisation and
likening is investigated I will sink down in the modern world. It is proved,
that the modern education system which is under the influence of the west-
ern samples, negatively influences preservation and a sustainable devel-
opment of the various countries of the world. Necessity of preservation of
bases of the traditional national-focused formation is proved. The thought,
that variety of national educational models the important condition of a
sustainable development of the world as whole affirms.

Key words: formation, Outlook, globalisation, likening and West
copying, Postmodern, postmodernism, a sustainable development, variety,
national, supernational.  

                 
Поставленный вопрос с не может быть сущностно исследован вне

полотна социальных процессов и изменений, произошедших с чело-
веком и обществом за последние столетие, особенно за последние не-
сколько десятилетий и, прежде всего, в призме инверсий западной
истории, решающим образом влияющей на остальной мир. 

Глобализация и ее социальное измерение – сложный социально-
культурный феномен, характеризующий особенность современного
этапа развития человечества как единой системы. Процесс интегра-
ции стран и народов мира в единую социально-экономическую и куль-
турную общность, основанную на общей системе организации их
жизнедеятельности (общая система разделения труда, производства
и потребления материальных и духовных ценностей). В своей сущ-
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ности реализовывающая себя глобализация носит исключительно эко-
номический характер, сопряжена с решением экономических интере-
сов одних стран (западных) за счет других (стран третьего мира) и
является важным инструментом продолжения капитализации запад-
ного общества до масштабов человеческого рода. Именно в этом
смысле это процесс тиражирования западного образа жизни и мыш-
ления на иные страны и народы мира в качестве доминирующего об-
разца. 

Тем самым фиксируемые нами глобализационные процессы, охва-
тившие сегодня все сферы общественной жизни, изначально носят
исключительно западноцентристский характер, инспирированы и
реализует себя в интересах западного сообщества государств, рас-
сматривая страны и народы третьего мира и их природное и социаль-
ное богатство в качестве  социально-природного ресурса продолжения
развития западной цивилизации, на путях постиндустриального, ин-
формационного общества. При этом нельзя не заметить, что с соци-
альной точки зрения глобализация несет с собой значительные
негативные последствия и издержки в развитии человеческой куль-
туры и общества, их способности к самоорганизации и дальнейшему
развитию. Некоторые из них:

1. В еще больших масштабах реализует себя практика  потреби-
тельского, покорительского отношения к природе. Усиливается экс-
плуатация природы как ресурса для удовлетворения растущих пот реб-
ностей цивилизованного мира, провоцируя тенденции глобального
экологического кризиса, прежде всего, в странах третьего мира, не
имеющих социально-культурного иммунитета.   

2. На основе навязывания западных образцов хозяйствования раз-
рушаются традиционные формы и направления хозяйственной дея-
тельности стран и народов мира, прежде всего третьего мира,
обрекающие эти страны и народы на роль потребителей западной си-
стемы производства, на роль трудовых ресурсов для западной циви-
лизации.

3. Под воздействием западной системы разделения труда, обре-
кающей страны и народы третьего мира на роль сырьевых и трудовых
ресурсов, безработица и развивающаяся миграция ведут к массовым
разрушениям традиционных культур и систем ценностей, обрекая
миллионы людей на материальную нищету и страдания в современ-
ных условиях.

4. Будучи специально организованным западноцентристским про-
цессом экономического развития мира, глобализация усиливает рост
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поляризации богатых и бедных стран и народов мира, провоцируя
рост будущих международных конфликтов и катастроф в борьбе стран
и народов за лучшее место под солнцем.

5. Под воздействием массовой культуры, являющейся важным ме-
ханизмом распространения глобализации в мире, идет процесс мар-
гинализации, миксиризации, унификации, люмпенизации, утилита-
ризации сознания широких групп населения, ориентации их на праг-
матическое, эгоцентрическое отношение к миру и обществу. Т.е. идет
процесс духовного обнищания народов мира.

Все эти процессы невольным образом детерминируют рост числа
людей нуждающихся в социальной помощи и защите, характеризуя
глобализацию в качестве важного фактора конфликтогенности и кри-
зисности социальной жизни народов, своеобразной «фабрики по про-
изводству социальных проблем».

Глобализация выступает важным фактором дестабилизации на-
циональной безопасности государств и народов мира. Существенным
образом страдают воспроизводство, сохранение и реализация  популя-
ционного и духовно-нравственного потенциалов общества, непосред-
ственным образом входящих в сферу интересов социальной работы.
К главным обвинениям против глобализации в сфере социального
презрения в обществе можно отнести следующие:

1. Разрушение традиционных форм культуры, мировоззрения и
ценностей народов, разрыв связи времен, связи поколений, замена и
вытеснение их симулякрами (искусственными образованиями мас-
скультуры) и как следствие провокация на бездуховность, маргиналь-
ность, связанные с ними девиантные формы поведения (преступ -
ность, наркомания, проституция, пьянство,  суицидальность, разру-
шение семьи, различные виды насилия, одиночество и др.).

2. Разрушение традиционных форм хозяйствования и как следствие
рост безработицы в обществе, провокация на девиантные формы по-
ведения, находящиеся за пределами нравственности и морали (пре-
ступная деятельность, бродяжничество, наркомания, разрушение
семьи, различные формы насилия как средства выживания и др.).  

3. Разрушение традиционных форм культуры и хозяйствования, в
свою очередь, приводит к необходимости социальной мобильности в
иное социокультурное пространство (из деревни в город, из своей
страны в другую страну посредством миграции и т.д.), провоцируя
разрыв коротких социальных связей (духовное и трудовое единство
людей, разрыв семейных и кровно-родственных связей), взаимопо-
мощи, взаимоподдержки, обрекая миллионы людей на роль стран-
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ствующих маргиналов, плохо адаптирующихся в чуждой социокуль-
турной среде, пополняющих ряды безработных и, в свою очередь, от-
крытых к многочисленным формам девиации (в том числе
делинквентности), особенно в условиях  маргинализированной город-
ской среды. 

Сталкиваясь с ростом негативных социальных последствий гло-
бализации, социальная работа должна иметь четкие представления об
источнике этих следствий, т.к. только через понимание общности этих
проблем может прийти понимание общих рекомендаций помощи
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Борьба с соци-
альной девиацией и делинквентностью не может идти в отрыве от
влияния на породившие их причины. К сожалению, в части влияния
на причины социальных болезней социальная работа имеет самые
наименьшие возможности, обладая шансом лишь смягчения и воз-
можной внешней социальной поддержки на переключение жизнен-
ных сил, адаптацию в негативных условиях социальной среды. Но
социальный врач, каковым является социальный работник, обязан, как
профессионал быть со своим «больным» до конца его возможностей.  

Важнейшим «помогающим» фактором реализации западноцент-
ристского проекта глобализации, выступает обеспечивающий ее бы-
строе распространение в сознании и поведении населения мира –
фактор мировоззренческого постмодерна. Постмодерн часто связы-
вают с феноменом нового протестного мировоззрения, зародившегося
в начале-середине ХХ века как особая система ценностей, ориенти-
рованных на индивидуальность, творчество, свободу отдельной лич-
ности от общественного унифицирующего влияния.  В этом смысле
постмодерн - это своеобразная эпоха в эпохе современности, отличи-
тельным свойством которой стал конфликт новой индивидуально-ори-
ентированной системы ценностей с ценностями традиционной
культуры, ориентированной на примат общественного надиндивиду-
альным, в интересах сохранения целостности человеческого обще-
ства. Феномен этого конфликта как протестная форма культуры и был
зафиксирован в постмодернизме. 

Как мы знаем, глубинные корни постмодернизм разбросал в сфере
философии (например, в области проблемы свободы личности) и ис-
кусстве (проблема творчества, фантазии без границ, вплоть до отри-
цания индивидуальности). Постмодернизм получил распространение
и в других секторах общественной жизни – науке, образовании, по-
литике, экономике, рекламе – как феномен мировоззрения и техноло-
гия, акцентирующая внимание на симулякрах (искусственных,
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технологических образованиях, иллюзорного характера, получающих
власть над людьми, например посредством рекламы, имиджмей-
керства и др.), резоме (как принципе жизни, основанном на отсут-
ствии всякой почвы, связи, отношения с миром и самим собой, как
полное отрицание всяких связей, как чистый нигилизм, как ничто, как
чистый творческий проект). 

Постмодерн и постмодернизм как социально-философский фено-
мен, стали проявлением новой эпохи в общественной жизни народов,
в основе которой бунт личности против общества и культуры как гра-
ницах творчества личности. С этим связан и новый класс проблем в
обществе – столкновение личности с обществом, культурой, цивили-
зацией и самой собой.

Здесь мы констатируем, что постмодерн и постмодернизм яв-
ляются важнейшим дополнительным фактором распространения про-
цессов глобализации в ее западофицированной форме. Выступая в
качестве фактора, разрушающего самобытные традиционные куль-
туры прошлого, на которых основаны самобытные цивилизации на-
родов мира (Азии, Африки, Латинской Америки и др.), постмодерн
проявляясь в постмодернизме, предстает в качестве фактора микси-
ризации (смешения ценностей, образов, знаний о мире) обществен-
ного и индивидуального сознания современного человека. Ярким
показателем этого смешения выступают массовая культура и Интер-
нет, разрушающие в своей практике традиционные подходы к вери-
фикации знаний и ценностей посредством научных теорий и
экспериментов. Истинным, имеющим право на существование объ-
являются самые невероятные, связанные с личным опытом, индиви-
дуальными практиками людей, творческие феномены, носящие
бунтарский, протестный характер, отрицающие своим фактом суще-
ствования самые основы сохранения традиционной культуры и обще-
ства, как они складывались на протяжении последних столетий и
тысячелетий.      

Важнейшим следствием постмодерна и постмодернизма, наряду с
развитием идеи свободы личности, свободы творчества, невольно стало
и их  разрушающее воздействие на сознание населения, особенно мо-
лодых поколений. Неверие в традиционные социальные институты (об-
щество, государство, классическая общественно ориентированная
культура, традиционная семья) и этическая система отношений и др. –
все это не могло не повлиять на мировоззрение и интенции сознания
дестабилизирующим, разрушающим образом, провоцируя протестную
форму культуры, уводя сознание людей в мир фантомов, симулякров
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(искусственных образований), мир иллюзорных образов, заменяющих
реальность. Индивидуализация общества сыграла с этим обществом
злую шутку деконструкции сознания, следствие которой не могли не
проявиться в многочисленных молодежных устремлениях в ирреаль-
ный мир (наркомания, суицид, мистицизм и др.). 

Невольным образом постмодерн в сознании совпал с потреб-
ностью глобализирующегося общества в новом, особом типе лично-
сти, лишенной внутренних принципов традиционного характера.
Вследствие становления мировой сетевой структуры общественной
организации труда, в обществе резко выросла потребность в мобиль-
ной, быстро адаптирующейся рабочей силе. Строительным материа-
лом этой новой производительной силы глобального мира выступил
человек постмодерна, наиболее цельно описываемый понятием би-
фуркационного человека, который сегодня во все большей степени
становится главным объектом социальной работы.    

Это человек, чье сознание находится в единстве и борьбе несколь-
ких, противоположных тенденций развития. Это в принципе человек
пограничного сознания, но сознания, наполненного знанием, однако
различным по направленности знанием. Это человек, чье сознание и
поведение можно было бы назвать в высшей степени нестабильным
и неопределенным, с точки зрения будущих путей его развития, как
личности, находящейся на перепутье, в состоянии ментального кри-
зиса. В этом состоянии личность и целые социальные группы (напри-
мер, профессиональные, с профессиональной точки зрения), и целые
поколения (например, с мировоззренческой точки зрения), и даже
целые народы (например, также с мировоззренческой точки зрения),
оказываются в состоянии крайней степени нестабильности определе-
ния своего будущего. В этом состоянии такие люди, социальные
группы, поколения и народы оказываются в наибольшей степени
уязвимы с точки зрения внешнего воздействия на них, способного
столкнуть их с точки условного равновесия и направить по пути про-
детерминированному внешним образом. 

Бифуркационным человеком в наибольшей степени можно назвать
сегодня основную часть населения, подвигаемого к этому состоянию
посредством несравненно более быстрых, чем способен осмыслить
человек, процессов изменения социально-культурной среды его су-
ществования. Миллионы людей попадают в ситуацию бифуркацион-
ных личностей. В наибольшей степени этому способствуют процессы
экономической глобализации мира, в которых бифуркационный чело-
век может рассматриваться как наиболее удобный и востребуемый по
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своим качествам человеческий строительный материал новой соци-
ально-культурной формы жизни народов.  Более того, таким же би-
фуркационным должен становиться и новый тип управленца во все
более нестабильном обществе. 

Бифуркационный человек как массовый тип личности эпохи гло-
бализации несет в себе особые формы реакций на быстро меняю-
щуюся социальную среду. Главными реакциями этого типа на
невписываемость в растущие требования новой глобальной среды, с
учетом механизмов вытесненного, являются следующие:

1. Повышенная агрессивность, склонность к протестной форме
самозащиты, повышенная конфликтность в отношениях с другими
людьми и общественным окружением в целом (феномен протестного
социального насилия, повышенная агрессивность, конфликтность).

2. Повышенная аутоагрессивность, самобичевание, самоедство,
развитие комплексов неполноценности, неверие в собственные силы,
фрустрации и др.

Отсутствие в сознании сдерживающих разрушение личности цен-
ностей и установок, которые давала традиционная этическая культура,
и отсутствие эмпатийной, близкой, помогающей среды жизни - важ-
ные факторы, влияющие на социально-психологическое самочувствие
и отношения таких людей с окружением и обществом в целом. В
обоих случаях мы можем видеть предпосылки для многочисленных
форм девиантного поведения (протестного или конформистского ха-
рактера – все равно). 

Именно эти проявления и становятся сегодня доминирующими
следствиями тех конкретных скрытых пружин социальной нереали-
зованности, обездоленности и незащищенности человека в обществе
эпохи глобализации и постмодерна, в обществе больших городов и
все более абстрактного характера отношений людей, объединяемых
лишь посредством симулякровой (искусственно сконструированной)
массовой культуры, способной рассыпаться под самым незначитель-
ным ударом негативной реальности.   

Под влиянием унифицирующего воздействия запада Мир стано-
вится все менее стабильным и непредсказуемым на путях своего даль-
нейшего развития. С философско-синергетической точки зрения он
становится все более нестабильным и бифуркационным, то есть, его
наличное состояние все более начинает подчиняться законам случай-
ности, малой флуктуации, малого воздействия, способных привести
мировую систему к необратимому социальному хаосу, когда уже на-
личный традиционный сдерживающий цивилизационный и культур-
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ный потенциал народов и государств мира будет неэффективен для
упорядоченного решения встающих проблем, поскольку будет к этому
времени уже достаточно размыт. Университетское образование имеет
к этому самое прямое отношение.

В своих предыдущих работах мы уже исследовали этот вопрос (1).
В ситуации нестабильности и непредсказуемости путей дальнейшего
развития формирующейся глобальной системы любой из кризисов,
связанных с деформациями базовых потенциалов всякого общества,
способен сыграть решающую роль в их будущей судьбе. Как мы уже
отмечали, мировоззренческий фактор, заключенный в ряде потенциа-
лов национальной безопасности, становится решающим. Связанное
с ним образование и воспитание, лежащее в основе социализации
личности как гражданина страны, в том числе и университетское об-
разование, в этом смысле становятся важнейшим фактором сохране-
ния и развития культурной и цивилизационной идентичности стран
и народов современного нам мира. 

Сфера сознания, сфера мировоззрения, в ситуации нестабильных
общественных отношений становятся факторами жизнестойкости об-
ществ. Центральная роль в вопросе безопасности народов, без-
условно, принадлежит институтам воспитания и образования в
детстве и юности. Современные дети, молодежь отражают, повторяют
и воспроизводят в себе общую атмосферу становящейся глобальной
потребительской цивилизации, устремленной к индивидуальному ус-
пеху, культу телесного над духовным. В атмосфере экономической
глобализации и общества потребления, они во все большей степени
становятся жертвами победы технологизма и инструментализма над
гуманитарностью и духовностью. 

