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Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində
kadr hazırlığı aparılan ixtisasların rəqabət mühiti

Competitive environment of specialties for personnel training 
in Azerbaijan Tourism and Management University 

Конкурентная среда профессий, по которым проводится
кадровая подготовка в Азербайджанском Университете ту-

ризма и менеджмента

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Turizm və Menecment Univer-
sitetində (ATMU) kadr hazırlığı aparılan ixtisaslar və həmin ixtisas-
ların rəqabət mühiti təhlil edilmişdir. Kadr hazırlığı aparılan
ixtisasların rəqabət mühitini öyrənmək üçün mütəxəssis hazırlayan
ali təhsil müəssisələrin qəbul planı, qəbul olan tələbələrin orta və və
minimum balı ilə müqayisə edilərək ATMU-nun gələcək perspek-
tivləri və markalaşdırılması zəruri olan ixtisaslarda atılacaq addımlar
müəyyənləşdirilmişdir.

Açar sözlər: ixtisas, kadr hazırlığı, rəqabət mühiti, orta bal,
markalaşdırma, ali təhsil müəssisəsi.

Abstract: The article analyzes the specialties that foresee con-
ducting of personnel training and the competitive environment of
these specialties at the Azerbaijan Tourism and Management Uni-
versity (ATMU). Also, the plan of admission to higher educational
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Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində
kadr hazırlığı aparılan ixtisasların rəqabət mühiti

institutions which train experts for studying the competitive envi-
ronment of those specialties is defined. Then the minimum points
of admitted students are compared.

Keywords: Specialty, personnel training, average point,
higher education institution.

Резюме: В статье анализируются профессии, по которым
проводится кадровая подготовка, а также конкурентная среда
этих профессий в Азербайджанском Университете Туризма и
Менеджмента (AТМУ). А также определяется план приема в
высшие учебные заведения, которые подготавливают специали-
стов для изучения конкурентной среды проводимых профессий.
Затем сравниваются минимальные баллы поступивших студен-
тов.

Ключевые слова: Специальность, кадровая подготовка,
средний бал, высшее учебное заведение.

Giriş

Azərbaycanda turizm sahəsindəki davamlı inkişafın nəticəsi
kimi, peşəkar kadrlara olan ehtiyacın təmin olunması məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 avqust 2005-ci il tarixli
925 nomrəli Fərmanı və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 13 fevral 2006-cı il tarixli 45 nomrəli Qərarı ilə Azərbaycan
Turizm İnstitutu yaradılmışdır. Azərbaycan Turizm İnstitutu (ATİ)
15 sentyabr 2006-cı il tarixində 200 tələbə, 1 fakültə və 3 ixtisasla
tədris fəaliyyətinə başlamışdır (1). 

22 dekabr 2014-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Tur-
izm İnstitutunun bazasında ali təhsilin bütün pillələrində turizm və
menecment sahələri üzrə kadr hazırlığı həyata kecirən Azərbaycan
Turizm və Menecment Universiteti (ATMU) yaradılması barədə
imzaladığı sərəncamla ATİ yeni statusla və geniş imkanlarla yeni
keyfiyyət müstəvisinə çıxmışdır. İmzalanan sərəncamın iqtisadiyy-
atın vacib sahəsi olan turizm və idarəçiliyin inkişafına dövlət
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tərəfindən xususi diqqəti və bu sahədə kadr hazırlığının təkmil-
ləşdirilməsi zərurətindən irəli gəldiyi kimi sənəddə ehtiva edilən
işlərin reallaşmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına daha keyfiyyətli
kadrlar hazırlanması işi ali təhsil ocağının həyatında yeni bir səhifə
açmışdır (2). 

Hazırda,  Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində
(ATMU) 3 fakültədə 10 kafedra fəaliyyət göstərir və bu fakültələrdə
12 ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılır. 

Təhlil
Bu bölümdə ATMU-da kadr hazırlığı aparılan ixtisaslara qəbul

zamanı abituriyentlərin minimum və orta balı müqayisə edilərək,
təhlil edilmişdir. 

(Qısaltmalar: ADU-Azərbaycan Dillər Universiteti ADİU-
Azərhaycan Dövlət İqtisad Universiteti, ADA-Azərbaycan Diplo-
matiya Akademiyası, ADPU-Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Uni ver siteti, ADAU-Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti,
ADMİU-Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,
ADNSU-Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, AzMİU-
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti,  ATU-Azərbaycan
Texniki Universiteti, AU-Azərbaycan Universiteti, BDU- Bakı
Dövlət Universiteti, BXA-Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası, BBU-
Bakı Biznes Universiteti BSU-Bakı Slavyan Universiteti, DİA-
Dövlət İdarəçilik Akademiyası, GDU-Gəncə Dövlət Universiteti,
Gəncə-ATU- Gəncədəki Azərbaycan Texnologiya Universiteti,
LDU-Lənkəran Dövlət Universiteti, Min.DU-Mingəçevir Dövlət
Universiteti, NDU-Naxçıvan Dövlət Universiteti, SDU-Sumqayıt
Dövlət Universiteti, OYU-Odlar Yurdu Universiteti) 

