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yeni yolda

cəfər cəfərov,
azərbaycan turizm və Menecment Universitetinin

rektoru, tarix elmləri doktoru, professor 

Yeni yolda

On a new  paht

22 dekabr 2014-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin Turizm İnstitutunun
bazasında  ali təhsilin bütün pillələrində turizm və menecment sahələri
üzrə kadr hazırlığı həyata keçirən Azərbaycan Turizm və Menecment
Universiteti yaradılması barədə sərəncam imzaladı. Bu sərəncamla
ATİ yeni statusla, geniş imkanlarla əvvəlkindən xeyli dərəcədə fərqli
yeni keyfiyyət müstəvisinə çıxdı. Sənəd, həm də ölkə Prezidentinin
Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı düşüncə və planlarının bir qisminin
ifadəsi hesab oluna bilər. Sərəncam iqtisadiyyatın vacib sahəsi olan
turizm və idarəçiliyin inkişafına dövlət tərəfindən xüsusi diqqəti, bu
sahədə kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsi zərurətini özündə ehtiva
edir. Sərəncamda nəzərdə tutulan işlərin reallaşması Azərbaycan
iqtisadiyyatına daha keyfiyyətli kadrlar hazırlamaq üçün geniş üfüqlər
açacaq.
Bu gün 9 illik ATİ yolunun məntiqi sonuna gəlmişik. Bu yol öncədən
müəyyənləşdirilmiş inkişaf yolu idi. Əldə edilmiş nəticələrə və bazaya
əsaslanaraq artıq yeni yola çıxırıq. Bu, ATİ əsasında yaradılmış Turizm
və Menecment Universitetinin indi start nöqtəsində dayandığımız
inkişaf yoludur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin uğurlu neft strategiyası ilə tarixi
inkişaf şansı qazanmış və ötən 20 il ərzində böyük tərəqqi  yolu keçmiş
Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektorunun inkişafı strate gi -
yasına uyğun olaraq turizm ikinci prioritet sahə elan olunmuşdur.
Keçən dövr ərzində məqsədyönlü dövlət siyasəti nəticəsində ölkəmiz
turizm sahəsində böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Belə ki, 2003-cü
ildən bu günə kimi Azərbaycanda turizm şirkətlərinin sayı 74-dən 170-
ə, mehmanxanaların sayı 96-dan 530-a, yerləşdirmə yerlərinin sayı
9569-dan 35 minə, turizm sahəsində çalışan işçilərin sayı 2678-dən
9051-ə, ölkəyə gələn turistlərin sayı 767.500-dən 2 milyona çatmış, bir



sözlə, turizm göstəriciləri ən azı 3-5 dəfə artmışdır. Müvafiq olaraq,
qeyd edilən dövr ərzində turizm gəlirləri 57,7 milyon ABŞ dollarından
1479,0 milyon ABŞ dollarınadək artmışdır. Bu irəliləyiş, ilk növbədə
turizm sahəsində dövlət siyasətinin, müvafiq dövlət proqramlarının
uğurlu icrası nəticəsində mümkün olmuşdur. 
Turizm, çoxfunksiyalı mahiyyəti ilə sahələrarası iqtisadi katalizator
rolunu oynaması, öz növbəsində yeni turizm istehsal sahələrinin
yaradılması, orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı,  regionlarda əhalinin
davamlı məşğulluğunun, gəlirlərin artırılması, regional uyğun suz -
luqların aradan qaldırılması kimi mühüm iqtisadi funksiyaları ilə də
diqqəti cəlb edir. Azərbaycana xarici turistlərin cəlb edilməsi ölkənin
iqtisadi inkişafına və xaricdə ölkəmizin turizm məkanı kimi daha çox
tanınmasına böyük təsir edir. Bu uğurlu nəticə özünü ölkənin
beynəlxalq reytinqlərində də göstərmişdir. 
Görülmüş işlər Dünya İqtisadi Forumunun 2013-2014-cü il üzrə
“Dünya Rəqabətlilik Hesabatı”nda da öz əksini tapmışdır. Hesabata
əsasən, Azərbaycan rəqabətlilik reytinqinə görə 148 dövlət arasında 7
ballıq şkala üzrə 4.51 bal toplayaraq   39-cu mövqedə qərar tutmuşdur.
Bu göstərici ilə  Azərbaycan MDB ölkələri arasında yenə ən yüksək
nəticəyə nail olmuşdur. Ümumilikdə ölkəmizin illər boyu reytinqinə
nəzər saldıqda Azərbaycanın inkişaf sürəti, dinamikası,  daim inkişafda
olan möhkəm iqtisadiyyata, regionda böyük potensiala sahib olması,
MDB məkanında ən rəqabət qabiliyyətli və xüsusi əhəmiyyətə malik
dövlət kimi təşəkkül tapması aydın görünür və bu da onun beş il
ərzində 30 pillə irəliləməsinə səbəb olmuşdur.
Əsas məqsəd bu sürətli inkişafı dayanıqlı etmək və ölkənin ÜDM-dəki
sektoral paylarının optimal rəngarəngliyinə nail olmaqdır. Elmi
hesablamalara görə, öz inkişafı ilə 60-dan çox sektora pozitiv təsir
göstərən turizmin qeyri-neft sektorunda aparıcı sahələrdən biri kimi
seçilməsi və ön plana çəkilməsi bu baxımdan böyük tarixi addım
olmuşdur. 
Azərbaycanda turizm sahəsindəki  davamlı inkişafın nəticəsi kimi,
peşəkar kadrlara olan ehtiyac da sürətlə artmışdır və bu ehtiyacın təmin
olunması məqsədilə hələ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-
ci il 25 avqust tarixli 925 nömrəli Fərmanı və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 13 fevral tarixli 45 nömrəli Qərarı ilə
Azərbaycan Turizm İnstitutu yaradılmışdı. Azərbaycan Turizm İnsti-
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tutu (ATİ) 15 sentyabr 2006-cı il tarixində 200 tələbə, 1 fakültə və 3
ixtisasla tədris fəaliyyətinə başlamışdı. Hazırda 3 fakültə, 10 kafedrada
11 ixtisas üzrə bakalavriatura səviyyəsində 1527 nəfər, magistraturada
146 nəfər, doktoranturada 69 nəfər, ikinci ali təhsildə 27 nəfər və ilk
peşə-ixtisas təhsili üzrə Bakı Turizm Peşə Məktəbində (BTPM) 12 ix-
tisas üzrə 460 şagird təhsil alır. Beləliklə, bu gün ATİ ailəsində
bütövlükdə 2229 gənc turizm sahəsi üçün müxtəlif səviyyəli
mütəxəssis kimi hazırlanmaqdadır. 
ATİ keçən bu dövrdə qarşıya qoyulmuş vəzifəyə uyğun olaraq yüksək
səviyyəli kadr hazırlığını həyata keçirmək üçün bütün qüvvələrini
səfərbər etmiş və müəyyən uğurlar qazanmışdır. ATİ-də hər zaman
tədris prosesində maksimum dərəcədə şəffaflığın, məzmunda tətbiqilik
və beynəlmiləllik prinsiplərinin təmin edilməsinə səy göstərilmişdir.
Ölkəmizdə yeni iş yerlərinin açılması ilə yüksək intellektli
mütəxəssislərə tələbat artdıqca, təbii olaraq, ali təhsildə keyfiyyətin
əhəmiyyəti də gündəmə gəlir. Bir neçə ildir ki, ölkənin ali təhsil
ocaqlarında tədrisin Bolonya prosesinin tələbləri əsasında həyata
keçirilməsinə başlanıb. Bu yenilik digər ali təhsil ocaqlarında öncə
eksperiment kimi tətbiq edildiyi halda, ATİ Bolonya prosesini həyata
keçirən ilk təhsil müəssisələrindən biri olmuşdur. Tədrisin bu prinsiplər
əsasında təşkili ATİ-nin Avropa təhsil müəssisələri ilə sərbəst
əməkdaşlığına şərait yaranmışdır. Belə ki, ATİ Avstriyanın İMC Krems
Tətbiqi Elmlər Universiteti ilə bakalavr və magistr hazırlığı sahəsində
ikili diplom proqramını uğurla həyata keçirməklə yanaşı, Avropanın
digər ali məktəbləri ilə də sıx əməkdaşlıq etməkdədir.
“Tədris-təlim-təcrübə-tədqiqat” modelinə üstünlük verən ATİ bir çox
beynəlxalq təşkilatlarda da layiqincə təmsil olunur. Belə ki, institutu-
muz 2011-ci ildən BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının “qoşulmuş
üzvü”, 2012-ci ildən  isə “Bilik  Şəbəkəsi”nin üzvü kimi qurumun təşkil
etdiyi tədbirlərin  fəal iştirakçısıdır. 
ATİ Avrasiya Universitetlərinin Beynəlxalq Assosiasiyası, Xidmət üzrə
Rusiya Ali Məktəblərinin Milli Elmi-Tədqiqi Texnoloji Konsorsiumu,
Xəzəryanı Ölkələrin Dövlət Universitetlərinin Assosiasiyası, Qara
Dəniz Hövzəsi Ölkələri Universitetləri Assosiasiyası, Avrasiya İpək
Yolu Universitetlərinin Konvensiyası (ESRUC), Demokratiya Naminə
Universitetlər İttifaqı (AUDEM) və digər təşkilatların üzvüdür. ATİ
tərəfindən 30 xarici ali məktəb, 34 beynəlxalq təşkilat və şəbəkə ilə



əlaqələr qurulub və müvafiq müqavilələr imzalanıb.
Ölkənin digər ali təhsil ocaqlarından fərqli olaraq, ATİ tələbələrinin öz
nəzəri biliklərini 20 həftəlik istehsalat təcrübəsində möhkəmləndirmək
imkanı da mövcuddur. ATİ tələbələrinin əksəriyyəti Türkiyə, İsrail,
Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti, Almaniya, Yunanıstanda yay tanışlıq
və peşə təcrübəsi keçirlər.  
ATİ-dən bu günədək 1064 nəfər məzun olub, lakin turizm sektorunda
rəsmi olaraq işləyənlərin sayı 10 min nəfərdən çoxdur. Sektorda
işləyənlərin əlavə təhsil proqramı və qısamüddətli kurslar vasitəsilə
ixtisas ar tırmasına, yenidənhazırlanmasına (ixtisas dəyişməsinə) nail
olmaq üçün müvafiq işlər görülməkdədir. Belə ki, artıq 30-dan çox
sənaye nümayəndəsi ATİ-də əlavə təhsil proqramı üzrə təhsil alır.
Bununla bərabər, bacarıqlı xidmət personalının hazırlanması üçün
2008-ci ildə ATİ-də Təlim mərkəzi yaradılmışdır. Mərkəz tərəfindən
Bakı ilə yanaşı, turizm potensialının yüksək olduğu bölgələrdə də
“Bələdçi”, “Turoperator və turagent” və “Qeydiyyat/Ön büro” peşə
istiqamətləri üzrə kurslar təşkil olunmuşdur. Bələdçi kurslarını bitirmiş
şəxslər üçün Beynəlxalq Turizm Bələdçiləri Federasiyası ilə birlikdə
HOT 1 təlimi təşkil edilmiş və beynəlxalq sertifikatlar alınmışdır.   
Tələbələrimiz dərsdənkənar vaxtlarında ölkədə keçirilən mühüm
tədbirlərdə‒Avroviziya Musiqi Yarışmasında, YUNESKO-nun Bakı
Sammitində, mədəniyyətlərarası dialoq forumlarında, Grans Montana,
Davos İqtisadi Forumunun Bakı Regional Forumunda fəal iştirak etmiş
və ölkəmizdə keçiriləcək Avropa Olimpiya Oyunlarında da böyük
könüllü korpusu ilə iştirak edəcək. 
Bu günədək ATİ-dən 1031 bakalavr və 33 magistr olmaqla cəmi 1064
nəfər məzun olmuş, onlardan 97 nəfəri (94 bakalavr və 3 magistr) ATİ
ilə yanaşı, Avstriyanın İMC Krems Tətbiqi Elmlər Universitetinin
diplomunu almışdır. Məzunların əksəriyyəti ölkənin nüfuzlu turizm
müəssisələrində uğurla fəaliyyət göstərirlər. Məzunlar öz təşkilatlarını
- Azərbaycan Turizm İnstitutunun Məzunları Assosiasiyasını (ATİMA)
yaratmış və onu qeyri-hökumət təşkilatı kimi dövlət qeydiyyatından
keçirmişlər. 
Erasmus Mundus Proqramı çərçivəsində əməkdaşlarımızın müsabiqə
yolu ilə xarici universitetlərə ezam olunması, təhsil ilə yanaşı,
əhəmiyyətli tədqiqatların aparılması da təmin olunub və indiyədək 50-
dən çox əməkdaş bu imkandan istifadə edib. Həmçinin, institutun
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əməkdaşları Avropa İttifaqının TEMPUS proqramı çərçivəsində həyata
keçirilən 3 layihədə fəal iştirak edirlər. Fulbrayt, Robert Boş Fondu,
CİM, Fransa İnstitutu proqramları çərçivəsində ATİ-yə dəvət olunmuş
ingilis, alman, fransız və ispan dilini tədris edən xarici mütəxəssislər
də təlim və tədris prosesində yaxından iştirak edirlər.
2008-ci ildə BMTİP və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə
Azərbaycan ali təhsil müəssisələri arasında ilk olaraq ATİ-də Tədqiqat
və İnkişaf Mərkəzi qurulmuşdur. Bu günədək mərkəzdə Avropa
Komissiyası, BMTİP, GTZ, BMU, IUCH/POSC, GFA, Almaniyanın
Ekologiya Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf
Nazirliyi, ATİB, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-
lərə Dövlət Dəstəyi Şurası və digər təşkilat və qurumların dəstəyi ilə
ölkəmizin turizm potensialının araşdırılmasına dair 20-dən çox tədqiqat
layihəsi həyata keçirilmişdir. ATİ-nin gələcək inkişaf perspektivində
bu mərkəzin turizm üzrə elmi tədqiqat institutuna çevrilməsi nəzərdə
tutulur.
ATİ-də aparılan tədqiqatlar hər il ənənəvi olaraq təşkil olunan
tələbələrin və tədqiqatçıların respublika və beynəlxalq elmi-praktik
konfranslarda elmi ictimaiyyətə təqdim edilir. Bu ildən ATİ Avrasiya
məkanı ölkələrinin turizm tədqiqatçılarının iştirak edəcəyi ənənəvi elmi
konfransı təşkil etməyi planlaşdırır.
ATİ-də aparılan tədqiqatları, ümumilikdə ölkədə turizm və xidmət
sahəsində elmi tədqiqatları toplamaq və yaymaq üçün 2013-cü ildə
ATİ-nin “Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” elmi jurnalı təsis
edilmiş və onun artıq 5 sayı çapdan çıxmışdır. Jurnal artıq iqtisad, tarix
elmləri, sənətşünaslıq və memarlıq elmləri üzrə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının
dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri
elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilmiş, digər sahələr üzrə də tanınma
üçün müvafiq işlər görülür. 
ATİ, ilk növbədə turizm və qonaqpərvərlik sahəsində ixtisaslaşdığı
üçün bu sahədə ölkənin əsas elmi və pedaqoji mərkəzi kimi üzərinə
düşən vəzifələri yerinə yetirməyə çalışır. Belə ki, turizm sahəsində
tədris olunan bütün fənlərin proqramları tərtib edilmiş, 154 adda tədris-
metodiki vəsait hazırlanmış, nəşr üçün rəsmi icazə alınmış və institut
hesabına nəşr olunmuşdur. 
Elektron universitet ideyası çərçivəsində ATİ-nin aidiyyəti şöbələri



Maliyyə və Təhsil nazirliklərinin sifarişi ilə “SİNAM” şirkətinin
hazırladığı “FERABİ” proqramı ilə təchiz olunmuş ilk ali təhsil
müəssisəsindən biridir. 
ATİ-nin Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin fondunda turizm və tətbiqi
elmlər sahəsi üzrə institut tərəfindən çap edilmiş, ATİ-yə hədiyyə
olunmuş və xaricdən alınmış 12 mindən çox informasiya daşıyıcısı
toplanmışdır. Mərkəz Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə
İRBİS-64 avtomatlaşmış kitabxana-informasiya sistemi ilə təchiz
edilmiş və müxtəlif elektron kitabxana şəbəkələrinə qoşulmuşdur. 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 06.12.2011-ci il tarixli
192 nömrəli Qərarı ilə 11 saylı  Bakı Peşə Liseyi ləğv edilərək, onun
bazasında  Azərbaycan Turizm İnstitutunun nəzdində Bakı Turizm Peşə
Məktəbi  yaradılmışdır. Qısa müddət ərzində müvafiq yenidən təşkil
olunma işləri həyata keçirilmiş və Bakı Turizm Peşə Məktəbi  05 yan-
var  2012-ci ildən  normal fəaliyyətə  başlamışdır.  12 ixtisas üzrə hər
il təxminən 500 şagird qəbul edən BTPM-dən bu günədək  845 nəfər
məzun olmuşdur. Hazırda məktəbdə 460 nəfər şagird təhsilini davam
etdirir. Məktəbin idman zalı müasir tələblərə uyğun təmir edilmiş, bi-
nada fibro-optik kabelləşmə aparılmış, video müşahidə sistemi yara -
dıl mışdır.  BTPM-də dərslərin praktik baxımından gücləndirilməsi
üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və BMT-nin İnkişaf
Proqramının birgə icra etdiyi “Bakı Turizm Peşə Məktəbinin dəs tək -
lənməsi” layihəsi çərçivəsində məktəbdə turizm ixtisaslarına müvafiq
sinif otaqları yaradılmış, avadanlıqlarla təchizat təmin edilmiş, 25
noyabr 2013-cü il tarixindən etibarən müvafiq treninqlərə başlanılmış
və hazırda bu tip təlimlər davam etdirilir.  
Bir sözlə, 2006-cı ildən bəri həmkarlarımızın böyük işi və Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin maddi-mənəvi  dəstəyi nəticəsində institut ali
təhsil məkanında özünə layiqli yer tutmuş, məzmunca universitet kimi
fəaliyyətini qura bilmişdir. Sevindirici haldır ki, ATİ-nin universitetə
çevrilməsi təklifi ölkə Prezidenti tərəfindən bəyənilmiş və 22 dekabrda
bununla bağlı sərəncam imzalanmışdır. Bu qərarla cənab Prezident
təhsilə, ölkənin turizm və digər xidmət sahələrinə olan diqqətini bir
daha nümayiş etdirmişdir. 
Ölkənin sürətli iqtisadi inkişafının davamlılığının təmin olunması
strategiyası çərçivəsində “Qara qızılı insan qızılına çevirmək” ideyası
çərçivəsində atılmış son mühüm addım olan Azərbaycan Respub li ka -
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sında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasına uyğun olaraq ölkədə
təhsilin bütün pillələrində ciddi və köklü dəyişikliklərin həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulub. 
Məhz bu tədbirlər çərçivəsində ATİ-nin bazasında yeni yaradılmış
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin üzərinə böyük iş
düşür. Bu, ölkə prezidnetinin təhsilə, turizm sektorunun inkişafına,
ümumiyyətlə, ölkədə müasir menecment təcrübəsinin tətbiqinə verdiyi
böyük dəstək olmuşdur. 
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti ATİ-nin varisi olaraq,
mövcud ixtisaslar qalmaqla və yeni ixtisasların açılması şərtilə yaxın
5-10 ildə beynəlxalq tələblərə cavab verən, öz akademik şəhərciyi olan,
beynəlxalq akkreditasiyadan keçən, 25-dən çox ixtisas üzrə təxminən
6-8 min tələbəsi olan, “tədris-təlim-təcrübə-tədqiqat” modelinə əsas -
lanan turizm və digər xidmət sahələrində aparıcı dövlət ali təhsil
müəssisəsinə çevrilməyi planlaşdırır.
Azərbaycanda turizm və digər xidmət sahələrində əldə olunan inkişafın
davamlılığını təmin etmək, o cümlədən yeni istifadəyə verilən, ilk
növbədə mədəniyyət, idman, təhsil və səhiyyə müəssisələrinin
yüksəkixtisaslı menecerlərə olan ehtiyacının ödənilməsi üçün bu
sahədə kadr hazırlığına önəm vermək əsas diqqət mərkəzindədir.
Akademik şəhərcik tikilənədək mövcud ixtisaslara pilot formasında
yeni ixtisaslar əlavə edərək, universiteti yeni mərhələyə hazırlamaq
nəzərdə tutulub. İlk olaraq qarşıdan gələn tədris ilində əsas gündəm
maddəsi – mədəniyyət menecmenti sahəsində kadr hazırlığına diqqəti
artırmaq olmuşdur. Belə ki, Azərbaycanın böyük mədəniyyət və
istifadə edilməmiş mədəniyyət sənayesi potensialı mövcuddur. Ölkədə
mövcud olan muzeylər, teatrlar, rəsm qalereyaları, tarixi-etnoqrafik
qoruqlar, rayonlarda tikilib istifadə verilmiş Heydər Əliyev mərkəzləri,
mühafizə olunan 7000-dək yerli, ölkə və dünya əhəmiyyətli tarix və
mədəniyyət abidələri, rayon və şəhər tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin
menecmenti üzrə kadrların hazırlanmasına, həmçinin, ölkədə təşkil olu -
nan beynəlxalq festivalların (Qəbələ, İpək Yolu Şəki, Üzeyir Hacıbəyli,
Qara Qarayev, Mstislav Rastropoviç, Bakı Caz, Aşıq, Muğam, Teatr
və s.) yüksək səviyyədə təşkili üçün kadr hazırlığına ehtiyac gündən-
günə artır. Mədəniyyət idarəçiliyi üzrə menecerlərin hazırlanması bizə
bu sahədə səmərəli idarəetməni təşkil etməyə və ÜDM-də mə də -
niyyətdən gələn gəlirləri artırmağa imkan verəcək. Ona görə 2015-ci



il üçün tələbə qəbulunda  bakalavr ixtisası olaraq “Mu zey şü nas lıq,
arxiv işi və abidələrin qorunması” ixtisasında qəbul planı artırılmış,
həmçinin magistratura səviyyəsində yeni ixtisas olan “Mədəniyyət
iqtisadiyyatı” ixtisasına qəbul planı təqdim edilmişdir. Eyni zamanda,
bakalavr səviyyəsində “Menecment” ixtisasının möv cud qəbulunun bir
qrupunun indiki qaydalar çərçivəsində ixtisas fən lə rini mədəniyyət
sahəsinə aid etməklə mədəniyyət menecmenti istiqamətini güc -
ləndirməyi düşünürük.
Növbəti illərdə tədricən idman, təhsil, səhiyyə, tədbirlər və s. sahələrdə
menecment ixtisasları üzrə həm bakalavr, həm də magistr kadrların
hazırlanması əsas hədəflərdəndir.
Təbii ki, turizm bizim universitetin əsas aparıcı istiqaməti olaraq qala-
caq və bu sahədə təhsilin bütün səviyyələrində kadr hazırlığını həyata
keçirmək əsas işimiz olacaq. Amma bu sahədə də kadr hazırlığında
köklü dəyişiklər etmək fikrindəyik. 
Birinci iş turizm təhsili üçün müvafiq infrastruktur yaratmaqdır.  Bu,
universitetin əsas tədris şəhərciyinin və regional filiallarının, təcrübə
bazalarının yaradılması yolu ilə mümkün olacaqdır. Bu məqsədlə Prezi-
dent sərəncamına uyğun olaraq təkliflər hazırlanmışdır. Şəhərciyin
yaradılması regionlardan tələbələrin daha çox cəlb edilməsinə,
beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsinə, xarici universitetlərlə daha in-
tensiv tələbə və müəllim mübadiləsinin həyata keçirilməsinə, fasiləsiz
təhsilin təmin olunmasına, tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli
təşkilinə, tələbələrin turizm üzrə dərslərini keçə biləcəkləri təlim oteli,
restoranı, mətbəxinə malik olmalarına,  elektron kitabxananın yara -
dılmasına, peşə hazırlığının inkişaf etdirilməsinə, xarici dillərin
öyrənilməsi prosesinin səmərəliliyinin  artırılmasına, “ömür boyu
təhsil” konsepsiyasının daha effektli həyata keçirilməsinə, bir sözlə
universitetin daha rəqabət qabiliyyətli olmasına imkan yaratmış
olaсaqdır. Yeni ixtisasların açılması, mövcud ixtisaslar üzrə daha çox
tələbə qəbulunun həyata keçirilməsi, xüsusilə fənn kabinələrinin,
texnoparkların, laboratoriyaların yaradılması, təcrübə sahələrinin,
müasir kitabxananın qurulması kimi bir çox planların reallaşması bu
şəhərcikdə mümkün olacaqdır. Qida məhsulları mühəndisliyi, Nəq liy -
yat servisi, Turizm və Otelciliyin ayrı iki ixtisas kimi inkişafı bu
çərçivədə həyata keçə biləcək. Bu akademik şəhərcikdə qurulacaq
tədris infrastrukturu bizə bu sahədə beynəlxalq səviyyədə kadr
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hazırlanması və akkreditasiya prosesində uğur qazanmağımıza imkan
vermiş olacaqdır. 
Müasir təhsil infrastrukturunun yaradılması bizə hazırkı ixtisaslarla
yanaşı, beynəlxalq təhsil sistemində mövcud olan tətbiqi elmlər
universitetlərində olan mühəndislik, biznes və sosial elmlərlə bağlı bir
çox ixtisasların tədrisinin tədrici təşkili planlaşdırılır. Akademik
şəhərciyə malik olması yaxın 10 ildə burada 25-dən çox  bakalavr,
həmçinin magistratura və doktorantura proqramı üzrə  10 minədək
tələbəyə təhsil verməyə imkan yaradacaqdır. 
Təhsildə Sosial-psixoloji xidmət, Psixologiya, Antropologiya,
Kitabxanaçılıq və informasiya, Dövlət və ictimai münasibətlər,
Sənətşünaslıq, Dekorativ sənət, Qrafika, Dizayn, Dünya iqtisadiyyatı,
Mühasibat uçotu və audit, Sənayenin təşkili və idarə olunması, Dövlət
və bələdiyyə idarəetməsi, Kommersiya, Kompüter elmləri, Poliqrafiya
mühəndisliyi, İstehlak mallarının ekspertizası, marketinqi və s.
ixtisasları  gələcəkdə kadr hazırlığı üçün planlaşdırılan ixtisaslardır. 
İxtisaslar və onlara qəbul planları turizm və digər xidmət sahələrində
əmək bazarının tələblərinə, ölkəmizdə aparılan davamlı inkişaf
siyasətinin tələblərinə uyğun tərtib ediləcək. Həmçinin yeni status və
akademik şəhərcikdəki şərait bizə xaricdən tələbə cəlb edilməsinə də
imkan verəcəkdir ki, bu da ölkəmizdə təhsil biznesinin və heyətin
inkişafının stimullaşması baxımından çox vacibdir. 
Digər mühüm bir istiqamət Azərbaycanda aparılan regional inkişaf
siyasətinə uyğun olaraq ölkənin ayrı-ayrı regionlarının tələblərinə mü-
vafiq universitet filiallaırnın və peşə məktəblərinin açılmasıdır. 
Belə ki, 2013/2014-cü tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali,
or ta ixtisas və texniki peşə təhsili müəssisələrini turizm ixtisasları üzrə
təxminən 1029 nəfər bitirib ki, onlardan da 272-si ali təhsil üzrə, 480-i
orta ixtisas təhsili üzrə, 277-si isə texniki peşə təhsili üzrə təhsil alanlar
olub. Hazırda respublikada 50-dək yeni mehmanxananın və irihəcmli
mehmanxana komplekslərinin inşası davam etdirilir. Mövcud 530
otelin peşəkar turizm kadrlarına böyük ehtiyacı var. Təkcə Şahdağ Qış-
Yay Turizm Kompleksi tam işə düşən zaman 5000-dən çox işçiyə
ehtiyac yaranacaq. Eyni zamanda, Qəbələ rayonunda artıq qismən
istifadəyə verilmiş “Tufan” Dağ-Xizək Turizm Kompleksində də 5000-
dən çox iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Turizmin inkişafı üçün
mövcud olan dəyərləri qorumaq, bütün regionlarda turizmin
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balanslaşdırılmış səviyyədə inkişafını təmin etmək, düzgün idarəetmə
və turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə mexanizmlərini qurmaq
üçün respublikanın bütün bölgələrində müasir tələblərə cavab verən,
rəqabətə davamlı turizm xidməti sahələrinin yaradılması zərurəti
nəzərə alınaraq, yaxın 10 ildə ölkədə yerləşdirmə yerlərinin sayının
ciddi ölçüdə artırılması nəzərdə tutulur. Məhz bu ehtiyacı ödəmək, re-
gionlarda inkişafı peşəkarlarla davamlı etdirmək üçün işlər görmək
lazımdır.
Turizm sənayesinin inkişafı ilə bağlı aparılmış tədqiqatların nəti cə -
lərinə görə 2020-ci  illərdə turizm təhsilinin müxtəlif səviyyələri üzrə,
təxminən, ixtisaslaşmış 70-75 min nəfərə ehtiyac olacaqdır ki, bu
ehtiyacı qarşılamaq üçün kompleks tədbirlər görüləcək.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı, əhalinin iş təminatının yax şı laş -
ması,  tələbələrin əldə etdikləri nəzəri biliklərin təcrübə ilə əlaqə lən di -
rilməsi və onların əlavə gəlirlərinin artırılması və iş təcrübəsi toplaması
baxımından regional peşə məktəblərinin də açılması gündəmdədir.
Hesab edilir ki, keyfiyyət problemi daim öndə tutulmaqla tezliklə
kütləvi kadr hazırlığı prosesinə başlanmalı, yaxın on il ərzində ən azı
5 rayonda (Xaçmaz,  Zaqatala, Göygöl, Şəmkir və Masallıda) regional
turizm peşə məktəbləri, həmçinin 3 şəhərdə (Masallı, Xaçmaz və
Naxçıvan) filiallar yaradılmalıdır. Bu filiallar və peşə məktəbləri
tədricən işə başlamalı, regionun aqrar sənaye imkanlarını, qonaq -
pərvərlik və mətbəx mədəniyyətini, regionun aparıcı turizm növünü
özündə ehtiva etməlidir. Ən vacib məqamlardan biri isə, bu məktəblərin
təcrübə bazasının, aqroturizm sənaye parkının yaradılmasına nail
olmaqdır. 
Azərbaycan Respublikasının hazırkı inkişaf istiqamətlərini nəzərə
alaraq  universitetimiz ölkəmiz və gələcəkdə region üçün turizm,
menecment və digər sahələrdə beynəlxalq standartlara cavab verən
kadrlar hazırlayan, akademik şəhərciyə, təcrübə bazalarına, filial və
peşə məktəbləri şəbəkəsinə  malik olan ali təhsil müəssisəsinə
çevrilmək istiqamətində çoxsaylı işlər görəcək. 
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Giriş
Birinci rus inqilabı Mərkəzi Asiya, Qazaxıstan və Tatarıstanda milli və
dini oyanışa təsir etdi. Hürriyyət abı-havası imperiyanın sərt
qanunlarını xeyli yumşaltdı, ölkədə söz, mətbuat azadlığına zəmin
yarandı.  Qazax, özbək, türkmən, tatar ziyalıları ana dilində mətbuat
orqanları yaratmağa imkan tapdılar. Daşkənddə 10, Səmərqənddə 5,
Alma-Atada 6, Kazanda 9 adda, Bakıda “Həyat”, “Füyüzat”,
“Tərəqqi”, “Təkamül”, “İrşad”, “İqbal” və digər mətbuat orqanları
nəşrə başladı.
İnqilab türk vilayətlərində milli demokratik fikrin inkişafına təkan
verdi. 1901-cü ildə RSDFP-nin Bakı, 1905-ci ildə Daşkənd, Həştərxan,
Səmərqənd, Aşqabad inqilab komitələrin yarandı. 1905-1912-ci illərdə
Qazaxıstanın 20-dən çox şəhərində, Aşqabadda, Səmərqənddə,
Volqaboyu rayonlarında, Ural mədənlərində oxşar komitələr təşkil
edildi. Azərbaycanın ilk türk siyasi təşkilatı «Hümmət» Mərkəzi Asiya,
Həştərxanın və habelə Qazaxıstanın müsəlman-islam təşkilatları ilə
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əlaqə yaratmağa səy göstərdi, İran və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə
əlaqələr genişləndi. “Hümmət” və “Aşqabad”  təşkilatlarının rəhbərliyi
və təşəbbüsü ilə Bakıda və Aşqabadda İran sosial-demokratlarının
“Ədalət” və “Mücahid” təşkilatları fəaliyyət göstərirdi. Bu təşkilatların
yaranmasında Azərbaycan və Türkmənistan milli–azadlıq hərəkatının
qabaqcıl nümayəndələri iştirak edirdilər.
İnqilab havası, partiyaların, cəmiyyətlərin, dərnəklərin fəaliyyəti türk
xalqları arasında milli oyanışa güclü təkan verdi. Daşkənddə,
Buxarada, Xivədə, Həştərxanda yerli bəy və xanlarla yanaşı, çar üsul-
idarəsinə qarşı mübarizə gücləndi.
Çar Rusiyasının milli müstəmləkələri olan türk vilayətlərində üç içti-
mai-siyasi cərəyan mövcud idi: mürtəce mühafizəkarlar, millətçi libe -
rallar və inqilabçı millətçilər. Bu cərəyanlar Özbəkistan, Türk  mə nistan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan və digər turkdilli xalqların ictimai-siyasi
hərəkatının xətlərini müəyyənləşdirdi.
Güclü iqtisadi potensiala malik Mərkəzi Asiya burjuaziyası türk milli
hərəkatının inkişafında mühüm rol oynadı. Qazaxıstanda “Səhra”,
“Ulfat”, “Serke”, “Ural”, “Səhra həyatı”, Türkmənistanda “Aşxa bad -
skiy vestnik obyavleniy”, “Turkmenskiə tuzemnaə”, “Turkmenskiy ve-
domost”, “Şxabad”, və s. qəzet və jurnalların nəşrində burjuaziya fəal
iştirak etdi.
Çar hakimiyyətinin xristian olmayanlara məhdudiyyət müəy yən ləş dir -
məsinə baxmayaraq Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkmənistan, həmçinin
Azərbaycanın burjuaziyası yerli şəhər özünüidarəsində fəal iştirak etdi.
3 iyun çevrilişindən sonra Stolıpinin irticaçı millətçi siyasəti ilə qeyri-
xristianlara qarşı kəskin mübarizə aparılmağa başladı. Kazan, Oren-
burq, Daşkənd, Həştərxan, Omsk, Semipalatinsk, Petropavlovsk,
Krasnovodsk, Buxara, Xivə, Səmərqənd, Ürgənc, Aşqabad, Mərv və
başqa şəhər dumalarında xristianlara üstünlük verildi, müsəlmanların
sayı kəskin dərəcədə azaldıldı.

Milli münaqişələrin kəskinləşməsi
Birinci rus inqilabının məğlubiyyətindən sonra Rusiyanın milli
müstəmləkələrində, xüsusilə türkdilli müsəlman ölkələrində ictimai
hərəkat kəskin xarakter aldı. Türk milli vilayətlərində milli münaqişələr
daha da gücləndi. Rus-yapon müharibəsində Rusiyanın biabırcasına
məğlubiyyəti, Stolıpinin həyata keçirdiyi siyasətin iflasa uğraması
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ölkədə milli münaqişələrin kəskinləşməsinə səbəb oldu. 1907-1910-cu
illərdə Qazaxıstanda, Özbəkistanda, Volqaboyu rayonlarında sinfi
mübarizə və milli-azadlıq hərəkatı geniş vüsət aldı. 1909-1910-cu
illərdə Kazan, Həştərxan, Səmərqənd, Buxara, Xivə, Daşkənd və Kras-
novodskda milli toqquşmalar oldu. Taciklərlə türkmənlər, qazaxlarla
ruslar, ermənilərlə azərbaycanlılar arasında milli zəmində münaqişələr
gücləndi. Çarizmin müstəmləkələrdə, xüsusən türk vilayətlərində ye -
ritdiyi milli və dini ayrı-seçkilik, hədə-qorxular silahlı toqquşmalara
səbəb oldu. 1912-ci ilin mayında, həmin ilin yay və payız aylarında
Mərkəzi Asiyanın şəhər və kəndlərində, dəmiryol qovşaqlarında 16
toqquşma qeydə alındı.

Müharibənin başlanması və iştirakçı dövlətlərin məqsədləri
Birinci Dünya müharibəsinin başlanması ilə ayrı-ayrı imperialist
dövlətlərin türk vilayətlərinin milli sərvətlərinə malik olmaq marağı
getdikcə aydın hiss olunmağa başladı. Almaniyanın Bakı neftinə,
İngiltərə, Amerika, Türkiyə Qafqaza və Mərkəzi Asiyaya, Fransanın
Qafqaza və Qara dəniz bölgələrinə olan marağı ölkələrarası
ziddiyyətləri daha da kəsikinləşdirdi. Müharibədə Rusiyanın müttəfiqi
kimi çıxış edən İngiltərə Bakı neftini ələ keçirməyə və Amerikanın
dünya bazarında nüfuzunun zəiflədilməsinə cəhd edirdi.
Türkiyənin regional məqsədləri vardı. Müharibə başlanandan üç ay
sonra Rusiyanın Qara dənizdə yerləşən donanmasına hücum etməklə
Osmanlı dövləti savaşa qoşuldu. T. Svyatoxovskinin qeyd etdiyi kimi,
Osmanlı dövləti müharibə başlayarkən iki «ideoloji təməli» izləyirdi.
Birinci təməl panislamizmin gerçəkləşməsi uğrunda mübarizə idi. Ona
görə də, onlar savaşa qoşularkən müharibənin «bir cihad olduğunu elan
etmiş və bütün dünya müsəlmanlarını cihada qoşulmağa çağırmışlar».
İkinci təməl isə turançılıq ideyalarının həyata keçirilməsi idi.

