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Ali təhsildə innovasiya fəaliyyəti 

Инновационная деятельность в высшем образовании 

Innovative operation in higher education 

Xülasə: Ali təhsil müəssisəsinin innovativ fəaliyyətinin uğuru 

onun qarşıya qoyduğu innovativ layihələrinin həyata keçirilməsi, ye-

niliklərin tətbiqi, tələbə və professor-müəllim heyətinin təhsilə fərqli, 

daha yaradıcı yanaşmasıyla müəyyən edilir. İnnovasiya fəaliyyətinin 

əsas məqsəditəhsil müəssisəsinin səmərəli inkişafı və təhsil bazarın-

da rəqabətqabililiyyətliyi təmin etmək üçüm müvafiq şərait yarat-

maqdan ibarətdir. Məqalədə innovasiya anlayışının tərifi verilir və 

innovasiyaya dair müxtəlif yanaşmalar nəzərdən keçirilir. 

Açar sözlər: innovasiya, təhsil, ali təhsil, təhsildə innovasiyalar, 

inkişaf, layihə. 

Резюме: Успех инновационной деятельности высшего 

учебного заведения определяется уровнем реализации иннова-

ционных проектов, применением новшеств, более творческим 

подходом студентов и профессорско-педагогического состава к 

образованию. Основной целью инновационной деятельности яв-

ляется создание необходимых условий для эффективного разви-

тия вуза и обеспечения конкурентоспособности на рынке обра-

зования. В статье дается определение инновации и рассматрива-

ются различные подходы к ней. 

Ключевые слова: инновация, образование, высшее 

образование, инновации в образовании, развитие, проект. 

Abstract: The success of  innovative operation of a higher 

educational institution is determined by the level of implementation 

of innovative  projects,  application  of  innovations,  more  creative 
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approach of students and academic staff to education. The main goal 

of innovation is to create the necessary conditions for the effective 

development of a university and to ensure competitiveness in 

education market. The article defines innovation and discusses 

different approaches to it. 
Keywords: Innovation, education, higher education, 

innovation in education, development, project. 

İndiyə qədər ali peşə ixtisas təhsili ənənəvi olaraq hazır biliklər 

sistemini, kifayət qədər sabit və yenilənməmiş texniki bilikləri, he-

sablama, dizayn, quraşdırma, təmir, xidmət və s. istiqamətləri əhatə 

etmişdir. Mütəxəssislərin hazırlanması prosesi zəruri və kifayət qə-

dər nəzəri bilik və bacarıqların lazımi ixtisas səviyyəsinin formalaş-

masına imkan verən toplanmış elmi faktların, şərhlərin, texniki həllə-

rin nəzəri əsasına üstünlük verilməsinə yönəldilmişdir. Ali peşə təh-

sili müəssisələrinin məzunları əsasən sosial əmək bölgüsü struktu-

runda standart, tipik, çox vaxt çox məhdud peşə funksiyalarını yerinə 

yetirmək üçün hazırlanırdılar. Fəhlə və mütəxəssislərin əməyinin 

məzmunu və xarakterində davamlı dəyişikliklər, elmi və texnoloji tə-

rəqqinin sürətlənməsi, elmi faktların sürətlə uçqun kimi böyüməsi, 

insan əməyinin inkişaf edən sahəsinin istehsal və texniki parametrlə-

rinin sürətli dəyişməsi yalnız yüksək səviyyəli dar profilli hazırlığı 

deyil, həm də mədəniyyətin hərtərəfli inkişafını tələb edir. Bugün 

kompüter texnologiyası və telekommunikasiya sahələrinin geniş ya-

yılmasına əsaslanan istehsalın və idarəetmənin avtomatlaşdırılması 

səbəbindən cəmiyyətin post-sənaye inkişafının şahidi oluruq. İsthe-

salın inkişafı və təşkili getdikcə insanların intellektual əməkdaşlığı-

na, bir çox istehsal proseslərində iştirakına, planlaşdırma və istehsal 

proseslərinin inteqrasiyasına, yeniliyə (innovasiyaya) yönəlmiş dina-

mik işçi qruplarına əsaslanır. Müasir istehsal yaradıcılıq, müstəqillik, 

məsuliyyət tələb edən fəal mütəxəssislər tələb edir. Bir problemi gör-

mək, həll yollarını və vasitələrini müstəqil şəkildə axtarmaq və tap-

maq qabiliyyəti ona xas xüsusiyyətlər olmalıdır. 

Eyni zamanda, müasir texnologiyaların sürətli inkişafı, sürətlə 

dəyişən əmək bazarı və intensiv rəqabət bir çox hallarda mütəxəssi-

sin peşəsini dəyişdirməyə məcbur edir. Əl əməyi və maşın baxımın-

dan azad olmaq, yaradıcı fəaliyyət üçün geniş fürsətlər verən, insanın 

özünə və sağlamlığına, şəxsiyyətinə, özünü tanıtmasına və özünü in-

kişaf etdirməyinə dair dəyərləri olan post-sənaye cəmiyyəti yeni təh-
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sil hədəflərinə keçidi zəruri edir. Son vaxtlara qədər, təhsil məzmu-

nunun sərt mərkəzçililiyi, tamlığı və monolit sabitliyinə əsaslanan 

anlayışlar çökür. Getdikcə əməliyyat dəyişikliklərinə və sağlam ye-

niliklərə açıq olan dəyişkən bir sistem halına gəlir. Peşə təhsilində 

müəllimlərin və tələbələrin səylərinin cəmləşməsi yalnız peşəkar bi-

lik və bacarıqların əldə edilməsində kifayət deyil, tələbələrin şəxsi, 

dünyagörüşü keyfiyyətlərini daim inkişaf etdirmək, müəyyən bir 

ixtisas və peşənin özünəməxsus imkanları ilə zənginləşdirmək prin-

sip etibarı ilə vacibdir. Dəyişən peşə fəaliyyətində təhsil prosesinin 

səmərəliliyini təmin edən vasitə probleminin öyrənilməsinin aktuallı-

ğı aşağıdakı amillərlə müəyyən edilir: cəmiyyətin həyatdakı dəyişik-

liklərin və istehsal texnologiyalarının dəyişməsinin tempinin yüksək-

liyi; təhsili müəssisələrində təhsilini başa vurduqdan sonra seçilmiş 

fəaliyyət sahəsində bacarıqla işləməyi bacaran mütəxəssis olaraq bi-

tirməsinin çətinliyi; sürətlə dəyişən peşə mühiti şəraitində ya texno-

logiyanın vəziyyətini və onların gələcək inkişaf tendensiyalarını də-

qiq proqnozlaşdırmağın mümkünsüzlüyü; məzunlar üçün iş yerini tə-

min etmək və ya məzunun gələcək peşə fəaliyyətinin xüsusiyyətləri-

ni sürətlə dəyişə və ona uyğunlaşa biləcək şəkildə yetişdirməyin çə-

tinliyi; peşə fəaliyyətində irəli çəkilməsi və əmək karyerasında yük-

səlməsi üçün şərait yaratmaqda insanın intellektual, mədəni, mənəvi 

inkişafı, özünü dərk etməsi ehtiyacları; bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

yaşamaq üçün təhsil sisteminin insanın özünü inkişaf etdirmə ehtiya-

cının artmasına dəqiq cavab verməməsi, eyni zamanda bu ehtiyacla-

rın məqsədyönlü şəkildəformalaşdırılmamasıdır. 

Yenilik və ya innovasiya insanın hər hansı peşə fəaliyyətinə 

xasdır və buna görə təbii olaraq öyrənmə, təhlil və tətbiq mövzusuna 

çevrilir.Təhsil sahəsində yeniliklər özü-özünə yaranmır, ayrı-ayrı 

müəllimlərin və bütün kollektivin qabaqcıl pedaqoji təcrübələri, elmi 

tədqiqatların nəticəsi kimi meydana çıxır, bu proses kortəbii deyil, 

onu idarə etmək lazımdır. Bu sistemin üstünlükləri, təlim sürətində 

və gələcək peşə seçimində daha çox mobilliyi təmin etməsidir. 

―İnnovasiya‖- latın dilindən tərcümədə "yenilik" anlayışını ve-

rir "yeniləmə, yenilik və ya dəyişiklik" deməkdir. Bu anlayış ilk dəfə 

XIX əsrdə aparılan tədqiqatlarda meydana çıxdı və bir mədəniyyətin 

bəzi elementlərinin digər mədəniyyətə daxil olmasını ifadə edir. XX 

əsrin əvvəllərində yeni bir bilik sahəsi, innovatika meydana gəldi - 

tətbiqi elm kimi, onun çərçivəsində maddi istehsal sahəsindəki texni-

ki yeniliklərin qanunauyğunluqları öyrənilməyə başlandı. Pedaqoji 
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innovasiya prosesləri, təxminən 50-ci illərdən Qərb ölkələrində və 

son iyirmi ildən bəri inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkədə-

xüsusi araşdırma mövzusuna çevrildi. Ali təhsildə innovasiya bir 

neçə komponentdən ibarət bir sistemi nəzərdə tutur: təlim məqsədlə-

ri; təhsil məzmunu; motivasiya və vasitələr; tədris; proses iştirakçıla-

rı (tələbələr, müəllimlər); fəaliyyətin nəticələri. 

Müasir təhsilin inkişafı ilə bağlı "yenilikçi fəaliyyət" anlayışı 

təhsil xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, təhsil müəssisələ-

rinin və onların məzunlarının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə, 

tələbələrin hərtərəfli şəxsi və peşəkar inkişafının təmin edilməsinə 

yönəldilmiş təlim məzmununun və tədris prosesinin təşkilati və tex-

noloji əsaslarının məqsədyönlü çevrilməsi kimi qəbul edilə bilər. 

Təhsil - insanın nədən başlamalı olduğunu müəyyənləşdirən 

prosesdir. Müasir dünyada ümumiyyətlə təhsilə ehtiyac duymadıqları-

na inanan insanlar çox azdır. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı 

dövrünün başlanması ilə əlaqəli həyatımızı daha da asanlaşdıra və sa-

dələşdirə biləcək hər cür yeniliyə daha çox diqqət ayırmağa başlandı. 

İndi alimlər və tədqiqatçılar həyatımızın daha sadə və daha keyfiyyətli 

olmasını təmin etmək üçün fəal işləyirlər, buna görə də təhsil məsələ-

ləri daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bir neçə ildir ki, kadr hazırlığı-

nın keyfiyyətini yüksəltmək üçün yeniliklər tətbiq olunur. 

Problemlərin həlli üçün məlum təsirli yolların ən yaxşısını indi 

təhsilin məlumatlandırılması (informasiyalaşdırılması) adlandırmaq 

olar. Təkmilləşdirilmiş əlaqə, məlumat mübadiləsi irəliləyişə, inkişa-

fa səbəb oldu. İndi kompüter texnologiyası və telekommunikasiya 

şəbəkələrinin tərəqqisi ilə əlaqəli yeni informasiya texnologiyaları-

nın meydana çıxması həm də yüksək keyfiyyətli məlumat və təhsil 

mühitini ən yeni təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi və inkişafı üçün 

əsas halına gətirdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, mövcud nəsil üçün məlumatların daha 

əlçatan və açıq olması səbəbindən onlar məlumatları asanlıqla mə-

nimsəyir, eyni zamanda yeni məlumatlar çox yığcamlaşdırılır və sa-

dələşdirilir ki, bu da onu daha səmərəli şəkildə mənimsəməyə kömək 

edir. Film və təqdimat şəklində verilən məlumatlar, bir çox elm ada-

mının fikrincə, qrafiklər, şəkillər və müzakirə edilərək gəlinən nəti-

cələr böyük bir mətndən fərqli olaraq daha yaxşı mənimsənilir. Tex-

nologiyanın bir elm olaraq məqsədi - əldə edilən nəticələrin praktik 

istifadə qaydalarını müəyyənləşdirməkdir. Səmərəli təhsil fəaliyyə-
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tindən istifadə müəyyən bir nəticə əldə etmək üçün daha az vaxt və 

maddi komponentlər tələb edir. 

İnnovasiya-hər hansı bir yeniliyin tətbiq edilməsidir. Müxtəlif 

sahələrdə, o cümlədən peşə hazırlığı, təhsil və elm sahələrində yeni 

formalar, metod və bacarıqlardır. Beləliklə, yeniliklərin hər hansı bir 

sosial və iqtisadi tətbiqində, kütləvi xarakter alanaqədər, yəni kütləvi 

şəkildə yayılana qədər səhv edilə bilər. Müasir dövrün başlanğıcın-

dan əvvəlki dövrə qədər təhsildə fərqli texnologiyalardan istifadə 

üçün xüsusi tələblər var idi, çünki nəticə real insanlara yönəlmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, təhsil əməliyyatları texnologiyasının alqo-

ritmləşdirmə dərəcəsi heç vaxt sənaye istehsalı ilə müqayisə edilə 

bilməz. Buna əsaslanaraq qeyd etmək lazımdır ki, təhsil sahəsindəki 

fəaliyyətlərimizin texnologiyalaşdırılması ilə yanaşı, qaçılmaz bir 

proses olaraq humanistləşmə kimi bir amil də mövcuddur. 

Təhsildə yenilik - təhsilin inkişafı və təhsil sisteminin optimal-

laşdırılması üçün yeni bir məqsəd, məzmun və tədris prosesinin təş-

kili deməkdir. Təhsilin cəmiyyətdə dəyişən rolu innovasiya proseslə-

rinin tətbiqinin çoxluğuna səbəb olmuşdur. 

Mövcud iqtisadi vəziyyət göstərir ki, ölkə qarşısında innovativ 

inkişaf yoludurur. Bu, təhsildə və əsasən ali təhsildə mütəxəssis ha-

zırlığını daha yüksək səviyyəyə qaldırmalı olan innovativ bir yanaş-

manı nəzərdə tutur. Peşə təhsilinin modernləşdirilməsinin əsas vəzi-

fələri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü il 

tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında təh-

silin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında təqdim olunur [3]: 

1. peşə təhsilinin regional siyasətinin xüsusiyyətlərini nəzərə almaq; 

2. peşə təhsili proqramlarının çevikliyi və səmərəliliyi; 

3. maliyyələşmənin şəffaflığı və peşə təhsilinin rəqabət qabiliyyəti; 

4. peşə təhsilində istifadə olunan texnologiyaların müasir iqtisa-

diyyatın və tələbələrin ehtiyaclarına uyğunluğu; 

5. tələbələrin işəgötürənlər tərəfindən tələb olunan səlahiyyətləri-

nin formalaşması. 

Müasir şəraitdə Azərbaycan cəmiyyətinin intellektual potensia-

lından istifadə getdikcə aktuallaşır, bu, Azərbaycan elminə və ali təh-

silə görə post-sənaye cəmiyyətinin və post-sənaye iqtisadiyyatının 

bilik iqtisadiyyatı tələblərindən geri qalması ilə əlaqələndirilir. Əsas 

səylərin ali təhsildə tədqiqat və innovativ inkişafın stimullaşdırılma-

sına yönəldildiyini vurğulayaraq, milli universitetlərin bir modelinin, 

o cümlədən innovativ infrastrukturun yaradılması və tədqiqat işləri-
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nin inkişaf etdirilməsinin perspektivli olduğuna diqqət çəkirik, lakin 

bu universitetlərin innovativ fəaliyyət növünə keçməsində son mər-

hələ deyil. Məhz bu proses innovasiya tipli sistemin formalaşmasına 

meylin necə təzahür etdiyini, universitetdə hansı yeniliklərin hazır-

landığını və universitet mühitində elmi inkişafın iqtisadi səmərəliliyi 

ideyasının necə reallaşdırılacağını müəyyənləşdirir. Bütün bunlar ali 

təhsilin yeni keyfiyyətini yaradan texnoloji və sosial dəyişikliklərin 

inkişafı və həyata keçirilməsinə yönəlmiş universitetin məqsədləri, 

maraqları, sosial münasibətləri, fəaliyyət bölgüsü, təhsil resurslarının 

innovativ inkişafa çevrilməsi, ali təhsildə yeni keyfiyyətli cəmiyyətin 

sosial-iqtisadi sferası ilə ali təhsil sistemi arasında əlaqə funksiyasını 

formalaşdıran təşkilati mərhələnin mahiyyətinin müəyyənləşdirilmə-

sini təşkil edir. Sosial-iqtisadi sistemdə aktorun fəaliyyəti tədris pro-

sesinə tabedir, əlaqələr iqtisadi təşkilatın məntiqinə uyğun qurulur. 

Ancaq bu, universitetdaxili münasibətlərin sosial xarakterini aradan 

qaldırmır, çünki yaranan kompleks elmi-texniki (maddi) mühit, peşə-

kar bilik və bacarıqlar və tədqiqat prosesini özünə daxil edir. 

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı ilə bağlı dövlət 

proqramının müddəalarına əsasən, iqtisadiyyatın modernləşdirilməsin-

də əsas amil elm, təhsil və istehsalın mümkün inteqrasiyasıdır. Məhz 

bu qarşılıqlı əlaqə forması ölkəni lazımi kadr potensialı və yüksək tex-

noloji innovativ texnologiyalarla təmin edir. 

Universitetlərin innovativ fəaliyyəti iki əsas istiqamətdə aparıl-

malıdır: yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması üçün təlim 

proqramlarının və təhsil standartların hazırlanması; innovativ tədqi-

qatlar sahəsində elmi fəaliyyətin aktivləşməsidir. 

İnnovasiya - xidmətlər və ya texnologiyalar şəklində bazarda 

reallaşdırılan əmtəə xüsusiyyətlərinə malik olan yaradıcı elmi fəaliy-

yətin son nəticəsidir. Universitetlər bu gün innovativ məhsul yarat-

mağın və inkişaf etdirməyin ilk iki mərhələsini reallaşdıran subyekt-

lərdir: bunlar ideya yaratmaq, məhsul və texnologiyaların yaradılma-

sı təcrübəsi nümunəsini həyata keçirməkmərhələləridir.Müəllifin qə-

naətinə görə, ali təhsil müəssisələrinin innovativ fəaliyyəti əsas eti-

barilə yeni baza - innovativ biliklər, gələcəkdə əldə ediləcək nailiy-

yətlər və texnologiyalar yaradır. Ali təhsilin inkişafında dominant 

amil kimi yeniliyin təsdiqlənməsi müasir dövrün vacib xüsusiyyətlə-

rindən biridir. İnnovativ texnologiyalar, yüksək texnologiyalara, 

elmi-sənaye potensialına və əqli mülkiyyətə əsaslanan "bilik iqtisa-

diyyatı" nın yaranmasının əsasıdır. 
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İqtisadiyyatın inkişafının innovativ modeli elmin sənayedə və 

iqtisadiyyatın real sektorunda əldə etdiyi uğurların sistemli şəkildə 

həyata keçirilməsini, müəssisə və təşkilatların innovativ fəaliyyətinin 

aktivləşdirilməsini tələb edir. İqtisadiyyatın belə bir modelinin ən va-

cib sahəsi dövlət ali təhsil müəssisəsinin innovativ fəaliyyətidir. 

Azərbaycan Respublikasında "təhsilin inkişafına" dair dövlət proqra-

mı, elm, təhsil və istehsalın inteqrasiyası vəzifələrini aydın şəkildə 

əks etdirən peşə təhsili sahəsindəki modernləşmənin prioritet vəzifə-

lərini müəyyənləşdirmişdir. Məhz bu cür qarşılıqlı əlaqə, ölkəni kadr 

potensialı və elmtutumlu innovasiya texnologiyaları ilə təmin edə bi-

lər. Buna əsaslansaq universitetlər iki vacib sahəyə diqqət yetirərək 

milli iqtisadiyyatın inkişafında iştirak etməlidirlər: yüksək ixtisaslı 

mütəxəssis hazırlığı proqramlarının hazırlanması; innovasiya texno-

logiyaları, xidmət sahələrində aktiv elmi fəaliyyətin təşkili. Ali təhsil 

müəssisəsinin rolu, hər şeydən əvvəl, milli iqtisadiyyatın inkişafı 

üçün innovativ yolun formalaşdırılması fəaliyyətidir, yəni milli inno-

vasiya sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsi fəaliyyətində ak-

tiv iştirakdır. Ali məktəbin innovativ inkişafı aşağıdakı kimi görülür: 

- ilkin şərti və məzmunu innovasiya və yeniliklərin daxil edilmə-

si olan keyfiyyət dəyişikliyinin baş verməsi, optimal və 

davamlı inkişafını təmin edilməsi prosesi; 

- inkişaf edən ali təhsil müəssisəsinin keyfiyyət sisteminin qo-

runması prosesi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir şəraitdə ali təhsil müəssisəsi ikili 

xarakter daşıyır. Bir tərəfdən qabaqcıl ali təhsil müəssisəsəsi və ya uni-

versitet xüsusi müəssisə və təşkilatdır. İşçiləri ən yüksək ümumi zəkaya 

sahibdir. Eyni zamanda, ali təhsil müəssisəsi bazar iqtisadiyyatının sub-

yekti kimi, intellektual məhsul və təhsil xidmətləri istehsalçısıdır. 

Ali təhsilin əsas funksiyaları bunlardır: 

- milli-mədəni təhsil potensialının qorunması; 

- əhalinin təhsil və ölkənin elmi-texnoloji inkişaf səviyyəsinin 

yüksəldilməsi; 

- nəsillərin toplanmış bilik və təcrübəsinin bərpası; 

- elm tutumlu məhsul və yeni texnologiyaların yaradılması yolu 

ilə ölkə iqtisadiyyatındakı innovativ proseslərin stimullaşdırıl-

ması; 

- innovativ düşüncəli mütəxəssislərin yetişdirməsi. 

Bugün Azərbaycanda yerli və regional strukturlar ilə sıx bağlı 

olan vahid innovativ-texnoloji sistemə daxil olan universitet komp-



Nюsirulla NƏSİRLİ 

16 

lekslərinin aktivinkişafı mövcuddur. Ali təhsil müəssisələrinin inno-

vativ fəaliyyəti aşağıdakılara yönəldilmişdir: 

 nomenklaturanı yenləndirmək və genişləndirmək, məhsul və

xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq üçün elmi-tədqiqatların nəti-

cələrinin istifadəsi və komersiyalaşdırılması;

 məhsul və xidmətlərin istehsal texnologiyasının təkmilləşdiril-

məsi yolu ilə daxili və xarici bazarlarda səmərəli tətbiqi və

reallaşdırılması;

Universitetin innovasiya fəaliyyətiinnovativ nəticələrə səbəb

olan kompleks təşkilati, elmi, texnoloji, maliyyə və kommersiya təd-

birlərini əhatə edir. Vahid innovasiya sferasında formalaşan universi-

tet komplekslərinin innovasiya prosesini təmin edən xüsusi qurumla-

rın, təşkilatların və sistemlərin formalaşması səbəbindən innovasiya-

ların kommersiya uğuru ehtimalı kəskin şəkildə artır. 

Universitetlərdə innovasiya sahəsində əsas rolu innovativ fəa-

liyyətin inkişafı üçün bazanı təmsil edən innovasiya infrastrukturu 

oynayır. Yuxarıda göstərilənlərə əsasən universitetin innovasiya pro-

sesindəki yeri müəyyən edilə bilər. Universitet fəal fundamental təd-

qiqatlar aparır, buna görə də innovasiya prosesinin ilk mərhələsini – 

fikir yaranma mərhələsini birbaşa həyata keçirir. 

Universitetin innovativ fəaliyyətinin inkişafında vacib prioritet 

istiqamət təhsilin informasiyalaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi və 

yüksək keyfiyyətli məlumatlandırıcı-təhsil mühitinin yaradılmasıdır. 

Universitetdə təhsilin informasiyalaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi 

vəzifələri aşağıdakılardır: 

- təhsil prosesinin keyfiyyətini və səmərəliliyini artırmaq;

- təhsil prosesinin reytinqini artıracaq zəruri məlumatlara çıxış

prosesinin sadələşdirilməsi;

- yeni elmi nailiyyətləri əks etdirənmövzuların tədris prosesinə

daxil edilməsi;

- keyfiyyəti artırmaq və tələbələr tərəfindən materialın qavranıl-

ması həcmini artırmaq.

Yenilik prosesinin mahiyyətini və məzmununu aydınlaşdırmaq

məqsədilə qeyd etmək lazımdır ki, innovasiya anlayışı kifayət qədər 

dərin iqtisadi mənaya malikdir,yəni, yenilik tələb olunan, bazarda sa-

tılan məhsul, xidmət və ya texnologiya şəklində əmtəə xüsusiyyətlə-

rinə malik olan yaradıcı elmi fəaliyyətin son nəticəsidir. 
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Ali təhsil sistemindəki innovativ fəaliyyətin məqsədi bazar iq-

tisadiyyatı şəraitində universitetlərin fəaliyyətinin səmərəliliyini ar-

tırmaqdır. Təhsil sisteminin vacib vəzifəsi innovativ fəaliyyət üçün 

kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanmasıdır. Qarşıya qoyul-

muş məqsədə çatmaq üçün universitetlərin elmi, elmi- texniki və in-

novativ fəaliyyətinin idarəetmə sistemini təkmilləşdirmək, yəni bu 

fəaliyyəti bazara və istehlakçıya yönəltmək lazımdır. 

Yuxarıda göstərilənlərdən belə nəticə çıxır ki, universitetlərin 

innovativ fəaliyyəti təhsil xidmətləri bazarında universitetlərin rəqa-

bət qabiliyyətinin artırılmasına kömək edəcək aşağıdakı problemlə-

rin həllinə yönəldilməlidir: 

- milli və regional innovasiya sistemlərinin inkişafı və təkmilləş-

dirilməsi;

- universitetin intellektual resurslarından səmərəli və rasional is-

tifadə, müxtəlif mürəkkəblik dərəcəsinə malik və istiqamətli

innovativ layihələrə təşəbbüs göstərən və həyata keçirə bilən

dayanıqlı intellektual potensialın formalaşdırılması;

- elmi ideyaların, orijinal innovativ layihələrin kommersiyalaşdı-

rılması;

- cümlədən digər ölkələrin universitetlərilə ortaq müəssisələrin

və firmaların yaradılması ilə tələbələr və doktorantlar üçün iş

yerləri və təcrübə bazalarının yaradılması;

- sahibkarlıq mədəniyyətinin səviyyəsinin yüksəldilməsi, kiçik

və orta sahibkarlıq sahəsində ixtisaslı kadrların hazırlanması.

İnnovasiyalara, onların keyfiyyətinə və müasirliyinə əsaslanan

rəqabət universitetlərin yaşaması üçün nisbətən yeni və çox vacib bir 

parametrdir, bu isə yeni elmi məhsulların işlənib hazırlanması və tət-

biq edilməsini sürətləndirən həlledici amildir. İnnovativ mühit yarat-

maq və təhsil müəssisələri ilə sənaye qurumları arasında qarşılıqlı 

əlaqəni inkişaf etdirmək üçün aşağıdakılar vacibdir: 

1. innovativ infrastrukturun inkişaf etdirilməsi;

2. kiçik sahibkarlığa innovativ dəstək.

Beləliklə, innovativ iqtisadiyyat, elm və təhsil dövlətin XXI

əsrdə milli inkişaf strategiyasını müəyyən edən əsas prioritetlərə çev-

rilir və ali təhsil müəssisələrinin innovativ fəaliyyəti əsas etibarilə 

yeni bir qaynaq - innovativ bilik, nailiyyətlər və gələcəyin texnologi-

yalarını yaradır. 
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Pedaqoji yenilik - pedaqoji fəaliyyətdə bir yenilik, təhsilin 

məzmunu və texnologiyasında dəyişikliklər və səmərəliliyinin artırıl-

masına yönəlmiş təhsil. 

İnnovasiya sistemin bir vəziyyətdən digərinə məqsədyönlü 

keçməsinə səbəb olan yeni sabit elementləri bu mühitə daxil edən 

düşünülmüş dəyişiklikdir: 

- İslahat;

- Yenilik (innovasiya);

- Daxili təşkilati dəyişikliklər;

- Təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti;

- Maliyyələşdirmənin artırılması;

- Təhsilin məzmunundakı dəyişikliklər;

- Təhsil müəssisələrinin avadanlıqlarında dəyişiklik;

- Tədris metodlarında dəyişikliklər;

- Tədris müddətində dəyişikliklər;

- Təhsilin statusunun yüksəldilməsi;

- Yeni sanitar-gigiyena tələbləri;

- "Müəllim - Tələbə" münasibətində dəyişiklik və s.

Təhsil sisteminin strukturunda dövlət hakimiyyəti tərəfindən

mütəşəkkil qaydada həyata keçirilən yenilik dəyişikliklər-İslahatdır. 

Yenilik (innovasiya) - təhsil işçiləri tərəfindən təşkil olunan və həya-

ta kecirilən tədbirdir. 

İnnovasiya prosesinin inkişaf mərhələlərinin təsviri. 

Burada aşağıdakı fəaliyyətlər nəzərdə tutulur: 

- dəyişikliyə ehtiyacın müəyyən edilməsi;

- məlumatların toplanması və vəziyyətin təhlili;

- əvvəlcədən seçim və ya müstəqil düşüncə məhsulu kimi yenili-

yin işlənməsi;

- icra (mənimsəmə) barədə qərarın qəbul edilməsi;

- xüsusi sınaq da daxil olmaqla, həqiqi tətbiqin özü, yeniliyin is-

tifadəsi;

- gündəlik təcrübənin bir elementi olduğu halda institutlaşdırma

və ya davamlı istifadə;

- İnnovasiyanın məzmunu;

- Müəyyən edilmiş yeniliyin elmi-texniki dəyəri;

- Yeni effektiv təhsil texnologiyası;

- Texnoloji təsvir;

- Effektiv yenilikçi pedaqoji təcrübə layihəsi olaraq tətbiq üçün

hazırlanması.



Ali tюhsildю innovasiya fюaliyyюti 

19 

Ədəbiyyat 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü il

tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasın-

da təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası.

2. ―Təhsil haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu.Bakı

şəhəri, 19 iyun 2009-cu il.

3. "Elm haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.Bakı şə-

həri, 9 avqust 2016-cı il.

4. Попова В.Л. Управление иннова ционными проектами. М.:
2009. — 336 с.

5. Сурат И. Л. Управление иннова ционными проектами:
моногра фия. М.2009.-126с.

6. Ahn J. M. The Effects of Open Innovation on Firm

Performance: A Capacity Approach / J. M. Ahn, L. Mortara, T.

Minshall // STI Policy Review. - 2013. - 4(1). - P. 74-93.



20 

UOT: 338.48 

Arzu HÜSEYN 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, 

i.ü.f.d., dos.

a.huseyn@atmu.edu.az

Azərbaycanın turizmi ilə bağlı beynəlxalq reytinqlərdə 

mövqeyinin yaxşılaşdırılması imkanları 

Opportunities to improve Azerbaijan's position in 

international rating on tourism 

Возможности улучшения позиций Азербайджана по туризму 

в международных рейтингах 

Xülasə: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq reytinqlərdə 

mövqeyinin daha da yaxşılaşdırırılması məqsədi ilə kompleks tədbir-

lər həyata keçirilir və bi sıra reytinqlər üzrə uğurlu nəticələrdə əldə 

olunmuşdur. Xüsusən də ―Doing Business 2019‖ hesabatında Azər-

baycan 2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə32 pillə irəliləyərək 190 

ölkə arasında 25-ci yerdə qərarlaşmışdır. Lakin ―Doing Business 

2019‖ hesabatında əldə olunan bu uğur Dünya İqtisadi Forumu tərə-

findən hazırlanan "Səyahət və Turizm Rəqabət Qabiliyyəti Hesabatı 

2019" (―The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019‖) da 

təkrarlanmamışdır. 2019-cu ildə ölkəmiz bu hesabatda 140 ölkə ara-

sında 71-ci pillədə qərarlaşmışdır. Azərbaycanın bu reytinqdə də 

mövqeyini gücləndirmək potensialı mövcuddur və bunun üçün 

kompleks tədbirlərə ehtiyac vardır. 

Bu məqalədə Azərbaycanın turizm ilə bağlı beynəlxalq rey-

tinqlərdə mövqeyinin yaxşılaşdırılması imkanları öyrənilmiş, qarşı-

dakıillərdə bu sahənin daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müvafiq 

təkliflər verilmişdir. 

Açar sözlər: turizm, beynəlxalq reytinqlər, rəqabətqabiliyyəti, 

turizm bazarı. 

Abstract: In order to further improve the position of the Republic 

of Azerbaijan in international rankings, a number of measures are being 

implemented and successful results have been obtained in a number of 

Turizm vю qonaqpюrvюrlik tюdqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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ratings. In particular, the Doing Business 2019 report ranked 25th out of 

190 countries in 2018, up 32 points in 2018 compared to 2017. 

However, this success achieved in the Doing Business 2019 report was 

not repeated in the Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 

prepared by the World Economic Forum. In 2019, our country ranked 

71st out of 140 countries in this report. Azerbaijan also has the potential 

to strengthen its position in this rating and there is a need for 

comprehensive measures. 

In this article, opportunities are explored for improving 

Azerbaijan's position in international rankings on tourism and 

appropriate suggestions are made for further development of this 

area in the coming years. 

Keywords: tourism industry, international ratings, 

competitiveness, tourism market. 

Резюме: В ходе реализации определенных мер были полу-

чены успешные результаты для дальнейшего улучшения пози-

ций Азербайджанской Республики в международных рейтингах. 

В частности, в «Doing Business 2019» Азербайджан зани-

мал 25-е место среди 190 стран, поднявшись на 32 позиции в 

2018 году по сравнению с 2017 годом. 

Однако этот успех, достигнутый в отчете «Doing Business 

2019», не был повторен в «Отчете о конкурентоспособности пу-

тешествий и туризма 2019», подготовленном Всемирным эконо-

мическим форумом" (―The Travel & Tourism Competitiveness 

Report 2019‖). В 2019 году наша страна заняла 71-е место из 140 

стран в этом отчете. Азербайджан также имеет потенциал для 

укрепления своих позиций в этом рейтинге, но при этом необхо-

димы комплексные меры. 

В этой статье рассматриваются возможности для улучше-

ния позиции Азербайджана в международных рейтингах по ту-

ризму, с соответствующими рекомендациями для дальнейшего 

развития туристического сектора в ближайшие годы. 

Ключевые слова: туризм, международные рейтинги, 

конкурентоспособность, туристический рынок. 
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Giriş 

Azərbaycanda iqtisadiyyatın neftdən asılılığının minimuma en-

dirilməsi,sahibkarlığın inkişafına əsaslanan rəqabətqabiliyyətli milli 

iqtisadiyyata çevrilməsi, biznes və investisiya mühitinin daha da 

yaxşılaşdırılması və s. istiqamətdə tədbirləri davam etdirmək əsas 

strateji hədəflərdən biri kimi müəyyən edilmişdir. 

Azərbaycan Prezidentinin2016-cı il 13 iyul tarixli Sərəncamı 

ilə ölkənin biznes və investisiya mühitinin əlverişliliyini, yerli və xa-

rici investorlar üçün cəlbediciliyi daha da artırmaq, sahibkarlıq sahə-

sində son illərdə nail olunmuş sürətli inkişafın davamlığını təmin et-

mək və rəqabət qabiliyyətini möhkəmləndirmək, beynəlxalq reytinq-

lərdə Azərbaycanın mövqeyini daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 

baş nazirin birinci müavininin rəhbərliyi ilə komissiya yaradılmışdır. 

Hazırda ―Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissi-

ya‖ beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyinin daha da yax-

şılaşdırılması ilə əlaqədar qanunvericiliyin və inzibatçılığın təkmil-

ləşdirilməsinə və bu istiqamətdə digər zəruri tədbirlərin görülməsinə 

dair təklifləri hazırlayır və onun həyata keçirilməsində iştirak edir. 

Beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırıl-

ması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Azərbaycan 

Dünya Bankı Qrupunun hazırladığı ―Doing Business 2019‖ hesaba-

tında 2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə32 pillə irəliləyərək 190 

ölkə arasında 25-ci yerdə qərarlaşmışdır. Ölkəmiz dünyanın bir çox 

ölkələrini geridə qoymaqla Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri arasın-

da lider mövqeyə yüksəlmişdir. Həmçinin ―Doing Business 2019‖ 

hesabatında Azərbaycan dünyanın 10 ən islahatçı dövləti siyahısına 

daxil edilərək dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi elan olunmuş-

dur. Lakin ―Doing Business 2019‖ hesabatında əldə olunan bu uğur 

Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən hazırlanan "Səyahət və Turizm 

Rəqabət Qabiliyyəti Hesabatı 2019" (―The Travel & Tourism 

Competitiveness Report 2019‖) da təkrarlanmamışdır. Bu isə onu 

göstərir ki, bu hesabatda da Azərbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırıl-

ması üçün kompleks tədbirlərə ehtiyac var. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 

6 dekabr tarixli Fərmanıilə təsdiq edilən ―Azərbaycan Respublikasın-

da ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafı üzrə Strateji Yol Xəritə-

si‖ndə turizm sektoru üzrə müəyyən edilmiş on altı prioritetin həyata 

keçirilməsi nəticəsində bu sektorda ciddi artım proqnozlaşdırılır (2). 
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Şübhəsiz ki, bu hədəflərə nail olmaq üçün də ölkəmizdə möv-

cud turizm potensialından istifadə edilməsi, beynəlxalq standartlara 

cavab verən turizm xidmətlərinin formalaşdırılması, regionlarda tu-

rizm fəaliyyətinin stimullaşdırılması, habelə rəqabətədavamlı qiymət 

təklifinin təmin edilməsi aktuallıq daşıyır. 

Məhz bu məqalədə də turizm ilə bağlı beynəlxalq reytinqlərdə 

ölkəmizin mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün görülən işlərə və Stra-

teji Yol Xəritəsində əksini tapan tədbirlərin icrasının buna təsiri mə-

sələlərinə yer verilmişdir."Səyahət və Turizm Rəqabət Qabiliyyəti 

Hesabatı‖nda ölkəmizin mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün həyata 

keçirilməsi zəruri olan tədbirlərlə bağlı müvafiq təkliflər verilir. 

1. Səyahət və Turizm rəqabətqabiliyyətliyi hesabatına

ümumi baxış 
Dünya iqtisadi Forumunun hazırladığı "Səyahət və Turizm Rə-

qabət Qabiliyyəti Hesabatı 2019‖da səyahət və turizmin ən son yeni-

liklərini özündə əks etdirir. Buraxılışda 140 ölkənin səyahət və turiz-

minə təsir edən aparıcı amillər və strategiyalar müzakirə olunur hansı 

ki, öz növbəsində həmin ölkələrin turizm sektorunun davamlı inkişa-

fına gətirib çıxarır. İndeks 4 sub-indeksdən, 14 sütun və 90 individu-

al göstəricilərdən ibarətdir. Hesabatda ölkələrin iqtisadiyyatını, re-

gional fəaliyyətini analiz edərək onların strategiya, infrastruktur və 

idarəetmə sistemlərinin turizm sektorunun inkişaf tələblərinə hazır 

olub-olmadığı müəyyən edilir. 2019 hesabatının gəldiyi nəticələr on-

dan ibarətdir ki,hava nəqliyyatı, rəqəmsal bağlantı və beynəlxalq 

əməkdaşlıq turizm sektorunda 2017-ci ildən etibarən qlobal səviyyə-

də inkişaf edən önəmli faktorlardır. Nəticələr onu göstərir ki,hava 

nəqliyyatı infrastrukturunda nəzərə çarpan inkişaf müşahidə olunur. 

İnkişafı istər aviamarşrut keyfiyyətində, istərsə də ölkələrə səyahət 

üçün nəzərdə tutulmuş aviaşirkətlərin sayının artmasında görmək 

mümkündür. Beynəlxalq əməkdaşlığa gəldikdə isə aşağı gəlirli ölkə-

lərdə inkişaf nəzərə çarpır ki, bu ölkələr viza tələbləri ilə bağlı dəyi-

şikliklər və səyahətlərin asanlaşdırılması məqsədilə bir sıra islahatlar 

həyata keçirirlər. Rəqəmsal bağlantının inkişafı isə əsasən internet və 

mobil internet abunəçilərinin sayının artması ilə əlaqədardırdır ki, bu 

da səyahət və turizmlə bağlı ―onlayn‖ servislərin sayının artmasını 

göstərir. Səyahətin artıq bir çox ölkələrdə sərfəli və təhlükəsiz olma-

sı qiymət rəqabətliliyi cədvəlində artımın nəticəsidir. Hesabatın son 

olaraq gəldiyi nəticə ondan ibarətdir ki, gələcəkdə artan tələblər yu-
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xarıda sadalanan sahələrin inkişafından da yüksək dəyişikliklər tələb 

edə bilər. Bu səbəbdən də mədəni və təbii sərvətlərin qorunub inkişaf 

etdirilməsi gələcəkdə artan turist axınları ilə gərəkli olacaqdır. Səya-

hət və Turizmin davamlı inkişafı fonunda ətraf mühitin qorunması 

ilə bağlı bir çox müqavilələr imzalansa da, hesabat meşələrin qırıl-

ması, hava çirklənməsi, növlərin nəslinin tükənməsiilə əlaqəli məsə-

lələrdə istənilən nəticələrin alınmamasına diqqəti çəkir. 

I.Hesabata əsasən regionların göstərdiyi nəticələr:

Səyahət və Turizm sahəsində Avropa və Avrasiya ən rəqabətli

bölgə olaraq qalır. Region bu sahədə 10 ən yüksək xal toplayan ölkə-

dən 6-na sahibdir (İspaniya, Fransa, Almaniya, İngiltərə,İtaliya, İs-

veçrə). Bölgə yüksək dərəcədə inkişaf etmiş quru, liman, hava nəq-

liyyatı infrastrukturuna vəmədəni sərvətlərə sahibdir. 2017-ci ildən 

etibarən bölgədə əsas irəliləmə qiymət rəqabətliliyinin yüksəlməsi, 

hava nəqliyyatı infrastrukturunda baş verən inkişaf və ―onlayn‖ sə-

yahət/turizm servislərinin artmasında müşahidə olunur. 

Asiya-Sakit OkeanıSəyahət və Turizm hesabatına əsasən ikinci 

ən inkişaf etmiş bölgədir. Yaponiya hesabatda 4-cü pillədə qərarla-

şıb, Banqladeşdə isə gözəçarpan nəticələr müşahidə olunur. Belə ki 

Banqladeş (120-ci pillə) mədəni sərvətlər vəbiznes səyahətləri sub-

indeksinə əsasən ən yüksək regional inkişafamalikdir. 

Amerika regionu hesabata əsasən üçüncü pillədə yer alır. Ame-

rika Birləşmiş Ştatı səyahət və turizmsektorunda Amerika qitəsinin 

ən inkişaf etmiş ölkəsi olaraq öz yerini qoruyub saxlayır. Boliviya 

isə 90-cı pillədə qərarlaşmaqla, 2017-ci ildən bəri ən böyük irəliləmə 

(9 pillə) qeyd edən Amerika ölkəsidir. Amerika qitəsinin ölkələri 

əsasən təbii sərvətlərə dayanaraq turist cəlb etməyə çalışır, ancaq ək-

sər hallarda ətrafmühiti əlverişli etməklə bağlı çətinliklərlə qarşılaşır. 

Hesabata əsasən biznes mühitinin əlverişli edilməsi ilə bağlı yaşanan 

çətinliklər, təhlükəsizlik problemləri vəcinayətlərin sayının yüksək 

olması Amerika qitəsində ölkələrin səyahət və turizm sektorunu inki-

şaf etdirməsinə maneələr törədir. 

Orta Şərq və Şimali Afrika ölkələri dəhesabatda qeyd etdikləri 

inkişaf cəhətdən önəmli yer tutur. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi 33-cü pil-

lədə qararlaşmaqla bölgənin səyahət və turizm sektorunda ən inkişaf 

etmiş ölkəsidir. İsrail (57-ci pillə) və Misir (65-ci pillə) kimi ölkələr 

də hesabatda ətraf mühitin əlverişli olması və inkişaf etmiş infra-

struktura sahib olması ilə nəzərə çarpır. Hesabata əsasən bölgədə 

qiymət rəqabətliliyi müşahidə olunsa da, ancaq terrorla əlaqəli yara-
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nan təhlükəsizlik problemləri və beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı çə-

tinliklər ölkələrdə səyahət və turizm sektoruna əngəl törədir. 

Sub-Sahara Afrikası hesabata əsasən səyahət və turizm sekto-

runda qlobal ortalamadan daha yüksək inkişafa sahibdir. Mavriki 54-

cü pillədə yer almaqla keçən ilin ən yüksək xalını toplamış Cənubi 

Afrikani (61-ci pillə) keçməklə bölgənin səyahət və turizm sektorun-

da ən inkişaf etmiş ölkəsidir. Tarixən iqtisadi inkişafın aşağı səviy-

yədə olması səbəbindən, bölgədə sağlamlıq, gigiyena, ümumi infra-

struktur cəhətdən bölgə çətinliklərlə qarşılaşır. Buna baxmayaraq 

bölgədə səyahət və turizm sektorunun inkişafetdirilməsi üçün böyük 

əlverişli şərait var. 

II.Hesablanma metodologiyası 

Göstərilən 14 indikator onlara daxil olan 90 elementdən əldə 

olunan nəticəyə əsasən hesablanır. Bu məlumatlar Dünya İqtisadi Fo-

rumunun İcraçı Rəy Sorğusu (World Economic Forum’s Executive 

Opinion Survey) tərəfindən təmin edilir. Qiymətləndirmə 1 (ən pis) və 

7 (ən yaxşı) intervalında aparılır. Sorğudan əldə edilməyən dataların 

toplanması forması isə hesabatın Əlavə (C) bölməsində əks olunub. 

Səyahət və Turizm Rəqabətliliyi hesabatında orta reytinq xalı 4 

subindeksin ədədi ortası formasında hesablanır, həmçinin bu su-

bindekslər də eyni qaydada öz daxili sütunlarının ədədi ortası kimi he-

sablanır. (İnsan resursları və əmək bazarı sütunu 2 hissədən (İşçi qüv-

vəsinin ixtisas səviyyəsi və əmək bazarı) ibarətdir və bu hissələrin 

ədədi ortasına bərabərdir) Subindekslərdən səyahət və turizmə daha 

çox təsiri olanlarının öz daxili sütunlarının sayı daha azdır ki, bu da 

statistik olaraq həmin sütunların ümumi nəticəyə təsir gücünü artırır. 

Sorğu vasitəsilə əldə edilmədiyinə görə minimum-maksimum 

intervalı fərqli olangöstəricilərin 1-7 intervalına salınması üçün aşa-

ğıdakı düsturdan istifadə edilir. 

 
Daha yuxarı qiymət alması daha pis nəticə ifadə edən indika-

torlar isə (məsələn, yanacaq qiyməti səviyyəsi) aşağıdakı düstur vasi-

təsilə 1 - ən pis, 7 - ən yaxşı qiymətləndirilməsinə uyğunlaşdırılır. 

 
* Ölkə əhalisi arasında sorğu vasitəsilə qiymətləndirilən indi-

katorlar 
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Əlverişli ətraf-mühit subindeks qiymətləndirilərkən Biznes 

mühiti indiqatoru çərçivəsində mülkiyyət hüquqları qorunması, qay-

daların xarici investisiyaya təsiri, münaqişələrin hüquqi çərçivədə 

həll edilməsinin effektivliyi, özəl şirkətlərin dövlət tənzimləmələrinə 

qarşı mübarizə aparmasının asanlığı, tikinti icazələrinin alınması 

üçün tələb olunan zaman və çəkilən xərclərin miqdarı, bazar üstünlü-

yünün (monopoliya) dərəcəsi, yeni biznesə başlamaq üçün tələb olu-

nan vaxt və tələb olunan xərc, vergiqoymanın iş stimuluna və inves-

tisiya fəaliyyətinə təsiri, ümumi vergi dərəcəsi (mənfəət vergisi, sosi-

al ayırma və digər vergilərin mənfəətdəki payı) kimi faktorlar nəzərə 

alınır. Bu subindeksdə təhlükəsizlik məsələləri indiqatoru qiymtlən-

dirilərkən cinayətlərə görə bizneslərin itkilərinin dərəcəsi, polis xid-

mətinin etibarlılığı, terrorizmə görə biznes itkilərinin dərəcəsi, terror 

aktları və terror qurbanlarının sayının orta göstəricisi, əhalinin hər 

100 000 nəfərinə düşən cinayət sayı altindiqatoru diqqətə alınır. 

Sağlamlıq və Gigiyena indiqatoru çərçivəsində isə əhalinin hər 

1000 nəfərinə düşən həkim sayı, sadə sanitariya vasitələri ilə təmin 

olunmuş əhalinin ümumi əhali sayındakı payı, içməli su ilə təmin 

olunmuş əhalinin ümumi əhali sayındakı payı, xəstəxanalarda hər 10 

000 nəfərə düşən çarpayı sayı, HİV-in yayılması (15-49 yaşlı şəxslə-

rin sayına nisbətdə), Malyariya dərəcəsi (hər 100 000 nəfərə düşən 

malyariya aşkarlanması sayı) altindiqatorudiqqətə alınır. 

İnsan resursları və əmək bazarı üzrə işçi qüvvəsinin ixtisas sə-

viyyəsi indiqatoru əhalinin ibtidai təhsil almış hissəsinin payı, əhalinin 

orta təhsil almış hissəsinin payı, heyətin treyninqlərdə iştirakı, müştə-

rilərlə münasibət səviyyəsi, əmək bazarı indiqatoru çərçivəsində işə 

götürmə və işdən çıxarma təcrübəsindən razılıq, bacarıqlı işçi tapma-

ğın asanlığı, xarici işçi qüvvəsinin cəlb edilməsinin asanlığı (hüquqi 

cəhətdən), işçinin məhsuldarlığına görə əmək haqqının ödənməsi, işçi 

qüvvəsindəki (15-64 yaş) qadınların kişilərə nisbəti nəzərə alınır. 

İKT hazırlığı indiqatoru çərçivəsində B2B transaksiyalarında 

İKT istifadə səviyyəsi, B2C transaksiyalarında internetdən istifadə 

səviyyəsi, əhalinin internetdən istifadə edən hissəsinin çoxluğu (istə-

nilən qurğudan), hər 100 nəfərə düşən genişzolaqlı internet istifadə-

çisi sayı, hər 100 nəfərə düşən mobil telefon istifadəçisi sayı, hər 100 

nəfərə düşən genişzolaqlı mobil şəbəkə istifadəçisi sayı, mobil şəbə-

kənin əhatə dairəsində yerləşən əhalinin ümumi əhalidə payı, elektrik 

təminatının keyfiyyəti nəzərə alınır. 
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Səyahət və turizm siyasəti və əlverişli şərait Subindeksi səya-

hət və turizm prioiritetliyi indiqatoru dövlət siyasətində səyahət və turiz-

min prioritetliyi, dövlətin büdcəsində səyahət və turizm xərclərinin pa-

yı, turistləri cəlb etməkdə marketinq fəaliyyətinin effektivliyi, dövlət tə-

rəfindən illik səyahət və turizm haqqında məlumatların təminat səviyyə-

si, 1/3 aylıq səyahət və turizm məlumatlarının mövcudluğu, ölkənin ―tu-

rizm brendi‖ strategiyası alt indiqatorları üzrə qiymətləndirilir. 

İqtisadiyyatın açıqlıq dərəcəsi indiqatoru viza tələblərinin sərtliyi, 

ikitərəfli Hava Xidməti Razılaşmalarına açıqlıq, qüvvədə olan regional 

ticarət razılaşmalarının sayı alt indiqatorları üzrə qiymətləndirilir. 

Qiymət rəqabətliliyi indiqatoru uzrə alınan biletlərə görə vergi-

lər və aeroportlarda məcburi ödənişlərin səviyyəsi, mehmanxana qiy-

məti indeksi, alıcılıq qabiliyyətinin səviyyəsi, yanacaq qiymətlərinin 

səviyyəsi alt indiqatorları üzrə qiymətləndirilir. 

Ətraf-mühiti mühafizə indiqatoru ətraf-mühitlə bağlı qaydala-

rın dəqiqliyi və qarşılıqlı uyğunluğu, ətraf-mühitlə bağlı qaydaların 

tətbiq səviyyəsi, səyahət və turizm sahəsinin inkişafının davamlılığı, 

havada ―partikul maddə‖ (2.5) konsentrasiyasının miqdarı, ətraf-mü-

hiti mühafizə müqavilələrində iştirak, ―Əsas Su Stressi‖ (Baseline 

Water Stress) göstəricisi, nəsli kəsilməkdə olan canlıların ümumi 

canlı növlərinə nisbəti, ölkə ərazisində meşənin payının dəyişməsi 

(ərazisinin 30-dən çoxu meşə ilə örtülən ölkələr üçün), ekosistemə 

geri qaytarılmadan təmizlənən çirkab suların miqdarı, balıq ehtiyatı 

alt indiqatorları üzrə qiymətləndirilir. 

İnfrastruktur subindeksinin hava nəqliyyatı infrastrukturu indi-

qatoru isə hava nəqliyyatının keyfiyyəti, ölkədaxili uçuşlarda otura-

caq sayının məsafəyə hasili, beynəlxalq uçuşlarda oturacaq sayının 

məsafəyə hasili, hər 1000 nəfərə düşən təyyarə qalxışlarının sayı, 

ölkə ərazisində hava limanlarının sayı, fəaliyyət göstərən hava yolu 

şirkətlərinin sayı alt indiqatorları üzrə qiymətləndirilir. 

Yer və dəniz nəqliyyatı infrastrukturu indiqatoru avtomobil 

yollarının keyfiyyəti, yolların sıxlığı (hər 100 km
2
-ə düşən yolların 

uzunluğu), asfaltlanmış yolların sıxlığı (hər 1 km
2
-ə düşən asfaltlan-

mış yolların uzunluğu), dəmiryolu infrastrukturunun keyfiyyəti, də-

miryollarının sıxlığı (hər 100 km
2
-ə düşən dəmir yollarının uzunlu-

ğu), dəniz nəqliyyatı infrastrukturunun keyfiyyəti, quru nəqliyyatının 

effektivliyi alt indiqatorları üzrə qiymətləndirilir. 
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Turist xidməti infrastrukturu indiqatoru üzrə hər 100 nəfərə dü-

şən mehmanxana nömrələrinin sayı, turizm infrastrukturunun keyfiy-

yəti, ixtisaslaşmış avtomobil icarəsi şirkətlərinin mövcudluğu, hər 

100 000 yetkin şəxsə düşən ATM-lərin sayı alt indiqatorları üzrə 

qiymətləndirilir. 

Təbii və mədəni resurslar Subindeks təbii resurslar indiqato-

ru dünya təbii irsi hesab olunan ərazilərin sayı, məlum olan canlı 

növlərinin sayı, mühafizə olunan ərazilərin sahəsi, təbii turizmə diji-

tal tələb (online axtarış sayına əsasən), təbii aktivlərin cəlbediciliyi 

alt indiqatorları üzrə qiymətləndirilir. 

Mədəni resurslar və biznes səyahəti indiqatoru çərçivəsində 

dünya mədəni irsi hesab olunan obyektlərin sayı, səsli və qeyri-mad-

di mədəni irslərin sayı, 20 000-dən çox tamaşaçı tutumu olan idman 

stadionlarının sayı, ölkədə keçirilən beynəlxalq assosiasiyaların gö-

rüşlərinin sayı, mədəni və əyləncə turizminə dijital tələb (online ax-

tarış sayına əsasən) altindiqatorları qiymətləndirilir. 

2. Doing biznes hesabatında Azərbaycanın mövqeyinin

müqayisəli təhlili 

Dünyanın 140 ölkəsini əhatə edən bu hesabatda Azərbaycanın 

71-ci pillədə qəraraşması ölkəmizin potensialı baxımından yaxşı gös-

tərici deyil.

Şəkil 1. 2019-cu ildə Subindekslər üzrə Azərbaycanın mövqeyi 
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Hər bir göstərici üzrə isə müqayisə aparanda məlum olur ki, 

bəzi sahələrdə irəliləmə potensialı var. 
 

 
 

Şəkil 2. Hesabat Azərbaycanın indikatorların qarşılıqlı müqayisəsi  

(+ irəliləyiş, - geriləmə) 
 

Müqayisələr 2017-ci və 2019-cu illər arasında müqayisə aparan-

da məlum olur ki, təhlükəsizlik indiqatoru üzrə 3 pillə geriləməmizin 

səbəblərindən biri cinayətlərə görə biznes itkilərinin həcmi indikato-

runda ölkənin reytinq xalı 5.5-dən 5.4-ə enmişdir. Nəticədə ölkənin 

dünya sıralamasında mövqeyi 20-ci pillədən 23-cü pilləyə enmişdir. 
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Terrorizmin biznesə vurduğu ziyan indikatorunda da ölkənin 
reytinqi 5.8-dən 5.5-ə enmiş və nəticədə sıralamada 32-ci pillədən 

42-ci pilləyə geriləmə qeydə alınmışdır. Terror aktları indeksinə görə
maksimum nəticə (7 xal) almasına baxmayaraq eyni reytinq xalına
malik daha 87 ölkənin olmasına görə sıralama baxımından mövqeyi-

miz 54-cüdən 78-ciyə endirilmişdir.
Əhalinin hər 100 000 nəfərinə düşən cinayət sayının 2.5-dən 

2.1-ə enməsinə baxmayaraq bu inkişaf sürəti dünya ölkələrindən geri 

qalmış və nəticədə ölkəmiz 58-ci sıradan 63-cü sıraya enmişdir. 
Sağlamlıq və gigiyena (-2) 

Sadə sanitariya vasitələri ilə təmin olunmuş əhalinin ümumi 

əhali sayındakı payı 89.3%-dir ki, bu da ölkənin sıralamada 75-ci ola-
raq qərarlaşdırmışdır. İçməli su ilə təmin olunmuş əhalinin ümumi 
əhali sayındakı payı isə 84.4% təşkil etmiş və ölkə 102-ci olmuşdur. 