1. 50810 - Turizm və Otelçilik ixtisası üzrə respublikada 10
ali təhsil müəssisəsində kadr hazırlığı aparılır. Kadr hazırlığı aparılan
ixtisas üzrə 2014/2015 tədris ili üçün qəbul nəticələrini müqayisə
etsək görərik ki, ATMU bu siyahıda birinci yerdədir. Təhsil üçün
müəyyən edilən ödəniş məbləği də ekvilalentdir. Belə ki, baxma-
yaraq ki, bu siyahıda Xəzər Universiteti ödəniş məbləği baxımından
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öndədir, lakin ixtisasla bağlı adıçəkilən universitetin heç bir reytinq
siyahısında adı çəkilmir. 
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2. 50407 - Menecment ixtisası üzrə 19 ali təhsil müəs-
sisəsində müxtəlif sahələrin idarəolunması istiqamətində qəbul
aparılır. 2014/2015 tədris ili üçün qəbul nəticələrini müqayisə etsək
görərik ATMU-dan ön sırada dayanan DİA, ADİU, ATU və NDU–
dur Bundan başqa, ADAU-da alman proqramı ilə tətbiq olunan tədris
vardır ki, o da universitetinin bu ixtisas üzrə dəyərini artırmış olur.
2016/2017 tədris ili üçün qəbul planında isə ATMU-da vəziyyət bir
qədər qənaətbəxşdir, ancaq 600 və ondan yuxarı bal toplayan abi-
turiyentlərin bu ixtisası seçməsi üçün dəyərləndirmələr aparılmasına
ehtiyac vardır.  Təhsil haqqı ATMU-dan yüksək olan ali təhsil müəs-
sisələri vardır ki, onların da ölkə üzrə müvafiq ixtisasda xüsusi reyt-
inqi yoxdur. Qəbul planı və təhsil haqqını nəzərə aldıqda ATMU-da
bu ixtisasa abituriyent  axınını artırmaq üçün ixtisasla bağlı zəruri
addımlar atılmalıdır. DİA-nın bu ixtisasda kadr hazırlığının  daha
çox dövlət idarəçiliyi istiqamətində aparılmasını və region univer-
sitetlərdə daha çox həmin regionda yaşayan məzunların seçməsini
nəzərə alsaq ATMU-nun əsas rəqabət aparacağı universitet ADİU-
dur. Təhsil haqqına görə müqayisəli təhlildən aydın görünür ki,
ATMU ilə müqayisədə Qərb Universiteti, və Xəzər Universitetində
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təhsil haqqı daha yüksək, AzMİU, SDU, Gəncə TU və ADAU-da
hətta iki dəfə aşağı olmasına baxmayaraq ATMU-ön cərgədədir. 

12

3. 50203 Tərcümə (İng-Az) ixtisası üzrə 13 ali təhsil müəs-
sisəsində qəbul aparılır. ATMU həmin ali təhsil müəssisələrindən ilk
beşlikdədir (daha dəqiq qeyd etsək-sıra üzrə ikincidir)  və rəqabət
aparacağı yeganə ali təhsil müəssisəsi ADU-dur. İnfrastrukturu gü-
cləndirməklə bu ixtisası ön sırada saxlamaq mümkündür. Hətta,
ATMU-da təhsil haqqının yüksək olmasına baxmayaraq yüksək bal
toplayan abituriyentlər bu ali təhsil müəssisəsini seçirlər. 
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4. 50403 Maliyyə ixtisası üzrə 15 ali təhsil müəssisəsində
qəbul aparılır. Əvvəlki illərin qəbul planından göründüyü kimi
ATMU-nun əsas rəqibi ADİU-dur. Bütün hallarda ixtisası olduqca
aşağı bal toplayan abituriyentlər seçir ki, bu da indiki vəziyyətdə
həmin ixtisasın tələbələrin qənaətbəxş olmamasından xəbər verir.
Diqqət çəkici məqamlardan biri isə odur ki, “Maliyyə” ixtisası üzrə
14 ali təhsil müəssisəsində kadr hazırlığı aparıldığına baxmayaraq
abituriyentlərin əksər hissəsi ATMU-nu seçir və qəbul planı tam şək-
ildə dolur. 
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5. 50408 - Marketinq ixtisası üzrə 10 ali təhsil müəssisəsində
kadr hazırlığı aparılır. ATMU bu ali təhsil müəssisələri içərisində ilk
beşlikdədir. Rəqabət aparacağı yeganə universitet ADİU-dur. 