Как наиболее сензитивная  часть общества они копируют миро-
воззренческую атмосферу глобального общества, становясь плацдар-
мом будущности народов в общечеловеческой истории. В этом смысле
у современного института образования и воспитания, в том числе уни-
верситетского образования и воспитания, и не только российского об-
щества, появились серьезные вызовы внутреннего и внешнего
характера. С одной стороны оно не может  не быть образованием, на-
циональным, не может не работать на сохранение социально-культур-
ной идентичности и сплоченности своего родного общества, с другой
стороны оно не может не быть образованием глобализационным и го-
товить молодых людей к жизни в большом, глобальном  обществе, а
значит невольно становится трамплином для перехода молодых людей
в наднациональные широты своей будущей социально-культурной
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реализованности и состоятельности.    
В этом вопросе, в вопросе каким быть нашему отечественному

воспитанию и образованию, мы сосредоточимся на университетской
и средне профессиональной форме (колледжи) или факторе образо-
вания и воспитания, и в целом социализации молодых людей к жизни
в большом обществе. Наша позиция здесь заключается в следующем:

1. Ситуация глобализации, понимаемая как распространение об-
щества массового потребления и массового производства, на основе
западной системы ценностей и западных образцов организации об-
щественной жизнедеятельности народов, есть западноцентристкий
феномен, в основе которого фактор превращенной формы капитала,
живущей по своим внутренним, над и вне общественным националь-
ным, культурным законам.

2. Развиваемая и распространяемая западом в мире система про-
фессиональной подготовки населения является одним из инструмен-
тов реализации глобализации, в ее западофикационной форме
общества массового производства и массового потребления и, в ко-
нечном счете, является модусом, важнейшим свойствами превращен-
ной формы капитала, устремленного к общемировой западной форме
организации дальнейшей жизни народов.  

3. А именно, например, двуступенчатый процесс высшего обра-
зования является фактором дифференцированной подготовки массо-
вой исполнительской рабочей силы на уровне инструментального,
узкомыслящего специалиста, на примере бакалавра, прежде всего.
Глобальному западофицированному массовому производству необхо-
дима ускоренно подготовленная за 2-3 года исполнительная, вышко-
ленная, рабочая сила, солидарная с ценностями общества массового
производства и потребления и способная на высокий уровень мобиль-
ности по законам развития международного разделения труда и про-
изводства.

4. Эта готовящаяся по западным образцам в университетах и кол-
леджах массовая рабочая сила, изначально должна рассматриваться
как подготовленная профессиональная сила, лояльная ценностям эко-
номической глобализации, прежде всего за счет ценностей общества
потребления, высокого массового потребления и материального бла-
гополучия как главной ценности человека и общества в его западной
либерально-потребительской форме и должна носить утилитарный,
потребительский характер.    

5. Эта готовящаяся в университетах и колледжах массовая рабочая
сила должна быть наднациональна и быть приверженной ценностям
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глобального, но не национального общества, глобальной, но не на-
циональной культуры (читай западной либерально-потребительской
культуре), что и реализуется в форме либерально-демократической
системы образования и воспитания в современной, рожденной на за-
паде  глобальной модели двуступенчатого образования молодых по-
колений.

В процессы эти втянуты сегодня многие страны мира, консолиди-
рованные своими экономическими и политическими связями с западом.
Все это, естественным образом ставит сегодня перед современными
университетами и колледжами, в том числе и российскими,  следующие
основные и важнейшие дилеммы выбора своей ответственной нацио-
нальной миссии, в форме уже реально существующего дуализма: слу-
жить национальной или наднациональной системе интересов,
ценностей, целей и задач общественного развития.

В этой ситуации все национальные университеты и колледжи, при-
нявшие принципы западной двухуровневой системы образования, в том
числе и российские, оказались в своеобразной ситуации буриданового
осла. Переход на западные образцы организации учебного процесса,
делает их трамплином, гигантским интеллектуально-профессиональ-
ным насосом по перекачке огромного профессионального, интеллекту-
ального ресурса из незападных стран в наднациональные, контро -
лируемые западным капиталом и западной цивилизацией  системы ор-
ганизации массового производства и потребления. Они становятся важ-
ным условием содействия массовой трудовой миграции наиболее
профессиональных и мобильных профессиональных кадров из стран
незападных, стран третьего мира в развитые страны запада и созданные
ими наднациональные центры производства и потребления. 

Тем самым национальное университетское образование и образо-
вание в колледжах отрывается от хозяйственно-экономических тради-
ций своих стран, от национальной экономической и культурной почвы
и становится фактором поддержки наднациональных форм экономи-
ческой организации жизни народов, организуемых, испытывающими
дефицит в  интеллектуальных трудовых ресурсах странами запада и
его капитала. В конечном итоге, перекачка квалифицированной рабо-
чей силы, «серого вещества», становится формой дополнительной экс-
плуатации западным капиталом и бизнесом незападных стран,
рассматриваемых в качестве дополнительных ресурсов рабочей силы.
В этом процессе интеллектуальное («серое вещество») не может не
рассматриваться в качестве важнейшего фактора влияющего не только
на актуальную национальную безопасность стран и народов не запад-
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ного мира, но и важным фактором снижения экономической и поли-
тической состоятельности этих стран и народов в будущем мире.     

С другой стороны национальное университетское образование и
образование в колледжах может остаться приверженным националь-
ным, отечественным традициям организации образовательного про-
цесса, сохранить накопленный опыт подготовки специалистов,
восприняв некоторые из адекватных для отечественной системы об-
разования новшеств содержания и организации учебного процесса,
присущих западной системе образования, претендующей на между-
народный, глобальный, законодательный статус. Это особенно акту-
ально для России, обладающей существенным и оригинальным
опытом и потенциалом широкого и достаточно качественного школь-
ного и университетского образования. России есть, что сохранять в
системе образования и есть что предложить миру в качестве путей ка-
чественной подготовки школьников и студентов и аспирантов. Но, к
сожалению, потенциалы эти с ходом образовательных реформ послед-
него десятилетия существенно снизились.   

Чрезмерная профилизация и специализация школ и классов, уско-
ренное и нередко бездумное распространение системы тестирования,
и информатизация, введение ЕГЭ, основанного на «знательности»
(возгонки души в интеллект, по определению Ф.Ницше), но не на до-
полнительности знаний и умений мыслить, в том числе в вопросах
жизненных целей и ценностей (мировоззренческих вопросах), с не-
избежностью приводят к перекосам в подготовки выпускников, утрате
ею целостности, формировании их потребительского отношения к
миру. Все это будет иметь и уже имеет свои негативные социальные
последствия, в равной мере ударяющие по всему обществу, его жиз-
неспособности и перспективной устойчивости в развитии, и не важно
западное это общество или восточное. 

Аналогичные процессы мы наблюдаем на всем постсоветском
пространстве и в бывших странах Восточной Европы. Подготавли-
ваемая в школах и университетах восточно-европейских стран моло-
дежь сотнями тысяч выезжает в страны запада, в целях устройства
своей личной жизни, ища плацдармы для своей самореализации, бро-
сая родину на произвол судьбы, сгорая своим трудовым ресурсом в
горниле экономической машины западного мира. С сожалением и во
все большей степени мы видим подтверждение широко распростра-
ненной идеи «родина – там, где больше платят». Таковы, в общих чер-
тах, плоды этого процесса не только в Европе, но и для незападных
стран мира в целом, являющихся природно-человеческим ресурсом
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мирового экономического производства и потребления, созданного за-
падной цивилизацией. И во всем этом мы участники, но зачастую
участники на уровне природного и человеческого сырья. Несколько
горько все это осознавать, не так ли? 

Но запад, то же страдает, утрачивая присущие ему традиции клас-
сического, широкого и глубокого образования и школьного и универ-
ситетского, разрушения традиционной духовной культуры. Да именно
так, например, сегодня, мы не можем не видеть, что уклон развития
университетов, это уклон прикладных университетов, университетов
способных производить прикладную, хорошо заточенную на выпол-
нение инструментальных обязанностей образованную определенным
образом рабочую силу. Университеты становятся придатками практи-
ческих целей и только практических целей производства и бизнеса.
Они становятся фабриками производства квалифицированной узко
специализированной и мобильной рабочей силы. Противоположные
тенденции ослабевают. Но противоположные тенденции-это про-
изводство оригинально мыслящей широко (не узко) образованной
творческой (не инструментальной) деятельностной (не потребитель-
ской), общественно и морально ориентированной (не эгоистической)
молодежи. А без этого типа возможно ли развитие производства и ре-
шение проблем человека в обществе? Вряд ли. К тому же именно этот
тип является основой для формирования базовых, фундаментальных
основ развития ответственной и творческой личности в обществе. 

Не в утрате ли этого типа человека заключена истинная причина
обращения запада сегодня к человеческим и интеллектуальным ре-
сурсам не западного мира, способным поддержать слабеющие при-
родные и социокультурные силы самого запада на путях достижения
поставленных целей- целей своего устойчивого развития по избран-
ному пути роста массового производства и потребления. Но может ли
массовое производство и потребление быть целью общественного раз-
вития, без развития морали и нравственности, без сохранения и устой-
чивого развития всех народов, цивилизаций, культур и языков,
присущих человечеству? Вопрос риторический не правда ли? И что
это так мы видим сегодня по той противоречивой атмосфере регули-
руемого не до конца мира общественных и национальных движений,
в том числе фундаменталистских, протестных, оригинальным обра-
зом охватывающих различные страны мира. Эта противоречивость
тем сильнее, чем сильнее назревающие контрасты богатства и бедно-
сти, занятости и безработицы, потребительства и творческого созида-
ния, традиций постмодерна.       
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Все это необычным образом находит свое отражение в сфере об-
щественного образования. Здесь также проходит линия противостоя-
ния и противоборства противоположных тенденций за будущее
народов и мира. Это противоборство находит свое проявление и в про-
тиворечии национального и наднационального, глобального и локаль-
ного. Как мы можем видеть, дуализм национального и
наднационального высшего и средне профессионального образования
различ- ных стран мира, в отраженном виде является проявлением
другого более фундаментального дуализма общества потребления и
общества спасения, свойственного глобальной экономической циви-
лизации. 

Между тем, это национальное образование, в том числе и россий-
ское, действительно могло бы сохранить в себе традиционную отече-
ственную систему подготовки специалиста, где они традиционно
сильны, в фундаментальной подготовке специалитета, деятельности
аспирантуры и докторантуры. Оно могло бы сохранить традиционную
систему требований к приему и выпуску специалиста из учреждения,
систему промежуточной проверки качества знаний и многое другое. 

Несомненно, это способствовало бы процессам самоорганизации
нашего образования на путях его реформирования содержательным
образом и в значительной степени повлияло бы на реализацию прин-
ципов национальной безопасности, которые должны занять в нашей
системе образования гораздо большую роль, чем мы до сих пор при-
выкли это считать. Конечно же, если мы понимаем ту фатальную взаи-
мосвязь, что имеется между содержанием и характером образования
и вопросами национальной безопасности и перспективами госу-
дарств, народов и культур на мировой арене.

Наверное, можно выделить и другие тенденции. Но даже этого до-
статочно для постановки философского диагноза  нынешнего состоя-
ния отечественного высшего и среднего специального образования,
как во многом кризисного, все более хаотического, переходного и не
предсказуемого в своих последствиях для общества и страны. Здесь,
прежде всего  продолжающее нарастать его внутреннее разобщение,
увеличение дистанций с собственной культурной традицией, тради-
цией хозяйствования и традицией образования, и более всего с собст-
венными целями национальной безопасности. Но нет худа без добра.
Осуществленный опыт западофикации нашего университетского и
средне профессионального образования позволяет четче понять, что
мы приобретаем и, что мы теряем, уточнить начальные цели и, пути
и формы задуманной и проводимой реформы нашего высшего обра-
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зования, в контексте глобализации и проблем национальной безопас-
ности страны и общества. Хорошо, что этот опыт есть. Хуже если бы
его не было.

Полученный опыт на путях реализации болонского процесса поз-
воляет российскому обществу и государству лучше понять внутрен-
нюю систему образования на западе. Понять, в том числе и ее
глубинные цели, связанные с общим контекстом развития западного
общества, как процесс обретения им более высоких статусов и пер-
спектив в предстоящей истории. Понять и как процесс западофикации
и как процесс интенсификации развития в форме массового общества
производства и массового общества потребления. Конечно, мы на
этом пути немало потеряли, но столь же очевидно, что немало и при-
обрели, многое начинаем понимать, избавляясь от ложных представ-
лений и даже иллюзий в своем очередном витке западничанья, на
путях истории нашего общества и страны. 

Наверное, с диалектической точки зрения, все более назревает пе-
риод некоторых переосмыслений происходящего с нашим образова-
нием, прежде всего по причине тех переосмыслений места и роли
России в современном мире, что произошли в нашей политике, эко-
номике, культуре, за последнее десятилетие. Но, наверное, и то, что,
это самосознание всегда запаздывает, ибо для него необходим какой-
то начальный опыт, оно всегда следует за каким-нибудь уже осуществ-
ленным путем развития. 

По нашему убеждению, Россия стоит на пороге образовательного
кризиса, но и на пороге связанного с ним критического переосмысле-
ния  совершаемых реформ в образовании. Этот период дает хорошие
шансы диалектически взвешенному взгляду на все наши предше-
ствующие опыты либерализации и западничанья в подготовки спе-
циалистов. Главной миссией высшего и среднего специального
образования, все же должна быть миссия их национальной привер-
женности и развития своего общества, своей страны и своего госу-
дарства. По-видимому, эпоха национальных границ, пока един-
ственный фактор сохранения стран и народов, да собственно и всего
мира в форме социального порядка и стабильности. В этом смысле
глобализация если и должна иметь место в будущем, то место это
должно быть диалектически адекватным этой форме реальности.

В исследуемой теме есть и еще одна грань национальной безопас-
ности. Она заключается в том, что и сами западные страны, в суще-
ственной степени становятся заложниками расширяющегося влияния
западной же модели организации образования и ее содержания на не
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западный мир. Влияние болонского процесса на не западное образо-
вательное пространство, безусловно, ведет к фрактальному повторе-
ние (тиражированию) этой модели не западными странами. Это
повторение, копирование, формирует ситуацию принципиальной
идентичности образовательных моделей разных стран и народов
мира. Несомненно, что приобретая общую формообразующую основу
деятельности, национальные образовательные модели становятся по-
нятнее друг другу, создают возможности для обмена и мобильности
студентов и преподавателей, то есть становятся важным фактором
взаимопонимания и развития в рамках общего образовательного про-
странства мира. 

Но в том-то и дело, что эти позитивные последствия кратковре-
менны, и, несомненно, противоречивы по своему характеру. Оборот-
ной стороной этих процессов в перспективе становятся унификация,
и падение качества образования, особенно фундаментального, являю-
щегося базисом научного и технического творчества в области прак-
тических сфер. Это связано и с известным бездумным копированием,
западничаньем и с известной увлеченностью современного образова-
ния развитием направлений связанных с профессиональными нишами
коротких денег, тогда как фундаментальное образование становится
все менее востребованным у молодежи. Если сформулировать воз-
можные, связанные с этим прогнозы развития наукоемких и креатив-
ных отраслей экономики, то картина весьма неблагоприятная. 

Известные научные центры мира, подобные силиконовой долине
в США, со временем могут попасть в ситуацию ничем не обеспечен-
ных воздушных шаров, не имеющих в своем базисе необходимого
квалифицированного должным образом подготовленного специали-
ста. В пользу этого говорит доминирующая тенденция силиконовой
долины, в прочем как и любого другого центрах науки и инноваций в
западном мире. Эти центры в значительной степени основаны на ин-
тернациональном интеллекте, «сером веществе» подготовленном не
на Западе, но в странах бывшего СССР, Китае, Индии, Турции,
третьего мира. Развитие за счет интеллектуального ресурса мира, как
принцип западной системы организации труда и производства, ру-
шится под влиянием самой этой системы, которая распространяясь в
мире через образовательные модели, заточенные на потребление, раз-
рушает сама себя. 

Все это, демонстрирует идущий на наших глазах естественно-ис-
торический процесс развития одной из общечеловеческих подсистем,
ставшей волею развития человечества доминирующей на этапах со-
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временной истории. Но это доминирование, во все большей степени
приходит к своей диалектической противоположности, как и для вся-
кого иного частно-человеческого образования мировой истории, как
мы ее знаем. В пользу этого говорят, в том числе, и взращенные под
влиянием и обучением у запада новые мировые центры науки, тех-
ники и бизнеса, представленные Китаем, Индией, Бразилией и др. Их
развитие во многом основано на влияниях и экономических влива-
ниях запада, но с сохранением своей собственной национальной куль-
туры, традиций и видения развития в мире. 

Таким образом, мы являемся свидетели зарождающегося кон-
фликта между западноевропейской и восточной осями мировой исто-
рии, диалектически созревавшего под влиянием запада все
предыдущие столетия его мировой экспансии на не западный мир на-
родов. Такова диалектика этого процесса. Западофикация постепенно,
но верно становится причиной не западных сценариев мировой исто-
рии, частью которых является и Россия.   