İKT hazırlığı (-11) 

İnternet istifadəçilərinin sayının yetkin əhali sayına nisbəti 
77%-dən 79%-ə qalxmış, lakin sıralamada 33-cü pillədən 39-cu pil-

ləyə geriləmə qeydə alınmışdır. 
Hər 100 nəfərə düşən genişzolaqlı internet istifadəçisi sayı 

19.8-dən 18.4-ə enmiş, bu da 45-ci pillədən 54-ci pilləyə enməyə sə-

bəb olmuşdur. 
Hər 100 nəfərə düşən mobil telefon sayı 2017-ci ildə 111.3 idi-

sə, 2019-cu ildə 103-ə bərabər olmuşdur. Sıralamada 78-ci pillədən 

95-ə geriləmə baş vermişdir.
Hər 100 nəfərə düşən genişzolaqlı mobil şəbəkə istifadəçisi 

sayı 60.9-dan 56.8-ə enmişdir. Bu da 58-ci pillədən 87-ci pilləyə en-

məyə səbəb olmuşdur. 
Turizm və səyahətin prioritetliyi (0) 

Dövlət siyasətində səyahət və turizmin prioritetliyi indikatoru 

5.6-dan 5.5-ə enmiş və nəticədə ölkənin dünya sıralamasında mövqe-
yi 30-dan 39-a enmişdir. 

Dövlət tərəfindən illik səyahət və turizm haqqında məlumatla-

rın təminat səviyyəsi 0-120 intervalında 83-lük nəticə göstərmiş 
(2017-ci ildə 78), lakin bu artım sıralamada geriləmənin qarşısını ala 
bilməmişdir (41-ci pillədən 44-cü pilləyə) 

İqtisadiyyatın açıqlıq dərəcəsi (-2) 

Viza tələblərində ölkənin reytinq xalı (0-100 intervalı) 56-dan 
57-yə yüksəlsə də, dünya sıralamasında mövqeyi pisləşərək 26-ci

pillədən 34-cü pilləyə enmişdir.
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İkitərəfli Hava Xidməti Razılaşmalarına açıqlıq retinqi isə (0-

38 intervalı) 10.7-də sabit qalmış digər ölkələrin inkişafının nəticəsi 

olaraq isə 67-ci pillədən 70-ci pilləyə geriləmə müşahidə edilmişdir. 

Qüvvədə olan regional ticarət razılaşmalarının sayı 4-dən 6-ya 

qalxıb və sıralamada ölkəmiz 91-ci pillədən 82-ci pilləyə irəliləmişdir. 

Ətraf-mühitin dayanıqlılığı (-16) 

Havada ―partikul maddə‖ (2.5) konsentrasiyasının miqdarı 1
 

m
3 

havada 10.6-dan 20.1 mikroqrama qədər artmışdır ki, bunun nəti-

cəsində ölkənin mövqeyi 93-cü pillədən 121-ci pilləyə enmişdir. 

Qüvvədə olan ətraf-mühiti mühafizə müqavilələrində iştiraka 

görə ölkəmiz 29 mövcud müqavilədən 18-ində iştirak etməklə 

(2017-ci ildə 19) 90-cı pillədən 119-cu pilləyə enmişdir. 

―Əsas Su Stressi‖ (Baseline Water Stress) göstəricisində (5-0 

(ən yaxşı)) ölkəmiz 4.1-lik sabit qalan göstərici ilə dünya ölkələri ara-

sında zəif mövqe tutmuş və 111-ci pillədən 116-cı pilləyə enmişdir. 

Ekosistemə geri qaytarılmadan təmizlənən çirkab suların faizi 

9.7%-dən 11%-ə qədər artsa da, bu digər ölkələrdəki artım sürətin-

dən aşağı olmuş və nəticədə ölkəmiz 70-ci pillədən 76-cı pilləyə ge-

riləmişdir. 

Hava nəqliyyatı infrastrukturu (-1) 

Ölkədaxili uçuşlarda oturacaq sayının məsafəyə hasili 0.4 mil-

yondan 0-a enmiş, nəticədə ölkənin mövqeyi 88-ci pillədən 105-ə 

qədər geriləmişdir. 

Beynəlxalq uçuşlarda oturacaq sayının məsafəyə hasili 95.9 

milyondan 112.6 milyona qədər qalxsa da, bu 80-ci pillədən 85-ci 

pilləyə geriləmənin qarşısını ala bilməmişdir. 

Hər 1000 nəfərə düşən təyyarə qalxışlarının sayı 2.6-ya bəra-

bərdir ki, bu isə ölkənin yalnız 78-ci olmasına imkan yaradır. 

Ölkə ərazisində hər 1 milyon nəfərə 0.9 hava limanı düşür ki, 

bu göstərici ölkənin dünya sıralamasında 72-ci pillədən 75-ci pilləyə 

enməsinə səbəb olmuşdur. 

Ölkədə uçuşlar həyata keçirən hava yolu şirkətlərinin sayı 30-

dan 36-ya qalxmış, lakin sıralamada 72-dən 76-cıya geriləmə qeydə 

alınmışdır. 

Turizm xidməti infrastrukturu (-7) 

Hər 100 nəfərə düşən mehmanxana nömrələrinin sayı 0.2 ola-

raq sabit qalmışdır ki, nəticədə ölkənin mövqeyi 97-ci pillədən 102-

ci pilləyə geriləmişdir. 
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İxtisaslaşmış avtomobil icarəsi şirkətlərinin mövcudluğu indi-

katorunda reytinq xalı 4-dən 3-ə enmiş və dünya sıralamasında ölkə-

mizin mövqeyi 85-ci pillədən 95-ci pilləyə geriləmişdir. 

Hər 100 000 yetkin şəxsə düşən ATM-lərin sayı 35.1-dən 32.1-

ə enmişdir ki, nəticədə ölkənin sıra nömrəsi 84-dən 88-ə enmişdir. 

Təbii resurslar (-14) 

Dünya təbii irsi hesab olunan ərazilərin sayı 0-a bərabərdir ki, 

buna görə də ölkənin mövqeyi 2017-ci ildə 86-cı, 2019-cu ildə isə 

91-ci olmuşdur.

Məlum olan canlı növlərinin sayı 467-dən 464-ə enmişdir ki, 

nəticədə ölkəmiz 78-ci pillədən 81-ci pilləyə enmişdir. 

Mühafizə olunan ərazilərin sahəsi ümumi ölkə ərazisinin 5.5%-

ni əhatə edib ki (2017-ci ildə 14%), buna görə də 83-cü pillədən 96-

ci pilləyə geriləmə qeydə alınıb. 

Təbii turizmə dijital tələb (online axtarış sayına əsasən) indika-

torunda 0-100 intervalında ölkəmiz 1 xalla qiymətləndirilib və 121-

ci pillədə qərarlaşıb. 

Təbii aktivlərin cəlbediciliyi isə 5.1 reytinq xalından 5 reytinq 

xalına enmiş, nəticədə 73-cü pillədən 75-ci pilləyə geriləmə qeydə 

alınmışdır. 

Şəkil 3. Dünya İqtisadi Forumunun Səyahət və Turizm Rəqabətliliyi 

Hesabatında (2019) ölkələrin reytinqi, sıralanması, 2017-ci illə 

müqayisəsi (+ irəliləyiş, - geriləmə) 
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Dünya İqtisadi Forumunun turizm sahəsindəki rəqabətqabiliy-

yətliliyi reytinqində Azərbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması və 

irəliləməsi üçün Azərbaycan turistlərininvə xaricdən gələn turistlərin 

ehtiyaclarına uyğun olaraq ölkənin turizm potensialının inişafını, da-

xili turizm məhsullarının keyfiyyətini və əlçatanlığını, habelə turist-

lərin məlumatlılıq səviyyələrinin yaxşılaşdırılmasını, Azərbaycanda 

istirahət və səyahət rahatlılığı və əlçatanlılığını təmin etmək üçün in-

frastrukturun modernləşdirilməsi və s. islahatların aparılması əsas 

vəzifələrdəndir. 

Nəticə 

Araşdırmamız göstərir ki, Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən 

hazırlanan "Səyahət və Turizm Rəqabət Qabiliyyəti Hesabatı 2019‖ 

göstəricilərin hər biri üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi və irəliləyiş 

olması ümumilikdə ölkəmizdə turizmin inkişafına səbəb olacaqdır. 

Qeyd edək ki, hazırda Biznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə 

Komissiya bir çox reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin yaxşılaşdırıl-

ması istiqamətində iş görür. Digər reytinqlərə Azərbaycanın mövqe-

yinin yaxşılaşması dolaylı olaraq Səyahət və Turizm Rəqabət Qabi-

liyyəti üzrə də reytinqinə müsbət təsir edəcəkdir. Bütün bunlarla ya-

naşı yaxşı olardı ki, Biznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə 

Komissiya Səyahət və Turizm Rəqabət Qabiliyyəti hesabatına birba-

şa diqqət ayırmaqla bu istiqamətdə də tədbirləri həyata keçirsin. Bu 

tədbirlər tək reytinqdə ölkəmizin mövqeyinin yaxşılaşdırılması anla-

mına gəlməyəcək, həm də birbaşa Azərbaycanda turizmin inkişafına 

xidmət edəcəkdir. 

Yekun olaraq qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanın Dünya İqtisadi 

Forumu tərəfindən hazırlanan "Səyahət və Turizm Rəqabət Qabiliy-

yəti Hesabatı 2019" da irəliləmək potensialı mövcuddur. ―Doing 

Business 2019‖ hesabatında olduğu kimi, bu sahədə də fəaliyyət də-

rinləşdirilməli, tədbirlər həyata keçməlidir. 

Qarşıdakı illərdə ölkənin turizm potensialından istifadə imkan-

larının artırılması üçün Strateji Yol Xəritəsində əksini tapan tədbirlə-

rin icrasına nail olunması, turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin artırıl-

ması, turizm və rekreasiya zonaları üçün imtiyazların verilməsi isti-

qamətində də mühüm addımlar atılmalıdır. 
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туристической отрасли – гостиничной инфраструктуры в Азер-

байджанской Республике, от степени развития и качества кото-

рого зависят объѐмы туристского потока. 

Ключевые слова: туризм, гостиничная инфраструктура, 

туристический поток, гостиничный бизнес, предприятия 

гостиничного типа. 

Giriş 

Son illər bir çox ölkələrdə aparılan araşdırmalardan göründüyü 

kimi, turizm sənayesi xidmət sahələrinin, o cümlədən Azərbaycanda 

sosial-iqtisadi inkişafın vacib bir sahəsidir. Ancaq yüksək təbii və ta-

rixi-mədəni potensiala baxmayaraq, ölkəmiz dünya turizm bazarında 

yüksək xüsusi çəkiyə malik deyildir. Beləliklə, Dövlət Statistika 

Komitəsinin statistik tədqiqatlarının nəticələrinə görə, 2017-ci ildə 

ölkəmizə 2.4 milyon əcnəbi turist gəlmiş, xaricə gedən turist sayı isə 

3,4 milyon nəfər (artım 40%) olmuşdur [1, s.25]. Buna baxmayaraq, 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin (indi – Azərbaycan Res-

publikasının Dövlət Turizm Agentliyi) hesablamalarına görə, Azər-

baycanın turizm potensialı ildə 5 milyon turist qiymətləndirilir. 

Göründüyü kimi, respublikanın turizm sektoru ən çox xarici 

turizmə yönəlmişdir. Azərbaycanda turizm sənayesinin inkişafındakı 

ən başlıca maneələr, inkişaf etməmiş infrastruktur və onun əsas ele-

mentlərinin (nəqliyyat sistemi, yerləşmə vasitələri, əyləncə sənayesi 

və s.). İnkişaf səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Bunlar regional turizm 

iqtisadiyyatında həlledici rol oynayır, turizm sektorunun yenidən qu-

rulması və milli iqtisadiyyatın yüksək gəlirli, sektora çevrilməsi və-

zifəsini yerinə yetirir [2]. 

Turizm sənayesində əsas infrastruktur komponenti inkişaf sə-

viyyəsindən və keyfiyyətindən, otel infrastrukturundan, turist axını-

nın həcmindən asılıdır. Hazırda otel sektoru bir çox ölkələrin iqtisadi 

artımının vacib katalizatorudur, çünki o, mal kütləsinin ixracı və ya 

idxalı ilə müşayiət olunmadan millətlər arasında ÜDM-in yenidən 

bölüşdürülməsi üçün bir kanal rolunu oynayır. [3, s.136]. 

Azərbaycanda turizm sahəsində mövcud vəziyyətin dəyər-

ləndirilməsi 

Azərbaycanda otel və mehmanxana tipli müəssisələrin sayı 

2012-2017-ci illərdə 9% artmış, yəni 514-dən 563 ədədə çatdı. Mü-

vafiq olaraq, otaqların sayı 30% və onlara yerləşdirilən turistlərin 

sayı 126% artmışdır. Eyni zamanda, məskunlaşmış xarici turistlərin 
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34% (yəni 142,635) ölkəmizə işgüzar səfərlərdə, 59%-i (yəni 584 

171) istirahət və əyləncə məqsədləri üçün, 1%-ni (yəni 11,474) tu-

ristlər - müalicə məqsədi ilə və 6%-i (yəni 54 741) digər turizm məq-

sədləri [1, s. 28] (Şəkil 1) gəlmişlər. 

2017-ci ildə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə 

cəmi 1 414 708 nəfər (58%), 1039,2 min nəfəri (yəni turistlərin 42%-

i) isə özəl evlərdə və kəndlərdə yaşamışlar [1, s.25-28]. Hətta paytaxt 

sakinləri kəndlərdə şəxsi evlərdə istirahət edirlər. Bununla əlaqədar 

olaraq, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

(indi- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi) xüsusi 

proqram hazırlayıb ev sahibləri üçün xüsusi treninqlər keçirir ki, on-

lar keyfiyyətli və təhlükəsiz xidmət göstərsinlər. 

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yüksək qiy-

mətlər, xidmət heyətinin aşağı səviyyəsi, eləcə də respublikada 2 və 

3 ulduzlu mehmanxanaların çatışmazlığı bu vəziyyətin əsas səbəblə-

rindəndir. Bundan əlavə, turizm şirkətlərinin statistikasına görə, bu 

cür turistlərin qeydiyyatı aparılmır. Özəl evlərdən istifadə edən tu-

ristlərin əksəriyyəti, təbii ki, turizm şirkətlərinə müraciət etmirlər, 

ona görə də nəzərə alınmırlar. Bu istirahət sxeminin cəlbediciliyi 

ucuzlaşma ilə bağlıdır-ölkənin regionlarında fərdi evlərdə sutkalıq 

olma qiyməti 20 manat (10 ABŞ dolları) təşkil edir. 

2017-ci ildə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələr tə-

rəfindən əldə edilən gəlir 284 mln.manat - (167 mln.dollar) təşkil 

edib. (18,2% daha çox 2016-cı il göstəricisi) bunun 68%-i nömrələ-

rin satışından, 22% ərzaq məhsullarının satışından, qalanları isə 

müalicə - sağlamlıq və digər ödənişli xidmətlərin göstərilməsindən 

[1, s.37-39] (cədvəl.1) əlavə edilmişdir. 

2017-ci ildə mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin 

xərcləri 222 mln.manat (131 mln. dollar) təşkil edib və 2016-cı ilə 

nisbətən 8,5% artım təşkil edib. Onların 30%-i işçilərə əmək haqqı-

nın ödənilməsinə, 16,2%-i içkilərin və yeməklərin hazırlanması üçün 

məhsulların alınmasına, 7,2%-i əsas fondların amortizasiyasına, 

qalanı isə digər xərclərə yönəldilmişdir. [1, s.37-39] (cədvəl.1). Üst-

əlik, 2017-ci ilə qədər mehmanxana sektorunda çalışanların sayı ar-

tıb. Əgər 2016-cı ildə onların sayı 9 838 nəfər idisə, 2017-ci ildə 10 

015 işçi (artım 1,8%) [1, s.36] təşkil edilmişdir. 

Ümumilikdə, 2017-ci ildə mehmanxanalarda 1 414 708 min tu-

rist yerləşdirilmişdir və 2016-cı illə müqayisədə artım 26% təşkil et-

mişdir, onlardan 69,4%-i xarici vətəndaşlar və 30,6%-i ölkə vətən-
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daşlarıdır. (2016-cı illə müqayisədə artım 25,5%, [1, s.28] təşkil et-

mişdir. Əcnəbilər arasında yerləşdirilmiş mehmanxanalarda keçən il, 

14,4%-i Rusiya vətəndaşları, 8%-i Böyük Britaniya, 7,2%-i İran, 

7%- i Türkiyə, 3%-i ABŞ, 2,3%-i Ukrayna [1, s.42] təşkil etmişdir. 

Cədvəl 1. 

2012-2017-ci illər ərzində mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin əsas göstəriciləri 

Göstəricilər 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mehmanxana 

və mehmanxana 

tipli 

müəssisələrin, 

vahidlərin sayı 

514 530 535 536 548 563 

Tutum, yerlər 32834 33951 35652 37278 40042 41611 

Nömrələrin 

sayı, vahidlər 
15898 16559 17363 17953 19919 20778 

Yerləşdirilmiş 

şəxslərin sayı 

(turistlər) 

624924 666348 672345 838145 1122068 1414708 

O cümlədən: 

Ölkə 

vətəndaşları 
252807 270887 279555 342497 345284 433476 

Xarici 

vətəndaşlar 
372117 395461 392790 495648 776784 981232 

İşləyənlərin 

sayı, insan 
7321 8259 9009 8364 9838 10015 

Mehmanxana 

və mehmanxana 

tipli 

müəssisələrdən 

gəlirlər, min 

manat 

153980,9 171255,9 181047,3 183055,1 240112,7 284453,9 

Müəssisələrin 

xərcləri, min 

manat 

110684,0 145468,3 147068,1 171730,8 204852,3 222192,9 

Büdcəyə 

ödənilən ƏDV, 

digər vergilər, 

min manat 

18058,8 29951,5 28201,5 28098,5 38525,7 39040,6 

Qeyd: Cədvəl Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Ko-

mitəsinin məlumatlarına əsasən tərtib edilib, Bakı, 2017, s. 37-39 
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Tur - günlərin sayı artdıqca, turizm iqtisadiyyatında multiplikasi-

ya effekti də genişlənir. Azərbaycan Respublikasının statistik məlumat-

larına əsasən, 2017 - ci ildə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssi-

sələrdə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı 1 - 3 gün ərzində 93%, 4 - 7 gün ər-

zində 6,7%, 8-28 gün ərzində 1,2% [1, s.40-42] təşkil etmişdir. 

Ümumiyyətlə, 2017-ci ildə respublika üzrə otellərin yüklənmə 

səviyyəsi 17,2%, o cümlədən Bakı üzrə 30,3%, Naftalan üzrə 55,1%, 

Qəbələdə 16%, Qusarda 11,9%, Şamaxıda 6,6% [1, s.43] təşkil edib. 

Mehmanxana biznesində özəl sahibkarlıq üstünlük təşkil edir. 

Bu, kiçik və orta biznesin uğurlu aparılması üçün müsbət mühitin ya-

radılması məqsədilə dövlətin məqsədli siyasətidir. 563 mehmanxana 

və mehmanxana tipli obyektlərin 84,7%-i özəl, 11%-i dövlət, 2,2% - 

i xarici və 2%-i birgə müəssisələrdir [1, s.30] (cədvəl. 2). 

Cədvəl 2 

Mülkiyyət növləri üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin sayı 

Göstəricilər 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Müəssisələrin 

sayı 
514 530 535 536 548 563 

O cümlədən: 

Dövlət 27 27 27 49 45 35 

Özəl 466 485 489 470 488 515 

Xarici 17 13 13 12 10 8 

Birgə 4 5 6 5 5 5 

Qeyd: cədvəl Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Ko-

mitəsinin məlumatlarına əsasən tərtib edilib, Bakı, 2017, s.30. 

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 

Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi ―mehmanxana və meh-

manxana tipli obyektlərin təsnifatı, ulduz kateqoriyalarının təqdim 

edilməsi və qiymətləndirmədə meyarların tətbiqi‖ adlı yeni standartı 

təsdiq edib. Təsnifat sistemi mehmanxana və mehmanxana tipli digər 

obyektlərin yerləşdirilməsi və rəqabət qabiliyyətinin artırılması vasi-

tələri üzrə xidmətin keyfiyyətinin etibarlılığının təmin olunmasına 

əlverişli olmalıdır. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyul 2006-cı il tarixli 

Fərmanına uyğun olaraq mehmanxana və mehmanxana tipli obyekt-

lərə 5 il müddətinə turizm fəaliyyəti (Lisenziyalar) ilə məşğul olmaq 

hüququ üçün xüsusi icazələr verilirdi. Lakin Azərbaycan Prezidenti-

nin 2015-ci ildən Fərmanına əsasən, Azərbaycan Respublikası İqtisa-

diyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən ―ASAN xidmət‖ mərkəzləri 

vasitəsilə bütün lisenziyalar verilir [4]. 

İnkişaf etmiş milli mehmanxana sənayesinin yaradılması məq-

sədi ilə Azərbaycanda mehmanxana biznesinin inkişafına, xidmətin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, dünya standartlarına cavab verən zə-

ruri, əlaqəli infrastrukturun formalaşdırılmasına, eləcə də onların 

beynəlxalq bazarda rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına yönəlmiş 

Azərbaycan otelləri Assosiasiyası təsis edilmişdir. 

Həm xarici, həm də yerli investorlar tərəfindən mehmanxana-

ların tikintisi üzrə kapital qoyuluşlarının miqyası da sürətlə artmışdır. 

2017-ci ildə bu sahəyə investisiyaların həcmi 54 milyon dollar təşkil 

edib. Ölkənin infrastruktur investisiya layihələrinin inkişafı üçün əl-

verişli mühitin olduğu regionlarında mehmanxana biznesi daha sü-

rətlə genişlənir. Bunlar Quba-Xaçmaz, Gəncə - Qazax, Lənkəran, 

Şəki – Zaqatala, Aran, Abşeron, Naxçıvan və Dağlıq Şirvan bölgələ-

ridir [1, s.69-72]. 

Mehmanxanaların sayı ilə paralel olaraq xidmətlərin keyfiyyəti 

artır və müvafiq olaraq qonaqpərvərlik infrastrukturu yaxşılaşır. Res-

publikanın mehmanxana sektorunda diqqəti cəlb edən kifayət qədər 

problemlər - infrastruktur, təşkilati, maliyyə və iqtisadi xarakterli 

məsələlər mövcuddur. 

Ölkədə ekonom – klass mehmanxanalarının olmamağı ciddi 

problem yaradır, əsas otellər 2-3 ulduz kateqoriyalıdır. Hal-hazırda 

ölkədə nisbətən ucuz otellərə tələbat mehmanxana təkliflərini qabaq-

layır, kütləvi turizmə hesablanmış kiçik yaşayış vasitələrinin çatış-

mazlığı hiss olunur. Yerləşdirmə qiymətlərinin yüksək olması həm 

daxili, həm də beynəlxalq turizmin inkişafını ləngidir. 

Azərbaycanda otel və kurort infrastrukturunun əsas inki-

şaf istiqamətləri 

Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda əsasən işgüzar və ya MICE-tu-

rizmi inkişaf etdiyi üçün beynəlxalq səviyyəli bir çox otellər beşul-

duzludur və müvafiq olaraq, qiymətlər yüksəkdir. İşgüzar turizmin 

inkişafı ölkəmizə iqtisadi cəhətdən sərfəlidir, çünki Azərbaycanda 

çoxlu sayda beynəlxalq biznes layihələrinin keçirilməsi otel, nəqliy-
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yat müəssisələri, turizm şirkətləri, restoranlar və s. üçün əlavə divi-

dendlərin artmasına səbəb olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycana orta gəlirli və üç ulduzlu 

otellərə üstünlük verən turistlər də gəlir. Lakin həm Avropada, həm 

də ABŞ-da geniş populyarlığa malik olan üç ulduzlu otellərin çatış-

mazlığı kəskin hiss olunur. Kiçik yerləşdirmə vasitələri (kiçik otel-

lər, mini-mehmanxanalar, qonaq evləri) sektoru, Azərbaycanda zəif 

inkişaf etmişdir. Xarici ölkələrin qabaqcıl təcrübəsi göstərir ki, kiçik 

müəssisələrin inkişafı turist axınının artmasına gətirib çıxarır. əlavə 

nömrə fondu artır, yeni iş yerləri yaradılır, vergi daxilolmaları artır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kiçik mehmanxanaları tez-tez ―ailə 

mehmanxanaları‖ adlandırırlar, çünki onlar ailə tərəfindən təşkil edi-

lir, eyni zamanda minimum işçilərlə onları idarə edirlər. Yerləşdirmə 

xərcləri, əlbəttə ki, böyük mehmanxanalara nisbətən 2-3 dəfə aşağı-

dır. Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycanın ekonom - klass mehman-

xanalarına ehtiyacı var, onlardan tələbələr, gənc səyyahlar, yəni bu 

biznes sahəsində yüksək qiymətlər ucbatından əziyyət çəkən turistlər 

istifadə edirlər. 

Bundan başqa, bu, fəal səyahət edən turistlər arasında daha po-

pulyar faktiki olaraq ölkədə inkişaf etməyən hostellərin yerləşdiril-

məsinin səmərəliliyidir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyində (indi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tu-

rizm Agentliyi) hesab edirlər ki, onlar bir neçə hostelin tikintisinin 

əleyhinə deyil, kütləvi şəkildə deyil, çünki Azərbaycanda turizm 

strukturu və onun potensial imkanları onların kütləvi şəkildə yayıl-

masına hazır deyil. Bu gün Bakıda artıq fiziki şəxslərin yaratdıqları 

evlərdə yaratdıqları 25 hostel, 25 manatdan (15 doll) qiymət siyasəti 

fəaliyyət göstərir.) Müqayisə üçün qeyd edək ki, hazırda Tbilisidə 40 

Hostel fəaliyyət göstərir. 

Normativ hüquqi aktların işlənib hazırlanması və təkmilləşdi-

rilməsi tələb olunur: bunlara lisenziyalaşdırma, ƏDV - nin azaldıl-

ması; bu, ulduz kateqoriyasına təsnifat prosedurunun keçirilməsi 

üçün yüksək qiymətdir. Mehmanxanaların və turoperatorların qarşı-

lıqlı əlaqəsi, ilk növbədə, müqavilə intizamına riayət edilməməyinə 

(məsələn, xaricilər üçün viza dəstəyinin rəsmiləşdirilməsi üzrə, bu 

isə otelin xidmətlərinin bahalaşmasına gətirib çıxarır) aktual problem 

olaraq qalır. Müəyyən edilmişdir ki, nömrə Fondunun həcmindən 

asılı olmayaraq, bütün yerləşdirmə vasitələrinə bərabər texniki və qa-

nunvericilik qaydalarından istifadə olunur. 
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Sevindirici haldır ki, Azərbaycan turizminin təşviqi üzrə 2017 

– ci ildə yaradılmış Milli Büro Azərbaycanın rayonlarında (Bakı,

Gəncə və Sumqayıt şəhərləri istisna olmaqla) büdcə otellərini açmaq

istəyən sahibkarlara 7 il müddətinə güzəştli vergi rejimi tətbiq etmə-

yi təklif edir ki, bu da respublikada sahibkarlığın inkişafına müsbət

təsir göstərəcək.

Regional turizm komplekslərinin inkişafı məqsədilə mehman-

xana infrastrukturunun yerləşdirilməsi ilə yanaşı, əyləncə-tamaşa və 

idman - sağlamlıq sahəsinin infrastrukturunu da inkişaf etdirmək tək-

lif olunur. Bu, istehlakçıya sərbəst istifadə etmək imkanı, səyahətdən 

unudulmaz təəssüratlar almaq, sonra öz dostlarına, tanışlarına, qo-

humlarına turizmin nəticələri barədə məlumat verəcəkdir. 

Bu gün respublikada təkcə turizm xidmətlərinin bahalığı prob-

lemi deyil, həm də göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti problemi də 

mövcuddur. Turistlərə xidmətin keyfiyyəti-turistlərin tələbatının tam 

ödənilməsinə imkan verən kompleks problemdir. Onun həlli qabaqcıl 

təcrübənin, yeni texnika və texnologiyanın səmərəli öyrənilməsi və isti-

fadəsini, çeşidlərin genişləndirilməsini və göstərilən xidmətlərin keyfiy-

yətinin yüksəldilməsini nəzərdə tutur. Mehmanxanada turistlərə xidmət 

prosesinin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı əsas xidmətlərin minimal 

dəsti təklif edilməlidir: inzibati, nömrəli Fondun idarə edilməsi, qidalan-

ma, texniki, mühafizə, yardımçı və əlavə xidmətlər. 

Mehmanxana nə qədər yaxşı olsa da, onun coğrafi mövqeyi və 

daxili quruluşu, heyyətin səviyyəsindən və mehribanlığından asılıdır, 

qonaq şəhərdə qalmasından hansı təəssürat alacaq, o, yenidən buraya 

qayıdacaqmı. Qərb sosioloqlarının apardığı araşdırmalara görə, is-

tehlakçıların 82%-i xidməti bəyənməsələr, mehmanxana xidmətin-

dən imtina edirlər. 

Bu, müştəri itkisinin əsas səbəbi xidmətin keyfiyyətsiz olduğu-

nu göstərir [5 ,s. 133]. İndiyə qədər rəqabət mübarizəsində yalnız po-

tensial müştərilərin bütün istəklərini və tələblərini nəzərə ala bilən 

müəssisələr yaşayır. 

İxtisaslı otel kadrlarının çatışmazlığının əsas səbəblərindən biri 

qonaqpərvərlik sənayesinin ənənələrinin olmamağıdır. Unutmaq ol-

maz ki, mehmanxana təsərrüfatı istənilən ölkənin turizm potensialı-

nın vizit kartıdır. Bununla əlaqədar olaraq, dünya turizm xidmətləri 

bazarının lideri sayılan turizm sənayesinin inkişafında Türkiyənin 

təcrübəsindən yararlanmaq məqsədəuyğun olardı. Və bir neçə yüz la-
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yiqli ―beşlik‖ ortaya çıxdı, böyük bir reklam kampaniyası etdi, bir 

çarter başlatdı - və Həcc başladı [6, s. 38]. 

Faktiki olaraq, hökumətin hər bir iclasında Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti İlham Əliyev turizmin inkişafı üçün zəruri 

olan vəzifələr irəli sürür. İlk növbədə, viza alınması prosedurunun 

əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirilməsi, aviabiletlərin qiymətinin 

azaldılması və turist axınının qəbul edilməsi üçün keyfiyyətcə yeni 

infrastrukturun formalaşdırılması məsələləri nəzərdə tutulur. Dövlə-

timizin başçısı vurğuladığı kimi, Azərbaycanda çoxlu sayda beşul-

duzlu və dörd ulduzlu otellər var, lakin büdcə mehmanxanaları və 

hostellər çatışmır. Prezident özəl sektora müraciət edərək onların 

büdcə mehmanxanaları şəbəkəsinin inkişafında fəal iştirak etməyə 

çağırıb. 

Azərbaycan Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı 

ilə təsdiq edilmiş turizmin inkişafı üzrə Strateji Yol Xəritəsinə əsa-

sən, artıq 2020-ci ilə qədər Bakının otel və mehmanxanalarında 900 

minə qədər turist qalmalıdır. Müqayisə üçün: 2015-ci ildə bu göstəri-

ci 500 min nəfərə bərabər idi. Bununla yanaşı, mehmanxana və meh-

manxana xidmətlərindən istifadə etməyən insanların sayı 800 min-

dən 1,5 mln.nəfərə, kiçik büdcəli turistlərin sayı isə 265 min [7] - ə 

qədər artırılmalıdır.Bundan əlavə, turizmin təbliği üzrə Milli Büro 

yay tətili zamanı Universitet yataqxanalarından turistlərin yerləşdiril-

məsi üçün aşağı büdcəli obyektlər kimi istifadə edilməsi barədə tək-

lif hazırlayır. 

Yerləşdirmə xidmətlərindən sonra mehmanxana müəssisələrin-

də ictimai qidalanmanın təşkili əsas rol oynayır. Bununla əlaqədar 

yaşayış fondunun genişləndirilməsi ilə yanaşı, bütün turizm mərkəz-

lərində geniş iaşə müəssisələri şəbəkəsi yaradılır. İctimai iaşə sistemi 

müxtəlif səviyyəli və istiqamətli restoran otellərində fəaliyyət göstər-

məsi hesabına formalaşır: kafe, bar, yeməkxana, sürətli yeməkxana, 

özünə xidmət, room - service (otaqlarda xidmət) və s. onların sinfi 

göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti, həmçinin xidmət səviyyəsi və şərt-

ləri ilə müəyyən edilir. 

Mehmanxanalarda turistlərə göstərilən xidmətin səciyyəvi xü-

susiyyəti onlara tam xidmət kompleksinin (səhər yeməyi, nahar, şam 

yeməyi) təqdim edilməsidir. Təəssüf ki, Azərbaycanda ―hər şey da-

xil‖ prinsipi ilə işləyən mehmanxanalar hələ azdır. Demək olar ki, 

bütün otellərdə, yaşayış xərclərinə üç dəfə yemək daxildir. Lakin, 

Azərbaycanda yalnız səhər yeməyi təklif edirlər. 
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Düzgün olmayan qiymət siyasəti, yerli sahibkarlar, o cümlədən 

turizm şirkətləri və mehmanxanalar arasında əməkdaşlıq etmək bacarı-

ğı, turizm sahəsində rəqabət qabiliyyətini qoruyub saxlamaq mehman-

xana biznesində işlərin bu vəziyyətə gətirib çıxaran əsas səbəblərdir. 

Nəticə 

ÜTT-nin araşdırmasına görə, dünyada turistlərin təxminən 

30% - i milli mətbəxi səyahət motivasiyası hesab edir. Qastronomik 

xərclər səyyahın ümumi xərclərinin təxminən üçdə birini təşkil edir. 

Milli mətbəx xalqın mədəniyyətinin mühüm elementidir, onu fərq-

ləndirən cəhət idrak elementi və həzz almaq üsuludur. Hələ 2000-ci 

ildə dövlət və özəl sektorların dəstəyi ilə xaricdə milli mətbəxin res-

toranlar şəbəkəsinin yaradılması proqramı imzalanmışdır və bu, mü-

hüm addım olmuşdur. 

Bundan başqa, Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərə-

findən 2012-ci ildə ölkənin koloritli milli mətbəxi ilə tanış olmaq üçün 

―kulinariya turu‖, ―şərab turu‖ təşkil edilmişdir. Kulinariya turu (Bakı-

Qəbələ-Şəki-Bakı), ―ekzotik qastronomiya‖ - 3 günlük və ya 6 günlük 

yeməklərdir. Bunlar təndirdən hazırlanan yeməklər, müxtəlif plovlar, 

piti, təzə Xəzər balıqlarıdır, kabab, şərab, paxlava və bir çox digər dadlı 

yeməklər bu regionun kulinariya ənənələrinə tam uyğundur. 

Bundan başqa, Azərbaycan mətbəxinin təbliği məqsədilə res-

publikanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2015 - ci ilin birinci Av-

ropa Oyunlarında Azərbaycan mətbəxinin ənənələrinə uyğun olaraq 

―Azerbaijan Breakfast‖ brendini patentləşdirmiş və Azərbaycanın 

bütün otellərində təqdimatla çıxış etmişdir. Bu özünü doğrultdu, çün-

ki mətbəximizin həvəskarları daha da artdı. 

Ölkəmizdə turizm sənayesini yaradaraq, fəaliyyət göstərənləri 

yenidən qurmaq, dünyanın ən yaxşı mehmanxana və restoranları ilə 

rəqabət apara biləcək yeni müasir restoran təsərrüfatı müəssisələri 

inşa etmək lazımdır. Son illər bazar iqtisadiyyatı şəraitində bütün 

xidmət növlərinə, o cümlədən yaşayış və qidalanma xidmətlərinin 

göstərilməsinə dair tələblər artır. Mehmanxana biznesi turizm infra-

strukturunun ayrılmaz, mərkəzi tərkib hissəsi kimi turizmin milli iq-

tisadiyyatın gəlirli sahəsinə çevrilməsi üçün baza olmalıdır. 
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Проблемы управления социально-экономического развития 

туристической дестинации 

Turizm destinasiyasının sosial-iqtisadi inkişafının idarə edilməsi 

problemləri 

Problems of managing socio-economic development of the 

tourism destination 

Резюме: В статье рассматривается вопрос развития приг-

раничного региона с преимущественно туристической деятель-

ностью. Даѐтся оценка приграничному сотрудничеству. Созда-

ние открытой экономической зоны туристического направле-

ния, является основным критерием всестороннего развития дан-

ной территории. Чѐткое административное исполнение деятель-

ности в регионе, зависит от созданного для этой цели Регио-

нального Совета по Туризму. Методы исследовательской рабо-

ты основаны на системном анализе, логическом обобщении, 

статистическом анализе. Осуществление принятой программы 

развития региона в первую очередь связана с разработкой ту-

ристического кластера региона. Развитие приграничного регио-

на на основе туристической деятельности, это увеличение объѐ-

ма производства во всех отраслях местной экономики, улучше-

ние качества предлагаемых услуг и в итоге повышение мате-

риального благосостояния местного населения. 

Ключевые слова: Приграничный регион, туристическая 

дестинация, свободная экономическая зона туристического 

направления, кооперативная деятельность, туристический 

кластер, единый туристический продукт. 

Xülasə: Məqalədə sərhədyanı regionun turizm istiqamətində 

inkişafının məsələsi nəzərdən keçirilir. Sərhədyanı əməkdaşlığa xü-

Turizm vю qonaqpюrvюrlik tюdqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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susi diqqət yetirilir. Turizm istiqamətli açıq iqtisadi zonanın yaradıl-

ması ərazinin hərtərəfli inkişafının əsas amili kimi təqdim edilir. Re-

gionun iqtisadi fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Regional Turizm Şu-

rasına həvalə edilməsi təklifi verilir. Tədqiqat metodları sistem təhli-

li, məntiqi ümumiləşdirmə, statistik təhlilə əsasən verilir. Qəbul 

olunmuş regionun inkişaf proqramının həyata keçirilməsi ilk növbə-

də regionun turizm klasterinin işlənib hazırlanması ilə əlaqələndirilir. 

Sərhədyanı regionun turizm istiqaməti əsasında inkişafı yerli iqtisa-

diyyatın bütün sahələrinin fəaliyyət həcminin artması, təklif olunan 

xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşması və nəticədə yerli əhalinin 

maddi rifahının yüksəlməsi deməkdir. 

Açar sözlər: Sərhədyanı region, turizm destinasiyası, turizm 

istiqamətli azad iqtisadi zona, kooperasiyalı fəaliyyət, turizm 

klasteri, vahid turizm məhsulu. 

 

Abstract: The article addresses the development of the border 

region in the direction of tourism. Special attention is paid to cross-

border cooperation. Creation of an open economic zone for tourism 

is a key factor in the comprehensive development of the region. It is 

proposed to entrust the Regional Tourism Council with the economic 

activities of the region. Research methods are based on system 

analysis, logical generalization, and statistical analysis. 

Implementation of the adopted regional development program is 

primarily associated with the development of tourism clusters in the 

region. The development of the frontier region on the basis of 

tourism means increasing the activity of all sectors of the local 

economy, improving the quality of services and, consequently, 

improving the welfare of the local population. 

Keywords: border region, tourism destination, tourism - 

recreation zone, open economic zone for tourism, tourism cluster, 

single tourism product. 

 

Введение 

Регионы отличаются специфическими особенностями и 

уровнем социально-эконмического развития. Это связано с при-

родными, социально-политическими, экономическими, демогра-

фическими факторами. По природно-географическим особен-

ностям регионы классифицируются как природно-климатиче-
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ские и экстремальные зоны, прибрежные и приграничные регио-

ны, а также отдалѐнные от основной территории регионы. Такое 

разделение даѐт возможность использовав туристско-рекреаци-

онный потенциал осуществить требуемую стратегию развития. 

Эти возможности определяются оцениванием потенциала, выяв-

лением слабых сторон социально-экономического развития ре-

гиона. Исследования в области сближения уровней развития ре-

гионов, активно ведутся и они направлены на выявление тен-

денций и условий роста, сокращения неравенства между уров-

нями развития регионов. О территориях регионов, критериях 

определяющие регионы, социально-экономических процессах 

написаны авторами из СНГ Ю.В.Чернявским, Е. И. Пискуном, 

В. В. Хохловым И.И.Драгилевой, С.Л.Пошнаговым, О.В.Зуевой, 

авторами других государств Ф.Котлером, Г.В.Ридевским, Р.Нур-

ковичем, А.П.Фигуэйра, Н.Апостоловым и др. 

Туристские регионы 

Заслуженный деятель науки Азербайджана, профессор 

А.Алирзаев обозначил регион следующим образом: «Регион в 

отличии от замкнутой экономики имеет входные и выходные па-

раметры и является совокупностью специализированных хозяй-

ственных объектов, комплексно действующих как территориаль-

ная единица соответственно своим экономико-социальным пара-

метрам. Хозяйственные объекты ведут свою обособленную дея-

тельность согласно имеющимся у них структуре воспроизвод-

ства, финансовым, трудовым и природным ресурсам» [1, с.357]. 

Социально-экономическое развитие основной показатель 

преимущества или слабости региона. Отличительные особен-

ности превращают регион в привлекательный или непривлека-

тельный относительно других регионов. Обладание теми или 

иными природными особенностями, их распространение и вы-

деление отличительных черт местными структурами в конце 

концов приводит к обладанию положительного имиджа. В итоге 

данный регион признаѐтся не только другими регионами стра-

ны, но зарубежными странами. 

Количество туристов, в течение года выезжавших за преде-

лы своей страны в декабре 2012 года перешагнуло 1 миллиард. 

С каждым годом этот показатель увеличивается и в 2017-ом году 

составил 1323 млн.человек. Данный показатель увеличивается 
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быстрыми темпами. Также увеличивается доход от иностранных 

туристов. По показателям UNWTO, доход от въездного туризма 

в 2012-ом году составил 1075 миллиард долларов США, а в 

2017-ом году составил 1186 миллиард долларов США [2]. 

Ежегодно 50-52%-а всех иностранных туристов в мире 

приходиться на Европу. В общем объѐме иностранных туристов 

туристы из приграничных стран имеют большую долю и в об-

щем показателе внутрирегиональные поездки из соседних стран 

составляет 80%. А это означает, что население Европы более 

мобильно и в этом регионе туристам оказывают качественные 

услуги в широком ассортименте. За последние 15 лет количе-

ство иностранных туристов в Юго-Восточной Азии и Океании 

превысило соответствующий показатель по Америке. Причина 

этого политическая стабильность и высокие экономические по-

казатели, что повлияло на повышение материальных возмож-

ностей жителей Юго-Восточной Азии и соответственно на ту-

ристские поездки. Потребность на туристские услуги влияет 

соответственно на предложение, улучшение и развитие туристи-

ческой инфраструктуры 

Успешное развитие европейских регионов основано на на-

личии юридической базы. Основной юридический документ 

«Европейская рамочная Конвенция о приграничном сотрудни-

честве территориальных сообществ и властей» [3], определяю-

щий региональное и местное сотрудничество было принято 21 

мая 1980-го года в Мадриде. Основной целью принятия данной 

Конвенции, это региональное, городское и сельское развитие, 

защита окружающей среды, улучшение в сфере общинной ин-

фраструктуры и услуг, а также в чрезвычайных ситуациях взаи-

мопонимание и взаимопомощь между территориальными общи-

нами и органами власти. Подписавшие данную Конвенцию 

странами-членами Европейского Союза принимается во внима-

ние, что целью Европейского Союза является укрепление един-

ства и развитие сотрудничества между странами-членами Евро-

пейского Союза. 

По мнению российского автора М.Бильчака «В настоящее 

время кризисные явления в экономике требуют более оператив-

но обеспечивать устойчивость развития приграничных регио-

нов, а это, в свою очередь, предполагает усиление, простран-
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ственной и институциональной интеграции рынков, участие в 

трансграничном взаимодействии отдельных хозяйствующих 

субъектов, включая потоки товаров, услуг, капитала, техноло-

гий, информации, рабочей силы» [4]. 

Приграничные регионы 

В результате тесного коммерческого сотрудничества приг-

раничные территории бывших социалистических стран в пере-

ходном периоде из социалистической системы в рыночную раз-

вивались более быстрыми темпами. Деловая активность мест-

ных жителей была причиной организации приграничных рын-

ков по купли продаже иностранного товара. Именно эти терри-

тории превратились в успешные коммерческие зоны. Научный 

подход к управлению приграничных территорий, это в первую 

очередь подход к понятию «граница» в контексте правил, нор-

мативных актов, а также идей и предложений. В 90-х годах 

прошлого столетия с разрушением социалистического лагеря с 

целью оказания помощи новым государствам для входа в ры-

ночную экономику на приграничных территориях с западными 

странами были организованы совместные приграничные ре-

гионы или Еврорегионы. Организация таких регионов имело 

несколько целей: получение новых рынков, Европейская безо-

пасность, политическая стабильность, экономическая совмести-

мость. Для достижений указанных целей создавались различные 

межгосударственные органы, главной задачей которых являлось 

регулирование деятельности сотрудничества регионов.Именно в 

указанных регионах туризм развивался быстрыми темпами. 

Приграничные свободные зоны 

Во многих странах действуют разного направления и спе-

циализации свободные экономические зоны, свободные торго-

вые центры. В некоторых странах существуют специальные зо-

ны развития туристического направления (Украина, Иорда-

ния, Таиланд, Филиппины, Гондурас, Российская Федерация). 

Свободные экономические зоны создаются как во внутренних 

регионах стран, так и приграничных территориях.В пригранич-

ных территориях применяемые местным юридическим и физи-

ческим лицам требования по коммерческой, производственной 

деятельности не должны резко отличаться от требований для 
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юридических и физических лиц соседних стран. В противном 

случае, это может быть принято, как дискриминация деятель-

ности наших граждан. Применяемые пошлины, налоговые став-

ки согласовываются двусторонними соглашениями. 

В приграничных территориях определяются разные виды 

экономической, культурной и политической деятельности. Раз-

витие приграничных территорий – это закономерный процесс 

деятельности производственных сил на новом уровне. В это 

время создаѐтся особый подход для усовершенствования инно-

вационной, научной, законодательной системы для создания 

соответствующих условий с целью развития личности, предпри-

нимательства, государства. 

Азербайджанская Республика имеет общие границы с 5-ю 

странами и протяжѐнность границы составляет 2649 км. Есть 

большие перспективы для создания приграничных совместных 

регионов по отдельным отраслям или комплексные совместные 

хозяйства. 

Приграничное сотрудничество даѐт пользу в разных сферах: 

 Экономика – расширение производственной деятельности 

местных предприятий; 

 Социальная сфера - увеличение доходов и повышение со-

циального статуса у местного населения в приграничных 

территориях; 

 Техническая инфраструктура – строительство, восстанов-

ление и эксплуатация коммунальных конструкций; 

 Социальная инфраструктура – образование культурных, 

инновационных и технологических центров; 

 Охрана окружающей среды – формирование мониторинго-

вой системы территории, восстановление охраняемых тер-

риторий; 

Приграничные регионы, куда активно вкладывается ино-

странный капитал являются территориями стратегического го-

сударственного значения. Развитие этих территорий проводить-

ся согласно государственного стратегического плана. 

Для стратегического управления регионального туристско-

рекреационного комплекса требуется познание отраслевого ра-

йонирования, современных особенностей туристических регио-

нов. По определению UNWTO туристическим регионом являет-
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ся территория, обладающая сетью специальных установок и ус-

луг для организации системы оздоровления и отдыха. Под поня-

тием «туристический регион» понимается место, область или 

географическая территория, которую с целью путешествия вы-

бирает турист. Такие территории обладают объектами размеще-

ния, питания и развлечения, требуемые для путешествующих. 

«Под понятием туристическая дестинация понимается «пункт 

назначения (основной пункт назначения поездки). Основной 

пункт назначения туристской поездки определяется как посеща-

емое место, которое имеет решающее значение для принятия ре-

шения о поездке» [5]. 

Особый статус, данный приграничной территории даѐт 

большой резонанс в развитии экономики этой территории и 

вместе с тем имеет большое влияние на развитие внутренних ре-

гионов страны, становиться главной причиной увеличения пото-

ка внутреннего и въездного туризма. Приграничные регионы в 

большинстве своѐм находятся в отдалении от столицы страны, 

экономическое состояние таких регионов и социальная защи-

щѐнность населения низкое, процент безработицы высок. Такое 

состояние вынуждает незанятую рабочую силу покидать регион 

отправляясь с целью получить работу в другие части страны, в 

основном в столицу или за рубеж. 

Фактор границы и региональный экономико-социальный 

потенциал влияет напрямую и косвенно на развитие туризма. 

Широкие географические возможности, транспортный коридор 

и капитальные вложения в совместную инфраструктуру стано-

виться причиной роста объектов размещения и совместных 

предприятий.Управленческие структуры организаций формиру-

ются в регионе и это влияет на развитие региона – открываются 

возможности для новых заселений и торговых связей. Пригра-

ничное расположение позволяет размещению в регионе охран-

ных, таможенных инфраструктур. 

Правительство Азербайджана предпринимает конкретные 

шаги по развитию туризма и повышения еѐ части в ВВП страны. 

Начиная с 2004-го года утверждены и реализовываются пятиле-

тние ―Государственные Программы социально-экономического 

развития регионов Азербайджанской Республики». В указанных 

Госпрограммах предусмотрены повышение социальных благ, 

строительство и открытие новых производств, в том числе ту-
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ристских объектов. Приняты две программы по развитию туриз-

ма в стране (2005-2008 гг. и 2010-2014 гг.), в 2016-ом году прин-

ята «Стратегическая Дорожная Карта Развития Специализиро-

ванной Туристской Индустрии». Вместе с тем есть все возмож-

ности развития туризма в конкретно взятой территории, а в на-

шем примере приграничном регионе. Но для того, чтобы дос-

тичь привлекательности региона как деловой территории необ-

ходимо провести маркетинговые исследования о возможностях. 

Территория не имеющая полезные ископаемые, предприятий 

промышленности, но имеющая богатые туристические ресурсы 

и вдобавок находящаяся у государственной границы может 

стать известной туристической дестинацией. Под указанные 

критерии подходит Ленкаранский экономический район страны, 

расположенный на границе с Исламской Республикой Иран. 

Стратегическое планирование требует основательной ис-

следовательской работы с целью превращения данной террито-

рии в признанную туристическую дестинацию. Первые шаги 

для достижения стратегической цели, это: 

 объявление приграничной территории «свободной эконо-

мической зоной туристического направления»; 

 создание Регионального Туристского Совета; 

 разработка Программы развития региона. 

В Дорожной Карте предусмотрено создание туристско-

рекреационных зон. Эти зоны охватывают несколько населѐн-

ных пунктов в пределах каждого административного района. В 

нашем примере, Свободная экономическая зона туристиче-

ского направления (СЭЗТН) охватывает несколько админи-

стративных районов, входящих в единый Ленкаранский эконо-

мический район и в данном случае граничащий с соседним го-

сударством. Приграничная зона привлекательна тем, что по обе 

стороны границы чаще всего проживает население, относящие-

ся одному этносу и говорящие на понятном друг другу языке, 

имеют схожую культуру, немногим отличается быт, но сущес-

твует разница в деятельности производственно-хозяйственных 

единиц. При соглашении руководств административных единиц 

по обе стороны границы, возможен переход жителей через гра-

ницу по безвизовому режиму. 
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Управление туристической дестинацией 

Управление СЭЗТН-ом ведѐтся вновь созданным Регио-

нальным Советом по Туризму. В Региональный Совет по Туриз-

му (РСТ) входят представители местной туриндустрии, произ-

водственных и финансовых организаций. 

РСТ осуществляет свою деятельность под контролем 

Азербайджанского Совета по Туризму или Кабинета Минис-

тров, разрабатывается Программа по социально-экономическо-

му развитию региона, где делается ставка на туристическую 

деятельность, а также на межправительственные соглашения с 

соседней страной о статусе приграничных регионов. Производ-

ственная деятельность в зоне осуществляется согласно приня-

той Программе с нижеследующими привилегиями: 

- предприятиям сельского хозяйства, строительно-ремонт-

ного, стройматериалов, услуг, в том числе коммунальных

услуг, транспорта и других обслуживающих деятельность

туристической инфраструктуры вменяются налоговые,

кредитные и другие сопутствующие льготы. Для успешной

производственной деятельности, предприятия получают

внеочередной доступ к сырью, продукции, технике и обо-

рудованию. Благоприятный инвестиционный климат прив-

лекает отечественных и особенно иностранных предпри-

нимателей. Иностранные компании, вкладывающие капи-

тал в регион, становятся активными пропагандистами дан-

ного региона;

- предприятия туристической инфраструктуры работают на

кооперативной основе. Проведение совместных кампаний

по рекламе туристических объектов, ярмарок, инфотуров,

выставок, создание единого электронного портала – это

экономия финансовых средств, значительный эффект по

привлечению туристов и туроператоров из других регио-

нов страны и из-за рубежа;

- передача полномочия соответствующего статуса местным

органам власти и РСТ для своевременного оперативного

решения региональных проблем. Здесь осуществляются 1-

3 туры для туристов, в том числе иностранных туристов в

соседний приграничный регион без визовых процедур;

- открывается международный торговый центр, охватываю-

щий обе стороны государственной границы. Торговый
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центр в СЭЗТН, это большой наплыв товара для продажи, 

открытие производственных, обслуживающих и множест-

во других, а также торговых точек. Здесь открываются 

объекты размещения, развлечения, общественного пита-

ния, туристско-информационный центр, представитель-

ства турфирм, банков, транспортных предприятий. 

Расширение туристической инфраструктуры, производ-

ственных и обслуживающих предприятий требует новых источ-

ников воды и электроэнергии. Согласно принятой Программе 

Развития региона необходимо привлечение финансовых ресур-

сов в данном направлении. Таким образом открываются новые 

рабочие места, улучшается социальный уровень жизни населе-

ния, вместе с тем количество населения увеличивается из-за 

миграции из других регионов страны. Увеличивается потреб-

ность в сельхозпродукции, а также потребность в расширении 

переработки сельхозпродукции, открытии новых объектов по 

розничной продаже продуктов питания, одежды, сувениров. 

Увеличивается объѐм валового регионального продукта, улуч-

шается социальное и материальное благосостояние жителей ре-

гиона. РСТ ведѐт контроль за улучшением и повышением ка-

чества работы коммунальных услуг. 

Процент заполняемости объектов размещения и длитель-

ность пребывания в регионе туристов – это основные показате-

ли успешной туристической деятельность. В основном местные 

туристы выезжают на отдых в регионы на уикэнды. Для удержа-

ния туристов в центрах отдыха дольше, необходим широкий ас-

сортимент услуг, который не хватает ныне центрам отдыха. Ус-

луги должны отличаться разнообразием и быть увлекательными 

для разного сегмента туристов. 

Одно из основных звеньев развития региона – это создание 

туристических кластеров. Создание кластера облегчает разра-

ботку туристских маршрутов разного масштаба и для сегмента 

туристов. На основании карты кластера и описания объектов, 

включѐнных в группу, создаются туристские маршруты разной 

тематики. Туры могут быть и общие познавательные или спе-

циализированные для разных групп потребителей. Именно раз-

нообразие тематики может обеспечить потребность различного 

сегмента туристов. Тематический подход к объектам кластера 
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позволяет мобилизовать в регионе ресурс малых и средних 

предприятий. Это даѐт возможность обеспечения конкуренто-

способности региона. Развитие туристской отрасли впрямую 

связана с широким разнообразием предлагаемых услуг. Турист-

ские маршруты могут варьировать по всему региону в зависи-

мости от тематики, которые будут продолжаться несколько 

дней или же охватывать конкретную территорию региона в те-

чение одного дня. Туры могут продолжаться и на территории 

соседней страны. Именно разнообразие и широкий ассортимент 

предлагаемых услуг может дольше задержать туристов в дести-

нации. Регион беспрерывно должен предлагать новые ценности. 

Для этого необходимо выращивать привлекательные критерии, 

отвечающие требованиям целевых групп. Чем меньше регион, 

тем уникальнее и оригинальнее должны быть предложения. 

Сельские регионы Азербайджана привлекают туристов из 

Европы своей экзотичностью. Для любителей экзотики Южный 

приграничный регион страны с национальными парками, приб-

режной полосой является весьма привлекательным. Вместе с 

тем необходимо соблюдение пользования природными ресурса-

ми, так как чрезмерное количество посещения туристами кон-

кретно отведѐнных мест может привести к истощению охраняе-

мых территорий. Для повторного воспроизводства природных 

ресурсов необходимо финансовое вложение. Повторное воспро-

изводство рекреационных ресурсов состоит из доходов от ту-

ристической деятельности и кредитных ресурсов: 

𝑲  =𝑻i+𝑲𝒓 (Формула) 

Здесь: 𝑲   – капитальные вложения; 

𝑻i – доход от туризма; 

𝑲𝒓 – кредитные ресурсы. 

Следующее направление в Программе выделяется на под-

готовку и переподготовку специалистов по туроператорской дея-

тельности и гостеприимству. Здесь предусматривается не только 

обучение новых, переподготовка и повышение квалификации, 

но также обмен опытом специалистов в других регионах и стра-

нах. Обмен опытом имеет большое значение в оказании услуг 

туристам, таким образом не только перенимается разнообразие 

осуществления услуг, но и расширяется ассортимент туристских 

услуг. 
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На качество предоставляемых услуг большое влияние име-

ет количество работников, оказываемых услуги туристам. Коли-

чество работников гостиниц и предприятий гостиничного типа в 

большинстве регионов согласно, статистики 2018 года не соот-

ветствует международным стандартам. Межрегиональные кри-

терии гармонизации, основанные на классификации гостинич-

ных требований утверждены со стороны региональной комис-

сии ЮНВТО [6]. По данным статистики, число работников в 

объектах размещения намного ниже международных стандар-

тов, что приводит к резкому снижению качества услуг, увеличи-

вает нагрузку выполняемых работ на каждого работника. 