14

6. 50409 - Biznesin idarəedilməsi ixtisası üzrə 17 ali təhsil
müəssisəsində qəbul aparılır. ADA qəbul zamanı abituriyentlərin
seçimi baxımından birinci sırada dayanır. Digər ali təhsil müəs-
sisələri ilə müqayisədə ATMU- qəbul zamanı abituriyentlərin diqqət
mərkəzindədir və yeganə rəqibi ADİU ilə rəqabətdə  eyni mövqedə
dayanır. 
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7. 50211 - Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə) ixtisası üzrə 4 ali
təhsil müəssisəsində qəbul planı aparılır. ATMU rəqabətdə olduğu
ADU və BDU ilə eyni sırada dayanır, ancaq qəbul zamanı daha yük-
sək bal toplayan tələbələrin bu ixtisası seçməməsi onların ümumi
Beynəlxalq Münasibətlər, Amerikanşünaslıq və Avropaşünaslıq kimi
ixtisaslara önəm vermələrindən irəli gəlir. Burdan belə nəticəyə
gəlmək olar ki, qəbul zamanı bu ixtisası seçən abituriyentlər per-
spektivi meəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkirlər 
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8. 50213 - Beynəlxalq Münasibətlər ixtisası üzrə 12 ali təhsil
müəssisəsində qəbul aparılır.İlk 5-likdə ADA, DİA və NDU ilə
müqayisədə ATMU dördüncq yerdə dayanır. NDU-nun daha çox re-
gion abituriyentləri tərəfindən seçildiyini nəzərə alsaq, ATMU-ADA
və DİA ilə müqayisədə daha aşağı səviyyəli abituriyentlərin seçdiyi
ali təhsil müəssisəsi kimi diqqəti çəkir. 



Eldar Aslanov, Qahirə Məmmədova

9. 50301 - Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorun-
ması ixtisası üzrə 3 ali təhsil müəssisəsində qəbul aparılır. Digər ali
təhsil müəssisələri ilə müqayisədə ATMU-nun rəqabətdə daha da
irəli getməsi mümkündür. 
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10. 50811 - Nəqliyyat servisi (sərnişin daşınmaları üzrə) ix-
tisası üzrə 2 ali təhsil müəssisəsində kadr hazırlığı aparılır. ATMU-
rəqabətdə birincidir, amma ixtisasın ümumi təhlilindən görünür ki,
infrasturkturun qurulmasına ehtiyac vardır. 

11. 50813-Sosial iş ixtisası 8 ali təhsil müəssisəsində qəbul
aparılır. əvvəlki illərin qəbul planında ilk sırada BDU dayanır. İcti-
mai rəyə görə AU-də social iş ixtisası markalaşdırıldığına, bu ixti-
sasla bağlı çoxsaylı tədbirlər keçirildiyinə və xarici universitetlərlə
əlaqələrin genişləndiyinə görə ATMU-nun əsas rəqibi AU-dur.
Rəqabətdə üstünlük əldə etmək üçün əsas iş kafedranın və ixtisasa
aid professor-müəllim heyətinin üzərinə düşür. 



Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində
kadr hazırlığı aparılan ixtisasların rəqabət mühiti

12. 50642 - Qida Məhsulları Mühəndisliyi ixtisası üzrə 6 ali
təhsil müəssisəsində qəbul aparılır. Əvvəlki illərin qəbul imtahanları
zamanı abituriyentlərin seçimindən görünür ki, ADAU və Gən.TU-
nin  bu sahədə kifayət qədər çoxsaylı professor-müəllim heyəti ilə
zəngin olmasına baxmayaraq üstünlük ADİU-dədir. Digər bir
tərəfdən ADİU-nun heç bir tədris laboratoriyasının olmadığını
bildiyimizə görə bu ixtisasda ATMU-nun tədris laboratoriyalarını
yaratmaqla ön sırada olması reallaşa bilər. 

17

Nəticə
1. ATMU-da kadr hazırlığı aparılan ixtisasları 3 qrupa ayırmaq

olar: 
a) Tam üstünlüyü ATMU-da olan və ya kadr hazırlığı aparılan

digər ali təhsil müəssisəsi ilə rəqabətdə eyni sırada dayanan ixtisaslar
- Turim və Otelçilik, Tərcümə, Qida Mühəndisliyi, Nəqliyyat
Servisi, Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması.
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b) Rəqabət mühitində II və ya III yerdə dayanan ixtisaslar-
Menecement (DİA), Marketinq (ADİU), Maliyyə (ADİU), Biznes
İdarəçiliy (ADA, ADİU), Sosial İş (AU).

c) Rəqabət mühitində çox geridə qaldığı ixtisaslar-Regionşü-
naslıq, Beynəlxalq Münasibətlər.