Поэтому России так важно сохранить в этих процессах свой им-
мунитет и свою собственную оригинальную систему образования и
науки, являющуюся важным элементов национальной безопасности,
устойчивого развития мира в целом, на путях его диалектической ис-
тории и исторического продления этих народов в перспективной ми-
ровой истории. 
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analysis of the securities market

abstract: Financial crisis and political prosses that don’t lose their rel-
evance the past years have a great influence on financial markets. As it is
konwn the part of goverment debt consists of securities. The volatility of
financial markets also affects the volume of securities in the goverment
debt. In this paper we analyze how the volume of goverment securities of
Russian Federation changes in the total goverment debt during past ten
years. Also reviewed the role of bond markets in the economy, how it’s
been formed and the main instruments of this market.

Key words: securities, bonds, financial markets, goverment debt, gov-
erment securities, credit risk rating

Son zamanlar olduqca aktual olan maliyyə böhranı mövzusu, eyni za-
manda böhranla paralel müzakirə olunan bir sıra siyasi məsələlər
iqtisadiyyatın, demək olar ki, bütün sahələrinə öz təsirini göstərir. İqtisadi
proseslər bir biri ilə əlaqəli olduğu üçün, zəncirvari olaraq, bu dəyişikliklər
həm mikro, həm də makro səviyyədə özünü biruzə verir. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, sahələr arasındakı asılılıqların dərəcəsi artdıqca iqtisadi
mühitin, o cümlədən maliyyə bazarlarının həssaslığı artır. Baş verən hər
hansı bir hadisə qısa zaman içində maliyyə bazarında da öz əksini tapır.
Aydın məsələdir ki, müasir dövrdə hər bir dövlət maliyyə bazarındakı stabil
vəziyyətini qoruyub saxlamağa çalışır. Bunun üçün də bir sıra vasitələrdən
istifadə olunur.

İlk qiymətli kağızların meydana gəlməsi feodalizm dövrünə təsadüf
edir. XVII – XVIII əsrlərdə qiymətli kağızlar sərbəst maliyyə ehtiyatlarını
cəlb etmək üçün dövlətin istifadə etdiyi əsas alternativ alətlərə çevrildi.
Onların yaranmasının əsas səbəbi getdikcə artan dövlət xərclərini qarşı la -
maq üçün vəsaitin axtarılması idi. Buna görə də ilkin olaraq məhz elə borc
öh dəlikləri formasında dövlət qiymətli kağızları yarandı. İlkin qiymətli
kağız ların yaranması bu kağızların alınıb satılması baş tuta biləcək bazar -
la rın da yaradılmasına zəmin yaratdı. Birinci qiymətli kağızlar bazarı elə
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həmin vaxt Qərbi Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində formalaşmağa baş -
ladı. Zaman keçdikcə qiymətli kağızların əhəmiyyəti və onların oyna dığı
rol artmaqda davam edir, yeni yeni forma və novləri meydana çıxır.

Aydın məsələdir ki, hər sferada olduğu kimi iqtisadiyyatın da heç də
bütün sahələri eyni dərəcədə inkişaf edə bilmir. Bəzi sahələrdə maliyyə
vəsaiti çatışmadığı halda, bəzi sahələrdə maliyyə vəsaitinin artıqlığı
müşahidə olunur. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün sadə çıxış yolu
tapılıb – artıq olan maliyyə ehtiyatını bazara çıxardıb satmaq. Bununla da
artıq vəsaiti olan subyekt gəlir, vəsaiti olmayan isə vəsait əldə etmiş olur.
Bu proses maliyyə bazarının formalaşmasına səbəb olur. 

Hər bir ölkənin maliyyə bazarı pul və kapital bazarı olmaqla iki yerə
bölünür. Bu bölgü dövriyyə və əsas kapitala xidmət göstərən maliyyə
vəsaitinin dövr etmə xarakterinə görə aparılır. Pul bazarında qısamüddətli
(1ilə qədər) ssudaların hərəkətini təmin edən vəsaitlər, kapital bazarında
isə uzunmüddətli yığımların hərəkətini təmin edən vəsaitlər dövr edir. Fond
bazarı həm pul, həm də kapital bazarlarında xidmət göstərir. Fond bazarı
spesifik məhsul – qiymətli kağızların alınıb satıldığı bazardır.

Qeyd etdiyimiz kimi, fond bazarının obyekti qiymətli kağızlardır.
Qiymətli kağızlar öz növbəsində, əsas və törəmə olmaqla iki böyük qrupa
bölünür. Əsas qiymətli kağızın arxasında hər hansı bir aktivin (əmtəə,
mülkiyyət, müxtəlif növ təbii ethiyat və s.) mülkiyyət hüququ durur.
Törəmə qiymətli kağız – baza aktivin qiymətinin dəyişməsi ilə əlaqədar
olaraq meydana çıxan mülkiyyət hüququnun (öhdəliyinin) ifadəsinin
sənədsiz formasıdır. Bunlara fyuçers müqavilələri və sərbəst dövriyyədə
olan opsionlar aid edilir. 

Qiymətli kağızlar maliyyə ehtiyatlarının dövriyyəsinin yalnız bir
hissəsini təmin edir. Real olaraq bu kağızların heç bir dəyəri yoxdur. Adi
pul əskinazı kimi bu kağızların da dəyəri onların əsasında duran aktivlərlə
təyin olunur. Qiymətli kağızları almaq, satmaq, girov qoymaq, yığım kimi
saxlamaq, vəsiət etmək, hədiyyə etmək, dəyişmək olar. Qiymətli kağızlar
pulun bir sıra funksiyalarını yerinə yetirsə də pul kimi ümumi qəbul olunan
ekvivalent kimi istifadə edilə bilmir. 

Müasir maliyyə bazarlarında qiymətli kağızların rolunun güclən mə -
sinin bəzi səbəblərini sadalaya bilərik:

● qiymətli kağızların emissiyası cəlb olunan ehtiyatların dəyərinin
ucuz laşmasına səbəb olur

● qiymətli kağızlar investorlar üçün maliyyə vəsaitlərinin yerləş di ril -
məsində rahatlığı təmin edir

● qiymətli kağız dövriyyədə olmayan aktivlərin dövr edə bilən aktiv -
lə rə transformasiya etməsinə kömək edir.
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Qeyd etdiyimiz kimi, fond bazarının obyekti qiymətli kağızlardır.
Qiymətli kağızlar öz növbəsində, əsas və törəmə olmaqla iki böyük qrupa
bölünür. Əsas qiymətli kağızın arxasında hər hansı bir aktivin (əmtəə,
mülkiyyət, müxtəlif növ təbii ethiyat və s.) mülkiyyət hüququ durur.
Törəmə qiymətli kağız – baza aktivin qiymətinin dəyişməsi ilə əlaqədar
olaraq meydana çıxan mülkiyyət hüququnun (öhdəliyinin) ifadəsinin
sənədsiz formasıdır. Bunlara fyuçers müqavilələri və sərbəst dövriyyədə
olan opsionlar aid edilir. 

Sahibkar, əgər maliyyə çatışmazlığı problemi ilə qarşılaşarsa, ya kredit
götürməli, ya da qiymətli kağız emissiya etməlidir. Aydındır ki, qiymətli
kağız emissiyası daha az xərcə başa gəlməklə daha çox gəlir gətirmiş ola-
caq. Belə ki, investor və sahibkar arasında əlaqələndirici bənd rolunu oy-
nayan bank saxladığı depozit və verdiyi kredit faizləri arasındakı fərqi
xidmət haqqı kimi özünə saxlayır. Lakin, sahibkar qiymətli kağız buraxarsa
investorlarla birbaşa əlaqə saxlaya bilər və qiymətli kağız üzrə ödəyəcəyi
faiz dərəcəsi kredit üzrə faiz dərəcəsindən aşağı olar. Bu prosesə investor
tərəfdən də baxdıqda görmək olar ki, qiymətli kağızlara yatırılmış vəsait
bank depozitinə qoyulmuş vəsaitdən daha likvid və gəlirlidir. Məlumdur
ki, bank depozitləri müəyyən müqavilə şərtləri daxilində rəsmiləşir.
Zamanından öncə götürmək istədiyi depozit üzrə investor heç bir əlavə
gəlir əldə edə bilməyəcək. Lakin lazım gələrsə qiymətli kağızını ikinci
bazarda satıb öz vəsaitini artıqlaması ilə geriyə qaytara bilər.

Effektiv işləyən fond bazarı makro iqtisadiyyatda olduqca vacib
funksiyanı yerinə yetirir, investisiya ehtiyatlarının düzgün bölünməsi, onun
daha gəlirli və perspektivli sahələrə yönləndirilməsini təmin edir. Qiymətli
kağız bazarı yığımları investisiyaya çevirən vasitələrdən biridir. Qiymətli
kağızları bir sıra xüsusiyyətlərinə görə təsnifləşdirmək olar:

● emitentə görə (dövlət, şəxsi və qarışıq)
● mühafizə səviyyəsinə görə (yüksək və aşağı səviyyəli)
● buraxılma formasına görə (sənədli və sənədsiz)
● müddətinə görə (müddətli və müddətsiz)
● formasına görə (adlı və adsız)
● verdiyi hüquqlara görə (əmlak hüququ verən, idarəetmə hüququ

verən və kreditləşdirmə hüququ verən)
● dövriyyə ərazisinə görə (bələdiyyə, dövlət, xarici və s.)
● gəlir gətirmə formasına görə (daimi və nöqtəvi)
● dəyişdirilmə bacarığına görə (dönərli və dönərli olmayan)
● Qiymətli kağızların keyfiyyəti verilən qiymətli kağızın əsasında

duran hüquqların yerinə yetirilmə dərəcəsi və ya onun istehlak dəyəridir.
Qiymətli kağızların keyfiyyət xüsusiyyətləri likvidlik, gəlirlilik və risk
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dərəcələri ilə təyin eidlir. Ümumiyyətlə, risk dedikdə, gözlənilən nəticədən
müəyyən kənarlaşmaların (mənfi istiqamətdə) olması başa düşülür.
Qiymətli kağızlarla aparılan hər bir əməliyyatın özünəməxsus risk
səviyyəsi var. Qiymətli kağızların riski zaman faktoru, infilyasiya, qanun-
vericiliyin dəyişdirilməsi, hərbi münaqişələrin meydana çıxması və s. kimi
faktorlardan asılıdır.

Dövlət qiymətli kağızlarının emissiyasının məqsədinə görə aşağıdakı
növləri var:

● borc qiymətli kağızları-dövlət büdcəsində daimi olaraq müşahidə ol-
unan kəsri aradan qaldırmaq üçün

● dövlət büdcəsindəki müvəqqəti kəsri aradan qaldırmaq üçün olan
qiymətli kağızlar

● məqsədli istiqrazlar – konkret layihələrin realizasiyasını maliyyə ləş -
dirmək üçün

● müəssisə və təşkilatların dövlətə olan borcunu örtmək üçün buraxılan
qiymətli kağızlar

● digər dövlət qiymətli kağızları üzrə olan borcları ödəmək üçün
buraxılan qiymətli kağızlar  

Dövlət borcu daxili və xarici olmaqla iki hissəyə bölünür. Daxili borc
dövlətin qiymətli kağızlarının alıcıları olan vətəndaş, firma və təşkilatlar
qarşısındakı öhdəliklərin cəmidir. Tərifə əsaslanaraq demək olr ki, dövlətin
daxili borcunun böyük bir hissəsini onu ölkə ərazisində realizə etdiyi
qiymətli kağızları təşkil edir. Xarici borcun da müəyyən bir hissəsini
qiymətli kağızlar təşkil etsə də, xarici borc daha çox müxtəlif beynəlxalq
təşkilatlardan alınan kreditlər hesabına formalaşır. Dövlətin qiymətli
kağızıının beynəlxalq fond birjalarında satışa çıxarılmasında əsas fikir
verilməli olan məqamlardan biri də kredit reytinqinin investisiya
səviyyəsində olmasıdır. Hər bir dövlət üçün kredit reytinqi səviyyəsini
beynəlxalq kredit reytinqi agentlikləri olan Standart&Poor’s, Fitch’s və
Moody’s təyin edir. Bu təşkilatlar beynəlxalq kapital bazarının
əvəzolunmaz tərkib hissəsinə çevriliblər. Onlar bazar iştirakçılarını maliyyə
bazarlarının şəffaf lığını və inteqrasiya səviyyəsini yüksəldən kredit
reytinqləri, bu sahədə aparılan tədqiqatlar, analitik materiallar və proqram
həlləri ilə təmin edir. Kredit reytinqləri şərti işarələrdə  bir birindən
fərqlənsələr də, ümumi götürdükdə iki böyük sinfə bölünür:

● investisiya sinfi
● spekulyativ sinif.
Aydındır ki, spekulyativ sinfə aşağı reytinq dərəcələri daxil edilir.

Nümunə kimi bu təşkilatların Azərbaycandakı investisiya məkanını
qiymətləndirməsini göstərək [2]:
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S&P - BBB 
Moody’s - Baa3
Fitch’s - BBB    
Bu göstəricilər investisiya sinfinin lap aşağı sərhəddidir. Müqayisə

üçün qeyd edək ki, S&P-in Rusiya üçün verdiyi son reytinqi BB+ (neqativ)
olmuşdur [5]. Son 10 il ərzində ilk dəfədir ki, Rusiyanın kredit reytinqi
səviyyəsi spekulyativ sinif dərəcəsinə qədər aşağı salınır.

Son dövrlərdə dövlət borcu və onun aradan qaldırılması yollarının
axtarılması aktual olaraq qalır. Demək olar ki, dövlətlərin əksəriyyətində,
istər İEÖ, istərsə də İOÖ-də dövlət borcunun həcmi gedərək artır.
Məlumdur ki, dövlət borcunun yaranmasına əsas səbəbi dövlətin büdcə -
sin dəki kəsri aradan qaldırmaq səyləridir. Qiymətli kağızların mühüm rol
oynadığı sahələrdən biri də məhz dövlət borcunun ödənilməsidir. 

Tərtib olunmuş cədvəl və şəkildən görünür ki, son 10 il ərzində Rusiya
Federasiyasının dövlət borcunun həcmi getdikcə artır. Eyni zamanda,
rəqəmləri təhlil edib asanlıqla görmək olur ki, dövlətin qiymətli kağızları
dövlət borcunun tərkibində mühüm yer tutur.

Lakin, bu deyilənlərlə yanaşı məhz Rusiya Federasiyası misalında
başqa bir məqam da diqqəti cəlb edir. Aydın şəkildə görmək olur ki,
qiymətli kağızların borcda tutduğu hissə artmır, əksinə faiz nisbətinə
baxdıqda azaldığını belə müşahidə etmək olar.

Cədvəl 1. 
Rusiya Federasiyası dövlət qiymətli kağızlarının dövlət borcunun

həcmində tutduğu yer
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Rusiya Federa si ya sı -
nın subyektinin
dövlət qiymətli

kağızları (min rur)

Rusiya Federasiyası
subyektlərinin dövlət
borcu həcmi (min rur

%

01.12.2005 132 352 517,12 338 417 328,83 0,39
01.12.2006 168 457 379,82 396 905 119,74 0,42
01.12.2007 182 632 915,82 446 204 140,18 0,41
01.12.2008 229 504 652,90 535 237 467,40 0,43
01.12.2009 364 077 108,75 819 356 094,25 0,44
01.12.2010 412 204 111,20 1 001 524 784,82 0,41
01.12.2011 354 606 159,55 1 071 951 197,22 0,33
01.12.2012 345 400 238,80 1 164 250 079,47 0,30
01.12.2013 458 525 623,15 1 491 541 009,40 0,31
01.12.2014 447 920 327,00 1 822 088 785,97 0,25



Mənbə: http://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/

Şəkil 1. Dövlət qiymətli kağızlarının toplam dövlət borcunda tutduğu yer

Öncədən qeyd etdiyimiz bir sıra hadisələr buna səbəb kimi göstərilə
bilər. İlk öncə onu qeyd edək ki, dövlət qiymətli kağızların bir hissəsi daxili
bazarda satılır. Məlum olan, son dövrlərdə baş verən siyasi-iqtisadi
proseslərin nəticəsi olaraq Rusiyada ölkə daxilində vəsait azlığı yarana
bilərdi ki, bu da qiymətli kağızların satışının rolunu azalda bilər. İkinci
halda isə yenə eyni iqtisadi-siyasi səbəbdən, lakin bu dəfə xarici
investorların etimadının zəifləməsi məsələsi vacib rol oynayır. Belə ki,
yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, son illərdə beynəlxalq kredit reytinqi
təşkilatları Rusiyanın kredit reytinq dərəcəsini spekulyativ dərəcəyə qədər
aşağı salıb. Bazarların həssalığın nəzərə alsaq deyilən səbəblər tam özünü
doğrultmuş olur.

Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının formalaşması XIX əsrin 80-
ci illərinə təsadüf edir. O dövrlərdə neft sənayesinin sürətlə inkişaf etməsi
qiymətli kağızları xarici investorlar üçün də cəlbedici etmişdir. Müasir
dövrdə elektron Qiymətli kağızlar bazarı formalaşdırılıb. Hər il təsdiq
edilən dövlət büdcəsində də qeyd olunduğu kimi büdcə kəsrinin
maliyyələşdirilməsində özəlləşdirmədən, qiymətli kağızların yerləş di ril -
məsindən daxilolmalardan, xarici qrantlar və dövlət büdcəsinin vahid
xəzinə qalığından istifadə olunur. Azərbaycan Respublikasının qiymətli
kağızlarına Maliyyə Nazirliyinin emissiya etdiyi 

● dövlət qısamüddətli istiqrazları
● geri çağırılmaq hüququna malik olan dövlət qısamüddətli istiqrazları
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● dövlət ortamüddətli istiqrazları aid edilir.
Məlum olduğu kimi, 2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında

qiymətli kağızlar bazarının inkişafı dövlət proqramı təsdiq olunmuşdur.
Məlumdur ki, son 5 ildə qiymətli kağızlar bazarında ticarət dövriyyəsi 4,3
dəfə artmışdır [1].
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“Risk” qrupuna daxil olan gənclərlə psixososial iş texnologiyaları

The technologies of psychosocial work with the youth
included to “risk” group

                 
abstract: Article is devoted one to of the most actual problems of

modern life - a problem of the youth entering the group of “risk” and search
of psychosocial technologies on overcoming of this problem. Here the psy-
chosocial reasons of hit of youth in “risk” group are in detail consecrated,
the essence and classification of such group are considered, various factors
on overcoming of negative behavioural reactions of modern youth are in-
vestigated. The role of a modern policy of Azerbaijan concerning youth
and its further prospects is analysed.

Key words: youth, psychosocial work, the person, technology, a prob-
lem, a society, the information.

Gənclik insan həyatında uşaqlıq dövrünün başa çatması, insanın fiziki
cəhətdən yetkinləşməsi, psixoloji cəhətdən özünəməxsus yüksək keyfiy -
yət lərin formalaşması dövrüdür. İnsanın yaşlılıq həyatı məhz bu dövrdən
başlayır. Bu dövr özünüdərketmə, mənlik şüuru və dünya gö rü şünün
formalaşması mərhələsi, məsul qərarların qəbulu mərhələsi, dostluğun,
məhəbbətin mərhələsi kimi qiymətləndirilir. 

Gənclərin formalaşması həm bioloji, həm psixoloji, həm psixoseksual,
həm də sosial amillərin təsiri altında baş verir. Bunların içərisində gənclərin
bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında sosial – psixoloji amillər xüsusi yer
tutur. Ona görə də gəncliyi sosial – psixoloji hadisə kimi qeyd etmək olar.
Bioloji baxımdan gənclik orqanizmi fiziki cəhətdən əsaslı surətdə dəyişir
və onun inkişafı əsasən tamamlanır. Psixoloji baxımdan gənclər artıq öz
“mən”lərini, imkanlarını dərk edir, idrak fəaliyyətləri və dünyagörüşləri
geniş əhatəli olur. Psixoseksual baxımdan cinsi yetişmə əsasən
tamamlanmış olur, psixoseksual davranış sosial normalara uyğunlaşır.
Sosial baxımdan gənclər ictimai münasibətlər qovuşuğunda həmin
münasibətləri mənimsəməklə sosiallaşırlar [4,s.509].

Gənclik - sənət və həyatda özünə yer tutmaq, dünyagörüşü və həyati
dəyərlər əldə etmə, həyat yoldaşı seçimi və ailə qurma, həmçinin gələcək
həyatı formalaşdırmaq dövrü kimi səciyyələnir. Gənclik həyat tsiklinin
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müəyyən olunmuş bir fazası olaraq, bioloji cəhətdən universal xarakter
daşıyır. Gənclik dövrünün özünəməxsus xüsusi tərəfləri mövcuddur ki,
bunlara aşağıdakıları nümunə gətirmək olar:

- yüksək mobillik;
- yeni-yeni sosial rolların mənimsənilməsi;
- statusun dəyişməsi;
- həyatda özünə yer tutmaq üçün edilən səylər;
- peşə və karyera sahəsində inamlı irəliləyişlər; və s.
Gənclər – əhalinin daha mobil, aktiv və dinamik, öncəki illərin

gənclərinə nisbətən daha müstəqil, stereotiplərdən və müxtəlif inanclardan
uzaq hissəsi olub, bir sıra sosial-psixi keyfiyyətlərə malikdirlər. Bu sosial-
psixi keyfiyyətlər sırasına aşağı səviyyəli tolerantlıq, fərqlənmək istəyi və
spesifik gənclik submədəniyyətinə malik olma ideyası daxil edilə bilər.
Ölkə əhalisinin 29,7 faizini təşkil edən gənclər dövlətin qayğısını daim hiss
edir [1,s.5]. Gənclik cəmiyyətin quruluşunda vacib yerlərdən birini tutur,
çünki sosiumda müəyyən bağlılıqları daşıyaraq, onun həyatında aktiv
fəaliyyət  göstərir. Gənclər hər zaman dövlətin, cəmiyyətin ən fəal, aparıcı,
hərəkətverici qüvvəsi sayılır. Bu mənada, gənclərə, yeni nəslə diqqət və
qayğı ictimai-siyasi sferada mühüm prioritetlərdən hesab edilir. Mahiyyət
etibarilə, dövlətin gənclər siyasəti - gənclərin öz bilik və bacarıqlarının,
təbii potensialının effektli reallaşdırılmasını, cəmiyyətdə layiqli yer
tutmasını təmin edən şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur. Hazırkı şəraitdə
sosial yönümlü siyasət, insan kapitalı amili əhalinin rifahının getdikcə daha
da yaxşılaşdırılması qloballaşan dünyada başlıca hədəflərdəndir. Tarixən
hər bir xalq özünün xoşbəxt gələcəyə olan ümidlərini, ilk növbədə, gənc
nəsillə bağlayır. Gənc nəslin yetişdirilməsi hər bir ölkə üçün ən başlıca
məsələdir. Həmçinin, dünyanın istənilən ölkəsində gənclər də sosial-iqti-
sadi inkişafın aparıcı qüvvələrindən biri, cəmiyyətin islahatları hərəkətə
gətirən zümrəsi və yaşlı nəslin davamçısı hesab olunur, gənclər cəmiyyətin
ən dinamik zümrəsi olmaqla ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni hə -
ya tında fəal iştirak edir, ölkədə baş verən bütün proseslərin mərkəzində
dayanırlar. Nəsillər dəyişir, ölkələr inkişaf edir, ancaq ənənələr, milli dəyər -
lər gənc nəslin Vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması onun mənsub
olduğu xalqın rifahının və ölkənin çiçəklənməsinin rəhnidir. Məlumdur ki,
hər bir cəmiyyət gəncləri öz mədəniyyəti ruhunda tərbiyə edir. 

Son illər “Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunu qəbul edilmiş, 2005-ci və 2011-ci illərdə “Azərbaycan gəncliyi
Dövlət Proqram”ları təsdiq edilmiş, Gənclərin Ümumrespublika forumları
keçirilmiş, 2007-ci il Gənclər ili elan edilmişdir. Gənclər siyasətinin həyata
keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait ildən ilə artır. Azərbay -
can Respublikasının “Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respubli ka -
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sının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” 5 may 2007-ci
il tarixli Qanununa əsasən Azərbaycanda gənclər 14–29 yaşlarında hesab
edilir. Burada bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki, 14-18 yaş arasında olan
şəxslərin həm uşaq, həm də gənc anlayışının təsir dairəsinə düşməsi prak-
tikada bəzi çaşqınlıqlar yaradır. Gündəlik həyatımızda tez-tez rast
gəldiyimiz 14 və daha yuxarı yaşı olan şəxslərin “mən uşaq deyiləm”
ifadəsi də qanunvericilik baxımından öz təsdiqini tapmış olur.[5,s.8]  

Gəncliyin psixoloji və sosial cəhətdən yetişmə prosesi, şəxsiyyətin əsas
həyat  fəaliyyəti  sferalarında özünə uyğun yolu seçərək təhsil və tərbiyə
sahəsində biliklər əldə etməsi əsasən yaşlı nəsillə müqayisədə həyata keçir-
ilir. Bu prosesin əsas sosial-psixi idarəediciləri, həmçinin gənclərin
cəmiyyətdə və inkişafın tarixi prosesində göstəricisi kimi orientasiyanın
dəyərləri, sosial normalar və qanunauyğunluqlar çıxış edir. Hal-hazırda
ölkədə 200-ə yaxın gənclər təşkilatı, 20-dən artıq Ali məktəbdə fəaliyyət
göstərən tələbə gənclər təşkilatları var. Onların əhatə etdikləri məsələlər
də kifayət qədər genişdir: gənclərin Vətənpərvər ruhda tərbiyəsi, məlu mat -
lan dırılması, işsizliyin azaldılması, gənclərin sağlamlığı, təhsili, fəal
vətəndaş mövqeyi, mədəniyyətin geniş kütlələr arasında təbliği və
s.məsələlər kifayət qədər aktualdır. Amma günümüzdə bəşəriyyəti narahat
edən problemlərdən biri də gənclərin kriminogen davranışlarıdır. Gənclərin
cinayət sayılan davranışları ailəyə, çevrəyə və məktəbə qarşı günah
işləməklə başlamaqda; sonluğu dəyişərək qanunların cinayət hesab etdiyi
davranış və hərəkətlərə doğru əyilməkdədir. Bunları bu şəkildə sıralaya
bilərik: evə, məktəbə, iş yerinə yalan danışmaq, gecə gec vaxtlara qədər
evə gəlməmək, evdən və məktəbdən qaçmaq, məktəb və iş tənbəlliyi,
məktəbin və iş yerinin davranış qaydalarına əməl etməmək, oğurluq, içki
qəbulu ilə əlaqəli cinayətlər, tapança daşımaq, yaralama, öldürmə.
Ümumiyyətlə, gəncləri bu kimi mənfi davranışlardan uzaqlaşdırmaq üçün
gənclərin təhsil səviyyəsini artırmaq, onların məşğulluğunu təmin etmək
və asudə vaxtlarının səmərəli təşkil olunmasına diqqət yetirmək zəruridir.
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Bütün bunlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyul tar-
ixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş  “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci
illərdə” Dövlət Proqramında öz əksini tapmışdır [3,s.5].                                                           

“Risk” qrupları bu və ya digər meyarlara görə sabitliyi olmayan, tək
çətinliklərlə mübarizə apara bilməyən insan kateqoriyalarıdır. “Risk”
qruplarına: əlillər, yetim uşaqlar, deviant davranışlı uşaqlar, tənha analar,
natamam ailələr, tənhalar, əqli cəhətdən zəif olan insanlar, qaçqınlar, sek-
sual azlıqlar, cinayətkarlar, narkomanlar, alkoqoliklər, fahişələr, evsizlər,
ekoloji qəzaların qurbanları və s. aiddir. Belə insanların düşdüyü böhranlı
vəziyyət, psixoloji stresslər, maliyyə uğursuzluqları, həyat səviyyəsinin
aşağı olması təkcə sosial xidmətlərin bu müştərilərilərinə yox, həm də
bütün cəmiyyətə mənfi təsir göstərir.  Birbaşa psixososial iş praktikasında
qarşıya çıxan problemlər, güclü cəhətlər və mənbələr fərddaxili, fərd lər -
ara sı və mühit sistemlərinin qarşılıqlı təsirinin nəticəsi kimi meydana çıxır. 

“Risk qrup”-sosioloji və tibbi termin, müəyyən sosial və tibbi şəraitdə
ətraf mühitə ən həssas reaksiyaya malik əhali qrupu. Sosial mənada “Risk”
qrupu adı altında əhalinin elə bir hissəsinin adı çəkilir ki, bu hissə özünə
və ətrafdakı insanlara daha çox zərər yetirmə qabiliyyətinə malik olub,
kriminal vəziyyətlər yaratmaq meyllərinə sahib olsunlar. “Risk” qrupları
kimi usaqlar, gənclər və bütövlükdə ailələr də çıxış edə bilər. Gənclərin
“Risk” qrupuna daxil olma meylləri digərlərindən nisbətdə daha güclu
hesab olunur. Bu əsasən onların yaş dövrü ilə əlaqəlidir. Gənclərin “Risk”
qrupu kimi adının hallanmasında bir sıra səbəblər mövcuddur. Bu səbəblərə
narkomaniya, İİV/QİÇS, seksual pozuntular, ailədaxili münaqişələlər və
ən əsası da məlumatsızlıq, kifayət qədər məlumatın olmaması aid edilir.
Gənclərlə psixososial işində inteqrativ modelin tətbiqi məqsədəuyğun gəlir.
Bu aspektdə psixososial iş sosial pedaqoqika ilə vəhdət təşkil edir. Bu mod-
elin həyata keçirilməsi yalnız dövlət və ictimai təşkilatların maddi dəstəyi,
həmçinin, insan resurslarının köməkliyi ilə realizə oluna bilər [2,s.114].
Psixoloji və sosial iş texnologiyalarından danışarkən, ilk növbədə,
aşağıdakıları nəzərdən keçirmək lazımdır:                                                                                                                                                    

- Gənclərin psixoloji diaqnostikasını aparmaq, fərdi keyfiyyətlərini,
maraqlarını və qabiliyyətlərini müəyyən etmək və davamlı psixoloji dəstək
göstərmək; onların özünəinamın artırılması, mövcud durumun və baş
vermiş hadisənin düzgün qiymətləndirilməsi, onların sosial inteqrasiyasına
və yeni mühitə adaptasiya olmalarına yardım etmək;

- Psixoloji problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə fərdi və qrup
şəklində korreksiya psixoterapiya işini aparmaq, yaranmış depressiya,
aqressiya, stress, gərginlik, inamsızlıq, qorxu və tənhalıq hissinin aradan
qaldırılmasına yardım etmək;

- gənclərin valideynlərinin və ya qəyyumların psixoloji vəziyyətini
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qiymətləndirmək və yaxşılaşdırılması məqsədilə kompleks tədbirlər
görmək;

- Sosial terapiya – bu elmi biliyin bir sahəsi olub, sosial-terapevtik
problemlərin həlli yolunda ixtisaslaşmış və anomal vəziyyətlərin sosial
subyektlərin ictimai dəyərlərə olan təsirini nəzərdən keçirir. 

- Konsultasiya – verbal üsulla əlaqənin yaradılması, mövcud prob lem -
lə rin danışıq yolu ilə birgə aradan qaldırılması.

- Artterapiya – “incəsənətlə terapiya” problemi olan gəncin hər hansı
bir mədəni layihə və ya incəsənətin hər hansı bir sahəsinə yönləndirmək
yolu ilə baş verə biləcək riskin qarşısını almaq.

- Sosial-pedaqoji texnologiyalar – sosial işçinin kliyentin (risk qrupuna
daxil olan gəncin) təlim tərbiyəsi və həyati anlam daşıyan məsələlərin
formulə olunmasına dəstək.

- Loqoterapiya – sözlərlə müalicə. Sosial loqoterapiya problemli gənc -
lə rin həyat fəaliyyətlərinə təsir metodlarını öyrənir [6,s.36].

Gənclərlə psixososial iş adı altında elə bir sahə başa düşülür ki, bu sahə
daha çox gənclərin problemlərinin aradan qaldırılması vəzifələrini öz
üzərinə götürmüş olur. Heç də sirr deyil ki, müasir Azərbaycan gəncliyi
daim inkişaf edir və bu inkişaf günü-gündən artmaqdadır. Lakin onların,
yəni Azərbaycan gənclərinin problemli tərəflərini də unutmaq olmaz. Bu
problemlərin həlli istiqamətində ən başlıca rolu isə təbii ki, ilk növbədə,
dovlət qurumları, daha sonra isə – sosial işçilər və psixoloqlar oynayırlar.
Sosial iş sosial təminat, sosial dəyişiklik və sosial ədalətlə bağlı peşəkar
və akademik fəaliyyət sahəsidir. Bu sahədə həyata keçrilən tədqiqatlar və
əldə edilmiş təcrubə fərd, qrup və icmaların potensial inkişafını və həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsini nəzərdə tutur. Sosial işçilər (sosial psixolo-
qlar) tədqiqat, siyasət, icma təşkil, birbaşa təcrübə və təlim vasitəsilə
fəaəliyyət göstərirlər.