Mənəvi dəstək
Birinci Dünya müharibəsinin başlanması dünyanın hər yerində, o
cümlədən çarizmin milli müstəmləkələrində milli oyanışa təkan verdi.
Azərbaycanın, Mərkəzi Asiyanın, Dağıstanın və Həştərxanın imkanlı
şəxsləri öz türk qardaşlarına maddi və mənəvi dəstək olmaqla
kifayətlənmir, mümkün olduqca öz həyatlarını təhlükə qarşısında qo-
yaraq, böyük xərclər hesabına əsirlərin qaçırılmasına çalışırdılar.
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1915-ci il fevralın 18 və 20-də xəstə əsirlərin yerini dəyişmək adı ilə
14 türk əsgəri Mərkəzi Asiyaya aparılmış və onlara köməklik edilmişdi.
1915-ci ilin iyul ayında 8 türk zabiri əsirlikdən qaçırılmışdı. Nargin
adasının hərbi düşərgəsinin komendantı polkovnik Poltoratskinin Bakı
şəhər Jandarm idarəsi rəisinin adına verdiyi məlumatda qaçırılanların
kapitanlar Süleyl İzzət, Fəraqət, Tursun, Şükrü Şaban bəy, poruçik
Osman Nuri Abdulla, podporuçik Yusif Ziya, Hüseyn Hilmi, Fikrət
Şakir və Yusif İbrahim olduğu bildirilir.
Bakı quberniyası Jandarm idarəsinin axtarış üzrə rəisi, polkovnik Leon-
tyevin Qafqaz canişinliyinə 3 sentyabr 1915-ci il tarixli gizli
məktubunda Nargin əsir düşərgələrindən qaçırılanların sayı və onların
soyadları göstərilirdi. Nargin adasından qaçırılan türk əsirlərinin xilas
olmasında Bakı milyonçuları İsmayıl bəy Səfərəliyev, Murtuza Mux-
tarov, Anar bəy Aşurbəyov və Sona xanım Hacıyevanın xidmətləri
olmuşdur.
Əhali arasında türklərə rəğbətin artması, əsirlər arasında aparılan iş rus
siyasi və hərbi dairələrində ciddi narahatlığa səbəb oldu. Bakıda və
Tiflisdə olduğu kimi, Daşkənddə, Həştərxanda rus dilində nəşr olunan
yazılarda yerli əhalinin, xüsusilə türkdilli xalqlar içərisində türklərə
olan rəğbətin müxtəlif formaları şərh olunurdu. «Qurultay», “Yoldız”,
“Beznen tauş” (Naş qolos), “Koyaş” (Günəş) qəzetlərində döyüş
meydanlarında rusların əldə etdikləri qələbələr, türklərin itkiləri və geri
çəkilmələri haqqıda verilən xəbərlərdən əhalinin kədərləndikləri qeyd
olunur, Daşkəndin, Səmərqəndin, Ürgəncin məscidlərində tanrının türk
xalqına qüvvət verməsi üçün dualar oxunduğu qeyd edilirdi. 1915- ci
ilin noyabrın əvvəllərində Qafqaz canişinliyinə göndərilmiş mə lu mat -
la rın birində yazılırdı ki, “…yerli müsəlmanların əhval-ruhiyyəsi daimi
və birbaşa olaraq türk cəbhəsindəki vəziyyətlə bağlıdır. Türklər hücum
edəndə müsəlmanların əhval-ruhiyyəsi hiss olunacaq dərəcədə yüksəlir,
geri çəkiləndə fəallıq aşağı düşür. Müsəlmanların əksəriyyəti türklərin
tərəfindədir. Müsəlman mənbələrinə görə indi onların diqqəti Balkan
hadisələrinə yönəlmişdir. Onlar almanlarla türklərin birləşəcəyi anı
həsrətlə gözləyirlər, çünki o zaman türklər öz cəbhələrində hücuma
keçəcəklər. Türklərin uğur qazanacaqları təqdirdə müsəlmanların
üsyanı istisna olunmur”.
Türkiyədə mühacirətdə olan Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağayev gənc türklər
hərəkatının liderləri ilə əlaqə yaratmış, ABŞ prezidenti Vilsona təqdim
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olunan Rusiya müsəlmanlarının ağır həyatına dair müraciəti
imzalamışdılar.
Müharibə illərində Türkiyə dövləti Ə.Hüseynzadənin xüsusi tapşırıqla
Bakıya göndərmişdi. Ona «Azərbaycanın yeni bir dövlət halında
qurulması «məsələsini müzakirə etmək və bu barədə müəyyən tədbirlər
görmək tapşılırlmışdı.

Erməni xisləti
Qafqaz cəbhəsində vəziyyətin dəyişməsi, 1916-cı ildə rus qoşunlarının
cəbhədə təşəbbüsü ələ almasından sonra Bakıya ilk türk əsirləri
gəlməyə başladı. Onlar Nargin adasına aparılır, mühakimə olunmadan
güllələnirdi.
Azərbaycanda olduğu kimi, Mərkəzi Asiyada da Türkiyəyə rəğbət
bəsləyənlərin sayı artmaqda idi. Əhali cəbhədən əsir kimi gətirilmiş
türk əsgərlərinə yardım etməyə can atırdı. Tiflis Quberniya Jandarm
İdarəsinin 22 mart 1914-cü il tarixli məlumatında Qafqaz müsəlmanları
arasında Türkiyə donanmasına ianə toplandığı qeyd edilirdi. Müsəlman
qadın xeyriyyə cəmiyyətinin üzvü Sona xanım Hacıyevanın verdiyi
izahatdan aydın olur ki, Bakıda xəstə türk əsirlərinə kömək göstərmək
barədə elanları oxuduqdan sonra müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin
sədri İsmayıl bəy Səfərəilyevlə birlikdə dəfələrlə səhər nəzarətində
olmuş, xəstələrə müxtəlif yardımlar göstərmişlər. Türk əsirləri Nargin
adasına aparıldıqdan sonra da Sona xanım həftədə bir dəfə həbs
düşərgəsinə getmiş, əsirlərə maddi yardım göstərmişdi.
Əsrlər boyu xəyanət həvəsi ilə yaşamış ermənilər müharibədən istifadə
etmək, çirkin niyyətlərini həyata keçirmək üçün fürsət gözləyir,
türkdilli xalqların həmrəyliyndən xoflanır, hər fürsətdə onlara maddi
və mənəvi zərbə vurmağa imkan axtarırdılar. Buna əsirlərin taleyi ilə
bağlı onların “canfəşanlıqla” yazdığı donoslar bariz nümunədir. Mil -
liy yətcə erməni olan A.B.Akopovun Qafqaz canişinliyinə göndərdiyi
məlumatda əsrlərin qaçırılmasının yolları, bu işin təşkilində xidmətləri
olan müsəlmanların adı və soyadı göstərilirdi. Onun fikrincə türk əs -
gər ləri bilərəkdən əsir düşür, bu yolla rus bazalarının yerini öyrənməyə
çalışırlar.
Akopov türk əsirlərini qaçıraraq Bakının “İsmayilliyə” mehman xa na -
sın da yerləşdirilməsi və bu işin təşkili olunmasında böyük xidmətləri
olan şəxslər barədə də məlumat verirdi. Onun fikrinə görə, əsrlərin bir
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hissəsi Puta, Sanqaçal və Ələt yaxınlığında saxlanılır, bir hissəsi isə
İran fəhlələri adı ilə İrana yola salınırdı. Akopovun yazdığına görə,
Ağabala Quliyev bu işə xeyli vəsait sərf etmiş və xidmətlərinə görə
Türkiyənin «Aypara» ordeni ilə təltif olunmuşdu.
Çar hökuməti, onun yerlərdəki canişinləri türklərə rəğbət bəsləyənlərin
cəzalandırılmasından çəkinmirdi. Bu işdə ruslara sədaqətlə xidmət edən
erməni millətçiləri İ.Sərkisyan, Aşot Balayan, Tiqran Poqosiyan, Süren
Nalbandyan və başqaları müntəzəm olaraq Bakı, Dərbənd, Həştərxan,
Krasnovodsk və Mərkəzi Asiyanın digər iri şəhərləri ilə olan gizli
əlaqələr, Türkiyəyə toplanan ianələr, türk əsirlərinə göstərilən yardımlar
barədə məlumatlar verirdilər. Mütləqiyyətin yerli məmurları yerlərdə
axtarışlar aparır, günahkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün
müxtəlif təxribatlar törədirdilər. Bakıda Türkiyə konsulluğuna verilmiş
ianənin təşkil olunmasında xüsusi xidməti olan K.A.Aslanov
Həştərxana sürgün olunmuşdu. Nargin adasından türk əsirlərinin
qaçırılmasında iştirak edən 30-dan çox azərbaycanlı, tatar, özbək, qazax
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdi.

Müharibə əsirlərinin taleyi
Müharibə əsirlərinə Rusiyanın hər yerində rast gəlmək olurdu. Əldə
olan məlumata görə, 1915-ci ildə Omsk hərbi dairəsində 152 min hərbi
əsir vardı. 1916-cı ilin yanvarın əvvəlinə onların sayı 171 minə, 1917-
ci ilin həmin dövründə 199.077 minə yaxın idi. Tədqiqatçı N. Jdanov
hərbi əsirlərlə iş üzrə Mərkəzi Komitənin rəqəmlərinə əsaslanaraq
göstərir ki, müharibənin sonuna Rusiyada 1.157.760 nəfər avstriyalı,
152.760 alman, 42.988 türk, 199 bolqar, ümumilikdə 1.782.966 nəfər
əsir olmuşdu. Qırmızı Xaçın məlumatına görə, 2.342.378 nəfər rus
əsirliyində olmuşdu ki, onlardan 22.082 nəfəri alman ordusunun zabiti
və 165.000 nəfəri alman əsgəri, 54.146 nəfər alman-macar ordusunun
zabiti və 2.50.000 nəfəri əsgər, 95 nəfəri türk ordusunun zabiti və 50.000
nəfəri türk əsgəri, 200 nəfəri bolqar ordusunun əsgər və zabiti idi.
Sibirdə fəhlə hərəkatı problemi ilə məşğul olan D.M. Zolnikov hesab
edir ki, 1917-ci ilin dekabrında Sibirin xalq təsərrüfatında 230,7 min
nəfər əsir çalışırdı ki, onlardan 137 min nəfəri sənaye sahəsində idi.
1915-ci ildə Qərbi Sibirdə 150 mindən artıq hərbi əsir, o cümlədən Om-
skda 6.571, Omsk qəzasında 7.118, Petropavlovskda 7.045, qəzada
11.247, Kurqanda 6.597, qəzada 6.247, Tümendə 8.648 və qəzada
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8.466, Semipalatinskdə 5.029, Pavlodarda 1.100 və qəzada 1.208 nəfər
mənzillərdə yerləşdirilmişdi. Əsirlərin yeni iqlimə adaptasiyası, işlə
təmin edilməsi, təhsil almaları böyük problemlər doğururdu. Ərzaq
qıtlığı, tibbi xidmətin olmaması, sanitar-gigiyenik normalara əməl
edilməməsi məskunlar arasında xəstəliyin yaranması və yüksək ölüm
halları ilə müşaiyət olunurdu.

Milli oyanış
Rusiya ilə Türkiyə arasında müharibə Azərbaycanda, Mərkəzi Asiyada,
qismən Qazaxıstanda güclü əks-səda doğurdu. Müharibə türk
vilayətlərində islamçılıq ideyalarının güclənməsinə təkan verdi. Rusiya
əleyhinə etiraz çıxışları başlandı. Bakıda, Aşqabadda, Buxarada
yaşayan milli burjuaziya nümayəndələri antirus təbliğatı üçün vəsait
ayırdılar. Rusiya imperializmini ifşa edən kitab və kitabçalar, yazılar
dərc olunmağa başladı. Bu səbəbdən də, Türkmənistan, Özbəkistan,
habelə Volqaboyu rayonlarında bir çox qəzetlərin nəşri dayandırıldı.
Belə bir şəraitdə “Difai” partiyası üzvləri öz aralarında ilk müstəqil
Qafqaz müsəlman dövləti yaratmaq məsələsini ortaya atdılar. Fətəli
xan Xoyskinin qardaşı oğlu Aslan Xoyski 1915- ci ilin fevralında gizli
şəkildə sərhədi keçərək Ənvər Paşanın Ərzrumdakı qərargahına getdi.
Bu səfərin məqsədi Bakı, Yelizavetpol, İrəvan quberniyaları ilə Terek
və Dağıstanı əhatə edəcək bir respublikanın qurulması üçün Osmanlı
dövləti başçılarının razılığını almaq idi. Ənvər Paşaya təqdim olunan
layihədə Azərbaycanın Osmanlı dövləti ilə birləşdirilməsindən daha
çox müstəqil dövlət kimi qurulması prinsipi əsas götürülürdü.
Sarıqamış məğlubiyyətindən sonra Ənvər Paşa Aslan Xoyskinin
təqdim etdiyi layihəni qəbul etdi. A.Xoyski osmanlılar cənubi
Azərbaycandan kömək alan kimi Dağıstan və Qafqaz müsəlmanlarını
da ayağa qaldırmağa söz verdi. Danışıq zamanı Daşkənddə,
Həştərxanda, Volqaboyu rayonlarda milli-azadlıq hərəkatının geniş
vüsət aldığı bildirilərək, Mərkəzi Asiya və Volqaboyu müsəlmanlarının
bu hərəkata cəlb olunacağı vəd edildi. Lakin müharibənin gedişi,
ölkədə əhalinin iqtisadi-sosial vəziyyəti, mütləqiyyətin milli ucqarlara
və xüsusilə müsəlman ölkələrinə güclü təzyiqi bu məsələnin
reallaşmasına imkan vermədi.
1914-1915-ci illərdə rusların laz və avarlara divan tutması, Daşkənddə,
Səmərqənddə, Xocəntdə, Mərvdə, Aşqabadda, Həştərxanda, Kras-
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novodskda, Qurevdə və Cərcoda törədilən milli münaqişələr müsəl -
man lar arasında narazılığa səbəb oldu. Rusiya Dövlət Dumasındakı
çıxışında M.Y.Cəfərov ordunun hərəkətlərinə görə hökuməti günah -
lan dıraraq bildirdi ki, çarizmin siyasətində rus olmayan millətlərə qarşı
açıq təhrikçilik özünü göstərir. Müharibə gurultusunun arxasında
yardımsız, sülhsevər müsəlman xalqının başına qorxunc əməllər
gətirilməkdədir. Onların həyat və əmlakı üçün heç bir təminat yoxdur.
Müsəlman üçün zülm, talan və cinayət, kişilərin elliklə səfərbərliyə
alınması, müdafiəsiz qalan qadınlara təcavüz, dağıdılmış, tərk edilmiş
kəndlər, ac-yalavac, yaralı, möhtac insanlar bölgənin dəyişməz si ma -
sına çevrilmişdir.
M.Y.Cəfərovun çıxışı, “İttihadi müslimin” yığıncağında edilən çıxışlar,
Moskavada keçirilən Ümumrusiya müsəlmanlarının 800 nəfərdən
ibarət nümayəndələri adından irəli sürülən ittihamlar mütləqiyyəti daha
çevik siyasət yeritməyə təhrik etdi. Müsəlmanlar əleyhinə Daşkənddə,
Səmərqənddə, Buxarada, Xivədə, Ürgəncdə, Mərvdə, Həştərxanda,
Cərcoda təxribatlar törədildi. Hadisələrin gedişindən təşvişə düşən
mütləqiyyət 1915-ci ilin sentyabrında Qafqaz canişini Vorontsovu
vəzifəsnndən kənarlaşdıraraq onun yerinə Q.N. Nikolayeviçi təyin etdi.
Əslində bu təyinat Rusiya hökumətinin Qafqaz müsəlmanlarına
müəyyən güzəşti hesab olunmalıdır. Digər bir güzəşt isə “Açıq söz”
qəzetinin nəşrə başlanmasına razılıq verilməsi oldu.
Müharibənin ilk iki ilində Rusiyanın türk vilayətlərində açıq və gizli
şəkildə narazılıqlar özünü göstərməyə başladı.1914-cü ildə Kazanda,
1915-ci ilin yazında Daşkənddə, Krasnovodskda, 1916-cı ildə Orta
Asiyanın əksər şəhərlərində milli toqquşmalar baş verdi.
1916-cı ildə Özbəkistandan başlayan Cizak üsyanı kütləvi xalq hərəkatı
olub rus və yerli feodalların zülmünə qarşı idi. Bu üsyan təkcə
Özbəkistanla məhdudlaşmayıb, ümumilikdə Mərkəzi Asiya çərçi və -
sin dən kənara çıxaraq kütlələrin milli şüurunun inkişafında böyük rol
oynadı.
1916-cı ildə Özbəkistanda baş verən üsyanın kulminasiya nöqtəsi iyu-
nun 3-də başlayan Cizak üsyanı oldu. Həmin gün qədim Cizak
şəhərində yerli əhali üçün səfərbərlik elan olundu. Səfərbərliyə cavab-
deh olanlar 10 gün müddətində tələb olunan sayda fəhlə toplamalı idi.
Ancaq səfərbərlik təyin olunan müddətdə başa çatdırıla bilmədi.
Məsciddə əhalinin yığıncağını çağıran qəza rəis Rukin toplaşanlara
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xəbərdarlıq edərək bildirdi ki, müqavimət göstərildiyi halda onların
əmlakı və özləri torpağa bərabər tutulacaqdır. Vəziyyətin kəskin ləş di -
yini görən əhali səfərbərliyin necə keçdiyni öyrənmək məqsədilə işan
Nazir xoca Əbdulsalamovu Daşkəndə göndərdi. Nazir xoca Daş kənd -
dən qayıdaraq xəbər verdi ki, arxa cəbhə üçün fəhlə toplanışında Daş -
kənd də qayda-qanun yoxdur və toplanış müsəlman bayramı olan
“uraza” ya qədər - 17 iyuladək təxirə salınmışdır. Nazir xoca əhalini
birləşməyə çağırdı və o Cizak bəyi elan olundu. Onun rəhbərliyi altında
iyulun 18-də silahlılar şəhərin yeni rayonuna hərəkət etdilər. Qəza rəisi
Rukin, ağsaqqal Yuldaşov, pristav və tərcüməçi onları «qarşılamağa»
çıxdı. Dəstə üzvlərinin əksəriyyəti qətə yetirildi və meyitləri parça-
parça edildi. Hadisə yerinə çağırılmış cəza dəstəsinin atəşi nəticəsində
11 nəfər öldürüldü. Ayağa qalxan əhali dəmiryol xətlərini, fəhlə
kazarmalarını dağıtdılar, stansiyanın neftlə dolu çənini yandırdılar.
Obruçev, Kuropatkino və Rostovsev stansiyalarında da dağıntılar
törədildi. 3 minə yaxın üsyançı Səmərqəndə doğru irəlilədi. 6 dəmiryol
körpüsü yandırıldı, Usatski və Cizak arasındakı stansiyalardakı yollar
dağıdıldı, mərkəzlə rabirə əlaqəsi kəsildi. Cizakda alovlanan üsyan
“ruslara qarşı müqəddəs müharibə” yə çevrildi.
Cizak qəzasının qışlaqlarında Cizak şəhər əhalisinə kömək elan olundu.
Göndərilənlərin başında “xalq bəy”ləri elan olunmuş Nazir xoca və
Əbdürəhman Əbducabbarov var idi. Üsyan get-gedə genişlənməyə
başladı. Üsyançılar polislərə, volost idarəçilərinə, ağsaqqallara divan
tutur, dəftərxananı qarət edərək səfərbərlik siyahılarını məhv edirdilər.
Podpolkovnik Afanasyevin cəza dəstəsi üsyançılarla dil tapa bilmədi.
Nəticədə üsyançılara qarşı hərbi dəstələr göndərildi. Polkovnik
İvanovun cəza dəstəsi işan Nazir xocanın gizləndiyi Zaamin və Faişin
əhalisi ilə qəddarcasına davrandı. Hər iki kəndə od vuruldu. 1916-cı il
iyulun 21-də çar qoşunları Klıç kəndini ələ keçirdi.
Cizak üsyanı əhalinin böyük bir hissəsini əhatə etdi. Cizak işi ilə
əlaqədar 1.000 nəfərə yaxın adam həbs olundu. Onlardan 151 nəfəri
məhkəməyə verildi. 84 nəfər asılmaq cəzasına məhkum olundu,
digərləri də ağır cəza aldılar. General-qubernator “rus adamlarının
öldürülməsinə görə” Cizak şəhər əhalisindən 800, Zaamin əhalisindən
400, Kaçerma əhalisindən 200, Paykənd-bazar əhalisindən 400 və
Yanqi qışlağından 10 desyatin, ümumilikdə, Ctzak qəzasının yerli
əhalisindən 1800 deysatin münbit torpaq alındı.
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1916-cı il üsyanı üzrə çar hökuməti 3 mindən artıq adamı həbs etdi.
347 adam, o cümlədən Nazir xoca Əbdülsalamov, Rəhman Ceynak
Əbdürəsulov, Molla Məhəmməd Rəhim, Molla Əbdürəhimov, Sadıkov,
Xuday Berdı Yusupov, Turakul Turabəyov, Heydər Xusainov, Heydər
Yuldaşov və üsyanın digər görkəmli rəhbərləri ölüm cəzasına, 168
nəfər müxtəlif katorqa işlərinə məhkum edildi. 228 nəfər həbs olunan-
lar rotasına, 129 nəfər həbs yerlərinə göndərildi. Ümumilikdə 872 nəfər
mühakimə olundu.
Rusiyanın digər yerlərində narazılıqlar baş verdi.
Müharibə Azərbaycanda «Müsavat», Daşkənddə “Şuravi İslamiya”,
Səmərqənddə “İttifaq”, Yeddisuda qırğızların “Bukra”, “Şuro-i-
Ulama”, Qazaxıstanda “Alaş”, “İttifaqi müslimin” və s. təşkilatların
fəaliyyətinin genişlənməsinə imkan yaratdı. Bu partiyalar və təşkilatlar
arasında müxtəlif məsələlərdə fikir ayrılıqları olsa da, milli azadlıq
hərəkatının bir çox məqamlarında birgə çıxış edirdilər. Onlar
müharibənin işğalçılıq xarakterini açır və dərhal dayandırılmasını tələb
edirdilər.
Birinci Dünya müharibəsi illərində bürjua partiyalarının fəaliyyəti
əsasən mətbuatda dərc olunan siyasi publisistik, ədəbi-bədii yazılarda
özünü göstərirdi. 1914-1918-ci illərdə Türkmənistanda “Çıqiri”,
“Çatma”, “Şalaş”, “Boqatıe” “Bednyaki”, “Tumarlı”, Qazaxıstanda
“Step”, “Aykap”, “Ulfat”, “Serke”, “Kazaxıstan”, “Eşim qalası”,
“Şora” və b.qəzetlər dövrün ziddiyyətlərindən, müharibənin türk
xalqlarına gətirdiyi bəlalardan bəhs edir, xalqı mütləqiyyətin eybəcər
qanunlarına, yerli məmurların özbaşınalığına qarşı mübarizəyə
çağırırdı.

Nəticə
Müharibə Rusiyanın milli ucqarlarına, türkmən aullarına, qazaxların
şəhər və kəndlərinə aclıq və fəlakət gətirdi. 1915-ci ildə Krasnovodsk
qəzasında əhalidən 6.872 at, 12.805 dəvə, 1.187.627 manat pul alındı.
1916-cı ildə Türkmənistanda ərzağın, sənaye mallarının qiyməti 300 -
400 faiz, Akmolinski vilayətində çörəyin qiyməti 3-4 dəfə artdı.1917-
ci ildə Zakaspi vilayətində kəndlilərin 15,9 faizi torpaq sahəsini itirdi.
Kəndlilərin mal-qarası 35,6 faiz azaldı. Kəndlilər torpağı becərə
bilmədiyindən torpaq sahəsinin 61 faizini icarəyə verdilər. Qazax
kəndlilərindən 1915-ci ildə 20.518 min, 1916- cı ildə 14.900 min,
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1917-ci ildə isə 7.845 min pud pambıq alındı. Turqay vilayətində əkin
sahələri 57 min desyatin azaldı.
Müharibə dövründə aparılan hərbi səfərbərlik fəhlə sinfinin milli
tərkibini dəyişdi. Milli tərkibdə baş verən dəyişikliklər sinfi və milli
münasibətlərə təsir etdi.
Müharibə milli-azadlıq hərəkatının yüksəlməsinə təkan verdi. 1917-ci ilin
fevralın 27-də Peterburqda baş verən inqilabdan sonra 300 illik mo nar xi -
ya ya son qoyuldu. İnqilabın qələbəsindən sonra Tatarıstanda, Vol qa -
boyunda, Qazaxıstanda, Mərkəzi Asiyada, habelə Qafqazda partiyalar
açıq fəaliyyətə keçdi. Bu partiyaların əsas mərkəzləri Kazan, Həştərxan,
Aşqabad, Daşkənd, Bakı, Buxara, Səmərqənd və b. şəhərlər idi.
1917-ci ildə Azərbaycanda müxtariyyət uğrunda mübarizə başladı.
Həmin ilin aprelində Bakıda Qafqaz müsəlmanlarının, may ayında
Moskvada Ümumrusiya müsəlmanlarının qurultayının, oktyabrda
“Müsavat” ın qurultayının keçirilməsi istiqlal nümayəndələrinin vahid
proqram ətrafında birləşməsinə təkan verdi. “Müsavat” partiyasının
Kiyev şöbəsinin sədi Y.V Çəmənzəminli Azərbaycan türklərinə xitabən
qələmə aldığı “Ayılın, toplaşın!” adlı məqaləsində müxtəlif təbəqələrə
müraciət edərək firqəbazlıqdan əl çəkməyin, Azərbaycan muxtariyyəti
ətrafında birləşməyin vaxtı çatdığı bildirdi. Lakin hadisələrin sonrakı
gedişi göstərdi ki, istər Azərbaycanda, istərsə də Rusiyanın türk
vilayətlərində genişlənən milli hərəkat imperiya qüvvələrini, xüsusilə
vəziyyətdən “bəhrələnmək” istəyən erməni-bolşevik birliyinin
narahatlığına səbəb oldu. Amerika tarixçisi Tadeuş Svyatoxovskinin
“Bakı kommunası, 1917-1918-ci illər Rus inqilabında sinif və millət”
tədqiqatında qeyd etdiyi kimi Bakı və digər bölgələrdə 1918-ci ilin
mart-aprel hadisələri, Azərbaycan türklərinə qarşı törədilən soyqırım
sinfi mübarizə deyil, millətlərarası müharibə zəminində baş verdi.
Rusiyanın türk vilayətlərində milli hərəkat çətin və mürəkkəb inkişaf
yolu keçdi. Bu proses ana dilli mətbuatın nəşri uğrunda mübarizədən
başlamış söz, mətbuat, şəxsiyyət azadlığı, sosial demokratiya, milli
ərazi muxtariyyəti və nəhayət, müstəqil dövlətçilik səviyyəsinə
yüksələn bir inkişaf mərhələsi keçmişdir və bu mərhələnin zirvəsində
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dayanır.
Birinci Dünya müharibəsi illərində Rusiyanın türk vilayətlərində,
xüsusən Azərbaycanda baş verən milli hərəkat spesifik xüsusiyyətlərə
malikdir. Bu hərəkat davamlı və ardıcıl səciyyə daşıdı, ilkin oyanış
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mərhələsindən müstəqil dövlət quruculuğuna qədər daim təkmilləşdi.
Rus-yapon müharibəsi və bu müharibədə çarizmin məğlubiyyəti, İran
Məşrutə inqilabı, Birinci Dünya müharibəsi, Türkiyədə gənc türklər
hərəkatı, 1917-ci ilin Fevral inqilabı və s. türklərin milli hərəkatını
cilaladı, millətçilikdən inqilabçılığa doğru inkişaf yolu keçdi.
Azərbaycan milli hərəkatı Rusiyada, İranda, Türkiyədə və ümumilikdə
dünyadakı dəyişikliklərin təsiri ilə sürətləndi və zənginləşdi.
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Medieval West and East: the economic life of the population
of azerbaijan through  the eyes of Europeans of the

XV-XVII centuries. 

abstract: This work contains the analysis of data from the works of
European travelers XV-XVII century in which there are rather valuable
data on an economic life and a cultural-household way of life of the
population of Azerbaijan for the specified period. In particular, atten-
tion of travelers such branches of an economy as agriculture, cattle
breeding, fishery, hunting, in detail they describe gardening, silk and
cotton-growing have involved, ways of an oil recovery and its use in
the everyday life. The European travelers note in their works the or-
ganization of the irrigation and tradition system, connected with col-
lective use of this system. They also give the detailed list of agriculture
harvested, the description of tools of work, technical and labor skills
of the Azerbaijan people for the selected period. 

Key words: European travelers of the XV-XVII centuries, Azerbaijan,
the economic life, farming, cattle-breeding, horticulture, sericulture.

Заслуживающими пристального внимания источниками по исто-
рии и культуре Азербайджана в XV-XVII вв. являются сочинения
европейских путешественников, дипломатов, купцов и миссионе-
ров. Представители западноевропейских стран, прибывавшие в
указанный период в нашу страну, были достаточно образован-
ными, любознательными и наблюдательными людьми, они вели
дневники и путевые заметки. где отмечали свои впечатления и на-
блюдения. Один из авторов данной статьи в предыдущей публи-
кации постарался дать анализ материалов их сочинений,
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характеризующих отдельные стороны культурной и духовной
жизни азербайджанского народа XVI-XVII вв. и позволяющих
проследить  их преемственность в сегодняшней жизни населения
Азербайджана.* В сочинениях западноевропейских путешествен-
ников имеются также достаточные ценные сведения о различных
отраслях хозяйства Азербайджана, в частности, внимание путе-
шественников привлекли такие отрасли хозяйства, как земледе-
лие, садоводство, шелководство, скотоводство, рыболовство,
охота.
Земледелие. В путевых заметках западноевропейские путеше-
ственники и дипломаты обратили внимание на искусно организо-
ванную систему орошения в Азербайджане – стране древней
ирригационной культуры. В большинстве случаев сведения о зем-
леделии в Азербайджане представляют значительный научный и
познавательный характер. Так, например, автор начала XV века
Клавихо дает описание Алинджагалы и сообщал, что эмир Тимур
не смог захватить крепость, «окруженной стеной и башнями, а
внутри стены было много виноградников, садов и обработанных
полей, много воды и пастбище. На самом же верху горы стоял
замок» [16, с. 41]. В Азербайджане XV-XVII вв., как замечает из-
вестный историк И.П.Петрушевский, была развитая система кяг-
ризов, например, если авторы XIII-XV вв. в регионе Тебриза
говорят о 400 кягризах, многих колодцах и наземных каналах, то
более поздний автор Шарден отмечает, что «в одной только
Мидии» – так по старой европейской историко-географической
терминологии он называет Азербайджан, - число наземных кана-
лов достигает 900 [15, с. 126]. Шарден свидетельствует, что
«вблизи больших городов земля никогда не остается в покое: как
только снимают один урожай, вместо него сеют другой. Обычно
там  (автор имеет в виду Азербайджан  - Тебриз, Казвин, Чухур-
сад) бывает обильный урожай, полям и виноградникам достав-
ляется столько воды, сколько требуется» [16,с. 51]. Джон Бэл о
сельском хозяйстве в окрестностях Шамахы пишет, что «здесь
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произрастает множество плодов; пшеница, ячмень и весьма хоро-
ший виноград» [15, c.  399], а Адам Олеарий замечает, что в Ния-
забаде, находившемся на территории нынешнего Хачмазского
района, выращивают пшеницу и рис, занимаются садоводством и
огородничеством, а в Мюшкюре, «части провинции Ширван,
много лесов и фруктовых садов, там обитает множество различ-
ных птиц» [15, c., 258], Ян Стрейс, говоря о Шабранском магале,
пишет, что вокруг города Шабран выращивают чалтык, дающий
белый рис [17, с. 243-244]. Стрейс также обращает внимание на
то, что местное население занимается выращиванием естествен-
ного красителя - марены, которая вывозится и в другие страны [17,
с. 231].
Побывавший в последней четверти XVII в. в Азербайджане като-
лический миссионер падре Флерио, наряду с тем, что дает под-
робное описание процесса вспашки в Ширване и Южном
Азербайджане, особо отмечает, что «земля здесь настолько хо-
роша, что не нуждается в удобрениях» [1, с. 46-47]. 
Скотоводство. В период средневековья в Азербайджане скотовод-
ство занимало важное место  в сельском хозяйстве. Здесь занима-
лись как оседлым, так и отгонным скотоводством. Скотоводы,
занимающиеся отгонным скотоводством, в летнее время отгоняли
стада на альпийские луга, а в зимнее время содержали в зимовьях.
Амброзио Контарини об азербайджанских скотоводах Лорийского
участка Борчалы пишет: «Здесь нужным считаю объяснить, что
по отъезде из Лори встречали мы по пути множество кочевых
туркмен, которые с семействами своими переходят беспрестанно
с одного места на другой, избирая для становищ земли, богатые
пастбищами, оставаясь там до тех пор, пока скоту есть чем кор-
миться» [16, с. 44].
Английский путешественник и купец Энтони Дженкинсон пишет,
что после Джавада он со спутниками прибыли в плодородную рав-
нину, где живут скотоводы. «Выйдя отсюда, далее, мы следовали
по плодородной стране, населённой пастушескими народами; в
летнее время они живут в горах, а зимой опускаются в равнины,
не заходя ни в города, ни в иные населённые места. В своих пере-
движениях они путешествуют караванами, состоящими из людей
и скота, и везут жен, детей и имущество на волах». Клавихо про-
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ехавший в начале XV в. через Нахчыван, сообщает о юртах (шат-
рах) скотоводов. О Гарабахской равнине он пишет: «А этот Гара-
бах - ровное поле с обильной травой: место там очень жаркое и
никогда не бывает снега, а если (иногда) и выпадает, то тотчас тает.
По этой причине сеньор каждый год проводит там зиму» [16, с.
112-113]. О скотоводстве в северо-восточном Азербайджане пишет
и Адам Олеарий, он расказывает: «В Мюшкюре (равнинная зона
нынешнего Хачмазского района) скот, как зимой, так и летом,
ходит на пастбища; поэтому у жителей и нет привычки заготов-
лять много сена для своего скота». Касательно Лянкаран-Астарин-
ской зоны он замечает, что «крестьяне здесь держат много
буйволов, на которых они перетаскивают бревна и другие тяже-
сти… Буйволов кормят травой, называемой местными жителями
«шамбалил». Молоко коров этой породы так жирно, что дает
сливки в 2 пальца толщиной, здесь делают весьма вкусное масло.
Сыр они, однако, не готовят из коровьего, но лишь из овечьего мо-
лока» [16, c. 146]. Он же пишет, что по берегам реки Болгарчай,
протекающей по территории нынешнего Билясуварского района,
«в юртах, живут семьи скотоводов. Они были очень улыбчивы и
давали нам молоко бесплатно». Когда Адам Олеарий ездил из Ша-
махы в Иран, он побывал в селении Газили (ныне в Сабирабад-
ском районе) и там встречался со скотоводами, идущими в яйлаги.
Автор пишет, что за стадами следовали лошади, ослы и волы, за-
груженные шатрами, женщины и дети на лошадях. «По дороге мы
встретили пастухов, которые рядом со стадами ехали в телегах или
верхом, уложив с собою на телегах, лошадях, волах и ослах свои
дома, своих жен, детей, все сюда относящееся» [16, с. 275]. О
жизни скотоводов в Ширване пишет Ян Стрейс: «К вечеру пришли
мы в деревню Касилу, где остановились на ночлег. Почва в тех
краях неплодородная, только кое-где попадаются пастбища, и жи-
тели ведут такое же хозяйство, как у татар. Мужчины, женщины
и дети перекочевывают со своим скарбом на повозках, кибитках,
лошадях, быках и ослах с одного места на другое, останавливаясь
там, где лучшие пастбища... Когда они устраивают где-нибудь сто-
янку, то разбивают шатры, которые называют остан (ostan)» [16,
с. 346]. 
В сочинениях европейских путешественников имеются сведения
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и о таком виде хозяйства как рыболовство. О рыболовстве в Кас-
пийском море писали еще Марко Поло и  автор XIII века Гильом
Рубрук, отмечавшие, что в этом море в устьях  рек водится много
рыбы, в особенности осетров и лососей [11, с. 20; 16, с.26]. Под-
робно рыболовства касаются и последующие «европейские
гости». Например, Контарини отмечает, что  «жители ловят мно-
жество осетров и белуг, а также тюленей, из которых «добывают
жир, употребляемый вместо масла для освещения и для натирания
верблюдов. Этот жир развозят в большом количестве» [16, с. 92].
Другой венецианский дипломат XV в. Иосафат Барборо и анг-
личанин Джеффри Декет (XVI в.) пишут, что «Бакинское море»
«удивительно богато рыбой.., в нем водятся особые виды рыб, ко-
торых нет в других частях света» [16, с. 132, 158]. Адам Олеарий
замечает, что в Каспийском море обитает некая большая рыба нака
(т.е. поглотитель) «с короткой головой и брюхом, большим ртом и
круглым хвостом». Путешественник далее отмечает, что «рыбные
богатства Каспийского моря весьма изумительные, и персидский
король (шах) сдает его за большие деньги на откуп с апреля по
сентябрь месяц…; там ловят карпов, лещей, лососей, осетров,
сельдей и другую известную рыбу, которая в том краю жирнее и
больше, чем у нас» [16, с. 303]. Олеарий здесь же описывает спо-
собы ловли рыбы и её приготовления для еды в огне: солёную
рыбу заворачивают в ткань, зарывают в пепел в очаге и покрывают
сверху раскалёнными углями. Следует отметить, что этим спосо-
бом в южных регионах Азербайджана рыбу пекут до сих пор. Об
откупе рыбных промыслов сообщает также католический священ-
ник де ла Маз: «улов рыбы отдается на откуп за 400 туманов и
длится с начала ноября до конца марта» [1, с., 303]. Об изобилии
рыбой Каспийского моря и рек, впадающих в него, пишет и Ян
Стрейс: «рыбные богатства Каспийского моря изумительны… Там
ловят карпов, лососей, осетра и другую рыбу, которая в этих краях
жирнее и больше, чем у нас. Встречаются рыбы - сазаны длиной
в два локтя и больше» [17, с. 203].
Охота. Английский путешественник XVI века Энтони Дженкин-
сон рассказывает о соколиной охоте в Ширване: «Я явился к нему
(т.е. к бегларбеку Ширвана Абдулле хану) утром… Он приказал,
чтобы я участвовал в соколиной охоте с множеством знатных
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людей его двора, и чтобы мне показали всевозможные развлечения
и забавы этой охоты» [16, с. 110]. Адам Олеарий во время пребы-
вания в Шамахы тоже ознакомился с местными способами охоты
- когда он побывал в 1637 г. в Шамахы, то со своими спутниками
участвовал в охоте шахского наместника Ширвана. Автор пишет,
что хан во время охоты взял с собой несколько охотничьих собак,
соколов и дрессированного леопарда, причем леопард как видел
зайца, погонял его, ловил его и приносил хану [16, с. 260]. 
Адам Олеарий о южной зоне Азербайджана пишет, что в этом ре-
гионе зимуют многие птицы и здесь обитают много зайцев... Он
же сообщает, что здесь имеется много небольших озёр, куда зимой
прилетают водоплавающие птицы, в том числе лебеди. Местные
жители охотятся на них и из их перьев делают подушки, в качестве
подарка посылают их и шаху [там же]. 
Садоводство. Еше венецианец Контарини, говоря об одном «пре-
красном городе», расположенном между Шамахой и Дербентом,
отмечает, что там выращиваются прекрасные фрукты, особенно
яблоко. «На половине пути находится небольшой, впрочем, до-
вольно красивый город, где родится столько прекрасных плодов,
и в особенности яблок, что, глядя на них, не веришь собственным
глазам» [16 с. 79].  По всей вероятности, автор здесь имел в виду
Губу, которая и поныне славится своими яблоками и другими
фруктами.
О прекрасных садах пишет и Энтони Дженкинсон, который в 1563
г. ехал из Шамахы в Иран и по пути прибыл в город Джавад, по-
середине которого протекает река Кура. В частности, он пишет:
«...пошёл до города Джавати, где полным полно плодов всякого
рода [16 с. 112].
О городе Шеки и его округи начала XV века  привлекают слова
Иоанна де Галонифонтибуса, рассказывающего, что «это прекрас-
ная страна, плодородная, весьма богатая водой, хлебом, живот-
ными, шёлком и рисом. Их масло, добываемое из орехов,
удовлетворяет потребности, как в кулинарии, так и в освещении.
Однако страна одинаково не полезна для здоровья, кроме того, жи-
тели страдают от сложения газов в кишечнике и слабым здо-
ровьем, а чужеземцы здесь долго жить не могут» [5, с. 25]. Однако
не всегда следует буквально относится к словам европейцев,

средневековый Запад и восток: хозяйственная жизнь
населения азербайджана глазами европейцев xV-xVıı вв.