2. Rəqabət mühitində ön sırada olan ixtisaslarda ATMU-nun
birinciliyi qoruması üzrə atmalı olduğu zəruri addımlar:

a) Tərcümə-ADU-nun ATMU-dan yeganə üstünlüyü böyük in-
frasturukturun qurulması və layihələr çərçivəsində yüksək dəyəri
olan linqafon mərkəzləri, eləcə də konfrans otaqlarında tərcümə
kabinələrinin mövcudluğu. ATMU-nun turizm yönəlikli, eləcə də
meqatədbirlərə yönəlikli tərcüməçilərin hazırlanması məsələsini də
ön plana çəkməklə abituriyent cəlbinə daha çox nail olmaq olar.

b) Qida Mühəndisliyi-bu ixtisas üzrə ölkə səviyyəsində boşluq
olduğunu nəzərə alaraq ATMU-nun ön sırada dayanmasına təkan
verəcək əsas amil tədris laboratoriyalarının qurulmasıdır. Çünki
hazırda heç bir ali təhsil müəssisəsində tədris laboratoriyası yoxdur
və bu baxımdan hazırlanan kadrlar sənaye üçün çəkici deyildir.

c) Nəqliyyat Servisi-ixtisas yenidir və rəqabət yox dərə cə -
sindədir. Ancaq ixtisasın ictimaiyyətin diqqətində olmasına ehtiyac
vardır. Bunun üçün əsas atılacaq addım ixtisas yönəlikli kabinələrin
qurulması və məhz bu ixtisas üzrə xarici təcrübənin öyrənilməsidir. 

3. Menecment, Marketinq, Maliyyə, Nəqliyyat Servizi və Qida
Məhsulları Mühəndisliyi ixtisaslarının markalaşdırılması məsələsinə
gəlincə:

a) Nəqliyyat Servisi və Qida Mühəndisliyi ixtisaslarında
yuxarıda da qeyd olunduğu kimi xüsusi rəqabət yoxdur. Ancaq, bu
ixtisaslar üçün ATMU-da infrastrukturun yaxşı olmaması o ixtisas-
ların markalaşdırmasına mane olur. İlk öncə tədris laboratoriyaları
qurulmalıdır. Bundan başqa, ixtisas kafedralarının üzərinə öhdəlik
qoyulmalıdır ki, (bunu hətta, strateji plana da salmaq olar) sənaye
ilə əlaqələr sadəcə görüşlər və tanışlıq xarakteri daşımasın. Müvafiq
kafedralar hər il minimum 2-tələbənin uyğun sənaye müəssisəsi
tərəfindən təqaüd alması, praktika keçməsi və s. kimi məsələləri ön
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plana çəksin ki, abituriyentlər üçün ixtisas daha cəlbedici və per-
spektivli ola bilsin. 

b) Menecment, Maliyyə və Marketinq ixtisaslarında isə
rəqabətdə nüfuz qazanmaq üçün universitetin dünyanın nüfuzlu uni-
veristetləri ilə ikili diplom proqramlarına başlaması zəruridir.
Ödənişə gəldikdə isə hər il 5-7  tələbənin öz ödənişi hesabına həmin
universitetlərə göndərmək olar. Bütün hallarda bu ixtisaslarda ikili
dərəcə proqramlarına başlanmayana qədər bu boşluq görünə bilər.
Başqa bir atılacaq addım kafedraların üzərinə düşür. Üçüncü vacib
məqam ingilis dilli ixtisaslarla bağlıdır. Turizm və Otelçilik ixtisas-
ından fərqli olaraq digər ixtisaslarda ingilis dilli qruplar açılsa da
nəticə qənaətbəxş olmadığından ikili diplom və ya mübadilə pro-
qramlarına qoşulmaqda çətinlik yarandığını əsas götürərək bu ixti-
saslarda ingilis dilli qruplarda bir illik tam kurs şəklində ingilis dilini
öyrətmə kursu mütləq olmalıdır. Bu addımları atmaqla paralel olaraq
ixtisasların markalaşdırılması işini də həyata keçirmək olar. 
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Turistik alanların korunmasında sorumluluk algısı: Ulubey
Örneği (Uşak-Turkiye)

Turizm obyektlərinn mühafizəsində məsuliyyətli yanaşma:
Ulubey nümunəsi (Uşak-Türkiyə)

Perception of responsibility for protection of touristic areas:
an example of Ulubey (Usak-Turkey)

Özet: Turizm faaliyetleri bulundukları bölgelerde olumlu ve
olumsuz bazı etkilere yol açarlar. Bu nedenle herhangi bir bölgede
turizm faaliyetlerinden kaynaklanan özelikle olumsuz etkiler, söz
konusu turizm uygulamalarında sorumluluğun kime ait olduğu
konusunun araştırılmasını zorunlu kılar. 