Psixososial iş mühüm sahə olmaqla özündə sosiologiya, tibb, psixo lo -
giya, hüquq kimi elm sahələri ilə yanaşı anti-irqçi və anti-humanist müna -
si bətlərə qarşı mühakimələri də ehtiva edir. Psixososial iş Azərbaycanda
yeni yaranan sahə olsa da inkişaf etmiş bir sıra ölkələrdə artıq kifayət qədər
işlər görülüb. Hal-hazırda ölkəmizdə bu sahənin inkişafında dünya təc rü -
bə sindən istifadə edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, sosial işçilər (sosial psi -
xo loqlar) çox müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərirlər: dövlət qurumları;
məktəblər; tibbi qayğı müəssisələri; “Risk” qrupu gənclərinin reablitasiya
mərkəzləri; əqli sağlamlıq mərkəzləri; biznes qurumları; tərbiyə müəs si -
sə ləri; sənaye; özəl, təcrübə. Sosial işçilərin çalışdığı qruplar içərisində pri-
oritet təşkil edənlər: evsiz insanlar; ailə zorakılığına məruz qalmış gənclər;
ailə keçimsizliyi olan ər-arvad; tək valideynlər (gənc); QİÇS xəstələri və
onların ailələri; qanunla münaqişədə olanlar; yeniyetmə hamilələr; qeyri-
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ənənəvi cinsi oriyentasiyaya malik şəxslər; fiziki və ya əqli inkişaf prob -
lem ləri ilə üzləşmiş gənclər və onların ailələri; spirtli içkilər və narkotik
istifadəçiləri olan gənclər və onların ailələri; valideyn himayəsindən
məhrum olmuş uşaqlar; qaçqın və məcburi köçkünlər; ahıllar; təbii fəlakət
qurbanları və s.

Psixososial iş texnologiyaları gəncləri yaşadıqları problemlərdən
uzaqlaşdırmaq yolunda istifadə olunan ən əsas instrumentlərdən vacibi
kimi nəzərdən keçirilir. Bu texnologiyalar müxtəlif ölkələrə demək olar ki
eyniyyət təşkil edir. Belə ki, hər ölkənin özünəməxsus problemli gəncləri
var və bu problemlər də müxtəlifdir, lakin onlarla mübarizə üsulu kimi
psixososial iş texnologiyaları dəyişilməzdir. 

“Risk” qrupuna daxil olan gənclərlə aparılan psixososial iş prosesinin
əsas mərhələlərindən biri kimi tədqiqat problemin öyrənilməsi mər hə lə -
sidir. Digər peşə sahələrindən fərqli olaraq, məhz bu mərhələdə gənc fəal
şəkildə prosesə cəlb edilir və müalicə prosesini davam edib-etməməsinə
dair önəmli qərar alır. Bu mərhələdə gənc ilə davamlı və səmərəli əlaqələr
yaratmaq məqsədilə sosial işçi və ya sosial psixoloq gəncə və onun ifadə
etdiyi fikirlərə maksimum hörmətlə yanaşır və problemi özünün başa
düşdüyü kimi deyil, gəncin təqdim etdiyi şəkildə qəbul edir. Bu mərhələdə
vacib olan məqamlardan biri də məlumatın toplanmasıdır. Bu prosesdə
məlumat yığımı məqsəd deyil, vasitə rolunu oynayır. Məlumat yığılarkən,
müştərinin tam tarixçəsinin araşdırılmasına ehtiyac yoxdur, bu zaman
sadəcə problemə aidiyyəti olan faktların yığılması kifayət edər. Bu da
psixososial iş texnologiyalarının vacib tərəflərindən biridir. Qeyd etmək
lazımdır ki, məhz bu mərhələdə müştəri daha zəif və yardımsız olduğu
üçün yardım prosesində daha səmərəli və fəal şəkildə iştirak edir. Bu
mərhələdə rəğbətli dinləmə, inam və etibarın nümayişi, məxfiliyin tam
təmin edilməsi çox yardım edə bilər. 

Növbəti mərhələ qiymətləndirmədir. Qiymətləndirmə problemin
müştəri (gənc) tərəfindən təqdim edildiyi andan başlayır. Bu mərhələ prob-
lemin sosial işçi (sosial psixoloq) tərəfindən tam dərk edilməsi prosesi ilə
bitir. Qiymətləndirmənin ən önəmli məqamlarından biri onun fərdlə
aparılan bütün iş ərzində davam etməsindən ibarətdir. Proses ərzində yeni
məlumat alındıqca, problemin dərk edilməsi də dəyişə bilər. Bütün müalicə
prosesi məhz qiymətləndirmə ilə müşaiyət və idarə edilir.

Müdaxilə və müalicə – müdaxilə edilmək üçün qarşıya bir sıra
məqsədlər qoyulur. Bu məqsədlər mövcud problemin səmərəli şəkildə
aradan qaldırılması üçün qarşıya qoyulur və “Risk” qrupuna daxil olan
gənc ilə birlikdə təyin edilir. Müdaxilə ərzində sosial işçinin (sosial
psixoloq) agentliyi müştərinin problemlərinin aradan qaldırılması üzrə
bütün xidmətləri özü təqdim edə bilməsə də, sosial işçi (sosial psixoloq)
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müştərini müvafiq xidmətlərə istiqamətləndirməlidir. Müdaxilə üsulları
müxtəlif ola bilər: müsahibə, qeyd götürmək, məktub yazmaq, digər sosial
xidmətlərə istiqamətləndirmək, müştəriyə öz resurslarından tam şəkildə
istifadə edə bilməsi üçün yardım etmək. Bu da psixososial iş
texnologiyalarına aiddir.  Müdaxilə bir sıra əsas prinsiplərlə idarə edilir:
müştərinin öz bacarıqları çərçivəsində müstəqil hərəkət hüququnu təmin
etmək; müştərinin özünün qarşıya qoyduğu məqsədi əldə etmək üçün onun
mövcud resurslarını inkişaf etdirmək; fərdlə aparılan işin bütün ailəyə
təsirini izləmək; aparılan işlə əlaqədar həm müştəri, həm öz təşkilatı, həm
peşəsi, həm də bütövlükdə cəmiyyət qarşısında məsuliyyəti hiss etmək;
daima təqdim etdikləri xidmətlərin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə
axtarışda olmaq və yeniliklərin müştərilərin ehtiyacları ilə ziddiyyət təşkil
etmədiyinə xüsusi diqqət yetirmək. Fərdlə aparılan işin dayandırılması -
işin dayandırılmasının təşəbbüskarı əksər hallarda sosial işçi (sosial psixo -
loq) olur. İşin dayandırılması adətən sosial işçinin (sosial psixoloqun) artıq
müştərinin probleminin aradan qaldırıldığı, yəni, qarşıya qoyulmuş
məqsədə nail olduğunu gördüyü halda, eyni zamanda sosial işçinin və ya
sosial psixoloqun müştərinin artıq kifayət qədər güclü olduğunu və
qarşılaşacağı problemlərin öhdəsindən gəlməsi üçün kifayət qədər
qabiliyyətli olduğunu gördükdə baş verir. “Risk” qrupuna daxil olan
gənclər sırasına məişət və yaxud da digər zorakılıqlara məruz qalmış
gəncləri də daxil etmək olar və  bu cür zorakılığa məruz qalan şəxslər ilkin
və ya ikinci dərəcəli qurban hesab edilir. Sosial psixoloq və sosial işçilər
zorakılığı aradan qaldırmaq məqsədilə effektiv iş həyata keçirməli, bu
məqsədlə bütün müdaxilə üsullarından (mikro, makro, mezo səviyyələrdə),
eləcə də müxtəlif psixoloji testlər, treninq, psixokonsultasiya, psixodi-
aqnostik və psixokorreksiya metidikalardan istifadə etməlidirlər.
Psixososial işin texnologiyaları da məhz bunu tələb edir. 
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Boutique hotels role in the development of tourism industry
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abstract: The article investigates the essence of small hotels, their market
scope, the main customer base and provided tourism services as well as
working principle of small hotels and its share in existing tourist flow. On
the other hand, the spread of small hotels in our country, service areas, the
study of international experience and perspectives of development in this
field are analyzed.
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Kiçik otellərin turizmin inkişafında əhəmiyyətli rolu vardır. Beynəlxalq
turist axınlarında kiçik otellər büdcə istiqamətli qiymətlər təqdim etməklə
daha çox turist cəlb etmiş olur. Bu məqsədlə turizm xidmətlərində  kiçik
(butik) otellərdən istifadə olunması kütləvi turizm maraqlarının təmin
olunmasına imkan verir. Sosial turizmin inkişafında büdcə otellərin
üstünlükləri aşağıdakılardır:

- təklif olunan qiymətlərin resort otellərdən ən azı iki dəfə ucuz olması;
- resort otellərdə olduğu kimi, müxtəlif xidmətlərin təklif olunması

imkanları;
- xidmətlərdə minimum standartların gözlənilməsi;
- gələn turistlərə müxtəlif turların təklif olunması;
- turistin gəldiyi bölgəni tanımaq imkanının olması;
- otelin təqdim etdiyi məhsulun topdan alınmasının mümkünlüyü. 
Kiçik otellərin bazarda fəaliyyətinin bəzi istiqamətləri aşağıda kı lar dır:
Kiçik otellərdə paylanmanın istiqamətləri. Məhsulun paylanmasının

müvafiq kanallarının seçilməsi müvəffəqiyyətli satış strategiyasının inkişaf
özəyidir. Məhsulun paylanma sistemində internetdə onların qeydiyyat sis-
temi və səyahət agentliklərinin ucuz qiymətlərlə turlar təşkil etməsi əsas
rol oynayır. Kiçik otelin əsas  paylanma kanallarının hər birini marketinq
planına görə eyniləşdirmək risklidir, bu satış departamentinə məhsuldan
nə gözləyəcəyini deyir və onlar məhsulun bir ay, bir həftə və ya üç ay
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dəyərinin necə qiymətləndiriləcəyini əvvəlcədən bilirlər. Burada qiymət -
lə rin mövsümlər üzrə dəyişməsi, həmçinin kütləvi tur seqmentlər isti qa -
mət lən məsi vacibdir [11]. Paylanma sistemi bərabər satış həcmi təqdim
etmir və vacib olduğu kimi onlar bərabər gəlir hüdudu da təqdim etmirlər.
Avropa təcrübəsində kiçik otellərdə çalışan menecerlər şirkətin artan sırada
gəlirlərinin orta tempdə getdiyini ideal hesab edirlər. Bu da gəlirlərin
artımını davamlı olaraq təmin etmiş olur. Kiçik otellərdə məhsulların daha
çox daxili bazarda paylanması onların müştəriləri arasında kooperativ
müştərilərlə yanaşı, fərdi şəxslərin də olduğunu nəzərə alırlar.

Stimullaşdırmanın istiqamətləri. Reklam işlərində məsuliyyətli olan
korporativ menecerlər üçün ideal, vaxtında və effektiv tərzdə məqsədlərini
yerinə yetirmək üçün seçilmiş xarici professionallarla komanda şəklində
birlikdə işləməkdir. Bu yerinə yetirildikdə məqsədlərə nail olunması üçün
seçilmiş taktikaların daxil olduğu vasitələrin qarışıq reklamı komanda
tərəfindən inkişaf etdirilir. Bu reklam strategiyası təşkilatçılarının
məsuliyyətinə aiddir:

● Tərkibinə etibarlı kütləvi media, birbaşa məktublaşma, ticari
göstərişlər, reklam şitləri, ixtisaslaşmış reklam və s-in daxil olduğu qarışıq
medianın seçilməsi və təsdiqi;

●  Mesajın seçilməsi və təsdiq edilməsi. Bu, özündə qrafika, rəng, nüs -
xə və s. format qərarlarını birləşdirir;

● Bütün informasiya vasitələri daxil olmaqla, hər bir vasitənin nə
zaman istifadə ediləcəyini özündə birləşdirən media cədvəlinin dizayn -
laşdırılması;

●  Səyahət şirkətləri üçün tanıtım səyahətləri və ictimaiyyətlə əlaqələr
kimi tədbirlər cədvəlinin planlı olaraq düzəldilməsi;

● Büdcə və zaman məcburiyyətlərinə xüsusi diqqət yetirməklə reklam
proqramlarının həyata keçirilməsinə və inkişafına nəzarət etmək;

● Mədaxillər üzrə məsuliyyəti öz üzərinə götürmək.
Zaman keçdikcə effektivliyi və nəticələri sübut etməklə top menec-

mentlik bunları reklam məsləhəti üçün tələb edir. Reklam özü ayrılıqda
uğura təminat vermir. Marketinq planının nəzər yetirməyə ehtiyacı olan
qarışıq olan reklam sahələrindən biri də korporativ reklamdır. Bu isə ko-
manda işi və vəsait tələb edir. 

Kiçik otellər şəbəkəsinin qiymət strategiyası. Qiymətlər mövsümdən
asılı olaraq dəyişik olur. Belə ki, bəzən ümumi sayılan otelin nömrə
qiymətini başqa vaxtlarda aşağı qiymətə almaq mümkündür. Butik otellər
nömrələri aşağı qiymətə qruplara verirlər ki, satışı təmin etmiş olsunlar.
Bu əməliyyatları yerinə yetirmək üçün gəlirlər və yığım şöbəsi müəyyən
edilmiş nömrələri lazım olan qonaqlara satır. Burada əsas olan, otelin
dolma səviyyəsini ilboyu təmin etməkdən ibarətdir. Əksər qonaqpərvərlik
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şirkətlərində top menecerlərin fikrincə, qiymətlərdə əlavə 10% artım çox
böyük gəlirlərlə nəticələnə bilir və bu ənənəvi marketinq və qonaqların
sayını artıran satış strategiyalarını da üstələyə bilər [12]. Avropadakı butik
otellərdə olan “ailə qiyməti” müraciət edənlərin sayını artırmış olur.
Ailələrə tətbiq olunan güzəştlər daha çox müştəri cəlb etməyə imkan verir.

Kiçik otellərin məhsul strategiyası. Butik otellərdə məhsul strate -
giyası bazarda müştəri kütlələlərinə yönəldilən xidmətlər dəstindən asılı
olur. Beynəlxalq təcrübədə müxtəlif çeşidli məhsulların təqdim olunması
butik otellər üçün daha rentabenli olduğu müəyyən edilmişdir. Marketinq
biliciləri baza məhsullarının dəyişikliklərini planlaşdırarkən nəzərəçar pa -
caq sərmayəyə və strateji istiqamətlərə təsir edə bilirlər. 

Kiçik otellər əsas məhsul strategiyasının istiqamətlərinə aiddir [7]:
● Daxili turizmə daha çox istiqamətlənməsi;
● Çoxçeşidli turizm məhsulu təqdim etməsi;
● Qrup və fərdi turistlərə istiqamətlənən məhsulların olması;
● İnkamiq turların yerli yerləşmə xidmətlərinə uyğun məhsulların

təqdimatı;
● İstirahət və əyləncə turizmi ilə yanaşı, müxtəlif turların təklif

olunması.
Kiçik otellərin istehlak yönümlü marketinq strategiyası. Bu günün

rəqabətli bazarında sağ qalmaq üçün şirkətlər istehlakçını mərkəzdə
yerləşdirməlidirlər. Kiçik otellərin menecerləri dərk edirlər ki, onlar müəy -
yən bazarın bütün müştərilərinə sərfəli olmaqla, ən azı, eyni səviyyədə
xidmət göstərə bilməzlər. Burada həddən artıq fərqli ehtiyaclara malik olan
müxtəlif müştərilər mövcuddur. “Butik” otellər isə bəzi seqmentlərə nis -
bətən digərlərinə daha yaxşı xidmət etməyə qadirdirlər. Beləliklə, kiçik
otellər bazarda bir neçə növ istehlakçıya xidmət edən və onların ehtiyac -
la rını ödəyən xidmətlər təklif edirlər. Kiçik otellərdə istehlakçılara isti qa -
mət lənən marketinq strategiyası müştəri məmnuniyyəti ilə yanaşı, bazarda
hədəf marketinqinin seçilməsi və onlara uyğun yeni məhsulların yara dıl -
masına yönəldilir. 

Kiçik otellər istirahət, əyləncə və təbiət turizminin inkişaf etdiyi böl gə -
lərdə daha çox turist cəlb olunmasına imkan verir. Digər tərəfdən “büdcə”
otellərinin formalaşmasının əsas istiqamətlərində kiçik yerləşmə müəs si -
sələri əhəmiyyətli rol oynayır. Kiçik otellər anlayışında bir, iki və üç ulduzlu
turist tipli yerləşmə müəssisələrinin olması nəzərdə tutulur. Buna görə də
iri şəhərlər və biznes mərkəzlərində belə otellər kütləvi turist axınlarının
tələbatının ödənilməsinə, dəniz sahili, təbiət turizmində isə əhalinin aşağı
sosial təbəqələrinin ehtiyaclarını ödəməyə imkan vermiş olur. 