иногда их свидетельство носит несколько отрывочный характер.
Например, говоря о земледелии на Абшероне, они отмечают, что
население Баку этой отраслью хозяйства мало занимается. Ви-
димо, это сведение относится к жителям самого города Баку, так
как жители остальных поселений Абшеронского полуострова зем-
лепашеством занимались издревле, к тому же, говоря об Абше-
роне, они упоминают о выращивании здесь пшеницы, ячменя,
хлопка, шафрана, яблок, граната и винограда.
Адам Олеарий, говоря о бахчеводстве в Азербайджане, отмечает,
что здесь выращивают тыкву, дыню, арбуз. Во многих местах за-
нимаются виноградарством, но вино не пьют. Автор пишет, что
готовят дошаб (бекмез) – специальный сироп из винограда, а часть
сушат и готовят кишмиш (изюм). Путешественник, говоря о Га-
рабахе, отмечает, что здесь растёт много дикого граната. Автор до-
бавляет, что в некоторых местах в поле растёт растение «сумах».
Ян Стрейс отмечает, что Дербент город окружён садами и огоро-
дами. 
Английский путешественник и купец Артур Эдвардс в 1565-1567
гг. был в Азербайджане. Он в 1566 г. в письме торговому товари-
ществу в Москве указал список вывозимых им в Англию товаров.
В этом списке наряду с оловом, медной посудой, красным сукном,
упоминается перец, шафран, орех, а Дженкинсон, побывавший в
Азербайджане в 1562-1564 гг., пишет, что здесь можно приобрести
грецкий и мелкие орехи (фундук), квасцы, пряности, красители и
другие товары. Он же, говоря о городе Джавад, отмечает, что там
у короля есть прекрасный дворец с садами, полными плодов вся-
кого рода [16, с. 112, 159].
Польский путешественник Тадеуш Крушински пишет о выращи-
вании на Абшеронском полуострове марены и шафрана, их упо-
треблении при окрашивании шёлка и шерсти [9, с. 27].    
Очень внимательный Адам Олеарий описал виноградарство в се-
веро-восточном Азербайджане, в области Мюскур (Хачмазский
район): «Виноградные лозы подымались тут и там от заборов, вы-
росши дикими, не будучи посажены. Некоторые, представляя пре-
красный вид, поднимались по высоким деревьям на 8 или 10
сажень в вышину, обвивались вокруг ветвей и свисали вниз на 2-
3 сажени» [16, с., 259].  Англичанин Д. Ханвэй хвалит красное
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вино из Шамахы, приобретенное им в Баку [10, с. 77]. 
Внимательное изучение и сравнение сведений как европейских,
так и активно проникавших на Южный Кавказ и в Персию русских
купцов и дипломатов позволяет сделать вывод, что в XVII - начале
XVIII века азербайджанские  провинции Сефевидского государства
оставались наиболее богатыми и «лучшими провинциями, от ко-
торых великая польза, понеже земля зело пло доносна» (А.П. Во-
лынский) [10, с., 119], «богаты, природа красива, много пашен,
садов и довольно везде родится шелку и много шелковых заводов
(И. Гербер)» [4, с. 227, 251]. Значительный интерес представляют
их сведения о способах искусственного орошения в садах Абше-
рона и орудиях молотьбы зерновых культур [6, с. 37].
Шелководство. Азербайджан имеет благоприятные природные
условия для развития шелководства - отдельные области Азербай-
джана особенно славились производством этого ценного сырья.
Шёлк-сырец и шёлковые ткани из Азербайджана вывозились во
многие страны Европы и в Россию. Этот товар составлял важную
статью экспорта средневекового Азербайджана. Многих торговцев
европейских стран в Азербайджане больше всего интересовал
шёлк, тем более, что в первой половине XVII в. был период, когда
шахом Сефи I была произведена выгодная для купечества и вы-
воза шелка реформа – отмена монопольного права казны на по-
купку и перепродажу шелка – сырца, тем самым европейские
купцы получили возможность закупать шелк у непосредственных
производителей [1, с. 96]. Вот почему имеющиеся сведения о про-
изводстве шёлка в Азербайджане и экспорте шелка в другие
страны в сочинениях средневековых авторов, в том числе и евро-
пейских купцов и путешественников, большей частью относятся
к XVII в. Из наших авторов Ян Стрейс отмечает, что на базаре го-
рода Шамахы продают шелк, меха, хлопчатую бумагу, затканные
серебром и золотом платки [17, с. 245]. Адам Олеарий пишет, что
занятие города Шамахы – «прядение тканей и вышивание шелком
и бумагой». Еще Марко Поло писал: «В городах и крепостях здесь
довольно-таки много шёлку; возделывают здесь шёлковые и золо-
тые ткани; таких красивых нигде не увидишь». Далее Марко Поло
даже сообщает, что купцы итальянских торговых городов на своих
судах даже плавают в Каспийском море, куда прибывают в основ-
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ном за шелком; «генуэзские купцы стали плавать тут недавно, пе-
ревезли сюда свои суда. Отсюда идет тот шелк, что зовется жеял»
[11, с., 19, 59]. Эти сведения автора бесспорно о Шамахы, так как
в период средневековья шелкоткачество в северо-восточном Азер-
байджане больше всего развивалось в Шамахы. Ему вторит И.
Шильтбергер, отмечающий, что «в Шеки также собирают шелк, и
в стране, именуемой Ширван» [19, с. 41].   
Путешественник Клавихо отмечает, что на «Шамахинской земле
изготавливается много шёлка (имеются в виду шёлковые изделия)
и,  что венецианские и генуэзские купцы приезжают сюда за шёл-
ком» [8, с., 49-50].
Антоний Дженкинсон сообщает, что в Азербайджане выращи-
ваются различные культуры, имеющие товарное значение и при-
влекающие внимание торговцев: «В этом государстве можно
достать различные доброкачественные и необходимые товары –
орехи шершавые и гладкие, хлопчатую  бумагу, квасцы, шёлк-
сырец, естественно,  производимые  в этой стране, почти все виды
пряностей и москательных товаров и кое-какие товары, привози-
мые сюда из Восточной Индии. Однако главный здешний товар –
это шёлк-сырец всяких сортов, которого здесь большое изобилие»
[16, с. 112].
В сочинениях западноевропейских путешественников сведения о
торговле Азербайджана более многочисленны. В период средне-
вековья основными центрами торговли в Азербайджане были го-
рода Баку и Шамахы. Французский путешественник Петро делла
Валле в XVII в. был в Баку и сообщил о торговых отношениях го-
рода Баку водным путём [2, с. 75].
Сефевидское государство Азербайджана поддерживало тесные
контакты со многими европейскими странами. Эти контакты Се-
февидов носили не только, и даже не столько торговый характер,
так как усиление Османской империи представляла большую
опасность как для ряда европейских стран, так и для Сефевид-
ского государства. Поэтому азербайджанское Сефевидское госу-
дарство поддерживало торговые отношения и вместе с этим
стремилось заручиться военно-дипломатической поддержкой ев-
ропейских стран против османов. Сефевиды хотели привлечь к
борьбе против турков Венецию, Испанию, Папу римского, Порту-
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галию и другие европейские страны, следовательно, в этом во-
просе переплелись интересы как Сефевидов, так и многих евро-
пейских государств, одинаково опасавшихся османских
завоеваний. Таким образом, путешественники, посетившие Азер-
байджан и другие страны Ближнего и Среднего Востока, имели
задания и цели различного характера. Если часть из них интере-
совалась только торговлей, другие хотели выяснить, намеревается
ли Турция напасть на европейские страны, то есть их путешествия
носили разведывательный характер [18, с. 16].
Английский путешественник Дженкинсон отмечает, что борьба
между Османским султанством и Сефевидами шла главным обра-
зом из-за торгового пути, по которому везли в Европу шёлк из Ги-
лана и Шамахы, а Амброзио Контарини, посетивший Шамаху в
1445 г., пишет, что шамахинский шёлк в странах Запада называли
«таламан» [16, с.,  91]. Клавихо сообщает, что на земле Шамахы
производится очень много шёлка, а купцы Генуи и Венеции при-
езжают туда за шёлком [16, с. 30, 49-50].
Все эти факты еще раз свидетельствуют, что в XVI-XVII вв.  Ша-
махы занимала важное место в мировой торговле шёлком, что, в
частности, свидетельствуют также монетные находки, чеканенные
в то время в Шамахы.
Купец из Венеции Доната да Лезе, побывавший в конце XV в. в
Баку, пишет, что сюда из Индии привозится пряность, и отсюда
везут её в Шамаху. Превращение города Баку в торговый центр
объясняется ещё тем, что в XV в. Дербент потерял своё торговое
значение. Итальянский путешественник в 1509 г. пишет о том, что
раньше в Дербентскую гавань прибывали большие суда, подни-
мавшие до 800 бочек груза, теперь же приходят лишь суда, имею-
щие не более 200 бочек. В целом, средневековые путешественники
отмечают, что в Ширване «король сидел в богатом шатре из шёлка
и золота», упоминают о шёлковых одеяниях, шитых золотом [10,
с. 203-204]. В источниках имеются также сведения об объёме вы-
возимого из Северного Азербайджана шёлка-сырца. Например,
английский путешественник Артур Эдварс, побывавший в 1566 г.
в Шамахы, писал, что здесь 50-60 батманным лошадиным грузом
можно загружать 3000-4000 лошадей. Он отмечал, что на Шама-
хинском рынке можно купить 111 тюков по 25-26 батманов шёлка-
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сырца, заплатив за батман 6,5 фунтов [16, с. 86]. По определению
выдающегося русского востоковеда И.П.Петрушевского, шёлк-
сырец, вывозимый из Азербайджана, упоминался под различными
названиями в торговых книгах купцов Флоренции, Пизы и других
итальянских городов: «махмудабадский шёлк», «канарский шёлк»,
«шекинский шёлк», «гянджинский шёлк», «габалинский шёлк» и
т.д. [15, с. 167].
О развитии шелководства в Ширване сообщает Контарини: «1-го
ноября 1475 г. прибыли мы в город Шамахы. В том городе приго-
товляют шелк, известный у нас под именем таламанского, и вы-
делывают сверх того разные шелковые ткани». Де Клавихо также
пишет, что «Это земля (Ширван –Ю.Н., А.Ш), где шёлку выделы-
вается очень много, и туда за шёлком приезжают купцы даже ге-
нуэзские и венецианские» [8, с., 129]. Другим регионом в
Северном Азербайджане, где производили много шёлка, был
Ареш. Голландец Ян Стрейс пишет, что в Ареше в значительном
объёме производили прекрасный белый шёлк, называемый ареш-
скими торговцами «Матахес». Ареш как центр производства
шёлка, особенно прославился после XV в. Уже неоднократно упо-
минавшийся Дженкинсон сообщает, что в Ареш с целью покупки
шёлка-сырца приезжают купцы из Сирии, Османской Турции и
других стран.
О производстве шёлка-сырца, шелкоткачестве на территории Се-
верного Азербайджана в XVI в. ценные сведения приведены
итальянским путешественником Минадои. Однако этот автор не-
посредственно в Азербайджане не был, свои сведения об Азер-
байджане он дал по сообщениям свидетелей. Минадои, в
частности, отмечает, что «Ареш является одним из основных го-
родов Сефевидов» [20, с. 209].
В торговых отношениях Азербайджана с другими странами важную
роль играл город Джульфа. Джульфинские купцы покупали шёлк-
сырец в местах их производства – в Шамахы, Ареше, Гилане, а
затем продавали в Венеции, Амстердаме, Марселе и других запад-
ноевропейских городах, а также в городах Ближнего Востока [20,
с., 211]. По сообщению Тавернье, здесь за каждого загруженного
верблюда, пересекающего реку Аракс, надо было платить 10 аббаси
денег. Один английский путешественник, побывавший в XVII в. в
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Азербайджане, пишет, что джульфинцы большую часть продуктов
питания, кроме вина, привозили из города Нахчыван [12, с. 107].
О масштабе торговых отношений городов Северного Азербай-
джана со странами Западной Европы можно судить по фактам на-
ходок в Азербайджане монет и других предметов, отчеканенных
или изготовленных в Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии,
Англии и других странах [7, с. 187]. 
Европейцев интересовала не только торговля шелком, но также
весь процесс получения шелка-сырца. Например, Корнелий ле
Брюин удалось стать свидетелем и описать процесс раскрывания
кокона. Он пишет, что у входа в жилище поставлена печь, на этой
печи пожилая женщина кипятит в котле воду. В этот котёл кладут
коконы, другая женщина палкой перемешивает эти коконы. Далее
автор отмечает, что в центре помещения находится колесо, приво-
димое в движение ногами (прялка), которым прядут шерстяную и
шёлковую нить. Более детально выращивание шелкопряда опи-
сана у Адама Олеария. В Ширване, пишет Олеарий, для кормле-
ния шелковичного червя сажали плантации шелковицы (тутового
дерева). Летом, когда шелковица покрывается листьями, грену
шелковичного червя высыпают на землю. Затем один день или
полдня грены держат в мешочке под мышкой. Благодаря теплу
грены пробуждаются и начинают выходить из мешочка. Наконец,
после 7-недельного кормления черви начинают вить кокон вокруг
себя [16, с. 506-508].
Заключая исследованный материал, отметим, что в своих отчетах,
рапортах и сообщениях своим правительствам и руководству тор-
говых фирм, европейские дипломаты и путешественники, пресле-
дуя свои практические цели, оставили очень ценные сведения о
хозяйственной жизни Азербайджана XV-XVII вв.
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Orta əsr miniatürləri Quran işığında

Medieval miniatures in the light of the Koran

abstract: Almighty Creator sent our holy book Koran in order to show
a correct path to people, rescue them from ignorance so that they reach
happiness:
● This (the Qur’an) is a plain statement for mankind, a guidance and
instruction to those who are Al-Muttaqun (3: 138).
● Certainly, we have brought to them a Book (the Qur’an) which we
have explained in detail with knowledge, - a guidance and a mercy to
a people who believe (7:52).
Koran contains short description of sapiental events happening to
prophets, as a sample for people there are examples in order they take
a lesson from the obstacles with which they face throughout their life
and that they do not depart from the right path. However, people sid-
edly approach to events that take happen, addict to the form without
thinking of the content and hence enter into disputes about verses of
Koran. This results in people being unable to learn a proper lesson from
these events. 
We believe the Middle age miniatures devoted to the topics reflecting
these events, also describe these events subjectively and the true nature
of the events was distorted without being studied. 
The present work attempts to look at the Middle Ages miniatures in
light of Koran, shed a light and highlight the essence of the events.
Only the God knows the truth. 

Key words: Metin And, Fakname, Koran, miniature, a guidance,
mythology, allegory.

Müəllif haqqında
Mətin And (1927 – 2008) türk elm adamı, yazıçı, teatr, illüziya sənəti
və sənət tarixi araşdırmaçısı və hüquqşünasdır. And, bəziləri xarici
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dillərdə olmaq üzrə 50-yə ya xın kitab, 1500-ə yaxın elmi araşdırma,
tənqidi-publisistik yazılar, ensiklopedik mə lumat və s. qələmə almışdır.
Müəllifin 2012-ci ildə çapdan çıxmış “Miniatürlərdə Osmanlı-İslam
Mifolo gi ya sı” adlı monoqrafiyasında, dini mövzularla əlaqədar kitablar
üçün rəsm edilmiş miniatürlər yer almışdır. Əsər Osmanlı-İslam və Mi-
fologiya anlayışlarını özündə ehtiva edən ilk və tək monoqrafiyadır.
Mətin And altmış ilə yaxın bir müddətdir ki, dünyanin dörd bir
yanındakı kitabxanalarda bu cür əlyazma əsərlərini araşdırıb üzə
çıxararaq hazırladığı bu kitabda, ümumiyyətlə mifologya anlayışı
üzərində dayanaraq dağlar, ağaclar, quyular, müqəddəs sular, kainatın
yaradılışı, ilk insan, tufan, Hz. Adəmdən Hz. Məhəmmədə qədər
peyğəmbərlər və onların möcüzələri, məhşər və axirət, mələklər,
şeytanlar, cinlər və əhəmiyyətli varlıqlar, bürclər, planetlər, On İki
İmam, Kərbəla-faciəsi, məşhur şəxslər mifologiyası, məhəbbət
hekayələri kimi mövzularda miniatürlər təqdim etmişdir.

Falnamə haqqında
Osmanlı tarixində əsrin ilk hökmdarı olan və gənc yaşda taxta çıxan
Sultan 1 Əhməd (1603–1617) dövrünə həsr olunmuş tarixi mövzularda
yazılmış Şahnamənin – bir neçə miniatürlü əlyazmanın olduğu
məlumdur.
Bu dövrdə, dövrün vəzirlərindən olan, Murakka – albom tərtibatı, eyni

zamanda çox peşəkar Vassale ustası
Qələndər Paşa tərəfindən davam
etdirilmiş və gənc sultan üçün bir
neçə albom hazırlanmışdır. 
Bu albomlardan birinə yalnız gözəl
yazı əsərləri, digər ikisinə isə xətt
nümunələri ilə yanaşı miniatür
ənənəsində təsvirlər də daxildir.
Ayrıca Qələndər Paşa, Sultan 1
Əhməd üçün olduqca böyük ölçüdə
bir Falnamə hazırlamışdır. Fal na -
mədəki minia tür lər, Quranda adı
keçən pey ğəm bər lər lə əlaqədar bir
hadisəni və qəh rəmanlığı təsvir
edirlər. Bunların qarşı səhifəsindəki
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mətnlərdə miniatürü açan adamın falı ifadə edilmişdir.
Çılğın dəvədən qaçan adam sığınacaq bir yer axtararkən özünü önünə
çıxan bir quyuya atır. Ancaq quyunun dibində bir əjdaha ağzını açmış
və adamın enməsini gözləyir. Ayağını qoymaq istədiyi yerdə isə dörd
ilan var. yuxarıya baxanda görür ki, tutduğu budaqları iki siçan
gəmirir (Falnamə, TSM h. 1703).
“Kəlilə və Dimnə” əsərindən götürülmüş süjetə həsr edilən bu miniatür,
kimə sığınacağını bilməyən adamın düşdüyü durumu göz önünə sərir.
Dara düşən adam mütləq bir sığınacaq axtarır. Məkkənin ilk illərində
endirilmiş Fələq və Nas surələri insanların sığınacaqsız olmadığını,
amma sığınılması gərəkənin Rəbbimiz olduğunu vurğulayır. Sığınma
bir ehtiyacdır, Allah Təala İxlas surəsində öyrədir ki, ehtiyacınızı
qarşılayacaq olan mənəm. Mən ehtiyacsızam. 
Deməli biz Allaha sığınacağıq, amma nələrdən və kimlərdən? Bu iki
surədə Allah onun beş misalını göstərir: 
● Musa dedi: “Mən haqq-hesab gününə inanmayan hər bir təkəbbür
sahibindən həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha
sığınıram!” (Mumin–27).
● yadınıza gətirin o vaxtı ki, Musa öz qövmünə: “Allah sizə bir inək kəs -
mənizi əmr edir!” – dedi. Onlar isə: “Bizi məsxərəyəmi qoyursan?” –
dedilər”. “Mən cahil olmaqdan Allaha sığınıram!” – dedi.  (Bəqərə-67).
● dedi: “Mən səndən Rəhmana sığınıram. Əgər müttəqisənsə!”
(Məryəm Surəsi–18).
● Evində olduğu qadın tovlayıb yoldan çıxartmaq istədi və qapıları
bağlayaraq: “Di gəlsənə!” - dedi. “Mən Allaha sığınıram. Axı o
mənim ağamdır. O mənə yaxşı baxır. həqiqətən, zülm edənlər nicat
tapmazlar!” - deyə cavab verdi. (yusuf Surəsi–23).
Axirətə inam duyğusu azaldıqca, insanda təkəbbür hissi qüvvətlənir.
Bunları bir-birinin səbəb – nəticəsi kimi görə bilərik. İnsan bir dünyalı
yaşayarsa, onda bu yaşadığı dünyada hər cür hərəkəti özünə rəva bilər. 
Deməli:
● Təkəbbürlü olan hər tip adamdan Allaha sığınacağıq, onlar axirətə
inanmazlar; Təkəbbürlü olmayacağıq;
● Cahillikdən, cahillərdən Allaha sığınacağıq; Cahil olmayacağıq;
● həyasızlıqdan, namussuzluqdan, iffətsizlikdən Allaha sığınacağıq;
həyasız, namussuz, iffətsiz olmayacağıq;
● Vəsvəsə verən şeytanın şərindən Allaha sığınacağıq;
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Hər hansı bir insan bu duruma düşə bilər. Görəsən insanı bu duruma
salmaqla Allah insana nə mesaj vermək istəyir? Bəs çıxış yolu nədədir? 
Təbii ki, bu səbəblər və çıxış yolları müqəddəs kitabımızda izah olunub,
amma biz onları oxuyub, öyrənib həyatımıza tətbiq edə bilirikmi? 
Müqəddəs kitabımız “Qurani-Kərim”də Allah tərəfindən yer üzündə
seçilmiş çoxsaylı peyğəmbərlərdən ancaq 25–28–i barədə, onların
həyatda qarşlaşdığı problemlər barədə məlumat verilir. Bir ömür
boyunca insan elə bir problemlə rastlaşmır ki, həmin problem bu
peyğəmbərlərdən hər hansı birinin dövründə yaşanmamış olsun. Bu
problemin açımı yolu da kitabımızda ALLAH tərəfindən göstərilib.
Bizə ancaq o qalır ki, “Quran”ı diqqətlə oxuyaq, öyrənək və Qurani
yaşamı həyat tərzimizə çevirək.
Uca ALLAH “Quran”da təxminən 200 dəfə “heç ibrət almazmısınız?”,
“nə az düşünürsünüz”, “nə az zikr edirsiniz?” kimi ifadələr işlədərək
insanları çəkilən misalları dərindən öyrənməyə və hər kəsin həyatında
rast gəldiyi problemləri ancaq Allahın təqdir elədiyi şəkildə, yeni gü-
naha səbəb olmayacaq şəkildə həll etməyə dəvət edir: 
● Əlif, lam, Ra! Bu, ayələri hikmət sahibi, agah olan tərəfindən təsbit
olunmuş, sonra da müfəssəl izah edilmiş bir kitabdır ki,  (hud surəsi–1).
● Siz Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz. Mən sizi Allah tərəfindən
qorxudan və müjdələyənəm.  (hud surəsi–2).
● həqiqətən, Biz onlara elmlə müfəssəl izah etdiyimiz, inanan bir qövm
üçün hidayət və mərhəmət olan bir kitab gətirdik. (Əraf Surəsi–52).
Təqdim edilən miniatürdəki vəziyyətə kimlər düşmüşdür? Bir neçə
misal gətirək:
1) Yusif peyğəmbər ona paxıllıq edən qardaşları tərəfindən xəyanətə
uğradı, quyuya salındı; 2) xilas olmağı diləyərkən, karvana satıldı, qula
qul olmağa məhkum oldu; 3) qulluq etdiyi vəzirin xanımı onu zinaya
dəvət etdi; 4) qulluq etdiyi vəzir Yusifə inanmadı; 5) məhkəmə Yusifin
əleyhinə qərar çıxardı, onu zindana saldırdı; 6) padşah Yusifin zindanda
olma müddətinin bitdiyini unutdu; 7) zindan yoldaşı padşaha Yusifin
zindanda olma müddətinin bitdiyini xatırlatmağı unutdu.
Yusif  bütün bu sınaqlara səbr etdi, Allahdan ümidini kəsmədi, imanına
sadiq qaldı. Ona yardım edən ALLAH oldu, padşaha yuxu göndərdi.
Yusif Misirdə sultan oldu.
Falnamədə təsvir olunmuş “Yusifin quyudan çıxarılması” miniatürü
bu mövzuya həsr edilmişdir:
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Falnamədə təsvir olunan illüs-
trasiyalardan biri də “Hz. Süleyman
ilə Səba məlikəsi Bilqeys və
çevrəsi” miniatürüdür:

Miniatür “Qurani-Kərim”dən Süley-
man peyğəmbərin Səba məlikəsi
Biqeysi imana dəvət etməsi səh nəsini təmsil edir.
Miniatürdə Səba məlikəsi Biqeys Hz. Süleyman ilə taxtda oturmuş
vəziyyətdə təsvir edilib. Süleyman qarşıdakı taxtda oturmuş vəzirlə
söhbət edir. Vəzir əlində Bilqeysin xəbərini gətirən Hüt-hüt quşunu
tutmuşdur. Taxtın yanında xidmət göstərən qadın ayaq üstdə dayanmış
vəziyyətdə təsvir edilib. 
Miniatürün taxta yaxın üst his sə sində müxtəlif quşlar real şəkildə təsvir
edilib. Süleyman peyğəm bə rin bütün quşların dilini bilməsi haqda
“Qurani-Kərim”də məlumat verilir. Tovuz quşu, şanapipipk, ley lək,
sərçə, kəklik, qarğa və digər quş  rəsmləri sakit və canlı, plastik şə kil -
də, hərəkət əsnasında təsvir edil miş dir. Bütün quşlar başlarını dik tut -
muş, vüqarlı şəkildə təsvir edilib. 
Bütün yaradılış iradəli və iradəsiz mü səlman olmaqla iki qismə bö lü -
nür. İnsanlar və cinlər öz iradələri ilə müsəlman olurlar. Digər bütün
aləm, bütün yaradılışlar, o cümlədən də heyvanat aləmi iradəsiz müsəl -
man lara aidir. Onlar heç vaxt Allahın əmrindən çıxmazlar. 
İnsan öz iradəsi ilə Tövhidi qəbul edərsə, müsəlman olarsa, kainatın
bu nizamına qoşular.
Miniatürdə təsvir edilən bu Quran reallığı ilə yanaşı türk mifologiyası

Orta əsr miniatürləri Quran işığında



obrazlarından da istifadə edilmişdir. Süjetdə real quşlarla yanaşı fan-
tastik quşlar da yer alıb. Süjetin yuxarı sahəsində simurq quşu,
mərkəzdə üzünü taxt üzərində əyləşən Süleyman peyğəmbərə və
Bilqeysə tutmuş Umay (Humay) ilahəsi, sol küncdə od qanadlı əjdaha
təsvir edilmişlər. Türk xalqlarında, o cümlədən Azərbaycanda Umay
(Humay) ilahəsi həm antromorfik (insan), həm zoomorfik (quş), həm
də antropozoomorfik (qanadları olan qadın) şəklində təsvir olunub. 
Burada Humay quşu Tövhidi anlayan imanlı qadın rəmzidir, Tövhidlə
nurlanan, aydınlanan qadının ən yüksək taxtının iman taxtı olduğunu
vüqarla seyr edir. 
Simurq quşu, Sunqur quşu türk mifik dünyagörüşünə görə insanları
qaranlıqdan işığa çıxaran əfsanəvi quşdur. Burada simurq quşu Töv -
hidin rəmzi kimi verilib. Süleyman peyğəmbər Bilqeyisə Tövhidi anlat -
maqla onu qaranlıq dünyadan çıxarıb, ona əsil nuru göstərib. Bu süjetdə
nur rəmzi olan simurq quşu başını dik tutub və qanadlarını açıb, sanki
qarşısında məğlub olmuş əjdahaya meydan oxuyur.
Orta əsrlər Türk mətnlərində əjdaha müxtəlif alleqorik mənaları ifadə
etmək üçün istifadə edilirdi: hökmdarlarla əlaqədar mövzularldan bəhs
edilirsə iqtidarı; dini təsəvvüf kimi mövzularla əlaqədar olaraq bəhs
edilirsə dünyanın insanı yolundan azdıran hiyləsini – şeytaniliyi ifadə
edir.
Bu süjetdə Bilqeyisin Süleymanın Tövhid dinini qəbul etməsi təsvir
edildiyindən, od qanadlı əjdaha çox qəmgindir. O, başını aşağı dikmiş
vəziyyətdə təsvir olunub, yerlə yeksan olub, odlar içində yalnız qalıb.
Burada vaxtilə Biqeyisi azdırıb, bir tək Allahlı dinə deyil, atəşpərəstlik
dininə ibadət etməyə sövq edən əjdahanın, Biqeyisin Tövhid nuru ilə
aydınlanması səbəbindən iflas etdiyi ifadə olunur.
Miniatürün aşağı sahəsində ev quşları – xoruz və toyuq, ev heyvanları
və vəhşi heyvanlar bir-birinə zərər vurmayacaq şəkildə, sakit görkəmdə
təsvir edilmişlər.
Əsas fondan kənarda, sanki dağların arxasında Süleymana tabe olan
cinlər, ifritlər və insan təsvir olunub.
Miniatürün mərkəzində verilmiş taxt əslində iman taxtını təmsil edir.
Bu təslimiyyət “Nəml” surəsinin 44-cü ayəsində təsvir edilir:
● ona belə deyildi: “Saraya daxil ol!” sarayı gördükdə onu dərin bir
gölməçə hesab etdi və ətəyini qaldırdı. O (Süleyman): “Bu,  büllurdan
tikilmiş bir saraydır!” – dedi. (Bilqeyis) dedi: “Ey Rəbbim! Mən özümə

44

Orta əsr miniatürləri Quran işığında



45

zülm etmişdim. Mən artıq Süleymanla birlikdə aləmlərin Rəbbi olan
Allaha təslim oldum!” (ən-nəml surəsi–44).
İmanda müvəffəq olmaq, imanda sabit qalmaq və bununla yanaşı həm
imanla yaşamaq, həm də imanla ölmək böyük bir nemətdir. Allah
tərəfindən İsrail övladlarına bu nemət verilmiş, Allah onları
zəmanəsində olan imansızlardan üstün tutmuş, onlara peyğəmbərlər və
kitab əta etmişdir. 
● Ey İsrail övladı! Sizə bəxş etdiyim nemətimi və sizi bütün aləmlərdən
üstün tutduğumu yadınıza salın! (əl-Bəqərə – 46).
Bu imana müvəffəq olanların üstünlüyün digərlərindən, yəni imana
gəlməyənlərdən fərqi korla görənin fərqi kimi ifadə edilir:
● De: “Göylərin və yerin Rəbbi kimdir?” de: “Allahdır!” De: “Belə
olduqda, Onu qoyub özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə
bilənlərimi özünüzə dost edirsiniz?!” De: “heç korla görən və ya
zülmətlə nur eyni ola bilərmi?! yoxsa onlar Allaha Onun yaratdığı kimi
yaradan şəriklər qərar verdilər və onların nəzərincə bu yaratma bir-
birinə bənzər göründü?!” De:
“Allah hər şeyin xaliqidir. O
birdir, qəhr edəndir” (Rad Surəsi
– 16).
● Rəbbindən sənə nazil edilənin
haqq olduğunu bilən kimsə korla
eyni ola bilərmi? yalnız ağıl
sahibləri öyüd-nəsihət qəbul
edərlər! (Rad Surəsi–19).
Lakin onlar, şeytana uyaraq, bu
üstünlüyü onların digər xalqlar-
dan, digər millətlərdən üstün
olduqları kimi anlamış, bu günə
qədər də bunu iddia etməkdə israr
etmişlər. Bu düşüncə isə İblisin
yoludur və insanı cəhənnəmə
götürür. Çünki o öz materialı ilə
öyünərək “Mən oddan yaran mı -
şam, o isə torpaqdan, mən ondan
üstünəm” dedi və dünyada ilk
irqçi oldu. Cəhənnəmi haqq etdi.
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Elə bu səbəbdən də cahil insanlar
bu iman taxtının Süleyman pey -
ğəm bərin krallıq taxtı olduğunu
düşündülər və onunla Bilqeyisin
evlənmələri kimi anladılar. “Qu -
ran ”da bildirildiyi kimi, ətəyini
qaldıran Bilqeyis Süleyman pey -
ğəm bərin verdiyi “Bu  büllurdan
tikilmiş bir saraydır!” cavabı “sən
mənim kişi olduğumu görürsən,
təqvalı olduğumu isə görmürsən”
kimi anladı, ona görə də “Süley-
mana tabe oldum” demədi, “Sü-
leymanla birlikdə aləmlərin
rəbbinə tabe oldum” dedi.   