Bu araştırma da turizm bakımından yeni yeni hareketlenmeye
başlayan Ulubey ve yakın çevresinde (Uşak) turistik alanların plan-
lanmasında ve korunmasında sorumluluğun kimde olması gerektiği
konusunda yerel halkın düşüncesini anlamaya yöneliktir. Araştırma,
zaman içinde değişen turistik eğilimler gibi turistik uygulamalardaki
sorumluluk algısında değişimin yaşanıp yaşanmadığını bir örnekle
ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu yönüyle araştırma,
sürdürülebilir turizm uygulamalarında yerel halk algısının belirleyi-
ciliği bakımından önem kazanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Ulubey, Turizm, Sorumluluk Algısı, Ko-
ruma
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Xülasə: Turizm fəaliyyəti həyata keçirildiyi yerlərdə müsbət
və mənfi təsirlərə malikdir. Bu səbəbdən hər hansı bir ərazidə xü-
susilə turizmin mənfi təsirlərindən ortaya çıxan amillər sözügedən
turizm fəaliyyətində kimin məsuliyyət daşıdığını araşdırmağı
məcburi hala çevirir.

Bu tədqiqat da turizm nöqteyi-nəzərindən yeni-yeni canlan-
mağa başlayan Ulubey və ona yaxın ərazilərdə (Uşak) turizm obyek-
tlərinin planlanlaşdırılması və mühafizəsində məsuliyyətin kimə aid
olması ilə bağlı yerli əhalinin düşüncəsini araşdırma və tədqiq et-
məyə istiqamətlənmişdir. Tədqiqatda müəyyən zaman müddətində
dəyişən turizm hərəkatları kimi turizm fəaliyyətindəki məsuliyyət
anlayışında və ya məsuliyyətli yanaşmada dəyişikliklərin olub-ol-
madığını bir nümunə ilə göstərilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.
Bu nöqteyi-nəzərindən araşdırma davamlı (dayanıqlı) turizm
fəaliyyətini yerli əhalinin münasibətinin müəyyənləşdirməsi
baxımından əhəmiyyət daşımaqdadır. 

Açar sözlər: Ulubey, turizm, məsuliyyətli yanaşma, mühafizə

Abstract: Tourism activities have positive and negative effects
on the regions that they are in.  For this reason, especially negative
effects arising from tourism activities in any region require to inves-
tigate   who the responsibility belongs to in tourism applications.

This study focuses on  understanding the thoughts of the local
people about who should be responsible for planning and protecting
touristic areas in Ulubey and its surroundings.  The aim of the study
is to reveal with an example whether there is a change in perception
of responsibility in touristic applications such as changing tourist
trends over time.

With this aspect, research is gaining importance in terms of
determining the local people perception in sustainable tourism ap-
plications.

Key words: Ulubey, Tourism, Perception of Responsibility,
Protection
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırma, Ulubey kanyonu ve yakın çevresinde planlanan tur-

istik uygulamalarda yerel halkın yörenin turistik potansi yeli -
ne/altyapısına ilişkin algısı; turizmin Ulubey’e etkileri (olumlu
ve olumsuz); Ulubey’de yerel halkın turistik uygulamalarda
katkı verebileceği alanların belirlenmesi, Ulubey’de yerel halkın
turizm faaliyetlerinin planlanmasında önerileri  ve yerel halk al-
gısında Ulubey’ gelen turist profili nin belirlenmesine yönelik
olarak hazırlanan kapsamlı bir anket uygulamasının son bölümünü
oluşturmaktadır. 

Araştırmanın temeli; rastlantısal örnekleme yöntemiyle
Ulubey yerel halkına 7’si kişisel bilgiler, 89’u likert ölçek şeklinde
96 sorudan oluşan bir anket uygulamasına dayanmaktadır. Araştır-
manın son bölümünü oluşturan bu kısım ise; “cinsiyet, yaş, eğitim
seviyesi, meslek” gibi değerlendirme kriterleri içeren demografik
kısım ve “turizm planlamaları ve korumada sorumluluğun kime
ait olduğuna” yönelik 14 sorudan oluşan bir uygulamaya dayan-
maktadır. 

Uygulama sonucuçlarının değerlendirilmesi; SPSS 15.0 pro-
gramıyla yapılmıştır. Programda, “frekans dağılımı, ortalama ve
standart sapma gibi istatistiksel analizlerden faydalanılmıştır. Bu is-
tatistiksel analizlerin sonuçları ilgili bölümlerde tablo ve grafiklerle
ifade edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, yerel halkın “turistik alan-
ların korunmasında sorumluluk” konusunda eğitime ihtiyacı
olduğunu ortaya koymuştur.