Туристическая деятельность, это не только работа тура-

гентств и объектов размещения, это есть также забота органов 

местной власти, а в данном случае высокая деятельность Регио-

нального Совета по Туризму. Именно РСТ в кооперации с тура-

гентствами, объектами размещения, бюро по пропаганде, сооб-

ществами художественными, народного творчества, пчелово-

дов, флористов, технических новшеств, дизайнеров, спорта, сов-

местно с местными жителями координирует и организует 

всевозможные праздники, ярмарки, конкурсы, выставки и всего 

прочего, что может привлечь и развлечь туристов, а параллель-

но принести выгоду участникам мероприятий. Здесь могут воз-

никнуть трудности с привлечением предприятий в определѐн-

ные мероприятие. Но не нужно забывать, что РСТ имеет все 

полномочия по лишению всех льгот, предприятиям, нежелаю-

щих участвовать в совместных мероприятиях (общепроизвод-

ственных, рекламных, маркетинговых) по туристической дея-

тельности. Для привлечения внимания туристическая дестина-

ции представляется как единый туристский продукт. Прини-

мается конкретное название-марка дестинации, под которым 

РСТ имеет все права представлять регион в отечественных и 

международных мероприятиях как единый туристский про-

дукт.Кроме того, каждый продукт, будь то туристским или сель-

скохозяйственным, лѐгкой промышленности, сувениры выпус-

каются как продукт данного региона. Этим методом распро-

страняется марка дестинации. 

Средняя продолжительность размещения туристов по 

стране в 2018 г. было 1,71 дня. В Дорожной Карте, намечено 
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увеличение этого показателя по стране до 3-х дней. (7, c.24). 

Загруженность отелей в 2018 г. по стране составило 31,1%. 

Анализируя данные в таблицах 1и 2, приходим к выводу, в 

Ленкаранском ЭР туристический потенциал используется на 

очень низком уровне, что естественно отражается и в других от-

раслях экономики. Среди экономических районов страны Лен-

каранский ЭР по проценту загрузки объектов размещения стоит 

на 7-ом месте с 13.2% годовым показателем, а по доходности на 

6-ом месте.Учитывая географическую расположенность, насы-

щенные природные ресурсы, международный аэропорт, транс-

граничное расположение – эти показатели очень низкие. В

СЭЗНТ этот показатель при устойчивой и продолжительной

рекламе дестинации как единого туристского продукта в сред-

нем в год может достигнуть до 5-и дней.

Таблица 1 

Процент загрузки объектов размещения по экономическим 

районам Азербайджана в 2018 г. 

0 10 20 30 40 50 60

Абшеронский

Гянджа-Газахский

Шеки-Загатальский

Ленкаранский

Губа-Хачмазский

Горно- Ширванский

Аранский

Нахчыванский

Абшеро
нский

Гянджа-
Газахск

ий

Шеки-
Загатал
ьский

Ленкар
анский

Губа-
Хачмазс

кий

Горно-
Ширван

ский

Аранск
ий

Нахчыв
анский

Ряд 1 12,1 35,4 51,8 13,2 25,6 11,4 16,4 35,4

*Таблица составлена по показателям Госкомитета по ста-

тистики Азербайджана, https://www.stat.gov.az/source/tourism/ 

https://www.stat.gov.az/source/tourism/
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Таблица 2 

Доход объектов размещения 

по экономическим районам Азербайджана (тыс.azn) 

 
*Таблица составлена по показателям Госкомитета по ста-

тистики Азербайджана, https://www.stat.gov.az/source/tourism/ 
 

Создание СЭЗТН и применение всех усилий на туристиче-

скую деятельность даст возможность к повышению загрузки 

объектов размещения до среднегодового 60%. По расчетам, сде-

ланным по данному региону с повышением среднегодовой заг-

руженности объектов до 60%, увеличится региональный вало-

вый продукт на душу населения в регионе на 10% (при стабиль-

ной деятельности других отраслей экономики региона), а уро-

вень продукции объектов размещения и общественного питания 

увеличиться в 5 раз. Для получения данного показателя в Прог-

рамме развития предусматривается план «4 сезона», с разнооб-

разными турами с проживанием в сельских гостевых домах, 

добровольным участием туристов в сельхоз работах, пешеход-

ные туры и туры на лошадях, туры в приграничные районы со-

седнего государства и пр., а главное увеличение срока работы 

коттеджей в зимние месяцы. 

Один из основных факторов привлечения туристов, являет-

ся доступность региона. Для этого требуются следующие шаги: 

 в первую очередь организация авиачартерных рейсов 

«зарубеж – СЭЗТН – зарубеж»; 

 согласованные действия РСТ с администрацией местного 

международного аэропорта для максимального использо-

вания технических возможностей аэропорта; 

https://www.stat.gov.az/source/tourism/
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 автотранспорт, отвечающий по комфортности междуна-

родным стандартам;

 скоростной железнодорожный транспорт;

 тесная работа местных турагентств с зарубежными колле-

гами;

 непрерывная реклама СЭЗТН как единого туристского

продукта. Это имеет очень большое значение для призна-

ния региона на международном уровне;

Таким образом, делаем выводы: 

 туристическая деятельность имеет большой потенциал для

социально-экономического роста региона;

 регион, граничащий с соседним государством имеет до-

полнительные преимущества;

 создание открытой экономической зоны туристического

направления со всеми льготами даѐт все возможности для

целенаправленного социального, экономического и демо-

графического развития региона;

 только кооперативная деятельность предприятий туристи-

ческой инфраструктуры и предприятий других отраслей,

вовлечѐнных в туристическую деятельность под целевым

руководством Регионального Совета по Туризму может

принести ожидаемый результат;

 СЭЗТН может иметь привлекательность как единый ту-

ристский продукт.
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Azərbaycanda turizm xidmətlərinin təşkili istiqamətləri 

Directions for the organization of tourism services in Azerbaijan 

Направления организации туристических услуг в 

Азербайджане 

Xülasə: Müasir şəraitdə turizm sferası ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişafının mühüm amili kimi çıxış edir. Belə ki, qeyri-neft sektoru-

nun inkişaf strategiyasının reallaşmasında milli və regional turizmin 

rolu dinamik olaraq artır. Azərbaycan Respublikasının müasir inkişaf 

problemlərinin həll olunması, onun dünya iqtisadi birliyində səmərə-

li iştirakı və ölkənin mövcud resurs potensialından səmərəli istifadə 

edilməsi turizmin hərtərəfli inkişafını tələb edir. Bununla yanaşı, öl-

kədə sosial bazar iqtisadiyyatının formalaşması turizm sferasının 

müasir təzahür formalarının yaranmasını zəruri edir. Azərbaycanda 

digər sahələr kimi turizmin inkişafına da dövlət tərəfindən daim dəs-

tək verilir. Bu baxımdan ölkədə turizm problemlərinin daha geniş 

formada tədqiq olunmasına böyük ehtiyac duyulur. 

Açar sözü: turizm sənayesi, turizm xidməti, infrastruktur, 

sosial-mədəni sahələr, turist 

Abstract: In modern conditions, the tourism sector is an 

important factor in the socio-economic development of the country. 

Thus, the role of national and regional tourism in the implementation 

of the development strategy of the non-oil sector is growing 

dynamically. The solution of the problems of modern development 

of the Republic of Azerbaijan, its effective participation in the world 

economic community and efficient use of the country's existing 

resource potential require comprehensive development of tourism. 

At the same time, the formation of the social market economy in the 

country necessitates the emergence of modern forms of tourism. The 

Turizm vю qonaqpюrvюrlik tюdqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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development of tourism in Azerbaijan, as well as other areas, is 

always supported by the state. In this regard, there is a great need for 

a wider study of tourism problems in the country. 

Keywords: tourism industry, tourism services, infrastructure, 

socio-cultural areas, tourist. 

 

Pезюме: В современных условиях туристический сектор 

является важным фактором социально-экономического развития 

страны. Таким образом, роль национального и регионального 

туризма в реализации стратегии развития ненефтяного сектора 

динамично растет. Решение проблем современного развития 

Азербайджанской Республики, ее эффективного участия в миро-

вом экономическом сообществе и эффективного использования 

имеющегося у страны ресурсного потенциала требует всесто-

роннего развития туризма. В то же время формирование со-

циальной рыночной экономики в стране обуславливает возник-

новение современных форм туризма. Развитие туризма в Азер-

байджане, как и в других сферах, всегда поддерживается госу-

дарством. В связи с этим существует острая необходимость в 

более широком изучении проблем туризма в стране. 

Ключевые слова: индустрия туризма, туристические 

услуги, инфраструктура, социально-культурные зоны, турист. 

 

Dünyada turizm sənayesinin əhəmiyyətli rolu demək olarki art-

maqdadır, bu da bu sahənin iqtisadiyyata olan təsirinin xeyli güclən-

məsinə gətirib çıxarır. Turizm gəlirlərin və eyni zamanda məşğulluq 

sahəsinin əsas mənbəyi olmaqla yanaşı eləcədə xidmət göstərən yeni 

sektorlar yaratmaqla da iqtisadiyyatın diversifikasiya olunmasına gə-

tirib çıxarır. Bundan başqa, turizm ölkənin xarici siyasətinin reallaş-

dırılmasının əsas amillərindən biri hesab olunur. Azərbaycan Res-

publikasının mövcud olan ehtiyatları turizm infrastrukturunun lazımi 

səviyyədə inkişaf etdirilməsi şərti ilə turistlərin qəbul olunması dəfə-

lərlə artırmağa şərait yaradır. 

Ölkəmizdə tədricən turizm sənayesinin realist yanaşma və 

onun Azərbaycan Respublikası regionları sosial-iqtisadi inkişaf etdi-

rilməsi üçün xeyli dərəcədə əhəmiyyətə malik iqtisadi sahə kimi qə-

bul edilməsi baş verir. 
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Azərbaycan Respublikasının rəqabət üstünlükləri siyasi stabil-

lik və eyni zamanda ölkədə təhlükəsizliyin təmin edilməsi, adamba-

şına düşən gəlirlərin getdikcə yüksəlməsi və milli valyutanın – ma-

natın stabilliyi hesab oluna bilər. 

Hal-hazırda turizm demək olar ki, planetar miqyasda daha çox 

inkişaf edən biznes sahələrindən biridir. Dünya üzrə ümumi milli 

məhsulun 10 faizi, ixracatın 8 faizi beynəlxalq turizm sənayesinin 

payına düşür və göstərilən xidmətlərin üçdəbir hissəsi beynəlxalq tu-

rizmin köməyi ilə formalaşır. Dünyada əməkqabiliyyətli əhalinin 8,1 

faizi turizm industriyasında və eləcədə onunla bağlı olan iqtisadiyyat 

sahələrində məşğul olur.[2] 

Zəngin mədəni – tarixi irsə və əlverişli təbii şəraitə malik olan 

Azərbaycan turizm sahəsində böyük inkişaf perspektivlərinə malik-

dir. Ölkəmizdə turizmin əksər növlərinin (kənd, müalicə-sağlamlıq, 

ekoloji, mədəni, sosial, kommersiya, idman, dini, xüsusi maraqkəsb 

edən və s.) inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanla mövcuddur. 

Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizm sə-

nayesinin inkişafına dair Dövlət Proqramının reallaşdırılması nəticə-

sində turizm sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün münbit mühit yara-

dılmış və eyni zmaanda beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiya olun-

manın təmin edilməsinin əsası qoyulmuş, hətta milli turizm komp-

leksinin rəqabətə davamlılığı xeyli yüksəlmişdir.[2] 

Azərbaycanda turistlərin yerləşdirmə biznesi dinamik sürətdə 

inkişaf edir. 2010-cu ildə fəaliyyət göstərən mehmanxana və eləcədə 

mehmanxana tipli müəssisələrin sayı 94 olduğu halda ötən dövr ər-

zində onların sayı xeyli artaraq 370 olmuşdur. Bu obyektlərdə ümu-

mi yerlərin sayı da 2012-cu illə müqayisədə təxminən 3 dəfə çoxdur. 

Turizm sektorunda çalışan işçilərin peşə hazırlığının yüksəldil-

məsi məqsədi ilə də 2006-cı ildə Azərbaycan Turizm İnstututu ya-

radılmış, onun nəzdində müxtəlif peşələr üzrə daimi fəaliyyət göstə-

rən kurslar açılmış, eyni zamanda Ümumdünya Turizm Təşkilatının 

və Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə müx-

təlif təlim proqramları həyata keçirilməkdədir. 

Ölkəmizdə turizm xidməti üçün olduqca əlverişli şərait var. Bu 

onunla izah olunur ki, respublikamızın hər cür təbii iqlim, landşaft 

şəraiti, iqtisadi imkanları və eyni zamanda turizm obyektləri möv-

cuddur. Ölkənin turizminin xidmətinin inkişafı yeni yolların, nəqliy-

yat vasitələrinin xarici sahibkarların bölgəyə marağını artırmaqla, 

gələn turistlərin qarşılanması, yerləşdirilməsi, onlar üçün gəzinti 
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planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi kimi bir çox fəaliyyət 

komplekslərinininkişaf perspektivlərini müəyyən edir. Yeni hava və 

dəniz limanlarının istofadəyə verilməsi, yeni dəniz, hava, miniki av-

tomilləri və avtobusların alınması və istifadəyə buraxılması bu inki-

şafın elementlərindəndir. Həmçinin turizmin inkişafı ölkənin region-

larının da inkişafına səbəb olur, yüzlərlə iş yerlərinin açılmasına və 

son nəticədə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına öz töhfələrini verir. 

Beləliklə xarici iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsində də turizm xid-

məti mühüm rol oynayır. 

Ölkəmizda mineral suların, müalicə nefti və palçığın olması 

kurort yerlərinin əhəmiyyətini artırmaqla yanaşı, buraya turist axını-

nı da sürətləndirir. Xəzər dənizi sahilləri, Quba-Xaçmaz, Lənkəran-

Astara, Şəki-Zaqatala, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonları turizmin inki-

şaf etdirilməsi üçün çox yararlıdır. Məhz bu zonalara turist axını 

daha çoxdur. Bundan əlavə, müxtəlif arxeoloji, tarixi-memarlıq abi-

dələri, incəsənət obyektləri də xarici turistləri cəlb edir. 

Ölkəmizin bu potensialın nəzərə alaraq turizm xidməti sa-

həsində dövlət səviyyəsində əsaslı tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, 

bu fəaliyyətə 1999-cu ildən start verilsə də əsaslı tədbirlər 2001-ci il-

dən həyata keçirilməyə başlanmışdır. Hazırda turizm xidmət sahəsin-

də əsaslı işlər həyata keçirilib. 

Azərbaycan turizminin inkişaf tarixində ümummilli lider 

H.Ə.Əliyevin təşəbbüsü ilə ―Dövlət Proqramı‖ qəbul edilmiş və Xəzə-

rin Azərbaycan sahillərində Ümumittifaq əhəmiyyətli kurort zonaları 

yaradılmışdır. Bununla yanaşı Azərbaycanın bir sıra Dövlət qoruqla-

rında turizmin inkişafına daha çox diqqət yetirilir. Onlara: Qızılağac, 

Ellər, Pirqulu, Zaqatala, Şirvan, İlisu, Altıağac, Hirkan,Turyançay, 

Şahdağ və digər dövlət qoruqlarını aid etmək olar. 

Turizmin mövcud potensial ehtiyatından asılı olaraq müxtəlif 

bölgələrdə turizm-rekreasiya kompleksinin formalaşması şərtləri 

fərqlidir. Müəyyən regionlar var ki, orada tarixən rekreasiya ehtiyat-

ları mövcud olsa da onların istifadəsi məhdud şəkildə olmuşdur. La-

kin sonralar reallaşan yenidənqurma və inkişaf nəticəsində bütünlük-

də həmin rekreasiya ərazisinin kompleks şəkildə istifadəsinə başlan-

mışdır. Azərbaycanda belə hallara ölkənin bir çoxrayonlarında rast 

gəlinir. Xəzər dənizi sahillərində əksinə, tarixən əlverişli rekreasiya 

kompleksləri yaradılsa da, bu potensialdan turizm proseslərində isti-

fadənin səmərəlilik dərəcəsi arzu olunan səviyyədə deyildir. 
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Təbii-coğrafi resurslar respublikanın müxtəlif regionlarının tu-

rizm və kurort-rekreasiya komplekslərinin yaradılması məqsədilə 

mənimsənilməsi üçün mühüm elementlərdən biridir. Təbii-coğrafi 

elementlərdən (coğrafi mövqe, relyef, landşaft, iqlim, su ehtiyatları, 

mineral və termal sular, müalicə palçıqları və s.) inteqral istifadə, tu-

ristlərin tələbatlarının ödənilməsini təmin edə biləcək turizm bazarını 

yaradır. 

Turizm turistləri qəbul edən ölkələr və icmlar üçün ən sərfəli 

fəaliyyət növüdür. Turizmin inkişafı turizm xidmətinin səmərəli təş-

kilindən asılıdır. Turizm xidməti turizm müəssisəsinin və turislərin 

tələbatının ödənilməsinə uyğun fəaliyyətinin nəticəsidir. 

Ölkədə turizm infrastruktur sahələrinin əsasını yerləşmə müəs-

sisələri təşkil edir. Beynəlxalq təcrübədə yerləşmə müəssisələrinin 

təsnifatında mehmanxana və onun daxilində turist, kurort mehman-

xanası ayrılır. Bununla yanaşı motel, kempinq, rotel, flotel, flaytel, 

botel, turist bazası, turist sığınacaqları, bunqalo və sair tipləri ayrılır. 

Mehmanxana müəssisələri xidmətin səviyyəsinə görə təsnifatlaşdırı-

lır. Beynəlxalq miqyasda mehmanxanaların təsnifatında lüks otel, 

orta dərəcəli mehmanxana, apartament mehmanxana, ekonom dərə-

cəli mehmanxana tipləri ayrılır. 

Bakı şəhərində və həm də regionlarda yerləşmə müəssisələrin-

də yerlərin sayı 2003-cü ildən sonra artmağa başlamışdır. Belə ki, 

2006-cü ildə yerləşdirmə müəssisələrinin sayı 285, nömrələrin sayı 

11403, otaqlar üzrə birdəfəlik tutum yerləri 24706 olmuşsa, müvafiq 

olaraq bu göstərici 2014-cü ildə yerləşdirmə müəssisələri 535, nömrə-

lərin sayı 17363, otaqlar üzrə birdəfəlik tutum yerləri35652-ə çatmış-

dır (cədvəl 1.1). 

Cədvəl1.1 

Azərbaycanda mehmanxana tipli müəssisələrin əsas göstəriciləri [1] 

GÖSTƏRİCİLƏR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mehmenxana və 

mehmanxana tipli 

obyektlərin ümumi 

sayı, vahid 

285 320 370 452 499 508 514 530 535 536 

Nömrələrin ümumi 

sayı, vahid 
11403 11829 12789 13964 14158 14815 15898 16559 17363 17953 

Birdəfəlik tutum, 

yer 
24706 25483 28286 30157 30793 31979 32834 33951 35652 37278 

Mənbə: ARDSK-nin2016-cı il məlumatları əsasında müəllifin 

tərtibatı. 
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Turizmin sosial-iqtisadi əhəmiyyəti hamı tərəfindən qəbul olu-

nur. Turizmin sosial təsiri insanlarınistirahətə mənəvi-psixoloji ha-

zırlanması və onlara xidmətlərin göstərilməsi prosesində, insanlarda 

xoş əhval-ruhiyyəninyaradılmasında, rifah halının yüksəlməsində və 

s. hallarda hiss edilir. Bütün bu hallaın mahiyyətinin dərk edilməsi 

üçün turizmin sosial, psixoloji, iqtisadi və s. cəhətlərinin öyrənilmə-

sini qarşıya qoyan müxtəlif elmi sahələrin (Turizmin iqtisadiyyatı, 

Turizmin menecmenti, Kurort-rekreasiya işi və s.) yaranmasını şərt-

ləndirmişdir [8, s.63]. Bu elm sahələri bilavasitə turizmin müəyyən 

qanunauyğunluqlarını öyrənməklə, həm də müvafiq elmi sahələrin 

xüsusi sahəsi kimi formalaşır.Eyni zamandaturizm elmində nəzəriyyə 

və təcrübi nəticələr əksər hallarda vəhdət təşkil etmir və bu problemin 

həlli, prosesin iştirakçısı olan insanların fərdi sosial-psixoloji xüsusiy-

yətlərindən asılı olduğu üçünkifayət qədər mürəkkəbdir.Ona görə tu-

rizmin tədqiqinin metodoloji əsasları bu sahədə nəzəri və təcrübi prob-

lemlərin həllinə elmi yanaşmanı təmin etməlidir [7, s.93; 9, s.54]. 

Turizm xidmətindən danışarkən turizm infrastrukturunu da 

qeyd etmək lazımdır. Turizm infrastrukturuisə turizm sənayesinin 

normal fəaliyyət göstərməsi və turizm resurslarından səmərəli istifa-

də olunması üçün zəruri olan məcmuu şərtlər kimi nəzərdə tutulur. 

Tarif kimi qeyd etsək belə olar: turizm infrastrukturu –turizm məhsu-

lu istehsalı təşkilinin kompleksli sistemi və yaxud mehmanxana və 

digər yerləşdirmə-yerdəyişmə, nəqliyyat vasitələrinin ictimai iaşə, 

əyləncə obyektləri və vasitələrinin, tanış olma, idrakı, iş-peşə, sağ-

laşdırma, idman və digər təyinatlı obyektlərin, turoperator və tura-

gent fəaliyyətini həyata keçirən ixtisaslaşdırılmış müəssisə və təşki-

latların, həmçinin ekskeursiya və bələdçi, bələdçi-tərcüməçi xidmət-

ləri göstərən təşkilatların məcmusudur. Digər tərəfdən xüsusi turizm 

infrastrukturu da turizm infrastrukturunun tərkib hissəsidir. Buraya 

turizmə xidmət edən nəqliyyat vasitələri turislərin yerləşdirilməsi 

üçün lazım olan müəssisələr əyləncə müəssisələri kurortlar konfrans 

və biznes mərkəzləri müxtəlif vasitəçilik xidmətləri göstərən müəssi-

sələr daxildir. Yeməkxana xidmətləri göstərən müəssisələr və meh-

manxanalar turimz infratstrukturuna aid edilmir. Belə ki, bu tip mü-

əssisələr yardımçı xarakter daşımayaraq elə birbaşa turizmin əsas 

funksiyasını ifadə edirlər. 

Turizmin sosial-mədəni davamlılığı insanlara öz həyatlarını, 

karyeralarını daha inamla planlaşdırmağa, ümumi mədəni və fərdi 
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dəyərləri uzlaşdırmağa, tarixi-mədəni və etnik abidələri qoruyub sax-

lamağa, yerli xüsusiyyətləri, əmələ gəlmiş həyat quruluşunu və etnik 

cəhətləri möhkəmləndirməyə imkan verir. 

Zənnimizcə, bu cür yanaşma turizmin davamlı inkişafının qə-

bul olunmuş konsepsiyasına tam cavab verir. Bu konsepsiya kifayət 

qədər xüsusi səciyyəvi iqtisadi modelə söykənir, onun çərçivəsində 

turizmin inkişaf prosesinin resurs, iqtisadi, ekoloji və sosiol mədəni 

davamlılığının bütövlüyünü təmin edən sistemi yaradan amillərin 

məcmuəsi təhlil olunur. 

Son illərdə Azərbaycanın dünyada dinamik iqtisadiyyata malik 

ölkə kimi qazandığı uğurları qiymətləndirilərkən müvəffəqiyyətlərin 

mərkəzində həyata keçirilən layihələr, dövlət proqramları və islahat-

lar öz əksini tapır. Zəngin təbii, tarixi və mədəni irsə malik olan öl-

kəmiz turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə, infrastruktu-

runu genişləndirməklə daxili və xarici turist axınını genişləndirir. 

Əsrarəngiz tarixi memarlıq abidələri, təbii ehtiyatlar, o cümlədən 

dünyada yeganə müalicəvi neft olan – naftalan nefti, özünəməxsuslu-

ğu ilə seçilən mədəniyyəti, milli mətbəx və eləcədə bir sıra amillər 

ölkəmizdə turizmin bütün məqsədli: istirahət, əyləncə, işgüzar, müa-

licəvi, dini, qohumların, dostların ziyarəti və digər (tanışlıq, çimərlik, 

ekzotik, ovçuluq, idman və hətta qastronomik) növlərinininkişaf et-

dirilməsi üçün imkan verir. Son illərin statistika məlumatları təsdiq 

edir ki, bu turizm növlərindən istirahət, əyləncə, işgüzar və qohumla-

rı ziyarətturizm növləri xüsusi çəkiyə malikdir (Şək. 1.1). Turizm sə-

nayesinin inkişaf istiqamətlərini təyini üçün onun iqtisadi bazası ilə 

yanaşı, təbii turizm ehtiyatlarının da öyrənilməsi vacibdir. 

Elmi ədəbiyyatlarda qeyd olunan turizm növləri bir sıra meyar-

lar formasında qruplaşdırılır. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın 

turizm xidmətlərinin qiymətləndirilməsi və eyni zamanda onun cəlb-

ediciliyini daha əyani şəkildə təsəvvür olunması üçün dövlətin tu-

rizm potensialının iştirakçıların funksional məqsədlərinə görə qrup-

laşdırılması məqsədəuyğundur 6, səh.335. Son ilin 2016-cı ilin sta-

tistika məlumatlarına əsaslansaq Azərbaycanda turizm potensialın-

dan istifadə edən turistləri məqsədlərinə görə aşağıdakı kimi qruplaş-

dırmaq mümkündür: 
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İstirahət, 

əyləncə; 709,9

İşgüzar, 

632.3

Müalicə, 36.5

Dini , 11.5

Qohumluq, 

542

Digər 

məqsədlər; 

42,2

İstirahət, 

əyləncə

İşgüzar

Müalicə

Dini

 

Şək. 1.1 Azərbaycana turizm məqsədi ilə gələnlərin məqsədli turizm 

növləri üzrə bölgüsü (min nəfərlə). Mənbə: 2016-ci il DSK-nin 

məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Müalicəvi turizm əhəmiyyətli mineral və termal sularla zəngin 

ölkəmiz üçün xarakterik olsa da mövcud potensialı baxımından çox 

səmərəsiz istifadə olunan turizm növüdür. Statistik məlumatlara nə-

zər yetirdikdə görünən hal budur ki, müalicəvi turizm növü üzrə öl-

kəyə gələn xarici turistlərin sayı ümumi gəlmə turizminin 2%-ni təş-

kil edir 1. Lakin bu imkan baxımından 1500-dən çox olan termal 

və həmçinin mineral su məmbələrinə, müalicəvi əhəmiyyətli dörd 

palçıq vulkanına və bir mühüm müalicəvi olan neft mənbəyi mövcud 

olan ölkə üçün demək olar ki, aşağı göstəricidir. Mineral suaların 

yerləşdiyi ərazilər baxımdan potensial imkanların təhlil edərkən gö-

rürük ki, ölkəmiz üçün bu yerləşmə xəritəsi Masallı, Lənkəran, Asta-

ra, Şuşa, Gədəbəy, Kəlbəcər, Naxçıvan MR, Şəki-Zaqatala, Quba-

Xaçmaz bölgələrini əhatə edir. Abşeron yarımadası, Masallı, Lənkə-

ran və Astara rayonları mineral sularla yanaşı, eyni zamanda termal 

suları ilə də məşhurdur. Həm mineral sular, həm də termal suların 

ümumilikdə gün ərzində debit gösəricisi təxminən 1,2-1,5 mln. litr 

təşkil edir.Ərazilərdə mineral və termal suların mövcudluğu həmin 

regionların sanatoriya-kurort müəssisələrinin inkişafına təkan verən 

xüsusi göstəricidir 3,səh. 27-29. Onu da bildirək ki, mineral suların 
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süfrə suyu formasında istifadə edilməsi regionlarda süfrə sularının 

istehsal edilməsi üzrə firmaların yaradılmasına və eləcədə sahibkarlı-

ğın inkişaf etdirilməsinə xüsusilə təkan verilir və bununla da mineral 

suların regionlarda müalicəvi turizmin inkişafı ilə yanaşı iqtisadi 

əhəmiyyətliliyini də artırmış olur. Müalicə suların iqtisadi əhəmiy-

yətliliyi 3 istiqamətdə izah olunur: 

 müalicəvi mineral sularının hasil olunaraq, onların qablaşdırı-

laraq süfrə suyuna gətirilməsi ilə bazarda alıcı kütləsinə təklif

edilməsi;

 mineral və termal sulardan müəyyən qədər xəstəliklərin müali-

cəsi məqsədi ilə kompleks kurort və eyni zamanda SPA

xidmətlərinin də təşkili;

 mineral və termal sulardan istifadə zaman digər turizm resurs-

larından istifadə olunma imkanları.

Turizmin infrastruktur baxımından rəqabət qabiliyyətliliyinin

göstəricisi kimi turizm xidmətlərinin infrastrukturu regionun inkişafı 

üçün əsas amildir. Bu göstərici üzrə dünya turizm bazarında ölkəmi-

zin vəziyyəti ele də qənaətbəxş deyildir. Belə ki, Dünya İqtisadi Fo-

rumunun ―2015-ci il üzrə Turizm və səyahətlər üzrə rəqabətqabiliy-

yətlilik hesabat‖ındaölkəmiz 141 ölkə arasında 3,3 balla 93-cü yerdə 

sıralanmışdır. Azərbaycan xidmət infrastrukturun inkişaf səviyyəsinə 

görə MDB ölkələri arasında ilk altılığa daxildir. Baxmayaraq ki, tu-

rizmin inkişafı baxımındanson illər investisiya qoyulması, yeni yol-

ların çəkilməsi və bərpası baxımından ölkəmizdə çox işlər görülüb, 

lakin hələ də mövcud vəziyyət turizm sənayesinin inkişaf etdirilmə-

sində infrastrukturun müasirləşdirilməsinə ehtiyac duyulduğunu gös-

tərir. Xüsusən də kənd yerlərində müasir bərk örtüklü yolların olma-

ması, həmçinin yerli turist obyektlərinə gedən yolların çınqıl və daş-

lardan ibarət olması bu ərazilərə turların təşkilinə əngəlliklər törədir. 

Azərbaycanda turizm strategiyasının qiymətləndirilməsi ilə məşğul 

olan ABŞ-ın Caspian Group Consulting qeyri-hökumət təşkilatı öl-

kədə xidmət infrastrukturunu öyrənərkən Abşeronda nisbətən yaxşı, 

bölgələrdə isə əksər göstəricilərin qeyri-kafi olduğunu qeyd etmişdir. 
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artımın mahiyyətinin və rolunun dəyərləndirilməsi fərqli xarakter da-

şıyır. Tarixən əhalinin artımı və buna müvafiq tələbatların genişlən-

məsi prosesi ilə resursların dinamikası arasındakı tarazlığın qeyri-
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münasibliyi iqtisadi artım probleminin aktuallığını şərtləndirmişdir. 

Eyni zamanda məhdud resurslar çərçəvəsində artan tələbatların ödə-

nilməsinin elmi əsaslarda təşkilini zərurətə çevirmişdir. Bu aspekt-

dən müasir dövr üçün iqtisadi artımda modellərin tətbiqi xüsusilə, 

dünya təcrübəsində cazibə modelindən istifadə həlledici amil kimi 

qəbul edilir. 1950-ci illərdən sonra birbaşa xarici sərmayə iqtisadi ar-

tım və inkişaf üçün vacib bir elementə çevrildi. 1980-ci illərdən bəri 

sürətlə qloballaşma prosesi ilə həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf et-

məkdə olan ölkələr diqqət mərkəzinə çevrildi. Qloballaşma prosesi 

kapitalın nisbətən bollu və aşağı məhsuldar bölgələrdən qıt və yük-

sək məhsuldar bölgələrə keçməsinə imkan yaratdı. 1980-ci illərin or-

talarına qədər olan dövrdə ticarətin və istehsalın artması qlobal iqti-

sadiyyatda qarşılıqlı asılılığın göstəricisi kimi göstərilsə də, xarici in-

vestisiyalar ticarətdən daha çox artmış və qlobal inteqrasiyanın ilkin 

mexanizmi ticarətdən iqtisadiyyata keçmişdir. 

Problemin qoyuluşu: Bildiyimiz kimi qloballaşma prosesi ilə 

dəyişən dünyada ölkələrin böyüməsini stimullaşdıran vacib kompo-

nentlərdən biri olan xarici investisiyaların payı paralel olaraq dəyişir. 

2000-ci illərlə müqayisədə inkişaf etmiş ölkələrin qlobal xarici sər-

mayə qoyuluşunda payının azaldığı və inkişaf etməkdə olan ölkələ-

rin payının getdikcə artdığı müşahidə olunur. 2000-ci ildə xarici sər-

mayə qoyuluşlarının ümumi həcmində xarici investisiyaların payı 

təxminən 19 faiz olduğu halda, 2013-cü ildə 55 faizə yüksəldi və in-

kişaf etmiş ölkələrin payını üstələdi. Digər tərəfdən, 2007-ci ildə 

dünyada cəmi 2 trilyon səviyyəsində rekord səviyyəyə yüksəlmiş 

ümumi xarici sərmayələr, dünyada baş verən maliyyə və iqtisadi 

böhranın təsirinə görə 2008-ci ildə 15 faiz azalmışdır. Böhranın iqti-

sadiyyata təsiri regional və sektor fərqlərinə səbəb oldu. İnkişaf et-

miş ölkələrə bu proses ən çox təsir etdi və 2008-ci ildə bu ölkələrə 

xarici investisiyalar əhəmiyyətli dərəcədə azaldı. Bu boşluq yaxınlar-

da 1990-cı illərin əvvəllərində şiddətlənmiş liberal siyasət, eləcə də 

2008-ci il böhranı ilə əksər inkişaf etmiş ölkələrin xarici investisiya-

larına mənfi təsir göstərməsi səbəbindən inkişaf etməkdə olan ölkə-

lərə axın artması səbəbindən bağlandı. İnkişaf etməkdə olan ölkələr 

paylarını daha da artırmaq üçün səy göstərirlər və inkişaf etmiş ölkə-

lər əvvəlki dövrlərdəki performanslarını bərpa etməyə çalışırlar. Xü-

susilə 2008-ci il böhranından sonra ölkələr daha çox investisiya cəlb 

etmək üçün yeni siyasət qəbul etdilər. Dünyada investisiya siyasəti 

ikitərəfli müqavilələri əvəz etməyə başladı. Davamlı inkişaf beynəl-
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xalq investisiya siyasətində daha da vacib olmuşdur. İndi ölkələr da-

vamlı inkişafını təmin edəcək xarici investisiyalar siyasətini qəbul 

etməyə başlamışlar və buna görə də xarici investisiyalar haqqında 

daha seçici və strateji olmağa başlamışlar. Son böhranlar həm inkişaf 

etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi artımın artırıl-

ması və saxlanılmasında hökumətlərin rolunu artırdı. 

Problemin izahı: Aparılan tədqiqatlardan aydın oldu ki, XX 

əsrin 60-cı illərdən bəri mal və xidmətlərin beynəlxalq ticarəti sahə-

sində empirik tədqiqatlarda qravitasiya modelindən geniş istifadə 

olunur. Walter Isard (1954), Tinbergen (1962), Linemann (1963), 

Pöyhönen (1963) və Pullainen (1963) xarici ticarət modelinin qabaq-

cıllarıdır. Bundan əlavə, Anderson (1979), Bergstrant (1985, 1989), 

Helpman (1987), Deardoff (1998), Anderson və van Wincoop 

(2003), Feenstra (2004), Haveman və Hummels (2004), Debaere 

(2005) , Köməkçi, Melitz və Rubinstein (2008), modelin əhatə dairə-

si daha da genişləndirildi [2]. Bununla birlikdə, beynəlxalq iqtisadiy-

yatda cazibə modelinin qurucusu 1962-ci ildə ilk təməl iş hesab edi-

lən Tinbergenin əsəri olaraq bilinir. Hazırlama modelinin xarici tica-

rət modeli belədir [2]: 

𝐿og(𝑇ij)=𝐿og(𝑐)+𝐿og(𝐺SHYİ)+𝐿og(𝐺SHYJ)- Log(RİJ) 

Tənlik (1) cazibə modelini ən sadə və sadə formada təmsil 

edir. Tənliyə görə, iki ölkə arasındakı ticarət həcmi (T) ölkələrin 

həcmini (ÜDM) artırmaq və aralarındakı məsafələri (R) azaltmaq 

funksiyasıdır. Tinbergen və başqaları tərəfindən tətbiq olunan ilk 

ağırlıq modelləri, iki ölkə arasındakı ticarəti yalnız ölkələrin iqtisadi 

ölçülərindən və aralarındakı məsafədənolduğu kimi izah etməyə ça-

lışdı. Sonrakı dövrlərdə bir çox dəyişikliklərə məruz qalan cazibə 

modelləri, iki ölkə arasındakı ticarəti əsasən ixracatçı ölkədəki təda-

rük şərtləri və idxal edən ölkədəki tələb şərtləri ilə izah etməyə çalı-

şırlar. Bu iki əsas izahlı dəyişənlərə əlavə olaraq, tarixi, mədəni, coğ-

rafi və iqtisadi səbəblər iki ölkə arasındakı ticarətə təsir göstərə bilər. 

Buna görə, iqtisadi ölçü və məsafəyə əlavə olaraq, beynəlxalq ticarət 

axınlarını izah etmək üçün cazibə model tənliklərində çox müxtəlif 

dəyişənlərdən istifadə olunur. Bu modellər əsas tənliyəyeni dəyişən-

lər əlavə etməklə əldə edildiyi üçün genişlənmiş cazibə modelləri ad-

lanır. Genişlənmiş cazibə modellərində ümumiyyətlə istifadə olunan 

dəyişənlərə, həqiqi məzənnə indeksi və ölkələr arasındakı əhali kimi 

makro dəyişənlər və iki ölkənin ortaq dillərdən istifadə edib-etmə-

diklərini, keçmişdə eyni ölkənin bir hissəsi olub olmadığını, qonşu 
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olub olmadığını və sərbəst ticarət sazişlərinin tərəfi olub olmadığını 

göstərən dəyişkənlərə daxildir. Ölkələrin qarşılıqlı ticarəti və birbaşa 

investisiya axını təhlilində iqtisadi ölçü ümumiyyətlə ÜDM ilə ölçü-

lür. Bununla yanaşı, iqtisadi miqyası ÜDM, ÜDM və əhali, adamba-

şına düşən ÜDM və ya istehsal amillərinin avadanlığı (təbii ehtiyat-

lar, əmək, kapital və sahibkar) kimi məlumatlarla da ölçülə bilər. 

ÜDM cari qiymətlərlə, sabit qiymətlərlə və ya alıcılıq qabiliyyəti pa-

riteti ilə hesablana bilər. Lakin, ticarət və ya kapital kimi cari dəyi-

şənlər cari qiymətlə hesablandığından, cari qiymətlər olduğu üçün 

ÜDM-i götürmək uyğunluq baxımından daha məqbul bir yanaşma-

dır. İqtisadi artımda cazibə modeli anlayışının tətbiqi ilə əlaqədar 

olaraq, iqtisadi artımın təklif amilləri (təbii resurslar, əmək resursları, 

kapital və texniki tərəqqi) iqtisadi artımın mümkün həddini müəy-

yənləşdirir. Belə ki, kifayət həcmdə və keyfiyyətdə əmək, kapital, 

təbii resurslara malik ölkələrin iqtisadi cəhətdən inkişafı bu imkanla-

ra malik olmayan ölkələrdən tamamilə yüksəkdir. Cədvəl 1.1-də 

məcmu təklifin amillərini təhlil edərək, biz bu amilləri iqtisadi artı-

ma təsir müddətinə görə qısamüddətli(dövlət tənzimlənməsi, vergilər 

və subsidiyalar) və uzunmüddətli (torpağın, əmək resurslarının, kapi-

talın, sahibkarlıq qabiliyyətinin, məhsuldarlığın dəyişməsi) olmaqla 

iki qrupda təsnifləşdirə bilərik. Bu təsnifatı əsas götürərək iqtisadi 

artımın təklif amillərinin təhlilində əsasən uzunmüddətli amillərə üs-

tünlük verəcəyik. 

Məcmu təkliflə məcmu tələbi müəyyənləşdirən amillər 

Məcmu tələb Məcmu təklif 

Qiymət amilləri: 

1. Faiz dərəcəsi effekti 

2. Varlılıq effekti 

3. İdxal effekti 

Qeyri – qiymət amilləri: 

1. Istehlak xərclərində dəyişiklik 

a) istehlakçıların rifah halı 

b) istehlakçıların gözləntisi 

c) istehlakçıların borc vəziyyəti 

d) vergilər 

2. İnvestisiya xərclərində dəyi-

şiklik 

a) faiz dərəcəsi 

1. Resursların mövcudluğu və 

qiymətinin dəyişməsi 

a) torpağın 

b) əmək resurlarının 

c) kapitalın 

d)sahibkarlıq qabiliyyətinin 

2. Məhsuldarlığın dəyişməsi 

3. Hüquq normalarının dəyişməsi 

a) müəssisələrə vergi və subsidi-

yalar 

b) dövlət tənzimlənməsi 
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b) gözlənilən mənfəət

c) texnologiya

d) izafi güc

Dövlət xərclərində dəyişiklik

4. Xalis ixrac həcminə çəkilən

xərclərdə dəyişiklik.

Odur ki, iqtisadi artımın ÜDM-in kəmiyyət artımı ilə yanaşı 

olaraq, onun keyfiyyət baxımından təkmilləşdirilməsi müasir dövrün 

obyektiv reallığı kimi çıxış edir və hər bir dövr üçün əsas vəzifələr-

dən hesab olunmaqdadır [4]. İstənilən ölkədə mövcud olan yoxsulluq 

və işsizlik probleminin həlli və davamlı iqtisadi inkişafın əldə edil-

məsi ilk növbədə dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsindən bir-

başa asılıdır. İqtisadi artım ölkənin iqtisadi, siyasi və hərbi cəhətdən 

qüdrətlənməsinin əsas hərəkətverici qüvvəsidir və ümumilikdə iqti-

sadiyyatın səmərəli fəaliyyətinin yekun nəticəsidir. İqtisadi artım iq-

tisadi sistemin xarakterindən və formasından asılı olmayaraq istəni-

lən hökumətin təmin etməyə çalışdığı vəziyyətdir. Məhz bu səbəblər-

dən də hər bir hökümət iqtisadiyyatda sosial-iqtisadi tərəqqinin ən 

mühüm amillərindən biri kimi iqtisadi artımın təmin edilməsinin və 

tənzimlənməsinin normativ hüquqi bazasının daima təkmilləşməsin-

də və müasir tendensiyalara uyğunlaşdırılmasında maraqlıdır. Son 

zamanlarda cazibə modeli iqtisadiyyatda istifadə olunan bir metod 

halına gəldi. Brainard , Braconier, Norbäck and Urban, Bergstrandbu 

sahədə aparılan bəzi tədqiqatlardır. Ticarət ədəbiyyatında tövsiyələrə 

əməl edilmişdir. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, iqtisadiyyatda 

bir cazibə modelinin tətbiqi son on ildə populyarlıq qazanmışdır. İs-

tifadə olunan modellərdə ölkələrin iqtisadi ölçüsü standart olaraq 

ÜDM ilə ölçüldü. İqtisadiyyata axınlarını qəbul edən ölkə baxımın-

dan qiymətləndirsək, ev sahibi ölkənin ÜDM-nin yüksək olması iqti-

sadi sabitliyə sahib olması və mənbəyi ölkənin bu ölkələrlə investisi-

ya əlaqələrinə inam yaratması barədə təsəvvür yaradır. Eyni zaman-

da, mənbə ölkəsinin ÜDM-nin daha yüksək olduğu bir ölkəyə yatı-

rım etməsi bazar ölçüsü baxımından bir üstünlük yaradır. Yenə də 

əhalinin yüksək olması və adambaşına yüksək gəlir mənbəyi ölkənin 

bu ölkələrə sərmayə qoyması üçün bazar həcmi baxımından üstünlük 

verir. Iqtisadiyyata axınlarını mənbə ölkəsi baxımından qiymətlən-

dirsək, mənbə ölkəsinin yüksək ÜDM-nin daha çox xarici investisi-
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yaya səbəb olacağı gözlənilir. Buna görə də, cazibə modellərində iq-

tisadi ölçü və yüksək əhali tələb və tələb şərtlərinə görə iqtisadiyyat-

da artan təsir göstərəcəyi gözlənilir. Beləliklə, beynəlxalq iqtisadiy-

yatlarda iki yer arasındakı cazibə müqavimətinə müxtəlif amillər tə-

sir göstərir. Bu amillər iqtisadi və iqtisadi olmayan amillərə bölünür. 

İqtisadi amillər, iki yerin iqtisadi mərkəzləri arasındakı coğrafi məsa-

fə, qonşuluq, coğrafi məkanın ümumi xüsusiyyətləri (ada, ərazinin 

əhatəsində olmaq), mədəni oxşarlıq (ortaq dil, müstəmləkə istiqrazla-

rı), məzənnə dəyişkənliyi (ümumi valyuta, məzənnə rejimi), tarif və 

qeyri-tarif maneələri, beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaq (sərbəst tica-

rət zonaları, gömrük ittifaqları, ümumi bazar, iqtisadi və pul birliklə-

ri) və infrastruktur keyfiyyəti. İqtisadi olmayan amillərə tənzimləmə, 

siyasi münaqişələr və ətraf mühitdəki maneələr daxildir. Bu amillər 

əlavə edildikdə yeni tənlik genişlənmiş cazibə modelləri adlanır. 

Yekunda biz hər hansı bir ölkənin ərazisində iqtisadi rezedent-

lər tərəfindən istehsal olunan və ölkənin daxilində və xaricində isthe-

lak olunmuş əmtəə və xidmətlərin ümumi həcminin dəyərli ifadəsini 

əldə edirik. Hesablama düsturu növbəti şəkildə olur [3]: 

ÜDM = I + Ə + 1 + НХ 

Burada: I – uzunmüddətli və qısamüddətli istifadəyə malik əm-

təə əldə olunmasına, eləcə də xidmətlərin ödənilməsinə dair uzunmüd-

dətli və qısamüddətli istifadəyə malik əmtəə əldə olunmasına, eləcə də 

xidmətlərin ödənilməsinə dair məsrəfələrin sərf olunmasına dair ev tə-

sərrüfatı məsrəflərindən ibarət şəxsi istehlak məsrəfləri (yaşayış mən-

zilinin əldə olunmasına dair məsrəfləri istisna etməklə); Ə – ordunun, 

idarəetmə aparatının, aylıq məvacibin ödənişinə dair dövlət xərcləri, 

ictimai işlərin maliyyələşdirilməsi, ümummilli komunikasiyanın tikin-

tisi və təminatı, yəni ictimai istehlak ilə əlaqədar məsrəflərin ödənil-

məsi; İ – müəssisələrin, binalar ilə tikililərin tikintisindən, avadanlığın 

əldə olunmasından, əmtəə-maddi ehtiyatların yaradılmasından, sıradan 

çıxmış avadanlığın yenisi ilə əvəz olunmasından ibarət ümumi özəl 

sərmayələr, eləcə də yaşayış mənzilinin əldə olunması ilə bağlı ev tə-

sərrüfatının məsrəfləri; HX – əmtəə malları ilə xidmətlərin ölkəyə id-

xalı və ixracı ilə bağlı məsrəflərin müxtəlifliyi kimi nəzərdə tutulan 

əmtəə və xidmətlərin xarıcı ölkələrə xalis ixracıdır. Hazırlama mode-

lində istifadə olunan nəqliyyat dəyəri məsafə ilə ölçülür. Ticarətdə 

məsafənin artması, çünki nəqliyyat xərclərinin artması ölkələr arasın-

dakı ticarətin həcminə mənfi təsir göstərə bilər. Lakin bəzi araşdırma-

lar məsafənin iqtisadiyyata axınlarına müsbət təsir göstərə biləcəyini 
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söylədi. Bu yanaşmaya görə, iki ölkə arasındakı məsafə çox olarsa, ti-

carət azalacaq və xarici ticarətin əvəzlənməsi olacaq. Bununla birlikdə 

yalnız məsafə rabitə dəyəri hesab edilməməlidir. Bundan əlavə, iki 

ölkə arasında ortaq bir dilin olması və ya olmaması rabitə dəyəri hesab 

olunur. Müvafiq olaraq, iki ölkənin dili ortaq olarsa, onda iqtisadiyya-

ta axını artacaq, çünki rabitə xərcləri azalacaq; digər tərəfdən ayrı-ayrı 

dillər varsa, rabitə xərclərinin artması səbəbindən iqtisadiyyata axını 

azalacaq [2]. 

Nəticə: Cazibə modelinin dünyada tətbiqi ilə əlaqədar olaraq, yu-

xarıdakı qeyd olunan ümumi məsələlərin şərhindən aydın oldu ki, mə-

qalədə aşağıdakı müddəaların az da olsa əks olunması nəzərə çarpır: 

1) Cazibə modelinin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq, iqtisadi artımın

sosial-iqtisadi mahiyyətini və milli iqtisadiyyatın inkişafında

rolunu öyrənmək;

2) Cazibə modelinin xüsusiyyətlərini və ona təsir edən amilləri

tədqiq etmək;

3) Cazibə modelində iqtisadi artımın təmin olunmasına dair müx-

təlif konseptual yanaşmaları tədqiq etmək;

4) Dinamik tarazlı iqtisadi artım modellərini tədqiq etmək;

5) Müasir şəraitdə Azərbaycanda bu modelin tətbiqinin təmin

edilməsinin müasir vəziyyətini və tənzimlənməsi vasitələrini

müəyyənləşdirmək.
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Kompaniyanın motivasiya mühitinin diaqnostikası 

Диагностика мотивационной среды компании 

Diagnostics of company's motivational climate 

Xülasə: Müəssisələrdə idarəetmə metodlarını gözdən keçirərək, 

mütləq orada tətbiq olunan motivasiya mühitini təhlil etmək lazımdır. 

Müəssisədə (şirkətdə) yaradılan motivasiya mühiti işçiləri yüksək nai-

liyyətlərə real olaraq stimullaşdırır. Məqalədə şirkətin motivasiya mü-

hitinin diaqnostikasına baxılmışdır. Personalın motivasiyası üçün şir-

kətdə vacib olan motivasiya mühitinin şərtləri verilmişdir. Bu şərtlərə 

uyğun olaraq material və qeyri-material motivasiyaların işlənməsi və 

tətbiq olunması respublikamızda vacib bir prosesdir. 

Açar sözlər: motivasiya mühiti, şirkət, şirkətin fəaliyyəti, 

mükafatlandırma, qiymətləndirmə, personal, stimul, maddi və qeyri-

maddi mükafatlandırma, obyektivlik. 

Abstract: Looking through the methods of personnel 

management it is necessary to analyze the motivational climate in a 

company. The motivational climate created in the company really 

stimulates employees to get high achievements. The article considers 
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the diagnostics of company’s motivational climate. It indicates the 

conditions of the motivational climate important for motivating the 

company’s personnel. Elaboration and application of tangible and 

intangible motivation tools in accordance with these conditions is an 

important process for our republic. 

Keywords: remuneration, evaluation, personnel, incentive, 

tangible and intangible motivation tools, objectivity. 

Резюме: Просматривая методы управления персоналом 

необходимо проанализировать мотивационную среду на пред-

приятии. Атмосфера, существующая на предприятии, стимули-

рует сотрудников к высоким достижениям лишь при условии, 

если на предприятии существует мотивационная среда. В статье 

рассматриваются вопросы диагностики мотивационной среды 

предприятия. Указываются условия мотивационной среды, ко-

торые важны для мотивации персонала на предприятии. Разра-

ботка и применение материальных и нематериальных мотива-

ций в соответствии с данными условиямив нашей республике 

является важным процессом. 

Ключевые слова: вознаграждение, оценка, персонал, 

стимул, материальная и нематериальная мотивация, 

объективность. 

Personalın potensial axınının strukturunun təhlilindən və loyal-

lığın qiymətləndirilməsindən başqa şirkətin motivasiya mühitini qiy-

mətləndirmək lazımdır. 

Belə halda aşağıdakı suallara cavab tapmaq lazımdır: 

 Şirkət motivasiya tədbirlər üzrə fəaliyyət göstərən sistemə ma-

likdirmi?

 Əgər personalın motivasiya sistemi yaradılıbsa, onda bu sistem

motivasiya mühiti yaradırmı?

Şirkətdə yaradılan motivasiya sistemi hələ personalı müstəqil

olaraq motivasiya etmir. O işçiləri yüksək naliyyətlərə real olaraq hə-

vəsləndirir bir şərtlə ki, şirkətdə motivasiya mühit yaradılıbsa, hansı ki 

işçilərin motivasiya tədbirlərə yaranan münasibətindən ibarətdir. 

Əsasən bu personalın qeyri-material motivasiya əsasında yara-

nan motivasiya mühitə aiddir. Personalın material motivasiyasına 

əsaslanan motivasiya mühiti stabil olaraq təsir göstərir, şirkətdə ən 
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qiymətli işçilərin şirkətə bağlılığını yüksəltmək, qeyri-material moti-

vasiya mühitində yetişdirmək, həqiqi mənadainsanları tam gücü ilə 

aktiv işə cəlb edir. 

Həqiqətən personala əmək haqqının və müxtəlif bonusların ve-

rilməsi müntəzəm olaraq həyata keçirilir və bu prosesləri daima fasi-

lələrlə aparılması kütləvi işdən azad olunmasına gətirib çıxara bilər. 

Digər tərəfdən qeyri-material həvəsləndirmə əsasında motivasiya ol-

duğu halda bir çox işçilərin şirkətdən getməsinin qarşısını alacaq [1]. 

Aktiv kompetentli və bacarıqlı işçilər şirkətdən gedəcəklər. 

Passiv işçilər isə gözləri sönükləşmiş və zəif tonusla şirkətdə fəaliy-

yətini davam edəcəklər. Onlar səhər tezdən işə getmək məcburiyyə-

tində olduğuna görə ağır düşüncə ilə yataqdan dururlar. Günün ərzin-

də onlar işi tənbəlliklə və ya necə gəldi görürlər. Qadınlar çay və ya 

qəhvə içməklə və uşaqları və həyat yoldaşlarını müzakirə edərək, ki-

şilər isə şirkət rəhbərliyinin siyasətini, ölkənin siyasətini və ya turnir-

də uduzan futbol komandanı tənqid edərək iş gününü keçirirlər. On-

ların hamısı vəzifələrinivaxtında yerinə yetirməkdən çəkinirlər, dəh-

lizdə və ya pilləkəndə rəhbərlə görüşməkdən çəkinirlər, gecikmələr 

olduqda və nizam-intizam qaydasını pozduqda bəhanələr gətirirlər. 

İşin axırında onlar səbirsizliklə saata baxacaqlar və iş vaxtı bitən 

kimi evə tez qaçacaqlar. 

Şirkətdə aktiv işçilərin sayı getdikcə azalaraq, motivasiya mü-

hitin hərarəti də aşağı düşməyə başlayacaq. Aktiv işçilər personalın 

neytral hissəsini əvvəllər təşkil edən passiv əməkdaşlarına təkan ve-

rirdilər və ―çəkib aparırdılar‖, bundan sonra passiv işçilər şirkətin 

ağır ―yükünə‖" çevrilməyə başlayacaq. Nəticədə, istehsal və maliyyə 

göstəriciləri azalacaq, şikayətlər, narazılıqlar yaranacaq, böyük müş-

tərilərin getməsi, aparıcı bölmə üzrə rəhbərlərin işdən çıxarılması, tə-

sisçilər arasında münaqişələr, bir-birinivə ya şirkətin menecerini gü-

nahlandırmaq. Acınacaqlı mənzərə! 

Şirkətin motivasiya mühiti – şirkətin məqsədlərinə nail ol-

maq üçün əməkdaşlar tərəfindən göstərdiyi səylərə, şirkətin fəaliyyə-

tinin effektivliyinə və peşəkarlığına təsir edən şərtlərin məcmusudur. 

Şirkətin motivasiya mühiti təşkilat işçilərinin öz əmək nəticələ-

rinə görə gözlənilən nəticələrinin müsbət qiymətləndirilməsini təmin 

edir. Bu nəticələrin layiqincə qiymətləndirilməsi üçün hər bir işçi 

onun əməyinin nəticəsi ilə, onun gözlədiyi və onun üçün əhəmiyyətli 

olduğu mükafatların arasındakı əlaqəni görməlidir. 
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Əgər personalda aşağıdakı problemlər varsa, şirkətdə motivasi-

ya mühiti olmayacaq: [2] 

 İşçilər bölmə (şirkətin) rəhbərliyi onlardan hansı nəticələri

gözlədiyi haqda dəqiq təsəvvürə malik deyillər.

 Bəzi əməkdaşlar əmin deyillər ki, ümumi meyarlar əsasında

onların həmkarlarının işi qiymətləndirilməsi kimi onların da işi

obyektiv qiymətləndiriləcək.

 Personalın işin ədalətli şəkildə qiymətləndirilməsinə inamı

yoxdur.

 Şirkətdə hansı mükafatlar və hansı nəticələr üzrə verilməsi haq-

qında informasiya azdır, bağlıdır və ya ümumiyyətlə yoxdur.

 Təşkilatda qəbul edilən mükafatlandırma forması işçilər üçün

az cəlbedicidir və ya ümumiyyətlə cəlbedici deyil.

Motivasiya mühiti şirkətdə movcuddur, əgər aşağıdakı şərtlər

realizasiya edilirsə: 

1. Əməkdaşlar tərəfindən şirkət üçün yararlı və lazım olan nəticə-

ləri dəqiqliklə müəyyən edilməsi vacibdir. Hər bir işçi bilməli-

dir nə zaman və nə qədər vaxta müəyyən məsələləri həll etməli

və hansı konktret funksiyaları yerinə yetirməlidir.

2. Motivasiya mühiti şirkətdə mövcuddur, əgər iş üzrə yüksək nə-

ticələrə, nailiyyətlərə görə mükafatlandırma formalar yaradılır.

Hər bir işçi öz işinə görə əmək haqqı alır, lakin işçi öz tərəfin-

dən xüsusi həvəskarlıqla yüksək nəticələrə görəmaddi və qey-

ri-maddi mükafatlandırılmalıdır (məsələn, bilavasitə rəhbərlik

tərəfindən təşəkkürnamə).

Yüksək nəticələr görə mükafatlandırma şirkətdə (bölmədə)

motivasiya mühitini dəstəkləyir, əgər o işçi üçün mənalı vəmaraqlı-

dırsa. İşçinin mükafatlandırılması və onun tələbatları arasında birba-

şa əlaqə və qarşılıqlı asılılıq olmalıdır. Bu vəziyyət o zaman həyata 

keçirilə bilər, əgər hər bir işçinin motivasiya profili məlumdursa. 