“Qurani-Kərim”də “Nəml” surə -
sinin 82–85-ci ayələrində qiyamət
günü “Arz”-dan bir “dabbə”-nin
çıxarılacağı bildirirlir ki, bu “canlı”
insanlara onların Allahın ayələrinə
qəti surətdə inanmadıqlarını,

Allahın ayələrini unutduqlarını bildirər:
● Deyilən o əzab kafirlərin başına gələn zaman yerdən bir canlı
çıxardarıq, insanlarla danışar, deyər ki, kafirlər ayələrimizə
inanmırdılar. (nəml surəsi–82).
● O gün hər ümmətdən o kəsləri məhşərə çəkərik ki, ayələrimizi
danırdılar. Bir-birinin ardınca düzərək apararlar onları haqq-hesab
çəkilən yerə. (nəml surəsi–83).
● Bura gəlib çatdılarmı, «Mənimmi ayələrimi dandınız anlamaya-an-
lamaya bunları? yoxsa ki, bu nə işdi tuturdunuz?» deyər Allah. (nəml
surəsi–84).
● zülm elədiyinə görə gələr başlarına deyilən o əzab, danışmağa da
halı olmaz onların. (nəml surəsi–85).
“Arz”  sözü ərəb dilində bir çox mənalarda işlənir, məs. böyüyə

hörmətlə nəsə təqdim etmə, anlatma, izah etmə; en, genişlik; torpaq,
yer üzü, dünya, məmləkət, uca, iqlim, aşağı, alçaq və s. kimi tərcümə
oluna bilir.
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Hz. Musanın əsası, sol əlində isə
Hz. Süleymanın möhürünü tutan  bir

Dabbət-ül-Arz.
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“Dabbə” sözünü bir çox tərcüməçilər “heyvan” kimi tərcümə etmişlər.
Ərəb dilində “dab” “şan və şərəf” kimi, “dabb” “yerə yapışan” və s.
kimi tərcümə edilir. Bir çox tərcüməçilər “Dabbət-ül-Arz” sözünü
“qiyamət günü yerdən çıxan heyvan” kimi tərcümə etmişlər, lakin qi -
ya mət günü insanların dirildilib, torpağın altından çıxarılacağı mə lum -
dur. Fikrimizcə, “yer üzünün ən şan və şərəfli insanı” dirilib, digər
insanlara “siz ayələri düz anlamadınız, ixtilafa düşdünüz, firqələrə
bölündünüz” deyəcək, sonra isə hər bir ümməti sıra ilə düzüb, məhşərə
apararlar, orada da Allah onlara buyurar: “Ayələrimizi anlamadığınız
halda, onları yalanmı hesab edirdiniz? Bu nə işdi tuturdunuz?”.
Beləliklə, özlərinə zülm edən insanlar cəzalarını çəkəcəklər.
Bu miniatür insanların qiyamət haqqındakı düşüncələrinin, ayələri nə
dərəcədə anladıqlarının, sanki bariz nümunəsidir...  Xof yaradan bir
nümunəsi... Ümumiyyətlə, qorxu iki cür olur, biri qarşında qorxulması
gərəkənin, həqiqətən, gücünü biləndə, buna ərəbcə “xaşyət” deyirlər,
ikincisi isə qorxulması gərəkənin nə olduğundan, necə olduğundan
xəbərsiz olanda, buna isə ərəbcə “xauf” (bizim xof dediyimiz söz) de -
yər lər. “Dabbət-ül-Arz”-ın bu şəkildə anlaşılması “xof”dan irəli gəlib. 
Burada Allah tərəfindən yerdən çıxarılan “canlı” insanların Allahın
ayələrini düzgün anlamadıqlarına şahidlik edir və “İnsanlar
ayələrimizə inanmırdılar!” deyər. Bu ayələr Allahındır axı... deməli ki,
bu şahidin Allahın adından danışa bilmək hüququ var! 
Allahu–Aləm “Qurani-Kərim”də insanlara yanlış etdiklərini xatırladan
şahidin hər ümmətin öz peyğəmbəri olduğunu açıqca bildirir:
● hər ümmətdən bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid təyin
edəcəyimiz zaman nə cür olacaq? (nisa – 41).
● hər ümmətin bir peyğəmbəri vardır. Onlara peyğəmbər gəldiyi
zaman aralarında ədalətlə hökm olunar və onlara zülm edilməz! (yunus
Surəsi–47).
● Qiyamət günü hər ümmətdən bir şahid gətirəcəyik. kafirlərə izin
verilməyəcək, heç üzr diləmələri də istənilməyəcəkdir! (ən-nəhl Surəsi–
84).
● Qiyamət günü hər ümmətə özlərindən bir şahid göndərəcəyik. Səni
də bunlara şahid gətirəcəyik. Biz Quranı sənə hər şeyi izah etmək üçün,
müsəlmanlara da bir hidayət, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik!
(ən-nəhl Surəsi–89).
Peyğəmbərlik vəzifəsini yerinə ye tir məkdə səbirsizlik göstərən
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Hz. Yunus gə miyə minib onun də və ti -
ni, pey ğəm bər liyini qəbul etməyən
məmləkət əha lisindən uzaqlaşmaq is -
tə yir. Lakin Allahdan qaçmaq müm -
kün süzdür, onu dənizə – qaranlıqlara
atırlar, səhvini başa düşür, tövbə edir
və Allah onun tövbəsini qəbul edir.
Tövbəsinə mükafat olaraq ona ikinci
dəfə peyğəmbərlik bəxş edir və yüz
min əhalisi olan şəhərə peyğəmbər
gön də rir. Bu dəfə Yunus peyğəmbər
öz və zifəsini layiqincə yerinə yetirir:
● zün – nunu da xatırla! Bir zaman o
qəzəblənərək çıxıb getmiş və onu
möhnətə düçar etməyəcəyimizi güman
etmişdi. Amma sonra qaranlıqlar
içində: “ Səndən başqa heç bir tanrı
yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən!

Mən isə, həqiqətən, zalımlardan olmuşam”,– deyib dua etmişdi.
(Ənbiya Surəsi–87).

● Biz onun duasını qəbul buyurduq
və onu qəmdən qurtardıq. Biz
möminlərə belə nicat veririk!
(Ənbiya Surəsi–88).
Bu ayələrdəki və miniatürdəki ibrət
dərsi hər bir insanı dərindən dü -
şündürməlidir, biz hər birimiz öz
vəzifə borclarımızı layiqincə yerinə
yetiririkmi? Əgər yerinə yeti rər dik -
sə, cəmiyyətin bir problemi olar dı -
mı? Biz bu vəzifə borcunu bir-
birimizdənmi tələb etməliyik, yoxsa
hər birimiz özümüzdən?
Ayədə deyildiyi kimi, Allahın bu
dünyada “möhnətə düçar etdiyi
adam” vəzifə borcunu yerinə ye tir -
məkdə səbatsızlıq, səbirsizlik gös tə -
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rən, qəzəblənən adamdır.
“Qurani-Kərim”də “Maidə” surə si nin 27 – 31-ci ayələrində Adəmin
iki oğlunun hadisəsi belə bildirilir:
● Onlara Adəmin iki oğlunun əhvalatını olduğu kimi söylə. Onlar qur-
ban gətirdikləri zaman birinin qurbanı qəbul edilmiş, digərininki isə
qəbul olunmamışdı. Demişdi: “Səni mütləq öldürəcəyəm! Belə cavab
vermişdi: “Allah yalnız müttəqilərdən qəbul edər!  (Maidə surəsi–27).
● Sən məni öldürməkdən ötrü mənə əl qaldırsan da, mən səni öldürmək
üçün sənə əl qaldıran deyiləm. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan
qorxuram.  (Maidə surəsi–28).
● Mən istəyirəm ki, sən mənim də günahımı öz günahınla birlikdə
üstünə götürəsən və beləliklə də, Cəhənnəm sakinlərindən olasan.
zalımların cəzası budur!” (Maidə surəsi–29).
● nəfsi onu qardaşını öldürməyə sövq etdi, onu öldürdü və bununla da
zərərçəkənlərdən oldu (Maidə surəsi–30).
● Sonra Allah qardaşının cəsədini necə basdırmağı ona göstərmək
üçün yer eşən bir qarğa göndərdi. Dedi: “Vay halıma! Bu qarğa qədər
olub qardaşımın cəsədini də basdıra bilmərəm?” O, artıq peşman
olmuşdu.  (Maidə surəsi–31).
Yer üzündə ilk qətl hadisəsi qısqanclıq üzündən baş verdi, paxıllıq
ucbatından ilk insan qanı axıdıldı.
“Quran”da Adəmin oğlanlarının adları çəkilmir. Onların adları Tövratın
təkvinində (Əski Əhd, Aramicə təfsir, İbranilər 11/4 – də, Təkvin 5/17)
və İncildə keçir (Marta, İncil 23/35, Yuhannada 1/3 /12).
Türk araşdırmaçı – yazarı Oktan Keleş Maidə, Fatir, İsra və s.
surələrindəki ayələrin hökmünə görə hesab edir ki, Adəmin
oğlanlarının adı Alim və Zalım olub, Zalım Alimi öldürüb:  
● Sən məni öldürməkdən ötrü mənə əl qaldırsan da, mən səni öldürmək
üçün sənə əl qaldıran deyiləm. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan
qorxuram.  (Maidə–28).
● İnsanların, heyvanların və davarların da bu cür müxtəlif rəngləri
vardır. Allahdan öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar.
həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibidir, bağışlayandır!  (Fatir–28).
“Maidə” surəsinin 28-ci ayəsində Adəmin oğlu Allahdan qorxduğunu
etiraf edir. “Fatir” surəsinin 28–ci ayəsində isə Allahdan qorxanın Alim
olduğu bəlli olur. Deməli Adəmin öldürülən oğlunun adı Alim imiş.
● Mən istəyirəm ki, sən mənim də günahımı öz günahınla birlikdə
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üstünə götürəsən və beləliklə də, Cəhənnəm sakinlərindən olasan.
Zalımların cəzası budur!”  (Maidə–29).
● Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil
edirik. O, zalımların ancaq ziyanını artırır. (İsra–82).  
Buradan isə Adəmin öldürən oğlunun adının Zalım olduğu aşkar olur.
Buradan aydın olur ki, Allah yolunda ilk şəhid Alimdir; ilk dəfn olunan
insan Alimdir; ilk qatil Zalımdır, ilk cinayət hadisəsi paxıllıq
ucbatından törənib; ilk övlad acısı yaşayan Adəm peyğəmbərdir və s. 
Bu ayələrdən nə ibrət alırıq? Bir ibrət alan varmı? Zəmanəmizdə Zalım
Alimi öldürmürmü? “Qurani Kərim”də fiziki ölüm ölüm hesab edilmir,
bioloji olaraq gözü görməyən kor, qulağı eşitməyən kar hesab edilmir,
lakin imansız adam ölü, kar və kor hesab edilir:
● şübhəsiz ki, sən nə ölülərə başa sala bilər, nə də dönüb gedən karlara
çağırışı eşitdirə bilərsən! (ən-nəml surəsi–80).
● Sən o korları düşdükləri əyri yoldan düz yola gətirə bilməzsən. Sən
yalnız ayələrimizə inananlara eşitdirə bilərsən. Məhz onlar
müsəlmandırlar.. (ən-nəml surəsi-81).
● şübhəsiz ki, sən çağırışı nə ölülərə bildirə bilərsən, nə də dönüb
gedən karlara eşitdirə bilərsən! (ər-Rum surəsi–52).
● Sən korları da düşdükləri əyri yoldan qurtarıb düz yola gətirə
bilməzsən. Sən yalnız ayələrimizə inananlara eşitdirə bilərsən. Məhz

onlar müsəlmandırlar! (ər-Rum
surəsi–53).
● Onlar ölüdürlər, diri deyillər və nə
vaxt diriləcəklərini də bilməzlər. (ən-
nəhl Surəsi–21).
Acınacaqlı haldır ki, insanlar necə
vardısa, eləcə də qalır... Elmdə mo no -
poliya...  Dissertantların möv zu la -
rının bəlli bir çərçivəyə sıxış-
 dırıl ma sı... Dis ser ta si ya ların pulla
yaz dırılması... Elmi rəhbərin acı ğı nın
aspirantdan çıxılması... Alimin
yaradıcılığının qarşısının alınması...
təqib olun ması... Alimə zülm edil -
məsi...və s.
Babilə göndərilmiş Harut və Marut
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adlı iki mələyin haqqında “Quran”-da söhbət açılır, lakin onların cəza -
lan ma sı məsələsi “Quran”da deyil. Belə ki, əfsanəyə görə, Harut və
Marut adlı iki mələk öz aralarında söhbət edirdilər. Söhbət zamanı
“insanların yerinə biz duyğu sahibi olsaydıq, davamlı ibadət edərdik”
deyirdilər. Allah onlara “sizə şəhvət duyğusunu versəydim siz insan-
lardan daha çox günah işlərdiniz” deyir. Mələklər özlərinə çox arxayın
imişlər. Allah onlara şəhvət duyğusu verib dünyaya endirir. Harut ilə
Marut bir qadın görürlər. Qadın Harut ilə Maruta deyir: “bir şərtlə
sizinlə birlikdə olaram ki, ya ərimi öldürəsiniz, ya bütə sitayiş edəsiniz,
ya da şərab içəsiniz”. Onlar şərab içməyi seçirlər.
Hekayəyə görə qadın daha bir şərt qoyur. Eşq duyğusuna qapılan Harut
ilə Marut bu şərti də qəbul edirlər. Qadının şərti o idi ki, onlar ona ismi-
əzəm öyrətsinlər. Onlar öyrədincə qadın duanı söyləyib səmaya çıxır.
Allah qadını Venera ulduzunun üstünə qoyur və Harut ilə Maruta da
Babildə bir quyuda qiyamətə qədər baş aşağı dayanacaqları cəzasını
verir.
Harut və Marut adlı iki mələk haqqında Zərdüştilikdə də məlumat ve -
rilir. Marduk ilə Marut arasında əlaqə yaradılır. 
“Qurani-Kərim”də Bəqərə surəsinin 102-ci ayəsinə görə cəzalanan
Harut və Marut deyil, onların xəbərdarlığına baxmayaraq sehri öyrənən
və ər-arvad arasında nifaq salan insanlardır. 
● Süleymanın səltənətinə dair şeytanların oxuduqlarına uydular. Sü-
leyman kafir olmadı, lakin şeytanlar sehri və Babildə Harut və Marut
adlı iki mələyə nazil olanları xalqa öyrədərək kafir oldular. halbuki:
“Biz imtahanıq, sən gəl kafir olma!” – deməmiş heç kəsə sehr
öyrətmir dilər. yenə də ər-arvad arasına nifaq salan işləri onlardan
öyrənirdilər. lakin onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verə
bilməzlər. Onlar ancaq özlərinə faydası olmayan, zərər verən şeyləri
öyrənirdilər. həqiqətən, onlar belə şeyləri satın alanların axirətdə payı
olmadığını yaxşı bilirlər. kaş ki, onlar özlərini nə qədər yaramaz bir
şeyə satdıqlarını biləydilər!  (Bəqərə 102). Ayədə açıqca Harut və
Marutun mələk olduğu qeyd edilir. Mələklər isə, iradəsiz varlıq olaraq,
ancaq Allahın əmrlərini yerinə yetirər və heç bir yanlışlığa yol
verməzlər. Sehri və Harutla Maruta nazil olanları insanlara öyrədənlər
isə şeytanlardır, Harut və Marut deyil:
● öz bəndələri üzərində hakimi-mütləqdir. O, sizə gözətçi mələklər
göndərir. nəhayət, birinizin əcəli gəlib çatdıqda onun canını mələklər
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alar. Onlar heç bir əyər–əskikliyə yol verməzlər! (Ənam Surəsi–61).
Şeytana uyanlar isə ziyana uğrayanlardır, onlar cəhənnəmdə əbədi qa-
lacaqlar: 
● şeytan onlara hakim olmuş və Allahı zikr etməyi onlara
unutdurmuşdur. Onlar şeytanın firqəsidirlər. Bilin ki, şeytanın firqəsi–
məhz onlar ziyana uğrayanlardır! («əl-Mucadilə» surəsi-19).
● Tərəziləri yüngül gələnlər isə özlərinə ziyan edənlərdir. Onlar
Cəhənnəmdə əbədi qalarlar. (Muminun Surəsi–103).
Qiyamətdə şeytan onlardan uzaqlaşacaq:
● zaman tabe olunmuşlar tabe olanlardan uzaqlaşacaq, əzabı görəcək
və aralarındakı rabitə qırılacaqdır.  (Bəqərə 166).
● zaman tabe olanlar: “Əgər bir də qayıda bilsəydik, onlar bizdən
uzaqlaşdıqları kimi biz də onlardan uzaqlaşardıq”, - deyərlər. Beləcə
Allah onların əməllərinin yalnız həsrətdən ibarət olduğunu göstərər və
onlar cəhənnəm odundan çıxa bilməzlər. (Bəqərə 167).

Hz. İbrahimin mancanaqla atəşə atılması

Miniatür Hz. İbrahimin mancanaqla atəşə atılması səhnəsini təsvir edir.
Qurani bilgilərə görə bütün peyğəmbərlərin səbri, imana sədaqəti Allah
tərəfindən sınanmışdır. Görünür ki, ən ağır imtahanlar Hz. İbrahimə
düşüb: övladla imtahan,  odla imtahan...
İbrahim peyğəmbərin zalım Nəmrudun əmri ilə atəşə atılması, atəşin
isə Allahın əmri ilə onu yandırmaması Ənbiya və Saffat surələrində
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belə izah olunur:
● belə dedilər: “Əgər bir iş görəcəksinizsə, onu yandırın və
tanrılarınıza kömək edin!” (Ənbiya Surəsi–68).
● Biz də: “Ey atəş! İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol!” - deyə buyur-
duq. (Ənbiya Surəsi–69).
● Onlar hiylə qurmaq istədilər, lakin Biz onları daha çox ziyana
uğratdıq. (Ənbiya Surəsi–70).
● Biz onu da, lutu da aləmlər üçün mübarək etdiyimiz yerə
qovuşdurduq. (Ənbiya Surəsi–71).
● Onlar dedilər: “Bunun üçün bir bina tikin, özünü də oda atın!” (əs-
Saffat surəsi–97).
● Onlar onun üçün belə bir hiylə qurmaq istədilər, Biz isə onları çox
səfil bir və ziy yətə saldıq.. (əs-Saffat surəsi–98).
● dedi: “Mən Rəbbimə doğru gedirəm. O mənə doğru yolu mütləq
göstərə cə k dir!” (əs-Saffat surəsi–99).
Nəmrudun kralı olduğu xalq bütlərə sitayiş edirdi. İbrahim, Nəmrud
və xalqının tapındığı bu bütlərə baxaraq “Ey qövmüm, bu gördükləriniz
və tapındığınız bütlər nə özlərinə, nə də sizə faydası olmayan
varlıqlardır. Mən bunlara tapına bilmərəm. “Allah yerləri, göyləri və
kainatda var olan hər şeyi yaradandır” deyərək insanları bir olan Allaha
ibadət etməyə çağırır. Bütləri qırıb parçalayır. Buna görə də İbrahimi
Kral Nəmrudun əmri ilə yandırılmış böyük atəşə atırlar. O zaman Allah
tərəfindən atəşə “Ey atəş, İbrahimə
qarşı sərin və zərərsiz ol” əmri ve -
rilir. Allah sevimli qulu və
peyğəmbəri Hz. İbrahimi bir
möcüzə olaraq yanmaqdan və zərər
çəkməkdən qorudu.
Miniatürdə hz. İbrahimin sakit və
soyuqqanlı oturuşu, onu oda atan
cahil insanların qəflətdə olduqlarına
görə onlara yazığı gələn tərzdə ça -
tıl mış qaşları və üzünün sanki, “ey
qa fil lər, ayılın, nə etdiyinizi bir dü -
şü nün” deyirmiş kimi ifadəsi, irəli
uzat dı ğı əlləri oda qarşı tam qorxu -
suz luğunu göstərir. Oda tapşırıq
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verən Allah onun da ürəyinə bir arxayınlıq vermişdir. 
Saraydan baxaraq bu mənzərəni seyr edən Nəmrudun dartılmış qaşları,
sankı hədəqədən çıxan gözləri və təəccüb ifadə edən sifəti real
cizgilərlə təsvir edilmişdir. Nəmrudun yanında daha gənc bir qadın
təsvir edilmişdir. 
Ola bilsin ki, bu əfsanəyə görə, Nəmrudun qızı Zəlihadır. Xalq arasında
rəvayət edirlər ki, Nəmrudun qızı Zəliha da İbrahim kimi düşünür, onun
yolu ilə gedirmiş. O da özünü İbrahimin arxasından atəşə atır və
düşdüyü yerdə “Ayn-ı Zəliha” gölü meydana gəlir.
Miniatür “Hz. İbrahim oğlunu qurban kəsmək ərəfəsində” adlanır. Bu-
rada adı çəkilməsə də, “Quran”dan bilirik ki, söhbət İsmayıldan gedir.
İsmayılı qanuni oğul hesab etməyən yəhudilər, o cümlədən Rembrand
isə “Avraam oğlu İsakı qurban verir” əsərində İsmayılı deyil, İsakın
qurban verildiyi qənaətini təsvir və təbliğ edir.
Məclislərdə qurban bayramının mahiyyətini anlatmağa çalışan “məclis
aparıcıları”ndan bəziləri İbrahimin guya “Rəbbim, mənə oğul ver ki,
onu sənə qurban kəsim” kimi dua etdiyini söyləyirlər. Lakin İsmayıl
qurbanı bayramının əsil mahiyyəti elə bu yanlış adətin aradan
qaldırılmasıdır. Tarixi mənbələrdən məlumdur ki, bu adət peyğəm bə -
ri mizin babası Abdulmüttəlibin zamanına qədər xalq arasında qal-
maqda idi.
Çox qədim dövrlərdən başlayaraq insanların tanrıya qurban kəsməsi
adəti var. Bu ən qəddar olan insan qurbanından tutmuş ən humanist
olan kağız – oriqami qurbanına qədər bu günümüzdə də icra olunur.
Evxaristiya, ola, minxa, moda, şlamim, xatat, aşam və s. adlanan qur-
ban növləri də mövcuddur.
İnsanın nəfsinin “xəsislik” və “acgözlük” adlanan xəstəliklərini
müalicə etmək, Allah əmrinin bütün əmrlərdən üstün olduğunu anla-
maq kimi mesajları özündə ehtiva edir.
Müqəddəs kitabımız “Qurani-Kərim”də “Qurban kəsilərkən biz – in-
sanlar nə qazanırıq?” sualına Allahu Aləm tərəfindən birmənalı cavab
verilir:
Birinci mesaj: İbrahim peyğəmbərin yuxusu, yuxunun rəbbani
olduğunu yoxlamaq üçün növbəti gecə ərəfə yuxusu görməsi və
inandıqdan sonra əmri yerinə yetirməyə qərar verməsi.
● O, yüyürüb qaçmaq çağına çatdıqda dedi: “Oğlum! Yuxuda gördüm
ki, səni qurban kəsirəm. Bax gör nə fikirləşirsən!” O dedi: “Atacan!
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Sənə nə əmr olunursa, onu da et. İnşallah, mənim səbirlilərdən
olduğumu görəcəksən!” (“əs-Saffat” surəsi-102).
● Onların hər ikisi  təslim olduğu və üzüstə yerə yıxdığı zaman (“əs-
Saffat” surəsi-103).
● Biz ona böyük bir qurbanlıq əvəz verdik (“əs-Saffat” surəsi-107).
Burada nə baş verdi?  Bir qoç kəsildi, bir cavan oğlana gələcək bəla
dəf edildi.
Bununla yanaşı Allahdan bir mesaj da aldıq: İmanlı atana tabe ol, Al-
laha təvəkkül et. Allah ən yaxşı vəkildir.
İkinci mesaj: İsrailoğulları Musa peyğəmbərin yanına gəlir, deyirlər ki,
bir gənci öldürüblər, amma kim öldürdüyünü müəyyən edə bilmirik,
Rəbbindən soruş, bunu bizə bildirsin. Rəbbi bir buğa kəsilməsini əmr
edir. Buğa kəsilir, ətindən cəsədə vurulur, ölü dirilir, onu kimin
öldürdüyünü xəbər verir. Bu ayələr bir çox mesajlar verir, mesajlardan
biri də budur ki, burada da bir qurban kəsilir, bir cavan oğlana gəlmiş
bəla dəf edilir.
● yadınıza gətirin o vaxtı ki, Musa öz qövmünə: “Allah sizə bir inək
kəsmənizi əmr edir!” – dedi. Onlar isə: “Bizi məsxərəyəmi qoyursan?”
– dedilər”. “Allah özü məni cahil olmaqdan saxlasın!” – dedi (əl-
Bəqərə– 67).
● yadınıza salın ki, siz o zaman bir nəfəri öldürüb, onun barəsində
mübahisə edirdiniz. halbuki Allah gizlətdiyinizi zahirə çıxarandır! (əl-
Bəqərə-72).
● Belə olduqda Biz: “bir parçasını ona vurun!” – dedik. Allah ölüləri
bu qaydada dirildər və sizə öz möcüzələrini göstərər ki, ağla gəlib
dərk edəsiniz. (əl-Bəqərə-73).
Üçüncü mesaj: İbrahim peyğəmbər sidq – ürəklə Rəbbinə tabe olduğu
üçün Rəbbi onun nəinki oğlunu öldürməyinə razı olmur, hətta möcüzəli
şəkildə 92 yaşlı kişiyə ikinci oğlu – İsak peyğəmbəri  verir.
Dördüncü mesaj: Həzrəti Məryəmin anası “Bətnimdəki övladı sənə
qurban verirəm” deyə doğulacaq övladını sidq – ürəkdən Rəbbinə qur-
ban deyir. 
● İmranın zövcəsinin: “Ey Rəbbim, bətnimdəkini Sənə xidmətkar
olmaq üçün nəzir edirəm. Məndən qəbul et! Əlbəttə, Sən eşidənsən,
bilənsən!” - dediyini xatırla! (Ali İmran Surəsi–35).
Yenə də Rəbbi onun nəinki qızını öldürmür, hətta möcüzəli şəkildə
oğlu – İsa peyğəmbəri atasız olaraq ona verir. 
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Buradan alınan mesaj: İnsan öz nəfsinin “xəsislik” və “acgözlük” ad-
lanan xəstəliklərini müalicə etməli, Allah əmrinin bütün əmrlərdən
üstün olduğunu anlamalıdır. Ən çox sevdiyini belə Allahdan üstün
tutmamalıdır. O halda Allah bu sədaqətin əvəzini möcüzəli şəkildə,
artıqlaması ilə qaytarır. 
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Гостиничный бизнес и интернет

Hotel Business and Internet

abstract: The article investigated trends of development hotel business in
the conditions of information and globalization. The main role of the internet
in the hospitality industry. Justified it place in the components of the marketing
policy: a commodity, price, marketing, communication, branding. Informed
that the implementation of the core business of the hotel is not possible without
use the Internet-technologies. Presented basic tools of the Internet-marketing,
which can be used in the implementation of marketing activities.

Keywords: hospitality, marketing strategy, Internet-marketing, website, mo-
bile marketing, Internet-advertising.

Введение. В современных условиях одной из характерных черт инду-
стрии гостеприимства является неустойчивость спроса на гостиничный
продукт. В совокупности с постоянным увеличением количества средств
размещения этот фактор обуславливает высокий уровень конкуренции в
гостиничном бизнесе. Гостиничные сети и отдельные отели стоят перед
необходимостью поиска новых маркетинговых инструментов, которые
позволят обеспечить предприятию конкурентоспособность и быструю
адаптацию к изменению спроса потребителей. Глобализация общества
и возрастающая роль информационных технологий способствуют при-
влечению Интернета в этих целях. 
Материал. Гостиничный бизнес имеет многолетнюю историю. Тради-
ционно большой интерес со стороны потребителей гостиничных услуг
представляют страны Европы: Франция, Испания, Италия. Высоким
внутренним спросом пользуется гостиничный рынок США. Все более
популярным для развития индустрии гостеприимства становится Китай
[1], [2], [3]. В то же время, ряд экономических, политических, культур-
ных и спортивных событий стал следствием изменения географии ми-
рового туризма. Согласно исследованиям известной американской
компании Нospitality eВusiness Strategies, рыночная доля стран с разви-
вающейся экономикой в гостиничной индустрии за последние 30 лет вы-
росла с 30% в 1980 году до 47% в 2012 году. По прогнозам аналитиков,

Гостиничный бизнес и интернет



до 2030 года этот показатель достигнет 57% [1]. 
В постсоветском пространстве гостиничный бизнес постепенно стано-
вится не только важным фактором экономического и социального разви-
тия, но и элементом формирования туристического бренда государств.
Руководство многих стран создает условия, способствующие развитию
гостиничного бизнеса и улучшению качества гостиничных услуг. Однако
досадно констатировать тот факт, что функционирование отелей не пол-
ностью соответствует требованиям современности. Анализ среднегодо-
вого коэффициента заполняемости гостиничных номеров в отдельных
столицах стран СНГ свидетельствует о нестабильности спроса на гости-
ничный продукт в почти всех приведенных городах (таблица 1). 

Таблица 1
Среднегодовой коэффициент заполняемости гостиничных номеров

в 2007-2012 годах, % [4]

Очевидно, что для оптимизации спроса отели нуждаются в модерниза-
ции маркетинговой деятельности. Мировой опыт доказывает, что ныне
актуальное и приемлемое решение этого вопроса скрывается в эффек-
тивном внедрении Интернет-технологий в маркетинг. 
Одной из главных особенностей гостиничных предприятий, которые об-
уславливают важность использования Интернет-технологий, является
территориальная отдаленность от потенциальных потребителей в пре-
делах городов и стран. Желание у потребителя воспользоваться гости-
ничной услугой формируется в зависимости от его информированности
о продукте (услуге).  Поскольку Интернет не имеет единой системы
управления, географических и временных ограничений, привязки к тер-
ритории, то может быть весомым инструментом маркетинга. По данным
различных компаний, 35-55% потребителей гостиничных услуг узнают
об отеле с помощью Интернета. Мировые тенденции позволяют утвер-
ждать, что со временем этот показатель будет расти. 
Многочисленные исследования свидетельствуют об интенсификации
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Город
Года

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Москва 65,4 65,0 62,6 67,1 68,4 69,7
Киев 64,5 63,6 46,6 47,5 51,7 44,8
Баку 64,4 59,6 46,6 43,8 51,0 44,8
Астана 58,0 49,3 40,6 44,1 47,4 48,2
Тбилиси 75,5 70,5 46,4 50,1 61,6 68,9
Ереван 48,3 45,9 49,9 49,4 51,6 54,3
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процессов интернетизации. В странах с развитой экономикой доля под-
ключенного к сети населения превышает 75%, в   развивающихся странах
- 10-40% [5]. Достижения науки и техники способствуют глубокому про-
никновению Интернета в повседневную и деловую жизнь общества. 
Исторически сложилось так, что самыми важными критериями при вы-
боре отеля являются месторасположение, спектр услуг, качество обслу-
живания и статус отеля [6]. Интересно, что в настоящее время наиболее
востребованной услугой на территории отелей по всему миру является
Интернет [7]. Анализ показывает, что потребители готовы отказаться от
большого количества услуг взамен свободного доступа к сети. Во многих
отелях предоставляются бесплатные услуги Wi-Fi в номерах и обще-
ственных местах. Европейские курорты оборудуют беспроводным до-
ступом к Интернету даже собственные побережья.
Ряд публикаций подтверждает тот факт, что на современном этапе раз-
вития гостиничного бизнеса выполнение маркетинговых функций  це-
лесообразно связывать с реализацией выбранной маркетинговой
политики, основными составляющими которой являются товарная, це-
новая, сбытовая, коммуникативная и политика брэндинга [8]. 
Почву для формирования маркетинговой политики представляют марке-
тинговые исследования. Одним из главных преимуществ реализации
маркетинговых исследований в сети Интернет является доступность ин-
формации. Зарубежные аналитики утверждают, что 90% маркетинговой
информации можно получить из открытых источников,  до 60% из кото-
рой возможно получить бесплатно [9, с. 229]. Важными источниками ин-
формации являются корпоративные веб-сайты, поисковые системы,
социальные сети, глобальные системы бронирования и резервирования.
Их использование дает предприятию доступ к информации о номенкла-
туре гостиничных услуг, ценовой политике, отзывах посетителей. 
Интернет способствует автоматизации исследований, упрощает их об-
работку, минимизирует субъективность результатов, существенно сни-
жает расходы. Особое преимущество использования Интернета в
маркетинговых исследованиях для гостиничного бизнеса заключается в
способности широкого географического охвата аудитории. Основные
проблемные моменты возникают при выборке респондентов. Существен-
ным недостатком также является невозможность исследования невер-
бальной реакции потребителей, что важно для индустрии
гостеприимства. Однако это не снижает целесообразности использова-
ния глобальной сети в маркетинговых исследованиях. 
Рассматривая товарную политику в гостиничном бизнесе, стоит учиты-
вать, что отели реализуют специфический товар, который состоит из го-
стиничных услуг (около 75%) и продукции (около 25%). Причем,
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производство гостиничной услуги совпадает во времени с ее реализа-
цией. Поэтому, предоставляемый гостиничный продукт должен пол-
ностью отвечать требованиям потребителей. Интернет обладает
большим количеством ресурсов, способных оптимизировать товарную
политику. Интернет помогает в построении глобальных брендов, разра-
ботке новых товаров (услуг), улучшении качества сервисного обслужи-
вания. 
Один из самых важных этапов в маркетинговой политике – установление
оптимальной цены на гостиничный продукт. По мнению ученых, цено-
образование в Интернете почти не отличается от ценообразования вне
сети. Положительное влияние глобальной сети на политику ценообразо-
вания выражается в снижении затрат на проведение маркетинговых ме-
роприятий путем реализации Интернет-маркетинга [10, с. 25]. 
Техника ценообразования в Интернете более оперативная и гибкая.
Поиск ценового равновесия в сети максимально упрощен благодаря на-
личию в Интернет-среде посредников, которые формируют каталоги го-
стиничных услуг конкурирующих предприятий. Средства глобальной
сети позволяют адекватно реагировать на изменение ценовой политики
конкурентов. Представление товара на собственном сайте, в социальных
сетях и других ресурсах демонстрирует потребителю обоснованность
цены по отношению к продукту (услуге), который предлагается. 
Наиболее благоприятное влияние, по убеждению ученых и аналитиков,
Интернет имеет на сбытовую политику. Большинство отелей ориенти-
рованы на получение прибыли. Поэтому, чем больше каналов сбыта
имеет отель в своем распоряжении, тем больше вероятность его загрузки.
Исследования показывают, что Интернет является эффективным каналом
сбыта в гостиничном бизнесе. Подтверждением этого является тот факт,
что уже в 2005 году каждый четвертый номер на мировом рынке гости-
ничных услуг был продан через Интернет. В 2010 году этот показатель
составил 45% [11].
Современное развитие Интернет-технологий, проведение глубоких ис-
следований в сфере Интернет-коммерции позволяют с высокой точ-
ностью предсказать эффективность проведения маркетинговой кампании
в сети и нивелировать риски. Так, например, в 2013 году отелями и ку-
рортами США на Интернет-рекламу было потрачено лишь 28 процентов
от расходов на маркетинговую деятельность. При этом 42% номеров
были проданы через Интернет [12]. Это дает возможность сделать вывод
о целесообразности направленных усилий на он-лайн каналы продаж. 
Актуальными составляющими маркетинговой политики являются ком-
муникативная и политика брэндинга. Их осуществление в гостиничном
бизнесе заключается в экономически обоснованной передаче информа-
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ции о гостиничном продукте и его ценности для потребителя через раз-
личные каналы, с целью формирования у него желание к приобретению
продукта (услуги) [8]. Значение Интернет-технологий в коммуникатив-
ной и политике брендинга трудно переоценить. Они улучшают демонст-
рацию продукта (услуги), обеспечивают создание нового формата
взаимосвязи с общественностью, способствуют персонификации каж-
дого потребителя и формированию у него ценности продукта, предприя-
тия, торговой марки. Вследствие этого, характерным в обиходе стало
понятие Интернет-брэндинга, главной задачей которого является по-
строение мощного бренда в сети Интернет [9].
Проведенный анализ свидетельствует о том,  что перенесение отдельных
маркетинговых функций в Интернет-среду настолько существенно обо-
гащает  маркетинговую деятельность, что она трансформируется в по-
явление нового направления – Интернет-маркетинга. 
Применение инструментов Интернет-маркетинга в маркетинговой дея-
тельности не является новинкой. Многие предприятия достаточно эф-
фективно используют средства глобальной сети. Однако данный вопрос
себя не исчерпал. На наш взгляд, важно выделить те инструменты, кото-
рые будут наиболее приемлемы для применения в гостиничном бизнесе.
Главным информационным ресурсом и одновременно рекламным источ-
ником для гостиничных предприятий есть собственный веб-сайт. Нали-
чие сайта или страницы для отеля является его визитной карточкой, дает
возможность потребителю ознакомиться с номерным фондом, основ-
ными и дополнительными услугами, ценовой политикой и системой ло-
яльности.  Вместе с тем, существует много дискуссий по поводу того,
какую политику следует вести предприятию по отношению к сайту.
Предприятие должно приложить значительные усилия для создания
удобного в использовании и информативности сайта; оперативного его
обновления. Кроме того, позиция сайта в поисковых системах (Google,
Yahoo, Yandex, Bigmir.net, Aport) формируется в зависимости от популяр-
ности: наиболее популярные - первые в списках и т.д. Интернет-стати-
стика указывает на то, что сайты, которые находятся на первой странице
поисковой системы, имеют в десятки раз большую посещаемость, чем
те, что находятся на второй и далее. В связи с этим необходима оптими-
зация сайта в поисковых системах, что требует дополнительных финан-
совых вложений.
Значительное количество посетителей осуществляет поиск отеля через
глобальные системы бронирования и резервирования, что позволяет
сэкономить время для принятия оптимального решения. Это, с одной
стороны, позволяет расширить каналы сбыта, а с другой - снижает посе-
щаемость собственного сайта. Как следствие - часть европейских отелей
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запрещает посредникам использовать их собственные бренды, тем
самым повышая вероятность попадания посетителей на сайт отеля. 
Необходимо отметить еще одну особенность функционирования веб-сай-
тов гостиниц. В последнее время альтернативными техническими источ-
никами доступа к Интернету стали планшетные и телефонные каналы.
Так,  в 2013 году бронирование через сеть с помощью карманных
устройств осуществляло 12% посетителей [12]. По нашему мнению, в
скором времени мобильные устройства будут занимать центральное
место среди средств доступа к Интернету.  Но большинство отелей не
имеют мобильных версий сайта. Для посетителей, которые осуществ-
ляют вход в сеть со стационарных компьютеров, важно значительное ко-
личество информации, для Интернет-пользователей с портативных
устройств необходим упрощенный вариант. Нельзя перегружать мобиль-
ную версию большим количеством информации и объемными файлами,
поскольку они будут существенно тормозить работу мобильных средств. 
Симбиоз средств мобильной связи и Интернет-технологий не ограничи-
вается возможностью создания мобильной версии сайта. Технический
прорыв мобильных устройств, максимально адаптированных к работе в
Интернете, стал толчком для развития мобильного маркетинга. В его ар-
сенале, помимо мобильной версии сайта, актуальными являются мобиль-
ная рассылка, мобильная реклама и мобильные приложения.  
Важным инструментом Интернет-маркетинга становится мобильная Ин-
тернет-реклама. По убеждению многих авторов, не все виды рекламы
актуальны в гостиничном бизнесе. Реклама по телевидению и радио не
дают ожидаемых результатов, зато печатная реклама и Интернет яв-
ляются эффективными [13]. Аналитики отмечают более высокий уровень
проникновения мобильной рекламы, чем Интернет-рекламы. Особен-
ность мобильной Интернет-рекламы заключается в том, что внимание
пользователя сконцентрировано на одном объекте. И хотя, согласно ста-
тистическим данным,  87% негативно относятся к рекламе на экране мо-
бильного устройства, но готовы получать рекламу взамен на бесплатный
контент, пользование сервисами и приложениями [14]. Таким образом,
отношение к мобильной рекламе более лояльное по сравнению с Интер-
нет-рекламой. Этот факт не говорит о необходимости исключения из
маркетинговой деятельности Интернет-рекламы, но указывает на необхо-
димость концентрации усилий в использовании мобильной рекламы.
Эффективным средством мобильного маркетинга можно назвать мобиль-
ные приложения. Сначала эти программы были созданы с целью развле-
кательного наполнения мобильных устройств. Но в данный момент они
используются в деловой сфере, обеспечивая постоянную поддержку
пользователям. Преграда широкого использования мобильных приложе-
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ний состоит в необходимости создания программ и их постоянном об-
новлении на разных технических платформах. Сопоставляя эти факты,
и, учитывая, что гостиничные услуги не входят в список ежедневных по-
требностей пользователей, склоняемся к мысли, что это направление не
столь актуально для гостиничного бизнеса. Но реклама в мобильных
приложениях и участие в геолокационных сервисах может стать мощ-
ным инструментом Интернет-маркетинга. 
Дополнительным ресурсом для отелей в последние годы стал маркетинг
социальных медиа (Social Media Marketing) – деятельность, направлен-
ная на повышение лояльности целевой аудитории к бренду или отдель-
ных товаров (услуг) путем работы в социальных сетях, блогах, форумах.
Благодаря такому виду деятельности можно улучшить качество под-
держки потребителей, проводить маркетинговые исследования, продви-
гать товар (услугу) или бренд. 
На протяжении длительного периода одним из наиболее используемых
инструментов Интернет-маркетинга в гостиничном бизнесе является
Интернет-реклама. С развитием Интернет-технологий она совершенству-
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ется, поддается трансформации, дополняется новыми видами (рис. 1.)
Рис. 1. Классификация видов Интернет-рекламы (составлено автором)

В гостиничном бизнесе можно применять почти все виды Интернет-рек-
ламы. В большинстве случаев она осуществляется на платной основе за
определенное количество кликов или просмотров. Учитывая то, что в
процессе деятельности отели вступают во взаимосвязь со многими
участниками рынка, актуальным является использование относительно
нового вида рекламы – аффилированного маркетинга, который представ-
ляет собой взаимную поддержку брендов на  сайтах или других ресурсах
неконкурирующих между собой предприятий. В основном такой вид рек-
ламы бесплатен и помогает расширить аудиторию и опознание бренда. 
Недооцененными, по мнению маркетологов, являются средства элек-
тронной почты. Большинство ученых рассматривают E-mail в контексте
исследования средств Интернет-рекламы. Считаем, что электронная
почта способна выполнять широкий спектр маркетинговых функций. На
наш взгляд, E-mail можно рассматривать как полноценный инструмент
Интернет-маркетинга, который называется E-mail-маркетингом. 
Основным способом осуществления E-mail-маркетинга является рас-
сылка информации на электронную почту и обеспечение обратной связи.
Ученые иногда со скептицизмом относятся к данному инструменту, ар-
гументируя это его низкой эффективностью (2-7% отзывов) [15, с. 104].
Несмотря на это, существует ряд преимуществ E-mail-маркетинга, кото-
рые указывают на целесообразность применения данного инструмента.
Основными среди них являются: низкая стоимость; мгновенный резуль-
тат; повышение осведомленности потенциальных и существующих по-
требителей о товаре, цену, программы лояльности, бренд; формирование
достаточно четкой целевой аудитории.
Заключение. Таким образом, очевидно, что развитие гостиничного биз-
неса невозможно представить без использования  Интернет-технологий.
С изложенного материала можно сделать выводы о позитивном влиянии
Интернета на все составляющие маркетинговой политики отелей. Иссле-
дование зарубежного опыта подтверждает этот факт. Последующие пуб-
ликации будут посвящены реализации Интернет-маркетинга в
деятельность отелей, выбору для этого оптимальных инструментов, раз-
работке рекомендаций касательно их использования в отдельных элемен-
тах маркетинговой политики. 
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the museums, the Museum reserves, tourist areas and historical
monuments in azerbaijan

abstract: In Azerbaijan over 130 museums, galleries and their
branches on all cities and regions of the republic are located. Ancient
mausoleums are unique: To Momina-Hatun, Yusif’s mausoleum, tow-
ers of Apsheron. In the mountains of Gobustan, Beyuk-dash, Kichik-
dash, Dzhingirdag, Shongardag and Shykhgaya are concentrated
certificates of the centuries-old last Azerbaijani people since era of the
Stone Age and the subsequent periods - rock drawings, parking of the
ancient person, rocky fortresses, gravestone.