BULGULAR
1. TURİZMİN GELİŞİMİNDE SORUMLULUK 
Bazı araştırmalar, turizmin  gelişiminde ve etkilerinde temel

sorumluluğun devlette olması gerektiğini belirtir (Goodall ve Cater
1996’dan Baysan 2007:78). Bu araştırma da “Ulubey’de turizm
gelişiminde sorumluluk algısı” nı “cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi,
meslek” gibi demografik değişkenlere göre değerlendirilmesine
yönelik olup “değerlendirme sonuçları” aşağıdaki gibidir.
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Turistik alanların korunmasında sorumluluk algısı: Ulubey Örneği 
(Uşak-Turkiye)

1.1. Demografik Değişkenlere Göre Ulubey’de Turizmin
Gelişiminde Sorumluluk Algısı

1.1.1. Cinsiyete Göre Turizmin Gelişiminde Sorumluluk
Algısı

Cinsiyete göre  turizmin gelişiminde sorumluluğun hangi gru-
plara ait olduğuna ilişkin araştırma yapıldığında;

• Kadınların ve erkeklerin % 78 oranında turistik alanların ko-
runması ve planlamasında sorumluluğun devlete ait olduğuna
katıldıkları anlaşılmıştır (Şekil 1).
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Şekil 1: Cinsiyete göre turistik alanların korunması ve planla-
masında sorumluluk devlete ait olmalıdır algısı (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
yerel yönetime (belediye) ait olması gerektiği konusunda ise kadın-
ların % 64 ü; erkeklerin ise % 78’i hemfikirdirler (Şekil 2).
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Şekil 2: Cinsiyete göre turistik alanların korunması ve 
planlamasında sorumluluk yerel yönetime (belediye) ait 

olmalıdır algısı (%)

• Kadınların % 55’i; erkeklerin ise % 49’u turistik alanların
korunması ve planlamasında sorumluluğun eğitim kurumlarına ait
olduğuna katılmaktadırlar (Şekil 3).

Şekil 3: Cinsiyete göre turistik alanların korunması ve 
planlamasında sorumluluk eğitim kurumlarına ait olmalıdır 

algısı (%)
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• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
özel sektöre (turizmciler…) ait olduğu konusuna kadınların % 39’u,
erkeklerin ise % 53’ü katılmaktadırlar (Şekil 4).

Şekil 4: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk özel sektöre (turizmciler…) ait olmalıdır algısı (%)

• Cinsiye göre turistik alanların korunması ve planlamasında
sorumluluğun sivil toplum kuruluşlarına ait olduğuna kadınların %
48’i, erkeklerin % 54’ü katılmaktadırlar (Şekil 5).
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Şekil 5: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk sivil toplum kuruluşlarına ait olmalıdır algısı (%)
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• Kadınların % 45’i, erkeklerin de % 64’ü  turistik alanların
korunması ve planlamasında sorumluluğun halka ait olduğuna katıl-
maktadırlar (Şekil 6).

Şekil 6: Turistik alanların korunması ve planlanmasında 
sorumluluk halka ait olmalıdır (%)

• Cinsiye göre turistik alanların korunması ve planlamasında
sorumluluğun tüm gruplara ait olduğuna ise kadınların % 58’i;
erkeklerin % 67’si katılmaktadırlar (Şekil 7).

Şekil 7: Sorumluluk tüm gruplara ait olmalıdır algısı (%)
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(Uşak-Turkiye)

Cinsiyet değişkenine göre turizm uygulamalarında sorumlu-
luk algısı sonuçları; gerek kadınların gerekse erkeklerin sorumlu-
luğun devlet ve yere yönetime ait olduğu konusunda yoğunluk
gösterdiği anlaşılmaktadır. 

1.1.2. Yaş Gruplarına Göre Turizmin Gelişiminde Sorum-
luluk Algısı

Yaş gruplarına göre göre  turizmin gelişiminde sorumluluğun
hangi gruplara ait olduğuna ilişkin sonuçlar değerlendirildiğinde;

• 18 yaşından küçüklerin % 60’ı; 19-29 yaş aralığındakilerin
% 72’si; 30-39 yaş aralığındakilerin % 82’si; 40-49 yaş aralığındak-
ilerin % 80’i; 50 yaş ve üzerindekilerin % 79’u, turistik alanların ko-
runması ve planlamasında sorumluluğun devlete ait olduğuna
katıldıkları anlaşılmıştır (Şekil 8).