Əks halda işçilər üçün mənasız və ya azmənalı mükafatlandır-

malar qeyri-motivator kimitəsir göstərə bilər. Yüksək nəticələrə görə 

işçini mükafatlandıraraq kor-korana hərəkət etmək lazım deyil: onun 

maraqlarını və təlabatlarını öyrənmək lazımdır. Məhz bu yolla moti-

vasiya mühiti saxlanılır. 

3. Şirkət üçün arzu olunan və işçilər üçün isə əhəmiyyətli olan

nəticələr həm yüksək, həm də ölçülü olmalıdır, amma işçilərin
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fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi obyektiv, birmənalı və işin nə-

ticələrinə uyğun olmalıdır. 

Bəzi iş növlərində mükafatlandırılan nəticə işçinin bu işdə işti-

rak etməsi sayılır. Bu uzun müzakirələrdə və ya perspektivli layihədə 

aktiv iştirakı ola bilər, onların nəticələri uzun müddətdən sonra mə-

lum olacaq. 

Digər tərəfdən əgər bölmədə (şirkətdə) əmək nəticələri və ya 

ümumi komandanın işində iştirakı qeyri-obyektiv qiymətləndirilirsə 

və rəhbərlik tərəfindən seçilmiş favorit-işçilər olduqda, onların işi 

xüsusilə qiymətləndirilir, bunun nəticəsində motivasiya mühiti pozu-

lur, çünki ədalətlik prinsipi gözlənilmir. 

4. Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir işçi öz işini yerinə yetirərkən əmin 

olmalıdır ki, onun işi obyektiv və birmənalı qiymətləndiriləcək. 

İşilərin işinin qiymətləndirmə meyarları onlara aydın olduqda, 

insanlarda çalışqanlığa görə obyektiv qiymətləndirilməsi və müka-

fatlandırılması üzrə əminlik yaranır və güclənir, və əgər onlar şirkət-

də bütün əməkdaşların fəaliyyətinin nəticələrini obyektiv qiymətlən-

dirməsini dəfələrlə müşahidə ediblər. 

Gözlənilən mükafatın mütləq alınmasına işçilərin etibarı güclü 

bir motivasiya təşkil edir; şirkətdə bu etimad xüsusi olaraq yaradılır 

və daimi olaraq müxtəlif vasitələrlə möhkəmləndirilir: daxili norma-

lar, ənənələr, rəsmi olaraq qəbul edilmiş motivasiya sistemləri ilə və 

s.. Əks halda işçilər arasında onların motivasiyasını azaldan fikir ya-

ranır və bölmənin (şirkətin) movivasiya mühitini pozulmasına gəti-

rir: ―Nə qədər çalışsan da – xeyri yoxdur‖ 

5. Bölmənin (şirkətin) motivasiya mühitini qiymətləndirərək, bil-

mək lazımdır ki, insanların özləri nəticələrin əldə edilməsi də-

rəcəsini necə qiymətləndirirlər, hansıları ki, rəhbərlik onlardan 

alınmasını planlaşdırır. Bu halda vacibdir ki, həm rəhbər, həm 

də işçinin özü əmin olmalıdır ki, onun qarşısında qoyulmuş 

məsələnin həlli artıq yüklənmə ilə bağlı deyil və o həqiqətən 

onun öhdəsindən gələcək. 

İşin nəticələrinin əldə edilməsi dərəcəsi təşkilati, informasiya, 

texniki, müvəqqəti, maliyyə və digər resurslar olduğu halda işçi tərə-

findən qiymətləndirilir. 

İşçi tərəfindən öz əməyinin nəticələrinin əldə edilməsi dərəcə-

sinin qiymətləndirilməsi onun ixtisas mürəkkəbliyindən və təşkilati, 

informasiya, texniki, müvəqqəti, maliyyə və digər resursların oldu-

ğundan asılıdır. Əgər işçi çox zaman belə bir tapşırıq alırsa: ―Get 
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ora, bilmirəm hara, onu elə, bilmirən nəyi‖, onda motivasiya mühiti 

pozulur. 

Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, işçinin qarşısında qoyulan 

məsələnin mürəkkəbliyi üzrə dərəcəsini həm rəhbər, həm də onun 

özüqiymətləndirməlidir. Müəyyən etmk lazımdır ki, işi yerinə yeti-

rən işçi onun mürəkkəbliyini necə qəbul edir. 

İşçinin təcrübəsini və biliyini istifadə edilməsinə imkan vermə-

yən çox asan iş və ya işçinin yerinə yetirə bilməyəcəyi çox ağır iş 

cəlb etmir: mükafatlandırma ilənəticələnən nəticənin əldə edilməsi 

dərəcəsi işçi üçün əhəmiyyətsiz və ya tamamilə yararsız sayılacaq. 

Məsələnin mürəkkəbliyi üzrə səviyyəsi işçinin peşə təcrübəsi-

nə, biliklərinə, bacarıqlarına və özünə inamına əsaslanaraq qiymət-

ləndirilir. 

Yüksək və ya aşağı səviyyədə özünü qiymətləndirilməsi nəti-

cənin əldə edilməsi haqqında təhrif olunmuş fikir yaradır, buna görə 

o mükafatlandırılır.

İşi edə biləcəyini qərara alaraq, işçi onun tələb etdiyi qədər 

səylərini qiymətləndirir. Öz səylərinin səviyyəsi onun üçün münasib-

dirsə, bu motivasiyanı artıracaq. Əgər işin icra edilməsi üçün artıq 

səy tələb olunursa, bu yalnız əməyin mükafatlandırılması ilə kom-

pensasiya edilir. 

6. İşçi tərəfindən işin yerinə yetirilməsi üzrə imkanları işin tərki-

binin qiymətləndirlməsi ilə bağlıdır. Özünü göstərmək və

məmnunluq hissiyatı yaradan yaradıcı əmək özü ilə motivasiya

faktoru yaradır, əsasən yaradıcı işçilər üçün. Monoton və adi

işin icra edilməsi, əksinə, gözlənən mükafatlandırmanın məna-

sını yüksəldir

7. Personalın məlumatlandırılması. Motivasiya mühitin bölmədə

(şirkətdə) olması, əlbəttə, personalın məlumatlandırılmasından

asılıdır. Əgər işçilər bilirlərsə rəhbərlik onlardan hansı nəticə-

lər gözlədiyini, hansı göstəricilər üzrə və hansı motivatorların

vasitəsilə onlar mükafatlandırılacaq, onda motivasiya mühiti

haqqında danışmaq olar. Həmçinin vacibdir ki, hər bir işçinin

iş nəticələri bölmədə (şirkətdə) hamıya məlum olsun.

8. Həmkarların münasibəti. İnkişaf etmiş motivasiya mühitində

əməkdaşın sosial və peşəkar statusu onun müvəffəqiyyətindən

asılı olaraq yüksəlir. Müvəffəqiyyətli işçiyə, adətən, həmkarla-

rın münasibəti yaxşıdır, o nüfuza malikdir, o onlara məsləhət

verir.
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9. Mühit. İnkişaf etmiş motivasiya mühiti bölmədə (şirkətdə) bir-

başa mühitə təsir edir. Əgər işçilərin ədalətli və vaxtında mü-

kafatlandırılmasına inamı varsa, onlar, adətən, yaxşı əhval-ru-

hiyyəylə işləyirlər və bir-birinə münasibəti müsbətdir. 

Beləliklə, motivasiya mühitin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə hər 

bir işçi üçün əməyin planlaşdırılmış nəticələri üzrə məsələlərin açıq 

şəkildə bölmə üzrə rəhbərin qarşısında qoyulması və bölmədə möv-

cud olan motivatorlar sistemi haqqında işçilərin məlumatlandırılması 

ilə başlamaq lazımdır. Bundan başqa, əməkdaşların motivasiya profi-

linin öyrənilməsinə qayğı göstərmək lazımdır. Bu məqsədlə bölmədə 

təkrar adlar üzrə sorğu keçirmək lazımdır. 

Nəhayət, bölmə üzrə rəhbər hər bir işçi və ya bir neçə əsas işçi-

lərlə ayrı-ayrılıqda müsahibələr aparmalıdır ki, onlar niyə hesab edir 

ki, onların komandasında qiymətləndirmə və motivasiyada ədalət 

prinsipi pozulub. Əgər o əməkdaşların qiymətləndirilməsi ilə razıdır-

sa, onda onun bölməsində motivasiya mühitini pozan amilləri aradan 

qaldırmaq lazımdır. 
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İqtisadi informasiya sistemlərinin layihələndirilməsi və 

qurulması 

Проектирование и построение экономических 

информационных систем 

Design and construction of economic information systems 

Xülasə: İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi, qurulma-

sı və istifadəsi üçün aparılması lazım olan hesablamalar haqqında 

məlumat verilir. Sənaye müəssisələrində İT-nin tətbiqindən alınan 

iqtisadi effektivliklər cədvəl şəklində verilmişdir. Hasilat, emal, 

energetika, su və təmizləyici müəssisələrində alqoritm və proqram 

təminatına qoyulan xərclərdə əmək haqqının çəkisi cədvəli verilmiş-

dir. Funksional məsələlərin həllinə lazım olan vaxtın qısaldılmasının 

sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatına təsiri və İT-nin tətbiqindən 

alınan yekun nəticələr göstərilir. 

Açar sözlər: informasiya texnologiyası, iqtisadi səmərəlilik, 

sistemlərinin layihələndirilməsi, hasilat, emal, funksional məsələlər. 

Abstract: Provides information on the calculations that need 

to be done for the design, construction and operation of information 

systems. The economic consequences of using IT in industrial 

enterprises are presented in the table. The salary table for algorithms 

and software in production, processing, energy, water and sewage 

treatment plants is presented.The effect of reducing the time required 

to solve functional problems on the economy of the industrial sector, 

and the final results of the application of IT are shown. 

Keywords: Systems design, production, processing, functional 

problems, information technology, economic development. 

Резюме: Предоставляет информацию о расчетах, которые 

необходимо сделать для проектирования, построения и эксплуа-

Turizm vю qonaqpюrvюrlik tюdqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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тации информационных систем. Экономические последствия ис-

пользования ИТ на промышленных предприятиях представлены 

в таблице. Представлена таблица заработной платы для алгорит-

мов и программного обеспечения в производственных, перераба-

тывающих, энергетических, водных и очистных сооружениях. 

Показано влияние сокращения времени, необходимого для 

решения функциональных проблем на экономику промышлен-

ного сектора, и окончательные результаты применения ИТ. 

Ключевые слова: Проектирование систем, производство, 

обработка, функциональные проблемы, информационные 

технологии, экономическое развитие. 

 

Azərbaycan Respublikasının "Strateji Yol xəritəsi"nin əsas və-

zifələri və istiqamətlərindən biri ölkənin sənaye müəssisələrində iqti-

sadi səmərəliliyinin artırılması məqsədilə müasir informasiya texno-

logiyalarının (İT) tətbiqidir. 

Bu istiqamətin sənayenin bütün sahələrində fəal şəkildə istifa-

də olunması, inteqrasiya prosesləri kontekstində iqtisadi sahənin in-

tensiv inkişafına şərait yaradır. 

Sənaye müəssisələrində informasiya texnologiyalarının istifa-

dəsi onların rəqabət qabiliyyətini artırır, əlaqələrini beynəlxalq iqti-

sadiyyata inteqrasiya etmək imkanlarını genişləndirir, həm də makro 

və mikroiqtisadi səviyyədə sosial və iqtisadi proseslərin idarəetmə 

sistemini yaxşılaşdırır. 

Son illərdə respublikada müasir sənaye müəssisələrində uğurla 

istifadə olunmuş İT-nin inkişafı ilə əlaqədar əhəmiyyətli işlər görül-

müşdür. Lakin onların inkişaf tempi sənaye baxımından inkişaf etmiş 

ölkələrdən geri qalmaqdadır. Bu, qlobal iqtisadi sistemdə dəyişkən-

lik, neftin qiymətinin düşməsi, manatın kursunun enməsi və bir çox 

başqa amillərlə bağlıdır. 

Tədqiqatın məqsədi iqtisadi informasiya sistemlərinin layihə-

ləndirilməsi, qurulması və informasiya texnologiyalarından istifadə 

edilməsinin səmərəliliyinin artırılması yollarının tapılmasıdır. 

Bu problemi həll etmək üçün aşağıdakı ardıcıllıqla konkret 

praktiki hesablamalar aparılmışdır: 

- sənaye müəssisələrinin iqtisadi səmərəliliyi səviyyəsinin mü-

əyyən edilməsi; 

- alqoritmlərin və proqram məhsulunun yaradılmasının ümumi 

dəyərində əmək haqqı nisbətinin müəyyən edilməsi; 
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- iqtisadi məsələlərin həllinə sərf olunan vaxtın azadılması hesa-

bına senaye müəssisəsinin effektivliyinin təyini;

- İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə əlaqədar sənaye mü-

əssisələrinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi.

Konkret hesablamalar aparmaqdan əvvəl informasiya sistemlə-

rinin qurulması və layihələndirilməsinə olan yanaşmalara nəzər 

salaq. 

Vahid informasiya sisteminin (VİS) yaradılması istehsal fəaliy-

yətinin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə idarəetmənin daha qa-

baqcıl, mütərəqqi, elmi cəhətdən əsaslandırılmış idarəetmə üsulları 

və HT-nin (hesablama texnikası) idarəetmənin sisteminə daxil edilir. 

Optimal planlaşdırma və idarəetmə üsulları, eləcə də böyük həcmdə 

məlumatların avtomatlaşdırılmış emalı mövcud idarəetmə strukturla-

rının ayrılmaz tərkib hissəsidir. [1, s. 79-82]. 

VİS yaradılması nəzəriyyəsi və praktikasında layihə məsələsi 

olub iki mərhələdən ibarətdir: makro layihələndirmə və mikro layi-

hələndirmə. 

Makro layihələndirmə gələcək sistemin funksiyalarını təşkilati 

strukturunu, tərkibini, alt sistemlərin əsas xüsusiyyətlərini və fəaliy-

yət prinsiplərini müəyyən edir. 

Makro layihələrin nəticələri sistemin yaradılması, onların me-

todik və təşkilati uyğunluğunu təmin etmək üçün gələcək işin əsasını 

təşkil edir. 

Mikro layihələndirmə mərhələsində funksional dəstəkləyici alt 

sistemlərin seçilməsi və layihələndirilməsi həyata keçirilir. 

VİS-ni layihələndirmə prosesi, layihədə nəzərə alınan parametr-

lərə tətbiq edilən məhdudiyyətlərdən asılı olan ümumi konfiqurasiya-

nın yaradılmasından başlayır. Sistemin keyfiyyət xüsusiyyətlərini mü-

əyyən edən bir sıra göstəricilər, həmçinin sistemin effektivliyini qiy-

mətləndirmək üçün istifadə olunan göstəricilər müəyyən edilir. 

Layihələndirmə prosesinin mahiyyəti, qəbul edilmiş məqsəd 

funksiyasına uyğun olaraq mümkün variantlar sistemindən sistemin 

effektiv versiyasını seçməkdir. 

VİS sistemlərinin inkişaf prosesi təbii olaraq interaktivdir. Ət-

raflı və mümkün olan ən yaxşı variantlar seçilir. Bundan əlavə, siste-

min seçilmiş versiyaları daha ətraflı işlənib hazırlanır və onların ara-

sında yenidən seçim edilir. Layihə prosesi kifayət qədər dərinlikdə 

sistemin tələblərini təmin edən bir variant seçildikdən sonra davam 

etdirilir. 
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VIS formalaşdırılması layihələndirməkdən əvvəl aparılan təd-

qiqatda başlayır. Tədqiqat zamanı müvafiq iqtisadi sistemlərin inki-

şafı və fəaliyyət göstərməsi, onları təşkil edən elementlərin təbiəti 

barədə məlumatlar nəzərə alınır. Xüsusi diqqət VİS avadanlıq və 

proqram təminatı parametrlərini müəyyən etməyə yönəlir. Layihə 

əvvəli tədqiqatın nəticələrindən biri idarəetmə sisteminin iqtisadi-

təşkilati modelinin qurulmasıdır. Tədqiqat materiallarına əsasən ana-

litik analiz və TT(texniki tapşırıq)-nın gələcək layihələndirmə mər-

hələlərində inkişaf etdirilməsi üçün materiallar istifadə olunur. 

TT-ın işlənməsi VIS-in yaradılmasının layihədən əvvəlki mər-

hələsini tamamlayır. TT sifarişçinin verdiyi əsas qaynaq sənəddir və 

inkişaf etdirilən sistemin tələbləri tənzimləyir. TT aşağıdakılar daxil-

dir: VİS yaradılması funksiyaları və vəzifələri; texniki tələbləri; key-

fiyyət göstəriciləri və funksional məsələrin vaxt göstəriciləri; stan-

dartlaşdırma və uyğunlaşması üçün tələblər. 

İT layihələrinin effektivliyini qiymətləndirmək üçün üç yanaş-

ma fərqləndirilə bilər. I - ənənəvi - layihədən birbaşa maliyyə gəliri-

nin qiymətləndirilməsinə əsaslanır. İT-nin tətbiqi ilə bağlı bütün üs-

tünlüklər səmərə iləifadə edilir. 

İT səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi II yanaşma – qarışıq, İT 

tətbiqinin təsiri maliyyə və qeyri-maliyyə əsasında aparılır. 

III-mümkün risklərin ehtimalını qiymətləndirmək üçün statis-

tik və riyazi modellərdən istifadə edilir. 

İT layihələrinin qiymətləndirilməsinin müasir metodları aşağı-

dakı kimi həyata keçirilir: uyğunluq strategiyası İT-nın tətbiqinin şir-

kətin inkişaf strategiyasına, biznes proseslərinə təsiri kimi; xərclərin 

qayıdması – pul vəsaiti kimi qoyulmuş xərclər və İT- tətbiqindən alı-

nan gəlir; məzmun – firmanın İT həlli ilə uyğunluq dərəcəsi; risk- İT 

layihələrinin məqsədlərinə çatmasına manə ola bilən hadisələrin baş 

verə bilmə ehtimalı. 

Bu metoddan istifadə etmənin üstünlükləri: uyğunlaşma, fərdi-

ləşdirmə, müxtəlif iqtisadi modellərin inteqrasiyası imkanı. 

Eyni zamanda bu modelin mürəkkəbliyi: məlumat bazasının 

böyüklüyü, mövcud olan idarəetmə prosesləri ilə məlumatların top-

lanmasının mürəkkəbliyini, idarəetmə prosesində qiymətləndirmə 

nəticələrinin istifadəsi üçün qaydaların olmaması. 

Bu metodda, maliyyə göstəriciləri ilə yanaşı, qiymətləndirmələ-

rə malik olmayan göstəriciləri də istifadə edir. Belə göstəricilər kimi, 
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müştəri məmnuniyyəti, korporativ strategiyaya uyğunluq təşkil edir. 

Bu üsullar ekspert qiymətləndirilməsinəvə hökmlərinə əsaslanır. 

İnvestisiyalara əsaslanan layihələndirməaşağıdakı göstəriciləri 

nəzərdə tutur: biznesin inkişaf göstəriciləri; məhsuldarlığın artım 

göstəriciləri; xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması göstəriciləri; 

qərar qəbulu etməsinin keyfiyyəti. 

Hər bir göstərici qrupu üçün hədəflər və əsas göstəricilər hazır-

lanır. İT layihələrinin effektivliyi bu nümayişlə qiymətləndirilir. 

Sənaye müəssisələrinin iqtisadi effektivliyini müəyyənləşdir-

mək üçün konkret praktik hesablamalara baxaq, nəticələr 1.1-ci cəd-

vəldə verilmişdir. 

Bu vəziyyətdə aşağıdakı vəziyyət ortaya çıxır: 

- hasilat sənayesinin müəssisələri üzrə - 0.345;

- emal müəssisələri üçün - 0,908;

- enerji sektorunda müəssisələr üçün - 0,163;

- su təmizləyici qurğular üçün 0,078.

Hasilat, emal, enerji sektorunda, su və təmizləyici sektorda

uzunmüddətli perspektiv ilə bağlı yüksək qiymətlərlə izah olu-

nur. Gələcəkdə bu göstəricilər artacaq. 

Təhsil müəssisələrində yüksək səmərəlilik səviyyəsinə gəldik-

də onlar qısamüddətli xərclər ilə əlaqələndirilir. 

Cədvəl №1.1 

Sənaye müəssisələrinin iqtisadi səmərəliliyinin göstəriciləri[2] 

Sənaye 

müəssisələri 

İqtisadi 

effektivliyin 

səviyyəsi (E) 

İllik iqtisadi təsir 

(E) [3] , milyon

manat.

Resursların 

ümumi dəyəri 

( Z ) [4] 

Hasilat sənayesi 

müəssisələri 

0.345 21192 61349 

Emal müəssisələri 0,908 8899 8082 

Enerji sektorunun 

müəssisələri 

0.163 1938 11871 

Su və tullantıların 

təmizlənməsi 

müəssisələri 

0.078 271.0 3442 

Cədvəldə alqoritmlər və proqram yaratmaqla ümumi xərclərdə 

xüsusi əmək haqqı çəkisinin müəyyən edilməsigöstərilmişdir. № 1.2. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3
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Bu göstəricilər aşağıdakı kimidir: 

- hasilat sənayesi müəssisələri - 0,663; 

- istehsal müəssisələri - 0,428; 

- Enerji sektorunun müəssisələri - 0,428; 

- su və çirkab sularının təmizlənməsi müəssisələri - 0,358. 

Yüksək rəqəmlər işləyən alqoritmlər və proqram təminatında 

daha yüksək göstəricilərə malik olan hasilat sənayesi müəssisələrin-

də əldə edilmişdir. 

Cədvəl No. 1.2 

Alqoritmlər və proqram yaratmaqla ümumi xərclərdə xüsusi 

əmək haqqı çəkisinin müəyyən edilməsi [5] 

Sənaye 

müəssisələri 

Əmək haqqının 

alqoritmlər və 

PP ( UPP )yaradıl

ması üzrə ümumi 

dəyərində payı, 

Mövcud sistem 

ödənişi üçün 

əmək 

haqqı (PPS ) [6] 

Alqoritmlər 

və PP 

yaratmaq 

üçün ümumi 

xərclərdə 

əmək haqqı 

(Zopp ) [7] 

Hasilat sənayesi 

müəssisələri 

0.663 2807 4234 

Emal 

müəssisələri 

0.428 542.9 1267 

Enerji 

sektorunun 

müəssisələri 

0.478 504.7 1055 

Su və 

tullantıların 

təmizlənməsi 

müəssisələri 

0.359 321.4 896 

 

Funksional məsələlərin həlli vaxtının azaldılmasının senaye 

müəssisələrinin iqtisadi səmərəliliyinətəsiri.(Cədvəl 1.3-ə baxın). 

Göründüyü kimi, sənaye müəssisələrində problemlərin həlli 

üçün vaxtın qısaldılması aşağıdakı nəticələrə gətirib çıxardı: 

- hasilat sənayesi müəssisələri üçün - 1,305 h; 

- emal müəssisələri üçün - 0,804 h .; 

- enerji sektorunda müəssisələr üçün - 1,216 saat; 

- su və tullantı sularının təmizlənməsi müəssisələri üçün - 0,972 h. 

Bu göstəricilər hasil sənayesində və enerji sektorunda nisbətən 

daha yüksəkdir. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
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Cədvəl № 1.3 

Məsələlərin həlli vaxtının azaldılmasının sənaye müəssisələrinin 

iqtisadi göstəricilərinə təsiri [8] 

Sənaye 

müəssisələri 

Problemlərin həlli 

zamanı( Eppg ) azaldaraq 

illik iqtisadi təsiri 

qiymətləndirmək 

Maşın 

vaxtının 

saxlanması 

( ΔT )[9] 

Bir maşın 

dövrünün 

dəyəri 

(Svt ) [10] 

Hasilat sənayesi 

müəssisələri 
1,305 1.5 0.870 

Emal müəssisələri 0,804 1.87 0.430 

Enerji sektorunun 

müəssisələri 
1.216 1.75 0.695 

Su və tullantıların 

təmizlənməsi 

müəssisələri 

0.972 1,625 0.598 

Beləliklə, iqtisadi informasiya sistemlərinin layihələndirilməsi 

və qurulması, əsasən, onlara informasiya texnologiyalarının istifadə-

sinin effektivliyi ilə müəyyənləşdirilə bilər. Əvvəlki tədqiqatlarda ol-

duğu kimi, müasir informasiya texnologiyaları ən çox hasilat sənaye-

si müəssisələrinə tətbiq olunur. Bu, alqoritmlərin yaradılması üzrə 

ümumi xərclərdə daha çox əmək xərcləri ilə sübut edilir; problemlə-

rin həlli vaxtı azaldaraq illik təsirin yüksək qiymətləndirilməsi və s. 

Nəticə olaraq yekununda biz İT-effektivliyinin hesablanmış 

göstəriciləri əsasında respublikanın sənaye müəssisələrinin informa-

siya texnologiyalarının tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması 

üçün əsas istiqamətlərin cədvəlini göstərmişik. (bax. № 1.4). 

Cədvəl 1.4 

Sənaye müəssisələrində İT tətbiqinin müəyyən edilməsi üçün 

əldə olunmuş nəticələrin yekun cədvəli 

Sənaye 

müəssisələri K &N beats К ккк Y i E bəndləri

ndə At 
E ppg 

Mədən 

sənayesi 

müəssisələri 

0.676 0.243 0,701 4,049 0,810 0.870 0.345 0.663 1,305 

İstehsal 

müəssisələri 
0.783 0.107 0.542 2,114 0.376 0.430 0,908 0.428 0,804 

Enerji 
sektorunun 

müəssisələri 

0.789 0,197 0.599 4.20 0.651 0.695 0.163 0.478 1.216 

Su və 

tullantıların 
təmizlənməsi 

müəssisələri 

0.703 0.052 0.621 2.892 0.549 0.598 0.078 0.359 0.972 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn9
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Bizim fikrimizcə, bir çox sahədəki İT göstəricilərinin müəy-

yənləşdirilməsi üzrə tədqiqat prosesində əldə olunmuş nəticələrin sə-

naye müəssisələrinin menecerlərinə firmalarını idarə etməyə imkan 

yaradır. 
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“Marketinq mix” anlayışı və onun mahiyyəti 

The concept of “mareting mix” and its essence 

Поняатие “маркетинг мих” и его сущность 

Xülasə: Müasir dövrdə hər hansı bir bazarı marketoloqsuz tə-

səvvür etmək mümkün deyil. Marketoloqlar marketinq qanunauyğun-

luqları ilə fəaliyyət göstərməklə təlabatı yaratmaq və bazarı genişlən-

dirməyə çalışırlar. Bu məqsədə nail olmaq Marketinq Mix-in əsas ele-

mentlərini təhlil etməyə, onların tətbiqedilmə yollarını araşdırmağa 

zərurət yaradır. Marketinq Mix marketinqin təməl ünsürlərini özündə 

birləşdirərək, firmanın hər hansı bir ehtiyacı ödəməsi və daimi olaraq 

bazarda qalmasını tənzimləyən komponentlərinin cəmidir. 

Bu komponentlərin məcmusu bazarın yaranmasının və inkişafının, 

rəqabətə davamlılığının əsasını təşkil edir. Buna görə də Marketinq Mix-

sin bazar iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir və onun araşdırılması olduqca 

əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, Marketinq Mix-in elementləri araşdırıla-

raq təhlil olnmuş, əlavə elementlərinin izahı verilmişdir. 

Açar sözlər: marketinq mix, bazar, qiymət, məhsul, məkan, 

həvəsləndirmə. 

Abstract: In today's world it is impossible to imagine any 

market without a marketer. Marketers try to create demand and 

expand the market by acting on marketing laws. Achieving this goal 

requires analyzing the key elements of Marketing Mix and exploring 

how to implement them. Marketing Mix is a combination of the 

basic elements of marketing that regulate the firm's ability to meet 

any needs and remain in the market. 

The combination of these components is the basis for the 

emergence and development of the market and its competitiveness. 

This is why Marketing Mix is the core of the market economy and its 

research is very important. Thus, the elements of Marketing Mix 

Turizm vю qonaqpюrvюrlik tюdqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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have been studied and analyzed, and additional elements have been 

explained. 

Keywords: marketing mix, market, price, product, place, 

promotion. 

 

Pезюме: В современном мире невозможно представить 

рынок без маркетолога. Маркетологи пытаются создать спрос и 

расширить рынок, действуя в соответствии с законами о марке-

тинге. Достижение этой цели требует анализа ключевых элемен-

тов Marketing Mix и изучения того, как их реализовать. 

Marketing Mix - это сочетание основных элементов маркетинга, 

которые регулируют способность фирмы удовлетворять любые 

потребности и оставаться на рынке. 

Сочетание этих компонентов является основой для возник-

новения и развития рынка и его конкурентоспособности. Вот 

почему Marketing Mix является ядром рыночной экономики, и 

его исследования очень важны. Таким образом, элементы 

Marketing Mix были изучены и проанализированы, а дополни-

тельные элементы были объяснены. 

Kлючевые слова: маркетинг мих, рынок, цена, продукт, 

место, продвижение. 

 

Marketinqdə tez-tez istifadə olunan terminlərdən biri də Mar-

ketinq Mix (və ya Four PS konsepsiyası)-dir. Marketinq fəaliyyətinin 

həyata keçirilməsində bir marketoloqun üzərində qərar verməli oldu-

ğu təməl ünsürlərə Marketinq Mix (az. arketinq kompleksi) adı veril-

mişdir. Başqa sözlə firmanın müştərilərin seçimlərinə, arzu və istək-

lərinə təsir etməsini təmin edən dəyişkən alətlər məcmusudur. Ümu-

miyyətlə Marketinq Mix bir tərif deyil, istehlakçı ehtiyaclarının orta-

ya çıxması ilə istehsalçıların qərar verdikləri bir çərçivədir. Marke-

tinq Mix qısa müddətli taktiki həmçinin, uzun müddətli strateji plan-

laşdırmaların aparılmasında tətbiq edilməkdədir 

Maketinq Mix ilk dəfə 1948-ci ildə James Culliton tərəfindən 

işlədilsə də, bu ad daha çox 1953-cü ildə Marketinq Mix-i daha da 

dərindən tətbiq edən Niel Bordenin adı ilə bağlıdır. O ilk olaraq 12 

anlayışı irəli sürmüşdür: Məhsulu planlama, qiymətləndirmə, marka 

etmə, satış (paylama) kanalları, reklam, təqdimat, qablaşdırma, nü-

mayiş, xidmət etmək, insan əməyi, analiz. Bu birləşmələrin yaratığı 
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Marketinq Mix artıq 1962-ci ildən marketinqdə istifadə edilən mü-

hüm anlayışlardan biri olaraq ədəbiyyatlarda işlədilməyə başlanıldı. 

Bundan sonra 1964-ci ildə Miçiqan Dövlət Universitetinin pro-

fessoru Jerome McCarhy qeyd olunan anlayışıları sadələşdirərək hər 

hansı bir firmanın bazarda bir ehtiyaca cavab verə bilməsi və məhsu-

lunun bazarda qalması üçün məhsul, qiymət, satış kanalları və rekla-

mın bir araya gəlməsinin vacibliyini qeyd etmişdir. Başqa sözlə 

McCarhy qeyd edilən 4 siyasətin məhsulun ticarət əhəmiyyətinin ar-

tırılmasında əvəzsiz rolunun olmasını qeyd etmişdir. Bununlada o 

Marketinq mix anlayışını marketinqin 4 P-si adlandırmışdır. 4 P-yə 

əsasası 4 istiqamətdə marketinq planlaşdırılması aparılır. 

Marketinq 4 P - ingilis dilindən olan sözlərinin baş həriflərin-

dən ortaya çıxmışdır və onlar aşağıdakılardır. 

1. proqduct (məhsul);

2. price (qiymət);

2. place (yer, məkan);

3. promotion (həvəsləndirmə, reklam, tanıtım) [8, s. 14].

Marletinq planlaşdırılması və strategiyası elə məhz 4 P-nin bü-

zərində qurulmuşdur. 

Məhsul - Marketinq mix-in əsas təməlini təşkil edir. Məhsul key-

fiyyət, imic və marka kimi əsas hissələri özündə birləşdirən, müştərilə-

rin ehtiyaclarını ödəmək üçün firma tərəfində bazara təklif olunur. Məh-

sul müştərilərin gözləntilərindən yüksək olmadıqda onlarda məmnunluq 

hissi yaradacaq və firmanın daimi müştərilərinə çevriləcəkdir. 

Qiymət - Firma tərəfindən müştərilərə təqdim edilən mal və 

xidmətə ödədikləri puldur. Məhsulun dəyərinə uyğun qiymətin olma-

sı firmanın bazarda qalmasını təmin edən əsas şərtdir. Əgər məhsu-

lun qiyməti onun dəyərindən baha olduqda müştəri rəqib firmalar yö-

nələcəkdir. Bundan başqa əgər firma bazarda təkdirsə və onun rəqibi 

yoxdursa yaxud onun reklamı və ya məhsulunun bir çox göstəriciləri 

digərlərindən fərqlənirsə və s. hallarda məhsulun qiyməti daha yük-

sək yüksək ola bilər. Lakin marketoloqların buraxdığı səhvlərdən biri 

də yeni çıxan məhsula yüksək qiymətin qoyulması, satışlar zəiflədik-

də isə məhsulun qiymətinin aşağı salınmasıdır. Belə olduqda müştə-

rilərdə inamsızlıq, məhsula qarşı şübhələr yaradacaqdır. Düzgün qiy-

mət siyasəti isə bazara yeni daxil olan məhsula aşağı qiymət qoymaq 

və zamanla tələbə uyğun qiyməti qaldırmaqdır. 

Məkan (satış kanalı, çatdırma, paylama) - Məhsulun müştəri-

lər tərəfindən əldə edə bilməsi və əlçatanlılıq üçün məkanın olmasına 
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böyük ehtiyac var. Firmanın əsas məqsədlərindən biri də öz məhsu-

lun doğru məkanda, doğru zamanda, lazımi miqdarda müştərilərə 

təqdim etməkdir. Məkanın seçilməsində isə hər bir müştərinin fayda-

lanacağı mərkəz yerin olması, onların maksimum dərəcədə vaxt və 

xərclərinə qənaət edə bilmələri əsas götürülməlidir. 

Qeyd edmək lazımdır ki əvvəllər müştərilər hər hansı bir məh-

sulu almaq üçün bazara üz tuturdularsa hal hazırda məhsulu anbarda 

saxlamaqla internet vastəsilə satmaq mümkündür. Hətta istehsal 

olunmayan məhsul sifariş olunması da mümkündür. 

Reklam (irəlilətmə, həvəsləndirmə, təqdimat, kommunikasiya, 

ictimayyətlə əlaqə) - firmanın istehsal etdiyi məhsulu hədəf bazara 

tanıtmaq üçün aparılan fəaliyyətdir. Təbii ki, məhsul bazara yeni 

daxi olduqda yaxın rəqiblərin bir çox təsiri ilə bazarda zəiflədikdə 

onun reklama böyük ehtiyacı var. 

Hər bir firmanın əsas məqsədi məhsul, qiymət, satış kanalı və 

reklamdan düzgün istifadə edərək, dəyişdirərək, inkişaf etdirərək 

məhsulun satış miqdarını, onun bazardakı payını və mənfəəti artır-

maqdır. Hər bir firmanın fəaliyyət göstərdiyi bazara və bu firmanın 

hədəflərinə görə ayrı-ayrı Marketinq mix vardır. 

Olduqca uğurlu olan 4 P modeli zamanla məhsulun ticarət əhə-

miyyətinin artırılmasına kifayət etmədiyi ortaya çıxmağa başladı. 

Bunun əsas səbəbi globallaşma, texnologiyanın inkişafı, müştərilərin 

arzu və istəlkərinin dəyişməsi, onların texnoloji dəyişikliklərə uyğun 

savadlanması və s. göstərmək olar. Beləliklə 4 P modelini daha da 

təkmilləşdirmək üçün bazarda inkişaf etməyə başlayan xidmət sekto-

runda 7 P modelinin tətbiq edilməsinə zərurət yaranmağa başladı. 

Xidmət sektorunda Marketinq 4 P-sinə 3 P əlavə olunaraq 

Marketinq mix-in 7 P-si əmələ gəlmişdir. Bu sektorda qeyd olunan 4 

P ilə yanaşı people (insan), physical evidence (fiziki təchizatlar), 

process(proses) yer alır. Beləliklə Marketinq 7 P özündə aşağıdakıla-

rı birləşdirir. 

1. Product ( məhsul); 

2. Price (qiymət); 

3. Place (yer, məkan); 

4. Promotion (həvəsləmdirmə, reklam, tanıtım); 

5. People (insan); 

6. Physical evidence (fiziki təchizatlar); 

7. Process (proses). 
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İnsan - xidmət göstərən insanların bilik və bacarıqlarını tək-

milləşdirmək, onların stimullaşdırıkması (maddi və mənəvi) və bu-

nun nəticəsində xidmətin keyfiyyətinin yüksəlməsi ön plandadır. 

Fiziki təchizatlar - Aydındır ki xidmət göstəriləcəyi məkanın 

infrastrukturu, onun maddi-texniki bazası müasir tələblərə cavab ver-

məlidir. Müəssisənin xarici görünüşü, yeni avadanlıqların olması, iş-

çilərin səliqəli uniforma ilə təmin olunması və s. müştərilərin seçim-

lərinə böyük təsir göstərir. 

Proses - xidmətin təmin olunmasına təsir göstərən digər fak-

torlar və müştərilərlə əlaqənin yaradılması burada əsas yer alır (xid-

mətin çatdırılması, call centr və s.). 

Son zamanlarda isə productivity and quality (məhsuldarlıq və 

keyfiyyət) əlavə olunaraq 8 P-ni əmələ gətirmişdir. Bundan əlavə ge-

niş mənada 27 P aşağıdakı kimidir. 

1. Product – Məhsul;

2. Price – Qiymət;

3. Place – Məkan, Satış kanalları;

4. Promotion – Tanıtma, reklam;

5. People – İnsan;

6. Physical Evidance – Fiziki təchizatlar;

7. Process – Proses;

8. Packaging – Qablaşdırma;

9. Public Relations – İctimaiyyətlə əlaqələr;

10. Purpose – Məqsəd;

11. Purchaser – Alıcı;

12. Push/Pull – İrəliləmə/Geriləmə;

13. Personal relationships – Şəxsi münasibətlər;

14. Positioning – Mövqe;

15. Persuasion – İnandırıcılıq;

16. Performance – Performans, göstəriş, tamaşa;

17. Profitable – Mənfəətlik;

18. Proactive – Fəal;

19. Pull together – Bərabər çalışmaq;

20. Perform – tətbiq etmək, yerinə yetirmək;

21. Permissions – İcazə;

22. Pain – Ağrı;

23. Pleasure – Zövq;

24. Periodic – Periodik, dövrü;

25. Persistent – Davamlı, qalıcı;
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26. Partners – Ortaqlıq, tərəfdaşlıq; 

27. Psychology – Psixoloji [7, s. 79]. 

Qeyd edilən modellərə baxmayaraq hər zaman təməl olaraq 4 

P modeli durur. 

Əvvəllər bazara təqdim olunan bir məhsulu (məhsul keyfiyyət-

li olmasa da) düzgün qiymətləndirib, yaxşı bir satış kanalı və reklam-

la bazarda saxlamaq olduqca asant idi və bir çox keçmiş firmalar 

bundan istifadə edirdilər. 

Müasir dövrdə isə bu 4 P-də yer alan məhsulun payı daha da 

artaraq, firmanın bazarda qalmasında ən önəmli rol oynayır. Buna 

misal olaraq qeyd edə bilərik ki ―Apple‖ şirkəti fərqli bir Marketinq 

mix istifadə edərək uzun müddətdir ki yüksək qiymət, reklam etmə-

dən və məhdud satış kanalları ilə qısa zamanda ərzində dünyanın ən 

uğurlu şirkəti omlağı bacardı. Buna yalnız keyfiyyətli və fərqli məh-

sulla nail olundu. 

―Məhsul özü-özünü satır‖. Yəni bugün bazara yeni bir məhsul 

gətirdikdə məhsulun qiyməti baha da olsa məhdud satış kanallı və 

çox az reklamla məhsulun satışında çətində olsa uğur əldə etmək 

şansı var. İnternet dövrü, məhsulun hec bir xerc teleb etmədən payla-

şıla bilməsi, istifadəçilərin öz məhsul sınaqlarını yazılı və şifahi qeyd 

etməsi və s. reklama ehtiyacın azalmasına gətirib çıxarıb. Bugün ar-

tıq fərqlı satış kanalları axtarmaq əvvəlki dövrlərə nisbətən olduqca 

azalıb. İnternet texnologiyasında geniş istifadə artıq 4 P-də yer alan 

məkanın və reklamın müasir dövrdə firmanın bazarda qalmasına tə-

sirini olduqca azaltdı. 

Keçmiş dövrdə məhsulun satılmasında məhsulun bir marka ol-

ması hər zaman ön planda idi. Belə ki, hər hansı bir məhsulun brend 

bir firmaya məxsus olması onun satışının əsas göstəricisi idi. Müasir 

dövrdə isə məhsul markadan daha ön plana keçir. Buna misal olaraq 

―Apple‖ 1976-cı ildə kompyuter istehsalına başlayan bir firma olsa da, 

2007-ci ildə isə iphone 1 satışa çıxardığı andan qısa zamanda iphone 

məhsulu Apple markasının önünə çıxdı. İphone məhsulunun tanınması 

bu məhsulu istehsal edən Apple firmasından daha çox oldu. 

Lakin hal-hazırda markanın məhsuldan öndə durması (məsə-

lən, Nokia) və ya hər ikisinin eyni səviyyədə yer alması (Goggle, 

Nutella, Coca-cola və s.) da bir çox firmaların məhsullarında görün-

məkdədir. 
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Son zamanlar marketin mix dedikdə ilk ağıla gələn məhsul yö-

nümlü 4 P öz yerini müştəri yönümlü 4 C ilə əvəz etməkdədir. Bu 

modeli ilk dəfə 1990-cı illərdə Robert Loterbornun irəli sürmüşdür. 

1962-ci ildən istifadə olunan 4P yalnız məhsul yönümlü idi və 

bu zaman marketinq strategiyası qurularkən əsas hədəf təklif idi. 

Başqa sözlə müştərilərin tələbləri, arzu və istəkləri nəzərə alınmırdı. 

Son zamanlar bazara çoxsaylı məhsulların daxil olması, rəqiblərin 

mübarizəsi, yeni texnologiyaların tətbiqi və digər faktorlar müştərilə-

rin daha çox məhsul ilə taniş olmaları, onların məhsulun keyfiyyəti, 

görünüşü, istifadəsi, çatdırılmasının və s. sadece internetlə mümkün-

lüyü artıq tələbyönümlü (4C) modelin yaranmasına zərurət yaratdı. 

4C modelində firmanın necə məhsul təklif etdiyini deyil, müştərilə-

rin necə məhsul tələb etdiyi ön planda durur. 

Bu yeni anlayışda əsas elementlər müştəriyə verilən dəyər 

(customer value), müştəri maliyyəsi (cost), müştəriyə uyğunluq, ra-

hatlıq (convenience) və müştəriylə əlaqədir (communication). Belə-

liklə 4P elementlərinin 4C ilə qarşılığı aşağıdakı kimidir. 

1. Product (məhsul) = Customervalue (müştəri dəyəri);

2. Place (məkan) = Customer Convenience (rahatlıq);

3. Price (qiymət) = Customer Cost (maliyyət);

4. Promotion (stimullaşdırma) = Customer Communication

(kommunikasiya, mübadilə, əlaqə) [9, s. 44].

Robert Loterbornun araşdırdığı 4 C modeli daha geniş aşağıda

öz əksini tapmışdır. 

Müştərinin dəyəri - Firma hər hansı bir məhsulu istehsal et-

məzdən öncə hədəf kütləni müəyyən etməli. Bundan sonra firma 

müştərilərin təlabatlarını və istəklərini müəyyən etməli, ona uyğun 

məhsul istehsal etməlidir. Yəni məhsul istehsal edib ortaya çıxarmaq 

yerinə hər hansı bir auditoriya seçib onların istək ve arzularına uy-

ğun məhsul istehsal olunmalıdır. Güclü müştəri məmnuniyyətinə uy-

ğun müştərinin dəyərini yaratmaq firmanın əsas vəzifəsidir. Müştəri-

nin dəyəri xidmətdən əldə edilmiş faydanın göstərilmiş xidmətin zə-

rərinə nisbətidir. Fayda çox olduqda müştərinin dəyəri yüksək əks 

halda müştərilər məhsulun dəyərinin aşağı olduğunu fikirləşirlər. 

Rahatlıq - Məhsulu əldə edən müştərinin rahatlığı hər zaman 

öndə olmalıdır. Son zamanlar yeni texnologiyaların tətbiqi müştərilə-

rin məhsulu daha rahat əldə etmələri, onların fərqli seçimlərlə rast-

laşmalarına yol açır. 
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Qeyd etdiyimiz kimi internet texnologiyasının tətbiqi artıq 

Jerome McCarhyın ―Place‖ elementinə zərurətin olmamasını tələb 

edir. Belə ki artıq müştərinin firmanın məhsulunu hansı məkanda 

alacağı deyil onun necə alması, hansı rahatlıqla əldə etməsi ön plan-

dadır. Bu səbəbdən də artıq firmalar məhsul satarkən onun hansı mə-

kanda olmasına deyil, müştəri bu məhsulu əldə necə etmə rahatığına 

fikir verməlidirlər. 

Qiymət - Burada firmanın məhsula müştəriıərin gözü ilə bax-

mağı, müştərinin məhsula verdiyi dəyər və qiyməti ölçməli və buna 

uyğun qiymətqoyma siyasəti həyata keçirilməsi tələb olunur. 

Kommunikasiya - Artıq şirkət öz məhsullarını haqqında mə-

lumatları müştərilərə çatdıra, məhsul haqqında müştərilərdə mənfi və 

müsbət rəyləri asanlıqla əldə edə bilər. Bunda əlavə məhsul istifadə 

etmiş müştərilərin internet vastəsilə öz fikirlərini bildirməsi digər 

müştərilərdə bu məhsula dair təsəvvürlər yaradır. Bununla da firma-

nın daha optimal variantda müştərilərlə əlaqə quraması, onların təla-

batlarına uyğun məhsul istehsal etməsi olduqca asanlaşar. 

Beləliklə, marketinqdə istehsalçı və ya satıcıların gözü ilə ba-

xıldıqda 4 P Marketinq Mix elementləri yaranırsa, alıcı və ya isteh-

lakçı gözü ilə baxıldıqda isə 4 C Marketinq Mix elementləri ortaya 

çıxır. 

Müasir dövrdə cəmiyyətin dəyişən tələblərinə uyğun olaraq 4 

C modeli 4 P Marketinq Mix elementləri kimi öz sayını daha da ar-

tırmışdır. Çünki, istehlakçılar daha çox rəqabətin təsiri ilə istehsalçı-

lardan dəyişikliklər gözləyirlər. İstehlakçı yönlü 7 C modeli aşağıda 

qeyd edilmişdir. 

1. Customer value (müştəri dəyəri); 

2. Customer convenience (müştəri rahatlığı); 

3. Customer cost (müştəri maliyyəsi); 

4. Customer communication (müştərilərlə kammunikasiya); 

5. Consideration (dəyər verilmə); 

6. Coordination (koordinasiya-müddət); 

7. Confirmation (qəbul etmə-müddət). 

Dəyər verilmə - Müştərilər hər zaman məhsul və ya xidmətlə-

rini seçdiyi müəssisənin həmin müştəriyə dəyər verməsini, digər 

müştərilərdən ayrı yerə qoyulmasını istəyirlər. 7 P-dəinsan elementi-

nə uyğun gəlir. 

Koordinasiya-müddət – Marketinq fəaliyyəti bir müddətdir 

və bu işin ustalıqla yerinə yetirilməsi müddətdən səmərəli istifadə et-



Könül ABBASOVA 

102 

məklə əlaqədardır. Firmalar bu müddətdə müştəri məmnuniyyəti ya-

ratmaq və müştərilərlə münasib qurmaq üçün hər cür texnoloji və fi-

ziki varlıqlarınından səmərəli istifadə edirlər. Marketinq Mix-in 7 P-

də fiziki təchizatlar elementinə uyğun gəlir. 

Qəbul etmə müddət – Müştərilər tərəfindən marketinq fəaliy-

yətinin qəbul edilməsi, planlanmış şəkildə fəaliyyətdən aslıdır. Gö-

rülmüş fəaliyyət müştərilər tərəfindən sevildiyi zaman firma öz məq-

sədinə çatmış olur. Marketinq Mix-in 7 P elementində Prosess ilə 

eyni mənanı daşıyırlar. 
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Azərbaycanın tarixi turizmi və perspektivləri 

Historical tourism of Azerbaijan and its prospects 

Исторический туризм Азербайджана и его перспективы 

Xülasə: Azərbaycan turizm ədəbiyyatında ilk dəfə tarixi turiz-

min nəzəri məsələləri və ölkə tarixi turizminin aktual problemləri 

tədqiq edilir. Tarixi turizmin predmetini turizm müəyyən edir, tarix 

isə cəlbedici turizm məhsulları təqdim edilməsini təmin edir. Azər-

baycanın tarixi turizmi, turizmin tarixi inkişafı prosesində meydana 

gəlir və xüsusi sahə kimi ayrılır. Azərbaycanın tarixi turizminin təc-

rübəsi, bu sahədə dünyada əldə olunan müasir nailiyyətlər ilə birlik-

də, onun daha da inkişafı üçün yeni perspektivlər açır. Bu baxımdan 

Azərbaycanın tarixi turizminin mənbələri və regionlaşdırılması, onun 

ənənəvi istiqamətlərilə (tarix və mədəniyyət abidələri üzrə səyahət-

lər, memarlıq turizmi və s.) eyni zamanda, yeni meydana gələn isti-

qamətləri (arxeoloji turizm, industrial turizm, tarixi abidələrin rekon-

struksiyası və s.) nəzərdən keçirilir. Tarixi turizmdə marketinq və 

reklamın xüsusiyyətləri, tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi 

və istifadəsi məsələləri tədqiq olunur. Azərbaycanın tarixi turizminin 

perspektivləri üçün kadr hazırlığının önəmi qeyd edilir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, tarixi turizm, tarix və mədəniyyət 

abidələri, arxeoloji turizm, memarlıq turizmi, industrial turizm, 

marketinq və reklam. 

Abstract: For the first time in the Azerbaijani tourism 

literature, theoretical issues of historical tourism are studied, 

including urgent problems of the country's historical tourism. The 

subject of historical tourism is determined by tourism, and history 

offers attractive tourism products. Historical tourism of Azerbaijan 

arises in the process of historical development of tourism and stands 

Turizm vю qonaqpюrvюrlik tюdqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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out as a special area. The experience of historical tourism in 

Azerbaijan, along with modern achievements in this field, opens up 

new prospects for its further development. In this regard, sources and 

regionalization are considered, as well as traditional (historical and 

cultural monuments, architectural tourism, etc.) and new directions 

(archaeological tourism, industrial tourism, reconstruction of 

historical monuments, etc.) of historical tourism in Azerbaijan. The 

features of marketing and advertising, the conservation and use of 

historical and cultural monuments in historical tourism are 

investigated. The importance of training for the prospect of historical 

tourism in Azerbaijan is emphasized. 

Keywords: Azerbaijan, historical tourism, historical and 

cultural monuments, archaeological tourism, architectural tourism, 

industrial tourism, marketing and advertising. 

Резюме: Впервые в азербайджанской туристической лите-

ратуре изучаются теоретические вопросы исторического туриз-

ма, в том числе актуальные проблемы исторического туризма 

страны. Предмет исторического туризма определяетcя туриз-

мом, а история предлагает привлекательные туристические про-

дукты. Исторический туризм Азербайджана возникает в процес-

се исторического развития туризма и выделяется как особая 

область. Опыт исторического туризма в Азербайджане, наряду с 

современными достижениями в этой области, открывает новые 

перспективы для его дальнейшего развития. В связи с этим рас-

сматриваются источники и регионализация, а также традицион-

ные (памятники истории и культуры, архитектурный туризм и т. 

д.) и новые направления (археологический туризм, индустриаль-

ный туризм, реконструкция исторических памятников и т. д.) 

исторического туризма в Азербайджане. Исследуются особен-

ности маркетинга и рекламы, сохранения и использования пам-

ятников истории и культуры в историческом туризме. Подчер-

кивается важность подготовки кадров для перспективы истори-

ческого туризма в Азербайджане. 

Ключевые слова: Азербайджан, исторический туризм, 

историко-культурные памятники, археологический туризм, 

архитектурный туризм, индустриальный туризм, маркетинг и 

реклама. 
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1.Tarixi turizm: Nəzəri məsələlər 

―Turizm‖ və ―turist‖ sözləri müasir dövrün ən çox dəbdə olan 

ifadələrinə çevrilib. Bu sözlərin kökündə latın və yunan mənşəli 

―tur‖ sözü dayanır. İngilis dilinə keçən bu söz XVII əsrdən ―səyahət‖ 

mənasını ifadə edir. Beləliklə, tur sözündən əmələ gələn turizm bu 

prosesi, turist isə onun iştirakçısını ifadə edir. ―Turizm‖ sözünün 

meydana gəlməsi fransız yazıçı Anri Stendalın (1783-1843) adı ilə 

əlaqələndirilir. 

Hazırda turizm nəhəng sənaye sahəsinə çevrilib. Turizmdə baş 

verənlər bununla da kifayətlənmir. Bu sahədəki proseslərin dərindən 

dərk edilməsi və idarə olunması yeni elmi istiqamətin yaranmasını 

da zəruri edib. Turistika, turizmologiya və ya turizmşünaslıq adlı el-

min yarandığı bildirilir. [7; 10] Turist bu elmin subyekti, turizm sə-

nayesi obyekti, turizm məhsulu isə predmeti hesab olunur. 

Turizm ümumi ifadə olduğu üçün onun tərkibinin öyrənilməsi-

nə xüsusi diqqət verilir. Bu məqsədlə turizmin təsnifatı aparılır, onun 

tip, növ və forması müəyyən edilir. Hazırda turizmin üç yüzdən çox 

növündən bəhs olunur və onlar artmaqda davam edir. Turizmin yeni 

növləri içərisində selfi, industrial və s. dəbdədir. Bir zamanlar xəyal 

kimi görünən kosmik turizm bu gün reallığa çevrilib. 

Turizmin təsnifatı zamanı akademik əsərlərdə və ya dərsliklər-

də məqsəd və motivasiya əsas götürülərək mədəni, mədəni-idraki 

(dərk etmə) və ya mədəni-maarif turizm növü xüsusi ayrılır. [6, 110-

113; 9] Bu nominasiya ilə tarixi, dini, etnik, etnoqrafiya, arxeologiya 

və s. turizm növləri bir araya gətirilir. Turizmə dair publisistikada isə 

kombinə edilmiş tarixi-mədəni turizmdən bəhs olunur. 

Turizm üçün olduqca mühüm olan beynəlxalq təcrübəni nəzərə 

alaraq, unifikasiya məqsədi ilə belə yanaşma Azərbaycan üçün də 

qəbul edilə bilər. Hər bir halda tarixi turizm bu kompleksdə mərkəzi 

yer tutur. Əsas məsələ isə tarixi turizmin şərhi ilə bağlıdır. Belə ki, 

tarixi turizm dedikdə, əsasən, mədəni-tarixi abidələr ilə tanışılıq kimi 

məsələ ön plana çəkilir, bu da onun mahiyyətini və əhəmiyyətini tam 

ifadə etmir. Beləliklə, müasir turizmin nəzəri-təcrübi nailiyyətləri 

əsasında tarixi turizmin əsas məsələlərinin, həm mədəni-idraki tu-

rizm kontekstində, həm də ümumi turizm sistemində yerinin müəy-

yən edilməsi qarşıda durur. 

Tarixi turizmin prinsipial məsələsi tarixlə turizmin qovşağında 

meydana gəlməsindədir. Burada hər iki bilik sahəsinin - tarix və tu-

rizmin nailiyyətləri üzvi şəkildə birləşir. Tarixi turizmin predmetinin 
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müəyyən edilməsində əsas rol turizmə [8] məxsus olur. Tarix isə tu-

rizmin tələbinə uyğun olaraq turistlərə yüksək səviyyəli turizm məh-

sulları təqdim edə bilməlidir. 

Tarixi turizm turistika elmi sisteminin tərkib hissəsi olmaqla 

bərabər, özü də sistem kimi çıxış edir. Bunu nəzərə alaraq tarixi tu-

rizmin predmetinə yeni münasibət lazım gəlir. Tarixi turizm - tarix 

və mədəniyyət abidələrinin ümumi və konkret tarixi dövrlər ilə əla-

qəsini, şəhər tarixi, hərbi tarix, turizmin yeni istiqamətlərindən olan 

industrial tarixi turizmi, tarixi hadisələrin ildönümləri üzrə hadisəvi 

turizmi, tarixi hadisələrin rekonstruksiyasını, ölkə üzrə dünyanın mü-

əyyən xalqlarının tarixi izləri üzrə səyahəti (nostalji turizmi) və s. 

əhatə edir. Tarixi qoruqlar, tarix və tarix-diyarşünaslıq muzeyləri 

üzrə turizm də burada mühüm yer tutur. Arxeoloji, memarlıq, etno-

qrafik, etnik və dini motivlər tarixi turizmin ümumi məqsədinə daxil 

olur. Bununla eyni zamanda, qeyd edildiyi kimi həmin sahələr daha 

geniş şəkildə ayrıca turizm növləri kimi də nəzərdən keçirilə bilər. 

Bütün bunları nəzərə alsaq, Azərbaycan turizmi tərkibində də tarixi 

turizmin yenidən nəzərdən keçirilməsi vacibdir. 

Tarixi turizmin meydana gəlməsi turizm tarixi [2;3] daxilində 

baş verib. Turizm qədim zamanlardan başlayaraq uzun inkişaf yolu 

keçib və yalnız 1841-ci ildə kütləvi hal alıb. Turizm fenomeninin ba-

nisi ingilis Tomas Kuk (1808-1892) hesab olunur. O zamandan ke-

çən dövr ərzində turizm geniş inkişaf yoluna qədəm qoyub və qlobal 

hadisəyə çevrilib. 

Azərbaycanda da qədim zamanlardan səyahətlər başlayıb. 