Key words: Monuments, museums, archeological, cultural, tourism,
reserves.

Müxtəlif tarixi dövrlərdə mədəni özünəməxsusluğun mənbəyi sayılan
şifahi xalq yaradıcılığının, adət-ənənələrinin qorunub saxlanılması və
inkişafı mədəniyyət sərvətlərinin yaradılmasına, artırılmasına və
yayılmasına təkan vermişdir. “Mənəvi və estetik normalar, davranış
qaydaları, dillər, dialektlər, ləhcələr, milli və etnik ənənələr və adətlər,
tarixi toponimlər, folklor, tətbiqi xalq sənətləri, mədəniyyət və
incəsənət əsərləri, mədəniyyət fəaliyyətinin elmi tədqiqatının nəticələri
və metodları, tarixi və mədəni əhəmiyyəti olan binalar, tikililər, əşyalar,
tarix və mədəniyyət baxımından unikal ərazilər və obyektlər
mədəniyyət sərvətləridir” [1, s.3].
Mədəniyyət sərvətlərinin yaradılması, artırılması, tədqiqi və yayılması
isə öz növbəsində mövcud mədəniyyət fəaliyyəti vasitəsilə həyata
keçirilir. Mədəniyyət fəaliyyəti isə dövlət mədəniyyət sistemi me -
xanizmi ilə tənzimlənir.
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Muzey fəaliyyəti mədəniyyət fəaliyyətinin növüdür və tarix və
mədəniyyət abidələri ilə bağlı olduğundan abidələrin anlayışı , təsnifatı
barəsində “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilənlər problem
baxımından əhəmiyyətlidir: “Tarix və mədəniyyət abidələri (bundan
sonra abidələr) arxeoloji və memarlıq obyektləri, etnoqrafik, numiz-
matik, epiqrafik, antropoloji materiallar, tarixi hadisə və şəxsiyyətlərlə
bağlı olan bika, xatirə yerləri, əşyalar, xalqın dini əqidəsi ilə bağlı
dəyərlərdir [2, s.3].
Abidələr daşınar (səyyar) və daşınmaz (stasionar) ola bilər. Daşınar
abidələr muzeylərdə, arxivlərdə, fondlarda, sərgilərdə və digər münasib
yerlərdə, daşınmaz abidələr əksər hallarda arxeoloji və memarlıq
abidələri olmaqla, olduğu və inşa edildiyi yerlərdə qorunur. 
Bu qanunda istifadə edilən anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edirlər: 
a) arxeoloji abidələr – insanın fəaliyyəti ilə əlaqədar yer altında olan
maddi mədəniyyət nümunələri, o cümlədən ibtidai insan düşərgələri
və yaşayış məskənləri, qədim qəbiristanlar, müdafiə sistemləri və is-
tehkamlar, ziyarətgahlar, hər cür qədim əşyalar, dini və xatirə abidələri,
qaya və daşüstü təsvirlər və yazılar, qədim mədən istismar izləri, əmək
alətləri, istehsal kürələri, qədim yollar, körpü qalıqları, arxlar, ovdan
və kəhrizlər, su kəmərləri, kürəbəndlər və s.; 
b) memarlıq abidələri – öz həcm-plan həllini kifayət qədər saxlayan
qurğular, müxtəlif təyinatlı memarlıq-inşaat binaları, yardımçı
obyektlər, mühəndis kommunikasiyaları; məskənsalma (şəhərsalma)
abidələri; ərazisinin əksər hissəsi memarlıq, tarixi, mədəni, sənətkarlıq
abidələri və tikililəri ilə tutulan, ənənəvi məhəllələrə bölünən, bəzən
də qala divarları ilə əhatə edilən, küçə şəbəkəsini və mühəndis
kommunikasiyalarını qismən saxlayan yaşayış məntəqələri, bağ-park-
lar, xiyabanlar, incəsənət nümunələri; yeni yaranmış memarlıq
abidələri; öz həcm-plan, bədii-estetik, istismar-funksional və texniki-
konstruktiv həllinə görə uzunömürlü memarlıq binaları və qurmaları;
kiçik memarlıq formaları; monumentlər, obelisklər, fəvvarələr,
şəlalələr, bulaqlar, hovuzlar, köşklər və ərazidə xüsusi mövqe tutan
başqa yaradıcılıq obyektləri [3, s.410]; 
c) tarixi abidələr – cəmiyyət və dövlət tarixi ilə, müharibə və milli
azadlıq hərəkatı ilə, elm və texnikanın inkişafı ilə, xalqın həyatındakı
mühüm tarixi hadisələrlə bağlı dəyərlər, dövlət xadimlərinin və hərbi
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xadimlərin, Sovet İttifaqı qəhrəmanlarının, milli qəhrəmanların,
görkəmli elm və incəsənət xadimlərinin həyatı ilə bağlı qurğular;
mənzillər, xatirə yerləri, sənədlər və əşyalar, etnoqrafik abidələr-xalqın
maddi, mənəvi, ideoloji, sənətkarlıq və təsərrüfat həyatını özündə əks
etdirən qurmalar və əmək alətləri, əşyalar, epiqrafik abidələr – üzərində
yazılar olan müxtəlif daş, gil, ağac və metal nümunələri; 
ç) sənədli abidələr – rəsmi dövlət orqanlarının aktları, qədim
əlyazmalar; nadir çap əsərləri, arxivlər, o cümlədən fono, foto və kino
arxivlər; 
d) incəsənət abidələri – tarixi və estetik dəyəri olan bədii, təsviri, deko-
rativ-tətbiqi sənət nümunələri; 
e) qoruqlar – tarix və mədəniyyət üçün böyük əhəmiyyəti olan, dövlət
tərəfindən mühafizə edilən ərazilər və ya məskənlər [4, s.51-52].
Bu gün Azərbaycanda turizm ,o cümlədən beynəlxalq turizm sahəsi
diqqət mərkəzindədir. Turizm insan kütləsini özündə birləşdirən bir
sahə olduğu üçün burada insanları mədəni ünsiyyətinin və onların
maarifləndirilməsinin də böyük ictimai-siyasi və kulturoloji əhəmiyyəti
var. Turizm təkcə insanların səyahatlərinin təşkilinə, onların mənəvi
həzzinə xidmət etmir, eyni zamanda turizm insanların müxtəlif
bilgilərlə maarifləndirmək, onların dünyagörüşlərini inkişaf etdirmək
funksiyalarını yerinə yetirir. Bu gün turizmin təşkili prosesini kultur-
oloji proseslərdən ayrı təsəvvür etmək düzgün deyildir.
Azərbaycanın turizm profilli ölkəyə çevirməsi və dünya arenasında öz
sözünü deməsi üçün böyük potensialı vardır. Zəngin təbii sərvətləri ,
qədim tarixi və memarlıq abidələri özünəməxsus mentaliteti əlverişli
ictimai coğrafi mövqeyi, turizmin inkişafında xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Bu halda bizi belə bir sual düşündürə bilər. Bu qədər təbii
sərvətləri olan ölkəni inkişaf etmiş turizm ölkəsinə çevirmək üçün nə
çatmır?
İlk öncə Azərbaycanın bu sahədə düzgün siyasəti, strategiyası
olmalıdır. Məlumdur ki, turizm milli maraqların və iqtisadi inkişafın
əsas istiqamətlərindən biridir. Turizm cəmiyyətdə gedən polyarizasiya-
qütbləşmə və təbəqələşmə prosesinin də qarşısını alır. Bu sahə milli
gəlirin əhali arasında bərabər bölünməsinə də müəyyən şərait yaradır.
Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan hər bir şəxs turizmin hüquqi bazası
ilə BMT və ÜTT-nin sənədləri Milli Qanunlar turizmlə əlaqəli sahələrin
hüquqi sənədləri ilə yaxından tanış olmalı öz fəaliyyətində onların əməl
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etməyə borcludur [5, s.29].
Muzey fəaliyyətinin müxtəlif cəhətləri və istiqamətləri mövcuddur. Bu
fəaliyyətin çağdaş dövrdəki ahəngdarlığı bir sıra mühüm amillərdən,
o cümlədən ictimai, iqtisadi, ideoloji və mədəni proseslərdən birbaşa
asılıdır. Digər tərəfdən, muzey işi dövrün mədəni prosesləri kon teks -
tində daim dəyişir, təkmilləşir. Yaşadığımız dövrün özünəməxsus per-
spektivi, tendensiyaları, təbii olaraq mədəni proseslərin intensivliyinə,
proqressiv meyllərin güclənməsinə müsbət təsir göstərir. Belə ki,
ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artması, getdikcə Avropa mədəni həyatına
inteqrasiya prosesi muzeylərin fəaliyyətinə də səmərəli təsirini
göstərməkdədir [6, s. 3].
Müstəqil dövlət quruculuğunun çağdaş dövründə cəmiyyət həyatının
bütün sahələrində olduğu kimi, mədəniyyət sahəsində, o cümlədən
muzey fəaliyyəti ilə bağlı tələblər və məqsədlər dəyişmişdir. Belə ki,
istər siyasi, istər iqtisadi sistemlərin tamamilə yeniləşməsi, təbii olaraq,
sözügedən muzey fəaliyyətinin yeni, daha işlək mexanizmlərinin
yaradılmasını aktuallaşdırır. Əslində Avropada və bir sıra Şərq
ölkələrində muzey fəaliyyətinin çeşidi və istiqamətləri, onun ideya-es-
tetik məzmunu çoxdan müəyyənləşmiş, burada zəngin təcrübə əldə
edilmişdir.
Yaşadığımız dövrdə muzey idarəetməsi müasir texnologiyaların tətbiqi,
muzeyin cəmiyyət həyatında mövqeyinin bərqərar olması, onun
fəaliyyətinin istiqamətləri tənzim olunmaqla səmərə verə bilir. Bu
zaman idarəetmənin özündə də təkmilləşmə prosesi labüdləşir və onun
prinsipləri müəyyənləşir. Çünki yeni mədəni siyasət xətti, ictimai
reallıqlar, elmi-estetik proseslər, təbii olaraq bu işin məzmununu
formalaşdırır.
Avropada hər il orta hesabla 30 milyon insan muzeyləri ziyarət edir.
Ən çox gedilən muzeylər isə Parisin “Luvr” və Londonun “Viktoriya
və Albert” muzeyləridi. Estetika və modernizmin paytaxtı sayılan bu
iki şəhərdə adı çəkilən muzeylərə səyahət edənlərin sayı son illərdə 8-
10 milyon civarında dəyişir. Bunlardan başqa, Londonun “Teyt
qalareyası”, Nyu-Yorkun “Metropaliten”, Romanın “Vatikan”,
Madridin “Prado”,  Tokionun “Milli muzey”ləri də  insan  selinin
məskəninə çevrilir. Onların ziyarətçiləri isə 4-6 milyon aralığında
dəyişir [7].
Muzeyə insanların cəlb olunması üçün turizm potensialını inkişaf
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etdirmək gərəkir ki, Azərbaycan da bu istiqamətdə təzə-təzə fəaliyyət
göstərir. Amma hər halda muzeylərə getmək təfəkkür hadisəsi
olduğundan, bu məkanlara laqeydlik aktual problem hesab olunmalıdır.
Bizlərdə muzey mədəniyyəti anlayışı varmı? 
Muzeylərə yola sala biləcəyimiz təfəkkürlü insan kapitalı yetişdirə
bilirikmi? İntellektual insan kapitalının formalaşdığı  cəmiyyətdə istər-
istəməz muzey mədəniyyəti də inkişaf edəcək. Dövlətdə muzeylərə
maraq oradakı insan intellekti ilə düz mütənasibdir.
Hazırda Azərbaycanda 217 müxtəlif səpkilərdə muzey fəaliyyət
göstərir: bunlardan 14-ü incəsənət, 7-si ədəbiyyat, 12-si tarix, 68-i
tarix-diyarşünaslıq, 5-i döyüş şöhrəti, 43-ü ev, 60 Heydər Əliyev
muzeyləridir [8].
Eyni zamanda Milli Elmlər Akademiyası sistemində, digər nazirlik və
təşkilatların nəzdində müxtəlif profilli və şəxsi muzeylər fəaliyyət
göstərir. Həmin muzeylər sırasında Azərbaycan Dövlət Milli İncəsənət
Muzeyini, Azərbaycan Milli Tarix Muzeyini, Nizami Gəncəvi adına
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyini, Azərbaycan Xalçası və Xalq
Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyini, Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan
Dövlət Teatr Muzeyini, Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət
Muzeyini və Azərbaycan İstiqlal Muzeyini göstərmək olar.
Azərbaycanda möhtəşəm muzeylərə Şəki Xan sarayını, Qobustan
qayalıqlarını, Şirvanşahlar kompleksini, Möminəxatun məqbərəsini,
eləcə də Şuşa şəhərini göstərmək olar.
Bu gün Azərbaycanda 250-ə yaxın muzey var. İlk muzey Bakıda 1920-
ci ildə, ilk memorial muzey isə Şəkidə 1938-ci ildə yaradılıb. AMEA-
nın Tarix muzeyi ötən əsrin 20-ci illərindən xalqın ixtiyarına verilib.
Maraqlıdır, bu muzey məşhur Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin
Tağıyevin mülkündə yerləşir. Həmin binanın özü də Azərbaycan tari -
xinin keçmişindən xəbər verən daş abidə kimi qiymətlidir. Ona görə
də Tarix muzeyinə bəzən “Muzey içində muzey” deyirlər. Fərəhli haldır
ki, dövlətin xüsusi qayğısı nəticəsində bu qədim muzey yüksək
səviyyədə bərpa və təmir edilərək yenidən öz qapılarını seyrçilərin
üzünə açmışdır. Ölkədə muzey işinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində
Prezident İlham Əliyev tərəfindən lazımi tədbirlər görülür. Yalnız
Bakıda deyil, regionlarımızda da yerləşən muzeylərdə əsaslı yeni dən -
qurma və təmir işləri aparılır.
Hazırda respublikamızın ərazisində  Milli Parklar, Dövlət Təbiət
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Qoruqları, Dövlət Təbiət Yasaqlıqları fəaliyyət göstərir. Bunlardan:
Hirkan  Milli  Parkı – 2004-cü ilin fevral ayında Lənkəran və Astara
rayonlarının inzibati ərazisində 21435 hektar sahədə yaradılmışdır.
Meşələrdə Azərbaycanın “Qırmızı kitabı”na düşmüş Hirkan şümşadı,
dəmirağacı, heyvan növlərindən bəbir, Talış  qırqovulu, qara leylək,
berkut və s. var.
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ütt ticarət münaqişələrinin həlli sistemi və ütt-də 
transatlantik və transpasifik mübahisələr 

WtO trade disputes settlement system and transatlantic and 
transpacific disputes in WtO 

abstract: Dispute settlement is the central pillar of the multilateral
trading system, and the WTO’s unique  contribution to the stability of
the global economy.  Without a means of settling disputes, the rules-
based system would be less effective because the rules could not be
enforced. The WTO dispute settlement system is based on clearly-de-
fined rules, with timetables for completing a case. This article describes
how WTO dispute settlement mechanism is working and as well as
WTO role in solving transatlantic and transpacific trade conflicts. 
It also provides an overview to the short history of the transatlantic and
transpacific trade conflicts.

Key words: World Trade Organization, transatlantic conflicts, transpa-
cific conflicts, Dispute Settlement Body, Dispute Settlement Under-
standing.

Ümumdünya Ticarət Təşkilatının belə bir məramının tez-tez
səsləndiyini görürük: Prioritet mübahisələrin həllidir, hökm
qətnamələrin çıxarılması deyil!”. Bu fikrin formalaşması heç də əbəs
deyildir. Hələ fəaliyyətinin ilk dövrlərində GATT/ ÜTT-nin ticarət
mübahisələrinin həllində aparıcı güc dövlətlərinin mövqeyini əks
etdirən qərarlar çıxarması fikri, onun demokratikliyi və bərbərlik, ef-
fektivlik prinsiplərini şübhə altına alırdı.  İlk öncə ÜTT-nin ticarət
mübahisələrinin həlli mexanizmini nəzərdən keçirək. 
Mübahisələrin həlli  çoxtərəfli ticarət sisteminin əsas mərhələsini təşkil
etməklə, ÜTT-nin qlobal iqtisadiyyatın stabilliyinə verəcəyi əsas
töhfədir. ÜTT qanunların icrasını təşviq etməklə, ticarət sistemini daha
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təhlükəsiz və proqnozlaşdırılan etməyə çalışır. ÜTT ticarət müna qi şə -
lə rinin həlli sistemi təsbit edilmiş qaydalar və qoyulmuş müddət
çərçivələrindən və mübahisələrin həlli üçün konsultasiyaların
aparılmasından ibarətdir. 2008-ci ilin Yanvar ayına kimi 369 işdən
yalnız 136 iş tam panel prosesindən keçmişdir. Digər əksəriyyəti isə
“məhkəmədən kənar” həll edilmiş və ya uzadılmış konsultasiya
fazasına – hətta bəziləri 1995-ci ildən etibarən qalmışdır [1, s.  465]. 
Mübahisə bir ölkə tərəfindən ÜTT ticarət əməkdaşlığı qaydalarını pozan
və ya digər üzv dövlətin maraqlarına zidd olan hər hansı ticarət siyasəti
qəbul etdikdə və /və ya icra etdikdə baş verir. Bu halda iş ÜTT-də
müzakirə olunur. Mübahisələrin həlli üçün mövcud prosedurlar hələ
köhnə GATT dövründə təsbit edilmişdir. Lakin o zaman işin həlli üçün
vaxt çərçivələri yox idi, işi asanlıqla blok etmək mümkün idi və bir çox
işlər nəticəsiz olaraq uzun müddət  müzakirədə qalırdı. Uruqvay
danışıqlar raundu mübahisələrin həlli üçün daha strukturlu prosedur
təsbit etmiş oldu. Bununla da bir işin həll edilməsi üçün daha intizamlı
müddət hədləri, mərhələləri təsis edildi. Yeni qaydalara əsasən iş ÜTT-
yə təqdim edildikdə 15 ay ərzində tam həll edilməlidir. Habelə, əgər iş
olduqca təcilidirsə, o zaman o daha tez müddətdə işlənilə bilər. GATT
sistemində qaydalar konsensus əsasında qəbul edilirdi, bu da o demək
idi ki, vahid bir imtina səsi qaydanın qəbulunu ləğv edə bilərdi. Uruqvay
Raundu sazişi nəticəsində isə, belə tək imtina səsləri işi tamam ləğv edə
bilmir. Proseduralar yenə də son mərhələ olaraq məhkəmə və ya tribunal
mərhələsi imkanı yaratsa da, mübahisələrin ölkələrin özləri tərəfindən
danışıqlar vasitəsilə həll edilməsi ən arzu olunan yol hesab edilir. 
Mübahisələrin həlli bütün ÜTT üzvlərinin daxil olduğu Mübahisələrin
Həlli Şurasının (Ümumi Şura da deyilir) məsuliyyətindədir. Bu Şura
işə baxılmaq üçün “panel” təşkil etmək səlahiyyətinə malikdir. Panellər
beş fərqli ölkədən olan ekspertlərdən təşkil edilir, işin səbəbləri və
müraciətin nəticələrini müzakirə edir və ölkə qaydalara riayət etmədiyi
halda təzminat ödənilməsini tələb edə bilər. Panellər tribunala
bənzədilə bilər, lakin tribunadan fərqli olaraq panelistlər mübahisə edən
dövlətlər ilə məsləhətləşərək təyin edilir.
İşin həlli üçün iki mərhələdə konsultasiyalar aparılır:
Birinci konsultasiya mərhələsində (60 günə kimi)  hər hansı bir tədbir
görülməzdən əvvəl ölkələr bir-birləri ilə müzakirə edərək mübahisəni
həll etməlidirlər. 
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İkinci konsultasiya mərhələsində ( panelin təyin edilməsi üçün 45
günə kimi, və üstəgəl panelin işinin təşkili üçün 6 ay) – tərəflər razılığa
gəlmədiyi halda, panelin təşkil edilməsini tələb edə bilər [2, s. 233]. 
Əslində panel Mübahisələrin Həlli Şurası tövsiyələr verməyə yardımçı
olur. Panelin nəticələri yalnız konsensus yolu ilə rədd edilə bilər, buna
görə də Mübahisələrin Həlli Şurasının da qərarlarının demək olar ki,
dəyişdirilməsi mümkün deyil. Nəticələr mübahisə edən tərəflərə altı
ay ərzində təqdim edilir. Lakin bəzi təcili hallarda, o cümlədən xarab
olan mallar mübahisə obyekti olduqda, bu müddət 3 aya qədər azaldıla
bilər. Panel qərarlarından hər iki tərəf apelyasiya şikayəti verə bilər. 
ÜTT-nin qlobal ticarətin stabilliyinə töhfə verəcəyi əsas səlahiyyəti və
funksiyası ondan ibarətdir ki, o mübahisə tərəfləri olan ölkələrə (və ya
ölkələrdən birinə) dərhal panel qərarı əsasında ticarət sanksiyası qoy-
mur. O, həmin dövlətə mübahisə predmeti olan ticarət siyasəti və ya
ticarət fəaliyyətini ÜTT üzvləri tərəfindən razılaşdırılmış qaydalar və
proseduralara uyğunlaşdırmağa çağırır. 
Heç də bütün ÜTT üzvləri Mübahisələrin Həlli Şurasına şikayətlər
etmir və ya haqqında şikayət edilmir. 1995-ci ildən 2012-ci ilədək
ÜTT-nin 44 üzvü və ya ümumi üzvlüyün 1/3 hissəsi  heç bir
mübahisədə iştirak etməmişdir [3, s. 36]. 35 üzv dövlət isə
mübahisələrin həlli işlərində nə şikayətçi nə də cavabdeh qismində
deyil, sadəcə üçüncü tərəf kimi iştirak etmişdir. Belə üçüncü tərəf
qismində iştirak əksərən həmin dövlətin sözügedən mübahisənin
həllində milli maraqları olması ilə əlaqədar olmuşdur. Bəzi hallarda isə
onların iştirakı ÜTT Katibliyinin tövsiyəsinə görə olmuşdur – ÜTT
Katibliyi mübahisələrdə digər dövlətlərin üçüncü tərəf kimi iştirak
edərək prosesin gedişatı üzrə praktik təcrübəyə malik olmağı tövsiyə
edir. Məsələn, 2012-ci il ərzində Çin 92 işdə üçüncü tərəf kimi iştirak
etmiş və bu iştirakda məqsədi öz rəsmi təlimçilərini təlimləndirmək
olmuşdur. Nəticə olaraq 158 üzvdən təxminən yarısı heç bir halda
Mübahisələrin Həlli Anlaşması üzrə heç bir təcrübəyə malik deyil [4,
s. 302]. 
Ümumdünya Ticarət Təşkilatının mübahisələrin həlli tarixçəsi
Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi arasında translatlantik əlaqələrin
tarixçəsi ilə əlaqələndirilir. 2010-cu ildə qlobal ticarətin 35 %-i məhz
ABŞ – Aİ arasında olmuşdur [5, s. 22]. Buna görə də, təəccüblü deyil
ki, ABŞ – AB arasında olan ticarət mübahisələri ümumilikdə qlobal
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iqtisadiyyata təsirsiz ötüşmür və bu da Doha raundunda aydın
müşahidə olunurdu. Uruqvay Raundu və ÜTT Mübahisələrin Həlli
Anlaşması (DSU) nəticəsində aparılaq islahatlar GATT ilə müqayisədə
həqiqətən də, ÜTT-nin mübahisələrin həllində rolunu və effektivliyini
artırmış oldu [6, s. 45].  
Digər tərəfindən hesab edilir ki, ABŞ – AB arasında mübahisələr 1995-
ci ildən etibarən ÜTT-nin fəaliyyət əhatəsinin genişlənməsi (xüsusilə
əqli mülkiyyət və xidmətlərin ticarəti sahəsinə genişlənməsi) ilə
əlaqədar olmuşdur. Bəzi təhlilçilər hesab edir ki, ÜTT mübahisələrin
həlli sisteminin uğuru onun “ən çətin” işləri necə həll etməsindədir. Bu
baxımdan onlar hesab edir ki, ÜTT-yə təqdim olunan işlər daha sadə,
orta və yüksək çətinlikli işlər kimi təsnif edilir və aşağı dərəcəli işlər
illik ticarətdə 50 milyon dollar civarında təsirə malik olan, yüksək
dərəcəli işlər isə 150 milyon dollar civarında təsirə malik olan işlərdir.
ÜTT dövründə baş vermiş 32 ABŞ – AB mübahisəsindən 25-i məhz
yüksək dərəcəli işlər kateqoriyasına aid edilmişdir [7, s. 184].  
ÜTT-yə çıxarılan işlərin  əksəriyyəti QUAD (Kanada, Avropa İttifaqı,
Yaponiya və Birləşmiş Ştatlar) ölkələrinə aid olmuşdur [8, s. 86]. Bu
da daha çox aparıcı dövlətlərin “hayıf çıxmaq” (“tit-for-tat”)
yanaşmasından irəli gəlmişdir. Bu yanaşmada, A ölkəsi B ölkəsinə qarşı
şikayət qaldırırsa, təbii ki, B ölkəsi də uyğun olan ilk halda A ölkəsinə
qarşı şikayət qaldıracaq [9]. Buna görə də, QUAD ölkələri ÜTT-yə
çıxarılan mübahisələrin əksəriyyətinin təşəbbüskarı olmuşlar. Heç də
təəccüb doğurmur ki, Avropa İttifaqı tərəfindən ABŞ əleyhinə
qaldırılan şikayətlər 32, və eynilə ABŞ-ın da Aİ əleyhinə qaldırdığı
şikayətlər eyni sayda olmuşdur. 1995-ci ildən 2000-ci ilə qədər bu iki
tərəf demək olar ki, hər altı həftədən bir digəri haqqında şikayət
qaldırırdısa, 2007 – 2012-ci illərdə bu yalnız 2 ildən bir baş verən bir
hala çevrilmişdi. Digər tərəfdən isə bu iki güc tərəfləri bütün ÜTT
dövründə həll edilən işlərin 80-85 % iştirak etmişdir [10, s. 249]. 
Digər bir mühüm məqam artıq ÜTT-də aparıcı rolda olan transatlantik
mübahisələrin transpasifik (Sakit okean) miqyasa dəyişməsi cərəyanı
olmuşdur. 2004-cü ildə ABŞ Çinə qarşı ilk mübahisə şikayətini ÜTT-
yə təqdim etmişdir. Ona qədər ÜTT-də baxılan işlərin 17.2 %-ni
transatlantik – ABŞ – Avropa İttifaqı arasında olan mübahisələr təşkil
edirdi. 2004-cü ildən 2012-ci ilə kimi isə ÜTT mübahisələrinin payında
transpasifik – ABŞ – Çin mübahisələri artaraq 11.4 % təşkil etməyə
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başlamışdır. 
Bəzi ekspertlər hesab edir ki, Çin ÜTT-yə üzv olduqdan sonra, özünü
ABŞ-la eyniləşdirmək üçün, eynilə ABŞ taktikasını götürmüş oldu.
ÜTT mübahisələrin həlli mexanizmindən effektiv faydalanan Çin son
onillikdə ÜTT-yə altısı Birləşmiş Ştatlar əleyhinə olmaqla, səkkiz
şikayət təqdim etmişdir. ABŞ isə Çinə qarşı 12 iş qaldırmışdır. Habelə,
bu şikayətlər də Çin və Birləşmiş Ştatlar arasında son illərdə baş verən
faktiki ticarət münaqişələrinin yalnız sənəd üstündəki təsvirini əks et-
dirir. ABŞ tərəfindən 2011-ci ildə “valyuta manipulyasiyası” haqqında
bilin qəbul edilməsi Çin tərəfindən hücum taktikası kimi qəbul
edilmişdir. Və bu məsələdə ÜTT-nin rolundan istifadə edə bilməyən
Çin, artıq ÜTT xaricində “məsələlərin həllinə” başlanmışdır [11, s. 1]. 
Digər tərəfdən hesab edilir ki, ABŞ-ın ÜTT-yə edilən şikayətlərdə lider
olması, onun yüksək işsizlik həddi və qlobal maliyyə böhranına qarşı
mübarizə aparması ilə əlaqədar olmuşdur. 
ABŞ tərəfindən Sakit okean ölkələrinə qarşı qaldırılan mübahisələr
adətən ABŞ hökumətinin qanunvericilik təqvimi ilə uzlaşdırılır. 2009-
cu ildə Obama administrasiyası Çin məhsullarına əlavə tarif qoydu.
Buna cavab olaraq Çin ABŞ istehsalı olan avtomobil hissələri və
toyuqlarının ixracında anti-dempinq və hökumət subsidiyalarını
araşdırmağa başladı. Bunun ardınca ABŞ yuanın dəyəri ilə süni ma-
nipulyasiya etdiyi üçün ona qarşı ticarət sanksiyası tətbiq etdi və ÜTT-
dən Çinin ABŞ məhsulları ixracatçılarını cəzalandırmaq qərarını
araşdırmağı tələb etdi. Çin isə öz növbəsində 90 % ticarət tərəfdaşı ilə
tarazlaşdırılmış ticarət siyasəti apardığını bildirmiş, ABŞ ilə isə ticarət
defisitini ABŞ ticarət siyasətinə və onun Çindən texnologiyaların
ixracına qoyulan məhdudiyyətindən irəli gəldiyini bildirmişdir. 
Çin ÜTT-dən ticarət mübahisələrinin həll edilməsi yollarını
təkmilləşdirməyi gözləyir. 2010-cu ilin Oktyabr ayında ÜTT paneli
ABŞ hökumətini Çin məhsullarına qoyulan “ikiqat” anti-dempinq
rüsumlarına yenidən baxmağı və ÜTT üzv dövlətləri öhdəliklərinə
uyğunlaşdırmağa çağırmışdır [11]. 
Buradan belə bir nəticəyə gəlirik ki, transatlantik iqtisadi əlaqələr daha
çox inteqrasiya edilmiş transatlantik bazar məkanını inkişaf etdirir.
Eyni zamanda ABŞ və Avropa İttifaqı arasında ticarət gərginlikləri də
mövcud olmaqda davam edir. Dünya iqtisadiyyatının inkişafı ilə
əlaqədar və əməkdaşlıq genişlənməsi nəticəsində ÜTT mübahisələrinin
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həlli sistemində transatlantik mübahisələr  ilə yanaşı, transpasifik
mübahisələr də artmağa başladı. Bu da Çinin qlobal iqtisadiyyatda
artan rolu ilə əlaqədar olmuşdur. 
GATT mübahisələr sistemi ilə bünövrəsi qoyulan və Uruqvay raundu
nəticəsində daha da təkmilləşdirilən ÜTT mübahisələrin həlli sistemi-
nin dünya dövlətləri arasında ticarət münaqişələrinin məh kə mə dən kə -
nar həlli üçün əlverişli danışıqlar mühiti olmaqla yanaşı, bəzən aparıcı
güc dövlətlərinin siyasi iradəsi nəticəsində sistemin effektivliyi şübhə
altına alınır. 
Lakin son illərdə, ticarət mübahisələri yarandıqda, onu münaqişə
şəklində həll etməkdənsə, danışıqlar yolu ilə həll edilməsi üçün ÜTT-
yə çıxarılması da üzv dövlətlərin artıq daha sabit iqtisadi mühit yarat-
maq niyyətindən irəli gəldiyini təxmin etmək olar. 
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Модель целостной социально-профессиональной
компетентности  менеджера по туризму

the model of holistic socio-professional competence in tourism
management

abstract: The article deals with an idealized model of socio-profes-
sional competence in tourism management. So, holistic socio-profes-
sional competence in tourism management was generally explored. It
was also indicated that the socio-professional competence as an integral
personal quality of a person based on a)a certain level of development
of its intellectual, mental activities such as analysis, synthesis, com-
parison, classification, generalization, etc.; b) on general biological
property of timing and probabilistic forecasting reality; c) on the defi-
nition of objectives and goals as a way of correlating results with its
implementation

Key words:  competence, professional activity, responsibility, organ-
izing, socio-professional competence. 