Şekil 8: Yaş değişkenine göre turistik alanların korunması ve 
planlamasında sorumluluk devlete ait olmalıdır algısı (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
yerel yönetime (belediye) ait olduğuna 18 yaşından küçüklerin %
60’ı; 19-29 yaş aralığındakilerin % 51’i; 30-39 yaş aralığındakilerin
% 68’i; 40-49 yaş aralığındakilerin % 65’i; 50 yaş ve üzerindekilerin
% 79’u katılmaktadırlar (Şekil 9).
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Şekil 9: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk yerel yönetime (belediye) ait olmalıdır algısı (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
eğitim kurumlarına ait olduğuna 19-29 yaş aralığındakilerin % 41’i;
30-39 yaş aralığındakilerin % 63’ü; 40-49 yaş aralığındakilerin %
65’i; 50 yaş ve üzerindekilerin % 73’ü  katılmaktadırlar (Şekil 10).

Şekil 10: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk eğitim kurumlarına ait olmalıdır algısı (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
özel sektöre (turizmciler…) ait olduğuna 18 yaşından küçüklerin %
60’ı; 19-29 yaş aralığındakilerin % 47’si; 30-39 yaş aralığındakilerin
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% 72’si; 40-49 yaş aralığındakilerin % 50’si; 50 yaş ve üzerindeki-
lerin % 46’sı katılmaktadırlar (Şekil 11).

Şekil 11: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk özel sektöre (turizmciler…) ait olmalıdır algısı (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
sivil toplum kuruluşlarına ait olduğuna 18 yaşından küçüklerin %
20’si; 19-29 yaş aralığındakilerin % 41’i; 40-49 yaş aralığındakilerin
% 45’i; 50 yaş ve üzerindekilerin % 59’u katılmaktadırlar (Şekil 12).

Şekil 12: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk sivil toplum uruluşlarına ait olmalıdır (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
halka ait olduğuna 18 yaşından küçüklerin % 40’ı; 19-29 yaş ar-
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alığındakilerin % 40’ı; 30-39 yaş aralığındakilerin % 59’u; 40-49
yaş aralığındakilerin % 55’i; 50 yaş ve üzerindekilerin % 57’si
katılmaktadırlar (Şekil 13).

Şekil 13: Turistik alanların korunması ve planlanmasında 
sorumluluk halka ait olmalıdır (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
tüm gruplara ait olduğuna 18 yaşından küçüklerin % 80’i, 19-29 yaş
aralığındakilerin % 69’u, 30-39 yaş aralığındakilerin % 68’i, 40-49
yaş aralığındakilerin % 85’i, 50 yaş ve üzerindekilerin % 75’i   katıl-
maktadırlar (Şekil 14).

Şekil 14: Sorumluluk yukarıdaki tüm gruplara ait olmalıdır (%)
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Buna göre yaş değişkenine ilişkin değerlendirmede; turizm
gelişiminin temelinde devlet ve yerel yönetim olması gerektiği an-
laşılmaktadır. Halkın sorumluluk alması gerektiği konusunda ise tüm
yaş grupları daha az katılımcı olmuşlardır.

1.1.3. Meslek Durumlarına Göre  Turizmin Gelişiminde
Sorumluluk Algısı 

Meslek durumlarına göre  turizmin gelişiminde sorumluluk al-
gısı incelendiğinde; devlet memurlarının % 63’ü;  işçilerin % 89’u;
esnafın % 78’i; ev hanımlarının % 73’ü; emeklilerin % 81’i; diğer
meslek grubuna mensupların ise % 72’si  turistik alanların korunması
ve planlamasında sorumluluğun devlete ait olduğuna katıldıkları
görülmüştür (Şekil 15).

Şekil 15: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk devlete ait olmalıdır (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
yerel yönetime (belediye)  ait olduğuna devlet memurlarının % 67’si;
işçilerin % 57’si, esnafın % 54’ü; ev hanımlarının % 64’ü;
emeklilerin % 82’si; diğer meslek grubuna mensupların % 75’i katıl-
maktadırlar (Şekil 16).
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Şekil 16: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk yerel yönetime (belediye) ait olmalıdır (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
eğitim kurumlarına ait olduğuna devlet memurlarının % 44’ü; işçi-
lerin % 58’i; esnafın % 45’i; ev hanımlarının % 64’ü; emeklilerin
% 88’i; diğer meslek grubuna mensupların ise % 63’ü katılmaktadır-
lar (Şekil 17).

Şekil 17 : Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk eğitim kurumlarına ait olmalıdır (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
özel sektöre (turizmciler…) ait olduğuna devlet memurlarının %
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55’i; işçilerin % 43’ü; esnafın % 30’u; ev hanımlarının % 54’ü;
emeklilerin % 69’u; diğer meslek grubuna mensupların % 69’u katıl-
maktadırlar (Şekil 18).

Şekil 18: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk özel sektöre (turizmciler…) ait olmalıdır (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
sivil toplum kuruluşlarına ait olduğuna devlet memurlarının % 44’ü;
işçilerin % 57’si; esnafın % 36’sı; ev hanımlarının % 54’ü;
emeklilerin % 75’i;  diğer meslek grubuna mensupların ise % 47’si
katılmaktadırlar (Şekil 19).