Azərbaycanın turizm tarixində adətən, qədim dövr-XIX əsrin əvvəl-

ləri, Rusiya imperiyası, sovet və müstəqillik dövrləri ayrılır. Azər-

baycanın ümumi turizm tarixində tarixi turizmin meydana gəlməsini 

izləmək üçün daha təfsilatlı dövrləşmə lazımdır. İlk olaraq qədim za-

manlardan e.ə. IV əsrdə Albaniya dövlətinin yaranmasınadək olan 

dövr ayrıla bilər. Azərbaycanda tarixi turizmin ilk təcrübəsi bu za-

manlar meydana gəlib. Albaniya dövrü (e.ə.IV-e.VII əsrləri), xüsusi-

lə xristianlığın yayılması və dövlət dini kimi qəbul edilməsi səyahət-

lərdə də yeni meyllərə gətirib çıxardı. Albaniya dövrünə aid əsas mə-

lumatların olduğu yunan və Roma müəlliflərinin (Herodot, Strabon 

və s.) informasiyası səyahətlərin nəticəsinə əsaslanırdı. Xristianlığın 

yayılması ilə dini zəmində səyahətlər əmələ gəlir. 

İslam dininin qəbul edilməsi və Azərbaycanın müsəlman dün-

yasının tərkib hissəsinə çevrilməsi ilə ərəb səyyahlarının səyahətləri 
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genişlənir. Monqol imperiyasının yaranması və hakimiyyəti ilə fərqli 

bir dövr yaranır. Azərbaycan torpaqlarının geniş ərazili bir imperiya-

nın tərkibinə daxil edilməsilə buraya da səyahətlər artır. Azərbaycan 

müəlliflərinin ölkənin şəhərləri, tarix və mədəniyyət abidələri haq-

qında tarixi və bədii əsərlərindəki məlumat və təsvirləri də (Nizami-

nin İsgəndərnamədə Bərdəni təsviri və s.) səyahət materiallarına 

əsaslanırdı. 

XV əsrdə Azərbaycanda müstəqil dövlətlər yaranır. Güclü Sə-

fəvi imperiyasına (1501-1736) hərbi-siyasi, iqtisadi maraqlara əsas-

lanan səyahətlər baş verir. Bu dövrü XVIII əsrin 30-cu illərinədək 

davam etdirmək olar. Əcnəbi səyyahların və onları müşayət edən 

rəssamların Azərbaycana səyahəti zamanı yeni bir istiqamət - tarix 

və mədəniyyət abidələrinin o zamankı vəziyyətini əks etdirən rəsm-

lər də yaranır. Adam Olearinin (1599-1671) səyahətnaməsində ―Diri-

baba türbəsi‖nin rəsmi verilir. 

Xanlıqların timsalında (əsasən 1747-ci ildən) Azərbaycan döv-

lətçiliyi bərpa olunur. Bu dövrdə ən maraqlı məqamlardan biri ölkə 

tarixinə marağın daha da artması olur. 

Azərbaycan torpaqlarının bölüşdürülməsi və Şimali Azərbayca-

nın Rusiya imperiyası tərkibində olduğu dövr də (XIX əsrin əvvəlləri-

XX əsrin əvvəlləri) ayrıla bilər. Rusiya imperiyasının işğalından sonra 

Cənubi Qafqazda keçirilən ilk təsvirlərdə Azərbaycanın tarix və 

mədəniyyət abidələri, tarixi yerlərinə də geniş yer ayrılır. Bu o zama-

nadək olan ilk praktika idi. Bu dövrdə Azərbaycanda olan F.D.Mon-

pere (1798-1850), A.Düma (1802-1870) və digər səyyahlar və ya on-

ları müşayət edən rəssamlar da tarixi abidələrin rəsmlərini verib. 

Azərbaycanın tarix və mədəniyyət abidələri burada yaradıcılıq 

səyahətində olan Q.Qaqarin (1810-1893), V.V.Vereşşagin (1842-

1904), A.P.Boqolyubov (1824-1896) və digər rəssamların əsərlərin-

də əsas süjetlərdən biri olub. Səyyahlardan fərqli olaraq rəssamların 

(Rubo və b.) əsərlərində yeni bir istiqamət də meydana gəlib. Bu da 

özünü döyüş yerləri və səhnələrinin rəsm əsərlərinə gətirilməsində 

göstərir. Azərbaycanın təşkil olunmuş turizmi də bu dövrdə yaranır. 

Cümhuriyyət (1918-1920) Azərbaycanın həyatının bütün sahə-

lərində yeni bir dövr açdı. Qısa müddətdə mövcud olmasına baxma-

yaraq, ölkənin tarixi-mədəni həyatına yenilik gətirdi. İlk dəfə olaraq 

Dövlət muzeyi açıldı. 
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Sovetləşmə ilə məqsəd-motivasiya dəyişiklikləri turizmə də 

ciddi təsir göstərir. Belə demək mümkünsə, sovet tarixi turizmi for-

malaşır. Onun əsasında sovet ideoloji sistemi dururdu. 

Müstəqillik əldə edildikdən sonra bütövlükdə turizmə, o cüm-

lədən tarixi turizmə münasibət yeni dövrə keçir. Müasir dövrdə 

Azərbaycan da bu qlobal hadisədə fəal iştirak edir. 2011-ci il ölkədə 

―Turizm ili‖ elan olunub, respublikada ixtisaslaşmış turizm sənayesi-

nin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi qəbul edilib [1], Dövlət Tu-

rizm Agentliyi yaradılıb. Bu da tamamilə təbiidir, çünki bu mühüm 

sektordan daha çox iqtisadi səmərə əldə etmək strateji məsələyə çev-

rilib. Bununla eyni zamanda, turizm ölkə daxilində özünüdərk, bey-

nəlxalq aləmdə isə ən yaxşı yöndən tanınma üçün unikal imkanlar 

açır. 

Azərbaycanın tarixi turizmindənmüəyyən problemlər də var. 

Bu ilk növbədə Azərbaycanın Ermənistanın işğalı altında olan yeddi 

yüzədək dünya və ölkə, o cümlədən yerli əhəmiyyətli tarix və mədə-

niyyət abidələrinin beynəlxalq hüquqa zidd olaraq barbarcasına dağı-

dılması, etnik mənsubiyyətinin saxtalaşdırılması və külli miqdarda 

zərər vurulması ilə bağlıdır. Azərbaycan Respublikası dəfələrlə döv-

lət səviyyəsində bu məsələni beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qaldı-

rıb. Bu fakt həm də onu göstərir ki, Ermənistan bu ərazilərə işğalçı 

kimi gəlib, bu yol ilə həmin torpaqlardakı Azərbaycan tarixi irsinə 

zərbə vurmağa çalışır. 

Azərbaycanın tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və 

bərpası üzərində xüsusi dayanmadan daha bir problemi də qeyd et-

mək lazımdır. Bu Azərbaycan abidələrinin təbliği ilə bağlıdır. Əldə 

olan faktlardan bir nümunə göstərək: Azərbaycanın tanınmış turizm 

obyektlərindən olan Kiş kilsəsi haqqında Wikipediya azad ensiklope-

diyasında ―Kiş kilsəsi‖ məqaləsinə [11] ―Qafqaz Albaniyasının kilsə-

ləri‖ adlı xəritə əlavə edilib. Bu xəritə sonda elə verilib ki, məqalədə 

nə yazılmasından asılı olmayaraq Albaniya haqqında erməni tarixşü-

naslığının mövqeyini əks etdirir və anti-Azərbaycan xarakter daşıyır. 

Belə ki, Azərbaycan albanşünaslığında Albaniyanın tarixi coğrafiya-

sı 387 və 571-ci il müqavilələri ilə müəyyən edilmir. Bu xəritənin in-

diyədək orada qalması da yalnız təəssüf yaradır. 

Bu və digər problemlər Azərbaycanın tarixi turizminin mövcud 

təcrübə, həmçinin yeni elmi-nəzəri baxışlar əsasında hərtərəfli nəzər-

dən keçirilməsini, əsas istiqamət və perspektivlərinin müəyyən edil-

məsini zəruri edir. 
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2. Azərbaycanın tarixi turizminin qaynaqları-tarixi irs 

Azərbaycanın tarixi turizminin əsas qaynağı onun keçdiyi zən-

gin inkişaf tarixi və ondan qalan tarixi irsdir. Azərbaycan qədim in-

san məskənlərindən biridir. Demək olar ki, dünyada məlum olan bü-

tün arxeoloji dövrləri (daş dövrü, eneolit (xalkolit), tunc və ilk dəmir 

dövrü və s.) keçib. Tarixdə qüdrətli Azərbaycan dövlətləri və onları 

özlərinə tabe edən güclü imperiyaların hakimiyyəti bir-birini əvəz 

edib. Azərbaycan təbii zənginlikləri ilə bərabər, beynəlxalq aləmdə 

diqqəti cəlb etmək üçün potensiala malik olub. Ölkəyə səyahət üçün 

vacib infrastrukturu-yolları, karvansarayları, iqtisadi-maliyyə imkan-

ları ilə fərqlənib. 

Azərbaycan müharibələr, hərbi yürüşlər meydanı kimi təbii fə-

lakətlərə də məruz qalıb. Ona görə də tarix boyu yaradılan böyük ir-

sin ancaq müəyyən hissəsi bu günə çatıb. Bununla eyni zamanda, hə-

min tarixi irs də Azərbaycanın keçmişi haqqında obyektiv mənzərə 

yarada bilir. Bu tarixi irs tarix və mədəniyyət abidələrində, hərbi-si-

yasi tarixin izlərində, titul xalqın zaman-zaman formalaşan tarixi et-

noqrafiyasında, konfessional və etnik xəritədə və s. də əksini tapır. 

Azərbaycanın tarix və mədəniyyət abidələrinin dolğun mənzə-

rəsi Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götü-

rülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcə-

lərinə (dünya, ölkə, yerli) bölgüsünə dair siyahıda əks olunub. Bura-

da altı min üç yüzdən çox abidənin adı verilib. Tarix və mədəniyyət 

abidələri ölkənin keçdiyi tarixi inkişaf yolunu sənədləşdirən şahidlər 

kimi çıxış edir. 

Kəmiyyətlə yanaşı, keyfiyyət göstəriciləri də tarix və mədəniy-

yət abidələrinin yeni-yeni potensialını aşkara çıxarır. Azərbaycanın 

dünya və ölkə əhəmiyyətli 430-dan çox tarix və mədəniyyət abidəsi-

nin ümumi xronologiyasının hazırlanması və təhlili onun dinamikası-

nı, tarixi dövrlə əlaqəsini aydın şəkildə nümayiş etdirir. 

Şirvanşahlar sarayı və Qız qalası ilə birlikdə İçərişəhər, Qobus-

tan dövlət tarixi-bədii qoruğu və Xan sarayı ilə birlikdə Şəkinin tari-

xi mərkəzi YUNESKO-nun Ümumdünya irsi obyektlərinin siyahısı-

na daxil edilib. 

Azərbaycanın hərbi-siyasi tarixi də diqqətəlayiq tarixi irs yaradıb. 

Azərbaycan xalqının tarixi inkişaf boyunca yaratdığı adət və ən-

ənələri, tarixi etnoqrafik nailiyyətləri də tarixi irsdə xüsusi yer tutur. 
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Azərbaycanın etnik xəritəsi və konfesional zənginliyi də onun 

tarixi nailiyyətdir. Bunun əsasında multikulturalizm siyasəti hazır-

lanmış və uğurla həyata keçirilir. 

3. Azərbaycanın tarixi turizm baxımından regionlaşdırılması

Azərbaycanın turizm baxımından vahid coğrafi məkan kimi

nəzərdən keçirilməsi təbiidir, lakin turizm potensialının tam ortaya 

çıxarılması baxımından kifayət deyil. Bu coğrafi, iqtisadi və s. sahə-

lərdə də belədir. Ona görə də ölkənin ərazisi müxtəlif kriteriyalar 

əsasında rayonlaşdırılır. Bunların içərisində regionların sosial-iqtisa-

di inkişafına dair Dövlət proqramının yanaşması xüsusi yer tutur. 

Burada tətbiq edilən regionlaşdırmanı və ölkənin tarixi inkişafının 

müvafiq təcrübəsi nəzərə alınaraq aşağıdakı tarixi turizm bölgələri 

ayırmaq olar: Bakı-Abşeron, Quba-Xaçmaz, Şirvan, Şəki-Zaqatala, 

Gəncə-Qazax, Qarabağ, Naxçıvan, Cavad-Salyan, Lənkəran-Astara. 

Bunlar ilə eyni zamanda, Xəzər dənizi də Azərbaycanın tarixi turizm 

bölgəsi hesab oluna bilər. 

4. Azərbaycanda tarixi turizmin əsas istiqamətləri

Azərbaycanın tarixi turizmi, digər turizm növləri [4] kimi turist

üçün cəlbedici məhsullar təqdim etməyə xidmət edir. Bu məhsulların 

müəyyən edilməsi, onun turlara çevrilməsi üçün tarixi turizmin əsas 

istiqamətlərinin Azərbaycan üzrə xüsusiyyətlərini müəyyən etmək 

zəruridir. 

Tarix və mədəniyyət abidələri tarixi turizmdə. Tarix və mədə-

niyyət abidələri ümumiyyətlə, o cümlədən Azərbaycanın tarixi tu-

rizm sistemində mərkəzi yer tutur. Tarixi turizmin meydana gəlmə-

sində tarix və mədəniyyət abidələri həlledici rola malik olub. Azər-

baycana gələn səyyahlar ölkənin rast gəldikləri tarix və mədəniyyət 

abidələrinin təsvirləri ilə birgə, rəsmlərini də əsərlərində verib. 

Tarix və mədəniyyət abidələrinin turizm üçün mövcud imkan-

larının müəyyən edilməsi şərtdir. Bunun üçün ölkənin tarix və mədə-

niyyət abidələrinə kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır. Burada tarix 

və mədəniyyət abidələrinin ölkə tarixinin dövrləri üzrə təsnifatı ən 

vacib yer tutur. Bu bir tərəfdən dövrlə abidə arasındakı əlaqəni, digər 

tərəfdən dövrlər arasındakı əlaqəni müyyən etməyə imkan verir. Çox 

maraqlıdır ki, Azərbaycanın tarix və mədəniyyət abidələrinin Azər-

baycan tarixinin dövrləri üzrə bölgüsündən aydın olur ki, mürəkkəb 

və gərgin tarixi gedişata baxmayaraq, bütün dövrlər özünəməxsus 

abidələr ilə təmsil olunur. Burada ən cəlbedici məsələlərdən biri də 

ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tarixinin dövrləri Yaxın və Orta Şər-
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qin tarixi ilə sıx bağlı olduğundan, əslində daha geniş informasiyaya 

cəlbediciliyə malik olur. 

Azərbaycanın tarix və mədəniyyət abidələrinin tarixi baxımın-

dan potensial imkanlarından biri də ölkənin turizm bölgələri üzrə təs-

nifatı zamanı özünü göstərir. Adətən, şəhər tarixi üzrə turlar zamanı 

böyük şəhərlər əhatə olunsa da ölkənin turizm bölgələri bəzən diq-

qətdən kənarda qalır. Azərbaycanın dünya və ölkə miqyaslı tarix və 

mədəniyyət abidələrinin tarixi-turizm bölgələri üzrə təsnifatı belə bir 

mənzərə yaradır: bu abidələrdən 138-i Qarabağ, 122-si Bakı-Abşe-

ron, 48-i Gəncə-Qazax, 45-i Naxçıvan, 45-i Şəki-Zaqatala, 19-u Şir-

van, 13-ü Quba-Xaçmaz, qalanlar isə Cavad-Salyan və Lənkəran-

Astara bölgələrinin payına düşür. Bölgələr üzrə təsnifat ümummilli 

tendensiyalar ilə yanaşı, regional xüsisiyyətləri də müəyyən etməyə 

imkan verir. 

Tarixi-arxeoloji abidələr (arxeoloji turizm). Tarixi arxeologi-

yasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Arxeologiya yazıya qədərki 

dövr tarixi üzrə əsas söz sahibidir. Xronoloji baxımdan isə orta əsrlə-

rə qədər gəlib çıxır və yazılı qaynaqların məlumatını genişləndirir. 

Arxeoloji tədqiqatların Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyəti xüsusilə 

böyükdür, çünki ölkənin tarixi keçmişi haqqında, əsasən, qeyri-yerli 

qaynaqlar üstünlük təşkil edir ki, onlar da reallığı təhrif edir. Ona 

görə də, Azərbaycan üçün qədim və orta əsrlər tarxinin təqdimatında 

tarixi-arxeoloji abidələr xüsusi yer tutur. Azərbaycan arxeologiyası 

bütün dövrlər üzrə dünya və ölkə əhəmiyyətli abidələr ilə təmsil olu-

nur. Burada nadir mağara düşərgələri (Azıx, Damcılı, Qazma, Tağ-

lar), yaşayış yerləri (Töyrətəpə, Çalağantəpə, Leylatəpə, Əlikömək-

təpə və s.), kurqanlar və s.vardır. Qədim şəhər yerləri də arxeoloji 

irsdə vacib yer tutur. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın əksər arxeoloji 

abidələrinin öyrənilməsində beynəlxalq ekspedisiyalar iştirak edir. 

Bu Azərbaycanın arxeoloji abidələrinin dünya üçün əhəmiyyətinin 

göstəricilərindəndir. Bütün bunlar arxeoloji abidələri Azərbaycanın 

tarixi turizminin önəmli istiqamətlərindən birinə çevirib. Arxeopark-

ların yaradılması ilə arxeoloji turizmin inkişafı daha da genişlənib. 

Bununla eyni zamanda, turistlərin bilavasitə qazıntı işlərində iştirakı-

nın təmin edilməsi, əldə olunan tapıntılardan, müəyyən qaydalar da-

xilində, onlara hədiyyə edilməsi və s. arxeoloji turizmin ən perspek-

tivli istiqamətlərindən biri kimi ayrılmaqdadır. 

Tarixi-memarlıq abidələri (memarlıq turizmi). Azərbaycanın 

tarix və mədəniyyət abidələrinin ən unikal xarakteristikasından biri 
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də ondan ibarətdir ki, onlar funksiyasına görə qırxdan çox istiqaməti 

(məbəd, türbə, körpü və s.) əhatə edir. Bu da Azərbaycanın tarixi 

memarlığını, tikinti mədəniyyətini xüsusi turizm sahəsi kimi ayırma-

ğa imkan verir. 

Dini abidələr (dini turizm: zəvvarlıq və dini abidələr). Dünya-

da turizmin intensiv inkişaf edən istiqamətlərindən biri də dini tu-

rizmdir. Azərbaycan bu sahədə nadir imkanlara malik ölkələrdəndir. 

Azərbaycan atəşpərəstliyin ən qədim məskənlərindəndir. Atəşpərəst-

liyin mərkəzi-Qazaka da Azərbaycanın cənubunda yerləşirdi. Burada 

dini bayramlar keçirilirdi. Sasani hökmdarları baş məbəddə tac qo-

yurdu. Azərbaycanın şimalında, o cümlədən Suraxanıda da atəşpə-

rəstlərin məbədi yerləşirdi. O islam dininin yayılmasınadək mövcud 

oldu. Buna baxmayaraq, atəşpərəstlərin müqəddəs məbədi kimi zəv-

varları özünə cəlb edirdi. XVII əsrdə onun yerində Hindistandan 

olan zəvvarlar yeni, Atəşgah məbədini tikdilər. Məbəd 1880-ci ilə-

dək fəaliyyət göstərdi. Azərbaycanın dini turizm tarixi baxımdan na-

dir fakt ondan ibarətdir ki, ölkə dini turizmin zəvvarlıq növünə də 

malik olub. Aleksandr Dümanın, rəssam Qaqarinin Atəşgaha səfəri 

zamanı burada atəşpərəstlərin dini mərasimləri həyata keçirilirdi. 

Məbədin bağlanmasından sonra Azərbaycanda yeganə zəvvarlıq tu-

rizmi aradan qalxdı. 

Hazırda dini turizmin digər bir sahəsi-dini abidələr, fəaliyyət 

göstərən dini təsisatlar, xalq inanc yerlərinə səyahətlər əsas yer tutur. 

Şəhər turizmi. Şəhər turizmi, xüsusilə şəhər tarixi ilə bağlı yer-

lərə səyahət tarixi turizmin ənənəvi sahələrindən biridir. Azərbay-

canda da şəhər tarixi turizmi mühüm yer tutur. Bu da təsadüfi deyil-

dir, çünki Azərbaycan qədim zamanlardan etibarən şəhərlər diyarı 

olmuşdur. Şəhərlər qədim zamanlardan Azərbaycana gələn səyyahla-

rın da diqqət mərkəzində olub. İlk vaxtlar şəhərlərin ümumi görünü-

şü və ya planına üstünlük verilsə də, sonralar şəhərlərin tarix və mə-

dəniyyət abidələri və sosial-iqtisadi həyatının təsvirinə də üstünlük 

verilib. 

Yalnız bugünədək gəlib çatan şəhərlər deyil, tarix səhnəsini 

tərk edən Azərbaycan şəhərləri (Beyləqan, Şabran və s.) də arxeoloji 

qazıntılar nəticəsində aşkar edilib və turizm nöqteyi-nəzərindən ma-

raqla qarşılanır. 

Hazırda tarixi qoruqların da xeyli hissəsi (İçərişəhər, Şabran, 

Gəncə, Şuşa, Ordubad, Zaqatala, Qəbələ) məhz şəhərlər əsasında ya-

radılıb. 
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Tarixi-siyasi məkanlar. Tarixdə iz qoyan mühüm siyasi hadi-

sələrin baş verdiyi məkan və binalar da insanlar üçün daima maraq 

kəsb edib. Bu baxımdan Azərbaycan, nəinki ölkənin özü üçün, eləcə 

də beynəlxalq aləm üçün önəmli olan məkanlara malikdir. Onların 

sırasında qeyri-adiliyi ilə diqqəti cəlb edənlər də çoxdur. Hülakülar 

dövlətində hakimiyyət dəyişikliyinin mərkəzi Qarabağ olub. Arqun 

xan (1284-1291) burada ölüb. Məşhur Qazan xan (1295-1304) bura-

da taxta çıxıb. Əbu Səid (1316-1335) burada vəfat edib, ondan sonra 

yenə burada hakimiyyətə Arpa xan (1335-1336) gəlib. Şah İsmayıl 

Azərbaycan dövləti qurmaq uğrunda mübarizəsini Gülüstan qalası 

ətrafında bəyan edib. Məşhur Nadir xan hakimiyyətini leqallaşdır-

maq üçün ―şah seçkisi‖ni Muğanda keçirib. Burada qısa müddətdə 

böyük bir ―şəhər‖ əmələ gəlib. Müasir dövrdə Azadlıq meydanında 

mühüm siyasi hadisələr baş verib və s. 

Hərbi tarixi turizm. Hərbi tarixi turizmdən bəhs edildikdə dö-

yüş yerləri, onlardan qalan miras diqqəti cəlb edir. Azərbaycan tari-

xən strateji cəhətdən xüsusi önəmə malik olduğu üçün istər qərb, is-

tərsə də şərq imperiyalarının tarixi döyüşləri və hərbi yürüşlərinin şa-

hidi olub. Hərbi tarixi turizm burada hərbi tarixi yerlər və hərbi tiki-

lilər (qalalar, hərbi istehkamlar, müdafiə divarları və s.) ilə təmsil 

olunur. Xəzərsahili müdafiə istehkamları dünya əhəmiyyətli abidələr 

sırasına daxildir. Azərbaycanın hərb tarixində vacib yer tutan hadisə-

lər münasibətilə keçirilən hərbi paradlar da hərbi turizmin inkişafın-

da önəmli rol oynayır. Bu baxımdan Bakının azad edilməsinin 100 

illiyi münasibətilə keçirilən paradı xatırlatmaq olar. 

İndustrial turizm (Bakı nefti, Gədəbəy misi, Naxçıvan duzu). 
İndustrial turizm daha çox sənaye tarixi ilə bağlıdır. Ona görə də 

bunu tarixi turizm sisteminə daxil etmək olar. 

Çox maraqlıdır ki, industrial turizm dünyada yeni istiqamət he-

sab olunsa da Azərbaycanda daha dərin tarixə malikdir və hətta, Azər-

baycanı onun banilərindən hesab etmək olar. Bakıda neft bumu və neft 

sənayesi tarixi bunu sübut edir. 1846-cı ilin yanvarında dünyada ilk 

dəfə olaraq məhz Bakıda, Bibiheybətdə sənaye üsulu ilə neft hasil 

edilib. Bu münasibətlə orada ilk neft quyusuna abidə qoyulub. XIX-

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda olan səyyahlar mütləq neft səna-

yesi ilə tanış olub, səyyah-rəssamlar (Ostroumova-Lebedeva, Simpson 

və b.) neft təsərrüfatını əsərlərində əks etdirib. Naxçıvanda duz, Gədə-

bəydə mis sənayesindən qalan mühədis qurğuları və tikililər də bu sa-

həyə aiddir və turizmin məqsədlərinə xidmət edə bilər. 
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Tarixi etnoqrafiya. Dünya xalqlarının Azərbaycanda izləri. 
Azərbaycanlıların tarixi etnoqrafiyası və etnik tarixi də tarixi turizm 

üçün geniş imkanlara malikdir. Azərbaycanın tarixinin müxtəlif 

dövrlərində burada etnik miqrasiyalar baş verib. Bakıda neft sənaye-

sinin sürətli inkişafı buraya sənaye, tikinti və mədəniyyət sahəsində 

çalışan mütəxəssisləri cəlb edib. Hazırda Azərbaycanda istər şərq, is-

tərsə qərbdən olan bir sıra etnoslara aid tarixi irs kifayət qədər geniş 

yer tutur. Bu etnik turizmin xüsusi sahəsi kimi nostalji turizminin in-

kişafı üçün mühüm zəmin yaradır. 

Xəzərin tarixi turizm imkanları. Xəzər dəniz turizmi obyekti 

kimi böyük önəmə malikdir. Bununla eyni zamanda, Xəzərin tarixi 

turizm imkanları onu daha da zənginləşdirir. Xəzər dənizi Azərbay-

can tarixində də mühüm yer tutub, ölkənin siyasi və sosial-iqtisadi 

inkişafında ciddi rol oynayıb. Xəzərin qabarma və çəkilmələri də 

ölkə həyatında əhəmiyyətli yer tutub. XIII əsrdə tikilən Bayıl qəsri 

suyun altında qalıb. Dənizdə neftçıxarmanın inkişafı ilə Neft daşları 

təşəkkül tapıb. Xəzərdə sualtı arxeologiya nəticəsində xeyli artefakt-

lar aşkar edilib. Xəzərdə dəniz gəzintisi ilə şəhərin görünən panora-

mı onun tarixi və müasir memarlığnın harmoniyasını əyani müşahidə 

etmək imkanı yaradır. 

Tarixi muzeylər və tarixi qoruqlar. Azərbaycanın tarixi turiz-

mində tarix və tarix diyarşünaslıq muzeyləri və tarixi qoruqlar da xü-

susi yer tutur. Muzey turizmi, ümumiyyətlə turizmin ən çox inkişaf 

etmiş sahələrindən biridir. Azərbaycanın muzeylər sistemində tarix 

və tarix-diyarşünaslıq muzeyləri xüsusi yer tutur, iki yüzdən çox mu-

zeyin əksər hissəsini məhz onlar təşkil edir. Bu da muzey turizmində 

tarixi turizmin xüsusi rolunu göstərir. 

Muzey turizmi kimi ənənəvi sahə ilə müqayisədə tarixi qoruq-

lar nisbətən sonrakı dövrə aiddir. Hazırda Azərbaycanda tarix və mə-

dəniyyət abidələrinin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq ölkədə 28 dövlət ta-

rixi qoruğu yaradılıb. Tarix qoruqları tarixi turizmin inkişafı üçün 

böyük potensiala malikdir. 

Tarixi hadisələrin ildönümləri üzrə (hadisəvi turizm). Son 

dövrlərdə dünya turizmində hadisəvi turizm ən intensiv inkişaf edən 

sahələrdəndir. Bu daha çox müasir dövrdə baş verən mühüm hadisə-

lər (musiqi, idman və s.) ilə bağlı olsa da, keçmişdə baş vermiş hadi-

sələrin ildönümləri də buraya aid oluna bilər. Bu baxımdan Azərbay-

canda demək olar ki, ildönümləri hər il qeyd edilən tarixi hadisələr 

üzrə tədbirlər həyata keçirilir. Tarixi turizm də bu sahəyə öz töhfəsi-
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ni verə bilər. Bu baxımdan mart soyqırımı, Bakının azad edilməsi, 20 

yanvar hadisəsi və digər tarixi hadisələrin ildönümləri üzrə turizm 

proqramları, marşurutlar və s. tətbiq oluna bilər. 

Tarixi hadisələrin rekonstruksiyası. Tarixi hadisələrin rekon-

struksiyası da tarixi turizmin yeni, lakin perspektivli sahələrindən he-

sab olunur. Bu istiqamətli tədbirlər turistlərin böyük marağına səbəb 

olur. Azərbaycan tarixi turizminin bu istiqamətdə inkişafı da böyük 

perspektivə malik ola bilər. 

5. Tarixi turizmdə marketinq və reklam 

İqtisadiyyatın mühüm sahəsi kimi turizmdə marketinq xüsusi 

sahə kimi ayrılıb. Burada əsas məqsəd turizm bazarının kompleks 

təhlili, turist məhsullarının istehsalı, həmin məhsulların reallaşdırıl-

ması sistemlərinin araşdırılması və reklam mühüm yer tutur. Turizm-

də marketinq iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə müəyyən 

xüsusiyyətlərə malik olduğu kimi, turizm daxilində növlər üzrə də 

bəzi spesifik cəhətlər ilə fərqlənir. Bu baxımdan tarixi turizmdə mar-

ketinq və reklamın da özünəməxsusluğunun müəyyən edilməsi onun 

inkişafı üçün önəmli rol oynaya bilər. Burada mərkəzi yeri turizm 

bazarına tələb olunan tarixi turizm məhsulunun müəyyən edilməsi, 

onun istehsalı və bazara çıxarılmasının təmin edilməsidir. 

Tarixi turizm istiqamətlərinin müəyyən edilməsi elmi-idraki 

baxımdan zəruridir, lakin onun əsasında tələb olunan turizm məhsul-

ları hazırlanıb, bazara çıxarılmırsa onun təcrübi əhəmiyyəti olmur. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan dünya üzrə tarixi turizm 

sahəsində meydana gələn bütün tələblərə cavab verə bilən turist 

məhsulları təklif etmək imkanına malikdir. Lazımi dövrdə və şərait-

də hansı məhsula ehtiyac olduğunu müəyyən etmək üçün ona təsir 

edən faktorları araşdırmaq zəruridir. Azərbaycana şərq ölkələrindən 

gələn turistlər ilə, qərbdən gələn turistlər üçün eyni tarixi turizm 

məhsulu maraqlı olmaya bilər. Burada reklam, xüsusilə onun turizm-

də geniş tətbiq edilən növlərindən istifadə əhəmiyyətlidir. Azərbay-

can tarixi turizm imkanlarının reallaşdırılması üçün bu sahədə səmə-

rəli brendinqə də ehtiyac vardır. Artıq Azərbaycanda Qız qalası, Şir-

vanşahlar sarayı, Atəşgah və s. tarixi turizm brendi kimi formalaşıb. 

Bunlar müsbətdir, lakin bu sahədə də işlər davam etdirilməlidir. 

6. Tarixi turizm obyektlərinin mühafizəsi və istifadəsi 

Azərbaycan tarixi turizminin qaynaqları və istiqamətlərindən 

aydın oldu ki, onun obyektləri ən qədim zamanlardan müasir dövrə-

dək müxtəlif tarix və mədəniyyət nümunələrini əhatə edir. Bu ob-
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yektlərdən istifadənin təmin olunması üçün onun mühafizəsi zəruri-

dir. Azərbaycanda tarixi inkişafın müxtəlif dövrlərində hərbi əməliy-

yatlar və təbii fəlakətlər zamanı xeyli abidələr məhv edilib. Bir xeyli 

abidə isə kifayət qədər qorunub, mühafizə olunmadığına görə məhv 

olub. Möminə Xatun türbəsinin ətrafındakı tarixi abidələr və yaxud, 

Şəmki qülləsi buna nümunə ola bilər. Hazırda Azərbaycan Respubli-

kasında tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi dövlət siyasəti-

dir və bir sıra qanunvericilik sənədləri ilə tənzimlənir. Bununla eyni 

zamanda, istər daxili, istərsə də beynəlxalq turizmin inkişafı tarix və 

mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və istifadəsinə yeni bir aspekt-

dən yanaşmanı irəli sürüb. Bu mühüm tendensiya Birləşmiş Millətlər 

Ümumdünya Turizm Təşkilatının (ingilis dilində UNWTO) rəsmi sə-

nədlərində (Manila bəyannaməsi (1980), Osaka bəyannaməsi (2001) 

və b. ) də əksini tapıb. Manila bəyannaməsində qeyd edilir ki, ―müx-

təlif ölkələrin turizm ehtiyatları həm təbii zənginliklər, həm də mad-

di dəyərlərdən ibarətdir. Məsələ ondan ibarətdir ki, bəzi turizm ehti-

yatlarının limitsiz istifadəsi onların tükənməsinə və hətta yox olması-

na da gətirib çıxara bilər... Bütün turizm ehtiyatları bəşəriyyətin 

ümumi sərvətidir. Milli qurumlar və bütövlükdə beynəlxalq ictimaiy-

yət onların qorunması üçün tədbirlər görməlidirlər. Tarixi, mədəni və 

dini obyektlərin istənilən vəziyyətdə, xüsusən hərbi münaqişələr za-

manı qorunması dövlətlərin əsas vəzifələrindən birinə çevrilməlidir.‖ 

[2, 310] Osaka bəyannaməsində isə turizmdə mədəni irsin mühafizə-

sinə ayrıca bölmə həsr edilib. Azərbaycan Respublikası da turizmdə 

tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və istifadəsinə xüsusi 

diqqət yetirir. Turizmə dair Strateji Yol xəritəsində bu məsələ mü-

hüm yer tutur. 

7. Kadr hazırlığı

Turizmin, o cümlədən tarixi turizmin inkişafında peşəkar kadr

hazırlığı həlledici yerlərdən birini tutur. Turizm təhsili Azərbaycan 

üçün yeni sahə olsa da burada ciddi addımlar atılıb. Burada əsas yer 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinə aiddir. Universite-

tin tarixi turizm sahəsində mütəxəssislər yetişdirməsi də zəruri tələb-

dir. Bunun üçün onun tərkibində müvafiq struktur dəyişikliyi edilə 

bilər. Universitetdə mövcud olan ―Muzeyşünaslıq. Arxiv işi. Tarixi 

abidələrin qorunması‖ ixtisası əsasında onları da özündə birləşdirən 

―Tarixi turizm‖ ixtisası yaratmaq olar. Bu barədə dünyada da analoq-

lar vardır. Dünyanın bir sıra universitetlərində hətta, tarixi turizm fa-

kültələri fəaliyyət göstərir. Bu sahədə ciddi uğurlar əldə etmək üçün 
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digər universitetlərin coğrafiya, iqtisadiyyat və digər fakültələri kimi 

tarix fakültələrində müvafiq struktur dəyişikliyi ilə bu işə cəlb etmək 

mümkündür. 
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Fevral inqilabından sonra Lənkəran qəzasında ictimai-siyasi 

vəziyyət (fevral 1917-ci il - may 1918-ci il) 

Socio-political situation in Lankaran accident after the February 

Revolution (February 1917, May 1918) 

Общественно-политическая ситуация в Лянкяранском уезде 

после февральской революции (февраль 1917 – май 1918 гг.) 

Xülasə: Məqalədə, 1917-ci il fevralın inqlabından sonra Lən-

kəran qəzasında ictimai-siyasi vəziyyət araşdırılır. İlk dəfə olaraq 

dövrü mənbələr tədqiqata cəlb edilməklə, dövrün reallıqları olduğu 

kimi, obyektiv yanaşma metodu ilə tədqiq edilmişdir. 

Bildiyimiz kimi, 1917-ci il fevralın 28-də çar Rusiyasının pay-

taxtı Petroqradda baş verən inqilabın qələbəsi xəbəri qısa müddət ər-

zində bütün imperiya ərazisinə, o cülmədən Şimalı Azərbaycan əra-

zisinə yayıldı. Martın 5-də Lənkəran şəhərinə çatan bu qələbə xəbəri 

xalqın hədsiz sevincinə səbəb olmuşdur. Qısa zaman ərzində çar mo-

narxiyasının devrilməsi haqqında xəbəri bütün qəzada yayıldı. 

Beləliklə, müxtəlif qüvvələrin təsiri altında qəzada milli, de-

mokratik, tərəqqipərvər təşkilatlar və digər siyasi partiyaların orqan-

ları yaratmağa başladı. İnqlab nəticəsində xalq kütlələri, soz, mətbu-

at, ittifaq, yığıncaq, mitinq və sairə azadlıqlar əldə etmişdilər. Qəza-

nın əsas aparıcı qüvvələri olan müsavatçılar, menşeviklər, bolşevik-

lər və eserlərin iştirakı ilə Lənkəran və Astarada da ikihakimiyyətli-

lik – milli qüvvələr və sovetlərin hakimiyyəti orqanı – ictimai təşki-

latlar olan icraiyyə komitəsi yarandı. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Lənkəran qəzasıında siyasi 

qüvvələr arasında mübarizə nəticəsində, əhalisinin həyatında əsaslı 

heç bir dəyişiklik edilmədən acınacaqlı günləri başlandı. Köhnə döv-

lət aparatı, onun xidmətçiləri və qanunları olduğu kimi saxlanıldı. 

1919-cu ilin avqustuna qədər, qəzanın silahsız yerli müsəlman əhali-
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si quldurların qarətləri ilə yanaşı, qəzadakı rus millətçilərinin və bol-

şevik-erməni quldur dəstələrinin qırğınlarına və talanlarına məruz 

qalmışdılar. 

Açar sözlər: Şimalı Azərbaycan, Lənkəran qəzası, fevral 

inqilabı, ictimai-siyasi vəziyyət. 

 

Резюме: В статье рассматривается общественно-политиче-

ская ситуация Лянкяранском уезде после февральской револю-

ции 1917 года. Реалии времени здесь впервые исследуются ме-

тодом объективного изучения с привлечением источников того 

периода. 

Как известно, весть о победе произошедшей в феврале 

1917 года в столице царской России – Петрограде революции в 

короткий срок разнеслась по всей империи, достигнув, в том 

числе, Северного Азербайджана. В Лянкяране об этом стало из-

вестно 5-го марта, что вызвало безграничное ликование народа. 

Очень скоро о свержении царского самодержавия узнали по все-

му уезду. 

Таким образом, под влиянием различных сил в уезде стали 

возникать национальные, демократические, прогрессивные ор-

ганизации, а также органы различных политических партий. В 

результате революции народные массы обрели свободу слова, 

печати, объединений, собраний, митингов и др. права. В Лянкя-

ране и Астаре при участии ведущих политических течений – му-

саватистов, меньшевиков, большевиков и эсеров создалось дво-

евластие национальных сил и органа советской власти – испол-

кома общественных организаций. 

Но несмотря на это, население Лянкяранского уезда в ре-

зультате борьбы политических сил не почувствовало улучшения 

и переживало тяжелые времена. Старый госаппарат и его сотруд-

ники остались прежними, действовали те же законы. До августа 

1919-го года местное безоружное мусульманское население по-

мимо бандитского разбоя, подвергалось истреблению и грабежам 

со стороны русских националистов и армяно-большевистских 

бандформирований, одним словом, испытывало геноцид. 

Ключевые слова: Северный Азербайджан, Лянкяранский 

уезд, февральская революция, общественно-политическая 

ситуация. 
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Abstract: The socio-political situation in Lankaran after the 

February revolution of 1917 is investigated in the article. For the 

first time, those periodic sources had been researched with objective 

approaching methods. 

As we know, the news about the victory of the revolution on 

28 February, 1917 in Petrograd, the capital of the tsarist Russia, 

spread in a short period of time throughout the empire territory 

including in the northern part of Azerbaijan. This victory news 

reached to the city of Lankaran on 5 March led to the great gladness 

of the people. In a short time, news about the overthrow of the 

Tsarist monarchy spread throughout the province. 

Thus, under the influence of various forces, national, democratic, 

progressive organizations and other political parties began to be 

established in the province. As a result of the revolution, the people 

gained the freedom of speech, the freedom of press and the freedom of 

assembly. With the participation of Musavatists, Mensheviks, 

Bolsheviks and eserises who were the main leaders of the provinces, 

there was also established diarchy-national forces and the Soviet 

authority- an executive committee in Lankaran and Astara. 

However, despite all, as a result of the struggle between 

political forces in the Lankaran province vulnerable days of the 

people began without any major changes in the their life. The former 

state apparatus, its employers and its laws were kept as they were. 

Until August, 1919 the unarmed local Muslim population of the 

region was undergo to the slaughter, robbery and genocide of the 

Russian nationalists and Bolshevik-Armenian bandit gangs. 

Keywords: Northern Azerbaijan, Lankaran province, February 

Revolution, Socio-Political Situation. 

1917-ci il fevralın 28-dən Petroqradda baş verən demokratik 

inqilabın qələbə xəbəri qısa müddətdə Rusiya imperiyasının bütün 

ərazisinə yayıldı. Martın 5-də Lənkəran şəhərinə çatan inqilabın qə-

ləbə xəbəri xalqın hədsiz sevincinə səbəb olmuşdur. İnqilabdan ruh-

lanan qəza əhalisi torpaq uğrunda mübarizəyə başladılar. Qəzada aq-

rar hərəkatın yenidən alovlanmasından təşvişə düşən qəzanın yerli 

hakimiyyət orqanları baş verə biləcək xaosun qarşısını almaq üçün 

mövcud idarəçilik sistemini dərhal yeni şəraitə uyğunlaşdırmağa baş-

ladılar. ―Baku‖ qəzetinin Lənkəranla bağlı verdiyi məlumatda qeyd 

edilirdi ki, ―dövlət çevrilişi haqqında xəbərlər əhali tərəfindən se-
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vinclə qarşılandı. Şəhərdə nisbi sakitlik hökm sürür. Polis əhalini 

inandırmağa çalışır ki, heç bir çevriliş olmayıb, qəzetlər bizi aldadır. 

Lakin qara qüvvələr, guya bankların iflas etdiyi şayiəsini yayaraq, 

xalqı dövlət banklarından öz əmanətlərini götürməyə təhrik edirlər‖ 

[2, s.68-69; 12, 1917, 15 mart]. 

Beləliklə, qəzada baş verə biləcək özbaşınalığın qarşısını al-

maq məqsədilə, martın 10-da yerli bələdiyyə idarəsi Lənkəran Mü-

vəqqəti İcraiyyə Komitəsi adı ilə fəaliyyətə başladı. Komitənin sədri 

A.P.Tsaturov [6, s.26], müavini isə həkim İsa bəy Əlibəyov seçilmiş-

di. Komitənin polis komissarı Nəsrulla bəy Nəsrullabəyov, məhkəmə 

icraçısı isə müvəkkil Feyzulla Talışinski təyin edilmişdir. Yeni hö-

kumət tərəfindən çıxış edən qəza rəisi və onun köməkçisi öz vəzifə-

lərində qalmışdı [12, 1917, 15 mart, №60]. 

Lənkəran qəzasında baş verən hadisələrlə bağlı ―Baku‖ qəzeti 

yazırdı: ―Şəhər özünüidarəsinin buraxılmasını tələb edən xalq kütlə-

lərinin etiraz çıxışları başladı. Lakin şəhər qarnizon rəisi Osten-Sake-

nin təmkinli hərəkətləri sayəsində baş verən üsyanın qarşısı alındı. 

Beləliklə, həm şəhər, həm də qəza üzrə İcraiyyə Komitələrinə seçki-

lərin keçirilməsi məqsədilə yerli əhali arasında təşkilati işlər sakit 

tərzdə sona çatdırıldı [12, 1917, 15 mart, №60]. 

Lakin fevral inqilabından sonra keçmiş çar məmurlarının öz 

vəzifələrində qalması əhalinin ciddi etirazına səbəb olmuşdur. Qəza-

da baş verən etirazlarla bağlı ―Baku‖ qəzeti yazırdı: ―Quberniya ida-

rəsinin iclasında Lənkəran qəzasından gəlmiş nümayəndələr yerli şə-

hər başçısından narazı olduğunu bildirmişlər. Məruzəçinin sözlərinə 

görə, əhali köhnə hökumətə bir mənalı olaraq inanmır. ... Vəziyyət 

həddindən artıq ağırdır. Kimsə müsəlmanlar arasında şayiə yayıb ki, 

onları qırıb öldürəcəklər. ... Bu baxımdan, lənkəranlıların xahişi ilə 

qəzaya bir komissar göndərmək lazımdır [18]. 

1917-ci il martın 16-da Tiflisdən Bakı İcraiyyə Komitəsinə gön-

dərilmiş teleqramda qeyd edilirdi ki, ―Lənkəranda vəziyyət olduqca 

mürəkkəbdir. Bu baxımdan, qəzaya tez bir zamanda nümayəndələrin 

ezam etmənizi xahiş edirik. Aldığımız məlumata görə, qəzada etirazlar 

artmaqdadır. Şəhərdə əhalini sakitləşdirməkdə çətinliklərə rast gəlinir. 

Qəzaya təcili olaraq komissarın göndərilməsi haqqında göstərişlər ver-

mənizi xahiş edirik‖ [12, 1917, 18 mart, №60]. Teleqramla əlaqədar 

olaraq martın 17-də Bakı ictimai təşkilatlar Şurasının icraiyyə komitə-

sində Lənkərandan gəlmiş nümayəndələrlə görüş keçirilmişdi. Görüş 



Bюhman KƏRİMOV 

122 

zamanı, Komitənin sədri onlardan ―əhalini sakitləşdirməyi və ora gön-

dəriləcək nümayəndələri gözləməyi xahiş etmişdi‖ [6, s.26]. 

Beləliklə, qəzada yeni üsyanların başlanmasından ehtiyat edən 

Bakı quberniya İcraiyyə Komitəsi yerli nümayəndələrinin xahişi ilə 

qəzaya özünün iki nəfərdən ibarət komissarın göndərilməsi haqqında 

qərar qəbul etmişdir. Beləliklə, Lənkəran qəzasında vəziyyəti nizama 

salmaq üçün, 1917-ci ilin martında Müsavat partiyasından, ―Açıq 

söz‖ qəzetinin redaktoru Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və kadet Kuz-

netsov Lənkərana göndərildi. Onların əsas məqsədi, Lənkəran qəza-

sında asayişi təmin etmək və Müvəqqəti hökumətin daimi yerli or-

qanlarını təsis etmək idi. 

M.Ə.Rəsulzadə Lənkəran səfəri ilə bağlı ―Açıq söz‖ qəzetinin

1917-ci il martnömrələrində ―4 gün xəlq içində‖ məqaləsində yazır-

dı: ―Böylə əhəmiyyətli bir zamanda qəzetə başında duran bir adamın 

nə qədər işi çox olduğunu hər kəs bilir. Bu işindən, bir gün də olsa 

ayrılmaq, bir baş mühərrir üçün nə dərəcədə çətin və ağır olduğuna 

baxmayaraq, bu bir tapşırığ idi. Beləliklə, Lənkəran əhalisinin xahi-

şini nəzərə alaraq, Bakı müvəqqəti icra komitəsi və qubernator İlyuş-

kinin təklifləri ilə Lənkəran uyezdinə komissar gedirəm‖ [10, s.93; 1, 

1917, 24 mart, №432]. 

M.Ə.Rəsulzadə məqalədə, Lənkəranda gördüklərini böyük ifti-

xar hissi ilə qələmə alaraq yazırdı:, ―Cəmaət gülər üzlə, ...mehman-

xanaya dəstə-dəstə gələrək..., ―mübarəkimiz‖ olsun, ―dazdrastvuyet 

svoboda‖ sözləri ilə bizi salamlayırdı. Hər kəs özünü ―vətəndaş‖ 

kimi hiss edirdi‖ [1, 1917, 24 mart, №432]. 

Beləliklə, M.Ə.Rəsulzadənin iştirakı ilə, Lənkəranda müvəqqə-

ti hökumətin yerli orqanlarına keçirilmiş seçkilərə əsasən hüquqşü-

nas Sultan bəy Qulubəyov qəza komitəsinin rəisi, Lənkəran notariu-

su Qaniçev və hərbi-doktor Batanov müavini, Tağı bəy Bayrambə-

yov, Əsəd xan Talışinski, doktor Əliheydər Cavadov, Yusif bəy 

Mehmandarov isə üzv seçildilər. Komissiyanın qərarı ilə qəza komi-

təsi təşkil olunana qədər komitə sədri Sultan bəy Qulubəyov qəza 

rəisinin yanında komissar kimi işə başladı. Qəbul edilmiş qaydalara 

əsasən onun imzası olmadan heç bir qərar və əmr verilə bilməzdi [1, 

s.93-94; 10, 1917, 29 mart, №436].

Keçirilmiş seçkilərə əsasən Sultan bəy Qulubəyovun sədrliyi 

ilə Lənkəran qəza icraiyyə komitəsi yaradılmışdı. Elə həmin gün 

Lənkəran Bələdiyyə İdarəsi özünü Lənkəranın Müvəqqəti İcraiyyə 
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Komitəsi adlandırdı. Lakin qəzanın polis idarəsində və kəndlərdə çar 

məmurları öz vəzifələrində qalırdı. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Lənkəran qəzasında yaşayan yerli 

əhalinin həyatında əsaslı heç bir dəyişiklik edilmədi. Əhalinin vəziy-

yəti olduqca acınacaqlı idi. Köhnə dövlət aparatı, onun xidmətçiləri 

və qanunları olduğu kimi qalmaqda idi. Qəzada talançılıqla məşğul 

olan qaçaq, quldur dəstələrinin sayı da xeyli artmışdı. Əhali aclıqdan 

əziyyət çəkməklə yanaşı, quldurların talanlarına da məruz qalmışdı. 

Belə bir şəraitdə, Lənkəran qəzasında siyasi qüvvələrin təsiri al-

tında mübarizə daha da kəskinləşdi. Bolşevik ―Hümmət‖ partiyası Lən-

kəran qəzasında möhkəmlənmək məqsədilə 1917-ci il aprelin 1-də, 

müəllim Ağa Məmmədov və həkim Ağaxan Talışinskinin rəhbərliyi ilə 

açıq fəaliyyətə başlamışdır. Bununla yanaşı, qəzada Sosialist İnqilabçı-

lar (Eser) Partiyasınınözəkləri də yaranmışdır. 1917-ci il iyunun 22-də 

Eser partiyası Lənkəran komitəsinin tərkibi qəti olaraq müəyyən edil-

dikdən sonra qəzada onların fəaliyyəti daha da qüvvətlənmişdi [16]. 

Bu siyasi partiyalarla yanaşı, qəzada müxtəlif qüvvələrin təsiri 

altında milli, demokratik, tərəqqipərvər təşkilatlar və digər siyasi 

partiyaların orqanları yaranmağa başlamışdır. Bu baxımdan, Lənkə-

ran qəzasında ikihakimiyyətlilik – milli qüvvələr və sovetlərin haki-

miyyəti orqanı – menşeviklər, eserlər, sovetlərdən ibarət icraiyyə ko-

mitəsi yaradılmışdı. 

Siyasi qüvvələrin rəqabət meydanına çevrilən Lənkəran qəzası 

anarxiya və ərzaq böhranı ilə üz-üzə qalmışdır. Bundan narazı olan 

qəzəbli şəhər əhalisi ―Rədd olsun kartoçkalar!‖ şüarı altında çıxışlara 

başladı. Baş vermiş hadisələrlə bağlı Lənkəran qarnizonunun başçısı 

Baron Osten-Saken―Kaspi‖ qəzetinin 1917-ci il8(21) avqust nömrə-

sində nəşr olunmuş teleqramında qəzada baş vermiş hadisələrlə bağlı 

yazırdı: ―avqustun 5-də şəhərdə çörək və şəkər qıtlığı ilə bağlı üsyan 

baş vermişdir. Məsələni həll etmək üçün qəza ərzaq komitəsi əhalinin 

qısa müddətdə ərzaqla təmin edilməsini bildirərək onları sakitləşdir-

məyə çalışmışdır. Lakin buna baxmayaraq şəhərdə itaətsizlik davam 

etməkdədir. İndiyə qədər qan tökülmədən əhalini sakitləşdirməyə çalı-

şıram. Sabah nə baş verəcəyini bilmirəm. ... Bu baxımdan, qəzada ha-

kimiyyəti qorumaq üçün bizə kömək lazımdır. Qəzəbli bir dəstə ərzaq 

komitəsini dağıtmışdır. Nəhayət saat 4-də əhalini sakitləşdirə bildik. 

Mən sizdən, təcili olaraq baş verən itaətsizlik və özbaşınalığı düzəlt-

mək üçün nümayəndələr göndərməyinizi xahiş edirəm" [16, 1917, 

8(21) avqust, №176]. 
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Teleqramda daha sonra yazılırdı: ―Lənkəran qarnizonunun mə-

lumatına əsasən, 5 avqust ixtişaşları ...zamanı 200-300 nəfərdən iba-

rət qəzəblənmiş əhali şəhərdə ərzaq komitəsinin yerləşdiyi binanı da-

ğıdılmışdır. Əldə olunmuş məlumata görə bu hadisə zamanı yerli ha-

kimiyyət orqanları heç bir müdaxilə etmədən, hərəkətsiz dayanmış-

lar. Hətta şəhərdə olan fəhlə və əsgər deputatları soveti və qarnizonu-

nun hərbi patrol dəstələri də bu məsələlərə qarışmadılar‖ [12, 1917, 

8(21) avqust, №176]. 

Baş vermiş məlum hadisələrlə bağlı Lənkəran qəza sovetinin 

sədri kornet (çar süvari qoşununda birinci zabit rütbəsi – B.B.Kəri-

mov) Q.A.Apresov və onun katibi əsgər Zaxarçenkonun imzası ilə 

1917-ci il avqustun 10-da Lənkəran qəzasında və şəhərdə fəhlə, 

kəndli və əsgər deputatları sovetinin qəbul etdiyi qərarda yazılırdı: 

―avqustun 5-də Lənkəran şəhərində baş verən kədərli hadisənin sə-

bəbləri araşdırılmadan, kütlənin təzyiqi ilə Ərzaq komitəsinin, fəhlə, 

kəndli və əsgər deputatları sovetinin üzvləri həbs edilmişlər. Bu za-

man Lənkəranda ictimai asayişpozulmuşdur. Bütün bunlar, inqilabın 

əldə etdiyi vətəndaş hüquq və azadlıqlarının bütövlüyü və maraqları-

na qarşı yönəldilmişdir. ...‖ [12, 1917, 18(31) avqust, №184]. 

Lənkəran qəzasında bu və ya digər şəkildə görülən tədbirlərə 

baxmayaraq, yerli hökumətə qarşı narazılıq durmadan artmaqda idi. 

Qəza əhalisi Müvəqqəti hökumət orqanlarının qərar, sərəncam və 

göstərişlərini yerinə yetirməkdən qəti imtina edərək, silahlı müqavi-

mət göstərdilər. Hətta taxılın dövlət qiymətləri ilə alınması haqqında 

Müvəqqəti hökumətin 1917-ci il 25 mart tarixli qanununa, qəza 

kəndliləri, əsasən də rus kəndləri açıq şəkildə etiraz edirdilər. Veril-

miş müvafiq qanuna əsasən, Əsəd xan Talışinskinin sədrliyi ilə Lən-

kəranda yaradılmış müsadirə komissiyası, 1917-ci il avqustun 18-də 

qəzada taxıl tədarükü zamanı kəskin müqavimətə rast gəlmişdi. Qə-

zanın Səbidaş nahiyəsində yerləşən rus kəndlilərinin avqustun 23-də 

Prişibdə keçirilən yığıncağında Müvəqqəti hökumətin taxıl tədarükü 

haqqında olan qanununu ciddi tənqid edərək göstərmişdilər ki, biz bu 

qanunu tanımırıq və hökumətə taxıl verməyəcəyik. Tədbirdə iştirak 

etmiş kəndlilər birmənalı olaraq ―dövlətə taxıl verməmək‖ haqqında 

qərar qəbul etmişdi [6, s.35]. 

Qəzanın rus kəndlilərinin yerli hökumətə qarşı etirazları ilə 

bağlı ―Kaspi‖ qəzetinin 26 avqust tarixli nömrəsində yazılırdı: ―av-

qustun 24-də Prişib kəndinin komissarı Bakı quberniya idarəsinə 

göndərdiyi teleqramda yazırdı ki, Prişib və Pravoslavnı kəndləri pu-
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lemyotlar və ordu dəstələri ilə əhatələnmişdir. Dünən Səbidaş sahəsi-

nin nümayəndələri Kazım Cangir Cangirovun, Sadiq Əlipirxanovun 

və Allahverdi Cəfərovun qubernatora göndərdiyi teleqrafda Prişib 

kəndində pulemyot və qoşunların cəmləşdiyi qeyd olunmuşdur. Bu 

baxımdan, kənd əhalisi təhlükədədir. Çörək tələb edən dinc mülki 

şəxslər edam edilməklə təhdid edilir. Ərazinin səlahiyyətli nümayən-

dələri İlyasov, Zarapin, Molla Məmmədəli və Maksimov həbs edil-

mişlər. Bu hadisələr əhalini narahat edir‖ [16, 1917, 26 avqust (8 

sentyabr) №191]. Teleqramda ərazidən qoşunların çıxardılması, həbs 

olunanların azad edilməsi xahiş edilmişdir. 

Lənkəran qəzasının Prişib və onun ətrafında baş verən hadisə-

lərin əsas səbəbi qəzanın Muğan hissəsində yerləşən rus kəndliləri-

nin mövcud yerli hakimiyyətin qayda-qanunlarına tabe olmaması idi. 

Bu baxımdan, ―Kaspi‖ qəzeti yazırdı ki, ―etibarlı mənbələrin verdiyi 

məlumata görə, Lənkəran qəzasında taxıl satın almaqla məşğul olan 

qəza ərzaq komitəsi Prişib əhalisi tərəfindən etirazla qarşılanmışdır. 