В общем виде целостная социально-профессиональная компетент-
ность может быть представлена в виде идеализированной модели.
Определенным подспорьем для такого представления, с одной сто-
роны, является высказанная Дж. Равеном мысль об уравновесит
проблем, решению которых должны соответствовать определен-
ные компетентности; с другой – то, что обозначаемые им терми-
ном «компетентность» явления, представляют собой множества и
подмножества.
В предлагаемой модели — три уровня (см. верхнюю часть рис. 1).
Прежде всего, отметим, что социально-профессиональная компе-
тентность как целостное личностное качество человека основы-
вается на определенном уровне развития его интеллектуальных
и, прежде всего, мыслительных действий, таких как анализ, син-
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тез, сравнение, систематизация, обобщение и др.; на общебиоло-
гическом свойстве опережения и вероятностного прогнозирования
действительности; на целеполагании и соотнесении цели как об-
раза результата с ее реализацией. Будем рассматривать эти про-
цессы (умственные действия) как исходную, базовую,
облигаторную предпосылку формирования социально-профессио-
нальной компетентности. Это первый уровень всей модели.
Второй, не менее важной облигаторной составляющей, также яв-
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Рис 1. Содержание и структура социально-профессиональной
компетентности будущего менеджера



ляющейся исходной, базовой для формирования социально-про-
фессиональной компетентности, является совокупность необхо-
димых для реализации профессиональной деятельности
личностных свойств человека, таких как целеустремленность, ор-
ганизованность (внутренняя упорядоченность) и ответственность.
Здесь необходимо отметить, что ответственность в настоящее
время рассматривается как неотъемлемая часть человеческого до-
стоинства (Self-esteem) в Калифорнийской психологической
школе. На этой основе интеллектуального и личностного разви-
тия, начиная с семьи, дошкольных учреждений, школы, а затем
профессиональных учебных заведений среднего и высшего обра-
зования формируются социальные и профессиональные компе-
тентности. Они составляют единое целое — личностное качество
человека как специалиста. Соответственно можно говорить о це-
лостной компетентности и парциальных компетентностях, входя-
щих в нее с «пояснительными определениями». Ранее мною было
предложено структурирование по трем основаниям номенклатуры
таких частных, парциальных социальных компетентностей, кото-
рые и являются составной частью всей целостной социально-про-
фессиональной компетентности [3, с.13-14].
В целом идеализированная модель целостной социально-профес-
сиональной компетентности представлен четырьмя разнопоряд-
ковыми блоками.
1. базовый — интеллектуально обеспечивающий (основные мыс-
лительные операции на уровне нормы развития. В соответствии
с этим блоком выпускник образовательного учреждения (вуза)
должен характеризоваться как минимум нормой развития таких
мыслительных действий (умственных операций), как:
- анализ, синтез;
- сопоставление, сравнение;
- систематизация;
- принятие решения;
- прогнозирование;
- соотнесение результата действия с выдвигаемой целью.
2. личностный, в рамках которого человеку должны быть при-
сущи такие свойства (или они должны характеризовать его), как:
- ответственность;
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- организованность;
- целеустремленность.
3. социальный — социально обеспечивающий жизнедеятельность
человека и адекватность его взаимодействия с другими людьми,
группой, коллективом. В соответствии с этим блоком выпускник
должен быть способным:
-  организовывать свою жизнь в соответствии с социально значи-

мым представлением о здоровом образе жизни;
-  руководствоваться в общежитии правами и обязанностями граж-

данина;
- руководствоваться в своем поведении ценностями: бытия

(жизни), культуры, социального взаимодействия;
-  выстраивать и реализовать перспективные линии саморазвития

(самосовершенствования);
-  интегрировать знания в процессе приобретения и использовать

их в процессе решения социально-профессиональных задач;
-  сотрудничать, руководить людьми и подчиняться;
-  общаться в устной и письменной форме на родном и иностран-

ном языках;
-  находить решения в нестандартных ситуациях;
-  находить творческие решения социальных и профессиональных

задач;
-  принимать, сохранять, обрабатывать, распространять и преобра-

зовывать информацию (библиотечные каталоги, информацион-
ные системы, Интернет, электронная почта и др.)

4.     Профессиональный — обеспечивающий адекватность выпол-
нения профессиональной деятельности. Выпускник должен уметь
решать профессиональные задачи по специальности, предназначе-
нию. Эти задачи, согласно, например, С. В. Коршунову, могут
быть инвариантными в области деятельности и специальными
(производственно-технические, расчетно-проектные, эксперимен-
тально-исследовательские, эксплуатационные).
Предлагаемая идеализированная модель социально-профессио-
нальной компетентности, соотносясь по номенклатуре входящих
в подмножества видов компетентностей со многими из разрабо-
танных в Tuning Project, принципиально отличается следующим:
- в предлагаемой нами модели выделены не рядоположенные
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группы компетентностей, а соподчиненные: базовые, предпосы-
лочные (интеллектуальные способности, личностные свойства)
и ядерные (социальные и профессиональные) компетентности;

- социальные и профессиональные компетентности перекры-
ваются, что находит отражение в названии таких социальных
компетентностей, как, например, «отношение человека к дея-
тельности»;

-  данное модельное представление показывает, какие уровни це-
лостной социально-профессиональной компетентности должны
развиваться на основе психологических законов психического
и личностного развития человека, а какие - формироваться на
основе психологических закономерностей освоения деятельно-
сти (в том числе профессиональной) и становления ее субъекта
- самого студента;

-  в представленной модели разграничиваются понятия «интеллек-
туальные способности», «личностные свойства» и «социально-
профессиональные личностные качества», где качество есть
формируемая характеристика меры соответствия проявления ка-
кого-то явления, процесса заданному или задаваемому эталону. 

Представленная идеализированная модель целостной социально-
профессиональной компетентности может, во-первых, рациона-
лизировать и упорядочить множества и подмножества
фор мируемых ядерных социальных и профессиональных компе-
тентностей, разграничив задачи - что надо развивать (доразвивать)
специальными заданиями, а что надо формировать в качестве
практического результата образования. Можно сказать, что соци-
ально-профессиональная компетентность:
-  это совокупная интегральная личностная характеристика чело-

века, получившего квалификацию и характеризующегося про-
фессионализмом;

-  это совокупное, формируемое на базе интеллектуальных (в част-
ности, мыслительных) способностей и личностных свойств лич-
ностное качество человека, позволяющее определить его как
компетентного в своей области;

-  модельное представление включает несколько блоков: два базо-
вых – блок интеллектуальных, мыслительных действий (как ха-
рактеризующих человека способностей) и блок личностных
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свойств (как развиваемых в процессе обучения бытийных харак-
теристик человека). Эти два блока служат базой, предпосылкой
формирования социально-профессиональной компетентности и
должны быть сформированы до профессионального обучения,
в котором они только развиваются. И третий блок модели пред-
ставляет собой взаимоперекрывающиеся, взаимосвязанные мно-
жества социальных и профессиональных компетентностей, где
профессиональные последовательно формируются в соответ-
ствии с государственными образовательными стандартами, а со-
циальные - с учетом специфики профессиональной деятель -
ности, к которой готовится специалист [4, с. 213-217].

Представленное выше содержание общей культуры человека,
включающей внутреннюю культуру и образованность, как освоен-
ность знаний, и социально-профессиональной компетентности
позволяет дать их сопоставительное определение. Общая культура
человека - это способ его социальной жизнедеятельности, соци-
ального бытия, выявляющий всю совокупность присвоенных им
знаний, ценностей, традиций в процессе и результате их распред-
мечивания и последующего опредмечивания и проявляющийся во
всех формах его поведения. Социально-профессиональная компе-
тентность-это сформированное на основе общей культуры чело-
века его качество, обеспечивающее возможность решения
социально-профессиональных задач, адекватно возникающим
штатным и нештатным ситуациям в социальном взаимодействии
и профессиональной деятельности. При этом каждая входящая в
единую социально-профессиональную компетентность порциаль-
ная социальная компетентность проявляет весь потенциал общей
культуры человека. Другими словами, если общая культура чело-
века-это социально-детерминированный способ его жизнедея-
тельности, то социально-профессиональная компетентность есть
проекция этого способа на определенную сферу, область деятель-
ности [4, 5, с.117-124].
Рисунок включает оба рассматриваемых явления-общую культуру
(нижняя часть рис. 4) и единую социально-профессиональную
компетентность (верхняя часть рис. 4) — в их взаимодействии и
сосуществовании. Преимущество схематического представления
этого взаимодействия заключается в том, что оно показывает:
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-  внутреннюю нерасторжимую связь общей культуры человека
(как единства внутренней культуры и образованности) и форми-
руемых социально-профессиональных компетентностей;

-  надстроечную природу формируемых компетентностей по от-
ношению к общей культуре человека;

-  хронологический, генетический приоритет формируемой общей
культуры в семье и школе по отношению к созданию единой со-
циально-профессиональной компетентности в вузе, да и в дру-
гих учреждениях профессионального образования.

И более того — она показывает, что общая культура должна оста-
ваться в качестве объекта упрочнения, развития, совершенствова-
ния наряду с задачей собственно формирования социально-
профессиональной компетентности на всем протяжении образо-
вания и самообразования человека, что созвучно общепринятому
афоризму, что в образовании сначала воспитывается человек, а
затем на этой основе – специалист.
Заключая рассмотрение нерасторжимости связи общей культуры
человека и его социально-профессиональной компетентности,
И.А. Зимняя приводит «живые метафоры» определения самой
культуры в терминах В.П.Зинченко:
-  «Культура первична, непреходяща, вечна...;
-  непосредственна, искренна и скромна...;
-  бесстрашна и неподкупна...;
-  совестлива...;
-  непрактична, избыточно щедра...;
-  ненавязчива, самолюбива и иронична...» [2, с.114-127].
Если, по В.П. Зинченко, «сила культуры в ее преемственности, в
непрерывности ее внутреннего существования и развития, в ее по-
рождающих и творческих возможностях...», то совершенно по-
нятно, что обеспечить такую преемственность культуры в
обществе в значительной мере должно именно образование и осо-
бенно — высшее профессиональное образование, первостепенные
задачи которого (формирование социально-профессиональной
компетентности) не должны исключать и постоянного развития и
упрочнения общей культуры обучающегося.
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Образы Венеции

the images of Venice

abstract: The artistic expression of Venice in the context of cultural
text constitutes the universal topic of world culture. Its central motives
are associated with unique geopolitical and socio-cultural aspects and
are depicted with following images: the reactions connected with water
– reflection, mirror; architectural area; mortal, death motives and its
representatives – sorrow, gondolas; the symbols of transition from this
world to another – bridges; the change, fancy-game; and finally, the
description of woman. The theme of Venice in the artistic culture of
Azerbaijan appeared with in the Italian cultural text and its main de-
velopment phases were formed in the context of Azerbaijan-Italian re-
lationship. Therefore, there are specific features in the artistic
interpretation of the topic. Thus, the theme of Venice is broadly applied
in the fileds of our culture, such as  literature, architecture, and espe-
cially in the painting; and it has become urgent in modern period. The
analyses of this interest, their cltural aspects and artifacts are researched
in the presented article. 

Key words: the theme of Venice, artistic interpretation, Azerbaijan-
Italian relationship.

…Я знаю как решить проблему венеции: дайте ей утонуть
у.Моррис

Первое десятилетие XXI века выявило мощный научный потен-
циал в области  иманологии – науки, объектом изучения которой
выступает город, как экспликация культурных и материальных ар-
тефактов человеческого общества. Активный интерес к изучению
социокультурной специфики города в истории человечества ха-
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рактерен для всех этапов развития мирового сознания. В XIX
веке в западной культуре этот феномен становится предметом ис-
следования истории, философии, семиотики, социологии и об-
основан в трудах Р.Барта, К.Леви-Стросса, Г.Зиммеля, Я.Шимова,
Д.Кларка, К.Линча. Именно этими авторами и были введены
такие репрезенты города как «семиотика пространства» (Р.Барт),
«образ города» (К.Линч), «семантика пространства архитектуры»
(Ч.Дженкс).
Интерес к изучению города в информативном обществе обуслов-
лен, прежде всего, интенсивным развитием урбанистики в целом.
Первоначально город ассоциируется с «физическим образом ар-
хитектурного пространства, со временем восприятие города
усложняется в связи с обращением к символике топоса, привлекая
тем самым интерес представителей гуманитарного направления»
[1, c. 14]. Ко второй половине XX века в культурологических ис-
следованиях утверждается обобщенное понимание «городского
текста» как «комплекса образов, мотивов, сюжетов, который во-
площает авторскую модель городского бытия как специфического
феномена культуры» [2, c. 123]. При этом большинство исследо-
ваний, ориентированных на геоурбанистику, представляют собой
не только общетеоретические изыскания междисциплинарного ха-
рактера [3, c. 94], но и имеют также узколокальную направлен-
ность на конкретные города: Венеция, Флоренция (Г.Зиммель),
Стамбул (А.Шарифов), Прага (Я.Шимов).
Формирование соответствующих направлений в отечественной
гуманитарной науке носит достаточно ограниченный рамками от-
дельных дисциплин характер. Несмотря на масштабные хресто-
матийные историко-культурологические исследования азербай -
джанских городов , таких как, Баку ( Ашурбекова С.), Нахчыван
(Буньятов З.), Шуша (Каджар Ч.),  выявление сигнатурных опре-
деляющих зарубежных городов – тема достаточно экзольтирован-
ная. Популярными остаются издания эпистолярного характера,
публицистические очерки, передающие поверхностную оценку
семантике городской среды. Сложился и традиционный геокуль-
турный ареал исследуемых городов, который позволяет говорить
об идеологической составляющей. Однако, семантика и семиотика
феномена города, тем более, иногородней среды не являлась в оте-
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чественной науке отдельной темой исследования. Адекватно в от-
меченном направлении читаются образы городов, этнически и ре-
гионально связанных с Азербайджаном, репрезентами которых
становятся и архитектурные объекты, и топос, и коммуникации.
Так, в отечественной литературе, музыке сложились определен-
ные стереотипы, связанные с образом Тебриза – тоска, ассоциа-
тивные разорванные нити, мост - надежда, река – разлучница;
Стамбула “ …в Стамбуле совсем другой запах табака, и крепкость
кальяна другая [4, c. 54].
Формирование итальянского, как собственно и первого западноев-
ропейского интерпретационного кода в рамках историко-культу-
рологического исследования рассмотрено в ряде работ по истории,
искусствоведению.  Интерес к итальянскому репрезентативному
тексту обусловлен рядом причин. История культурных взаимодей-
ствий между Азербайджаном и Италией уходит в глубокую анти-
чность, куда активно включается и этрусская компонента.
Наиболее интенсивный характер коммуникации приобрели в
Средние века, когда азербайджанские города Аккоюнлу и Сефе-
виды стали основной составляющей антиосманской коалиции.
При их дворе постоянно фигурируют послы Венеции, Генуи, Неа-
политанского Королевства, и присутсвием своим последние зада-
вали основные приоритеты в формировании образов
представляемого региона.
Место «венецианы» в иерархии культурных текстов об Италии
слагалось в азербайджанской культуре неоднозначно. С одной сто-
роны, оно первоначально представляло собой часть общеиталь-
янской, да и вообще, общеевропейской системы. Преимущество
венецианцев определялось их финансовыми возможностями ор-
ганизовывать удачные и грамотно составленные дипломатические
миссии. Венецианцев, их  изворотливость в торговле, способности
умело вести договора, определять приоритеты воспринимали в
средневековом азербайджанском обществе, прежде всего,  как ве-
ликолепных дельцов. Не следует забывать, что  азербайджанский
Ренессанс в XV-XVIв.в. переживал кульминационный период, а
Венеция в свою очередь стала родиной Позднего Возрождения.
Постепенно у принимающей стороны вырабатывались рефлексив-
ные образы – символы, связанные не только с посреднической
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миссией венецианцев, но и со всем, что было связано с семантикой
Запада. Несколько изменилось восприятие в Новое Время, когда
сигнатура Италии, как идеала культуры, начала восприниматься
через призму русского, а затем советизированного видения. В
XIX-XXв.в. в азербайджанском общественном мнении утвержда-
ется роматически-пафосный идеал «лучезарной Италии», боль-
шей частью, формирующийся под влиянием русской культуры,
для которой Италия в течении столетий была источником творче-
ского вдохновения.
В перечисленных аспектах крайне сложно абстрагировать в азер-
байджанской культуре венецианский текст от общеитальянского.
Однако, феномен «венецианского мифа» [5, c. 154] устоялся в оте-
чественной культуре, своеобразно отразившись в специфических
ее отраслях и послужив, таким образом, главным ориентиром в
имитации ее образа в музыкально-сценическом искусстве, архи-
тектуре, живописи, литературе. Следует коснуться, также, собст-
венно термина «венециана», введенного в научный обиход
российскими исследователямидля дифинирования венецианского
культурного текста и обозначающего круг произведений, в кото-
рых представлена система образов, тем, сюжетов и мотивов так
или иначе связанных с Венецией. В отличие от западной, в том
числе и американской культуры, в отношении художественных и
теоретико-методологических ориентиров высок удельный вес
изобразительных искусств, в первую очередь, архитектуры и жи-
вописи.
Относительно русской и западноевропейской литературы, и осо-
бенно, поэзии, венецианский текст в национальной прозе и поэзии
долгое время практически не выявлял яркую картину деятельно-
сти. На современном этапе азербайджанская литературная Вене-
ция обретает традиционный «глобализированный» статус,
характерный для мировой беллетристики XX века: «…там, где
художник улавливает зыбкий перелив света и тени, а поэт чув-
ствует печаль заката, романист и драматург видят адюльер, про-
извол и насилие, измены и предательство, ревность и различные
формы извращений» [6, c. 14]. Показательны в этом отношении
образы Венеции в романах великолепного мастера «шпионского»
детектива Чингиза Абдуллаева, для которого обращение к интер-
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претациям Венеции в произведениях последних лет приобрело
традиционный характер: «…каждый раз его охватывало какое-
то грустное чувство уходящего мира. словно погружающийся в
воду город уносил с собой величие той эпохи, когда корабли соеди-
няли миры, открывали новые земли, давая возможность челове-
честву обрести веру в себя…Дронго ходил по улочкам и площадям,
переходя с моста на мост, пытаясь постичь непостижимую
тайну этого города, и не находил ее. он не чувствовал равновесия
в этом городе. все было зыбко, ненадежно, непрочно. Может,
поэтому меланхолия и грусть были его спутниками в венеции.
Даже венецианские карнавалы, обычно проводившиеся в конце
зимы, не могли развеять этого непонятного чувства. в венеции
он чувствовал свои годы, словно отражавшиеся в черных водах
каналов…в венеции все было иначе» [7, c. 7] Автор достаточно
ярко раскрывает в предлагаемом отрывке сигнатуру города на
воде, обыгрывая универсальные мотивы, связанные с Венецией:
воды, смерти, обреченности, специфичности, тоски, грусти, жен-
щины, маскарада и изменчивости, кинетических переходов. При
этом Ч.Абдуллаев не избежал глубоко личной, авторской дихото-
мии « свой-чужой», сопричастности-инакости города,  характер-
ного почти для всех литературных воплощений Венеции:
«кaждый рaз, приезжая в венецию, Дронго испытывал необъяс-
нимое чувство печaли. словно уходящий в воду город нaпоминaл о
бренности всего сущего, о неизбежности энтропии, поглощaю-
щей все живо... выросший у моря, Дронго не боялся мaссы воды,
инертной по своей природе, но город, построенный нa воде, вы-
зывaл у него сложные aссоциaции» [8, c. 16] .
Особняком в исследуемой теме развивается вопрос архитектур-
ного интереса к Венеции. Причиной тому служит уникальный
синтез западных и восточных конструктивных и декоративных ре-
шений венецианской готической и возрожденческой архитектуры,
ставшей фаворитом в эпоху Бакинской эклектики конца XIX-
нач.XXв.в. Самым показательным памятником этого архитектур-
ного феномена является дворец «Исмаилие» - великолепное па-
лаццо, гармоничное, хорошо прорисованное творение И.Плошко,
созданное по заказу нефтепромышленника и мецената М.Нагиева
в память о погибшем сыне. Командированный в Венецию, Плошко
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вдохновился дворцом XV века Санта София (Кадoро – Золотой
Дом) на Гранд Канале. Интересен тот факт, что знаменитое па-
лаццо, выступившее в качестве прототипа «Исмаилийе» и авто-
рами которого были отец и сын Бона, оказалось косвенно
связанным с Азербайджаном. Ка дОро принадлежал знаменитым
венецианским семьям, сначала Зено, а затем Контарини, богатей-
шим купцам и дипломатам, представляющим миссии Республики
на Востоке, и сыгравшими важную роль в создании антиосман-
ской коалиции, непосредственными звеньями которой стали госу-
дарства Аккоюнлу и Сефевидов.
Архитектурное пространство Венеции, ее «инакость», водная ипо-
стась не оказались чужды и Советскому периоду. Ее наилучшей
репрезентацией стала «Малая Венеция» на бакинском приморском
бульваре, которая уже не один десяток лет радует горожан и укра-
шает их досуг. «Итальянская красавица» появилась в столице
Азербайджана в 1960 году благодаря стараниям тогдашнего главы
города Алиша Лемберанского, известного своими почетными за-
слугами по облагараживанию Баку. В 50-х г.г. Лемберанскому до-
велось посетить Венецию, он был восхищен городом на воде,
сочетающему в своей культуре Восток и Запад. Из поездки он вер-
нулся полным решимости воплотить смелый проект по созданию
«Малой Венеции» в Баку. Место было определено сразу – бульвар,
однако рассмотрение проекта заняло некоторое время. Построить
в советское время городок европейского образца в Баку было
весьма не просто. Но, строительство началось, и вскоре бакинский
бульвар стал первым и единственным в бывшем Советском Союзе
парком с такой замечательной водной достопримечательностью.
Хотя, официальной версии не было, жители сразу же окрестили
систему каналов и островов Венецией. «Единый ритм сооруже-
нию задавал…средовой дизайн детского городка» [9, 27], разра-
ботанный в последующие десятилетия Омаром Омаровым. После
распада Советского Союза «Бакинская Венеция» несколько лет
функционировала в старом обличье, однако со временем она на-
чала становится небезопасной: каналы были засорены, постройки
нуждались в капитальной реконструкции, постепенно уникальный
уголок начал терять свою романтическую ауру. 
Новый импульс получила Бакинская Венеция весной 2011года. Во
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время ознакомления с работами по строительству Государствен-
ного Музея Ковра и Народно-прикладного искусства, Президент
Ильхам Алиев дал поручение о реконструкции «Малой Венеции».
Открытие новой Венеции после капитальной реконструкции со-
стоялось 28 мая 2012 г., в День Республики. Во время работ по ка-
питальной реконструкции была сохранена общая структура
предыдущей композиции. «…каналы были расширены, завезены
новые лодки – гондолы, построены дополнительно мосты и два
ресторана. Общая протяженность каналов составила 1350 м., глу-
бина -1,3 м., а для заполнения требуется 7 тысяч кубометров воды»

[9, c. 2].
История мировой практики относительно семантики Венеции по-
казывает, что из всех видов искусства живопись сыграла важную
роль в формировании репрезентативного облика города. Собст-
венно, успех ведуты как жанра обязан Венеции, и прежде всего,
предприимчивому Каналетто, работы которого разлетались по
всему свету в багаже путешественников. Картины с видами Вене-
ции вполне могут классицифироваться в отдельный жанр, по-
скольку они универсальны для любого сюжета. Художественный
образ Венеции – наиболее распространенный мотив для азербай-
джанских мастеров кисти в контексте итальянской тематики. В
азербайджанской живописи изобразительный интерес к Венеции
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характерен для последних двух столетий. Следует отметить и тот
факт, что художественные связи Азербайджана и Италии в обла-
сти живописи имеют историческую практику. Важными звеньями
ее являются «Портрет Шаха Исмаила Сефеви» работы Беллини,
образы Томурис, к которым обращались видные представители
Возрождения Кривелли, Кастаньо, Аллегрини, и конечно же,
значительную работу Габриэле Кальяри в Зале четырех дверей
Дворца Дожей в Венеции « Дож Марино Гримари принимает по-
сольство персидского Шаха Аббаса I» (1603). 
Авторские представления города на воде формировались в твор-
честве отечественных художников неоднозначно. Большую часть
ХХ века образы Венеции диктовал официальный соцреализм.
Каждый из выездных художников советского Азербайджана,
попав в Италию, мечтал зафиксировать «свою» Венецию. Цент-
ральными средствами передачи образа Венеции в отечественной
живописи стали бинарное описание воды и смежных с ней луны
и зеркала -  мотивов отражения; архитектурных мотивов; мор-
тальных мотивов, связанных с угасанием, печалью, репрезентом
которых обычно выступают медленно плавающие гондолы;  темы
перехода, дуальности в семантике мостов; карнавально – маска-
радные сюжеты; фемининный аспект, когда образ Венеции непо-
средственно связывается с образом женщины.
Одним из первых мастеров, обратившихся к образу Венеции яв-
ляется Микаил Абдуллаев. Первая поездка художника в Италию
состоялась осенью 1956 года в рамках участия советских худож-
ников на XXVII Венецианском Биеннале. Художником было вы-
полнено большое число зарисовок в разных техниках, вошедших
впоследствии в его книгу «Итальянские воспоминания» (1956).
Венеция, Рим, Флоренция и Милан, путешествие по которым со-
вершалось на поезде, произвело на Абдуллаева сильное впечатле-
ние.
Классический образ города передает корифей отечественной ис-
кусствоведческой науки Мурсал Наджафов. В его итальянской
серии особо выделяется изящно выполненная тушью «Венеция.
Мост перед отелем «Атенео»(1963). В лучших традициях венеци-
анской тематики передает Наджафов нежные блики воды, силуэты
людей и мостов. В этой работе автор аккумулирует основным мо-
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тивно-образным репертуаром венецианского художественного
текста, апробированного в мировом искусстве и воспринятого в
течении ХХ в. отечественными мастерами. Венеция Наджафова
выступает во всей своей ипостаси «инакого» города. Мотив воды,
мостов, обрамленных многочисленными палаццо воссоздают ка-
мерную атмосферу, игра бликов и теней дополняют трагический

образ города на воде. 
М. Наджафов. Венеция. Отель “Атенео», 1963

Своеобразно трактует Венецию Таир Салахов, воссоздающий ее
образ в периодических итальянских сериях. Большей частью они
составили серию 1979-1980г.г. Особо отличима работа «Гранд
канал. Венеция». Салахов практически отказывается от характер-
ной замкнутости пространственного решения среды в пользу от-
крытой, большой панорамы. Собор св. Марка, детально
переданный, доминирует над всей композицией. Изобилию его
членений вторит решение водной среды, подчеркнутая динамика
которой получает совершенно новую интерпретацию в прочтении
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художником  венецианского художественного текста. Гондолы и
гондольеры Салахова – это не просто носители давней традиции,
тяжелые и медлительные представители одной из самых роман-
тических профессий на свете, строгая сигнатура которых стили-
стически переосмыслена  мастером. Просмоленные черные
силуэты асимметрических гондол, быстро переданные фигуры
гондольеров в матросских тельняжках и широкополых соломен-
ных шляпах воссоздают невероятно реальную атмосферу  будней
уникального города.
Характерно решена картина Абдулхалыга «Венеция. Отель «Аль-
берго» из коллекции Национального Музея Искусств Азербай-
джана. Индивидуальная химия красок, с использованием макового
масла в качестве связующего, послойная работа штихелем, не-
сколько небрежно наложенные мазки придают особую меловатую
плотность  плоскости картины Абдулхалыга, которую усиливало
контрастное колористическое решение фасадов палаццо вдоль ка-
нала.
Распад советской системы в самом начале 1990-х гг. и обретение
Азербайджаном независимости задали совершенно новый стимул
этого периода: зарубежная тематика, и итальянская в частности,
рассматривается в сугубо личностном восприятии того или иного
мастера. Если в первые годы Республики творческие поездки были
редки, то со второй половины 90-х гг. они учащаются, чему спо-
собствовало и установление и укрепление дипломатических от-
ношений между двумя странами. За последние два десятилетия
наряду с именитыми корифеями национальной живописи, образ
Италии воплотили и молодые художники, получившие возмож-
ность влиться в мировое художественное сообщество. Значитель-
ным событием в этом отношении стала выставка «Италия глазами
азербайджанских художников», прошедшая в Баку в декабре
2005г., суммировавшая основные работы, посвященные итальян-
ской тематике за первое десятилетие с момента обретения Неза-
висимости. Больший акцент, таким образом, в организации
выставки был сделан на произведения художников среднего и мо-
лодого поколения. Обзор данной выставки показывает, что к се-
редине 2000-х гг. жанровая тематика больших изменений не
перетерпела. Предпочтительными в отображении Италии продол-
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жают к тому времени оставаться многовариантные виды Венеции,
каналов, палаццо, мостов, гондол. В работах Аиды Мамедовой
(«Мост любви»), Раиды Мустафаевой, Эльчина Оруджева, Нар-
мины Велиевой, Ханлара Асадуллаева, Агшина Кязимова, Тать-
яны Алиевой, Назима Шамхорова, Сафийи Бабаевой, Джавида
Мамедова, Назима Раджаба, Салхаба Мамедова, Надежды Ибра-
гимовой  традиционный облик Венеции не приобретает новых ра-
курсов, весьма узнаваемыми остаются пейзажи. Несколько
отличимыми на выставочном фоне стала картина Сабины Гусей-
новой «Тени Венеции», Анастасии Исрафиловой «Карнавал», На-
зрин Раджаб «Венеция» и одноименная экспрессивная работа
Вероники Шамсиевой.
Касаясь венецианской темы, следует особо отметить участие
Азербайджана в Венецианских Биеннале Современного искус-
ства. Хотя, частичный опыт участия в этом масштабном проекте
у азербайджанских деятелей культуры был в советский период,
Венецианские Биенналле  нового столетия внесли в развитие темы
традиции, требующие дальнейших исследований.
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Бальнеологические ресурсы Азербайджана и
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Balneological resources of azerbaijan and the possibilities of
their use

abstract: The holiday season of the whole  year in Azerbaijan, avail-
ability of resort and recreational resources create opportunities for the
full development of medical and health tourism. Deposits of mineral
and thermal waters with scenic, natural relief and favorable climatic
conditions create conditions for development of spa facilities. Mineral
and thermal waters are of exceptional value for the treatment and pre-
vention of many diseases.
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Еще с древних времён в Азербайджане с лечебной-профилакти-
ческой целью широко использовали такие целебные природные
факторы, как минеральные воды, лечебные и вулканические грязи,
различные виды лечебной нефти. Азербайджан был прославлен
экспортом лечебной нефти, как редкого лекарства, на протяжении
веков посредством Великого Шелкового Пути. С XIX века в раз-
личных уголках Азербайджана приступили к научным исследова-
ниям природных лечебных ресурсов. В результате проведенных
исследований Азербайджан стали называть курортным краем [4,
с. 26].
В Азербайджане курортом считается территория, обладающая це-
лебными ресурсами и необходимыми условиями для использова-
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ния этих ресурсов с целью восстановления, лечения и профилак-
тики заболеваний. Азербайджан богат курортами. На территориях
курортов создаются санатории, дома отдыха, пансионаты, баль-
неологические и грязевые лечебные центры, курортные поликли-
ники, восстановительные центры, зоны санитарной защиты, т.е.
предприятия, обеспечивающие отдых и лечение [1, с. 23].
По виду природного лечебного фактора в Азербайджане суще-
ствуют следующие виды курортов: бальнеологический, климати-
ческий, лечебно-грязевые курорты и курорт лечебной нефти
Нафталан. Бальнеологические курорты – это курорты, где преиму-
щественно используются природные минеральные воды. Во всём
мире по лечебным свойствам минеральных вод принято восемь
групп, из них на территории Азербайджана можно встретить каж-
дую группу. К климатическим курортам относятся курорты, обла-
дающие целебным, оздоровительным климатом. Характерными
факторами климатических курортов являются морская вода, сол-
нечные ванны, горячие песочные ванны, горный климат и др [3,
с. 98]. С точки зрения профилактики многих болезней они счи-
таются весьма значительными. На лечебно-грязевых курортах
проводятся лечения с использованием грязи. На грязевых курор-
тах Азербайджана используются в основном иловые (грязи озёр
Масазыр и Зых) и вулканические грязи. Курорт Нафталан славится
нафталановой нефтью, обладающей уникальными и особенными
целебными свойствами. 
В Азербайджане круглый год курортный сезон. Несмотря на то,
что территория республики небольшая, страна богата курортно-
рекреационными ресурсами, к которым относятсятся такие фак-
торы, как благоприятный климат, большое количество
минеральных источников, залежи лечебных грязей и уникальная
нафталанская нефть, красочная природа, а также целебные песча-
ные пляжи Каспийского побережья. В Азербайджане наблюдается
9 из 11 климатических поясов, что дает возможность организовы-
вать санатории различного уровня и профиля. Страну также на-
зывают “музеем минеральных вод”, т.к. здесь имеется более 200
групп минеральных источников (свыше одной тысячи источников)
различного химического состава с общим суточным дебитом
более 100 миллионов литров. Можно с уверенностью сказать, что
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многие из этих источников по своим качествам стоят наравне, а
даже превосходят всемирно известные зарубежные аналоги этих
минеральных вод таких как Боржоми (Сираб), Нарзан (Туршсу,
Блюдул, Ширлан), Карловы Вары (Истису), Ля-Бурбуль (Дарыдаг),
Нафтуся (Галаалты), Мацеста (Шихово, Сураханы), Цхалтубо
(Мешасу, Заргеран, Гавзавуа) и другие. Среди природных лечеб-
ных факторов особое место занимают лечебные грязи, которые
оказывают незаменимую при восстановительном лечении опорно-
двигательного аппарата, неврологических, хронических заболева-
ний внутренних органов, гинекологических болезней и т.д.
Первые работы по исследованию территории республики с целью
изыскания минеральных вод начали в 30-е годы XX века. А c се-
редины XX века были открыты новые месторождения минераль-
ных вод, изучены их физико-химические свойства, радио -
активность, газовый состав и т. д. [2, с. 54]. На юго-западном и се-
веро-восточном склонах Большого и Нахчыванской, Гекча-Аке-
ринской, Дашкесан-Гедабекской (Малый Кавказ), Талышской и
др. складчатых областях выявлены крупные и водообильные гид-
рогеологические структуры. Минеральные и термальные воды,
обладающие разнообразием ионно-солевого и газового состава,
лечебными свойствами и различной температурой, представляют
исключительную ценность для лечения и профилактики многих
болезней. Среди них встречаются углекислые, сульфидные, азот-
ные, железистые, йодо-бромные, мышьяковистые, кремнистые,
термальные, радиоактивные, обогащенные органикой минераль-
ные воды.
Месторождения минеральных и термальных вод вместе с живо-
писной, рельефной природой и благоприятными климатическими
условиями создают условия для развития санаторно-курортных
учреждений и заводов промышленного розлива. Для дальнейшего
всестороннего, комплексного и рационального усвоения гидроми-
неральных ресурсов страны проводят систематизированную
сводку этого бесценного природного ресурса. Сотрудниками Ин-
ститута геологии НАН Азербайджана впервые разработан и соз-
дан банк данных месторождений минеральных вод, включающий
полное гидрогеохимическое, геолого-структурное и геоэкологи-
ческое описание месторождений. Врачи-курортологи республики
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провели многолетние клинико-экспериментальные исследования
с целью изучения механизма воздействия курортных и преформи-
рованных физических факторов на организм человека при различ-
ных заболеваниях. Была установлена высокая бальнеологическая
эффективность минеральных вод страны, разработаны методики
лечения, показания и противопоказания к их применению не
только в курортных, но и внекурортных условиях. Разработаны
рекомендации по расширению действующих и строительству
новых санаторно-курортных учреждений, заводов промышлен-
ного розлива на базе основных месторождений минеральных вод.
Также создан комплекс практических рекомендаций по экологи-
чески безопасному и рациональному использованию ресурсов ми-
неральных вод, сформированы системы мониторинга
месторождений. 
В заключение нужно отметить, что обобщение, анализ и учет цен-
ных минеральных вод, широко развитых в пределах крупных ре-
гионов Азербайджана (Большой Кавказ, Малый Кавказ и Талыш)
создают комплекс благоприятных условий для всестороннего раз-
вития лечебно-оздоровительного туризма, а также наличие опре-
деленного курортно-бальнеологического потенциала может
обеспечить возможность усовершенствования санаторно-курорт-
ного дела в республике, с целью совершенствования форм и ме-
тодов их использования. 
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Qlobal iqtisadiyyat və metropolislərin inkişafı

Global economy and development of metropolises

abstract: Globalization is characterized as one of the obvious features
of the XXI century. Globalization means broadening of the economic,
political, social and cultural activities worldwide. In the economic
sphere, these activities emerge under the label of the world economy.
The link between globalization with the cities is that on the one hand
if globalization is manifested in metropolises, on the other hand the
cities are considered to be a space of realization of globalization. The
main reason of this article is to give an opinion about globalization and
the condition of cities, to study the essence of globalization process
and its impact on the development of metropolis. The main hypothesis
of existence of strong link between the metropolis development and
the production style moves to the forefront in this article based on the
documents. For this reason, the development changes of a city have
been analyzed in connection with the economic changes, especially
with capitalism.

Key words: globalization, global economy, development of metropo-
lises, postfordizm economy, organized capitalism, unorganized capi-
talism, urban economy.