Bu baxımdan ölkəmizdə kiçik otellərin inkişafı həm Bakı şəhərində,
həm də regionlarda olan turizm mərkəzlərində mümkündür. Bakı şəhərində
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kiçik otellər əsasən üç ulduzlu olmaqla “İçəri Şəhər”də və şəhərin mərkəzi
prospektlərində fəaliyyət göstərir. Onların birdəfəlik turist qəbulu imkanları
10-40 nəfərə çatır. Apardığımız araşdırmalar göstərir ki, onların xidmət lə -
rindən əsasən beynəlxalq tədbirlərə gələn turistlər, ölkədə fəaliyyət gös tə -
rən şirkətlərin əməkdaşları və təsadüfi qonaqlar daha çox istifadə edir. Bakı
şəhərində fəaliyyət göstərən kiçik otellərin müştərilərə təqdim etdiyi xid -
mət lər əsasən azdır. Buraya gecələmə, qidalanma, elektron xidmətlər,
cama şırxana və s. daxildir. Əyləncə xidmətləri, eksursiyalar təklif olunmur.
Buna görə də kütləvi turist axınlarında qeyd olunan otellərin rolu aşağıdır.  

Regionlarda kiçik otellər azlıq təşkil etməklə yanaşı, qiymətlərinin
yüksək olması, əsasən mövsümi fəaliyyət göstərməsi onların xidmət lə rin -
dən istifadə edənlərin sayının az olmasına səbəb olur. Digər tərəfdən, sosial
turizmin inkişafı ilə klassik yerləşdirmə obyektlərinin çatışmazlığı ortaya
çıxmışdır. Çünki ənənəvi otelçilik, xüsusilə lüks otellər sosial turların
qarşılanmasına imkan vermir. Bu mehmanxanalardakı qiymətləri məhdud
bir gəlirə malik olan sosial turizm fərdlərinin ödəməsi imkan xaricindədir.
Ucuz yerləşdirmə obyektlərinin çatışmazlığı qarşısında görünən boşluğu
doldurmaq məqsədilə tamamlayıcı yerləşdirmə obyektlərinin inkişaf
etdirilməsi bu tələbatı ödəməyə imkan verə bilər. Bu formada yaranan
kütləvi turizm yerləşdirmə obyektləri, çadır, kəndlər, karavan yerləri,
kempinq sahələri, ailəvi tətil mərkəzləri regionlarda bu tələbatı ödəməyə
imkan vermiş olardı [5]. 

Azərbaycanda otel fəaliyyəti əsasən yerli şəbəkələrdən və xarici
brendlərdən ibarətdir. Bu da ölkədə otelçilik sənayesinin inkişafı, əhalinin
istirahətə olan marağının artması, Bakının biznes mərkəzi kimi
formalaşması ilə bağlıdır. Turistlərin 516,9 min nəfəri (26,7%) kollektiv
yerləşmə vasitələrində, 1,4 mln (73,3%) nəfəri isə fərdi yerləşmə
vasitələrində gecələmişdir [1]. Kollektiv yerləşmə vasitələrindən istifadə
edənlərin demək olar ki, əksəriyyəti otel xidmətlərindən istifadə etmişlər.
Ölkədə iki və üç ulduzlu kiçik otellərə xarici turistlər tərəfindən tələbatın
az olmasının digər səbəbi əsas istirahət mərkəzlərində bu tipli yerləşmə
müəssisələrinin azlığı və xidmətin səviyyəsinə görə Avropa standart la -
rından nisbətən geri qalmasıdır [6]. 

Onu da qeyd edək ki, Aralıq dənizi hövzəsində yerləşən Avropa
ölkələrinə gələn xarici turistlərin yarıdan çoxu, yerli turistlərin isə
əksəriyyəti turist tipli kiçik otellərə üstünlük verirlər. Türkiyədə otellərin
inkişafında əsas üstünlük yüksək kateqoriyalı otellərə verilsə də, region-
larda turist tipli yerləşmə müəssisələrinin genişləndirilməsi daxili turizmin
inkişafında əsas vasitə sayılır. Apardığımız araşdırmalar göstərir ki, ölkədə
kütləvi turizmdə iştirak edənlərin sayı son beş ildə artmışdır. Bu da daxili
turizmin inkişafı ilə bağlıdır.
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Aşağıdakı şəkildən göründüyü kimi, kütləvi turizmdə güzəştli
yollayışlardan istifadə edənlərin sayı artmaqdadır. Onların da əsas hissəsi
regionlara istiqamətlənir. Qeyd olunanları nəzərə alaraq kiçik otellərin
inkişafına bu növ istehlakçıların cəlb edilməsi mümkündür. Ölkə vətən -
daş larının istirahətinin təşkilində kiçik otellərin rolunu Avropa təcrü bə -
sindən də qeyd etmək olar. Çexiyada güzəştli yollayışların əsas hissəsi,
büdcə otellərin isə yarıdan çoxu ölkə vətəndaşlarına daha çox xidmət
göstərir. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən kiçik otellərin yerli istehlakçı
seqmentindən istifadə etməsi daha çox turist cəlb etməyə imkan verərdi.

Şəkil 1. Güzəştli yollayış və müxtəlif təşkilatların xətti ilə istirahətə 
gedənlərin dinamikası [1]

Kiçik otel xidmətlərində Türkiyənin təcrübəsini öyrənmək və bu
sahədə üstünlükləri Azərbaycanda tətbiq etmək mümkündür. Türkiyədə
kiçik otellərin turist cəlb etməsi və beynəlxalq turizm bazarında rəqabətə
dözümlü olmasının başlıca səbəbi xidmətlərin növ müxtəlifliyi və
qiymətlərin ucuzluğudur. Burada butik otellər qısa zaman çərçivəsində
xidmətlərin kəmiyyət və keyfiyyətini bazara uyğun dəyişir ki, bu da
turistlərin cəlb olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır[6]. Ölkədə kiçik
yerləşmə müəssisələrində müəyyən ardıcıllığı gözləməklə, bu xidmətlərin
tətbiqi mümkündür. Bununla yanaşı, ölkənin yerli brendlərində Türkiyə
mütəxəssislərinin rolunu nəzərə almaqla idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
və xidmətlərin genişləndirilməsi gələcəkdə daha çox turist cəlb etməyə
imkan verə bilər.

Ölkədə əhalinin kütləvi hissəsini turizm hərəkatına cəlb etmək üçün
kiçik otellərin rolunu aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

- özəl turizm təşkilatları ilə müəssisələr arasında müqavilələr imzalan-
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maqla güzəştli yollayışlar əsasında işçilərin məzuniyyətlərinin səmərəli
təşkili;

- mövcud və təklif olunan turist marşrutlarını “canlandırmaqla”, əha -
linin kütləvi iştirakının təmin olunması üçün ekzotik landşaftı ilə seçilən
ərazilərdə “butik” otellərin tikilməsi;

- kiçik otellərin daha çox turist cəlb etməsi üçün güzəştli yollayışların
kütləvi satışının təşkili və reklamı;

- kiçik otellərdə xidmətlərin kəmiyyət və keyfiyyətinin artırılması,
müxtəlif məqsədli turların turistlərə təklif olunması.

Ölkədə kiçik otellərin inkişaf səviyyəsinin aşağı olmasında kütləvi tur-
izmin zəif inkişafını və nəticədə otel xidmətlərindən az istifadə olunmasını
qeyd etmək olar. Bununla yanaşı, aşağıda qeyd olunan amillər də kiçik
otellərin inkişafını ləngidir:

- Qiymətlərin yüksək olması və turist tipli otellərin azlığı. Bakı
şəhərinin biznes mərkəzi kimi formalaşması, turist tipli otellərin azlığı
onların qiymətlərinin yüksək olmasına səbəb olur. Qiymətlərin yüksək
olması kütləvi turistlərin tələblərinin ödənilməsinə imkan vermir. Region-
lara səfər edən xarici turistlər az olsa da, onlar göstərilən xidmətlərə görə
qiymətlərin baha olmasını qeyd edirlər. 

- Ölkədə daxili turizmdə təşkil olunmamış turların üstünlüyü və kənd
evlərindən istaifadə edənlərin daha çox kütləvi turistlərdən ibarət olması.
Bu, kiçik  yerləşmə müəssisələrindən istifadə edənlərinin sayının az
olmasına səbəb olur. 

- Ölkədə işgüzar və biznes turizminin və otellərin daha çox Bakı
şəhərində cəmlənməsi. Ölkənin gəlmə turizm bazarının təhlili göstərir ki,
işgüzar turlar üstünlük təşkil edir (73,2%) [1]. İşgüzar turizmin inkişafı
Bakı şəhərində müasir tipli və brend otellərin tikilməsinə imkan vermişdir.
Bu otellərdən istifadə edənlərin əsas hissəsi qısamüddətli biznes məqsədilə
gələnlərdən ibarətdir. Qiymətlər yüksək olduğuna görə kütləvi turistlər bu
otellərdə qala bilmir və ya turizm şirkəti inkominq turların qiymətlərinə
görə turist cəlb edə bilmir. Regionlarda isə brend hotellərin olmaması
Avropa və Amerika mənşəli turistləri cəlb etməyə imkan vermir. Yerli kiçik
otellərin xidmətlərinin az olması, müasir standartlara cavab verməməsi
ümumiyyətlə xarici turist cəlb etmək imkanlarını itirir.

- Regionlarda “butik” və üç ulduzlu otellərin inkişafı kütləvi turistlərin
bərpasına imkan verərdi. Bu məqsədlə regionlarda üç ulduzlu turist tipli
otellərin inkişaf etdirilməsin vacibliyini nəzərə alan Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi belə layihələrin dəstəklənməsinə təkan verir. “Butik” otellərin
sayını artırmaqla yanaşı, xidmətlərinin müasir standartlara cavab verməsini
də təmin etmək vacibdir. 

Onu da qeyd edək ki, regionlarda olan kiçik otellərdə müştərilərin az
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olması, əsasən mövsümi fəaliyyət göstərməsi, servis xidmətinin bütün
sahələrində personal heyətinin çoxaldılması və ya işini bilən peşəkar
kadrların cəlb olunmasına imkan vermir. Digər tərəfdən, yerli otellər xarici
turistlər cəlb etmək istəyirsə, ilk növbədə servisi təkminləşdirməli və stan-
darta uyğun xidmətlər göstərməlidir.
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Qonaqpərvərlik sənayesində standartların tətbiqinin rolu

The role of the application of standards in the hospitality industry

abstract: Tourism industry is the most profitable area in Azerbaijan
economy. There is a great governmental care to tourism in Azerbaijan. But
it has some problems to, such as not complying standards. Tourism stan-
dards make sure tourists to service quality. There is a high demand to train
tourism workers in Azerbaijan.

Key words: torusim standards, quality control, service quality

Mövzunun aktuallığı: Azərbaycanda turizm sənayesi iqtisadiyyatın
yeni sahəsi olmasına baxmayaraq sürətlə inkişaf etməkdədir. Ölkə
iqtisadiyyatında neftdən sonra ikinci ən çox gəlir gətirən sahə olduğu üçün
bugün turizm sənayesinin inkişafına xüsusi diqqət və  qayğı göstərilir.
1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”ndən sonra Azərbyacana xarici
iş adamlarının və turistlərin axınının güclənməsi turizmə xüsusi qayğı
göstərilməsini vacib etdi. 1999-cu ildə “Turizm haqqında qanun”nun
qəbulu, 2006-cı ildə Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
yaradılması, Azərbaycan Turizm İnstitutununn açılışı, 2011-ci ilin “Turizm
ili” elan edilməsi turizmə xüsusi diqqət və qayğının göstəriciləridir [10].

Hər il ölkəmizin dünya əhəmiyyətli tədbirlərə ev sahibliyi etməsi
nəticəsində ölkəmizə xarici turist axınının sayı artmaqdadır. Turist axınının
artdığı bir dövrdə  yeni gecələmə, qidalanma müəssisələrinin də tikilişinə,
nəqliyyat sisteminin təkmilləşməsinə, xidmətin keyfiyyətinin yüksəlməsinə
böyük ehtiyac duyulur. 2015/16-cı tədris ilinin açılışı zamanı Azərbaycan
Turizm və Menecment Universitetindəki çıxışı zamanı Azərbaycan
Mədəniyyət və Turizm naziri cənab Əbülfəz Qarayev Azərbaycanda otel
müəssisələrinin sayının 550-ni keçdiyini xüsusi olaraq vurğulamışdır. Otel
müəssisələrinin sayının artması ilə bərabər onlarda xidmətin səviyyəsinin
də dünya standartlarına uyğunluğu vacibdir.

Hər il Azərbaycandan xaricə çoxlu sayda turist axını müşahidə
edilməkdədir. Xarici turizm xidmətlərindən istifadənin səbəblərindən biri
də turistlərin ölkə ərazisində tez-tez aşağı səviyyəli xidmətlə rastlaşması,
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xüsusən də bu halın bölgələrdə adi halmasıdır. Bunun nəticəsində hər il öz
uzunmüddətli istirahətlərini xarici ölkələrdə keçirməyə üstünlük verənlərin
sayı bir öncəki ilə nisbətən artmaqdadır. Bu isə xaricə valyuta axını
deməkdir [7].

Bugün Azərbaycanda turizm müəssisələrində Bakıda yerləşən brend
otellər və restoranların bəzilərindən başqa xidmətin keyfiyyətinə demək
olar ki, sistemli olaraq nəzarət prosesi həyata keçirilmir. İnternetdə “tri-
padvisor.com” saytında ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən otellərin və
restoranların göstərdiyi xidmətin keyfiyyətinə nəzər salsaq çoxlu sayda
şikayətlə rastlaşmış olarıq. Burada qeyd olunan rəylərin əksəriyyəti
işçilərin əməl etməli olduqları standartlardan kənara çıxmanın nəticəsidir
ki, müştərilərdə mənfi rəy formalaşmışdır. Müştəri isə bunu ictimailəş di -
rə rək hər kəsə bunu duyurur ki, bu da digər potensial müştərilərdə də mənfi
rəy yaratmış olur. Məhz bu cür rəylərin formalaşması, onların ictimaiyyətə
çatdırılması Azərbaycan turizminə böyük zərbə vurmuş olur ki, bu da tur-
izmin inkişafına çəkilən bütün zəhmətin hədər olmasına səbəb olur. “tri-
padvisor.com” xarici ölkələrdə səyahət öncəsi ən çox istifadə olunan
saytdır ki, məhz bu sayt vasitəsilə turistlər səyahət etmək istədikləri
ölkədəki otel, restoran xidmətləri haqqında məlumat əldə etmiş olurlar [10].

Qonaqpərvərlik sənayesində xidmət standartları və onlara nəzarət
formaları: Dünyada standarlara nəzarət edən çoxlu sayda təşkilatlar vardır.
Bu təşkilatlar beynəlxalq, regional və yerli təşkilatlar olaraq üç əsas qrupa
ayrılır. Beynəlxalq təşkilatlardan ən çox tanınmışı və standartları dünya
ölkərəində qəbul ediləni İSO (İnternational Organisation for Standartisa-
tion) - Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatıdır. İSO-nun 19500-dən çox
standartları iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə etməkdədir. 700 standart
isə xidmət sektoruna aiddir. Xidmət sahəsinə maliyyə, təhsil, tibbi
xidmətləri ilə bərabər turizm xidmətləri də aiddir [8].

Beynəlxalq təşkilatlardan əlavə Avropa, Amerika, Asiya və s. kimi re-
gionlarda xüsusi regional təşkilatlar da mövcuddur. Üçüncü qrup təşkilatlar
isə yerli təşkilatlardır ki, bunlar da ölkə daxilində standartlara nəzarət edən
təşkilatlardır [3].

Qonaqpərvərlik sənayesində xidmətin keyfiyyətinə nəzarətin bir çox
formaları vardır. Xidmətin keyfiyyətinə nəzarətin bir növü müştəri
məmnuniyyəti sorğusudur ki, bir çox müəssisələr onların xidmətlərindən
istifadə etdikdən sonra müştərilərlə xidmətin keyfiyyəti haqqında sorğu
keçirərlər. Bu sorğu birbaşa olaraq anket vasitəsilə və ya emailə
göndərilməklə keçirilir. Bu sorğu əsasında müəssisə göstərdiyi xidmətin
standartlar çərçivəsində olduğuna, müştərilərini məmnun etdiyinə əmin
olmuş olurlar. Həmçinin müştərinin şikayətinə və ya qeydlərinə əsasən
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göstərdiyi xidmətdəki çatışmazlıqları aradan qaldırmış olur [5].
Qonaqpərvərlik sənayesində standartlara nəzarətin digər növü isə in-

ternet saytları üzərindən aparılır. Bu saytlardan ən məşhuru isə “Tripadvi-
sor” saytıdır ki, burada istənilən otel və ya restoran haqqında müşərilərin
rəylərini öyrənmək olar. Hər hansı  müəssisənin xidmətindən istifadə etmiş
turist həmin müəssisə haqqında yaxşı və ya pis təəssüratlarını bu saytda
bildirərək onu qiymətləndirir ki, bu da həmin müəssisə haqqında digər in-
sanlarda ona qarşı rəy formalaşdırır. Turizm müəssisələri də burada
yazılmış rəylər əsasında öz müştərilərinə göstərmiş olduğu xidmətin
keyfiyyətini ölçmüş olur [11].