Bunun əsas səbəbi, ilkin olaraq əvvəllər Lənkəran Ərzaq Komitəsi 

və yerli idarəçilik qurumlarının güc yolu ilə əhalidən zorla taxılın 

alınmasına çalışması idi. ... Lakin Bakı Ərzaq Komitəsi özbaşınalı-

ğın qarşısını almaq və 25 mart tarixli qanunda nəzərdə tutulan nor-

malara uyğun olaraq, Prişib əhalisindən əlavə məhsulun göndərilmə-

si üçün həlledici tədbirlərin görülməsini əmr etmişdir‖ [16, 1917, 26 

avqust (8 sentyabr), № 191]. 

Lənkəran qəzasında yerləşən rus kəndlilərinin mövcud yerli 

idarəçiliyə qarşı itaətsizliyi ilə bağlı Mirəsgər xan Talışinski ―Kaspi‖ 

qəzetinin 29 avqust tarixli nömrəsində nəşr olunmuş məqaləsində ya-

zırdı ki, ―qəzada mürəkkəb vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün qəti təd-

birlər görülməlidir. Biz ümid edirik ki, quberniya hakimiyyət orqan-

ları buna (Səfidaş hadisələrinə) lazımı diqqət yetirəcək, gələcəkdə 

baş verə biləcək kədərli və dəhşətli hadisələrin qarşısını almaqdan 

ötrü lazımi tədbirlər görəcəkdir‖ [16, 1917, 29 avqust, № 193]. 

Məqalədə, Lənkəran qəzasının Prişib və onun ətrafında baş ve-

rən hadisələrin əsas səbəblərini göstərməyə çalışan Xan Talışinski 

yazırdı: ―Müvəqqəti hökumətin bütün növ taxıl məhsullarının dövlə-

tin sərəncamına keçməsi haqqında qərarı, ərzağın bir məntəqədə top-

lanmasını təmin etsə də, ərzaq idarəsinin bacarıqsızlığı nəticəsində 

Lənkəran şəhəri və kəndləri ərzaqsız qalmışlar. Qəza demək olar ki, 

çörək böhranı ərəfəsindədir. Şəhərdə hökumətin iyun ayından başla-
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yaraq taxılı satın almaq cəhdləri qəza ərzaq komissiyası tərəfindən 

tənəzzülə uğradı. Komissiyanın razılığı ilə yüz min, hətta milyon 

puddan çox taxıl İrana və digər qonşu ölkələrə satılmışdır. 

Böyük taxıl istehsalçıları – iri sahibkarlar tərəfindən dəstəklənən 

yerli ərzaq komitəsi, artıq taxılın yerli əhalinin yemək və əkin ehtiyac-

ları üçün kifayət qədər olmadığı qənaətindədir. Lakin buna baxmaya-

raq, regionda taxılın xaricə daşınması davam edir. Onların yerli höku-

mətin qərarına tabe olmaması böyük şübhə yaradır. Bütün bunlar, 

sonu yaxşı olmayan nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Hazırda qəzada 

buğdanın hər bir pudu 12 rubla satılır. Lakin qəzanın Muğan hissəsin-

dəki rus kəndliləri bu qiymətdən imtina edirlər. Bunun əsas səbəbi 

kəndlilərin məhsulun sabit qiymətlərlə satılmasının əleyhinə olması-

dır. Onlar daha çox taxılı azad satış qiyməti yolu ilə satmaq istəyirlər. 

Bu baxımdan, qəzada istehsal olunan taxılın çox hissəsi sər-

həddən kənara daşınır. Sərhəddə ixracın qarşısını almaq üçün heç bir 

tədbir görülmür. Rus əhalinin irəli sürdüyü azad satış ehtimallar baş 

verən qıtlığı bir qədər azaldacaqdır. Biz azad satış tərəfdarları deyi-

lik. Mövcud vəziyyətdən çıxmaq üçün başqa bir əlacımız yoxdur. ... 

Ümid edirik ki, əyalət rəhbərliyi bu məsələyə diqqət yetirəcək və qa-

çılmaz faciəli və dəhşətli hadisələrin qarşısını almaq üçün müvafiq 

tədbirlər görəcəkdir‖ [16, 1917, 29 avqust (11 senyabr) № 193]. 

Beləliklə, Xan Talışinskinin bütün bunların gələcəkdə baş verə 

biləcək faciənin başlanğıcı kimi quberniya idarəsi qarşısında vacib 

məsələ kimi çıxışının heç bir nəticəsi olmamışdır. Qəzada itaətsizlik 

hökm sürürdü. 

Qəzada ərzaq məsələsi ilə bağlı ―Kaspi‖ qəzetinin 2(15) sen-

tyabr 1917-ci il tarixli nömrəsində yazılırdı: ―Aldığımız məlumata 

görə, Ərzaq komitəsinintəklif etdiyi qiymətə baxmayaraq kəndlilər 

açıq şəkildə istaətsizlik göstərərək taxıl satmaq istəmirlər. Qəzada 

mövcud vəziyyəti nizama salmaq üçün Lənkəran ərzaq idarəsinin 

Bakıya göndərdiyi teleqrafda, əhalinin, açından əzab çəkməsinə bax-

mayaraq, qəzada əldə olunan taxıl İrana ixrac edilir. İranda rublun 

valyuta məzənnəsi 5 qəpiyə endiyindən İran tacirləri yerli əhalinin 

köməyi ilə bir pud taxılı 60 rubl alaraq gizli şəkildə ölkələrinə daşı-

yırlar. Onlar çox rahat bir şəkildə taxılın hər pudunu 60 ruba İran ta-

cirlərinə satmaqla, əsassız olaraq qəzada ehtiyaç içində yaşayan əha-

liyə satmaq istəmirlər. 

Lakin, rus kəndliləri ilkin olaraq Lənkəran qəza komitəsinin 

irəli sürdüyü təkliflərə razılığını bildirsələr də, iri mülkədarlar, ku-
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laklar buna imkan vermirlər. Onlar daha yüksək qiymət tələb etmək-

lə yanaşı hökümətin qərarına itaət etmək məcburiyyətində olmadığı-

nı bildirirlər. Belə bir ağır vəziyyətdə, Lənkəran qəza icra komitəsinə 

tabe olmaq istəməyən Prişib və onun ətrafındakı rus kəndləri, buraya 

ərzaq toplamaq üçün gəlmiş komissiya nümayəndələrini həbs etmiş-

dilər‖ [16, 1917, 2(15) sentyabr, № 196]. 

Lənkəra qəzasının Səbidaş nahiyəsində yaşayan rus kəndliləri 

yerli idarəçilik komitəsinə tabe olmaqdan imtina etməsi ilə bağlı pro-

fessor H.Əzimov öz əsərində yazırdı: ―... Rus şovinist millətçiləri əs-

gərlərlə əhali arasında düşmənçilik əhvalı-ruhiyyəsi yayır və qırğın 

törətməyə çalışırdılar. Əksinqilabi ünsürlər rus əsgərlərinin siyasi şü-

ur cəhətdən geridə qalmış hissəsini şəhər və kəndlərin azərbaycanlı 

zəhmətkeşlərə qarşı müxtəlif cinayətlərə sövq edirdilər. Aldadılmış 

əsgərlər şəhər və kəndlərdə axtarış aparmaq pərdəsi altında evə soxu-

laraq qarətkarlıqla məşğul olur, fəhlələri və zəhmətkeş kəndliləri dö-

yür, təhqir edir, hətta bəzən öldürürdülər‖ [7, s. 104]. 

Bu faktlar dövrü mənbələrdə də öz əksini tapmışdır. Belə ki, 

1917-ci il sentyabrın 23-də Prişibdə millətçi əsgərlər tərəfindən 14 

nəfər müsəlman məhkəməsiz cəzalandırılaraq vəhşicəsinə tikə-tikə 

parçalanmışdır. Baş vermiş hadisə ilə bağlı, Lənkəran icraiyyə komi-

təsinin sədri tərəfindən quberniya komissarına göndərdiyi teleqram-

da yazılırdı: ―Prişibdə əsgərlər tərəfindən 14 nəfər müsəlman məhkə-

məsiz cəzalandırılaraq vəhşicəsinə tikə-tikə parçalanmışdır. Bu ba-

xımdan, vəziyyət çox mürəkkəbdir. Yerli əhali hərbi inqilab məhkə-

məsinin ədalətli qərar qəbul edilməsini tələb edirlər. Xalqı sakitləş-

dirmək üçün, bu məhkəmənin yaradılması son dərəcə vacibdir. Xal-

qın tələblərini yerinə yetirməsək arzuolunmaz hadisələr baş verə bi-

lər. Bu barədə mahal komissarlığına, Bakı quberniya hərbi qərarga-

hına teleqram gödərilərək əhalini sakitləşdirmək məqsədilə tədbirlə-

rin görülməsi üçün müraciət edilmişdir. Müraciətə əsasən Xüsusi Za-

qafqaziya Komitəsi, Prişibdəki hadisələrlə əlaqədar olaraq qəza rəhbər-

liyinə əhalini sakitləşdirmək üçün tədbirlər görülməsi haqqında əmr ve-

rilmişdi. Bu baxımdan, işi araşdırmaq və günahkarları həbs etmək üçün 

Prişibə general Fidarovun başçılığı ilə iki nəfərdən ibarət hərbi nüma-

yəndəyə göndərilmişdir‖ [16, 1917, 1 (14) октября, № 219]. 

Mövcud problemi nizama salmaq məqsədilə Lənkəran qəza 

komissarlığına göndərilmiş teleqramda yazılırdı: ―Prişıbdə baş ver-

miş hadisələrlə əlaqədar əhalinin sakitliyinin təmin edilməsini sizdən 
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xahiş edirəm. Qəzaya göndərilmiş general Fidarov baş vermiş hadi-

səni araşdırmaqla, günahkarları cəzalandırmaq üçün hərbi-inqilabi 

məhkəmənin keçirilməsini təmin edəcəkdir‖ [16, 1917, 1 (14) ok-

tyabr, № 219]. 

Bakı qubernatorunun göndərdiyi təcili teleqramına cavab olaraq 

qəzadan göndərilmiş məktubda yazılırdı: ―...ərazidə asayış təmin et-

mək üçün çalışırıq. Lakin biz buna tam zəmanət verə bilmərik. Vəziy-

yəti son dərəcə gərgindir. İçəridə etirazlar hər dədiqə arta bilər. Onlar 

səbrlə inqilab məhkəməsini gözləyirlər. Əgər bu olmasa tufan qopa-

caq. Yalnız hakimiyyət orqanları cinayət törətmiş əsgərlərin həyatı 

üçün təminat verə bilər. Bu baxımdan, Kazaklar tərəfindən əsgərlərin 

təcili dəyişdirilməsi lazımdır‖ [16, 1917, 1 (14) oktyabr, № 219]. 

Məqalədə daha sonra yazılırdı ki, ―qəza komissarından son 

alınmış teleqrama görə Pramebel tayfası günahkarların cəzalandırıl-

ması üçün hakimiyyətə 10 gün vaxt vermişdir. Əgər lazımi cəza təd-

birləri görülməzsə kənd icması mövcud hökuməti qəti surətdə tanı-

mayacaqdır. Bu müddət oktyabr ayının 2-də bitir. Vəziyyət olduqca 

ağırdır. Təcili sərəncam verməyinizi xahiş edirəm. 2 oktyabrdan son-

ra baş verəcək hadisələrə görə məsuliyyət daşımıram‖ [16, 1917, 1 

(14) oktyabr, № 219].

Bu teleqrama cavab olaraq quberniya komissarı tərəfindən

göndərilmiş məlumatda yazılırdı: ―Xüsusi Zaqafqaziya komissarlığı 

tərəfindən hərbi-inqilabi məhkəmənin qurulmasını, hiddətlənmiş 

əhalini sakitləşdirmək üçün tədbirlər görmənizi xahiş edirik. Onları 

inandırın ki, ali hakimiyyətin düzgün sərəncamı əsasında, günahkar-

lara lazımlı cəza verəcəkdir‖ [16, 1917, 1 (14) oktyabr, № 219]. 

Göründüyü kimi, günahsız insanların ölümü, nə quberrniya, nə 

yerli qəza idarə orqanı, nə də Xüsusi Zaqafqaziya komissarlığını dü-

şündürürdü. Onlar yalnız mövcud hakimiyyətini qorumağa çalışırdı-

lar. Məqalədən də göründüyü kimi, yerli idarəçilik orqanları necə 

olursa-olsun, məhkəməsiz 14 nəfər dinc yerli sakini tikə-tikə doğra-

mış caniləri uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Bütün bunlar, qəzada möv-

cud vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirdi. 

Baş verən hadisələrlə bağlı sovet tarixşünaslığında münasibəti 

birmənalı olmamışdır. Sovet dövrü kansepsiyasına uyğun olaraq, 

professor H.Əzimov yazırdı: ―Əksinqilabı qüvvələrin dayağı olan 

yerli və mərkəzi burjua hakimiyyət orqanları, habelə sazişçi sovetlər 

qəzalarda baş verən milli münaqişələrə tam soyuqqanlıqla yanaşır, 
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özbaşınalıq və zorakılıqların qarşısını almaq üçün, demək olar ki, 

heç bir tədbir görmürdülər‖ [7, s. 104]. 

Beləliklə, siyasi qüvvələrin mübarizə meydanına çevrilmiş 

Lənkəran qəzası günü-gündən alovlanırdı. Çarizmin devirilməsi ilə 

azadlığa çıxdıqlarını düşünən yerli əhali böyük əzablara düçar ol-

muşdur. Belə bir ağır şəraitdə, siyasi qüvvələr qəzada mövcud haki-

miyyəti ələ almaq üçün geniş təbliğat işi aparırdılar. 

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, qəzada hakimiyyəti ələ keçir-

məyə çalışan sovetlər yerli müvəqqəti idarəçilik orqanında, əsasəndə 

ərzaq idarəsində təmsil olunmasından istifadə edərək regionda ərzaq 

xaosu yaratmışdılar.Bu baxımdan, yerli idarəçilik orqanları qəzada 

iqtisadi böhranını aradan qaldırmaq üçün ərazaq idarəsini yenidən 

təşkil etdilər. ―Kaspi‖ qəzeti Lənkəran qəzasında ərzaq idarəsinin ye-

nidən təşkili haqqında məlumat verərək yazırdı ki, ―Lənkəran qəza-

sında ərzaq idarəsinə keçirilən yeni seçkinin nəticələrinə görə Əsgər 

xan Talışinski sədr, Boqoyavlensky müavini seçilmişdi. Şuranın üzv-

ləri və işçi heyəti isə hərbi deputatlar sovetinin nümayəndələri idilər‖ 

[16, 1917, 29 oktyabr (11 noyabr) № 243]. 

Lakin buna baxmayaraq, siyasi qüvvələrin hakimiyyət uğrunda 

mübarizəsi nəticəsində, bir tərəfdən ərzaq qıtlığından hiddətlənmiş 

əhalinin, digər tərəfdən isə daha sərbəst alver etmək istəyən möhtə-

kirlərin təzyiqi nəticəsində 1917-ci il noyabrın 27-də Lənkəran qəza 

ərzaq komitəsi yenidən buraxıldı. Məsələ ilə bağlı ―Kaspi‖ qəzeti ya-

zırdı: ―Lənkəran Ərzaq Komitəsi işçiləri ittifaqının rəyasət heyəti 

Bakı şəhər ərzaq idarəsinə göndərdiyi teleqrafda kütlələrin təzyiqi al-

tında möhtəkirlər tərəfindən Lənkəran ərzaq komitəsini ləğv edilməsi 

haqqında qərar qəbul edilmişdir‖[16, 1917, 28 noyabr, № 260]. Belə-

liklə, Lənkəran qəzasında dərin siyasi və ərzaq böhran getdikcə də-

rinləşirdi. Qəzada mövcud vəziyyətlə bağlı Lənkəran qəza icraiyyə 

komitəsinin Bakı ictimai təşkilatlar icraiyyə komitəsinə göndərdiyi 

teleqramda yazılırdı: ―taxıl məhsulu yoxluğundan Lənkəranda və 

onun ətrafında aclıq hökm sürür. Acından ölmə halları getdikcə artır. 

Aclıq nəticəsində itaətsizliklər artmaqdadır. Bunun da qarşısını al-

mağa qüvvəmiz çatmaz. Xahiş edirəm təcili olaraq Bakıdan çörək 

yardımı edilməsi haqqında sərəncam verəsiniz‖ [16, 1917, 20 ok-

tyabr (2 noyabr), № 235]. 

Tədqiq olunan dövrdə qəzada baş verən anarxiya və xaos, silahlı 

üsyanları daha da alovlandırdı. Bakı quberniya komissarı P.F.İlyuşki-
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nin Tiflis daxili işlər komissarı A.İ.Çxenkeliyə göndərdiyi teleqramda 

yazılırdı: ―Lənkərandan göndərilən məlumatlara əsasən, perembellilər 

ilə qəzada yerləşən 4-cü alayını ikici bölməsi arasında silahlı toqquş-

ma baş vermişdir. Toqquşmanın əsas səbəbi məlum deyil. Hətta qəza 

komissarlığında da bu baradə heç bir məlumat yoxdur. Lənkəran yerli 

idarə orqanları iğtişaşların qarşısını almaq üçün heç bir qüvvəsi yox-

dur. Bu itaətsizliyin qarşısını almaq üçün təcili olaraq böyük qüvvə la-

zımdır. Vəziyyət ağırdır. Dünən Biləsuvardan gələn bir teleqram da 

əsgərlərin kəndlərə hücum etdiyini yazılır. Müsəlmanlarla əsgərlər 

arasında atışma davam edir‖ [16, 1917, 25 noyabr, № 258]. 

Bütün bunlara yanaşı, qəzada ərzaq böhranı daha da kəskinləş-

mişdir. Ən ağır vəziyyət ərzaq məhsullarında idi. Arpanın bir pudu 

40 rubla çatmışdır. ―Kaspi‖ qəzetinin yazdığına görə ―qəzada hətta 

bu qiymətə də arpa əldə etmək mümkün deyildi‖ [16, 1917, 24 no-

yabr, № 257]. 

Lənkəran qəzasında ərzaq böhranını aradan qaldırmaq məqsə-

dilə Ərzaq Komitəsinin yenidən təşkil etmək üçün, 1917-ci ilin no-

yabr ayının sonunda bütün ictimai təşkilatlarının nümayəndələrinin 

toplantısı keçirilmişdir. İclasda qəbul edilmiş qərarda bildirilirdi ki, 

―Bakı quberniyası ərzaq idarəsinin nümayəndəsi Kalandadzenin kö-

məkliyi ilə Lənkəran Ərzaq Komitəsi yenidən təşkil edilsin. Demok-

ratik təşkilatların nümayəndələrin iştirakı ilə yaradılacaq komitə iqti-

sadi cəhətdən düzgün idarə edilməlidir. Bu məqsədlə, şəhərdə ərzaq 

məsələsinə tezliklə demokratik əsasda seçilən şəhər özünüidarə siste-

minin nəzarətinə keçirilsin‖ [16, 1917, 3(16) dekabr, № 265]. Məqa-

lədə daha sonra yazırdı: ―Lənkəranın çörəyə kəskin ehtiyac vardır. 

Zəngin ərzaq ehtiyatına malik Lənkəran qəzasıəldə etdiyi məhsulu 

yüksək qiymətə İran tacirlərinə satmaqdadır. Bu baxımdan, İrana 

taxıl satdığı üçün Bakı quberniya idarəsi əyalətin ərzaq anbarı hesab 

olunan Lənkərana çörək göndərməkdən imtina etmişdir [16, 1917, 

3(16) dekabr, № 265].Lakin Bakı quberniya komissarlığının Lənkə-

rana göndərilən ərzaq məsullarında olan kəskin azalmalar qəza ko-

mitəsinin ciddi etirazına səbəb olmuşdur. Bu barədə ―Kaspi‖ qəzeti 

yazırdı: ―quberniya ərzaq komitəsi qəza ərzaq komitəsinə göndərilən 

şəkər tozunun paylanılması və şəkərim miqdarı haqqında teleqram 

əsasən, Lənkəran şəhərdə hər nəfərə 1 girvənkənin (1 girvənkə 400 

q-a bərabərdir – B.B.Kərimov) dördə bir hissəsiverildiyi halda, digər

şəhərlərə isə ikidə bir girvənkə verilir. Lənkəran qəza nümayəndələri

quberniya idarəsindən xahiş edir ki, Lənkəran komitəsinin sifarişi ilə
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verilən bütün məhsullar şəhər və rayon arasında bərabər paylanılsın‖ 

[16, 1917, 8(21) dekabr, № 268].Lənkəran qəzasında mövcud vəziy-

yəti nizama salmaq məsdədilə, noyabrın 25-də qəza icraiyə komitəsi-

nə seçkilər keçirilmişdi. Qəzada keçirilən seçkilərlə bağlı ―Kaspi‖ 

qəzeti yazırdı:, ―Komitənin bütün üzvlərinin iştirakı ilə, düzgün, de-

mokratik prinsiplər əsasında, gizli səsvermə yolu ilə keçrilmiş seçki-

lərin nəticələrinə görə M.Ə.Talışxanov sədr, A.N.Petrov və Y.Meh-

mandarovun sədr müavinləri və Musa bəy Nurullabəyov komitənin 

katibi seçilmişlər [16, 1917, 8(21) dekabr, № 268]. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Lənkəran qəzasında asayişin 

təmin edilməsi istiqamətində bu və ya digər şəkildə görülən işlərin 

heç bir nəticəsi olmamışdır. 1917-ci ilin oktyabr (noyabr) ayında Ru-

siyada sovetlərin hakimiyyətə gəlməsində sonra bütün imperiya əra-

zisində olduğu kimi, Lənkəran qəzasında onsuz da gərgin olan siyasi 

vəziyyət daha da mürəkkəbləşdi. Qəzadakı milli qüvvələr ərazidə 

asayişi təmin etmək üçün var qüvvəsilə hərəkətə başladılar. Yenicə 

təşkil edilmiş Müsəlman milli komitəsi asayişin təmin edilməsi üçün 

bir sıra tədbirlər həyata keçirdi. Bu məqsədlə qəzadakı Milli Komitə-

lər vətənpərər qüvvələri öz ətrafında birləşdirərək, yerlərdə möhkəm-

lənmək məqsədlə 1917-ci ilin axırlarında ―Dikaya diviziya‖ adlandı-

rılan Tatar süvari alayının Lənkərana gəlməsinə nail oldular. Beləlik-

lə, milli qüvvələrin səyi nəticəsində qəzada göndərilən ilk milli dəs-

tələrdən biri olan ―Tatar süvari alayı‖nın köməyi ilə yerli əhalidən 

ibarət milli alayın yaradılmasına başlandı. 

Beləliklə, ölkə ərazisində qayda-qanun yaratmaq məqsədilə mil-

li ordu hissələrinin təşkili üçün müəyyən qədər zəruri əşyalar topla-

ması istiqamətində də, bütün Azərbaycan ərazisində olduğu kimi Lən-

kəran qəzasında da xüsusi işlər görülmüşdür. Qəzada olan Müsəlman 

ictimai təşkilatlarının fəalları, imkan daxilində, müəyyən miqdarda 

silah, sursat əldə edilməsi istiqamətində də böyük işlər görmüşlər. 

Bununla yanaşı, Zaqafqaziya Komissarlığı milli şuraları silah, 

sursat və təchizat problemini lazımınca həll etmək üçün ―Cəbhənin 

silahları Zaqafqaziyada saxlanılmalıdır‖ şüarı ilə, ləğv olunan Rusiya 

hərbi hissələri əmlakının Cənubi Qafqazda saxlanılması haqqında 

göstəriş vermişdir. 

Beləliklə, Zaqafqaziya Komissarlığının razılığı ilə, Qafqaz 

cəbhəsinin ləğv olunmuş diviziyalarının tərkibinə daxil olan hissələr 

də bölgəni tərk etdikcə öz əmlakını, yenicə yaradılmaqda olan yerli 
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hissələrinə təhvil verməli idilər. Lakin qəzada bolşeviklərin və rus 

millətçilərinin təsiri altında olan hərbi hissələr silah və əmlakını kö-

nüllü surətdə təhvil vermək istəmirdilər. Bütün bunlara baxımdan, 

Lənkəranda formalaşmaqda olan milli hərbi dəstələr qəzasında möh-

kəmlənmək üçün, 1918-ci ilin yanvarında Müsəlman Şurasının fəal-

ları ilə birlikdə qəza bolşeviklərinin təsiri altında olan 4-cü və 7-ci 

sərhəd alaylarını tərk-silah etdilər [5, s.235-236]. 

Qəzada olan ―Tatar süvari alayı‖ ilə bağlı Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin parlament üzvü Mirzə Səlim Axundzadə öz xatirə-

lərində yazırdı: ―1918-ci il fevralın 8-də Badkubədən teleqram gəldi 

ki, dikaya diviziyanı Lənkəranda qəbul edin. Bu xüsusda təcəmmü 

ilə Musavatın yoldaşlarını götürüb dərya kənarına gedərək, sərkərdə-

ləri qəbul edərək onları Hacı Mirzə Hadi Zeynalovun dərya kənarın-

dakı imarətində yerləşdirdik‖ [3, s.76]. 

Qəzada Milli alayın silahla təmin etmək məqsədilə, Sultan bəy 

Qulubəyov, Aslan Talışinski və baron Osten-Sakenin başçılığı ilə 

1918-ci ilin yanvarında İrandan Rusiyaya qayıdan ―Milyutin‖ gəmi-

sində əsgərlərin yerli qüvvələr tərəfindən tərksilah edilmişdi. Bu hadi-

sələrlə bağlı, ―Açıq söz‖ qəzeti yazdı: ―1918-ci il yanvarın 19-da İran-

dan qayıdan Rus əsgərləri və çoxlu silahı Bakıya aparmaq istəyən 

―Qafqaz-Merkuri‖ şirkətinin Lənkəran limanında dayanan ―Milyutin‖ 

gəmisi qəza komissarı Sultan bəy Qulubəyovun tapşırığı ilə Prişibdən 

çağırılmış Kərim bəy Şahtaxtinskinin başçılıq etdiyi Şahsevər dəstələ-

ri tərəfindən tərk-silah olundu [1, 1918, 23 yanvar, № 662]. Bakıdakı 

bolşevik-erməni dəstələrinə silah daşıyan ―Milyutin‖ gəmisinin tərk-

silah edilməsi nəticəsində 6 pulemyot, 3 min tüfəng, 85 min patron, 10 

yeşik bomba alındı. Yanvarın 15-də isə milli silahlı qüvvələrlə Şahse-

vən süvariləri Astara sovetinin 60 nəfərlik milis dəstəsini tərksilah 

edərək, əmlakını əlindən aldılar
 
[1, 1918, 28 yanvar, № 666]. 

Bundan təşvişə düşən Bakı sovetinin rəhbəri Şaumyanbütün 

Azərbaycan ərazisində olduğu kimi, Lənkəran qəzasında olan silah-

sız müəslman əhaliyə qarşı qırğına başladı. Onların əsas məqsədi qə-

zada olan milli dəstələri tərsilah etmək idi. Bakı sovetinin bolşevik-

erməni silahlı dəstələri 1918-ci il mart ayının ortalarında Hacıqabul-

dan Salyandan keçərək quru və dəniz yolu ilə Lənkərana göndəril-

mişdi. Lakin yolboyu bolşevik-erməni dəstələri azğınlıq etməyə, qə-

zanın müsəlman kəndlərini talayıb, dağıtmağa başladılar. Bu qırğın 

nəticəsində qəzada onlarca ev talan olunmuş və yandırılmış, müqavi-
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mət göstərənlər bolşevik-erməni dəstələri tərəfindən amansızlıqla 

qətlə yetirilmişdi. 

Bakı sovetinə məxsus bolşevik-erməni silahlı qüvvələri aparan 

―Aleksandr Jander‖ gəmisi 1918-ci il martın 30-da (aprelin 17-də) 

Lənkərana çatdı. Qəzada üstünlüyüələ alan bolşevik-erməni qüvələri 

Lənkəran şəhəri istiqamətində hərəkətə başladılar. Onlar yol boyu 

bütün kəndləri yandıraraq Lənkəran şəhəriə yaxınlaşdılar. Lənkəranı 

ələ keçirən bolşevik-erməni dəstələri,şəhər qarnizonunun rəhbəri Os-

ten-Sakenlə birlikdə milli diviziyanın bir neçə zabiti həbs edərək, 

çoxlu qənimət ələ keçirdilər. 

Təqribən 5 ay davam edən bu qırğının nəticəsində qəzada 40-a 

yaxın kənd yandırıldı, yüzlərlə günahsız kişilər, qadınlar və uşaqlar 

qətlə edildi. 1918-ci ilin may ayına qədər ermənidəstəsinə rəhbərlik 

edən Akopyan Lənkəranda Talış xanının evini özlərinə qərargah seç-

mişdir (8, s. 282-288). 

Rusiyanın mühacir ağqıvardiyaçı generalı V.A.Dobrınin öz xa-

tirələrində, Lənkəran qəzasına gələn ―Qırmızı ordu hissələrinin əsa-

sən erməni qaçqınlarından, fərarilərdən və başqa evsiz və yurdsuz 

şəxslərdən ibarət olduğunu yazaraq bildirirdi ki, onlar ―Lənkəran iş-

ğal edildikdən sonra qəzada hərbi vəziyyətdə elan edərək, Bakıdakı 

hərbi komissarlığ göstərişi ilə bütün Muğana komissar olaraq, əxlaq-

sız erməni Saratikov təyin edilmişdilər‖ [13, s.74]. 

Lənkəranda sovetlərin özbaşnalığından bəhs edən V.A.Dobrı-

nin daha sonra yazdı: Lənkəran şəhəri işğal edildikdən sonra ―Bakı 

sovetinin qəzada yaratdığı bolşevik rejimi burada geniş terrora, qa-

rətlərə başlamışdır. Onlar burjua kapitalıstlərin əmlaklarını müsadirə 

etmək şüarı altında bütün bankları, kasaları və lombardları təcili ola-

raq taladılar. Bütün mağazalar və anbarlar soyuldu, malları talan 

edildi. Bazarlar bağlandı. ... onlar terrorizmini legitimləşdirmək və 

ona haqq qazandırmaq üçün edamlara və qırğınlara başladılar. Bu 

sərxoş, əyyaş, fərarilər, ... silahlanmış qətllər, ... qansız qəhrəmanlar 

şəhərdə imkanlı şəxslərin bütün əmlaklarını, mənzilləri, dükanları ta-

lan etdilər... Talanmış qiymətli əşyalar, xalçalar, mebel, zərgərlik 

məmulatlarını dərhal ucuz qiymətə içkiyə dəyişdirərək sərxoş olduq-

dan sonra yenidən qarətlərə başlayırdılar‖ [13, s.74]. 

Göründüyü kimi, böyük təcavüzə, qırğınlara məruz qalımış qə-

zanın yerli silahsız müsəlman əhalisinin vəziyyəti o qədər ağır ol-

muşdur ki, hətta millətçi, ağqvardıyaçı çar ordusunun zabiti bunu 
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ürək ağrısı ilə qeyd etmişdir. Bütün bunlar qəzanın yerli əhalisinin 

necə bir qırğınla üz-üzə qaldığın göstəricisi idi. 

Müəllif daha sonra yazırdı ki, ―qəzada qırmızı orduya birləşmiş 

Qriqorev kəndinin silahlı dəstələri bizə inanmış silahsız tatarları ədəb-

sizcəsinə qarət edir, mal-qaraları əlindən alınır, atları, arabaları və hət-

ta ev əşyalarlarını talayırdılar. Onlar tatarları öz əlləri ilə əkdiyi sahə-

lərinin yandırılmasına məcbur edirdilər. Utanmadan onların qadınları-

nı təcavüz edirdilər, silahsız sakinləri məhkəməsiz öldürürdülər. 

.....Vahimə içərisində olan tatarlar hər şeyi buraxıb ailələri və 

uşaqları ilə öz torpaqlarından qaçdılar. Onların ürəyində, əbədi ola-

raq Rusiyaya qarşı böyük nifrət yaranmışdır‖ [13, s. 78]. 

Bu ürək dağlayan hadisələrin görünən tərəfi idi. Görünmüyən 

tərəfini isə sözlə tərənnüm etmək bəlkədə mümkün deyil. Qəzada 

baş vermiş hadisələrin sonrakı gedişi də ürək açan olmamışdı. Belə-

liklə, Lənkəran qəzası uzun bir müddət ərzində, 1919-cu ilin avqust 

ayına kimi bolşeviklərin və onların əsas qüvvəsi olan erməni quldur 

dəstələrinin qarətlərinə, qırğınlarına məruz qalmışdır. 

İki ilə yaxın bir müddət ərzində Lənkəran qəzasında davam 

edən bu mübarizə nəticəsində Azərbaycanın cənub bölgəsində ölkə-

nin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi üçün Azərbaycan Xalq Cüm-

huriyyəti ordu hissələri 1919-cu ilin avqustunda həyata keçirdiyi hər-

bi əməliyyat zamanı, əvvəllər bolşevik-erməni, sonra isə ağ qvardi-

yaçı qüvvələrin nəzarətində olan Lənkəran qəzası düşmən qüvvələ-

rindən təmizləndi. Beləliklə, qəzanın yerli əhali illərdi gözlədiyi 

azadlığa qovuşdu. 

Dövrü mətbuatda bu səhnəni böyük ruh yüksəkliyi ilə əks etdi-

rən müəllif yazırdı: ―Son günlər Azərbaycan ordusunun göstərdiyi 

rəşadətlər və qəhrəmancasına mübarizələri vəsfə gəlməz qorxusuz 

hücumları düşməni vəhşət və iztiraba salaraq böyük müzakirələrdən 

sonra təslim olmağa məcbur etdilər. Muğan ordusu düşənbə günü şə-

həri boşaldıb məyus halda geri çəkildilər. Ertəsi gün Azərbaycan or-

dusunun istiqbalına hazırlaşan əhali kişi-qadın, böyük-kiçik hamı əl-

lərində gül dəstələri tutaraq ordunu qarşılamaq üçün sevinclə Böyük 

Bazar tərəfə axın-axın gedirdilər. Yolda ana-oğul, qohum-qardaş cə-

hənnəmdən xilas olmuş günahkarla kimi bir-birilə görüşüb şadlanır-

dılar. Sanki illərdir qaranlıqda qalıb indi aydınlığa çıxmışdılar...[8]. 

Beləliklə, qəhrəman Azərbaycan mili ordusunun köməyi ilə, 

iki ilə yaxın bir müddət ərzində düşmənin siyası qüvvələrinin təqib-

lərinə, təziqlərinə və qırğınlarına məruz qalan Lənkəran qəzası ən 
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nəhayət 1919-cu ilin avqustuna böyük mübarizə nəticəsində düşmən 

qüvvələrindən təmizləndi. Qırğınlara, özbaşnalığa son quyuldu, qəza 

əhalisi istiqlal günəşinin təsiri altındahüriyyətə qovuşdular. 
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Abstract:  Azerbaijan  was  periodically  subjected  to  military 

aggression by Armenians in the 1918-1920s, the purpose of which 

was  the  illicit appropriation of  historical  Azerbaijani  lands.  The 

article provides  information  on  the  political  and  legal  assessment  

of  the occupation policy of Armenians during this period. The work 

reflects  information on the chauvinist, anti-Azerbaijan policy of 

Armenians, their occupation and criminal activities. 

Keywords: Azerbaijani Democratic Republic, Armenian 

occupation policy, genocide, separatism, nationalism, independence, 

territorial integrity. 

 

Как и для каждого народа, так и для азербайджанцев одной 

из главных целей является сохранение суверенитета и независи-

мости страны. Однако на протяжении свыше 200 лет исторические 

территории Азербайджана подвергались чудовищным преступле-

ниям со стороны армянских националистов. В ХХ веке при непо-

средственном участии армянских силовых бандформирований 

наш народ четырежды подвергся этической чистке и геноциду 

(1905-1907 гг., 1918-1920гг., 1948-1953гг., 1988-1993гг.) 

Отметим, что политика геноцида, проводимая армянскими 

националистами в отношении азербайджанцев, берет свое нача-

ло с XVIII века, когда царская Россия использовала армян как 

средство достижения своих целей относительно расширения 

границ в сторону Южного Кавказа, пообещав им помочь в воп-

росе создания армянского государства в регионе. Воспользовав-

шись поддержкой русских, армяне периодически чинили чудо-

вищные преступления в отношении азербайджанцев. 

В период Азербайджанской Демократической Республики 

(1918-1920 гг.) армяне периодически проводили политику гено-

цида в отношении азербайджанского народа, целью которых 

было присвоение исторических азербайджанских земель. 

Сегодня одной из актуальных проблем является раскрытие 

исторической правды о трагических событиях в 1918-1920 годах 

по материалам документов, которые пролежали долгие годы в 

архивах как секретные материалы. В последние два века из-за 

исторических условий невозможно было дать объективную 

оценку событиям и многочисленным трагедиям, которые прои-

зошли с нашим народом. Однако история помнит все трагиче-
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ские события, происходившие в Азербайджане, начиная с нача-

ла XIX века, которые сопровождались массовым истреблением 

народа и незаконной оккупацией азербайджанских земель. Толь-

ко после обретения независимости Азербайджану удалось дать 

политико-правовую оценку преступлениям и геноциду, которые 

были совершены по отношению к азербайджанскому народу. 

Сегодня, когда всплывают засекреченные факты и поднима-

ются закрытые ранее темы, становится возможным воссоздать 

подлинную картину исторического прошлого азербайджанского 

народа и дать объективную оценку искаженным ранее событиям. 

За последние годы Азербайджанское государство провело 

большую работу по доведению до международной обществен-

ности правды о геноциде и этнических чистках в отношении 

азербайджанского населения. Отметим, что на протяжении всей 

истории геноцид против азербайджанцев осуществлялся армя-

нами при поддержке стран, заинтересованных в этом вопросе. 

По инициативе общенационально лидера Азербайджана 

Гейдара Алиева было начато исследование и донесение до меж-

дународной общественности трагических реалий азербайджан-

ской истории. 

26 марта 1998 года подписание общенациональным лиде-

ром Гейдаром Алиевым Указа «О геноциде азербайджанцев» 

стало всесторонней и объективной политико-правовой оценкой 

преступной деятельности армянских сепаратистов. В указе было 

впервые отмечено, что лишь обретение Азербайджаном незави-

симости позволило «воссоздать объективную картину историче-

ского прошлого» азербайджанского народа. Одной из страниц 

истории, долгие годы скрывавшихся, является, согласно тексту 

указа, факт «неоднократного геноцида» по отношению к азер-

байджанскому народу, не получивший «должной политико-пра-

вовой оценки»[1]. 

Общенациональный лидер Гейдар Алиев в Указе подробно 

раскрыл события марта 1918 года, оценил кровавые деяния ар-

мянских дашнаков по отношению к азербайджанскому народу 

как самую большую трагедию. Этот Указ разоблачил настоящее 

лицо армян и стал ценным документом, который сыграет боль-

шую роль в сфере восстановления и сохранения национальной 

памяти нынешнего и будущего поколения Азербайджана. Впер-

вые в истории Азербайджана указом общенационального лиде-
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ра Г.Алиева раскрывается армянский характер через язык исто-

рических фактов, а также рассматриваются исторические корни 

армянской агрессии против нашего народа, раскрывается сущ-

ность терроризма и геноцида, которые поэтапно проводились по 

отношению к азербайджанскому народу, дается подробная ин-

формация о том, с какой исторической несправедливостью стал-

кивался наш народ на протяжении своей истории, уделяется 

особое внимание политическим и современным аспектам исто-

рии трагедий, с которыми столкнулись наши соотечественники. 

Указ также раскрывает истины, которые хранились в тайне в те-

чение многих лет, и обновляет кровавую память наших граждан. 

Известно, что азербайджанский народ в советский период не был 

в курсе этих фактов, в результате вымышленных идеологических 

зарисовок и искусственных информаций наша память долгое 

время была ориентирована в ложное направление. Кроме этого, 

над кладбищами наших соотечественников, ставшими жертвами 

геноцидов, были возведены парки. С этой точки зрения Указ, 

подписанный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, 

является историческим документом, раскрывающим политику 

200-летней оккупации и геноцида, который также важен с точки 

зрения отношения нашего народа к своим национально-духов-

ным ценностям, историческим корням, земле и родине [5]. 

Каждый год 31 марта в Азербайджане отмечается как День 

геноцида азербайджанцев. Он был учрежден 26 марта 1998 года 

указом Президента Азербайджанской Республики Гейдаром 

Алиевым, этот день является проявлением народной памяти о 

трагических событиях в истории азербайджанского народа. 

Благодаря исследованиям, проведенным после обретения 

независимости, Азербайджанским государством было собрано 

множество фактов и документов, к примеру, в Губе было обна-

ружено место массового захоронения, которое является резуль-

татом геноцида против азербайджанского народа, проводимого 

армянами в Губинском уезде в апреле-мае 1918 года, в результа-

те которого полностью были уничтожены 167 сел.18 сентября 

2013 года по решению Кабинета Министров Азербайджанской 

Республики состоялось открытие Мемориального комплекса Гу-

бинского геноцида, а Президентом Азербайджанской Республи-
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ки Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение «О 100 

летии геноцида азербайджанцев 1918 года». 

Другим вопросом, который является очень актуальным 

для ученых и историков, занимающихся исследованием истории 

Азербайджанской Демократической Республики, является воп-

рос передачи Еревана Армении со стороны руководства АДР в 

1918 году. Историки и политические деятели Азербайджана по-

разному оценивают и рассматривают этот факт. Затронув эту 

тему, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, 

выступая на Форуме лидеров 38-ой сессии Генеральной конфе-

ренции ЮНЕСКО, отметил: «В 1918 году, после падения Рос-

сийской империи, была создана первая Азербайджанская Рес-

публика. Одним из первых решений, принятых этой республи-

кой было передача Еревана из состава Азербайджана Армении. 

Нынешняя столица Армении - это наш исторический город Ире-

ван, 80 % населения которого в начале ХХ века составляли азер-

байджанцы» [2]. 

Сотрудник Института Истории Азербайджанской Нацио-

нальной Академии Наук профессор Джаби Бахрамов относи-

тельно этого вопроса считает, что решение руководства Азер-

байджанской Демократической Республики о передаче Еревана 

Армении является неправильным, и Азербайджанская Респуб-

лика должна отменить ее. По его мнению, это вполне возможно, 

так как, во-первых, в международном праве есть право легитим-

ности и наследования. Азербайджанская Республика, в свою 

очередь, является преемником Азербайджанской Демократиче-

ской Республики, существовавшей в 1918-1920-х годах, и это 

дает ей право отменить решение руководства АДР. Это одна из 

сторон историко-правового аспекта. Во-вторых, Национальный 

Совет не провел референдум и не узнал мнения населения отно-

сительно передачи Еревана Армении. Решение Национального 

совета от 29 мая 1918 года является юридически незаконным. В-

третьих, Армения, которой правительство АДР сделала такой 

важный исторический уступок, периодически совершало против 

него геноцид. Преступление в форме геноцида предполагает 

компенсацию. Исходя из этого права на компенсацию и совер-

шенного против нас преступления, мы можем поставить вопрос 

о возвращении этих земель перед международным сообще-

ством. Джаби Бахрамов считает, что в мае 1918 года армяне, 
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чтобы объявить свою независимость, ждали решения азербай-

джанской стороны о передаче Еревана им. И только 30 мая они 

объявили о своей независимости. Однако сообщается, что армя-

не объявили о своей независимости 28 мая, что является фаль-

сифицированной информацией. Их Национальный Совет 

объявил о своей независимости после соответствующего 

решения Национального совета Азербайджана от 29 мая 1918 

года о передаче Еревана Армении [4]. 

Американский ученый, профессор Майкл. А.Рейнолдс, по-

сетивший в 2018 году Азербайджан, в одном из своих интервью 

по поводу передачи Еревана Армении высказался следующим 

образом: «Ереван был передан Азербайджаном Армении в пе-

риод объявления государства. Я оцениваю этот факт, как гуман-

ный шаг, так как руководство Азербайджана сделало большой 

уступок Армении. Они помогли армянам создать государство и 

такой поступок должен высоко оцениваться. Если посмотреть 

на документы тех времен, можно увидеть, что Энвер Паша был 

против этого поступка и считал, что передача азербайджанских 

земель Армении, чтобы они смогли создать государство, явля-

ется большой ошибкой, так как англичане будут использовать 

армян против Анатолии. Территориальные претензии армян к 

Анатолии могут стать для нас катастрофой. Несмотря ни на что, 

Азербайджанская Демократическая Республика все же приняло 

это решение. Передача Еревана Армении должна быть освещена 

во всем мире. Армяне должны знать и помнить, что азербайджан-

цы всегда шли им на уступки [6]. 

Сегодня действия Армении на Южном Кавказе напомина-

ют политику армян здесь после падения царской России в нача-

ле XX века. Армения является основным источником неста-

бильности в регионе Южного Кавказа. Используя военно-поли-

тический союз с Российской Федерацией, Армения смогла избе-

жать ответственности за длительную оккупационную политику, 

но нынешняя геополитическая ситуация в регионе, борьба с тер-

роризмом и экстремизмом как приоритет для всего человечества 

уменьшили ее позиции в регионе. 

Агрессивная националистическая политика, проводимая 

армянами на рубеже ХХ века, доказывает, что они пытаются 

осуществить свои мечты с помощью своих идей и принципов 
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против тюркского мира и в буквальном смысле слова террори-

зируют наш народ. Армяне, начавшую политику геноцида в на-

чале 20 века, продолжили ее и в конце века. 

Одной из самых трагических страниц нашей истории явля-

ется Ходжалинский геноцид, который был совершен армянами 

в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, ужасы которого навсегда 

запечатлелись в нашей памяти. Ходжалинский геноцид, совер-

шенный перед глазами мирового сообщества, является черным 

пятном, запечатленным на совести всего человечества, это са-

мая большая трагедия, совершенная против человечества, по ве-

личине и масштабам ее можно приравнять к событиям, которые 

произошли против мирного населения в чешской деревне Лиди-

це, белорусской деревне Хатынь, боснийском городе Сребрени-

це. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

каждый раз в своей речи отмечает, что информация о трагедиях 

в Карабахе, Ходжалы должны доводиться до внимания между-

народной общественности посредством международных органи-

заций и использованием средств агитации, должны создаваться 

электронные ресурсы, фильмы и книги на эту тему. Отметим, 

что в этом направлении было сделано немало работы: были на-

писаны книги на разных языках, созданы сайты и электронные 

ресурсы, сняты фильмы, проведены международные конферен-

ции, форумы, семинары в различных странах мира, но этого не-

достаточно, так как масштаб этой трагедии бесконечен и всегда 

останется в памяти людей. Следует отметить особую роль Фон-

да Гейдара Алиева, который сделал непомерную работу в нап-

равлении доведения до международной общественности исто-

рической правды о Ходжалинском геноциде и других преступ-

лениях, совершенных армянами против азербайджанского наро-

да. По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева 

Лейлы Алиевой с 2008 года была начата международная кампания 

«Справедливость к Ходжалы», в рамках которой были предприня-

ты очень серьезные шаги: проведены официальные мероприятия в 

разных странах, распространены издания на эту тему, организова-

ны выставки, собраны подписи для петиций, адресованным раз-

личным международным организациям и их парламентам. 

В результате проделанной работы со стороны государства, 

общественных организаций, диаспор, патриотических граждан 

нашей страны, преступные деяния армян в отношении азербай-
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джанского народа широко известны мировой общественности, а 

также приняты ею, увеличивается поддержка справедливому 

требованию азербайджанского народа. Сегодня геноцид в Ход-

жалы признали 16 стран мира, 24 штата США, кроме того, Ор-

ганизация исламского сотрудничества прияла 13 резолюций и 

коммюнике по данному вопросу. Среди стран, признавших факт 

геноцида в Ходжалы, можно отметить Мексику, Пакистан, Че-

хию, Перу, Боснию и Герцеговину, Словению, Панаму, Судан, 

Индонезию, Парагвай и другие. Признание геноцида в Ходжалы 

вышеуказанными субъектами международного сообщества соз-

дает основу для представления перед международным судом лиц, 

совершивших самое тяжкое преступление против человечества. 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в 

обращении к народу в связи с 20-ой годовщиной Ходжалинско-

го геноцида следующим образом объяснил цель совершенного 

акта геноцида: «Несмотря на то, что целью врага в совершении 

Ходжалинского геноцида было ослабление азербайджанского 

народа, препятствование борьбе за суверенитет и территориаль-

ную целостность, а также оккупация наших земель, однако эта 

трагедия сделала наш народ еще более стойким, мобилизовала 

наших героических граждан на решительную и организованную 

борьбу во имя родины и национальной государственности» [3]. 

Сегодня Азербайджан является одним из главных акторов 

системы международных отношений. В настоящее время азер-

байджанская армия коренным образом отличается от армии, ко-

торая была 25 лет назад, она оснащена всеми необходимыми во-

енными средствами. Бюджет азербайджанской армии больше 

бюджета самой Армении. С точки зрения источников энергии 

Армения является очень бедной страной, и, несмотря на то, что 

она могла бы иметь доступ к энергоресурсам региона, оккупа-

ционная политика, проводимая ею по отношению к Азербай-

джану, лишает ее этой возможности. Сегодня Армения находит-

ся на грани пропасти, граждане страны при первой же возмож-

ности пытаются покинуть страну. Состояние страны заставляет 

делать плачевные прогнозы относительно будущего страны со 

стороны армянских аналитиков. Неудачное географическое рас-

положение страны оказывает отрицательное влияние на обеспе-

чение национальной армии. По причине отсутствия морских 
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границ, Армения обладает только сухопутными и воздушными 

силами. Другой важной проблемой является военный бюджет и 

зарплата солдат, которая уменьшает доверие граждан к армии. 

Сегодня руководство Азербайджанской Республики делает 

все возможное для того, чтобы донести до мировой обществен-

ности голос жертв армяно-азербайджанского конфликта, кото-

рый на протяжении уже многих лет является главной проблемой 

как для граждан нашей страны, так и для государства. До тех 

пор, пока не будет дана политико-правовая оценка со стороны 

международного сообщества относительно актов вандализма, 

национализма, терроризма и сепаратизма со стороны Армении, 

человечество всегда будет находиться перед лицом опасности. 
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Müəllif XX əsrin sonları – XXI əsrin əvvəllərində Fransa ilə Azər-

baycan arasındakı siyasi və humanitar əlaqələrə xüsusi diqqət ayırır. 

Məqalədə Fransa ilə üç Qafqaz respublikaları arasındakı ikitərəfli 

əlaqələr tədqiq edilir, beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı bir çox müsbət 

və mənfi dünyəvi məqamlar təhlil edilir. Sonda tədqiqat zamanı gəli-

nən əsas qənaət və nəticələr təqdim edilir. 

Açar sözlər: Böyük Fransa inqilabı, Emmanuel Makron, Sarı 

jiletlilər hərəkatı, Yelisey sarayı, Bakı Fransız Liseyi. 

Abstract: The article is devoted to the state policy of the 

French Republic in relation to the South Caucasus region and the 

official position of Paris on the Armenian-Azerbaijani Upper-

Karabakh conflict. The author pays great attention to political and 

humanitarian relations between France and Azerbaijan during the 

late 20th - early 21st centuries. The article examines the bilateral 
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Резюме: Статья посвящена государственной политике 

Французской республики по отношению к региону Южного 

Кавказа и официальной позиции Парижа по армяно-азербай-

джанскому нагорно-карабахскому конфликту. Автор уделяет ог-

ромное внимание политическим и гуманитарным связям между 

Францией и Азербайджаном в период конца ХХ – начала ХХI 

вв. В статье исследуются двусторонние отношения между Фран-

цией и тремя кавказскими республиками, анализируются мно-

гие мировые аспекты, как положительные, так и отрицательные, 

связанные с сотрудничеством на международной арене. В зак-

лючительной части статьи представляются основные выводы и 

положения, вытекающие в ходе исследования. 

Ключевые слова: Великая Французская Революция, 

Эммануэль Макрон, Движение желтых жилетов, Елисейский 

дворец, Бакинский французский лицей. 

Avropa mühafizəkarları ―köhnə qitədə‖ formalaşmış mövcud 

siyasi sistemin çökməsindən ehtiyat edərək Avropa geosiyasi məka-

nının daha da genişləndirilməsi ideyasının əleyhinə çıxış edirlər. Av-

ropa skeptisizmi ideyası artıq sadəcə mühafizəkar dairələrdə deyil, 

eyni zamanda, ildən-ilə öz mövqelərini gücləndirən katoliklər və 

millətçilər arasında da geniş yayılmışdır. Nəticə etibarilə, Avropada 

milli dövlətlər üzərindəki ümumavropa institutlarının səlahiyyətləri-

nin məhdudlaşdırılmasının tərəfdarı olan siyasi qüvvələrin vahid cəbhə-

si formalaşmaqdadır. Avropa İttifaqının mühacir siyasəti və ümumavro-

pa ordusu ideyası, Böyük Britaniyanın Aİ-ni tərk etmək istiqamətindəki 

addımları, İtaliyada Aİ əleyhidarları olan populistlərin hakimiyyətə gə-

lişi, Tramp administrasiyasının timsalında ABŞ-ın ―köhnə qitəyə‖ yeni 

münasibəti, Rusiyanın aqressiv xarici siyasəti və digər obyektiv səbəb-

lər avroskeptiklərin mövqelərini son dərəcə gücləndirmişdir. 

Avropa İttifaqının öncədən müəyyən etdiyi ideyalardan qismən 

uzaqlaşması və getdikcə siyasi birlik xarakteri alması təkcə Böyük 

Britaniya tərəfindən atılan və milli suverenliyin qorunması məqsədi 

daşıdığı iddia edilən ―Breksit‖ kimi qlobal hadisələrlə nəticələnmədi. 

Avropa skeptisizminin güclü olduğu ayrı-ayrı ölkələr Brüssel ilə öz 

aralarında məsafə saxlamaq, xüsusilə xarici siyasət və təhlükəsizlik 

sahəsində müstəqilliklərini qorumaq üçün müxtəlif tədbirlər görmə-

yə başladılar. Bunun ən bariz nümunəsi vaxtilə avrointeqrasiya məq-

sədilə dörd postsosialist Mərkəzi Avropa ölkəsi – Polşa, Çexiya, Slo-



Fransanın Cюnubi Qafqaz strategiyası vю Dağlıq Qarabağ münaqişюsi 

147 

vakiya və Macarıstan tərəfdindən təsis edilmiş Vişeqrad qrupu ölkələri-

nin öz ilkin prinsiplərindən uzaqlaşması və vahid antimühacir siyasəti 

ətrafında birləşərək mərkəzdənqaçma meylləri nümayiş etdirmələridir. 

Bəzən belə bir təəssürat formalaşır ki, Avropa liderləri sadəcə 

siyasi korrektlik naminə bu və ya digər məsələyə dair gerçək müna-

sibətlərini nümayiş etdirmirlər. Sanki məhz XIX əsr liberalizminin 

mirası olan siyasi korrektlik Avropanın siyasi-ideoloji inkişafını lən-

gidən və qitə dövlətlərinin milli maraqlarının nəzərə alınmamasını 

şərtləndirən başlıca amildir. 

Belə olan halda, Avropanın gələcəyi İttifaqın lokomotivi olan 

iki ölkə – Almaniya və Fransadan asılıdır. Lakin bu iki dövlət də son 

bir neçə il ərzində sanki ötən əsrin ortalarındakı De Qoll-Adenauer 

formatını daha da inkişaf etdirərək təşəbbüsü öz əllərinə almağa ça-

lışdıqlarını ifadə etmək istəyirlər. O zaman imzalanmış Fransa-Al-

maniya əməkdaşlıq müqaviləsi bu ölkələrin Avropada hegemonluq 

uğrundakı çoxəsrlik qarşıdurmasını sonlandlrmışdı. Fransa preziden-

ti ilə Almaniya federal kanslerinin Paris-Berlin oxunun ən yaxşı ən-

ənələrinə sadiq qalaraq ikili formatdakı artıq mütəmadi xarakter almış 

görüşləri, bu dövlətlər arasındakı ikitərəfli münasibətlərin yeni imza-

lanmış müqavilələrlə strateji müttəfiqlik səviyyəsinə çatması və qitə-

nin gələcəyinə dair verilmiş bəyanatlar bunu söyləməyə əsas verir. 

Lakin Avropanın taleyini müəyyən etməyə çalışan bu iki döv-

lət Vaşinqton amilini mütləq şəkildə nəzərə almalı idilər. Sosialist 

blokunun dağılmasından sonra Şərqi Avropa ölkələrində ABŞ-ın nü-

fuzunun sürətlə artması və bu dövlətlərin NATO-ya inteqrasiyası va-

hid Avropa ideyasını Avropa İttifaqının amerikanlaşması təhlükəsi 

qarşısında qoyurdu. Avropanın yüksək iqtisadi standartlarına cavab 

verməsələr belə, Paris keçmiş sosialist düşərgəsi ölkələrinin vahid 

Avropa ailəsinə qoşulmalarını Vaşinqtonun nüfuzunun artmasına 

qarşı atılmış bir addım olaraq dəyərləndirirdi. O ki qaldı Almaniya-

ya, yenidən birləşdikdən sonra bu ölkə birmənalı olaraq Avropa İtti-

faqında artıq siyasi liderliyə də meyl edən əsas iqtisadi mühərrikə çev-

rildi. Fransa rəhbərliyi vahid Avropanın genişlənməsi sayəsində Alma-

niyanı da ümumavropa proseslərinə cəlb etməklə onun hegemonluğu-

nun qarşısını almağa ümid edirdi. Ötən əsrin 90-cı illərində prezident 

Jak Şirakın Avropaya dair mövqeyini yeni geosiyasi şərtlərdə Fransanın 

dünya dövləti rolunu qorumaq arzusu müəyyən edirdi [4,s.243]. 

Bununla belə, əgər Almaniya İttifaqın iqtisadi gücüdürsə və 

xarici siyasət məsələlərində keçmişin damğasını daşıyaraq hələ ki 
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yarımmüstəqil siyasət aparmağa məhkumdursa, Fransanın Avropa İt-

tifaqının siması olduğunu əminliklə söyləmək olar. Fransa BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri olan yeganə kontinen-

tal Avropa ölkəsidir, dünyanın 6-cı iqtisadiyyatıdır, NATO-nun qitə-

dəki ən böyük ordusuna sahibdir və, əlbəttə ki, Avropa İttifaqının 

əsas ideya müəllifidir. 