1. Giriş
XX əsrdə şəhərlərə axın təkcə sənaye ölkələrində deyil, hətta inkişaf
etməmiş ölkələrdə belə müşahidə edilməyə başladı. Hal-hazırda urba -
ni zasiya və meqapolislərin yaranma sürəti dünyada əhalinin artması
prosesindən sürətlidir. Meqapolislərin artması sürətlə baş verdiyindən,
XXI əsri dünyanın şəhərləşmə dövrü kimi xarakterizə etmişlər. 1950-
ci ildə dünya üzrə əhalisinin ümumi sayı 1 milyonu ötmüş 83 şəhər var
idisə, 1970-ci ildə onların sayı 165, 1990- ci ildə 272 və 2000-ci ildə
300 olmuşdur [21, s. 3]. 
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Son proqnozlara görə dünya üzrə, xüsusilə də inkişafda olan ölkələrdə
meqapolislərin sayında artım müşahidə ediləcəkdir. İnkişaf etməkdə
olan ölkələrdə, xüsusilə də onların böyük şəhərlərində investisiya
yatırımı əhalinin həddən artıq şəhərlərə axın etməsinə səbəb olmuşdur.
Proqnozlara görə, 2000-2030-cu illər arasında dünya əhalisinin sayı
təxminən 9 milyard olacaq, paralel şəkildə böyük şəhərlərin əhalisi də
təqribən 2 dəfə artacaq və onların sayı 300-dən 426- a çatacaq. 
İnkişaf etmiş ölkələrdə meqapolislərin artım tepmində azalmanın
müşahidə edilməsi və əksinə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu tempin
sürətlənməsi narahat doğurucu məsələlərdən hesab edilir. Hal-hazırda
meqapolislərin yaranmasında beynəlxalq məsələlər daha çox önəm
daşıdığından artıq milli sərhədləri aşan bir məsələ hesab edilir. Artıq
meqapolislər “qlobal yeni investisiya yatırımı” adlanan mərkəzlərə
çevrilmişlər və böyük şirkətlər üçün investisya yatırımında əlverişli
məkanlar hesab edilir. 
Buna görə də məqalədə əsas məqsəd meqapolislərin yaranmasını əks
etdirən səbəb və hədəfləri təhlil etməkdən ibarətdir. 

2. tərif və əsas anlayışlar
2.1. Qloballaşma
Qloballaşma ümumi anlamda davamlı, çox istiqamətli və artan bir
proses olub ticarət, istehsal və maliyyə məsələlərinə vahid yanaşmanı
tələb edir, beynəlxalq norma və dəyərlərin güclənməsinə can atır. Sadə
anlayışla desək, qloballaşma dedikdə dünyaya vahid bir məkan kimi
yanaşma başa düşülür və tələb olunur. Dünyanın hər hansı nöqtəsində
baş verən bir hadisə dünyanın digər yerlərinə təsirsiz ötüşmür.
Qloballaşma artıq qarşısı alınmaz bir prosesdir və dövlətlər ona qarşı
çıxmaq iqtidarında deyildir [11]. 

2.2. Meqapolis
Meqapolis, adətən, əhalisi çox və sahəcə böyük şəhərlərə deyilir. Onlar
bəzən metropolis, meqaşəhər və s. də adlandırılır. Meqapolis, adətən,
bir mərkəz və bir neçə ətraf şəhərdən ibarət olur. Onlar normal halda
siyasi, iqtisadi, mədəni və ticari əhəmiyyətə malik olmaqla hər bir
ölkənin mühüm ticari və iqtisadi mərkəzi hesab edilir. Meqapolis
anlayışı ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən çox böyük
şəhərlər üçün istifadə edilməyə başlanmışdır. 
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3. Kapital və şəhər iqtisadiyyatı
XX əsrdə urbanizasiya prosesini qiymətləndirmək üçün mütləq bir
məsələyə diqqət yönəltmək lazımdır. 1960-ci illərə qədər proses bir
formada inkişaf edirdisə, 60-ci illərdən sonra proses fərqli məcrada
inkişaf etməyə başladı. XX əsrin birinci yarısında urbanizasiya prosesi
modernizmin təsiri altında inkişaf edirdisə, XX əsrin ikinci yarısında
postmodernizmdən təsirlənməyə başladı. 
Bu məqalədə əsas hədəflərimizdən biri tarix boyu şəhərləin inkişafı ilə
istehsal üsulu arasında olan bağlılığı öyrənməkdən ibarətdir.
Ümumiyyətlə götürdükdə XX əsrdən indiyə qədər kapitalizm üç
mərhələdən keçmişdir:
1. Təşkilatlanmış kapitalizm (XX əsrin əvvələrindən II dünya
müharibəsinə qədər olan dövr ərzində).
2. Təşkilatlanmamış kapitalizm (II dünya müharibəsindən sonrakı dövr).
3. İnformasiya kapitalizmi (XXI əsrin astanasında).
Bu dövrlərin hər birinin urbanizasiya prosesinə xüsusi təsirləri olmuşdur.
Kaptalizmə əsaslanan iqtisadiyyatın təkamülü urbanizasiya prosesində
mühüm məsələlərdən biri hesab edilir. Çünki kapitalizmin hər bir yeni
mərhələsi istehsal məkanı, istehsal prosesinin necəliyi və istehsalın
növündə dəyişikliklər meydana çıxartmışdır. Bunun mənası o deməkdir
ki, yeni sənaye fəzası yeni şəhər formasını meydana çıxarır [17].
Təşkilatlanmış kapitalizm qərb mədəniyyəti tarixində yeni bir dövrdən
xəbər verir. Bu tip kapitalizm modernizm və fordizm istehsal üsuluna
əsaslanır. Modernizmdəm təsirlənən şəhərsalma da quruculuğun
sənayeləşməsinə, nəqliyyat vasitələrinin inkişafına, telekommunikasiya
vasitələrinin inkişafına əsaslanaraq formalaşır. 
XX əsrin ikinci yarısı telekommunikasiya dövrü olmuşdur. Bu isə insan
həyatını dəyişmiş və insanı qlobal arenya çıxara bilmişdir. Telekom-
munikasiya və rabitə sahəsində baş verən dəyişikliklər müasir
şəhərlərin rolunu və strukturunu dəyişmişdir. 
İnkişafda belə proseslərin baş verməsi postmodern dövrə daxil olmanın
göstəricisi hesab edilir. Müasir cəmiyyətin əsas xüsusiyyətlərindən biri
də onların proqnoz qəbul edə bilməməsidir. Müasir cəmiyyət günü-
gündən mürəkkəb struktura malik olur və həmişə olduğundan daha tez
dəyişikliyə məruz qalır. Belə cəmiyyətin proqnoz qəbul edən
olmamasının səbəbi dünyanın günü-gündən kiçilməsidir. Loş və
Leyreyin fikrincə, kapitalizmdən postmodernizmə keçid üç mərhələdən
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keçmişdir. Birinci mərhələ XIX əsrdə baş vermiş “liberal kapitalizm”
adlanaraq lokal səviyyədə həyata keçmişdir. İkinci mərhələ XX əsrdə
olmuş və millət çərçivəsində həyata keçirilən “təşkilatlanmış kapita -
lizm” adlanırdı. İndi isə postmodernizm dövründə “təşkilatlanmayan
kapitalizm” mərhələsini keçməkdədir. Kapital və əmtəələr beynəlxalq
miqyasda dövr edir, işçi qüvvəsi artıq sərhəd tanımır və uzun məsafələr
qət edərək özlərinə iş tapır. Artıq prosesləri nəzarət altında saxlamaq
olmur və kapital təşkilatlanmadan dövr edir [6, s. 43-44]. Təşkilat lan -
ma mış kapital dedikdə, yəni orada hər hansı bir nizam qaydalarından
söhbət gedə bilməz. 
1970-ci illərdən sonra meqapolislərin struktur yeniliyinə səbəb olan ən
önəmli amil beynəlxalq iş bölgüsünün yenilənməsidir. Yəni artıq
sənayeləşmə inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə keçid
aldı. XIX əsrdə inkişaf etmiş ölkələrdə fabrik və zavodlar xammal is-
tehsal edir və inkişaf etməkdə olan ölkələr isə həmin ölkələri ilkin xam-
malla təmin edirdi. XX əsrdə isə bu bölgü əksinə oldu [2, s. 92-94]. 

şəhərlərdə iqtisadi müəssisələrin bölgüsü cədvəli

4. Qloballaşma və şəhər
Son 30 il ərzində (1980-ci illərdən etibarən) zaman və məkanın sıxlığı
prosesinin sürətlənməsi (nəqliyyat və telekommunikaisya xərclərinin
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İqtisadi
müəssisə

Məkan
Məkan

tələbatları
Fəza

dəyişiklikləri

Mərkəzi
idarələr 

Meqapolis
bölgələr

-Üzbəüz təmasa ehtiyac
-ticari xidmətlərə daha
yaxın
-hökumət təşkilatlarına
daha yaxın

ətraflarda yaşamağa
başlamaq
- telefon rabitəsinin
inkişafı

Tədqiqat 
və inkişaf 

- ətraf rayonlar
- kiçik şəhərlər

- Fəhlələri cəlb etmək
üçün əlverişli mühit
- aşağı vergilər

Kiçik şəhərlər və
onların inkişaf isti qa -
mə tində addımlar
- təhlükəsiz və zən -
gin lər yaşayan ərazi -
lər də məskunlaşmaq

İstehsal 
zavodları

- kiçik şəhərlər
- rayon kəndləri

- ucuz işçi qüvvəsi
- aşağı vergilər

- inkişaf etməmiş
şəhərlərin inkişafı
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azalması), sərhədsiz iqtisadiyyatın yaranması (qlobal iqtisadiyyatın çi -
çək lənməsi və sərhəd maneələrinin aradan qalxması), mədəni iqti sa diy -
yatın meydana çıxması və informasiyaların ötürülməsi sahəsində olan
yeniliklər (əmtəə və dəyərlərin mübadiləsi) nəticəsində yeni bir dövrün
başlanğıcına start verildi. İqtisadiyyat sahəsində baş verən dəyişikliklər
artıq ticari və iqtisadi məsələlər yolunda olan sərhəd manelərini aradan
qaldırdı. Amma bütün bunlar bir sıra şəhərlərdə mərkəzləşdi.
Qloballaşma meqapolisləri daha da çiçəkləndirməyə başladı. Əksəriyyət
qloballaşmanın meqapolislərin əhəmiyyətini azaldacağını düşünsə də,
əksinə olaraq meqapolislərin əhəmiyyəti daha da artmağa başladı. 

4.1. Qlobal iqtisadiyyat və  şəhərlər
Şəhərlədə baş verən dəyişikliklərin ən başlıca səbəbləri sırasında iqti-
sadi amillər gəlməkdədir. XVI əsrdən etibarən meydana çıxan iqti-
sadiyyat elmi öz inkişaf tarixində “rəqabətə meyilli kapitalizm”,
“təşkilatlanmış kapitalizm” və “təşkilatlanmamış kapitalizm” kimi 3
mərəhələdən keçmişdir. Üçüncü mərhələ, əsasən, II dünya müha ri bə -
sin dən sonra meydana çıxmış və mahiyyəti etibarilə sənaye isteh sa lın -
dan xidmət sahəsinə keçidə aid edilir. Təşkilatlanmış kapitalizmdən
təşkilatlanmamış kapitalizmə keçidi şərtləndirən iqtisadiyyatın
qloballaşması və nəticə etibarilə transmilli korporosiyaların dövlətləri
özlərinə tabe etmək istəyi dayanır. 

4.2. İkiqütblü şəhər
Qloballaşmanın təsirlərindən biri də şəhərlərin ikiqütblü olmasıdır. Sas-
enin iddiasına görə, qlobal təsirlər gücləndikcə bu şəhərlərdə sosial
təbəqələr arasında olan uçurum dərinləşməyə başlayır. Təbəqələr arası
uçurumu dərinləşdirən ən ümdə səbəblərdən biri də sənayeşləmədir.
Sənayeşləmə nəticəsində xüsusi bir qrupun gəlir imkanları daha da artır
və digər bir qrup yəni fəhlə sinfi isə öz iş yerlərini itirmiş olur. Buna
görə də qlobal şəhərlərdə bir təbəqə yüksək gəlir əldə edir və digər bir
təbəqə isə cüzi qazancla keçinməli olur. Nəticə etibarilə təbəqələr arası
uçurum dərinləşmiş olur. 

5. Qlobal şəhərlər
Qloballaşmanın sürətləndiyi bir dövrdə demək olar ki, bütün şəhərlər
bu prosesdə iştirak edir. Bu proses o qədər sürətlə gedir ki, “qlobal
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şəhər” anlayışlarının meydana çıxmasına gətirib çıxartmışdır. Qlobal
şəhər dedikdə yeni qlobal iqtisadi sistemə uyğunlaşan böyük şəhərlərin
inkişafından söhbət gedir.  Qlobal şəhərlər qlobal şəbəkənin mərkəzi
yerləri hesab edilir [22].  Qlobal şəhərlər qlobal ticarətin həyata keçi -
rildiyi məkanlar hesab edilir. 
Fridman qlobal şəhərlərə aşağıdakı tərifi verir:
a) Bazar və iqtisadiyyat üçün əsas məkanlar
b) Beynəlxalq investisiyanın cəmləşdiyi yer
c) Yüksək səviyyəli ticari xidmətlər, qlobal telekommunikasiya və
nəqliyyat, beynəlxalq kapital və ictimai idarələr mərkəzlərinin
yerləşdiyi məkan 
d) Daxili və xarici miqrantların axın etdiyi məkan [11, s. 69-83].
Sasen (1991) də qlobal şəhərlərin 4 xüsusiyyətini qeyd edir:
a) qlobal iqtisadi təşkilatda təkliflərin mərkəzləşdiyi məkan
b) xidmətlər üzrə ixtisaslaşmış müəssisələr və investisiya üçün əsas
məkanlar
c) qabaqcıl sənaye sahələrində ixtiralar üçün istehsal məkanları
e) istehsal məhsulları üçün istehlak bazarları [19, s. 78-95]
Şaçar isə Sasenin dediyi xüsusiyyətlərə sosial və fiziki altstrukturları
da əlavə edir. 
Yuxarıda qeyd edilənlərin daha yaxşı anlaşılması üçün aşağıdakı
cədvəli təqdim edirik:

Dördlü strukturlarda qlobal şəhərlərin müəyyənlikləri cədvəli
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Mövzu Qlobal şəhər
İqtisadi və siyasi struktur - təşkilatsız kapitlizmin qurulmuş modeli

- iqtisadiyyatın qloballaşması (təşkilatsız kapital-
izm və fordizm)
- (İqtisadi, mədəni və sosial) kapital anlayışının
izahı
- Rəqabətə meyilli və iş yeri yaradan dövlət
- Rəqabət və fayda

İqtisadi və fəaliyyət struk-
turu

- milli və beynəlxalq miqyasda  fəaliyyət
- mədəni xidmətlər istehsal edən mərkəz
- kapital və sərvətin yenidən emalı
- Yığılanın istehlakı

İqtisadi və fəza strukturu - Pərakəndə və şəbəkə nümunəsi
- Şəbəkə əlaqələri
- çox mərkəzli və şəbəkə nümunəsi
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6. Nəticə və təkliflər
Qloballaşma nəticəsində müasir dünyanın şəhərlərində baş verən
dəyişikliklərin məntiqini göstərən əsas amil şəhərlərin günü-gündən
qlobal cərəyanlara qoşulmasıdır. Belə ki, şəhərlər artan templə
qloballaşmasnın təsir və nüfuzuna məruz qalmaqdadır. Beləliklə, qlobal
miqyasda iqtisadi prosesin monitorinqi bütün dünya üzrə şəhərə aid
dəyişikliklərin dərk edilməsində əsas zərurətdir. 
Meqapolislərdə zaman və məkan öz əhəmiyyətini itirir və enerji
istehlakı informasiya texnologiyalarının yeni-yeni nailiyyətlərindən
istifadə etməklə azlamağa doğru gedir. 
Buna baxmayaraq qlobal iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklər və
onların meqapoilslərə təsiri aşağıdakılara şamil edilir:
-  Getdikcə meqapolislərin artımında eniş müşahidə edilir
- İnsanlar şəhər mərkəzlərindən şəhər kənarlarına köçməyə
meyillidirlər
- Qlobllaşma meqapolislərin iqtisadi strukturunu dəyişikliyə məruz
qoymuşdur.  
- Artıq şəhərlər ilə kəndlər arasında olan ciddi fərqlilik aradan
qalxmağa başlamışdır. Şəhərdə fəaliyyət göstərən mühasibatlıq, sığorta
və hüquqi xidmətlərin artıq kəndlərdə həyata keçirilməsi bunun bariz
nümunəsidir. 
- Meqapolislər milli və qlobal inkişafın dayaq nöqtələri hesab edilir. 
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Sosyal hayatta tuz ve insan

Salt and human in social life

abstract: Salt which is important in terms of history of mankind is a
valuable mineral. Shortly after the man appear, he learned how to use
the salt and it has begun to hold an important place in human life. This
mineral has gained in various part of the World social, cultural, reli-
gious and even political identity. While it was only used to increase the
flavor of foods in the past, in the course of time it has also appeared in
the fields of industry and health. The main output aim of the salt orig-
inated from basic need of the mankind. Besides in the course of the
salt historical object has also become a political argument. İn human-
house sacred interrelation it has different meaning for evil eye. 

Key words: Salt, evil eye, Salt Roasting, Salt burred, Salt Fraud.

Giriş
Tuz uygarlık tarihi bakımından önemi olan ve tarih öncesinden beri bi-
linen değerli bir (mineral) maden olmakla birlikte; insanların sadece
sofralarını zenginleştirmemiştir, Tuz;  siyasal, kültürel, inançsal ve
edebi olarak insanın hayatında önemli bir yer teşkil etmiştir. Tarih bo-
yunca tuz o kadar değerliydi ki, bazı ülkelerde asker ve işçiler maaşla-
rını tuz olarak alıyordu. Büyük Roma yollarından ilki, tuzu sadece
Roma’ya değil yarımadanın iç kesimlerine de taşımak için inşa edil-
mişti. Çinliler, Romalılar, Fransızlar, Venedikliler, Habsburglar ve diğer
birçok yönetim, savaşlar için para bulmak üzere tuz vergisi koymuştu.
Tuz insanlığın kadim kültüründe önemli bir yere sahiptir.

tuz tarihinin ana çizgileri
Tuz tarih öncesinde bilinen ve kullanılan bir maddedir. İlk kez nasıl ve
hangi koşullar altında kullanıldığına ilişkin veriler olmamasına karşılık;
hayvanların belli özelikteki taşları yalamaları veya tuzlu kaynak suları
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içmelerinin insanların dikkatini çektiği ya da bir tuz kaynağı içinde
ölmüş hayvanların bozulmadığının fark edilmesi ile tuzun kullanılmaya
başlanıldığı kabul edilmektedir. Tarih öncesine ait tuzlardan bazıları,
Çin’de Şansi Eyaleti’nin güney sınırında yer alan Yuncheng Gölü kı-
yısında bulunmaktadır. Çinli tarihçiler M.Ö. 6000’lerde yaz güneşi ile
gölün sularının buharlaştığını ve insanların tuz topladıklarını belirt-
mektedir. MÖ. 5000’lerde Polonya’da Krakow yakınlarındaki bir tuzlu
su kaynağında tuz elde edildiğine dair de bulgular olmasına karşılık,
ilk tuzun deniz suyundan elde edilmesi akla daha yakın gelmektedir
[1]. Yine aynı dönemde Avusturya sınırında yer alan Halsatt’taki kaya
tuzu medeninden kaya tuzu çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu
maden, çok daha sonraki bir dönemde gerçek anlamda işletilecektir.
MÖ. 800’lerde Çin’de tuzun ilaç olarak tedavi amacıyla kullanıldığına
dair kayıtlar mevcuttur. Ancak bu dönemde söz konusu tuzun nasıl ve
ne kadar üretildiği belli değildir. MÖ.800’lerde Çin ‘de Xia Hanedanı
sırasında deniz suyundan tuz üretildiğinden ve ticaretinden söz edil-
mektedir. Burada kullanılan teknik, eski olarak nitelendirmekle beraber,
aynı sistem yaklaşık 1000 yıl kadar sonra Romalılar tarafından Av-
rupa’nın güney kıyılarında uygulanmıştı. Çin ‘de tuz çoğu zaman siyasi
iktidarın da simgesi ve ekonomik açıdan bir güç göstergesiydi. Pakis-
tan’da İndus Nehri’nin aşağı çığırı ile Hindistan’ın batısındaki Guracat
Eyaleti, arasında tuz üretiminin yapıldığı tuzlu bataklıklar bulunmak-
tadır. İndus Nehri vadisindeki Harappa ve Mohanco Dayo,
MÖ.2100’lerde Mezopotamya ve Mısır arkeolojik çalışmalar sonu-
cunda planlı şehirsel yerleşmelere ait kalıntılar bulunmuştur. Burada
yaşayan insanlar bataklıktaki suları buharlaştırarak tuz üretiyorlardı
[2]. Anadolu. da tuz kullanımına ait belgeler Hititlilere aittir. Hititliler
ekmeği tuz, kimyon, çörekotu, kişniş ve bal ile tatlandırıyordu. Kaya
tuzunun çıkartılmasından başka, bunun ticaretini de yaptıklarına dair
bazı kanıtlar bulunmaktadır. Boğazköy’de bulunan çiviyazılı bir tab-
lette, tuz ticaretinin yapıldığı hakkında bilgiler yer almaktadır [3]. Orta
Doğu’da Ölüdeniz yakınındaki Sadom Dağı Bronz Çağ’ında işletildiği
bilinen en eski kaya tuzu yataklarından biridir. Daha sonraki dönme-
lerde Akdeniz dünyasının değişik yerlerinde tuz üretimi yapılmıştır.
Örnek olarak Fenikeliler MÖ.800’lerde Tunus Sahilleri’ne ilk yerleş-
tiklerinde Safakis isimli liman kenti kurmuşlardır. Günümüzde hala
önemli bir tuz ve tuzlanmış balık merkezi durumunda ki Sefakis’te kul-

Sosyal hayatta tuz ve insan



lanılan yöntem, Çinlilerin de ilk üretim şekillerinden olan ve doğal ola-
rak buharlaşan tuzlu sulardan arta kalan toplanması yöntemidir [4].
Çin’de tuz üretimine ilişkin en eski yazılı kaynak, İ.Ö. 800’e aitti. Bel-
gede, Xia Hanedanlığı sırasında bin yıl önceki deniz tuzu üretimi ve
ticaretinden söz ediliyordu. Çin yönetimleri yüzyıllarca tuzu, devletin
bir gelir kaynağı olarak görmüşlerdi. Çin’de İ.Ö. 12. yüzyılda tuz ver-
gisinden söz eden metinler bulundu [5]. Tuzun uzun bir tarihi geçmişi
vardır. Elbette bunun temel nedeni insanoğlunun hayatında önemli bir
yeri olduğu içindir. Tuz temel ihtiyaçlarının bir parçası olmakla birlikte
beşerin anlam dünyasında farklı yerler teşkil etmektedir.
Ortaçağ ve Rönesans’ta sofraya tuz koymak zenginlerin lüksüydü. Bu
dönemde Fransız krallıklarında, kral sofraları mücevherlerle kaplı ve
içleri tuz dolu vazolarla donatılırdı.
Özellikle İtalyan eşyalarının moda olduğu 16. yüzyılda “büyük tuz”
adı verilen şık tuzluğun dışında, değişen yemeklerle beraber sofraya
konulan küçük tuzluklar da bulunurdu. Büyük tuz, yemek boyunca
büyük efendinin, davet sahibinin ya da şeref misafirinin yanında bu-
lundurulurdu. Parmakla tuza dokunmak kaba bir davranış, hatta bazen
talihsizlik olarak görülürdü. Bazı Ortaçağ ve Rönesans tabaklarında
tuz konulması için küçük bir oyuk bulunurdu [6]. 
17. yüzyılda Fransa’da tuz vergisi önemli sıkıntılara yol açmıştı. Tuz
vergisi toplayıcılarından nefret ediliyordu. Tuz vergisi toplayıcıları,
özellikle kadınlardan kuşkulanır ve onlara karşı kötü davranırdı. Ka-
dınlar bazen, vücutlarının çeşitli yerlerine sakladığı tuz torbalarıyla ya-
kalanırdı. Kadınlar aranmayacaklarını düşündükleri göğüslerinde,
korselerinde tuz saklarlardı.
18. yüzyılın sonlarında tuz vergisine karşı işlenen suçlardan dolayı her
yıl üç binden fazla Fransız erkek, kadın ve hatta çocuk ölüm cezasına
çarptırılıyordu. Tuz uygarlık tarihi bakımından önemi olan ve tarih ön-
cesinden beri bilinen değerli bir (mineral) madendir.
İnsan ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tuzu kullanmayı öğrenmiş ve
önemi günden güne artmıştır. 1700’den önce tuz zenginlik ve asaletin
göstergesi iken; 1700’lerden sonra besinlerde lezzet amacıyla kullanı-
lan tuz varlığından günümüze kadar;  toplumların kültürel ve dini
inançlarında önemli bir yere sahiptir [7].
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tuz edebiyat ilişkisi
Tuz, hemen hemen bütün topluluklarda kutsal sayılan bir madde olarak
dikkat çeker. Bu özelliğinden dolayı tuzun folklorlarda önemli bir yeri
vardır. Halk hikâyeleri, halk şiiri, masal, bilmece vb. birçok halk ede-
biyatı türlerinde tuz bir motif olarak işlenmiştir. Tuz sözcüğünden tü-
retilen ya da içinde tuz sözcüğünün geçtiği birçok atasözü ve deyim
bulunmaktadır. Halk âşıkları da tuz sözcüğünü ve tuz sözcüğünden
oluşmuş birçok deyimi şiirlerinde kullanmışlardır. Tuz, bütün toplu-
luklarda kutsal sayılan bir madde olarak dikkat çeker. Bu özelliğinden
dolayı tuzun halk inancında önemli bir yeri vardır [8].

tuzun halk inancındaki yeri
Geleneksel halk inançları, dini inançlardan farklı olarak, insanoğlunun
yarattığı kültürün bir parçası olup, kişilerin günlük yaşamını, davra-
nışlarını etkileyen ve başkalarından öğrenme yoluyla kazandıkları dü-
şüncelerdir. İnancın edinilmesinde, kişinin deneme yoluna sapması,
geçerliğini kendi yaşamında geçen bir olayla tanıması gerekli değildir.
Hiçbir insan, içinde bulunduğu kültürden bağımsız davranamaz”şilerin
günlük yaşamını, davranışlarını etkileyen ve başkalarından öğrenme
yoluyla kazandıkları düşüncelerdir. Halk inancı, doğa olaylarının ne-
denini bilmeme yüzünden yapılan özel bir yorumdur. Bir yorum, bir
sanı olan inanç, kişiden kişiye; çevreden çevreye; toplumdan topluma;
ulustan ulusa değişir.
İnançlar genelde geleneksel gruplarda daha yaygın olup, yaşamın her
alanına girmiş ve bütün eylemlere, davranışlara yön verici bir nitelik
kazanmıştır. Modern yaşam tarzını benimsemiş gruplar, günlük yaşam-
larını düzenlerken geleneksel gruplara oranla daha farklı şekillerde gö-
rülmektedir. İnanç ve tuzun sıkı bir birlikteliğini görmek mümkündür.
Halk inancında tuzun rolü beslenme ile ilgilidir. Bir sembol olarak
refah, iyi bir yaşam, zenginlik, ya da yeni hayatın anlamına da gelebil-
mektedir. Bununla birlikte, dini inanç şeklinin yansıması olarak nazar
ile birlikte çokça anılmaktadır. 
Türkçede bakış anlamına gelen Arapça kökenli nazar kelimesi, bakış-
larında zararlı güç bulunan bazı insanların bu özellikleriyle bir kişiye,
bir hayvana ya da bir nesneye bakmakla canlı üzerinde hastalık, sakat-
lık, hatta ölüm; nesne üzerinde bozulma, kırılma gibi olumsuz bir et-
kinin meydana gelmesi şeklinde açıklanmaktadır [9].  Bütün
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toplumlarda yaygın olarak görülen nazar inancının kökeni, Neolitik
Çağlara kadar uzanmaktadır. Girit’te, Aşağı Mısır’da, Malta’da, Kuzey
Fransa’da ve Britanya’da Bronz Çağına ait, balta şeklinde yapılmış na-
zarlıklar (amuletler) bulunmuştur. Araştırmalar sonucunda, eski dö-
nemlerden itibaren Batı’da ve Doğu’da büyünün ve nazarın kötü
etkilerine inanma ve bunlara karşı tedbirler alma bilgisinin köklü ol-
duğu görülmüştür [10]. Aynı şekilde uğursuz gözlerden gelen fenalığı
ortadan kaldırmak için Mısırlılar, Fenikeliler, Yunanlılar ve Romalılar
tarafından el şeklindeki muskaların kullanıldığı tespit edilmiştir [11].
Nazara uğramaya en elverişli kimseler; çocuklarla, güzellikleri ve ye-
tenekleriyle herkesin hayranlığını uyandırmış kişilerdir; çünkü çocuk-
lar zayıftır, çabuk etkilenebilirler; güzel, yetenekli, mutlu kişiler,
insanların kıskançlık duygularını kamçılarlar. Bu kötü duygular göz
yolu ile hedefi etkiler ve sakatlar. Nazar değmesi durumunda birtakım
büyüsel işlemlerin niçin yapıldığı sorusu kaynak kişilere yöneltildi-
ğinde; bunları atalarından, büyüklerinden öğrendikleri, nazara iyi gel-
diği görüldüğü için kulana gelmiştir.
Bu nedenle nazar değdikten sonra kötü durumları ya da hastalıkları
azaltmak amacıyla; Kültürel bir inanç şekillerinin yansıması olarak,
tuz patlatma- tuz kavurma tuz -gömdürme tuz ve üzerlik otunu birlikte
yakma gibi pratikler yapılmaktadır. İnanç ile tuz arasındaki farklı ilişki
örneklerine bakacak olursak:

tuz kavurma
Önce tavaya bir avuç tuz konulur, tuz genellikle iri taneli tuzdur, ancak
sofra tuzu da kullanılır. Tava, içindeki tuzla birlikte ateşe konulur. Ateşe
konulan tuz patlamaya başlar. Bu arada nazar değen kişinin başına bir
tülbent örtülür. Daha sonra nazar değen kişinin başının üzerine içi su
dolu bir çanak tutulur. Patlatılan tuz bu suyun içine dökülür. Bu işlem-
lerden sonra nazar değen kişiye bu sudan bir yudum içirilir, ya da biraz
yalatılır. El ve ayak tırnaklarına ve alnına bu sudan sürülür. Daha sonra,
avlunun bir kenarına, ayak basmayacak bir yere tuzlu su dökülür.

tuz öveteleme
Gerekli malzeme sadece tuzdur. Nazar değdiğine inanılan kişi tuz öve-
teleme işini yapacak kişinin karşısına oturur. Tuz övetelecek kişi avu-
cuna bir miktar tuz alır. Avuca alınan tuz, nazar değen kişinin başının
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üzerinde dairesel hareketlerle dolaştırılır. Bu işlem yapılırken 3 kez
ihlâs, 1 kez de Fatiha suresi, tuz öveteleme işini yapan kişi tarafından
okunur. Bu işlemler bittikten sonra üzerine okunulan tuz, üzerine ba-
sılmayacak bir yere atılır.

tuz gömdürme
Bu işi sadece bir kadın yapmaktadır. Rahatsızlığı olan kişi, tuz göm-
dürmek için bu kadını evine çağırır. Tuz gömecek olan kadın, hastayı
karşısına alır ve diri tuz tanelerini eline alıp ‘Fatiai’ suresini okur. Oku-
nan tuz kor halindeki ateşe gömülür. Gömülen tuz patlamaya başlar.
Tuzun patlamasıyla kişiye değen nazar dağılmış olur. Tuz gömdüren
kişi erkekse takkesini, kadınsa yazmasını üzerindeki nazar dağılsın diye
ateşe silkeler. Tuz patladıktan sonra ateşten biraz kül alınarak suya
konur ve nazar değen kişi bu sudan üç yudum içer ve abdest alır. Geriye
kalan su evin dört köşesine serpilir. İnsan gruplarının doğa olaylarının
nedenini bilmeme nedeniyle yaptıkları yorumlar ve uygulamalar, hay-
ret verici şekilde bol ve çeşitlidir. Bu bildiri de yaşamın her alanına
girmiş ve bütün eylemlere, davranışlara yön verici nitelik kazanmış
inanç sistemi içinde yer alan, nazar inancı sonrasında yapılan uygula-
maların çeşitliliği de, yukarıda söylenen cümleyi doğrular niteliktedir
[12].

tuz dolandırma
Nazara uğrayanların iyileştirilmesinde uygulanan bir başka yöntem tuz
dolandırmadır. Kendisine nazar değen kişinin annesi,  bir yakını ya da
akrabası, avucunun içine bir tutam tuz alır, bu tuza dua okur, ardından
tuzu hastanın başının etrafında üç kez dolandırıp ocaktaki ateşe atar.
Ateşe atılmadan önce ise başta hasta olmak üzere orada bulunanlara
bu tuzdan birer kez yalatılır. Ocakta yanan tuzdan çıtırtı sesleri gelir.
Burada da üzerlik otunun ateşte “pat pat” ses çıkarmasında olduğu gibi,
tuzun da çıtırtı sesleriyle yanması, nazar değirenin gözlerinin yandığına
işarettir. Bazı yörelerde tuzun okunması, dinî ve büyüsel işlemlerin bir
arada uygulandığını göstermesi bakımından önemlidir [13].
Tuz insanın ortaya çıkmasıyla birlikte kullanılmaya başlanmış olup,
dünyanın birçok yerinde, birçok alanında önemli bir kaynak halini al-
mıştır.
Gıdaların lezzetini arttırmaktan, halk edebiyatı türlerine motif olmaya,
halk inancında nazar bozmada kullanılan bir objeden devletlerarası güç
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göstergesi olmaya kadar kullanım alanı gün geçtikçe artmıştır.
Makalemde uğruna savaşların bile yapıldığı tuzun tarihimizdeki yerine,
kullanıldığı yerlere ve önemine yer verilmiştir.
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azərbaycan-İsrail siyasi əlaqələrinin genişlənməsində dövlət
başçıları və parlamentlərarası qrupların rolu (1991-1998-ci illər)

the role of heads of states and parliamentary groups in 
expanding political relations between azerbaijan -Israel

(1991-1998-years)

abstract: The main purpose of the research is to explore the role of
state leaders and parliamentary groups on the way of development of
political relations between Azerbaijan and Israel covering the years
1991-1998; the establishment of political relations with Israel, and the
development dynamics, review and identify prospects. The research
was carried out on the basis of official documents and literatures.
Sources and literatures in different languages   corresponding problems
were involved in science for the first time; Justified that state leaders
and parliamentary groups play a great role in the development and im-
provement of political relations.
Application of importance: could be used in lectures and seminars at
higher institutions. 

Key words: bilateral relations, Jewish, strategy partnership, official
meetings.