Standarlara nəzarətin bir növü də müəssisə daxilində təşkil olunur ki,
bu da rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilir. Müəssisə rəhbəri və ya depar-
tament rəhbəri vaxt aşırı öz işçilərinin standartlar çərçivəsində xidmət
etdiklərinı əmin olmaq üçün özünə məxsus formada müəssisə daxili
yoxlama tədbirləri həyata keçirir.

Standartlara nəzarətin  bir digər forması isə kənar təşkilatlardır ki, bu
təşkilatlar müəssisəyə müştəri qismində təşrif buyururlar, müəssisənin
xidmətlərindən müştəri olaraq istifadə edirlər. Belə təşkilatlardan ən
məşhuru LQA (Leading Quality Assurance) – “Aparıcı Keyfiyyətin
Təminatı” şirkətidir ki, standartlara nəzarəti qonaq qismində həyata keçirir.
Bu qonaq “Cənab Qonaq (Mr. Guest)” adlanır ki, müəssisə daxilindəki
bütün departamentlərin xidmətindən istifadə edərək rastlaşdığı çatış maz -
lıq larla bərabər bütün xidmətləri dəyərləndirmə siyahısında nəzərə çarp-
madan qeyd edir. Standartlardan ibarət dəyərləndirmə siyahısının bütün
sualları cavablandırdıqdan sonra şirkətə geri dönür və bundan sonra
müəssisənin xidmətinə görə dəyərləndirilmə aparılır. Müəssisə 100 ballıq
sistemlə dəyərləndirilir, yaxşı və pis tərəfləri qeyd edilir. Bundan sonra isə
müəssisə özündə olan çatışmamazlıqları dərhal aradan qaldırmaq üçün
tədbirlər görür [9].

Bütün bunlardan əlavə olaraq ölkə daxili nəzarət formaları da vardır ki,
bunlar rəsmi qurumlar tərəfindən həyata keçirilir. Azərbaycanda turizm
sahəsində xidmətin keyfiyyətinə nəzarəti rəsmi olaraq Azərbaycan Mə də -
niy yət və Turizm Nazirliyi, Dövlət Metrologiya, Standartlaşdırma və Patent -
ləş dirmə İdarəsi, Azərbaycan Turizm Assosasiyası həyata keçirirlər [6].

Standartların turizmə təsiri: Turizm müəssisələrində bir çox stan-
darlar mövcuddur. Otel və restoran biznesində işçilərin geyim və görünüş,
gigiyena və sağlamlıq, təhlükəsizlik, xidmət standartları vardır. Turizmin
bütün sahələrində müştəri ilə davranış qaydaları da vardır ki, bütün bunlar
birbaşa olaraq müştəri məmnuniyyətinə xidmət etmiş olur. Əgər müəssisə
bu standartlardan kənara çıxmış olarsa o zaman xidmətin keyfiyyətinə dair
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müştəridə qeyri - əminlik hissi yarada bilər ki, bu da yol veriləcək hadisə
deyildir. Qonaqpərvərlik sənayesində standartlar çərçivəsində xidmətlərin
əhəmiyyəti müştəridə müəssisənin xidmətindəki keyfiyyətə əminlik hissi
yaradır [1].

Bu da öz növbəsində müştəridə müəssisəyə sadiqlik yaradır. Sadiq
müştəri müəssisəyə davamlı olaraq xeyir verir, həmçinin “Ağız Market-
inqi” vasitəsilə müəssisəyə yeni müştərilər cəlb etmiş olur. Turistin iqti-
sadiyyata birbaşa və dolayı olaraq verdiyi xeyri nəzərə aldıqda turzim
sənayesinin iqtisadiyyatın ən gəlirli sahəsi olduğu göz önündə sərgi lən -
mək dədir. Məhz bu səbəbdəndir ki, bütün xidmət sahəsində maksimum
dərəcədə standartlar çərçivəsində fəaliyyət göstərmək vacibdir [2].

Nəticədə turizm biznesi müstəqil Azərbaycanda yeni biznesi növü
olduğu üçün bu sahədə bir neçə çatışmamazlıqlar vardır. Bu çatış ma maz -
lıqlardan biri də qonaqpərvərlik sənayesində standartlara zəif cavab
verməkdir. Turizm sənayesində xidmətin səviyyəsinin beynəlxalq standart-
lara uyğun olmasını təmin etmək üçün bu sahədə çalışan işçilərə davamlı
olaraq təlim keçmək, onlara xidmət standartarını tədris etməklə turizm
sahəsində xidmətin səviyyəsi yüksəldilmiş olar.
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Sea cruises, their role in tourism and development trends

abstract: This article is about cruise ships. Cruising on Cruise ships is
a means of travel with some substantial benefits, but a few drawbacks too.
There is information about big cruise companies of the world. Cruising
makes it easy to visit several places in a single trip without the need to
repack your belongings and sit in a car/train/bus/plane to travel to each
one; your hotel room comes along with you, and even provides the trans-
portation.

Key words: Sea transport, ships, sea cruises, services

Okeanları keçmək üçün hava nəqliyyatı xaricində tək nəqliyyat növü
dəniz nəqliyyatıdır. Dünya ticarətinin 90/100-ı dəniz nəqliyyatı vasitəsilə
həyata keçirilir. Dəniz yolları ilə daşınma həm sərnişin həm də yük
daşınmasında istifadə olunur. Dəniz yollarının ümumi uzunluğu bir neçə
milyon kilometrdir. Dəniz donanmasının gələcək inkişafı gəmiqayırma
zavodlarının yaradılmasına, avadanlıqların istehsalına, əlaqələrin güc lən -
mə sinə və s. dayanır. Dəniz nəqliyyatının öz fəaliyyətini həyata keçirmək
üçün spesifik infrastruktura malik olmağı vacibdir. İnfrastruktur dedikdə
təbii ki,  gəmilər, portlar, avadanlıqlarla təchiz olunmuş yerlər nəzərdə tu-
tulur. Nəqliyyatın bu növündə əsas vasitə gəmidir. Bu nəqliyyat növü
hərbi, elmi, idman, turizm və s. məqsədlər üçün istifadə olunur. Turizm
məqsədilə istifadə olunan bu nəqliyyat vasitələrinə kruiz gəmiləri, yaxtalar,
katerlər və s. aiddir.

Kruizlər yalnızca səyahət növü deyil. Bu kruiz biznesi ilə məşğul olan
kompaniyaları, gəmiqayırmanı, məhsulların və sərnişinlərin çatdırılması,
xidmətlərin təşkili və s. birləşdirən bütün bir sənayedir. Kruiz açıq hava
atmosferindən həzz almaq, dənizi seyr etmək, “üzən otel”-in göyərtəsində
bir sıra dövlətlər, şəhərlərə baş çəkməyə imkan verir. Onu “üzən otel” deyil
“üzən səyahət” adlandırmaq daha düzgün olardı. Burada müxtəlif səyahət
infrastruturları stolu yaradılır [5, s. 184].
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Üzmə hovuzu, idman salonu, kino, oyun və oxuma zalları kimi
xidmətlərlə gəzmə, istirahət və əyləncəni birlikdə reallaşdırmağa imkan
verən kruizlərlə səyahətin başlanma tarixi 1840-cı illərə dayansa da, müasir
mənada kruiz orqanizasiyasının 1950-1970-ci illərdə inkişaf etdiyi
söylənilir. Üzən otel adlandırılan və bugün kütləvi turizm vasitələrindən
biri olaraq turizmə böyük qatqısı olan kruiz gəmilərinin önəmi gedərək
artmaqdadır [1, s. 76].

1960-cı illərdən etibarən dəniz kruizləri bazarı formalaşmağa başladı.
1980-cı ilə doğru artıq kruiz proqramları təklif edən 15 böyük naviqasiya
kompaniyası mövcud idi. Müasir dövrümüzdə isə artıq yüzdən çox kruiz
kompaniyaları mövcuddur. Onların çoxu beynəlxalq assosiasiya olan
Cruise Line İnternational Association (CLİA)-nın iştirakçılarıdırlar. As-
sosiasiya kruiz satışı üzrə ixtisaslaşmış 30-dan çox turfirmanı və kruiz
səfərləri satan 20000-dən çox turagentliyi birləşdirir. Dəniz və okean
kruizləri turbiznesin ən perspektiv sahəsi sayılır.

Kruiz laynerləri yolda maksimum dayanacaq etməyə çalışır. Bu
dayanacaqlarda sərnişinlər göyərtəni tərk edir və sahildə vaxt keçirirlər.
XX-ci əsrin sonunda kruiz sənayesi turist biznesinin ən sürətli inkişaf edən
sektoruna çevrildi.

Avropanın böyük kompaniyalarından biri “Norwegian Cruise Lines”
oldu. Onun əsası 1966-cı ildə Osloda qoyulmuşdur. Bugünkü günümüzdə
kompaniyanın 11dən çox layneri mövcuddur. “Norwegian Cruise Lines”
kompaniyasının da daxil olduğu “Hentling Hong Kong Group” (keçmiş
“Star Cruises”) dünyanın ən böyük 3-cü korporasiyasıdır [6, s. 35].

İkinci ən böyük holdinq  “Royal Caribbean International”-dır. Bu kom-
paniya norveçli gəmi sahiblərinin iştirakı ilə 1968-ci ildə yaradılmışdır və
tez bir zamanda amerika bazarında böyük populyarlıq qazanmışdır. Kom-
paniyaya dünya şöhrəti isə 1982-ci ildə “Song of America” laynerinin suya
buraxılması ilə gəldi. Bu andan etibarən “silah yarışı” başlandı. Belə ki,
kompaniyalar dünyada ölçülərinə görə ən böyük kruizi suya endirmək üçün
yarışırdılar. Bu cür müsabiqənin kruiz gəmiqayırma texnologiyasının
inkişafında böyük əhəmiyyəti var idi. Bunun sayəsində sonrakı 20 il
ərzində kruiz donanması yeni və ölçülərinə görə çox böyük gəmilərlə
genişləndi [6, s. 36]. 

Hazırki dövrdə “Royal Caribbean”, laynerlərinin ölçülərinə görə lid-
erdir. Onun ən nəhəng laynerləri olan “Oasis of the Seas” və “Allure of
the Seas” gəmiləri Karib dənizində səyahətlər edirlər. Kompaniya holdinq
kimi isə yalnız 1996-cı ildə formalaşmışdır. 

Dəniz və çay kruizləri elit otellərdə, məşhur kurortlarda edə biləcəyin
hər şeyi burada daha gözəl yaşamağa imkan verir. Bu gəzintinin ləzzəti isə
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yaşadığınız otelin daim su üzərində olması, dənizləri və okeanları adalara
səfər edərək keçməsi olacaqdır.

Dünya bir yerdə dayanmadığı kimi kruiz laynerlərinin dünyası da bir
yerdə dayanmır. Hər il möhtəşəm gəmilər inşa edilir. Bu gəmilər sanki bir
möcüzədir. Keçən ilin ən böyük kruiz laynerlərinnin ilk onluğu ilə bu ilin
siyahısı uyğun gəlmir. Bu da kruiz sənayesinin ildən ilə nə cür sürətlə
inkişaf etdiyini göstərir.

Bu cür böyük gəmilərin ilk 10-luğunu əsasən Royal Carribean İnter-
national və Norwegian Cruise Line kompaniyalarının kruiz laynerləri
tutur. Bu reytinqin möcüzəli olduğuna inanmaq üçün belə bir misal göstərə
bilərəm: dünyaca məşhur olan, tarixi Titanik gəmisi bir vaxtlar insanların
heyranla dolu baxışlarına tuş gəlirdi. Bu günkü günümüzdə isə o ölçülərinə
görə heç ilk 100-lüyə belə daxil ola bilməzdi. Bu da kruiz sənayesinin necə
sürətlə inkişaf etdiyini göstərir.

Ən böyük kruiz laynerlərinin inşasında əvvəlki illərəki kimi Royal
Carribean İnternational özünün Allure Of The Seas (2010) gəmisi ilə
liderdir. Bu gəmi 225 282tonn, sərnişin tutumu 6000 nəfərdən çox,
uzunluğu 362 m, eni 47 m, 2700 kayut-a malikdir. 

Dünyada ikinci ən böyük layner Oasis Of The Seas(2009) kruizidir.
Bu gəmi də Royal Carribean İnternational kompaniyasına aiddir. Bu
laynerdə nəyin olmadığı sualına cavab vermək yəqin ki, çox çətindir. Bu
gəmidə insanın ağlına gələcək bütün ideyalar öz təcəssümünü tapmışdır:
böyük küçələr, güllü parklar, geniş gəzinti göyərtələri, restoranlar, barlar,
basseynlər, bir sözlə ağıla gələcək hər bir şey. Möcüzəli olsa da laynerin
mərkəzində gerçək ağacların böyüdüyü unikal bir park vardır. Bu park
gəzinti üçün gözəl bir yerdir. Göyərtədə bir neçə yerlər vardır ki, oranın
divarları şüşədəndir və suyun altında yerləşir. Bu divarlar dəniz həyatı ilə
tanış olmağa, gözəl mənzərəni seyr etməyə imkan verir. Layner sanki qeyri
adi təəssüratlar kolleksiyasıdır. Bu gəmi sərnişinləri təəccübləndirmək,
heyrətə salmaq və onlara həzz yaşatmaq üçün inşa edilmişdir.

Bu reytinq cədvəli günümüzdə ən aktual olmasına baxmayaraq çox
yaxın bir zamanda onun tamamilə dəyişəcəyi gözlənilir. Belə ki, Royal
Carribean İnternational kompaniyasına aid olan “Harmony of the Seas”
laynerinin 2016-cı ildə suya buraxılacağı gözlənilir. 2017-ci ildə isə daha
böyük, adı hələ məlum olmayan laynerin okeanlara gəlişi gözlənilir. Onu
da bilmək maraqlıdır ki, donanmasında ən çox laynerləri olan “Carnival
Cruise Line” kompaniyasının bir gəmisi belə ölçülərinə görə ilk top 20-ə
də daxil ola bilməyib. 

Bütün kruiz kompaniyaları gələcək inkişaf və yeni bazarlara çıxmaq
üçün çalışırlar. Kruiz məhsulu ölkəmizdə də təqdim olunmağına baxma-
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yaraq hələ ki, istirahətin vərdiş olunmuş, əhali tərəfindən öyrəşilmiş növü
deyil [4, s. 270]. Bu inkişafı təmin etmək üçün ixtisaslı kadrların artırılması,
bu sahəyə yetərincə sərmayənin qoyulması, düzgün reklamın təşkili və s.
ən vacib məsələlərdəndir.

Kruiz turizmi ölkəmizdə də əhali tərəfindən sevilən istirahət növ -
lərindən birinə çevrilməkdədir. Artıq kruizin yalnız varlıların istirahət
edəcəyi turizm növü olması fikri insanların düşüncələrindən silinir.

Bu gün hər bir Xəzəryanı ölkə iri nəqliyyat layihələri həyata keçirir,
yükdaşımaların, xüsusən dəniz nəqliyyatı ilə səviyyəsinin artmasına dair
fəal işlər aparır, lakin buna baxmayaraq, yenə də ən az inkişaf edən sahə
sərnişin daşınması olaraq qalır. Bu istiqamətin inkişafında mühüm addım
Xəzər ölkələrinin səylərinin birləşdirilməsi, eləcə də özəl sektorun
fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi ola bilər [2, s. 35]. Əlbəttə ki, ilk növbədə,
liman infrastrukturunun yenilənməsinə və sərnişin donanmasının yeni
müasir gəmilərlə artırılmasına xüsusi diqqət ayırmaq lazımdır.

Hamıya məlumdur ki, Bakıdan cənubda 65 km aralıda Ələt qəsə bə -
sində yeni beynəlxalq dəniz limanının tikinti işləri aparılır. Dəniz sərnişin
nəqliyyatı, Xəzər ölkələri arasında birbaşa dəniz sərnişin rabi tə si nin
inkişafı, kruiz turizminin təşkili nəqliyyat sektorunun inkişafının bütün
zəncirini tamamilə birləşdirəcək [3, s. 64]. Əlavə gəlirlə yanaşı, bu,
Xəzəryanı ölkələr üçün əməkdaşlığın yeni istiqamət mənbəyi də ola bilər,
xarici qonaqların Xəzərə gəlməsi, onun akvatoriyasının turizm mərkəzinə
çevrilməsi üçün şərtlər yaradardı.