Təsadüfi deyil ki, bəzi tədqiqatçılar Avropa İttifaqı modelini 

Napoleon Bonapartın Fransanın rəhbərliyi altındakı birləşmiş Avro-

pa ideyası ilə müqayisə edirlər. Əslində, Böyük Fransa inqilabı və 

Napoleonun Mülki məcəlləsi sayəsində bu gün müasir dəyərlərinə 

qovuşmuş Avropa xalqlarının Fransanın milli-mədəni təsirindən 

azad olduğunu və ictimai-siyasi dairəsindən uzaqlaşdığını söyləmək 

çətindir. Bu mənada, dünyanın bəzi aparıcı düşüncə mərkəzləri Av-

ropa İttifaqını açıq şəkildə bir fransız layihəsi olaraq qəbul edirlər. 

Maraqlıdır ki, 5-ci respublikanın ilk prezidenti Şarl de Qoll da, öz 

növbəsində, SSRİ-ni Rusiya adlandırmaqdan çəkinmirdi və onu cil-

dini dəyişmiş rus imperializminin davamı hesab edirdi. Ancaq Mosk-

vadan fərqli olaraq, Paris açıq şəkildə özünü Avropa İttifaqının mər-

kəzi adlandırmağa tələsmir, bəlkə də bu rolun öhdəsindən fransızdilli 

Brüsselin gəlməsini daha məqsədəuyğun hesab edir. 

Ancaq de Qoll dövrünün Fransası ilə XXI əsrin Fransası arasın-

dakı fərq nəzərəçarpandır. Fransız xalqı dirəniş ruhunu saxlasa da, ar-

tıq zəmanə dəyərləri arasında kəskin fərqlər mövcuddur. Sosialist pre-

zident Fransua Mitteranın uzunmüddətli hakimiyyətindən sonra fran-

sızlar 1968-ci il dəyərlərinə biganədirlər, sinfi bərabərlik və ya sosial 

ədalət prinsipləri artıq onlar üçün kifayət qədər bayağı səslənir. 

Əlbəttə, 2018-2019-cu illərin Sarı jiletlilər hərəkatı Fransanı 

bir xeyli silkələyə bildi və müəyyən mənada ümumfransız aksiyasına 

çevrildi. Ancaq bu, qətiyyən bir gənclər hərəkatı deyildi və sinfi xa-

rakter daşımırdı. Həmkarlar ittifaqları tərəfindən yaxşı koordinasiya 

edilmiş bu kütləvi itaətsizlik aksiyalarını öz arxasınca aparan liderlər 

yox idi. Bu, daha çox antiavropa xarakteri daşıyan, əhalinin ―unudul-

muş‖ təbəqələrinin – kəndlilərin, fermerlərin, fəhlələrin, xidmət sek-

toru işçilərinin oliqarxiyaya qarşı mübarizəsini təzahür edən bir hərə-

kat idi və lokal inzibati mübahisələr nəticəsində ortaya çıxmış hüquq 

pozuntularına qarşı olmaqla fərdi haqq arayışlarını simvolizə edirdi. 

İğtişaşçı qruplar və soyğunçuların nümayişçilər arasına sızaraq asa-

yişi pozma cəhdləri bu hərəkata tamamilə fərqli bir prizmadan bax-

mağa vadar etmişdi. Daha kiçik miqyasda olsa da, belə çıxışlar Fran-
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sada əvvəllər dəfələrlə olmuşdu, əmək qanunvericiliyinə edilən düzə-

lişlər böyük etiraz doğurmuşdu, lakin hökümət və işəgötürənlərin 

kompromisə getməsi ilə bu lokal münaqişələr öz həllini tapmışdı. Bu 

dəfə isə maliyyəçi və sənayeçi qrupların maraqlarını müdafiə edən və 

Avropa siyasətini əldə rəhbər tutaraq fransız dəyərlərindən xeyli uzaq 

düşən mərkəzçi prezident Emmanuel Makronun xarakter nümayiş et-

dirməsi, qonşu İtaliyanın populist hökümətinin nümayişçilərə verdiyi 

açıq dəstək və digər amillər Sarı jiletlilər hərəkatını tətikləndirdi. 

Ancaq milyonlarla fransızın qatıldığı və Şarl de Qollun geri ad-

dım atmağa məcbur edildiyi 1968-ci il hadisələrindən fərqli olaraq, heç 

ən aktiv dövründə belə üzvlərinin sayı yarım milyondan çox olmayan 

Sarı jiletlilərə, istənilən halda, bir xalq hərəkatı demək olmazdı. 

Hələ ötən əsrin 90-cı illərində liberal-texnokrat siyasi kursuna 

parlaq bir alternativin olmamasını fransız politoloqları ―siyasətin 

sonu‖ kimi ifadə edirdilər. Başqa sözlə, bura hər biri müəyyən bir so-

sial qrupun hökmranlığı və digərlərinin ona itaət etməsini nəzərdə tu-

tan ictimai təşkilat prinsipləri barədə öz konsepsiyasını sırımağa çalı-

şan sosial aktyorların çarpışdığı bir sahədir [6,s.13]. 

Fransanın Avropa İttifaqını təmsil etməsi Ermənistan-Azərbay-

can Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsini nəzərdə tutan 

ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibində də özünü büruzə verir. Müna-

qişənin həlli məqsədilə təsis edilmiş bu beynəlxalq format hansı sə-

bəblə üç həmsədr ölkədən biri kimi Fransanı müəyyən edir?! 

Rusiya münaqişə tərəfləri ilə sıx tarixi bağlantısı olan bir bölgə 

dövlətidir. ABŞ-ın dünya superdövləti olduğu hamılıqla qəbul edil-

mişdir. Bu iki dövlətin XX əsrin ikinci yarısında ikiqütblü dünyanın 

bir-biri ilə siyasi-ideoloji mübarizə aparan lider dövlətləri olduqları 

məlumdur. Bəs nəyə görə erməni lobbilərinin Parisdəki siyasi dairə-

lərə təsir etdiyi və Fransanın ermənipərəst bir dövlət olduğu bilindiyi 

halda üçüncü həmsədr dövlət kimi bu ölkə müəyyənləşdirilir?! 

Bölgə dövlətləri olmaları, tarixi əlaqələri və bir-birini tarazlayan 

mövqeləri nəzərə alınmaqla Türkiyə və İranın həmsədrlik haqları daha 

çox olsa da, bu ölkələrin belə bir beynəlxalq missiyaya dəvət edilmə-

ləri əvvəlcədən utopiya hesab edilirdi. Almaniya BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının daimi üzvü olmamaqla yanaşı, həm də beynəlxalq münaqi-

şələrin həllində söz sahibi deyildir. Böyük Britaniyanın həmsədrliyə 

namizəd göstərilməməsi isə bu ölkənin kontinental Avropaya deyil, 

transatlantik geosiyasi məkanına aid olduğunu bir daha göstərir. 
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Deməli, Azərbaycan Respublikası üçün daha əlverişli olan bu 

dövlətlərin əvəzinə Fransa Respublikasının ATƏT-in Minsk qrupuna 

həmsədrlik etməsi müəyyən qanunauyğunluqlardan xəbər verir. Fak-

tiki olaraq, bir çox məsələlərdə Avropa İttifaqının məhz Fransanı 

təmsil etdiyi kimi, burada da Fransa Respublikası Avropa İttifaqını 

təmsil edir. 

Bu gün Fransa Cənubi Qafqazı özünün uzunmüddətli maraqla-

rının olduğu bir bölgə kimi dəyərləndirir və Avropa siyasətinin lider 

dövləti olduğu üçün ABŞ və ya Rusiya kimi Aİ-nin mövqeyindən 

kəskin fərqlənən bir mövqe nümayiş etdirə bilmir. Fransa Avropaya 

olan loyallığını saxlayaraq ABŞ və Rusiyanın mövqeləri ilə üst-üstə 

düşən bir mövqedən çıxış etməyə üstünlük verir. Bu səbəbdən, döv-

rün siyasi konyunkturunu əldə rəhbər tutaraq və son onilliklər ərzin-

də Fransanın sabit, ardıcıl xarici siyasət yürütdüyünü nəzərə alaraq 

münaqişə ilə bağlı bu ölkənin mövqeyində ciddi və ya səthi dəyişik-

liklərin baş verəcəyini gözləmək olmaz. 

Bu, son dərəcə qəliz siyasi təhlil tələb edən bir sahədir, çünki 

burada sadəcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və digər regional prob-

lemlər deyil, qlobal məsələlərin həll olunduğu ehtimalı böyükdür. 

Rusiya bölgədəki mövcudluğunu qorumağa çalışır, ABŞ isə öz möv-

qelərini gücləndirmək əzmindədir. Hərbi əməliyyatların başlaması 

həm Moskvanın, həm də Vaşinqtonun maraqlarına ziddir. Belə olan 

halda, avropalılar və xüsusilə Fransa məsuliyyət daşımayacaqlar. 

ABŞ-ın Cənubi Qafqazdakı hərbi gücü hələ də məhdud olsa da, Ru-

siyanın hərbi müdaxiləsi NATO və ABŞ-ın əks-tədbirləri ilə nəticə-

lənə bilər. Türkiyə amili də kifayət qədər güclüdür və bu ölkənin 

bölgədə aktivləşməsinə İranın verəcəyi reaksiya nəzərə alınmalıdır. 

Bütün bunlar ABŞ və Böyük Britaniyanın strateji maraqları – Xəzər 

neftinin hasilatı və daşınması perspektivləri üçün böyük bir təhdid-

dir. Rusiya və Gürcüstan arasında 2008-ci ildə baş vermiş qısamüd-

dətli müharibədən sonra ABŞ-ın Qara dənizdəki mövqelərinin güc-

ləndiyi bəllidir. Bu vəziyyət Fransanın bölgədə manevr etmək şans-

larını heçə endirmiş və regional münaqişələrin həlli istiqamətindəki 

təşəbbüslərini nəticəsiz qoymuşdur. O zaman bütün bu amillər Fran-

sa prezidenti Nikola Sarkozini ölkəsinin Cənubi Qafqaz siyasətini 

yenidən nəzərdən keçirməyə vadar etmişdi. 

Fransanın bölgədəki əsas tərəfdaşının Ermənistan olduğu hələ 

Cənubi Qafqaz respublikalarının müstəqilliklərini bərpa etdikləri 

dövrdən məlumdur. Hələ Qarabağ müharibəsinin ən aktiv fazasında, 
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Ermənistanın Azərbaycana qarşı açıq təcavüzünün dünya ictimaiyyə-

ti tərəfindən qınanmalı olduğu bir dövrdə Fransanın Bakıdakı səfiri 

Jan Peren ölkəsinin bu münaqişədə neytral mövqe tutduğunu bildir-

məklə kifayətlənmişdi [2,s.3]. Sonrakı illərdə fransız diplomatiyası 

münaqişənin iki əsas beynəlxalq prinsip üzrə – beynəlxalq ictimaiy-

yət tərəfindən tanınmış suveren dövlətin sərhədlərinin toxunulmazlı-

ğı və xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququ əsasında həll 

edilməsinin vacibliyini vurğulamış, lakin ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədr ölkəsi kimi bu standart beynəlxalq yanaşmanı tətbiq edərək 

istisna hallarla bağlı xüsusi şərh verməkdən çəkinmiş və bununla da 

ermənipərəst mövqeyini pərdələməyə çalışmışdı [3,s.2]. 

Fransız sağçılarının nümayəndəsi olan Nikola Sarkozinin pre-

zidentlik müddətində isə Fransa-Ermənistan tərəfdaşlıq münasibətlə-

ri xüsusi impuls qazandı. Məhz bu dövrdə rəsmi Paris Ermənistanın 

maraqlarını müdafiə etdiyini açıq ifadə etdi. Təsadüfi deyil ki, Niko-

la Sarkozi hələ prezident seçilməmişdən öncə erməni mənşəli seçici-

lər qarşısında bu vədlə çıxış etmişdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Fransa hökümətinin, xüsusilə parla-

ment üzvlərinin bu mövqeyi və vaxtaşırı özünü büruzə verən erməni-

pərəst addımları Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarının axtarılmasının 

həvalə edildiyi beynəlxalq platforma sayılan ATƏT-in Minsk qrupu-

nun həmsədrliyini üstlənmiş nüfuzlu bir dünya superdövlətinə heç də 

başucalığı gətirmir. Bütün bunlar mütəmadi olaraq Azərbaycan tərəfi-

nin haqlı narazılığına səbəb olur. Fransanın Bakıdakı səfirliyinə bu-

nunla bağlı bir neçə dəfə etiraz notası da təqdim edilmişdir. Azərbay-

canlı millət vəkilləri də məsələyə biganə qalmır və davamlı olaraq 

fransız həmkarlarına ünvanlanmış müraciətlər qəbul edirlər [1, s.1]. 

Ermənistanın yeni hökümətinin avrointeqrasiya məsələsindəki 

dəyişkən mövqeyinə rəğmən, bu ölkə hələ də nəinki Qərblə yaxınlaş-

mağa tələsmir, hətta NATO-nun rəqibi olan Moskva mərkəzli hərbi 

blok – Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü olmaq-

da davam edir. Digər tərəfdən, ―Nabucco‖ layihəsinin reallaşmama-

sından sonra Fransa üçün Cənubi Qafqaz artıq enerji təhlükəsizliyi 

nöqteyi-nəzərdən də bir o qədər əhəmiyyət kəsb etmir. ABŞ və Bö-

yük Britaniyadan fərqli olaraq, Fransa enerji məsələlərini İranla həll 

etməyə çalışır və öz ehtiyaclarını qarşıladığı üçün Cənubi Qafqaz 

marşrutlarına maraq göstərmir. Bu həm də o deməkdir ki, Fransa di-

gər qitə ölkələrindən fərqli olaraq Rusiyanın enerji daşıyıcılarından 

da asılı deyil. Ermənistan ilə yaxın əlaqələr qısa zaman kəsiyində 
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Fransaya Cənubi Qafqazdakı siyasi mövcudluğunu qorumaq üçün ki-

fayət edir və bu ölkə ABŞ və Böyük Britaniyanın Rusiyaya qarşı 

sansksiyalarına qoşulsa da, onların maraqları naminə status-kvonu 

dəyişmək, yəni Kreml ilə münasibətlərini tam korlamaq niyyətində 

deyil. 

Yeni dövr Fransa-Rusiya münasibətlərindəki ziddiyyətli mə-

qamlar hələ Birinci çeçen müharibəsi (1994-1996) zamanı özünü bü-

ruzə vermişdi. Çeçen münaqişəsi zamanı Moskvanın atdığı addımlar 

və NATO aviasiyasının Yuqoslaviyanı bombardman etdiyi hərbi 

kampaniyada Parisin aktiv iştirakı kəskin qarşılıqlı ittihamlara səbəb 

olmuş və tərəfdaşlıq münasibətlərinə zərbə vurmuşdu. Münasibətlər-

dəki xüsusi mərhələ 2008-ci ildə başladı. Rusiya-Gürcüstan mühari-

bəsi zamanı o dövrdə Avropa İttifaqına sədrlik edən Fransanın prezi-

denti Nikola Sarkozi sülhməramlı vasitəçi missiyasını öz üzərinə gö-

türdü. Bu müharibə iki ölkə arasındakı münasibətlərə mənfi təsir 

göstərsə də, onların kəskinləşməsinə səbəb olmadı. Polşa və Litvanın 

qəti etirazına baxmayaraq, Fransa prezidenti Avropa İttifaqı-Rusiya 

dialoqunun inkişaf perspektivlərini Abxaziya və Cənubi Osetiya mü-

naqişələrinin girovuna çevirmədi. Digər tərəfdən, 2011-ci ildə baş 

vermiş Liviya böhranı da Fransa-Rusiya münasibətlərinə təsirsiz 

ötüşmədi. Liviya böhranı iki ölkə arasında açıq konfrontasiyaya sə-

bəb olmasa da, rus-fransız əlaqələri üçün yeni bir sınağa çevrildi 

[5,s.263-264]. 

Lakin ―ərəb baharı‖ ilə Yaxın Şərqdə qüvvələr nisbətinin də-

yişməsi, Krımın Rusiya tərəfindən ilhaqı və digər qlobal hadisələr-

dən sonra Fransa özünün xarici siyasət kursuna yenidən baxmalı 

oldu. Bu ölkədə hakimiyyətə gələn mərkəz-solçular ümumavropa si-

yasəti üzərində daha çox durmağa başladılar. ABŞ-dan sonra artıq 

Fransa üçün də Gürcüstanın transatlantik məkanına, eləcə də Avro-

paya inteqrasiyası Cənubi Qafqaz siyasətində prioritet təşkil etməyə 

başladı. Gürcü mənşəli fransız diplomat, Fransanın Gürcüstandakı 

keçmiş səfiri Salome Zurabişvilinin repatriasiya edilərək tarixi vətə-

nində prezident postuna gətirilməsində Parisin oynadığı müstəsna rol 

Yelisey sarayının bölgəyə dair uzunmüddətli strateji planlarından xə-

bər verirdi. 

XXI əsrin əvvəllərində Fransanın xarici siyasətində özünü bü-

ruzə verən daha bir məqam diqqəti cəlb edir. Bu ölkə sanki ABŞ və 

Rusiya arasındakı münasibətlərin kəskinləşməsindən maksimum ya-

rarlanmağa çalışır. Bu siyasət ilk dəfə 2008-ci ildə Cənubi Osetiya-
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dakı kiçik Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra özünü göstərmə-

yə başladı. Fransa bu fürsətdən istifadə edərək dərhal Qərb ilə Şərq 

arasında körpü rolunu oynamağa çalışdı. Rəsmi Paris bununla həm 

Moskvanın aqressiv siyasəti ilə barışmadığını, həm də dünyadakı an-

qlosakson hegemonluğunun qəbuledilməz olduğunu ifadə etməyə 

səy göstərirdi. Lakin əsas məsələ Fransanın öz üzərinə götürdüyü ba-

rış missiyasından ibarət idi ki, bu da bir daha Avropa İttifaqının geo-

siyasi önəmini və Fransanın müstəsna rolunu qabartmağa hesablan-

mışdı [5,s.49]. 

Sonrakı hadisələr də Parisin sanki gözləmə mövqeyinə üstün-

lük verdiyini və Moskva ilə Vaşinqton arasındakı konfrontasiyanın 

növbəti mümkün mərhələlərindən maksimum faydalanmağa çalışdı-

ğını söyləməyə əsas verir. Hər halda, bu siyasət özündə heç bir risk 

daşımır və Fransa üçün Rusiyaya dair Avropa siyasi xəttinin istəni-

lən mexanizmində aktiv rol oynamağa imkan verir. 

ATƏT-in Minsk qrupu isə öz-özlüyündə çağdaş beynəlxalq 

münasibətlər sistemində unikal bir formatdır. Geosiyasi maraqları ilə 

fərqlənən, bir sıra beynəlxalq problemlər üzrə müxtəlif mövqelərdən 

çıxış edən üç dünya superdövləti məhz bu münaqişənin tənzimlən-

məsi məsələsində identik nəticəyə gəlməklə faktiki olaraq vahid 

mövqedən çıxış edirlər. Bu dövlətlərin Azərbaycana qarşı mövqeyini 

təhlil etdikdə belə bir təəssürat yaranır ki, sanki Ermənistan-Azər-

baycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair məlum olmayan 

ABŞ-Fransa-Rusiya sövdələşməsi mövcuddur. Düşünmək olar ki, bu 

dövlətlər Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların Azərbaycana qaytarıl-

masının mümkün olmadığı məsələsində həmfikirdirlər. Buradan belə 

çıxır ki, ―Qarabağ sövdələşməsi‖ danışıqlar prosesini imitasiya et-

məklə əslində Azərbaycana yeni reallıqla barışmaq zərurətini həzm 

etdirmək məqsədi daşıyır. 

Belə olan halda, rəsmi Bakı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarının axtarışı üçün fərqli beynəl-

xalq platformlara üz tutmalı, ən azından ATƏT-in Minsk qrupunun 

tərkibinə yenidən baxılmasına nail olmalıdır. Son illərdə Azərbayca-

nın bu istiqamətdəki fəaliyyətləri bir növ Minsk qrupunun həmsədr 

ölkələrinin fəaliyyətsizliyinə olan etirazın ifadə edilməsinə hesablan-

mış bir addım idi. Bəlkə də heç bir praktik nəticə verməsə də, bunu 

ən azından Azərbaycanın status-kvo ilə barışmayacağı mənasını da-

şıyan diplomatik addımlar seriyası adlandırmaq olardı. Başqa sözlə, 

bu addımlar həmsədrlərin Azərbaycana münasibətdə ―unutdurma və 
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mövcud vəziyyətlə barışdırma‖ siyasətinə qarşı ucalan bir etiraz səsi 

idi. Azərbaycan diplomatiyası Bakını qane etməyəcək fəaliyyətə və 

ya fəaliyyətsizliyə qarşı barışmaz mövqe tutmalı idi. 

İstənilən halda, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ mü-

naqişəsinə dair Fransanın rəsmi mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Ən 

azından, fransız rəsmiləri, diplomatlar vaxtaşırı olaraq bu tipli bəya-

natlarla çıxış edirlər. Azərbaycan Respublikasının Fransa ilə əlaqələ-

ri müxtəlif istiqamətlərdə kifayət qədər inkişaf etdirilmişdir. Fransa 

Azərbaycanın başlıca ticarət tərəfdaşlarından biridir. İki ölkə arasın-

dakı mədəni əlaqələrin inkişaf dinamikası da ən yüksək həddədir. 

Azərbaycan diplomatiyası ikitərəfli münasibətlərin inkişafında əldə 

edilmiş nailiyyətlərdən maksimum istifadə etməyə çalışmalı, bu öl-

kənin siyasi dairələrinə və ictimaiyyətinə yeni təsir mexanizmləri iş-

ləyib-hazırlamalıdır. Bu sahədə mədəni əlaqələrin potensialından 

tam istifadə edilməli, fransız sərmayəsinin Azərbaycana cəlb edilmə-

sinə çalışılmalıdır. 2014-cü ildə açılmış Bakı Fransız Liseyi (le 

Lycée français de Bakou), 2016-cı ildə fəaliyyətə başlamış Fransa-

Azərbaycan Universiteti – UFAZ (l'Université franco-

azerbaïdjanaise), IFA – Azərbaycan Fransız İnstitutunun fəaliyyətləri 

(l’Institut Français Azerbaïdjan) mədəni əlaqələrin inkişafına yeni 

impuls vermiş, iki ölkə arasındakı münasibətlər keyfiyyətinə görə 

yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşlar. Bu pozitiv tendensiyanın 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli 

yollarının axtarışında Fransanın mövqeyinə müsbət təsir etməsi və 

bu dövlətin həmsədr ölkə qismindəki fəaliyyətini yenidən nəzərdən 

keçirməsinə sövq edilməsi üçün maksimum səy göstərilməlidir. Bu 

addımlar Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin ümumi inkişafına da 

böyük töhfə vermiş olardı. 
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Xülasə: Məqalədə Bakı Dövlət Universitetinin və onun Tibb 

fakültəsinin təsis edilməsi ilə nəticələnən proses və hadisələr şərh 

edilmişdir. Bakı Dövlət Universitetinin tarixşünaslığına aid olan 

əsərlər sırasında əsas yeri onun yubileyləri münasibəti ilə yazılmış 

əsərlər tutur. Birmənalı olaraq, bu əsərlərin hamısında dövrün tələbi-

nə uyğun olaraq hakim partiyanın mərkəzə uyğunlaşdırılmış ideolo-

giyası partiya-dövlət aparatı sisteminin əsası kimi təqdim olunmuş-

dur. Universitet və onun tibb fakültəsinin açılması məsələsinə müna-

sibətdə region dövlətlərinin və siyasi partiyaların mövqelərinə də ay-

dınlıq gətirilmişdir. 

Açar sözlər: Bakı Dövlət Universiteti, tibb fakültəsi, qadın 

kursları, Universitet komissiyası,təhsil müəsisələri 

Abstract: The article briefly describes the processes and 

events that led to the establishment of Baku State University and its 

medical faculty. Among the works published on the historiography 

of the Baku State University, works were published on the occasion 

of his anniversary. There is no doubt that in all these works, in 

accordance with the requirements of our time, the centralized 

ideology of the ruling party was presented as the basis of the party-

state apparatus system.In relation to the opening of the University 

and its medical faculty also clarified the position of regional states 

and political parties. 
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Резюме: В статье приведены процессы и события, привед-

шие к созданию Бакинского государственного университета и 

его медицинского факультета. Среди трудов, изданных по исто-

риографии Бакинского государственного университета, были 

опубликованы работы по случаю его юбилея. Несомненно, что 

во всех этих работах в соответствии с требованиями нашего вре-

мени идеология правящей партии была представлена как основа 

системы партийно-государственного аппарата. 

Ключевые слова: Бакинский Государственный 

Университет, медицинский факультет, женские курсы, 

Университетская комиссия, образовательные учреждения. 

 

Azərbaycan xalqının zəngin və keşməkeşli tarixində çox hadi-

sələr baş vermişdir. Amma, bu hadisələr içərisində xalqın taleyində 

oynadığı müstəsna tarixi rola görə Bakı Dövlət Universitetinin təsisi 

xüsusi yerə malikdir. 

Bakı Dövlət Universiteti təhsil və elmin qalası kimi təsis edil-

məklə həm də mənəvi-intellektual inkişafın başlıca forpostuna çev-

rilmişdir. 

Bakı Dövlət Universitetinin tarixşünaslığı ilə bağlı Sovet döv-

ründə nəşr olunan əsərlərdə universitetin yubileyləri münasibəti ilə ya-

zılmış məqalələr birmənalı olaraq, hakim partiyanın ideologiyası, par-

tiya-dövlət aparatı sisteminin təsiri altında təqdim olunmuşdur. Nəti-

cədə, qərəzsiz elmi bilik tam olaraq ideologiya konyunkturasına tabe 

edilmiş və beləliklə Universitet tarixinin gerçək mənzərəsini təqdim 

etmək mümkün olmamışdır. Tarixi tədqiqatla məşğul olan alimin əlin-

də təkzibolunmaz empirik materialların olmasına baxmayaraq, ideolo-

ji təzyiq onlardan obyektiv nəticə çıxarmağa imkan verməmişdir. 

Bəzən isə tarixi faktlar açıq-aşkar təhrif edilmiş, Bakı Univer-

siteti Sovet Hakimiyyətinin şəksiz bəxşişi kimi təqdim edilmişdir. 

Demək olar ki, bütün yazdıqlarını bu və ya digər səpkidə Marksist-

Leninçi ideologiyanın Azərbaycanda milli şüurun formalaşması pro-

sesinə təsiri məsələlərinə həsr etmiş akademik C.B.Quliyev ―Bakin-

skiy raboçiy‖ qəzetinin 1969-cu il 9 fevral tarixli sayında «Страни-

цы истории нашего Университета» (Universitetimizin tarixinin sə-

hifələri) adlı məqalədə çap etdirmişdir. Müəllif kiçik qəzet məqalə-



İlham HƏSƏNOV 

158 

sində böyük iddia ilə universitetin yaranması və sonrakı inkişafını 

yalnız bolşevik fədakarlığının nəticəsi hesab etmişdir. Bu məqalənin 

çap olunduğu dövrdə geniş oxucu kütləsi Universitetin əsl yaradıcı-

ları barədə az məlumatlı olduğundan akademikin mövqeyinə müəy-

yən anlayışla yanaşmaq mümkündür, çünki hələ tarixi həqiqət möv-

cud ideoloji pərdənin arxasında gizlin saxlanılırdı. Amma tarix elmi 

kommunist buxovundan azad olunduğu, tarixi prosesi doğru-düzgün 

ifadə etməyə yönəlmiş maneələrin aradan qaldırıldığı bir vaxtda 

yenə həmin qəzetin 1990-cı ilin 30 mart tarixli sayında C.B.Quliye-

vin «Ответственность за судьбу республики» (―Respublikanın 

müqəddəratı üçün məsuliyyət‖) məqaləsi çap edildi. 20 ildən çox 

vaxt keçməsinə baxmayaraq bu məqalədə tarixə baxış, təhlillər, ye-

rində saymış və heç bir yenilik əlavə edilməmişdir. Əksinə, Sovet 

quruluşunun süqutunun aydın olduğuna baxmayaraq müəllif Lenin-

çi-stalinçi pedantçılığa sadiq qaldığını nümayiş etdirmişdir. Ara-sıra 

yeni kateqoriyalardan istifadə nəzərə çarpsa da,müəllif keçmiş ya-

naşmasından əl çəkməmiş, 1918-1920-ci illər Azərbaycan istiqlaliy-

yətini bolşevik beynəlmiləlçiliyinə zidd hesab etdiyini gizlətməyə-

rək, istiqlaliyyət sözünü dırnaq içərisində yazmağı belə təklif etmiş-

dir. Bununla bağlı,akademikin elmi fəaliyyətini misal çəkərək ifadə 

etmək istərdik ki, Cəmil Quliyev dövr dəyişikliyininn belə fərqinə 

varmamış, doğru-düzgün mövqe əks etdirməyi bacarmamışdır. Belə 

yanaşma A.O.Makovelski, A.U.Qarayev, X.O.Əlimirzəyev üçün də 

səciyyəvi olmuşdur [11;8;6]. Onlar öz əsərlərində ―burjua-mülkədar‖ 

hakimiyyətinin nümayəndələrinin rolunun olduğunu tərəddüdlə etiraf 

etsələr də C.Quliyev ―prinsipial‖ inkarçı mövqeyinə sadiq qalaraq 

Universiteti Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının yetirməsi hesab et-

məkdə israrlı olmuşdur. 

Bakı Dövlət Universitetinin və Tibb fakültəsinin təsisinə qədər 

baş verən hadisələrin və görülmüş işlərin gedişi prof. A.Atakişiyevin 

rus və Azərbaycan dillərində çap olunmuş ―Bakı Dövlət Universiteti-

nin tarixi‖ adlı fundamental əsərində bütün təfərrüatı ilə izlənilmiş-

dir. Müəllif böyük zəhmət hesabına dövrün müvafiq sənədlərini top-

lamış və onları ümumiləşdirərək sanballı bir monoqrafiya ərsəyə gə-

tirmişdir. Əsərdə ictimai-siyasi, elmi-mənəvi və psixoloji mühiti can-

landırmaq üçün müəllif çox geniş ədəbiyyat kütləsinə və mənbələrə 

müraciət etmiş, onların elmi qayəsini qarşıya qoyduğu məqsədə çat-

maq istiqamətinə yönəldə bilmişdir. 
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Əsərin Azərbaycan dilində olan variantı rus variantından iki il 

sonra 1991-ci ildə işi çap edilmişdir. Yəni totalitar Sovet rejimi hələ 

öz mövcudluğunu saxlasa da müəyyən liberallaşma meyilləri özünü 

açıq şəkildə göstərirdi. Dəhşətli divan tutulsa da milli azadlıq hərə-

katları baş qaldırırdı (Vilnosda, Tiflisdə, Bakıda və s.). 

Prof. A.Atakişiyev Universitetinin yaranmasının adekvat elmi 

mənzərəsini təqdim edir və ilk rektor V.Razumovskinin belə bir fik-

rini təsdiq edir ki, maarifpərvər siyasi liderlər, xüsusilə, Məmmədə-

min Rəsulzadə olmasaydı, Universitet sadəcə olmazdı. Bu, hələ 

mövcud olan Sovet imperiyası vaxtında çox cəsarətli mövqe idi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Universitetin tarixindən yazan hər kəs onun 

ərsəyə gətirilməsinin çətinliklərindən yazır və ümumiyyətlə Univer-

sitetdən danışırlar. Biz isə diqqəti Universitetin və onun tibb fakültə-

sinin meydana gəlməsinin tarixi gedişi üzərində cəmləşdirməyə səy 

göstəririk. 

Bakı Dövlət Universitetinin təsis edilməsi milli ziyalıların, 

fikir adamlarının xalqımızın mədəni dirçəlişi və tərəqqisi naminə 

apardıqları mübarizənin nəticəsi idi. Tarixi prosesi izlədikcə görmək 

olur ki, hər cür fikir azadlığının, ictimai ədalətin ən kiçik təzahürləri 

belə çar bürokratiyasının böyük müqaviməti ilə üzləşirdi. 

Rusiyanın milli-etnik həyatı və mənəvi obrazı Azərbaycanda 

universitetin hansı çətinliklər zəminində yarandığını dərk etməyə im-

kan verir. Universitet uğurunda mübarizədə istifadə edilən ideyalar 

XIX əsrin 60-cı illərindən etibarən yaranmağa başlamışdı. XIX əsrin 

60-cı illərindən başlayaraq ölkənin avropalaşması istiqamətində apa-

rılan mübarizə daha çox təhsil sahəsində özünü büruzə verməyə baş-

ladı. Həm də bu iş yuxarı bürokratiya tərəfindən deyil, cəmiyyətin 

daxilindən qaynaqlanan bir prosesə çevrilməklə ictimai fəaliyyət 

müstəvisinə keçməyə başladı. Belə tarixi-mədəni proseslər dövlət-

cəmiyyət ziddiyyətləri zəminində baş verirdi. Bu hal Azərbaycan cə-

miyyəti üçün daha səciyyəvi idi, çünki burada ictimai qarşıdurmaya 

milli amilə bağlanan cəhətlər də əlavə olunurdu. 

Azərbaycanda ali məktəb yaradılması prosesinin izlənməsi ça-

rizmin həyasız milli həqarət siyasətini bütün çılpaqlığı ilə üzə çıxa-

rırdı. Belə ki, Azərbaycanda, eləcə də bütün Kafqazda ali məktəblər 

yox idi. Xalqın maariflənməsini hər zaman əngəlləyən çarizm, xüsu-

silə, milli ucqarlarda ali məktəb açılmasını istəmir, milli ziyalıların 

meydana gəlməsi ilə mütəşəkkil müxalifətçilik əhval-ruhiyyəsinin 

artmasından qorxurdu. Amma mədəni və iqtisadi inkişaf mənafeyi-
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nin savadlı kadrlara olan tələbinin qarşısını da zorakı üsullarla almaq 

mümkün deyildi. Artıq XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq Kaf-

qazda ali məktəb açmaq istiqamətində hərəkətgenişlənməyə başladı. 

1871-ci ildə çar II Aleksandr Tiflisdə olarkən ona universitet 

açılması barədə Tiflis şəhər idarəsinin xahişnaməsi verildi [11,24]. 

Xahişnaməyə Universitetin yaradılması üçün pul ianələri haqqında 

məlumat da əlavə edilmişdi. Çara vəd olunan 165 min manat ianə 

haqqında [4, 30 noyabr]. bilgi verilsə də, xahiş rədd olundu. Sonra 

bu məsələ başqa səviyyələrdə bir neçə dəfə qaldırılsa da Kafqazda 

ali məktəb açmaq ideyası gerçəkləşmədi. 1897-ci ilin sonlarında 

Varşavada və Kiyevdə politexnikumlar açıldıqdan sonra Qafqazda 

tədris müəssisəsi yaratmaq barədə yenidən təşəbbüslər baş qaldırılsa 

da hakimiyyət orqanları yenə razılıq vermədilər [5].Ali məktəb mə-

sələsinin israrla gündəmə gətirildiyini görən hakimiyyət orqanları 

onun Vladiqafqazda təsis edilməsi üzərində təkid etdi. Bununla, ha-

kimiyyət ali məktəbi Cənubi Qafqazdan uzaqlaşdırmaq məqsədi gü-

dürdü. Öz növbəsində, şəhər hakimiyyəti qarşısında qoyulan ağır 

maliyyə şərtləri ali məktəb açılmasının perspektivini yenidən şübhə 

altına aldı. 

1905-1906-cı illər erməni-müsəlman qırğınından sonra höku-

mət humanizm görüntüsü yaratmaq məqsədi ilə məhz erməni-müsəl-

man qurultayında Tiflis şəhərində politexnikum açmaq niyyətini iz-

har etdi. Qurultayda Bakı şəhərindən nümayəndə olan Hacınski çıxış 

edərək politexnikumun açılmasını milli qırğının qarşısını almağın 

vasitələrindən biri olduğunu bildirdi [5]. Qurultayda Qafqaz canişini-

nin nəzdində ianə toplamaq və ali məktəb tipinin layihəsini hazırla-

maq üçün Xüsusi Komitə yaradıldı. Uzun çəkən müzakirələrdən son-

ra qərara alındı ki, ―Texniki şöbələri olan Qafqaz Universiteti‖nin 

təşkili ən münasib variantdır. Hələlik fizika-riyaziyyat, vəsait imkan 

verəcəyi təqdirdə isə iqtisadiyyat şöbəsi olan hüquq fakültəsinin açıl-

ması nəzərdə tutuldu‖ [5]. İşləri görüb başa çatdırmaq vəzifəsi Xüsu-

si Baş Komitəyə həvalə olundu. 

1907-ci ilin 14 dekabrında Çar II Nikolay (1894-1917) Nazir-

lər Şurasının aylıq xüsusi jurnalını təsdiq edərkən Qafqazda ali mək-

təb açılması məsələsini prinsipcə həll etmiş oldu. Amma belə bir şərt 

qoyuldu ki, Universitet layihəsi qanunvericilik idarələrinə yalnız o 

halda təqdim oluna bilər ki, ianələr universitetin tikilməsi və saxlan-

ması xərclərini ödəməyə kifayət etsin [1, f.389, s.6, iş 484, v.3]. 
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Belə bir mövqe yalançı humanizmin və riyakarlığın bariz təza-

hürü idi. Belə ki, həmin dövrün təxmini hesablamalarına görə Uni-

versitetin tikilməsi və zəruri avadanlıqlarla təchiz olunması üçün 2 

milyon manat, saxlanması üçün isə ildə 380 min manat vəsait lazım 

idi [1, f.389, s.6, iş 489, v.1]. 

Baş komitənin isə bu qədər pulu yox idi. Nəticədə, rəsmi qəra-

rın olmasına baxmayaraq, Universitetin açılması qeyri-müəyyən 

müddətə təxirə düşdü, şəxsi humanitar təşəbbüslər də bu istiqamətdə 

konkret əməli isə gətirib çıxarmadı. Buna baxmayaraq Qafqazda ali 

məktəb uğurunda ictimai mübarizə gündəlikdən çıxmadı. Yerli mət-

buat orqanlarında açılacaq ali məktəbin xarakteri ilə bağlı diskussi-

yalar davam etməkdə idi. Yenə də müxtəlif təkliflər irəli sürülürdü. 

Bu zaman haqqında yuxarıda qeyd olunan ―Texniki şöbələrdən iba-

rət Qafqaz Universiteti‖nin yaradılması üzrə Xüsusi baş Komitə də 

öz fəallığını gücləndirməyə başladı. Komitənin sədri senator Vatotsi 

1910-cu il mayın 7-də Qafqazın 19 şəhərinin rəisinə (Bakı, İrəvan və 

Yelizavetpol kimi türk şəhərləri daxil olmaqla) məktub göndərərək 

Tiflisdə açılacaq Qafqaz Universitetinin saxlanması üçün hər il ma-

liyyə yardımı göstərməyi xahiş etdi. Vatotsinin məktubunda xüsusi 

olaraq qeyd olunurdu ki, universitetin açılması yalnız lazımi vəsaitin 

əldə edilməsindən asılıdır [1, f.389, s.6, iş 489, v.1] 

―Kaspi‖ qəzetinin 1910-cu ilin mart sayında P.Kara-Murza da 

təbabət, hüquqşünaslıq, etnoqrafiya sahəsində mükəmməl bilik verən 

universitet açılmasının zəruriliyindən söz açılırdı [4]. Məqalə müəy-

yən ictimai rezonans doğurduğundan Bakı şəhər rəisi məqalədə qal-

dırılan məsələləri Dumanın iclasında müzakirəyə çıxarmaq təklifi ilə 

çıxış etdi. Dumanın maliyyə komissiyası təkliflərlə tanış olaraq bil-

dirdi ki, ictimaiyyətin qüvvəsi ilə kifayət qədər vəsait toplansa da ali 

təhsil Dövlət xəzinəsi hesabına maliyyələşdirməlidir. Maliyyə ko-

missiyası, Dumaya təklif etdi ki, əgər Universitetin saxlanma xərclə-

rini (ildə 380 min manat) xəzinə üzərinə götürsə, universitetin tikil-

məsi və avadanlıqlarla təmin edilməsinə 500 min manat vəsait ayrıl-

sın. Bu vəsaitin ayrılması üçün qəti olaraq belə bir şərt irəli sürül-

müşdü ki, hökumət xəzinədən Universitetin saxlanmasına qeyd-şərt-

siz pul ayıracaq və bu öhdəlik konvert sənədlə təsbit olunacaqdır. 

Bakı şəhər duması 1910-cu il oktyabr ayının 12-də maliyyə ko-

missiyasının qərarını yekdilliklə təsdiq etdi və qərara alındı ki, öhdə-

liyə əsasən universitet tikintisinə 1915-ci ildən gec olmayaraq baş-

lansın [7]. Dumanın bu qərarını Bakı şəhər rəisi xüsusi Baş komitəyə 
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göndərdi. Şəhər rəisi məktubda əlavə olaraq bildirirdi ki, Universite-

tin saxlanmasına vəsait ayrılmasından imtina etmək, əslində, rədd 

cavabı vermək deməkdir Hakimiyyət orqanları isə hər addımda əngəl 

törətməkdə davam edirdilər. Qərara tərəfdar olan Qafqaz canişini 

onu Nazirlər Şurasına göndərdi. 1912-ci ilin 24 mayında Nazirlər 

Şurası həmin qərarı təsdiq üçün rus çarına göndərdi. İki ay sonra – 

iyulun 20-də II Nikolay qərarı belə bir qeydlə təsdiq etdi: ―... lazımi 

xərclər yerli vəsait hesabına olsun‖ [1, f.389, s.6, iş 484, v.3]. 

Hakimiyyət ierarxiyasının belə bir mövqeyi yerli özünüidarə 

və ictimai orqanların da inamsızlığına gətirib çıxartdı. Məsələn, Bakı 

şəhər duması tikintiyə sərf edəcəyi məbləği maliyyə çətinliyi ucba-

tından hər il 25 min manat olmaqla 20 il müddətinə verə biləcəyini 

bildirdi və s. [1, f.389, s.6, iş 484, v.20]. 

Qafqazda Universitet yaratmaq istəyi Rusiya Dövlət dumasın-

da da müdafiə edilmədi Qafqazdan olan deputatların təkidli tələbləri-

nə heç bir məhəl qoyulmadı [1, f.389, s.6, iş 484, v.20]. Beləliklə, 

Qafqazda ali məktəb yaradılması cəhdləri çar Rusiyasında nəticə 

vermirdi. İctimaiyyətin ali məktəb yaratmaq səyləri sınaqdan çıxmış 

ən həyasız və hiyləgər bürokratiya üsulları ilə aradan çıxarıldı. 1917-

ci ilin fevral ayının sonunda Çar mütləqiyyəti devrildi. Geosiyasi və-

ziyyət kəskin şəkildə dəyişdi. Bakı və ətrafı bolşevik-daşnak güruhu-

nun əlinə keçdi. Onların ―Xalq Universiteti‖ açmaq fikri də demoqo-

qiyadan o yana keçmədi. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın digər 

hissəsi əvvəlcə Zaqafqaziya Xüsusi İdarəsinin və Zaqafqaziya Ko-

missarlığının, daha sonra Zaqafqaziya Demokratik Federativ Res-

publikasının (seym) tərkibinə daxil oldu. 

1918-ci ilin mayın 26-da Zaqafqaziya seymi dağıldı və 28 

mayda Azərbaycanı təmsil edən partiya və qruplar Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaradıldığını elan etdilər. Regionun siyasi palitrası 

tamamilə dəyişdi. Keçmiş rus imperiyasında olan Universitetlərlə 

əlaqələr zəifləməyə və ya tamamilə kəsilməyə başladı. Mövcud hər-

bi-siyasi reallıqlar regionda ali məktəb yaratmaq ideyasını yenidən 

aktuallaşdırdı. Bir qədər əvvəlki dövrə müraciət etsək görərik ki, 

hələ 1917-ci ilin yayın sonlarında Müvəqqəti hökumətin maarif nazi-

ri kadet S.F.Oldenburq Tiflis şəhər dumasına göndərdiyi teleqramda 

rus Tiflis Universiteti üçün təcili olaraq layihə və smeta tərtib olun-

masını təklif edirdi [9,s.133]. 

Hökumətin ―rus universiteti‖ şəklində regionda (Tiflisdə) uni-

versitet yaratmaq niyyəti ictimai tələbata adekvat reaksiyanın nəticə-
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si idi və müəyyən nüfuz qazanmağa hesablanmışdı. Ona görə də ali 

məktəb açmaq məsələsinin həlli üçün yerli Ali qadın kurslarının pro-

fessorlarından ibarət Universitet komissiyası təşkil edildi. Həmin 

professorlarından biri – görkəmli rus alimi V.İ.Razumovski idi. O, 

1917-ci ilin aprelində Tiflisə gəlmişdi. 1917-ci ilin oktyabrında onu 

Ali qadın kurslarında tibb fakültəsi layihəsini işləyib hazırlamaq işi-

nə cəlb etdilər. 1918-ci ilin yanvarında isə professor vəzifəsinə seç-

dilər. Az sonra Universitet komissiyasına başçılıq edən Razumovski 

Universitetin layihə və smetasını hazırladı. 

V.İ.Razumovski həmin dövrü xatırlayaraq yazırdı: ―İşimiz qur-

tarana yaxın Qafqaz Zaqafqaziya respublikası kimi Rusiyadan ayrıldı 

və ... qarışıq hökumət təşkil edildi. Xalq maarif naziri bakılı Xoyski 

idi. Biz, rus Universitetinin təşkili üçün yardım barədə hökumətə 

təklif etdik. Nazir... rəğbətini bildirdi, lakin əlavə edib dedi: ―... Tif-

lisdə Politexnikum var... Bəlkə Universiteti Bakıda təşkil etmək daha 

yerinə düşərdi‖. O bizim məlumat məktubumuzu nəzərdən keçirmək 

üçün götürdü və bizim məsələmiz barədə Nazirlər Şurasına məlumat 

verəcəyini vəd etdi‖ [12,s.4]. Zaqafqaziya respublikası mayın axırla-

rında üç ayrıca respublikaya parçalandığından hökumət bu məsələyə 

baxmağa macal tapmadı. 

Bununla belə 1918-ci ilin iyununda Ali qadın kursları üç fakül-

tədən: təbiət, tarixi-filologiya və tibb fakültələrindən ibarət olmaqla 

Zaqafqaziya Universitetinə çevrildi. Tədrisin rus dilində aparıldığı 

universitetə V.İ.Razumovskini rektor seçdilər. Universitetdə 2150 

nəfər oğlan və qız təhsil alırdı [12,s.4-5]. Sürətlə cərəyan edən siyasi 

hadisələr səbəbindən mövcudluğunun elə ilk günlərindən universitet 

çox ciddi çətinliklərlə üzləşdi. Yeni yaranmış respublikalar ona kifa-

yət qədər kömək göstərmirdilər. Erməni daşnak hökuməti isə, ümu-

miyyətlə, heç nə vermirdi. Gürcü hökumətinə gəlincə burada da 

1918-ci ilin oktyabrında gürcü universiteti yaradıldıqdan sonra Za-

qafqaziya rus universitetini rəqib sayaraq onu maddi yardımdan 

məhrum etdi. V.İ.Razumovski xatirələrində yazırdı ki, belə bir şə-

raitdə rus universiteti yaşaya bilməzdi. Odur ki, bir tədbir görmək la-

zım idi. Yekaterinburq, İrəvan və Bakı ilə danışıqlar başlandı. Bakı-

ya köçmək məsələsi xüsusilə ciddi müzakirə olunurdu: ―1919-cu ilin 

əvvəllərində Azərbaycan Respublikası xalq maarif nazirinin müavini 

Həmid bəy Şahtaxtinski Tiflis şəhərinə gəldi. O, rus universitetini 

Bakıya köçürmək təklifi ilə gəlmişdi...‖ [13]. 
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AXC-nin təklifi ictimai sifarişi ifadə edirdi və onun kökləri 

XIX əsrə gedib çıxırdı. Bunlar Avropa maarifçiliyi ilə bilavasitə bağ-

lı idi. H.Zərdabi, N.Vəzirov, C.Məmmədquluzadə, F.Köçərli, 

H.Mahmudbəyov, A.Səhhət, S.Qənizadə, U.Hacıbəyov və başqa zi-

yalılar öz mütərəqqi ideyalarını ali məktəblə bağlayırdılar. Məktəb

onlar üçün milli tərəqqi qapısı, məişət zülmətindən sivilizasiya keçid

vasitəsi idi. Bakıda ali məktəbin yaradılması, xüsusilə də Zaqafqazi-

ya rus universitetinin köçürülməsi yolu ilə yaradılması çoxsaylı dis-

kussiyalar doğururdu. Belə diskussiyalar Zaqafqaziya Universitetinin

öz daxilində də gedirdi. Müəllimlərin əksəriyyəti, xüsusən təbabət

müəllimləri köçürülmənin tam tərəfdarları idilər. Universitetin Tiflis-

də saxlanması get-gedə daha da çətinləşdirdi. Odur ki, rektor Razu-

movski 1919-cu ilin mart ayının axırlarında Universitetin Bakıya kö-

çürülməsi ilə bağlı təklif irəli sürdü. Bakıdan hökumət Universitetin

saxlanmasına 5 milyon manat, Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun açılma-

sı üçün isə 500 min manat ayıracağına təminat verirdi. Hökumət

həmçinin məlumat verirdi ki, şəhərdə avadanlıqlarla yaxşı təchiz

olunmuş xəstəxanalar, klinikalar vardı ki, bunlar tibb fakültəsi üçün

əlverişli tədris-kliniki baza funksiyasını yerinə yetirə bilərlər. Uni-

versitet kitabxanasının təşkili üçün əlavə olaraq 300 min manat ayrı-

lacağı da bildirilirdi [12,s. 5].

Universitetin Bakıya köçürülməsi gərgin diskussiyalardan son-

ra elə ciddiyyətlə ortaya çıxdı ki, məsələnin qəti olaraq həlli üçün tə-

ləbələrin də daxil edildiyi komissiya yaradıldı. Komissiya üzvlərin-

dən 3 nəfəri – professorlar N.A.Dubrovskini, L.A.Uşkovu və L.S.Si-

tovriçi köçürmə məsələsinin təfərrüatlarını müzakirə etmək, korpus 

və klinikalar ilə yaxından tanış olmaq üçün Bakıya göndərmək qəra-

ra alındı. Onlarla birlikdə rektor V.İ.Razumovski və tələbələrin nü-

mayəndəsi də Bakıya gəldilər. Razumovskinin yazdıqlarından aydın 

görünür ki, nümayəndə heyəti aparılan danışıqlardan və müşahidə-

lərdən o qədər məmnun olmuşdular ki, yubanmaq olmazdı və Bakıya 

köçməklə bağlı işlərə dərhal başlamaq lazım idi [13]. Razumovski-

nin xatirələrində Azərbaycan hökumətinin prinsipial mövqeyini ifadə 

edən bir əhəmiyyətli qeydi də yer alıb: ―... Zaqafqaziya rus Universi-

teti köçməsə də Bakıda Universitet olacaqdı: Ultimativ müddət də 

göstərilmişdi – 1 may‖ [12,s.7]. Nəzərdə tutulan müddətədək (1 ma-

yadək) Bakı cavab almadı. Mayın 1-də Cümhuriyyətin Maarif Nazir-

liyindən Zaqafqaziya Universitet Şurasına belə bir teleqram daxil 

oldu ki, Bakıda yeni Universitet açılır. Ona görə də Zaqafqaziya 
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Universitetinin köçürülmə məsələsi öz-özünə aradan qalxmış oldu. 

Belə bir vəziyyətdə Zaqafqaziya Universitetini saxlamaq da qeyri-

mümkün olduğundan professor və dosentlərin əksəriyyəti buranı tərk 

etməli oldular. Onların arasında Razumovski, Levin, Sitoviç, Malen-

yuk, Şirokoqorov, Oşman, Soskovski, Maksimov, Hinzburq, Muş-

şenko, Landis, Dubrovski, Selixanoviç, Qorodenski, İşkov, Lopatin-

ski, Belyayev, Robakidze və başqa ziyalılar var idi [12,s.7]. Elə hə-

min vaxt Razumovski Zaqafqaziya Universitetinin rektoru vəzifəsini 

üzərindən götürdü. Bakıda Azərbaycan Dövlət Universitetinin təşkili 

üçün Xalq Maarif Nazirliyinin nəzdində Universitet komissiyası ya-

radıldı. 1919-cu il may ayının 16-da Nazirlər Şurası Universitet Ko-

missiyasının ştat vahidlərini və maaşlarını müəyyənləşdirdi. 

1919-cu il may ayının 21-də komissiyanın birinci iclasında 

Maarif Naziri R.Kaplanov çıxış edərək bildirdi ki, Universitetin açıl-

masını hökumət qəti olaraq qərara almışdır və burada arzu edənlərin 

hər biri təhsil ala biləcəkdir [2,28 may]. Komissiya müasir avadan-

lıqlar gətirmək üçün xarici ölkələrə mütəxəssislər ezam etmək üçün 

Nazirlər Kabinetinin başçısı N.Yusifbəyli və hökumət üzvləri ilə mü-

təmadi əlaqələr saxlayırdı. 1919-cu il may ayının 31-i üçün komissi-

ya Bakıda Dövlət Universitetinin təsis edilməsi üçün qanun layihəsi-

ni və şərq şöbəsi olan tarix-filologiya və tibb fakültələrinin müvəq-

qəti ştatlarını və smetasını hazırlayıb Maarif Nazirliyinə təqdim etdi 

[2, 24 may]. İyunun axırlarında komissiya təqdim etdiyi layihəsində 

Universitet üçün 3,5 milyon manat istədi. R.Kaplanov sənədləri Na-

zirlər Şurasına təqdim edərək həmin rəqəmi artırıb 5 milyon manata 

çatdırdı [13]. 1919-cu ilin iyul ayının 8-də Nazirlər Şurası qanun la-

yihəsini nəzərdən keçirib 1919-1920-ci tədris ilində hüquq, fizika-ri-

yaziyyat, filologiya fakültələrinin birinci kurslarını və tibb fakültəsi-

nin ilk 4 kursunu açmağı qərara aldı [2,25 iyun]. 

Universitetin yaradılması məsələsi çətinlikləri qət etdikdən 

sonra 1919-cu ilin iyul-avqust aylarında əvvəlcə parlamentin müva-

fiq komissiyalarında, sonra isə ümumi yığıncağında qızğın müzakirə 

olundu. Tədrisin rus dilində aparılacağı səbəbindən – Universitetin 

təşkilinə müqavimət göstərmək istəyənlər də tapıldı. ―Əhrar‖, ―İtti-

had‖ partiyalarını, Bitərəf müsəlman qrupunu birləşdirən ―Müsəlman 

əməkçi ziyalıları ittifaqı‖ məhz belə bir mövqe tutmuşdular. 1919-cu 

il iyulun 9-da ―İttifaqın‖ idarə heyəti çıxardıqları qərarda Universite-

tin açılmasına qarşı etirazlarını ifadə edirdilər. Motiv ondan ibarət idi 

ki, rus dilli Universitet intensiv ruslaşdırma fəaliyyətinin ocağı ola-
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caq və öz muxtariyyətlərinə arxalanıb ―Vahid Rusiyanın başçılarına‖ 

tərəfdar çıxacaqlar. Rus dilli Universitetə onlar köhnə Rusiyanın qol-

ları kimi baxırdılar. ―Slavyan-rus cəmiyyəti‖, ―Daşnaksutyun‖ partiya-

sında olan mürtəce ermənilər, Azərbaycan ziyalılarının və ruhaniləri-

nin mühafizəkar əhval-ruhiyyəli hissəsi də əleyhdarlar sırasında idi. 

Bunlarla yanaşı Universitetin həqiqi dostları da diskussiya ge-

dişində aşkara çıxırdı. V.İ.Razumovski yazırdı ki, Universitetin həqi-

qi dostları sırasında ilk növbədə Rəsulzadə, sonra parlament sədri 

doktor Ağayev və katibi Pepinov, daha sonra parlamentin sosialist 

üzvü Ağamalov (S.Ağamalıoğlu), çalışqan adam olan Camo bəy yer 

alırdı [13, 9 iyul]. 

Məşhur maarifçi publisist Məmmədağa Şahtaxtinski, müsavat-

çı Rəşid xan Kaplanov və digərlər rus dilli Universitetin açılmasını 

mövcud şəraitdə yeganə düzgün yol hesab edirdilər. Parlamentdə 

M.Ə.Rəsulzadənin başçılığı altında ―Müsavat‖ partiyasının parla-

ment deputatlarının hər birinə Universitet yaradılmasına səs vermək

barədə qərar çıxarılmışdı. Nəhayət, 1919-cu il sentyabr ayının 1-də

parlament ―Bakı şəhərində Dövlət Universitetinin təsis edilməsi haq-

qında qanun‖u son redaksiyada qəbul etdi [12,s.4-5]. Bu, xalqımızın

çoxəsrlik tarixinin ən möhtəşəm hadisələrindən biri idi. V.İ.Razu-

movski yazırdı: ―Azərbaycan öz ali maarif ocağını yaratdı. Türk xal-

qının tarixinə yeni parlaq səhifə yazıldı. Avropa ilə Asiyanın qovşa-

ğında yeni çıraq yandı‖ [10,s.34]. Qanun 4 fakültədən ibarət Dövlət

Universitetinin təsis edilməsini nəzərdə tutsa da yalnız 4 kursdan

ibarət olan tibb fakültəsi və bir kursdan ibarət olan tarix-filologiya

fakültələri üçün bir il müddətinə ştat və smeta müəyyən edildi. Uni-

versitet Şurasına qalan fakültələrin açılması üçün hökumətdən vəsait

istəmək hüquqi verildi. Həmçinin, Universitetə Bakı xəstəxanaları-

nın avadanlıqlarından istifadə etmək hüququ da verilirdi. İlk tədris

ilində Universitetə cəmi 15 milyon 857,5 min manat vəsait ayrıldı

[12,s.16].

Universitetin nizamnaməsi onun muxtariyyət və vəzifələrinin 

müsabiqə yolu ilə tutulması kimi demokratik prinsiplərə əsaslanırdı. 