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində İsrail ilə
əlaqələri mühüm yer tutur. 1991-2008-ci illərdə iki dövlət arasındakı
münasibətləri tədqiq edərkən belə nəticəyə gəlmək olur ki, Azərbaycan
Respublikasının İsrail dövləti ilə münasibətlərinin dinamikası bir neçə
inkişaf mərhələsindən keçmişdir:
1991-1998-ci illəri əhatə edən I mərhələ.
1998-2008-ci illəri əhatə edən II mərhələ.
1991-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan-İsrail cəmiyyətinin təşəbbüsü
ilə 27 nazirliyin qatıldığı yığıncaq təşkil olundu. İsrail dövlətinin səfiri,
BMT-nin nümayəndəsi Arye Levin cəmiyyət tərəfindən 1992-ci ildə
Bakıya dəvət edildi. Arye Levinlə cəmiyyət arasında Azərbaycanda İs-
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rail dövlətinin səfirliyinin açılması məsələsi müzakirəyə qoyuldu.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti mərhum Əbülfəz Elçibəy
1993-cü ilin fevralında İsrailin Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri Haim Barlevi qəbul etmişdir. Qəbulda Azərbaycan ilə İsrail ara-
sında əməkdaşlığın perspektivləri məsələsinə toxunulmuş, siyasi, iqti-
sadi, mədəni sahələrdə, xüsusilə kənd təsərrüfatı, tibb və elm
sahələrində əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük imkanlar olduğu
qeyd edilmişdir. İki dövlət arasında parlamentlərarası əlaqələr yaradıl-
ması və səfirliklər açılması barədə də söhbət getmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin birinci müavini Vahid
Əhmədov da həmin gün İsrailin səfiri ilə görüşmüşdür. Söhbət zamanı
tərəflər bir sıra məsələlər, xüsusən Qarabağ münaqişəsinin aradan qal-
dırılması, miqrasiya problemi barədə fikir mübadiləsi etmişlər.
Beləliklə, İsrail 1991-ci il dekabrın 25-də Azərbaycanın müstəqilliyini
tanıdı. (Qeyd edək ki, İsrail Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan
dövlətlərdən biridir). 1992-ci il aprelin 7-də onunla diplomatik
münasibətlər quruldu. 1993-cü ilin payızında İsrail Bakıda öz səfirliyini
açdı və tərəflər bütün sahələrdə əməkdaşlıq etmək arzusunda olduqla-
rını bildirdilər.
İsraillə münasibətlərimizin yüksələn xətlə inkişafı Ümummilli lider
Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərindən başlamışdır. 1993-cü ilin av-
qustunda Azərbaycanda İsrail dövlətinin səfirliyi fəaliyyətə başladıq-
dan sonra diplomatik-siyasi, ticarət-iqtisadi, elmi-texniki, mədəni və
humanitar sahələrdə əməkdaşlıq uğurla inkişaf etməyə başladı. Çünki
İsraillə  iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqaləri inkişaf etdirmək strateji ba-
xımdan ən vacib məsələlərdən biri idi. Azərbaycanın Prezidenti Heydər
Əliyev öz xarici məsələlər üzrə müşaviri Vəfa Quluzadəni İsrailə
göndərdi və Vəfa Quluzadə hökumət nümayəndələri ilə görüşdü [12].
V.Quluzadə müsahibəsində ikitərəfli əlaqələrin əhəmiyyəti və
çətinlikləri ilə bağlı demişdir: “Bu dövlət beynəlxalq təşkilatlarda
müəyyən məsələlərdə Azərbaycanı dəstəkləyir. Bununla belə,
Azərbaycan gənc dövlətdir, hər bir səfirliyin açılması isə xeyli vəsait
(maliyyə-texniki baxımından) tələb edir” [10, s. 233-288]. 
Azərbaycan İsrail ilə münasibətlərdə ABŞ və dünyadakı  yəhudi lob-

bisi ilə əlaqələrin inkişafı nöqteyi-nəzərindən nə qədər maraqlı olsa da,
müsəlman Şərqi ilə, xüsusən ərəb dünyası ilə münasibətlərə xələl gətirə
biləcəyi baxımından İsrail ilə bir qədər ehtiyatlı davranır. Odur ki, bu
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ölkə ilə münasibətlər 1992-ci ildən qurulsa da, 1998-ci ilə qədər iki
dövlət arasında  əlaqələr çox zəif olmuşdur [8, s. 413]. 
Azərbaycan-İsrail Cəmiyyətinin vasitəçiliyi ilə 1993-cü ilin iyul ayında
cəmiyyətin  rəhbərləri İsrailə dəvət olunaraq bu ölkənin nazirləri, millət
vəkilləri və Knessetin sədri ilə də görüşdülər.
İsrail dövlətinin səfirliyi ilə Azərbaycan-İsrail Cəmiyyəti arasında qar-
şılıqlı iş birliyi mövcuddur. İsrail diplomatı ilə Azərbaycan-İsrail
Cəmiyyətinin rəhbərliyi arasında qurulmuş iş birliyi görüşünə
Azərbaycan dövlətinin siyasi kadrları da qatılmışdır [11].  
1993-cü ilin sentyabrında respublikamızın xarici işlər naziri vəzifəsini
icra edən A. Salamov İsrailin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili E.
Yotvatı qəbul etmişdir. Söhbət zamanı A.Salamov respublikadakı ictimai-
siyasi vəziyyət haqqında İsrail diplomatına məlumat vermişdir. A.Sala-
mov Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı silahlı təcavüzü
məsələsinə toxunarkən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 və 853 nömrəli
qətnamələrinin yerinə yetirilməsi üçün beynəlxalq birliyin təsirli tədbirlər
görməsinin zəruriliyinə qonağın diqqətini cəlb etmişdir [9]. 
Həmin il noyabrın 24-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
İsrailin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili E. Yotvatı qəbul etmiş-
dir. Görüşdə parlamentin spikeri Azərbaycan-İsrail arasında dostluq
əlaqələrinin olduğunu qeyd etmişdir. Spiker bu əlaqələrin nəinki  dost-
luq, həmçinin işgüzar  səviyyədə olmasını vurğulamışdır. Spiker
Azərbaycandakı yəhudi icmasının vəziyyətinə toxunaraq əlavə etmişdi
ki, onlar Azərbaycanı özlərinə vətən sayırlar və xalqımızla dostluq
şəraitində yaşayırlar. Görüşdə Ali Sovetinin beynəlxalq əlaqələr
şöbəsinin müdiri N. Axundov da iştirak edirdi.
1994-cü il martın 22-də Prezident sarayında İsrailin Azərbaycandakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri E. Yotvatın Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevə etimadnamə təqdim etməsi mərasimi ol-
muşdur. Söhbət zamanı səfir bu günlərdə onun ölkəsində baş vermiş
tarixi hadisəyə, yarım əsrə qədər davam edən İsrail-Fələstin mü na qi -
şəsinin sülh yolu ilə başa çatması barədə bağlanmış sazişə toxunmuş-
dur. Mərasimdə həmçinin xarici məsələlər üzrə dövlət müşaviri Vəfa
Quluzadə, Xarici işlər naziri Həsən Həsənov da  iştirak edirdi [6]. 
İkitərəfli görüşlər 1995-ci illərdə də davam etdirilmişdir. 1995-ci ilin
yanvarın 28-də İsveçrədə keçirilən Dünya İqtisadiyyat Forumunda iş-
tirak edərkən isə İsrailin Xarici işlər naziri Şimon Pereslə görüşmüşdür.
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Keçirilən görüşlər iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı istiqa -
mətində atılan mühüm addım idi. Söhbət zamanı hər iki tərəf qeyd etdi
ki, ölkələrimizin texnologiya, kənd təsərrüfatı, sənaye və tibbi xidmət
sahələrində əməkdaşlığı genişləndirməsi üçün çoxlu imkanlar vardır.
Şimon Peres İsraildə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin ölkəyə
səfərini səbirsizliklə gözlədiklərini xüsusilə vurğuladı. Azərbaycanın
dövlət başçısı bu dəvətdən  istifadə edəcəyini söylədi. Bu iki dövlət
arasında belə yüksək səviyyədə keçirilən ilk görüş olsa da,
ölkələrimizin münasibətləri yaxşı vəziyyətdədir  [6]. 
1995-ci il martın 9-da İsrailin Səhiyyə naziri Efrahim Siney Azər bay -
cana səfər etmiş ilk İsrail naziri oldu. Nazir Sineyi  Prezident Heydər
Əliyev və digər rəsmi şəxslər qəbul etmiş və əməkdaşlığın güc lən di -
ril məsi istiqamətində müzakirələr aparılmışdır [6].
1995-ci il oktyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev Nyu-Yorkda İsrailin baş naziri İshak Rabin ilə görüş-
müşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə baş nazir
İsrailin yeni müstəqillik qazanmış ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycanla
sıx əlaqələr qurmağa maraq göstərdiyini xüsusi vurğuladı. Daha sonra
İ. Rabin İsrail-Fələstin sülh danışıqları barədə Azərbaycan prezidentinə
geniş məlumat verdi. Görüşdə hər iki ölkəni maraqlandıran digər
məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılmışdır. Baş Nazir İ. Rabin
Azərbaycan prezidentinin İsrailə səfərini səbirsizliklə gözlədiklərini vur-
ğuladı. Heydər Əliyev də İ. Rabini Azərbaycana səfərə dəvət etdi [1].
Həmin ilin dekabrın 4-də Milli Məclisin sədri İsrailin ölkəmizdəki
səfiri E. Yotvatı qəbul etmişdir. Söhbət zamanı Milli Məclis sədri
E.Yotvatın bu yaxınlarda öz ölkəsinə etdiyi səfərdən söhbət salmış və
bu barədə məlumat verməsini xahiş etmişdir. Yotvat qeyd etmişdir ki,
Azərbaycanın yeni parlamenti barədə öz ölkəsinin rəhbərliyinə ətraflı
məlumat verib. Qəbulda Milli Məclisin şöbə müdirləri N. Axundov və
A. Babayev iştirak etmişlər. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri
zamanı 1996-cı ilin yanvarın 11-də İsrailin baş naziri Şimon Pereslə
görüşmüşdür. Görüşdə Prezident Heydər Əliyev İsrailin keçmiş baş na-
ziri, mərhum İshak Rabinin terror aktı nəticəsində qətlə yetirilməsindən
kədərləndiyini bir daha bildirdi və Azərbaycan xalqı adından dərin
hüznlə başsağlığı verdi. Respublikamızın rəhbəri dedi ki, mühüm işləri
olduğuna görə dəfn mərasimində özü iştirak edə bilməsə də,
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Azərbaycanın Baş nazirini həmin vaxt İsrailə göndərmişdir. Şimon
Peres dedi ki, o, ABŞ Prezidenti Bill Klintonla və dövlət katibi Uilyam
Kristofer ilə keçirdiyi görüşlər, apardığı danışıqlar zamanı konqresin
Azərbaycana qarşı tətbiq etdiyi 907-ci əlavənin aradan qaldırılması
zərurətini və ölkəmizə yardım göstərilməsinin vacibliyini, Ermənistan-
Azərbaycan münaqişəsinin dinc yolla həllində dünya birliyinin rolunun
əhəmiyyətini onlara çatdırmışdır [3].
1996-cı ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Daxili işlər naziri
Ramil Usubov İsrailin ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
E.Yotvatı qəbul etmişdir. Nazir ölkə daxilindəki vəziyyətlə maraqlanan
səfirə  ötən ilin yekunları barədə ətraflı məlumat vermişdir. Söhbət za-
manı iki dost ölkənin daxili işlər orqanlarının əməkdaşlıq imkanları
barəsində fikir mübadiləsi aparılmışdır [4].
Həmin il martın 8-də Milli Məclisin sədri İsrailin səfiri E.Yotvatı qəbul
etmişdir. Görüşdə tərəflər terrorizmin qarşısının alınmasında göstərilən
səylərdən, regional münaqişələrin həllində beynəlxalq təşkilatların
rolundan danışmışlar. Səfir söhbət zamanı antisemitizm, irqi ayrı-seç-
kilik problemlərinə toxunaraq bu məsələlər barədə öz fikirlərini açıq-
lamışdır.
İsrailin  ölkəmizdəki ilk səfiri olan və İsrail-Azərbaycan  müna si bət -
lərini yüksək səviyyəyə qaldıran E.Yotvatın üç illik diplomatik
fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar 1996-cı ilin avqustun 28-də Milli
Məclisin sədri onu qəbul etmiş və ümidvar olduğunu bildirmişdir ki,
diplomat ölkəmizdən birdəfəlik ayrılmayacaq, əlaqələr bundan sonra
da davam etdiriləcəkdir. Qəbulda Milli məclisin şöbə müdirləri
N.Axundov və A.Babayev iştirak etmişlər.
Səhəri gün respublikamızın Prezidenti Heydər Əliyev Prezident sara-
yında  İsrailin səfiri E.Yotvatı qəbul edərək onun fəaliyyəti müddətində
ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafında fəal rol oynadığını qeyd
etdi. İsraillə Azərbaycan arasında əlaqələrin qurulması və inkişaf
etməsi yolunda göstərdiyi xidmətlərə görə E.Yotvata minnətdarlığını
bildirən dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev demokratik bir ölkə olan
İsrailin keçmişdə də, indi də müəyyən problemlərlə qarşılaşdığını xa-
tırlatdı.
1996-cı il sentyabrın 27-də İsrailin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər
vəkili Mixail Ronen son vaxtlar Yaxın Şərqdə baş verən hadisələrlə
əlaqədar mətbuat konfransı keçirmişdir. M. Ronen jurnalistlərin sual-
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larına cavab verərkən qeyd etmişdir ki, İsraillə Azərbaycan arasındakı
münasibətlər hər iki ölkənin maraqlarına uyğundur və hər iki dövlət
əlaqələrin daha da genişlənməsinə tərəfdardır.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Lissabonda səfərdə olarkən
1996-cı il dekabrın 2-də İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə
görüşmüşdür. Görüşdə bir sıra məsələlər haqqında danışılmışdır. O
cümlədən Ermənistanla Azərbaycan arasında olan münaqişəyə görə İs-
rail hökumətinin də narahatlığını nəzərə çarpdıran cənab Netanyahu
Azərbaycanın haqq işinin qalib gələcəyinə əmin olduğunu bildirmişdir.
Söhbət zamanı tərəflər Azərbaycan-İsrail əməkdaşlığının gedişini ra-
zılıqla vurğuladılar və münasibətlərin sıxlaşdırılması üçün daha bir sıra
addımlar atılmasının vacib olduğunu qeyd etmişlər [6].
1997-1998-ci illərdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafı sahəsində növbəti
addımlar atılmışdır. İsrailin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Arkadi Milman 1997-ci il aprelin 15-də Prezident
iqamətgahında öz etimadnaməsini Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti Heydər Əliyevə təqdim etmişdir. Söhbət zamanı Azərbaycan-İs-
rail əməkdaşlığının gələcək perspektivləri barədə ətraflı fikir
mü ba diləsi aparılmışdır. Mərasimdə dövlət müşaviri V. Quluzadə,
Xarici işlər naziri H. Həsənov iştirak etmişdir [6].
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 1997-ci il iyu-
lun 17-də Prezident sarayında İsrail dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyi
baş direktorunun müavini N. Meronu, Xarici İşlər Nazirliyinin Qafqaz
və Orta Asiya şöbəsinin müdiri Ş. Meyromu qəbul etmişdir. Bu səfər
ölkələr arasında əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə xidmət etmişdir.
İsrailli diplomat N. Meron qeyd etmişdir ki, B. Netanyahu ilə Heydər
Əliyevin 1996-cı ildə Lissabonda görüşü hər iki ölkə arasında siyasi,
iqtisadi və mədəni sahədə əlaqələrin möhkəmlənməsinə kömək etmiş-
dir. Görüşdə dövlət müşaviri V. Quluzadə və İsrailin Azərbaycandakı
səfiri A. Milman iştirak etmişdir [5].
28 iyul 1997-ci il də Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Yəhudi
İcmalarının Prezidentləri Konfransı Təşkilatının nümayəndələri ilə
görüş xüsusi yer tutmuşdur. Nyu-Yorkda “Qrand hyyatt” otelində ABŞ-
dakı Yəhudi təskilatları prezidentlərinin konfransı təskilatı adından
Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil olunmuşdu. Qəbulda
Azərbaycan Prezidentini Nyu-York Şəhər Şurası adından yəhudi
icmalarının ən aparıcı liderlərindən biri Piter Vilon salamlamışdır (7,
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səh.68). Tədbirdə çıxış edən Heydər Əliyev də eyni zamanda yəhudi
icmasını salamlamış və bildirmişdir: “Azərbaycan xalqı böyük və
zəngin tarixə və çox qədim mədəniyyətə, ənənələrə malik bir xalqdır,
ölkədir. Ölkəmizdə azərbaycanlılarla yanaşı, bir çox digər millətlərin
nümayəndələri də yaşayırlar. Azərbaycan həmişə çoxmillətli bir ölkə
olubdur, bu gün də çoxmillətli bir ölkədir. Biz bunu ölkəmizin üstün-
lüyü hesab edirik. Biz Azərbaycanı heç vaxt təkmillətli bir dövlətə
çevirmək fikrində olmamışıq. Ona görə də Azərbaycanda yaşayan in-
sanlar milliyyətindən asılı olmayaraq həmişə bərabərhüquqlu olmuşlar.
Azərbaycanda bu gün də bütün  başqa millətlərə məxsus olan, yaşayan
insanlar da respublikamızın vətəndaşlarıdır və ölkəmizdə eyni hüquq-
lara malikdirlər. Azərbaycanda yəhudilər də çox qədim dövrdən
indiyədək yaşamışlar və yaşayırlar. Onlar Azərbaycanın vətəndaşlarıdır
və Azərbaycan onlar üçün doğma vətəndir”. Yəhudilərin Azərbaycanın
ictimai-siyasi, iqtisadi həyatında iştirakını alqışlayan Heydər Əliyev
həmçinin qeyd etmişdir: “bu gün sizə bildirmək istəyirəm ki, xalqımı-
zın, Azərbaycanın milli mədəniyyətinin, iqtisadiyyatının, səhiyyəsinin
inkişafında yəhudi millətinə mənsub Azərbaycan vətəndaşlarının
xidməti çox olmuşdur” [7, s. 69].
Azərbaycan ilə İsrail arasında əlaqələrin perspektivinə toxunan Heydər
Əliyev həmçinin Ermənistanın Azərbaycan ərazisinə ərazi iddiaları
məsələsinə də toxunmuşdur: “Azərbaycanın qarşısında bir çox böyük
problemlər vardır. Bu problemlərdən biri də Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsidir. Bildiyiniz kimi, Ermənistan silahlı qüvvələri
Azərbaycana hərbi təcavüz edibdir. Ermənistan Azərbaycanın
tərkibində olan Dağlıq Qarabağ vilayətini öz əlinə keçirib, onu
Ermənistana birləşdirmək niyyəti güdərək bu hərbi təcavüzü edibdir.
Həmin münaqişə 1988-ci ildə başlanıbdır. Bu hərbi təcavüzün
nəticəsində çox qan tökülüb, çoxlu insan tələf olubdur [7; s., 72].
Azərbaycanın ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal edilibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan
çox Azərbaycan vətəndaşı didərgin düşübdür. Onlar öz yerlərindən-
yurdlarından qovulublar, indi əksəriyyəti çadırlarda ağır vəziyyətdə ya-
şayır. Biz bu münaqişəyə son qoymaq istəyirik. Atəşin dayandırılması
haqqında üç il bundan əvvəl saziş imzalanıb... Mən ümid edirəm ki,
biz məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olacağıq…. Bizim belə dostla-
rımız artdıqca Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycana qarşı
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ədalətsizlik edən erməni diasporunun da qarşısını ala bilərik. Bizim
Amerikada lobbimiz yoxdur. Amma ermənilərin çox güclü lobbisi var-
dır... Bizim lobbimiz dostlarımız olacaq, o cümlədən Amerika
Birləşmiş Ştatlarındakı yəhudi icmaları, sizlər bizim lobbimiz olacaq-
sınız. Mən buna çox ümid bəsləyirəm. …” [7, s. 74].
1997-ci il avqustun 29-da Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İsrailin Baş
Naziri Benyamin Netanyahunu Prezident Heydər Əliyev qəbul etmiş-
dir. Heydər Əliyev İsrail xalqı haqqında yüksək fikirdə olduğunu bil-
dirmişdir: İkitərəfli münasibətlərə toxunan Heydər Əliyev demişdir:
“Azərbaycan sülhsevər ölkədir, xalqımız sülhsevər xalqdır. Azərbaycan
çoxmillətli ölkədir və bütün millətlərin nümayəndələri burada bərabər
hüquqlarla yaşayır və fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan bir çox əsrlər
yəhudilər üçün də doğma vətən olubdur, yaşayış yeri olubdur.
Yəhudilər azərbaycanlılarla birlikdə Azərbaycanda əsrlər boyu dostluq,
mehribanlıq şəraitində yaşayıblar. Mən hesab edirəm ki, bugünkü görüş
İsrail-Azərbaycan əməkdaşlığı üçün yeni bir mərhələ açır” [7, s. 110].
Göründüyü kimi, Heydər Əliyev ikitərəfli əməkdaşlığa yüksək dəyər

verir və münasibətlərin daha da sıx inkişafına inanırdı. Həqiqətən də
İsrail prezidentinin Bakıya yüksək səviyyəli səfəri ölkələrimiz arasında
münasibətlərin inkişafında yeni mərhələyə keçid oldu. 
1998-ci il aprel ayının 22-də Heydər Əliyev yəhudi xalqının müsibəti
günü münasibətilə Azərbaycanın yəhudi icmasına müraciət etmişdir.
Yəhudi xalqının  müsibəti günündə bütün günahsız qurbanların  əziz
xatirəsini yad edərək xatırlatmışdır ki, belə milli faciələr Azərbaycan
xalqının taleyindən də yan keçməmişdir. Son iki əsrdə xalqımıza qarşı
ardıcıl soyqırımı  və etnik təmizləmə siyasəti yeridilmiş, amansız
kütləvi qırğınlar törədilərək azərbaycanlılar indi Ermənistan adlandı-
rılan tarixi dədə-baba  torpaqlarımızdan deportasiya edilmişdir.   Belə
oxşar tale xalqlarımızı dərd ortağına çevirmiş və bir-birinə daha da ya-
xınlaşdırmışdır. Heydər Əliyev demişdir: “bu hüznlü gündə kədərinizə
ürəkdən şərik olduğumu bildirir, dünyanın bütün sülhsevər qüvvələrini
və mütərəqqi bəşəriyyəti indi də davam edən faşizmə, irqçiliyə, hər cür
soyqırımı aktına qarşı qəti mübarizəyə çağırıram”  [7, s. 218].
1998-ci ilin aprelin 30-da İsrailin Azərbaycandakı Səfirliyi İsrailin
dövlət müstəqilliyinin 50-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir
[6]. Tədbirdə   iştirak edən Prezident Heydər Əliyev ikitərəfli
əməkdaşlığa dair nitq söyləmişdir. 
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Elə həmin ildə İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahunun Bakıya
səfəri zamanı iki ölkə arasındakı əlaqələrin kompleks istiqamətləri
müzakirə olunmuş  və bəzi razılaşmalar əldə olunmuşdur [8, s. 413].
1998-ci il sentyabrın 19-da Heydər Əliyev Azərbaycanın yəhudi icma-
sına  yeni il bayramı – Roş-ha-şana münasibətilə təbrik məktubu
göndərmişdir. Heç şübhəsiz, bu Heydər Əliyevin yəhudi xalqına
diqqətinin bariz nümunəsidir. 
Beləliklə - 1991-1998-ci illəri əhatə edən I mərhələ. Birinci mərhələdə
Azərbaycan Respublikası ilə İsrail arasında siyasi-diplomatik əlaqələr
qurulmuş, İsrailin ölkəmizdə səfirliyi açılmış, qarşılıqlı ticarət-iqtisadi,
elmi-texniki, mədəni - humanitar sahələrdə əməkdaşlığın hüquqi-nor-
mativ bazası yaradılmışdır. Bu mərhələ əlaqələrin zəif olması ilə xa-
rakterikdir.  
- 1998-2008-ci illəri əhatə edən II mərhələ. İkinci mərhələdə
Azərbaycan Respublikasının yəhudi dövləti ilə münasibətləri yüksələn
xətt üzrə inkişaf etdirilmiş, ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlər keçirilmiş,
parlament sədrlərinin, nazirlərin, ayrı-ayrı iş adamlarının qarşılıqlı
səfərləri həyata keçirilmiş, qarşılıqlı münasibətlərin hüquqi – siyasi
əsası möhkəmləndirilmiş, yeni əməkdaşlıq formalar tətbiq edilmişdir.
İsrail dövləti ilə  müstəqil Azərbaycan Respublikasının diplomatik-si-
yasi münasibətlərinin qurulması və inkişaf dinamikasının araşdırılması
göstərir ki, müstəqillik illərində bu münasibətlər mühüm inkişaf yolu
keçmiş, əlaqələr qarşılıqlı maraqlara uyğun müəyyənləşmişdir.
İkitərəfli münasibətlər məktublaşmalar, müxtəlif səviyyəli səfərlər, si-
yasi məsləhətləşmələr, başlıca olaraq ikitərəfli və qismən çoxtərəfli
formatda inkişaf etdirilmişdir. 
Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan–İsrail siyasi əlaqələrinin
genişlənməsində dövlət başçıları, müvafiq nazirliklər, parlamentlərarası
qruplar, respublikamızda və digər ölkələrdə yaşayan yəhudi icmaları,
İsraildə yaşayan yəhudi əsilli Azərbaycan diasporu ciddi təşəbbüs
göstərmişlər. İkitərəfli görüşlərdə Azərbaycan və İsrail arasında
əməkdaşlığın siyasi, iqtisadi, mədəni müstəvidə davam etdirilməsinə
və daha da genişləndirilməsinə dair müzakirələr, regional və
beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmış, bir çox saziş
və müqavilələr imzalanmışdır. 
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tarixi İpək Yolu üzərində strateji körpü – azərbaycan

azerbaijan – as Strategic Bridge on Historical Silk Way

abstract: The real powers center of modern world, the theoretical
analysis of international relations present order is vital significant for
each independent state which is eager to determine its outside policy
strategy, to join bilateral, regional and international relations. Because
every advanced actor future role and site are dependent on choosing
which development model, directing security, political and economical
trends to which international mighty centers, creating intercession,
amity and finally strategic allied relations with which institutions. For
appreciating the real position of contemporary Azerbaijan in interna-
tional system, it is necessary to estimate its foreign policy potential.
According to the meaning, external policy is characterized as purposely
activity that created from the main duties of states internal prosperity,
adapted to civilized coexistence rules between countries national in-
terest and foreign world ambitions. Azerbaijan foreign policy concep-
tion and outside policy strategy are essential for shaping national states
interests.

Key words: The Geopolitics of Azerbaijan, relations with Turkish
states, integration to Moslem world, world’s Azerbaijanians, Nagorny
Garabag conflict, the Caspian basin factor. 

Müstəqil Azərbaycan dövləti Şərq-Qərb, İslam-xristian dinlərinin qov-
şağında yerləşməklə mühüm geosiyasi anlam kəsb edir. Avropa ilə Asi-
yanın qovşağında strateji baxımdan əlverişli  geostrateji mövqeyi
Azərbaycanı ictimai-siyasi və mədəni-mənəvi həyatın bütün
sahələrində özünəməxsus xüsusiyyətləri yaşatmaqla yanaşı, Şərq və
Qərb dəyərlərinin sintezindən yaranmış cəhətləri də əxz edərək, dünya
birliyinə inteqrasiya olunmaq xəttini seçməyə sövq edir. Coğrafi və
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ərazi resurslarına görə Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən böyük və
əlverişli dövləti hesab olunmaqla Avrasiyanın giriş qapısı, Şərq-Qərb
nəqliyyat-kommunikasiya və enerji dəhlizinin mərkəzidir. Bu mənada
Azərbaycan Rusiya üçün rəqib (alternativ), Şərq-Qərb ölkələri üçün
bağlayıcı (körpü) rolunu icra edir. O, xüsusən qədim “İpək yolu” adla-
nan TRASEKA nəqliyyat-kommunikasiya layihəsinin, strateji Bakı-
Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin
hərəkətverici qüvvəsi və əsas təminatçılarından biridir.
Azərbaycanın coğrafi yerləşməsinə nəzər saldıqda müşahidə edə bilərik
ki, onun ucqar nöqtələri arasında şimaldan cənuba uzunluğu 400 km,
qərbdən şərqə isə 500 km-dir. Ölkəmizin belə yığcam konfiqurasiyalı
əraziyə malik olması daxildə yük və sərnişin daşınmalarının xərclərini
azaltmağa; istehsal və kooperasiya əlaqələrini sadələşdirməyə;
sərhədlərin mühafizəsini asanlaşdırmağa şərait yaradır. Məhz bu
səbəbdən  Azərbaycanın iştirakı olmadan Mərkəzi Asiyadan başlayaraq
Qafqazı keçməklə Türkiyə və Avropa istiqamətində uzanan enerji
layihələrinin reallaşdırılması mümkün deyil. Bununla bağlı ABŞ-ın
“United Press İnternational” portalında yer alan məqalədə qeyd olunur
ki, dünyanın ilk neft bumu şəhəri olan Bakıya və bütövlükdə
Azərbaycana bu gün də beynəlxalq miqyasda maraq olduqca böyükdür
[1, s. 230].
Eyni zamanda, bu cür əlverişli coğrafi zona gələcəyin informasiya ma-
gistralı hesab olunan telekommunikasiya xətlərinin çəkilişinə şərait ya-
radır. Hazırda fəaliyyət göstərən Trans-Asiya-Avropa (TAE)
beynəlxalq fiber optik kabel xətti ucqar Şərqdən Çindən (Şanxay) baş-
layaraq Azərbaycan ərazisindən keçib, ucqar qərbdə Almaniyanın
Frankfurt-Mayn şəhərinədək 24 min km məsafədə uzanır. Bu kabel ma-
gistralı hesabına ilk dəfə olaraq Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiya, İran,
Türkiyə, Ukrayna istiqamətlərinə birbaşa müasir yüksək keyfiyyətli
rəqəmsal beynəlxalq rabitəni təşkil etmək mümkün olmuşdur [4].
Regionda iqtisadi əməkdaşlığın uğurunun digər bir nümunəsi
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni birləşdirən və hal-hazırda real-
laşdırılma mərhələsində olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşasını
nəzərdə tutan  transregional nəqliyyat layihəsidir. Bu layihə Avropa və
Asiya dəmiryolu şəbəkələrini birləşdirən ən qısa nəqliyyat dəhlizi ol-
maqla iştirakçı ölkələrin tranzit potensialının əhəmiyyətli dərəcədə ar-
tırılmasını nəzərdə tutur. Digər irimiqyaslı regional layihələrdən
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danışaraq qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan və Gürcüstanın mərkəzi
rol oynadıqları TRASECA dəhlizinin tranzit potensialı və bu dəhlizlə
nəql olunan yüklərin həcmi də davamlı olaraq genişlənir. Bunun
nəticəsində Mərkəzi Asiya mənşəli enerji ehtiyatları və digər mallar
üçün tranzit ərazi olan Cənubi Qafqaz bölgəsinin rolu artır.  Bunu
nəzərə alaraq, Azərbaycan açıq dənizlərə çıxışı olan  ölkələrlə regionda
tranzit nəqliyyat sisteminin səmərəliliyinin artırılması üzrə fəal
əməkdaşlıq edir.
Azərbaycanın bugünkü beynəlxalq vəziyyəti xarici siyasət sahəsində
hər hansı qütbə və yaxud istiqamətə açıq nümayiş etdirilən üstünlük
verilməsini mümkünsüzləşdirir, balanslaşdırıcı və tarazlaşdırıcı siyasi
kurs seçilməsini şərtləndirir. Çünki XX əsrin sonunda beynəlxalq
aləmdə yaranmış geostrateji maraqların kəskin rəqabəti, iqtisadi və
hərbi-siyasi durum yenicə suverenlik əldə etmiş, hələ nisbətən zəif olan
ölkələrin müstəqil xarici siyasət yeritməsi sahəsində çoxsaylı
problemlər ortaya çıxarmaqla eyni dilə, dinə, mədəniyyətə mənsub olan
millətlərin həmrəyliyini möhkəmləndirməyi labüd etmişdir.
Məhz bu səbəbdən dünyanın qloballaşdığı, etnosiyasi güclərin
təmərküzləşdiyi müasir dövrdə Türk dünyasının inteqrasiya ideyasının
geniş vüsət alması tamamilə təbiidir. Eyni etnik, mədəni, mənəvi
köklərə malik xalqların mürəkkəb tarixi mərhələlərdə bir-birinə arxa
olması onların taleyində həlledici rol oynamış və türk dünyasının
bütövləşməsi tarixi zərurət kimi ortaya qoyulmuşdur. Mərhum Turqut
Özal “XXI əsr türk əsri olacaq” deyəndə yanılmırdı. Azərbaycan və
Türkiyənin, eləcə də, Mərkəzi Asiyadan Sibir ellərinə və Avropanın
mərkəzinə qədər uzanan türk soydaşlarımızın dünyanın geosiyasi
məkanında oynadığı önəmli rol, beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərində
tutduğu mövqe, enerji resurslarında söz sahibi olması türk amilini
həlledici faktor kimi ortaya çıxarıb.
Azərbaycan 7 müstəqil türk dövlətindən biri olaraq xarici siyasətini
türk dünyası ilə iqtisadiyyat, ticarət, elm, təhsil, ekologiya və
mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, həmrəyliyi
möhkəmləndirmək istiqamətində kökləmişdir.
Azərbaycan Respublikasının xarici fəaliyyətinin tərkib hissəsi olan
türkdilli ölkələrlə münasibətlər məhz H. Əliyevin yeritmiş olduğu si-
yasi kurs əsasında düzənlənərək formalaşmışdır. Azərbaycanın karbo-
hidrogen ehtiyatları və Türkiyənin tranzit imkanları türk dünyasının
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potensialını hərəkətə gətirdi. Artıq Azərbaycan qazının Türkiyədən
keçərək Avropa bazarına nəqli istiqamətində konkret addım atılmışdır.
1999-cu ildə Xəzərin Şahdəniz qaz kondensat yatağı aşkar edilməklə
Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqliyi sayəsində böyük bir qaz
layihəsi həyata keçirilmiş və Azərbaycan qazı Avropaya nəql olunmuş-
dur.  Bu sırada Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynaya-
caq TANAP və TAP layihələri üzrə əldə edilmiş razılıqlar da qeyd
olunmalıdır. “Şahdəniz” layihəsinin ikinci mərhələsinə hesablanmış
Transanadolu və Transadriatik təbii qaz boru xətti adlı enerji
layihəsinin timsalında Bakı müstəqil enerji siyasəti aparmağa tam hazır
olduğunu nümayiş etdirdi [5].
Öz tarixi, mədəniyyəti, dini etiqadı və adət-ənənələri ilə İslam aləminin
ayrılmaz hissəsi olan ölkənin müsəlman dövlətləri ilə, bu dövlətlərin
təmsil olunduğu beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrinə də böyük
əhəmiyyət verilir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa
etdikdən həmən sonra 1991-ci ilin 8 dekabrında post-sovet müsəlman
respublikaları arasında ilk dəfə İslam Konfransı Təşkilatına (İKT) üzv
olmuşdur. İKT ölkəmizin maraqlarının qorunmasında ən səmimi
mövqe nümayiş etdirmiş və 1993-cü ildə İKT ilə həyata keçirilən ar-
dıcıl əlaqələr fonunda təşkilatın 1994-cü ildə Kasablanka (Mərakeş)
şəhərində keçirilən zirvə toplantısında Dağlıq Qarabağa aid qəbul olu-
nan  qətnamədə Ermənistan tərəfi ilk dəfə rəsmi surətdə təcavüzkar
dövlət kimi pislənilmişdir.
Eyni zamanda, Azərbaycan dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnən 50
milyonluq həmvətənləri ilə əlaqələri dövlət siyasətinin əsas
istiqamətlərindən biri hesab edir. Dövlətimiz xaricdə yaşayan
azərbaycanlıların hüquq və əsas azadlıqlarının təmin edilməsi və on-
ların milli özünəməxsusluğunun, dəyərlərinin qorunub saxlanması
istiqamətində davamlı tədbirlər həyata keçirməkdədir. Əsası ulu öndər
H. Əliyevin azərbaycançılıq dəyərləri üzərində qurulan diaspor quru-
culuğu işi  özündə üç təməl ideyanı –dövlətçilik, vətənpərvərlik və
ənənələrə sadiqlik prinsiplərini birləşdirir. Bu siyasətin davamı olaraq
2006-cı ildə Prezident İ. Əliyev Azərbaycan diasporu haqqında
sərəncam imzaladı. Həmin sərəncama əsasən 2006-cı ildə dünya
azərbaycanlılarının II Qurultayı, 2011-ci ildə III Qurultayı keçirildi.
Qurultayın keçirilməsində məqsəd Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya
çatdırmaq, Azərbaycan–Ermənistan münasibətlərində  qərbin aparıcı
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dövlətlərinin tutduğu birtərəfli mövqeyini araşdırmaq üçün ciddi işlər
görmək, dünyada mədəniyyətimizi təbliğ etmək olmuşdur. 
Diplomatiyamızın uğurlu addımlarından biri də dövlətin xarici
siyasətdə mədəni əlaqələrə önəm verməsidir. Beynəlxalq təşkilatlar
xəttilə bu sahədə əsas iş  YUNESKO, Avropa Şurası, İSESKO, TÜRK-
SOY, GUAM və digər qurumlarla mədəni əlaqələrdə öz təzahürünü
tapır. 2009-cu ildə Bakının “İslam mədəniyyətinin paytaxtı”  elan olun-
ması, “Qız qalası”, “Şirvanşahlar” kompleksi kimi memarlıq
abidələrinin YUNESKO-nun mədəni irsinə daxil edilməsi, çoxsaylı
beynəlxalq mədəniyyət konfranslarına Bakının ev sahibliyi vəzifəsini
öz üzərinə götürməsi Azərbaycan mədəniyyətinin dünyadakı həlledici
mövqeyindən xəbər verir. 
Hazırda regionda və dünyada baş verən çoxtərəfli proseslərdə
Azərbaycan dövləti layiqincə təmsil olunaraq dövlətin prioritet maraq-
ları ilə müasir geosiyasi vəziyyətin xüsusiyyətlərini maksimum
dərəcədə uzlaşdırma kursunu uğurla davam etdirməkdədir.
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Məqalə yazma qaydaları
1.   Məqalə müəllifinin adı, soyadı, iş yeri, e-mail adresi yuxarıda sağda

“B” və “İ” kursivlə yazılmalıdır.                                                                               
2.  Məqalənin adı mətnin ortasında məqalənin yazıldığı dildə və ingilis

dilində yazılmalıdır (məqalə ingilis dilində yazıldığı təqdirdə, onun
adı Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

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

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

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

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

3172, s.1, i. 2, v. 39
c)  qəzet: “Azərbaycan” qəzeti, 1997, 9 iyun
d)  internet: http://jurnal.meclis.gov.az/news.php?id=390,

(27.11.2012)
8.  Sitat gətirmə qaydaları: ədəbiyyat siyahısındakı ədəbiyyatın sıra

sayı, əsərdən gətirilən sitatın səhifəsi göstərilməlidir. nümunə: [5,
s. 23]

9.   Məqalə 5-12 səhifə həcmində olmalıdır.
10. Məqalələr redaksiyanın aşağıdakı elektron ünvanına (journal@tou-

rism.edu.az) 4 dildə (Azərbaycan, Türk, İngilis və Rus dillərində)
təqdim edilir.
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Rules for writing articles
1.  The author’s name, surname, workplace, e-mail address should be

written on right top in bold “B” and italics “I”.
2. The title of the article should be written in the middle of the text in

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

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

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

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

6.  The paragraph space should be “0” cm and line space “1”.
7.  Guideline samples on reference entries: 
a)  the book: Abid Tahirli. The translator of all Turks. Baku, 2011, p.

193.
b)  the archive: The State Archives of the Republic of Azerbaijan

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

erature and the page of quotation from the works should be indi-
cated. 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 edi-

torial (journal@tourism.edu.az) in 4 languages (Azerbaijan, Turk-
ish, English and Russian).
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