2010-cu ildə Bakıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin iştirakı ilə müasir standartlara cavab verəcək gəmiqayırma zavo-
dunun təməli qoyulmuşdur. Müəssisə Azərbaycanda gəmiçilik sahəsində
idxaldan asılılığı azaldacaq, Xəzər donanmasını müasirləşdirməyə imkan
verəcəkdir.  Gəmiqayırma zavodunun inşası da bu sahəyə böyük təkan
verəcəkdir. Kruiz gəmilərinin öz ölkəmizdə tikilməsi əlbəttə ki, daha gözəl
olardı. Digər ölkələrdən gəmilərin ölkəmizə gətirilməsində bir sıra
çətinliklər vardır ki, artıq onlardan qurtulmuş olacağıq.

Bir ölkənin turizm potensialı nə qədər dəyərli olursa olsun nəqliyyat
sistemi yaxşı təmin olunub xidmətə verilməzsə o ölkə turizm baxımından
əhəmiyyət qazanmaz və inkişaf etməz. Bununla yanaşı, nəqliyyatda
beynəlxalq əlaqələrin aktiv qurulması zəruridir. Ancaq belə bir nəqliyyat
sisteminə sahib olan ölkələrdə turizm fəaliyyəti reallaşacaqdır. Həmdə
kruiz xidmətləri turizmin ən cəlbedici növü olaraq daim turistlərin diqqət
mərkəzində olacaqdır.
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dark tourism: Memories of anzac in Gallipoli

Qara turizm: Çanaqqalada anzak xatirələri

aBSTRaCT
The tourism industry consists of many different types. One of the many

diverse sub categories of the tourism industry is ‘dark tourism’. Dark
tourism refers to the trend of travelling to destinations that are in one way
or another associated with war, death or other sufferings. They include au-
thentic sites, museums, as well as battlefields of past wars, like Pearl Har-
bor in Hawaii or Gallipoli in Turkey.  Americans, are much more likely to
want to visit places like Pearl Harbor and Ground Zero, and Australians
are much more likely to want to visit places like the battlefield Gallipoli
for emotional reasons than people from China or from Ghana. For Ameri-
cans and Australians, these places are almost sacred; these are places where
the American and Australian history has played out and been memorialized.
The motivations created at those battlefields are often tied to a person’s
nationality and personal history. Visitors are trying to understand what im-
pacts different wars in the past had on the modern world in our century. 

The purpose of this paper is to gain further knowledge of the dark
tourism industry and also to analyze why people are interested in dark at-
tractions, like Gallipoli, the slender peninsula that forms the northwestern
side of the Dardanelles in Turkey. The annual pilgrimage that Australians
and New Zealanders make here on ANZAC Day (25 April) has become
one of the major events on the Turkish tourism calendar. Furthermore, peo-
ple’s desires to visit these sites as well as their travel history regarding
‘dark tourism’ are discussed. Primary as well as secondary literature
sources, books, journals, printed and electronic resources has been
searched. It can be said that Gallipoli is very important for Australians’ na-
tional culture. Positive relations which consist to share collective history
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will bring about economic, politic and cultural collaborations and the num-
ber of visitors will continue to increase in the future.

Key words: Dark Tourism, Battlefield Tourism, Gallipoli, ANZAC
Day. 

INTROdUCTION
The tourism industry consists of many different types. One of the many

diverse sub categories of the tourism industry is “dark tourism”. Dark
tourism refers to the trend of travelling to destinations that are in one way
or another associated with war, death or other sufferings. They include au-
thentic sites, like the Killing Fields in Cambodia; museums, like the United
States Holocaust Memorial Museum in Washington DC, the Memorial and
Museum Auschwitz-Birkenau in Poland, the National Vietnam War Mu-
seum in the United States or the Rwandan National Museum in Rwanda;
as well as battlefields of past wars, like Pearl Harbor in Hawaii or Gallipoli
in Turkey. Today, museums are not the only attractions people seem to be
interested in. Americans, are much more likely to want to visit places like
Pearl Harbor and Ground Zero, and Australians are much more likely to
want to visit places like the battlefield Gallipoli for emotional reasons than
people from China or from Ghana. For Americans and Australians, these
places are almost sacred; these are places where the American and Aus-
tralian history has played out and been memorialized. The motivations cre-
ated at those battlefields are often tied to a person’s nationality and personal
history. Visitors are trying to understand what impacts different wars in the
past had on the modern world in our century. The purpose of this paper is
to gain further knowledge of the dark tourism industry and also to analyze
why people are interested in dark attractions, like Gallipoli. To discover
the behavior and attitudes of Australians travelling to war attractions, pri-
mary as well as secondary literature sources, books, journals, printed and
electronic resources has been searched.

The slender peninsula that forms the northwestern side of the Dard-
anelles, across the water from the town of Çanakkale, is called Gallipoli,
a fairly large area over 35 km. Today, the Gallipoli battlefields are peaceful
places covered in scrubby brush, pine forests and fields. But the battles
fought here a century ago still live in the memories of many people, both
Turkish and foreign. The annual pilgrimage that Australians and New
Zealanders make here on Anzac Day (25 April) has become one of the
major events on the Turkish tourism calendar. The principal battles took
place on the western shore of the peninsula near Anzac Cove and Arıburnu
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Cemetery, and in the hills just to the east.   

daRK TOURISM
Are people interested in dark tourism because there are many sites that

are related to war or death? Or are there more sites available because people
asked for them? Lots of studies have been made associated with dark
tourism and dark tourism types since 1990’s. Researchers state that sites
related to war or other atrocities comprise “the largest single category of
tourist attractions in the world” (Smith, 1996, p.131). Although dark
tourism is considered as a form of cultural tourism, there have been few
studies on the inter-relationship between the two. Stebbins (1997) suggest
that cultural tourism is a form of experiential tourism based on the search
for and participation in new and deep cultural experiences of an aesthetic,
intellectual, emotional, or psychological nature. Based upon the temporal
dimension and spatial affinity with a site, Miles proposes there is a crucial
difference between sites associated with death and suffering, and sites that
are of death and suffering. If visitation to the former is rightfully charac-
terized as ―dark tourism, then journey/excursion/pilgrimage to the latter
constitutes a further degree of empathetic travel: ―darker tourism (Miles,
2002, p.1175).

Kazalarska (2002) stated that the attraction of death and disaster has
always been and will continue to be a powerful motivator for travel. The
origins of this fascination can be traced back to antiquity, when pilgrimages
were a common form of travel involving a journey to places associated
with the death of an individual of special religious and sometimes mystical
significance.

Nowadays, wars, battlefields, cemeteries, concentration camps, assas-
sination sites, ghost stories, and other man-made disasters, are being pack-
aged and sold to the public. Although former battlefields, cemeteries or
other war-related attractions also show an increase in visitor numbers, it is
difficult to say whether “dark tourism is tourist -demand or attraction-sup-
ply driven” (West, 2004, p.24).

Deaths, disasters and atrocities in touristic form are becoming an in-
creasingly pervasive feature within the contemporary tourism landscape,
and as such are ever more providing potential spiritual journeys for the
tourist who wishes to gaze upon real and recreated death. As a result, the
rather emotive label of ―dark tourism has entered academic discourse and
media parlance, and consequently has generated a significant amount of
research interest (Stone, 2006, p.145).

Foley and Lennon (2006, p.23) do not include academics as dark
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tourists because academics visit these sites for the purpose of research.
Lennon and Foley’s Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster
(2000) “introduced the term to a wider audience, stimulating a significant
degree of academic interest and debate” (Sharpley and Stone, 2009, p.6). 

Stone (2005) argued that there is an increasing plethora of sites asso-
ciated with death, tragedy or the macabre that become significant tourist
attractions. These particular interests of new touristic movements generated
a tourism form called ―dark tourism. Dark tourism can be used as the
overall term that is related to any kind of misery, war or other atrocities.
Dark Tourism, or Thana tourism, can be defined as “visitations to places
where tragedies or historically noteworthy death has occurred and that con-
tinue to impact our lives” (Tarlow, 2005, p.48).

Bloom (2000) suggests that there are two forms of dark tourism, one
which is focused on a sudden death and very quickly attracts large numbers
of people and one which rein act and remembers events to continually at-
tract tourists. The first could be an example of the celebrity dark tourism,
such as the incident of Princess Diana’s death where people suddenly fled
to Paris to pay respects. People continue to visit Paris, and the area of the
crash that killed Diana, to find out what happened that night.

Dunkley (2005) suggested several reasons for why people would want
to visit a dark site for a form of tourism. By visiting the site of the death of
a celebrity, people are able to remember, or piece together the story that
shows their death. Furthermore, Levitt (2010) describes how around 350
people pay respects to Marylyn Monroe’s grave every day. This includes
people who weren’t even alive at the time of Monroe’s death in 1962. Es-
pecially dark tourism in the form of following a celebrity, after their death.
The media will be one of the first people at the site of an incident, partic-
ularly one involving the death of a celebrity. People who have built up a
pseudo-relationship with a celebrity through the media, will feel a connec-
tion between them and want to say their goodbyes. 

Education plays a huge part in reasons for motivation to dark tourism.
The incidents and events that cause people to follow dark tourism are very
often a part of history and a time where the tourist wasn’t present but want
to learn about. Marcel (2004)  suggests that dark tourism is the tourism in-
dustry’s “dirty little secret”.

BaTTLEFIELd TOURISM
There can be no doubt that wars have a negative impact on everyone

and everything while they last. Major conflicts are fatal to the tourism in-
dustry in short-term, whereas they also stimulate the long-term perform-
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ance of the same industry (Lawton and Weaver, 2006, p.67). War had var-
ious impacts that can be considered positive in the modern tourism industry.
Former battlefields, museums or military cemeteries are among the main
tourist attractions in some countries (Lawton and Weaver, 2006, p.138).
The concentration camps in Europe or the reenactments of the American
Revolution in the United States are only some examples that without war
would not have been possible.

People have always been attracted to places, where atrocities have hap-
pened, like the Tombs of the Pharaos in Egypt or Waterloo, Belgium (Tar-
low, 2005, p.48). Modern tourism offers many diverse attractions for
people all over the world. Battlefield and holocaust tourism are only two
subcategories within the dark tourism industry. Others include cemetery,
prison and slavery-heritage tourism (Dark Tourism Forum, 2010,
www.dark-tourism.org.uk).

People have been interested in sites or events that are linked with dis-
aster, violence or death for as long as they have been able to travel (Sharp-
ley and Stone, 2009, p.4). Modern-day tourists like to travel and have the
desire to get to the destination as fast as possible. Due to the major con-
flicts, tourists are now provided with new technology which allows cheap
and fast mass travel (Lawton and Weaver, 2006, p.67). Hence, the war div-
idend can be defined as the “long-term benefits for tourism that derive from
large conflicts, including war-related attractions, image creation, and the
emergence of new travel markets” (Lawton and Weaver, 2006, p.86). 

Battlefields are an important group within the dark tourism industry as
they “[…] and other sites associated with warfare have attracted visitors
for well over a thousand years” (Sharpley and Stone, 2009, p.186). Former
battlefields are considered to be pre-existing attractions (Lawton and
Weaver, 2006, p.100). These attractions already exist regardless of the level
to which they are utilized. According to Lloyd (1998, p.25) the First World
War gave a significant rise to battlefield tourism. Battlefield tourism is part
of the dark tourism niche market and can be identified as visits to “locations
where battles, both great and small, have been fought” (O’Bannon, 2010,
www.dark-tourism.org.uk). According to Lawton and Weaver (2006,
p.138), battlegrounds are among the most attractive tourist sites of our time.
It is known that visits to former battle sites have always held a fascination
to some people (Sharpley and Stone, 2009, p.187). However, it seems that
battlefield tourism has become more accepted through the appearance of
modern tourism. Waterloo in Belgium is the first as well as the most stable
exemplar of battlefield tourism (Sharpley and Stone, 2009, p.187).

Tourists engaging in battlefield tours are interested in a better under-
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standing of former battles at the sites where the combat occurred. People
visiting these places are welcomed with guidebooks and guided tours to
find out more about the history and lives of the people. Sharpley and Stone
(2009, p.186) state that battlefields are not the only war-related attractions
which fall in the category of battlefield tourism. On-site memorials, grave-
yards, memorials, museums and other sites which remember battles and
wars and are related to violence, fall into this category. The Hiroshima
Peace Memorial Museum in Japan, the Shrine of Remembrance in Mel-
bourne, Australia or the National War Memorial in Ottawa, Canada are
only a few of the examples representing former wars. 

Cemetery tourism addresses not only dark experience travel but also
people who are simply interested in better understanding the society they
are experiencing. However “for the dark tourist, the imagined presence of
death […] provides a sensational or emotional pleasure […]”.  The two
World Wars, the American Revolution, the Vietnam War or the genocide
in Rwanda or Cambodia are only some occurrences that resulted in modern
tourist attractions. The Texas State Cemetery or Pere Lachaise are two ex-
amples of popular cemeteries (Scott, 2010, www.dark-tourism.org.uk).

aNZaC daY in GaLLIPOLI 
Anzac Day in Gallipoli in Turkey represents a unique example of an

event that blends internationally recognized cultural and historical activi-
ties. Australians who visit Gallipoli are engaged, to some extent, in a jour-
ney of discovering who they are, where they come from. More and more
Australian attend Anzac Day ceremonies in the 21st century. Being at Gal-
lipoli on April 25 is almost a rite of passage for young Australian doing
their overseas experience. 

With its critical location Çanakkale has been one of the most important
wars that affected World War I’s destiny. Slade (2003) point out every year
thousands of Australians and New Zealanders go to Gallipoli because that
is the place and a point in historical time at which their respective nations
came into being in a very real and profound manner. Each generation of
Australians redefined the day to suit the mood of the times, but the last 40
years have been a time for much redefinition. Now, people remark on the
number young Australians in the crowds. Some wear the medals their
grandparents and great-great-grandparents won during war (Ozer and Oth-
ers, 2011, pp.424-431).

The New Zealand and Australia commemorative focus of the First
World War became ANZAC day, April 25, which is the day of the Gallipoli
landing; the myth grew in both countries that an evolution of national spirit
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had begun at Gallipoli that both countries came of age on April 25, 1915
(Slade, 2003, p.783). The Gallipoli Campaign plays an important role to
create a national feeling in two immigrant communities of Australian and
New Zealanders.

Gallipoli attracts thousands of Australians and New Zealanders every
year, and the numbers are increasing. These tourists, in part, come to gain
a slightly better understanding of who they are and where they come from
(Slade, 2003, p.780). These people have feelings about the dead at Gallipoli
and they know, understand, and commemorate their deeds, especially their
role in helping define their two nations (Slade, 2003, p.792).

Finally, it can be said that Gallipoli is very important for Australians’
national culture. Positive relations which consist to share collective history
will bring about economic, politic and cultural collaborations. Number of
visitors will continue increasing for future years.

CONCLUSION
There are various reasons why people travel. One special group within

the tourism industry consists of thana tourists. While their motives might
seem unusual, they mainly travel for the same reasons. Only their destina-
tions differ from the typical beaches or countries. Foley and Lennon (2006,
p.3) state that “It is clear […] that tourist interest in recent death, disaster
and atrocity is a growing phenomenon in the late twentieth and early
twenty-first centuries”. 

The new technology makes it possible for people from all over the
world to travel to sites on any continent. This leads to the conclusion that
dark tourism is neither age dependent nor does it depend on gender, income
and level of education or the country of origin. But what do people really
think about war?

Although many people only think of the negative influence war had
on tourism, some consider its impact a positive one. More tourists should
think about the many attractions that are only available because war created
them. The different wars did not only give soldiers the possibility to travel
to other places where they otherwise would not have gone but they also
assisted in distributing new technologies. Without the aircrafts it would be
more burdensome to travel from one continent to another. This would also
mean a general lack of interest in travel. It is safe to say that tourism would
not be as developed if it were not for the consequences of the Second World
War. 

Dark tourism is an interesting and popular niche market within the
tourism industry and subject to further research because dark tourism as

Qara turizm: Çanaqqalada Anzak xatirələri

183



an academic field is still moderately new. However, to better understand
dark tourism in general a common knowledge about the history is relevant.
First cause of this result can be considered as visitors’ extreme adherence
to their culture, history and heritage. Their motives are concerned with na-
tionhood. Generally, they come to see the place where their great nation
building stories happened. The other reason of this result is changing in
Anzac Day celebrations year by year. Today, these celebrations are trans-
formed to a more entertainment and conviviality condition and they are
address to young generation.
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