İki cür idarəetmə orqanı müəyyənləşdirilmişdi. 1) kollektiv orqanlar 

– Universitet Şurası, İdarə Heyəti, fakültə yığıncaqları. 2) Təkbaşçı-

lıq orqanları – rektor, prorektor, fakültə dekanları. Universitetin ilk

rektoru V.İ.Razumovski seçilmişdi. Görkəmli-tarixçi-publisist

N.A.Dubrovski tarix-filologiya fakültəsinin, professor İ.İ.Şirokoqo-

rov isə tibb fakültəsinin ilk dekanları seçilmişdi.



Bakı Dövlюt Universitetinin vю onun Tibb fakültюsinin tюsis edilmюsi tarixi 

167 

Universitet komissiyası görkəmli alimlərin tədris işinə cəlb 

edilməsi istiqamətində dərhal isə başladı. Sentyabr ayının 10-da tibb 

fakültəsinə A.A.Osman, M.S.Milman, L.Q.Qurviç, A.N.Derjavin, ta-

rix-filologiya fakültəsinə Y.İ.Baybakov, L.A.İşkov, L.Q.Lapatinski, 

A.B.Selixonoviç kimi professorların isə dəvət edilməsi barədə qərar 

çıxarıldı. 1919-cu ilin sentyabrın 15-də Universitet Komissiyası özü-

nün son iclasını keçirdi və ruh yüksəkliyi ilə hesabat verildi ki, qar-

şıya qoyulmuş məqsədə nail olunmuşdur, kafedralar işçilərlə əsasən 

təmin olunmuşdur. Tələb olunan yeni işçiləri cəlb etmək üçün rektor 

V.İ.Pazumovski və dekan N.A.Dubrovski sentyabr ayının 20-də Ru-

siyanın bir neçə universitet şəhərlərinə getdilər. Rostov-Donda, Ye-

katerinburqda, Xarkovda onlar bir sıra tanınmış alimlərin razılığını 

aldılar. Professor B.K.Finkelşteyn avadanlıq və elmi ədəbiyyat al-

maq üçün Qərbi Avropa şəhərlərinə ezam edildi. 

1919-1920-ci il üçün ştat cədvəlinə görə universitetin müəllim-

lərlə təmin edilməsi sahəsində də ciddi işlər görüldü. Amma mütə-

xəssis çatışmazlığı ucbatından akademik heyəti formalaşdırmaq 

mümkün olmadı. Belə ki, ştata görə 104 nəfər, o cümlədən 40 pro-

fessor, 10 dosent lazım idi. Əslində 44 nəfər, o cümlədən 12 profes-

sor, 3 dosent və bir nəfər privat-dosent işləyirdi [10,s.34]. Xüsusi 

olaraq qeyd edək ki, çəkdikləri siyasi yükün ağırlığına baxmayaraq 

müəllimlər siyahısında M.Ə.Rəsulzadənin və R.X.Kaplanovun da 

adları var idi. Onların hər ikisi ―Osmanlı ədəbiyyatı tarixi‖ fənni üzrə 

dərs deyəcəkdi [1, f.1640, s.4, iş 1135, v.26]. İlk tədris ilində Univer-

sitetə 1014 nəfər qəbul edildi. Onlardan 604 nəfər tarix-filologiya, 

490 nəfəri tibb fakültəsinə qəbul olundu. Tələbələr sırasında hələlik 

azərbaycanlıların sayı azlıq təşkil edirdi. Cəmi 297 nəfər. Yəhudilə-

rin sayı isə 366 nəfər idi [3,s.20]. Ümumiyyətlə, bu rəqəmi də müs-

təmləkə girdabında yaşamağa məhkum edilmiş, təhsildən qəsdlə di-

dərgin salınmış bir xalqın saysız fəlakətlərinin fonunda qənaətbəxş 

hesab etmək mümkündür. Tələbələr sırasında 15 nəfər kommunist də 

oxuyurdu. Onlardan 12 nəfəri tibb fakültəsinin müdavimləri idilər. 

Onlar starostaların Ümumuniversitet Şurasında çoxluq qazanmağa 

da müvəffəq olmuşdular. 

Böyük hazırlıq işindən sonra 1919-cu il 15 noyabr universitet 

də 1-ci dərs günü elan olundu. Tibb fakültəsinin 3 kursunda və tarix-

filologiya fakültəsinin 1-ci kursunda dərs məşğələləri başladı. Döv-

rün problemlərinin və dərin ziddiyyətlərinin olmasına baxmayaraq 

Milli istiqlalımızın ən dəyərli yadigarı olan Universitet yaşadı və fə-
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dakar milli quruculuq qüvvəsinə çevirdi. Son olaraq ilk rektor 

V.İ.Razumovskinin qeydlərindən bu günümüzlə səsləşən və hətta

onun leytmotivi olan bir parçanı iqtibas etmək yerinə düşərdi: ―Şərq

və Qərbin qovşağında dayanan Bakı Universiteti Şərqin böyük sərvət

və ənənələrini Qərbin elmi doktrinaları ilə birləşdirərək, bəşəriyyətin

elmi görüş dairəsini genişləndirərək, bəlkə sosial problemin qaranlıq

sahəsini də işıqlandırar, bizi sosial məsələnin həllinə yaxınlaşdırar.

Mən Bakı Universitetinin çox böyük gələcəyinə inanıram.‖ [12,s.20-

21]. İlk rektorun söylədiyi bu fikirlər həqiqətən universitetin fəaliy-

yətində gerçəkləşdi və cəmiyyət üçün çoxsaylı yüksək hazırlıqlı mü-

təxəssislər yetişdirildi.
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Кишский храм “Мать церквей восточных” 

“Şərq kilsələrinin anası” Kiş məbədi 
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Резюме: В античное время на территории современной 

Азербайджанской Республики находилось высокоразвитое во 

всех отношениях – государство Кавказская Албания. Эта древ-

няя страна отличалась своей разнообразной хозяйственной жиз-

нью, различными ремеслами, а также самобытной культурой. 

Христианская религия в Албании впоследствии была воз-

ведена в ранг-государственной. 

Особое место в этот контексте занимает Кишский храм, 

который являлся первой христианской церковью на Востоке. 

Кишский комплекс- уникален, не имеет аналога как с историче-

ской, так и с архитектурной точек зрения. Этот собор на протя-

жение многих столетии является духовным и идеологическим 

центром Кавказской Албании. 

Памятник в селе Киш - очередное доказательство мульти-

культурализма, толерантности, многоконфессиональности на-

шего народа. 

Кишский храм, также актуален с точки зрения развития 

туристической сферы в Азербайджане. 

Ключевые слова: Кавказская Албания, Киш, 

христианская религия, архитектура, мультикультурализм, 
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ərazisində bütün mənalarda yüksək səviyyədə inkişaf etmiş Qafqaz 

Albaniyası dövləti yerləşirdi. Bu qədim ölkə öz rəngarəng təsərrüfat 
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həyatı, müxtəlif sənəti eləcə də özünəməxsus mədəniyyəti ilə fərqlə-

nirdi. Sonralar xristian dini Albaniyada dövlət dini dərəcəsinə yük-

səlmişdir. Bu konteksdə şərqdə birinci xristian kilsəsi olan Kiş mə-

bədi xüsusi yer tutur. Kiş kompleksi bənzərsizdir, həm tarixi, həm də 

memarlıq baxımından analoqu yoxdur. Bu kilsə əsrlər boyu Qafqaz 

Albaniyasının dini və ideolojı mərkəzi olub. Kiş kəndində olan bu 

abidə xalqımızın multikulturalizminin, tolerantlığının və dini dözüm-

lülüyünün növbəti sübutudur. Kiş məbədi Azərbaycanda turizm sa-

həsinin inkişafı üçün də aktualdır. 

Açar sözlər: Qafqaz Albaniyası, Kiş, xristian dini, memarlıq, 

multikulturalizm, mədəniyyət, turizm. 

Abstract: In antiquity, there was situated a highly developed in 

all respects state the Caucasus Albanian in the territory of modern 

Azerbaijan. This ancient country was distinguished by its colorful 

economic life, its diverse art, and its unique culture. Later, Christianity 

rose to the state religion level in Albania. In this context the Kish 

Temple, the first Christian church in the east, holds a special place. 

The complex is unique and has no historical or architectural analogy. 

This church has been the religious and ideological center of Caucasian 

Albania for centuries. This monument in Kish village is further proof 

of the multiculturalism, tolerance and religious tolerance of our 

people. The Kish Temple is relevant for the development of tourism in 

Azerbaijan. 

Keywords: Caucasian Albania, Kish, Christianity, 

architecture, multiculturalism, culture tourism. 

Территория Азербайджана является одной из древних «ко-

лыбелей» человечества. Об этом свидетельствуют и доказывают 

многочисленные исторические и археологически находки. Еще 

на рассвете цивилизации в пределах нашей Родины – находи-

лись высокоразвитые по тем временам древние государства. Для 

этого имелись практически все географические и природные ус-

ловия, их жители занимались традиционными земледелием и 

животноводством, а также рыболовством, виноградарством, 

торговлей, процветали различные ремесла. 

В конце IV – начале III веков до нашей эры на территории 

современной Азербайджанской Республики, южных районов 

Дагестана и Алазанский долины Грузии – образовалось государ-



Кишский храм “Мать церквей восточных” 

171 

ство- Кавказская Албания. Столицами этой страны в разное вре-

мя были- первоначально Габала (Кабалака), а затем один из 

главных городов области Арран - Барда (Партав). 

«Отец истории», античный автор Геродот в своѐм трактате 

«История» -упоминает каспиев (албанов), участвовавших в V 

веке до нашей эры в походах Дария I и Ксеркса в Грецию. 

«По сведениям древних учѐных в Кавказской Албании 

жили и говорили на разных языках 26 племѐн – среди них кас-

пии (отсюда и название-Каспийское море), утии – предки уди-

нов (посѐлок Нидж, Габалинского района), относящиеся в линг-

вистическом отношении к тюркоязычной и кавказской группам. 

Свободные люди составляли основу населения Албании» [1]. 

Греческий автор Эллиан отмечает, что местные жители из 

жира рыб – изготовляли масло и клей. Уже в I веке н.э. здесь на-

чалось применение и использование водяных мельниц и стекла 

в хозяйстве. 

Через территорию этого древнего государства проходили 

транзитные международные, сухопутные и морские пути, нап-

ример, из далѐкой Индии до Понта Эвксинского (Чѐрного моря). 

О высокой культуре виноделия свидетельствуют – найден-

ные фрагменты бочек для вина. 

«Ещѐ в III веке до н.э. – в Албании чеканились монеты от 

имени Александра Македонского. До сих пор в Габале - Чухур – 

археологи и специалисты находят интересные артефакты, отно-

сящиеся к тому периоду времени. О высокой технике обработки 

земли и самобытном хозяйстве наглядно повествуют керамиче-

ские трубопроводы, печи типа «тендир» и т.д.» [2]. 

Одной из самых крупных и богатых областей Албании – 

была, «Чола» (куда входил и нынешний Дербент). Интересные, 

дидактические эпизоды из быта жителей черпаем также из тру-

дов таких греческих и римских учѐных – как Страбон «Геогра-

фия, Плиний, Клавдий Птолемей. 

С первой половины I веке до н. э римский полководец 

Гней Помпей начинает походы на Восток, с целью контроля над 

«транснациональными» торговыми путями. 

В 65 году до н. э. в битве у реки Ганых (Алазань) между 

римскими легионами и албанами, античный автор Аппиан отме-

чает о храбро сражавшихся албанских женщинах (легендарных 

«амазонок»). 
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В 313 году при царе («басилевсе») Урнайре активно распро-

страняется христианство. А в 498 году на созванном Агуэнском 

соборе, принимаются каноны (законы) христианской религии и 

регламентируются упорядочение размеров налогообложения. 

Эти факты, в очередной раз достоверно напоминают, что 

территория Азербайджана исстари являлась пространством – 

«мультикультурализма» и толерантности. 

В Гобустане, этой местности найдена наскальная надпись 

«петроглиф» на латинском языке, датируемый I веком нашей 

эры – это утверждает о пребывании с разведывательными целя-

ми римского центуриона (в составе 100 человек) в тогдашней 

Албании, в период правления императора Домициана. 

Гобустанский комплекс – который носит статус Националь-

ного историко-художественного заповедника, который к тому же 

входит в Мировое наследие ЮНЕСКО («сокровищница») – явля-

ется местом «паломничества» туристов со всех уголков планеты. 

У населения Албании был свой алфавит. Они были знако-

мы, также с греческой письменностью, это доказывается дипло-

матической перепиской между албанским правителем Оройсом 

и Помпеем. 

Моисей Каланкатукский в «истории Агван» дает обшир-

ную и познавательную информацию о хозяйственном укладе и 

культурной жизни албанов. 

Одну из ключевых, важных ролей в истории Албании бо-

лее позднего периода сыграл Джаваншир – правитель Гирды-

манского княжества, входившего в состав страны. Благодаря его 

дальновидной дипломатии – была сохранена самостоятельность 

государства. 

«Одним из самых ярких примеров памятников христиан-

ского зодчества не только исторического этапа Кавказской Ал-

бании, но и всего Востока – является апостольская церковь, ко-

торая находится в селении Киш, Шекинского района. Первона-

чально, по утверждению ученых на месте построения Кишского 

храма – был алтарь жертвоприношений» [3]. 

Известно, что в I веке н. э. из Иерусалима («Гудса») в ан-

тичные, восточные страны двинулась группа миссионеров, зада-

чей которых было проповедь христианских постулатов. 
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В разное время этимология 

топонима Киш, который образно 

называют «праматерью всех церк-

вей восточных» звучала как - Гис, 

Гиш и т.д. М. Каланкатукский ин-

формирует, что «святой Елисей 

построил церковь в селе Гис». 

Другими словами, этот величавый 

собор был метрополией христиан-

ства на Востоке. Территория Алба-

нии в те незапамятные времена де-

лилась на епископства. Имеется версия о том, что святые мощи 

апостола Елисея преданы земле в фундаменте, тогда еще часовне 

селения Киш. 

«В разный хронологический период Кишская церковь по 

объективным и субъективным причинам реконструировалась. С 

течением времени центр Шеки - Белоканской епархии распола-

гался в селении Киш. В более ранний период – являлся резиден-

цией Киш-Курмухских архиепископов. Оригинальное зодчество 

Кавказской Албании звено единой исторической эволюции» [4]. 

Интересный и малоизвестный факт, что архитектурный 

стиль, например, «Золотого кольца» (Россия) – больше Албан-

ский, чем Византийский. 

Синтезу римской, греческой и восточной архитектуры, так 

называемый «эллинистический стиль», которому способствова-

ли караванные купеческие пути, а также походы на Восток пол-

ководца Александра Македонского и другие факторы. 

Постоянная тенденция восточных провинций к независимос-

ти от Византии не только не отразилась на художественном творче-

стве Албании в целом и Кишского монастыря, в частности мону-

ментальное культовое зодчество Албании поражает и удивитель-

ным способом впечатляет своей выразительной неповторимостью. 

Характерной особенностью Кишского храма – так называ-

емый «божественный мрак» - замкнутость внутреннего про-

странства, слабое освещение, мощные фортификационные сте-

ны и, конечно же, «базилика», сочетание аскетизма и романтиз-

ма в зодчестве. В случае необходимости Кишский храм мог 

выступать в качестве – крепости. 
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По замыслу создателей храмов – Киш – должен своей ве-

личественностью и торжественностью казаться «нерукотвор-

ным» чудом. 

В философском и аскетическом аспектах Кишский собор – 

символ божественности. Кишский комплекс, как оплот хрис-

тианства на Кавказе, а также религиозный центр – не терял сво-

его значения до последнего времени. 

Делая экскурс в прошлое мы встретимся с событием, что в 

331 году до н.э. в битве у Гавгамелл- племена албановхрабро 

сражались на стороне персов против Александра Македонского. 

С середине I тыс. до н. э. в Албании созданы все условия для 

возникновения городов, что говорит о высоком экономическом 

развитии страны. Квалифицированные мастера в Албании стро-

или общественные здания и оборонительные сооружения. 

В III веке до н. э албаны под влиянием греков стали при-

менять керамит в архитектуре. В 1902 году в селении Беюк 

Дехне (Шекинский район) найдена высеченная надпись на кам-

не, хронологически датированная II в. н. э. на греческом языке. 

В 262 году Албания была временно подчинена Сасанида-

ми, это подтверждается соответственной надписью вНакши – 

Рустаме. 

Моисей Каланкатукский выступает свидетелем, что албан-

ская Кишская церковь имела кирпичный свод купола, добавляя 

«каменный, обложенный кирпичом свод». 

Особо значимую роль в истории Албанской церкви сыграл 

Кишский храм в VI веке. В начале этого столетия Сасанидский 

правитель Кавад I ликвидировал царскую власть в Кавказской 

Албании. Страна подверглась нашествиям гунном и хазаров. 

В этот период времени каталикосом этого древнего госу-

дарства являлся Захария. 

Важный, также для судеб и биографии Албании в целом и 

местной церквив частности имели политические события, кото-

рыепроизошли после Двинского созванного собора в 527 году, 

где ответственно констатировалосьоб однозначном отделении 

от Римской и Иерусалимской церквей. 

Если внимательно рассматривать искусство и архитектуру 

стран европейского континента, то можно придти к заключи-

тельному выводу, что они в какой-то мере заимствованы у Саса-

нидского Ирана, а также албанских христианских храмов. 
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Эпоха создания христианской архитектуры- это продолжи-

тельная эпохав истории человечества, появление неприятелей – 

варваров, походы которых окончательно завершают распад Ве-

ликой Римской империи. Слияние римской, греческой и иран-

ской архитектуры произошли на творческой почве Азии – чему 

способствовали купеческие, торговые тракты. 

К раннему романтическому этапу развития культового 

зодчества Албании можно определѐнно отнести простые одно-

нефные (зальные) христианские, классические храмовые соору-

жения III – V веков. 

Многообразие, с точки зрения стиля явно находит своѐ от-

ражение и подтверждение автокефали Кишскогостроения. В се-

верных горных районах Кавказская Албания распространение 

христианских постулатов встречало упорное сопротивление 

местных жителей, где зороастризм являлся главным религиоз-

ным поклонением. 

Сохранившиеся окна и двери непреднамеренно заставляют 

выдвигать гипотезу о том, что косвенная реконструкция Киш-

ского культового храма коснулась в основном и главным обра-

зом самойверхней части этого сооружения. 

Пространство внутри храмового комплекса симметрично 

подразделяется двумя пилястрами на две части. Абсида ниже 

свода зала имеет, как правило, полуциркулярное очертания. Рас-

твор верхней части фундамента известковый с эпизодическим 

включением мелкого щебня. Глубина заложения древнего фун-

дамента достигало 110 см. 

Последний этап перестройки верхней части храма отно-

сится к VIII- XI вв. Ношение браслетов населением Албании но-

сило культово-магическое значение. 

Кишский храм построен из обтѐсанного материала камня – 

известняка. В композиции предпочтение отдается куполу (гюн-

бяз) с его восточным, шатровым перекрытием. 

«Археологический анализ доказывает, что сооружение ба-

зируется на более древних фундаментах. В процессе исследова-

тельских работ внутри и снаружи выявлены древние склепы за-

хоронений, керамика и стеклянная бытовая утварь к первому 

этапу строительства в комплексе можно отнести самый старин-

ный фундамент, расположенный у входа в храм. Эта постройка 

выполняла культовую функцию» [5]. 
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Материальная культура отражается и характеризуется в 

инвентаре захоронений. 

Ещѐ племенные объединения, жившие в Кише, рассматри-

вали это место – как священное. Анализ археологического мате-

риала на Кишском могильнике выдвигает версию о единой 

культуре на территории Азербайджана и Дагестана. Имеют 

место, в основном, катакомбные захоронения, в этом контексте 

можно провести аналогию с Месопотамией. 

Из всех предметов бытовой культуры Кишского храма- 

наиболее важными выступают керамические изделия местного 

происхождения. Здесь обнаружены, также и различные украше-

ния из золота, бронзы, железа. Искусство, обработки металла 

(ювелирное) – одно из самых древних в Азербайджане. В этот 

плане проводятся параллели со странами Ближнего Востока. 

На протяжение многих столетий Кишский храм – был ду-

ховным центром Албании. 

Большой, неподражаемый интерес к Кишскому храму 

проявлял знаменитый норвежский путешественник и исследова-

тель Тур Хеердал, скульптура которого установлена рядом с 

Кишским комплексом. Он выдвинул идею, что скандинавские 

мореплаватели – «викинги», берут свое начало из Азербайджана 

(подтверждением этому один из самых почитаемых в Норвер-

гии божеств - «Азери - Один»). 

Шеки в целом и Кишский храм, в частности, являются 

объектами посещения туристами из разных стран мира. 
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Xülasə: Məqalədə görkəmli Azərbaycan rəssamı Əzim Əzim-

zadənin yaşadığı dövrdən və həyat fəaliyyətindən bəhs edilmişdir. 

Əzim Əzimzadənin yaşadığı dövr kifayət qədər ziddiyyətli və müx-

təlif sahələrdə inkişaf proseslərinin getdiyi bir dövrə təsadüf edir. O, 

məhz belə bir zamanda və belə bir mühitdə yaşayıb-yaratmışdır. Bu 

dövrdə mədəniyyət və mətbuat sahəsində müəyyən uğurlar gözə 

çarpmaqda idi. Təsviri incəsənət, xüsusən onun karikatura janrı icti-

mai şüurun oyanmasında mühüm rola malik idi. 

XX əsrin əvvəllərində Bakıda, Şuşada və başqa şəhərlərdə bir 

sıra rəssamlıq sərgiləri təşkil olunurdu. Sərgidə rus və Qərbi Avropa 

rəssamlarının rəsmləri nümayiş olunurdu. Azərbaycanda təsviri incə-

sənətin satira sahəsi bir xeyli irəliləmişdi. Çoxəsrlik və zəngin Azər-

baycan mədəniyyətinin təkamül prosesləri XIX əsrdə də nəzərə çar-

pacaq dərəcədə müşahidə edilmişdi. Milli özünüdərk, milli-mənəvi 

dəyərlər şüurlarda inkişaf edərək yeni yeni əsərlərin yaranmasına rə-

vac vermişdi. 

Mir Möhsün Nəvvab [1833-1918], dekorativ rəssamlar arasında 

qarabağlı Usta Qənbər, şamaxılı nəqqaşlar Əliqulu, Qurbanəli, Mirzə 

Cəfər daha çox tanınırdılar. 1863-cü ildə Azərbaycanda olan rus rəs-

sam V.V.Vereşçagin xalqımızın həyatı, məişəti və etnoqrafik xüsusiy-
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yətləri ilə bağlı olan bütöv bir silsilə əsərlər yaratmışdır20-ci illərdə 

rəssamlar, qrafika ustalarının və heykəltəraşların bütün qüvvələri əha-

linin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyələndirilməsinə yönəlmişdi. 

Açar sözlər: Əzim Əzimzadə, rəssamlıq, sərgi, Mir Möhsün 

Nəvvab. 

Abstract: The article is the work of prominent Azerbaijani 

artist Azim Azimov has been talking about his time and life. Azim 

Azimzadeh era of development in various fields is quite 

controversial and coincides with a lap to go. He was just such a time 

and in such an environment created in this period was crashing out 

some success in the field of culture and the media. Fine art, 

especially the cartoon genre of social consciousness was awakening 

ma-important role. At the beginning of the twentieth century in 

Baku, Shusha and other cities were organized in a number of art 

exhibitions. 

Russian and Western European artists' paintings were 

displayed at the exhibition. A significant amount of the fine art of 

satire way. The processes of evolution of the centuries-old and rich 

culture in the nineteenth century, there was also significant. National 

consciousness, national and spiritual values had contributed to the 

creation of new works accepted for the new development. Mir 

Mohsun Nevvab (1833-1918), decorative artists Usta Kanbar 

Karabakhi, Shamakhi painters Aligulu, Gurbanali, Mirza Jafar more 

known. In 1863, the Russian artist V.V.Vereshcagin of our life, 

which is associated with the peculiarities of life and a whole series of 

ethnographic works of art created in the 20 painters, graphic artists 

and sculptors of all the forces aimed at education of patriotism. 

Keywords: Azim Azimzadeh, painting, exhibition, Mir 

Mohsun Nevvab. 

Резюме: Статья повествует о времени, в котором жил и 

работал выдающийся азербайджанский художник Азим Азимза-

де. Его жизнь пришлась на достаточно противоречивое время, 

когда в различных сферах деятельности наблюдалось развитие. 

Да, он жил и творил в такую эпоху, в такой атмосфере. Тогда 

были заметны некоторые успехи в сфере культуры и печати. 

Изобразительное искусство, особенно карикатура, сыграло важ-

ную роль в пробуждении общественного сознания. В начале XX 
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века в Баку, Шуше и других городах организовывались художе-

ственные выставки. Там демонстрировались картины русских и 

западно-европейских художников. Большого прогресса в азер-

байджанском изобразительном искусстве достигло сатириче-

ское направление. 

Процесс эволюции многовековой богатой культуры Азер-

байджана был весьма очевиден и в XIX веке. Национальное са-

мосознание, национальные духовные ценности, созревая в соз-

нании, способствовали возникновению все новых и новых про-

изведений. Наиболее прославились Мир Мохсун Навваб (1833-

1918), среди декораторов – Уста Ганбар, шемахинские орнамен-

талисты Алигулу, Гурбанали, Мирза Джафар. Русский худож-

ник В.В.Верещагин, побывавший в Азербайджане в 1863 году, 

создал цикл произведений, отражающих жизнь, быт, этнографи-

ческие особенности нашего народа. В 20-е годы XX века живо-

писцы, художники-графики и скульпторы, прикладывали все 

свои усилия для воспитания населения в духе патриотизма. 

Ключевые слова: Азим Азимзаде, художественный, 

выставка, Мир Мохсун Навваб. 

 

Görkəmli Azərbaycan rəssamı Əzim Əzimzadənin yaşadığı 

dövr kifayət qədər ziddiyyətli və müxtəlif sahələrdə inkişaf proseslə-

rinin getdiyi bir dövrə təsadüf edir. O, məhz belə bir zamanda və 

belə bir mühitdə yaşayıb-yaratmışdır. 

Bu dövrdə mədəniyyət və mətbuat sahəsində müəyyən uğurlar 

gözə çarpmaqda idi. Təsviri incəsənət, xüsusən onun karikatura jan-

rı ictimai şüurun oyanmasında mühüm rola malik idi. 

XX əsrin əvvəllərində Bakıda, Şuşada və başqa şəhərlərdə bir 

sıra rəssamlıq sərgiləri təşkil olunurdu. Sərgidə rus və Qərbi Avropa 

rəssamlarının rəsmləri nümayiş olunurdu. Azərbaycanda təsviri incə-

sənətin satira sahəsi bir xeyli irəliləmişdi. Bu janrın görkənli nüma-

yəndəsi Ə.Əzimzadə (1880-1943) idi. Özünün satirik rəsmləri ilə 

məşhurlaşmış Əzim Əzimzadə 20 il ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalında 

çalışmışdır. Realist rəssamın əsərlərində rus müstəmləkəçiləri, onla-

rın yerlərdəki məmurları, müftəxorlar, mürtəce ruhanilər ifşa edilir-

di [6, s. 143]. Çoxəsrlik və zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin təka-

mül prosesləri XIX əsrdə də nəzərə çarpacaq dərəcədə müşahidə 

edilmişdi. Milli özünüdərk, milli-mənəvi dəyərlər şüurlarda inki-
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şaf edərək yeni yeni əsərlərin yaranmasına rəvac vermişdi. Dəyərlə-

rimiz milli ziyalılarımız tərəfindən daha da qabardılır, mətbuatda əks 

etdirilirdi XIX əsrin 70-ci illərinə qədərki Azərbaycan mədəniyyəti-

nin keçdiyi yol göstərir ki, ölkənin siyasi həyatında baş verən köklü 

dəyişikliklər, Azərbaycanın və dünyanın mədəni, iqtisadi əlaqələr 

sisteminə cəlb olunması milli mədəniyyəti özünün çoxəsrlik məz-

mun və ənənələrindən uzaqlaşdırmamış, yeni-yeni əsaslar üzərində 

yük səlməsinə imkan yaratmışdı [1, s. 771]. 

Təsviri incəsənətin bütün sahələrinə maraq artmışdı. Xalq ara-

sında maraq daha çox rəssamlıq sahəsinə yönəlmişdi. 

Xalq həyatının təsviri və məişət tərzinin əks olunması 

rəsm əsərlərinə olan marağı daha da artırmışdı. XIX əsr Azərbaycan 

rəssamlığında ənənəvi Şərq miniatür sənətindən realist sənətə keçid 

ilə səciyyələnir. O dövr rəssamlığının görkəmli nümayəndələrindən 

Mirzə Qədim İrəvani (1825-1875), Mir Möhsün Nəvvab (1833-

1918), dekorativ rəssamlar arasında qarabağlı Usta Qənbər, şamaxılı 

nəqqaşlar Əliqulu, Qurbanəli, Mirzə Cəfər daha çox tanınırdılar. 

1863-cü ildə Azərbaycanda olan rus rəssam V.V.Vereşçagin xalqı-

mızın həyatı, məişəti və etnoqrafik xüsusiyyətləri ilə bağlı olan bü-

töv bir silsilə əsərlər yaratmışdır[1, s. 768]. 20-ci illərdə rəssamlar, 

qrafika ustalarının və heykəltəraşların bütün qüvvələri əhalinin və-

tənpərvərlik ruhunda tərbiyələndirilməsinə yönəlmişdi. Belə ki, təs-

viri incəsənətin ilk nümunələri Əzim Əzimzadənin rəsmlərində və 

karikaturalarında əks olunmuşdu. O, rəssamların köhnə nəslinə mən-

sub olan sənətkar idi. Ə.Əzimzadə və yeni yetişən gənc rəssamların 

20- ci illərdə yaratdıqları rəsm, plakat və karikaturaları ―Füqəra fü-

yuzatı‖, ―Molla Nəsrəddin‖, ―İnqilab və mədəniyyət‖, ―Şərq qadını‖,

―Həmkarlar ittifaqı‖, ―Maarif işçisi‖ kimi jurnallarda, ―Kommunist‖,

―Bakinski raboçi‖, ―Gənc işçi‖, ―Kəndli qəzeti‖ və s. kimi dövrü

mətbuat orqanlarında dərc ediirdi [18, s. 281]. 1928-ci ildə ―Azər-

baycan gənc rəssamlar təşkilatı‖ yaradıldıqdan sonra isə gənc rəs-

samların işi düzgün inkişaf yoluna qədəm qoydu.

1930-cu ildə Rusiya İnqilabı Rəssamları Assosiasiyasının Ba-

kıda təşkil edilən ilk sərgisinin gənc Azərbaycan rəssamları-

nın inkişaf yoluna müsbət təsiri olmuşdu [18, s. 282]. 

İqtisadi böhran və onun təsir etdiyi sahələr xalq məişətinə, 

onun ayrı-ayrı sferalarına bir xeyli təsir etmişdi. Cəmiyyətdə baş 

verən mənfi təzahürlü hadisələr və mövcud problemlər rəssam və ka-

rikatura ustası Ə.Əzimzadə yaradıcılığından yan keçməmişdi. Dünya 
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iqtisadi böhranı Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadi 

inkişafının tərkib hissəsinə çevrildiyini və onun tələblərinə uyğunlaş-

dığını göstərdiyinə görə xüsusi ayrıla bilər. Bu kompleks neft səna-

yesində özünü daha aydın biruzə verdi: qiymətlər aşağı düşdü, neft 

çıxarılması, emalı və ixracı azaldı. Mexaniki istehsal, mis əridilməsi 

və duz istehsalı da böhranın təsirinə məruz qaldı. Sosial-siyasi həyat-

da da yeniliklər meydana gəldi. Ümumrusiya siyasi partiyalarının 

yerli təşkilatları yarandı və sair [16, s. 286]. Kəndlilərdən vergi top-

lanması və onların bu sahədə hüquqsuzluğu Əzim Əzimzadənin 

rəsmlərində geniş əks olunmuşdur. Onların çətin şərtlər altında yaşa-

ması və işləməsi, əzilməzi, məmurların bu sahədə özbaşınalığı rəs-

sam tərəfindən həssaslıqla nəzərə çatdırılmışdır. Zaqafqaziya dövlət 

kəndlilərinin torpaq quruluşu haqqında 1900-cü ilin mayında verilən 

qanunda öz ifadəsini tapmışdı. Bu qanun dövlətin torpağa mülkiyyət 

hüququ prinsipini əsas tuturdu. Torpaqdan istifadə edən kəndlilər xə-

zinəyə dövlət töycüsü – vergisi verməli idilər. XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün 1900-cü ildə Zaqafqaziya 

dəmir yolunun Rusiyanın baş dəmir yol xətlərinə birləşməsi, habelə 

Xəzər ticarət gəmiçiliyinin daha da genişləndirilməsinin bö-

yük əhəmiyyəti oldu [10, s. 136-137]. Əsrin əvvəllərində Bakı şəhə-

rində mətbuat və nəşr sahələrində xeyli dərəcədə irəliləmə müşahidə 

olunmuşdu. Maliyyə və digər çətinliklərə baxmayaraq hər bir redak-

siya heyəti qəzet və jurnalların, məcmuələrin varlığını qoruyub sax-

lamağa çalışırdı. 

1905-ci ildən başlayaraq Bakıda mətbuat sürətlə inkişaf etmə-

yə başladı. Bu dövrdə Bakıda 63-ə qədər qəzet və jurnal çap olunur-

du. ―Molla Nəsrəddin‖ məcmuəsi Uzaq və Yaxın Şərqdə geniş yayı-

lırdı. Savadsız abunəçilər də ―Molla Nəsrəddin‖ məcmuəsini bəzən 

onun səhifələrində çap edilən kəskin siyasi karikaturalarına görə alır-

dılar. Habelə ―Füyuzat‖ məcmuəsi, ―Həyat‖ və ―İrşad‖ qəzetlərinin 

də çoxlu abunəçiləri olurdu [9, s. 270]. ―Molla Nəsrəddin‖ məcmuəsi 

1906-cı ildə Tiflisdə çap olunmağa başlayan siyasi, ictimai, ədəbi, 

satirik məcmuə idi. Məcmuə 1905-ci ilədək müntəzəm çıxmışdır. 

Ondan sonra məcmuənin nəşri dayandırılmış, sonra təzədən çıxmış-

dı. 1920-ci ildə Təbriz şəhərində 8 nömrəsi çıxmışdır. Nəşr Sovet ha-

kimiyyəti illərində də davam etmişdir [9, s. 272]. 1875-ci ildə Həsən 

bəy Zərdabi (Məlikov) ―Əkinçi‖ qəzetini təsis etdi. Qəzet Azərbay-

can dilində nəşr olunan ilk qəzet idi. 1877-ci ilin sentyabrında isə hö-
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kumət onun bağlanmasına fərman verdi. Belə ki, rus dilində çıxan 

―Kaspi‖ qəzeti də senzura məhdudiyyətləri ilə üzləşdi. Görkəmli icti-

mai xadim, hüquqşünas, publisist Əlimərdan bəy Topçubaşov uzun 

illər qəzetin redaktoru olmuşdur. Təkcə Azərbaycanda deyil, həm də 

onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda populyar olan ―Kaspi‖ qəze-

tinin nəşri və redaktəsi azərbaycanlıların əlində idi. 1879-cu ildən 

―Ziya‖ qəzeti nəşr olunmağa başladı. 1880-ci ildən isə ―Ziyayi-Qaf-

qaziyyə‖ adı atında çıxmışdı. Eyni zamanda Tiflisdə ―Kəşkül‖ qəze-

ti, 1903-cü ildən isə ―Şərqi Rus‖qəzeti çıxmağa başladı [15, s. 17]. 

―Əkinçi‖ müsəlman Şərqindəki nöqsanları, bəla və fəlakətləri ürək 

ağrısı ilə göstərsə də öz təsvir və tənqidində heç bir zaman ifrata var-

mır, kəskin ifadələrə yol vermirdi. Bəzən qəzet səhifələrinin böyük 

bir qismi bilavasitə yeni tipli mədəniyyət yaradılmsı məsələlərinə − 

bədii ədəbiyyat, incəsənət, dil, pedaqogika, dərslik, tərcümə, kitab 

nəşri, kitabxana və s. haqqında müxtəlif yazılara həsr edilirdi. Cə-

miyyət həyatının bütün sahələrində fəal, realist, mübariz olmağa ça-

ğırış, qəzavü qədər, ―Allahdan buyruq, ağzıma quyruq‖ etiqadının 

pislənməsi və başqa xalqlarla qarşılıqlı mədəni əlaqələri möhkəmlən-

dirmək, dünya klassiklərinin ən yaxşı nümunələrini Azərbaycan 

türkcəsinə çevirib nəşr etmək ―Əkinçi‖nin ədəbi-publisist materialla-

rının əsas ideya məzmununu təşkil edirdi [4, s. 13-14].XIX əsr və 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda humanitar elmlərlə yanaşı tex-

niki elmlər də inkişaf etməyə başlamışdı. Həmin dövdə elə alimlər 

var idi ki, onlar elm və mədəniyyətin inkişafına mühüm töhfələr ver-

mişdilər. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan alimləri içərisində Abbas-

qulu ağa Bakıxanovun, Mirzə Adıgözəl bəyin, Kərim ağa Fatehin, 

Mirzə Camalın, Hacı Seyid Əbdül Həmidin adları fəxrlə çəkilir. 

Azərbaycan geologiyasının inkişaf etdirilməsində, neft yataqlarının 

öyrənilməsi işində D.B.Qolubyatnikov və İ.M.Qubkinin böyük xid-

mətləri olmuşdu. Azərbaycanda texniki elmlər də diqqət mərkəzində 

saxlanılırdı. Texniki elmlərin inkişaf etdirilməsində XIX əsrin axırla-

rında yaradılan Rus texniki cəmiyyətinin Bakı şöbəsinin az xidməti 

olmamışdı. Belə ki, Azərbaycanın görkəmli mühəndislərindən 

M.P.Hacınski, A.Mirzəyev, C.M. Qənizadə, İ.İ.Rzayev, F.Rüstəmbə-

yov və b. bu şöbənin fəal əməkdaşları idilər [7, s. 243]. Elmi tədqiqat

müəssisələri və cəmiyyətləri durmadan artırdı. Bu müəssisələr əsa-

sən tarix, etnoqrafiya və axeologiya elmləri ilə dərindən maraqlanır,

müxtəlif tədqiqatlar aparırdılar. ―Elmi işlərimizin on illiyi‖ elmi mə-

qaləsində Ə.Ələkbərov Azərbaycanda fəaliyyət göstərən elmi müəs-
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sələr haqqında ötəri də olsa bəzi məlumatlar vermişdir. Müəllif mə-

qalədə Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, Azərbaycanı 

Tədqiq Edən və Öyrənən Cəmiyyət, Azərbaycan Arxeoloji Cəmiyyə-

ti, Azərbaycan Dövlət Muzeyi, Azərbaycan Dövlət Arxivi, Azərbay-

can Dövlət Kitabxanası, Azərbaycanda İctimai Hərəkat Tarixini Öy-

rənmək İşilə Məşğul Olan Tədqiqat Mərkəzi haqqında epizodik şə-

killi məlumatlar vermişdir. Burada ötəri də olsa xeyli faktik məlu-

matlar verilmişdir: ―1929-cu ilin 9 oktyabrında Azərbaycan Dövlət 

Elmi Tədqiqat İnstitutu təsdiq edildi, bu institut gələcəkdə Azərbay-

canın Elmlər Akademiyası şəklini alacaqdır. İnstitutda yeddi şöbə 

vardır: 1) təbiət, 2) iqtisadi, 3) hüquq və dövlət və şura quruluşu, 4) 

tarix-etnoqrafiya, 5) dil, ədəbiyyat və sənət, 6) fəlsəfə (pedaqoji sek-

siyası ilə), 7) şərq. Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu yanın-

da Marksistlərin Elmi Tədqiqat Cəmiyyəti, Azərbaycanı Öyrənən 

Cəmiyyət və Təbii İstehsal Qüvvələrini Öyrənən Komissiya yerləş-

mişdir‖ [5, s. 29-30]. XX əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyası miq-

yasında baş verən əsaslı dəyişikliklər xalqların təhsilə və elmə mara-

ğının genişlənib kütləvi hal almasına səbəb oldu. Bu 1906-cı ildə Ba-

kıda Qafqaz müsəlman müəllimlərinin birinci qurultayında səslənən 

müzakirələrdə öz əksini tapdı. H.Zərdabi və N.Nərimanovun sədrliyi 

ilə keçən bu qurultayda əsaslı proqram hazırlandı. Proqramda Azər-

baycanda məktəb şəbəkəsinin genşləndirilməsi və Azərbaycan türk-

cəsinin icbari fənn kimi tədris edilməsi, qadın təhsilinin inkişafı, mü-

əllimlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması tələbləri irəli sürül-

müşdü [3, s. 291]. 1871-1919-cu illərdə Avropada, Balkanlarda, bo-

ğazlarda, Afrikada, Amerikada, Cənub Şərqi Asiyada, Yaxın Şərqdə, 

Uzaq və Orta Şərqdə ziddiyyətlər kəskinləşir, mövqelər, maraqlar 

üz-üzə dayanır, ziddiyyətlər regional müharibələrə çevrilirdi. İspan-

Amerika, ingilis-bur, Yapon-Çin, rus-türk, rus-yapon və birinci dün-

ya müharibələri dünya siyasi sisteminin formalaşmasının mühüm an-

larını təşkil etmişlər. Beynəlxalq münasibətlərin ən kəskin və ziddiy-

yətli nöqtəsi Avropadan, Afrikadan Uzaq Şərqə, Şərqi Asiyaya keç-

miş oldu [8, s. 582]. Şübhəsiz ki, dünya miqyasında baş verən bütün 

bu proseslər Cənubi Qafqaz regionuna təsir etməyə bilməzdi. Ölkə-

daxili siyasi- iqtisadi vəziyyətdə mühüm dəyişikliklər baş vermişdi. 

Əzim Əzimzadə dünyada və Azərbaycanda baş verən bu və ya digər 

dəyişiklikləri özünün dərin məzmunlu rəsm əsərlərində əks etdirmə-

yə çalışmışdır. Rəssam dövrünün ziqzaqlı və mürəkkəb hadisələrini 
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kağıza köçürməyi bacarırdı. Onun rəsm əsərlərində dünya siyasətinin 

mürəkkəb sistemi və beynəlxalq münasibətlər mövzusu, böyük döv-

lətlərin bir sıra hallarda kiçik dövlətlərə güc tətbiq etmələri, müstəm-

ləkə siyasəti və s. məsələlər də əhatə olunmuşdur. Belə ki, Əzim 

Əzimzadənin bəzi əsərlərində dünya siyasətinin əsas istiqamətlərini 

asanlıqla müşahidə etmək və izləmək mümkündür. Sadalanan hadi-

sələri rəssam ayrı-ayrı şəxslərin timsalında əks etdirməyə çalışırdı və 

bunu karikatura şəklində tətbiq edirdi. Karikaturalarda imperiya si-

yasətinin mənfur iç üzü asanlıqla müşahidə olunurdu. Azərbaycan 

xalqının XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərinə aid həyatı, məişəti, 

eləcə də maddi və mənəvi mədəniyyəti özünəməxsusluğu ilə diqqət 

cəlb edir. Bunu deməyə həmin dövrə aid toplanmış zəngin maddi 

mədəni irsimiz əsas verir. Belə ki, ölkə muzeylərinin fondlarında, ar-

xivlərində, kitabxanalarında,eləcə də şəxsi kolleksiyalarda yuxarıda 

qeyd etdiyimiz dövrə aid böyük maraq doğuran və elmi əhəmiyyət 

kəsb edən xeyli əşyavi, sənədli, yazılı və təsviri mənbələr qorunur və 

öyrənilir. Məhz bu mənbələr əsasında dəyərli mütəxəssislərimiz tərə-

findən Azərbaycan etnoqrafiyasının bu və ya digər nəzəri məsələləri-

nə, problemlərinə həsr olunmuş samballı elmi-tədqiqat əsərləri ərsə-

yə gətirilmiş və bu gün də gətirilməkdədir. Həmin əsərlərlə tanış ol-

duqda isəxalqımızın qeyd olunan dövrünə aid zəngin mədəniyyəti və 

məişəti haqda geniş təsəvvür formalaşır. Lakin buna baxmayaraq hə-

min dövrün etnoqrafiyası ilə bağlı hələ də həllini gözləyən məsələlər, 

qaranlıq məqamlar qalmaqdadır. Hesab edirik ki, həmin məsələləri 

həll etmək, qaranlıq məqamları işıqlandırmaq üçün təsviri mənbələ-

rin, xüsusilə də rəsm əsərlərinin əhəmiyyəti danılmazdır. 

Bu baxımdan Azərbaycan etnoqrafiyasının öyrənilməsində sa-

tira qrafikasının meydana gəlməsi və inkişafında böyük xidməti ol-

muş, ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının əsas simalarından biri, istedadlı 

rəssam Ə.Əzimzadənin rəsm əsərlərinin mənbə kimi rolu xüsusilə qe

yd edilməlidir. Mətbuatın və teatr sənətinin inkişafı təsviri incəsənə-

tin inkişafına geniş şərait yaratdı. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan-

da şəhərlər böyüyür, əhalinin sayı durmadan artırdı. Bakı Rusiya im-

periyasının çox sürətlə inkişaf edən iri sənaye şəhərlərindən biri idi. 

15 il ərzində şəhər əhalisi artaraq 70 min nəfərə çatmış, 1915-ci ilin 

axırında 262 min nəfərə çatmışdı. Bakı əhalisinin sayına görə Rusiya 

imperiyasında demək olar Moskva və Peterburq şəhərlərindən son-

ra üçüncü yeri tuturdu. Belə ki, Bakı şəhərində minlərlə neft buruğu, 

irili-xırdalı yüzlərlə zavod - fabrik, çoxlu emalatxanalar, gəmi tərsa-
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nəsi və başqa müəssisələr vardı. Azərbaycanda fəaliyyıt göstərən 30-

dan artıq bankdan altısının idarə heyəti Bakıda yerləşirdi [6, s. 39]. 

Qeyd olunan bu müəssisələr, onların təsviri, habelə burada işləyən 

işçilərin xarakterik xüsusiyyətləri görkəmli rəssam Ə. Əzimzadə-

nin rəsmlərində aydın şəkildə və rəngli olaraq əks olunmuşdur. Əsa-

sən fəhlə və qulluqçuların bədii obrazları, əməyi və ağır iş şərtlə-

ri onun əsərlərində xüsusi emosionallıqla canlandırılmışdır. 

1905-ci il martın 15-də Bakıda Azərbaycan aydınlarının, varlı-

larının toplantısı keçirildi. Toplantıda bütün Qafqazda yenidənqurma 

başlanması, Çar Ağalığına diləkcə verilməsi məsələsi çəkişildi. Di-

ləkçədə müsəlmanlara vicdan, söz, basın, toplanmaq, birliklər qur-

maq, bireyin özünün, malının toxunlmazlığı özgürlüklərinin verilmə-

si istənirdi. Belə ki, 1905-ci ilin iyunun 10-da Qafqazın baş yönətici-

si Voronsov-Daşkov Yelizavetpol, Bakı quberniyalarından Tiflis qu-

berniyasının Borçalı sancağından və Dağıstanla Batumi bölgələrin-

dən başında Əlimərdan bəy olan Elçiliklə görüşüb, istəklərinin bü-

tünlüklə yerinə yetiriləcəyinə söz verdi [17, s. 6]. 1905-ci ildən son-

rakı illərdə Qafqazdakı türklər çox gəlişmiş, olduqca yüksəlmişlər. 

Çarizmin dağılmasını ortaya çıxaran I Dünya savaşı öncəsi Güney 

Qafqaz, ya da Quzey Azərbaycan türkləri daha 1905-ci illə ondan 

qabaq olduğu kimi başıpozuq, biçimsiz bir topluluq deyildi [12, s. 

40]. 1914-cü ilin sentyabrın 16-da şair, yazıçı və jurnalist Əlabbas 

Münzibin (1888-1932) redaktorluğu ilə ayda iki dəfə nəşr edilən ədə-

bi, ictimai -siyasi və iqtisadi jurnal olan ―Diriliy‖in birinci nömrəsi 

çapdan çıxdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin ―Dirilik nədir‖ adlı baş 

məqaləsi jurnalın ideya istiqamətini müəyyənləşdirirdi. Jurnalda nəşr 

etdirdiyi məqalələri ilə o milləti milli oyanışa səsləyirdi. Məmməd 

Əmin Rəsulzadə 1915-ci ilin avqustundan ―Açıq söz‖ qəzeti ni nə-

şr etdirir [13, s. 8-9]. Cərəyan edən bu prosesləri Azərbaycan türklə-

rinin milli-mənəvi dəyərlərinə və iqtisadi həyatına təsir edən zəru-

ri amillərdən hesab etmək olar. Və bu amillər özü-özlüyündə maddi 

istehsalın və mənəvi mədəniyyətin köklü dəyişikliklərinə gətirib çı-

xarmışdı. XX əsrin əvvəllərində Türk xalqlarının yaşadığı geniş 

arealda ictimai və iqtisadi həyatda baş vermiş mütərəqqi dəyişiklik-

lər incəsənət sahəsinin inkişafınaəsaslı təkan vermişdi.Həmçinin, təs-

viri incəsənət sahəsinincanlanması və öz məcrasına düşməsi prosesi-

ni izləmək mümkündür. Volqaboyunda yaşayan Türk xalqlarının ilk 

milli teatr truppaları yaranmağa başlamışdı. 1906-cı il dekabrın 22-
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də Kazanda ilk dəfə tatar dilində açıq tamaşa göstərilmişdi. 1912-ci 

ildə Ufada ―Nur‖ tatar truppası yaradılmışdı. 1914-cü ildə Orenburq-

da ―Şirkət‖ trupppası fəaliyyətə başlamışdı. XX əsrin ikinci yarısında 

yakutların xristianlaşdırılmasına baxmayaraq, onlar öz adət və ən-

ənələrini, məişətlərini, mədəniyyətlərini saxlaya bilmişdilər. XX əs-

rin əvvəllərində kənd kilsələri üçün ikonalar düzəldən rəssam ya-

kut Belleskiya böyük şöhrət qazanmışdı. İ.V.Popovun ―Şaman‖ əsəri 

mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi. Başqırdların 

həvəskar rəssamları ―Ufa bədii dərnəyi‖ndəbirləşmişdilər. 1917-ci 

ildə Ufada ancaq yerli rəssamların əsərlərinin sərgisi açılmışdı. Ufa-

da şəkil qalereyasının açılması görkəmli rəssam M.V.Nestero-

vun adı ilə bağlıdır [11, s. 278]. Azərbaycanda dabu sahədə inkişaf 

meylləri görünməkdə idi. Rəssam Əzim Əzimzadənin gərgin əməyi 

və istedadı sayəsində bu boşluq dolmağa başlamışdı. Belə ki, onun 

müxtəlif jurnallarda cəsarətli çıxışları və cəmiyyətin neqativ ab-ha-

vasını pozitiv sferaya çevirmək cəhdləri açıq-aydın müşahidə olunur-

du. O, yorulmadan çalışırdı və inanırdı. Şübhəsiz ki, iqtisadiyyatın 

bir hissəsini təşkil edən kənd təsərrüfatı sahəsində görünən inkişaf 

amilləri sosial - siyasi həyata bir qədər müsbət təsir etmişdi. Qeyd 

olunmalıdır ki, Azərbaycan kəndində kapitalist münasibətlərinin və 

yeni təsərrüfat formalarının yolunda əngəl olan feodal qaydalarının 

aradan qaldırılmasında çarizmin 1912-1913-cü il aqrar qanunları mü-

əyyən rol oynamışdı. 1912-ci il 20 dekabr qanununa əsasən isə sa-

hibkar kəndliləri bütün feodal mükəlləfiyyətlərindən azad edilirdilər. 

1912-1913-cü il aqrar qanunları ləng həyata keçirilsə də, Azərbaycan 

kəndində ictimai təbəqələşməni gücləndirmiş, qolçomaq və kəndli 

fermer təsərrüfatlarının yaranması üçün müəyyən iqtisadi şərait 

yaratmışdı, həm də kapitalist münasibətlərinin inkişafını sürətlən-

dirmişdi [2, s. 190]. Kapitalist münasibətlərinin təşəkkülü, əsas sə-

naye sahələrinin inkişafı sözsüz ki, maddi və mənəvi mədəniyyətin 

tərəqqisinə təkan vermiş oldu. Xüsusən, təsviri sənətin rəssamlıq, 

heykəltəraşlıq, qrafika və memarlıq sahələrində yüksək bacarıq və 

məharət izlənilirdi. Elmin ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı xalq məişəti-

nin, həyatın inkişafına mühüm töhfələr vermişdi. Təhsil və elm ocaq-

ları, kitabxanalar və qiraətxanalar, mətbuat yeni əsaslarla təşkil olun-

muşdu. Təsviri incəsənət, o cümlədən rəssamlıq sənəti də nəzərə çar-

pacaq dərəcədə təkmilləşmişdi. Şübhəsiz, yuxarıda sadalanan inkişaf 

perspektivləri rəssam və qrafika ustası, karikatura janrının yaradıcısı 

Ə.Əzimzadənin yaradıcılığına müsbət təsir göstərmişdi. Müxtəlif 
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maneələr, sınmalar və neqativ hallar onun yaradıcılığına ma-

ne ola bilmədi. Azərbaycan etnoqrafiyasına dair məlumatları əsasən 

XIX-XX əsrin əvvəllərində nəşr edilən ―SMOMPK‖, ―Кавказский 

календарь‖, ―Кавказ‖, ―Кавказский сборник‖ məcmuələrindən 

əldə etmək mümkündür. Azərbaycan etnoqrafiya elminin bu və ya 

digər sahələrinin öyrənilməsində ―Azərbaycanı Tədqiq Edən və Öy-

rənən Cəmiyyət‖in xüsusi əhəmiyyəti qeyd olunmalıdır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, 1924-cü ildə birinci Azərbaycan ölkəşünaslıq qurultayı-

nın çağırılması bu istiqamətdə atılmış mühüm addımlardan biri he-

sab edilməlidir [5, s. 17]. 

Bu illərdə etnoqrafik çöl materialları planlı şəkildə, xüsusi 

proqram əsasında toplanmağa başlanmışdı.Azərbaycan etnoqrafiya-

sının inkişafında şərqşünaslardan V.Qordlevski, İ.İ.Meşşaninov, 

A.V.Baqri, B.V.Miller və b. yaxından iştirak edirdilər. Etnoqrafik 

tədqiqatlar əsasən Azərbaycan SSR EA-nın Tarix İnstitutunda cəm-

lənmişdi Azərbaycanda etnoqrafiyanın inkişafında və milli kadrların 

hazırlanmasında Ə.K. Ələkbərov, Q.T.Qaraqaşlı, İ.M.Cəfərzadə və 

başqalarının xidmətləri olmuşdur [5, s. 17]. Məhəmməd Hadi, Firu-

dinbəy Köçərli, Abbas Səhhət öz xalqının maariflənməsində çox iş-

lər görmüşlər. Məhəmməd Hadi özünün elmi-publisistik, fəlsəfi, 

ədəb-bədii əsərləri ilə, Firudinbəy Köçərli elmi-publisistik və ədəbi 

bədii əsərləri, məqalələri ilə, Abbas Səhhət isə çoxlu elm- yumoristik 

yazıları və şerləri ilə Azərbaycanda maarifin əsl təbliğatçıları olmuş-

lar. Bir çox mütəfəkkirlərimiz, o cümlədən Həsənbəy Zərdabi və Nə-

riman Nərimanov elmin, maarifin əhəmiyyətindən, məktəblər açmaq 

zərurətindən, təbiətşünaslığın müxtəlif elm sahələrinə təsirindən, 

tibbi məlumatların yayılmasının əhəmiyyətindən danışarkən İslam 

dininə, həmçinin, Quran ayələrinə müraciət etməli olurdular [14, s. 

12]. Rəssam Əzim Əzimzadə maarifin, təhsilin və elmin təkmilləş-

məsi, inkişafı yolunda yorulmadan öz rəssamlıq istedadı ilə çalışmış-

dır, bununla yanaşı xalqımızın simasında dəyərlərimizi yaşatmağa 

çalışmışdır. Onun saysız-hesabsız rəsm əsərlərində milli kimliyimi-

zin göstərici detallarını aşkar müşahidə etmək mümkündür. Lakin 

bəzi rəsm əsərlərində daxili bir təəssüf hissi ilə, yetkin bir formada 

xalqa məxsus dərdi, aktual problemləri görürük. Onun əsərlərində 

Azərbaycan xalqının XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərinə aid hə-

yatı, məişəti, eləcə də maddi və mənəvi mədəniyyəti özünəməxsuslu-

ğu ilə diqqət cəlb edir. 
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Guidelines for articles 

1. The author's name, surname, workplace, e-mail address should

be written on right top in bold “B”.

2. The title of the article should be written in the middle of the

text in the three language (if the article is written in English,

Russian, and Turkish its title should be translated into the

Azerbaijan language)

3. The article should contain a summary of 50-100 words in

English (abstract), and 5-10 key words in three languages (if

the article is written in English, Russian, and Turkish its

abstract and key words should be translated into the Azerbaijan

language).

4. The article should be typed in "Times New Roman", 12 pt.

5. The text should be typed in Microsoft Word program

(2003/2007) on standard A4 paper with 2.5 x 2.5 cm margins

on right and left sides, 1, 5 cm margins on top and foot.

6. The paragraph space should be ―0‖ cm and line space ―1‖

7. Guideline samples on reference entries:

a) the book: Tahirli A. The translator of all Turks. Baku, 2011, p.

193

b) the archive: The State Archives of the Republic of Azerbaijan

(SAAR), f. 3172, s.1, i. 2, v. 39;

c) newspapers: ―Azerbaijan‖ newspaper, 1997, June 9;

d) internet: http://jurnal. meclis .gov. az /news. php?id=390,

(27.11.2012)

8. Guideline rules for quotation: the number of items in the list of

literature and the page of quotation from the works should be

indicated. Example: [5, p. 23]

9. The article should contain of 5-12 pages

10. The articles are presented the following e-mail address of the

editorial (th.journal@atmu.edu.az) in 4 languages (Azerbaijan,

Turkish, English and Russian)
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