Şekil 19: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk sivil toplum kuruluşlarına ait olmalıdır (%)

33



Raziye Çakıcıoğlu Oban ,  Rəhman Səfərov

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
halka ait olduğuna devlet memurlarının % 55’i; işçilerin % 50’si; es-
nafın % 36’sı; ev hanımlarının % 63’ü; emeklilerin % 69’u; diğer
meslek grubuna mensupların % 56’sı katılmaktadırlar (Şekil 20).

Şekil 20: Turistik alanların korunması ve planlanmasında 
sorumluluk halka ait olmalıdır (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
tüm gruplara ait olduğuna devlet memurlarının % 66’sı; işçilerin %
64’ü; esnafın % 79’u; ev hanımlarının % 63’ü; emeklilerin % 88’i;
diğer meslek grubuna mensuplarının da % 72’si katılmaktadırlar
(Şekil 21).

Şekil 21: Sorumluluk tüm gruplara ait olmalıdır (%)
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Meslek gruplarına göre değerlendirildiğinde ise hemen tüm
meslek grupları sorumluluğu yine devlet ve yerel yönetime uygun
görmekte ancak herkesin sorumluluk alması gerektiği konusunda da
birleşmektedirler.

1.1.4.Eğitim Durumlarına Göre  Turizmin Gelişiminde So-
rumluluk Algısı 

Eğitim durumlarına göre  turizmin gelişiminde sorumluluğun
hangi gruplara ait olduğuna bakıldığında; ilkokul mezunlarının %
63’ü; ilköğretim mezunlarının % 66’sı; lise ve dengi okul mezun-
larının % 86’sı; yüksek okul ve üniversite mezunlarının % 80’i; yük-
sek lisans mezunlarının % 100’ü  turistik alanların korunması ve
planlamasında sorumluluğun devlete ait olduğuna katıldıkları
görülmektedir (Şekil 22).

Şekil 22: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk devlete ait olmalıdır (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
yerel yönetime (belediye) ait olduğuna okur-yazarların % 100’ü;
ilkokul mezunlarının % 63’ü; ilköğretim mezunlarının % 71’i; lise
ve dengi okul mezunlarının % 67’si; yüksek okul ve üniversite
mezunlarının % 55’i; yüksek lisans mezunlarının % 100’ü katılmak-
tadırlar (Şekil 23).
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Şekil 23: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk yerel yönetime (belediye’ye) ait olmalıdır (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
eğitim kurumlarına ait olduğuna okur-yazarların % 100’ü; ilkokul
mezunlarının % 76’sı; ilköğretim mezunlarının % 52’si; lise ve dengi
okul mezunlarının % 47’si; yüksek okul ve üniversite mezunlarının
% 58’i; yüksek lisans mezunlarının % 75’i; katılmaktadırlar (Şek.24).

Şekil 24: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk eğitim kurumlarına ait olmalıdır (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
özel sektöre (turizmciler…) ait olduğuna okur-yazarların % 100’ü;
ilkokul mezunlarının % 46’sı; ilköğretim mezunlarının % 43’ü; lise
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ve dengi okul mezunlarının % 55’i;  yüksek okul ve üniversite
mezunlarının % 58’i; yüksek lisans mezunlarının ise % 75’i katıl-
maktadırlar (Şekil 25).

Şekil 25: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk özel sektöre (turizmcile...) ait olmalıdır (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
sivil toplum kuruluşlarına ait olduğuna okur-yazarların %100’ü;
ilkokul mezunlarının % 53’ü; ilköğretim mezunlarının % 48’i; lise
ve dengi okul % 45’i; yüksek okul ve üniversite mezunlarının %
50’si; yüksek lisans mezunlarının % 50’si  katılmaktadırlar (Şek.26).

Şekil 26: Turistik alanların korunması ve planlamasında 
sorumluluk sivil toplum kuruluşlarına ait olmalıdır (%)
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• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
halka ait olduğuna okur-yazarların % 100’ü; ilkokul mezunlarının
% 60’ı; ilköğretim mezunlarının % 38’i; lise ve dengi okul mezun-
larının % 44’ü; yüksek okul ve üniversite mezunlarının % 55’i; yük-
sek lisans mezunlarının % 100’ü katılmaktadırlar (Şekil 27).

Şekil 27: Turistik alanların korunması ve planlanmasında 
sorumluluk halka ait olmalıdır (%)

• Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluğun
tüm gruplara ait olduğuna okur-yazarların % 100’ü; ilkokul mezun-
larının % 80’i; ilköğretim mezunlarının % 81’i; lise ve dengi okul
% 75’i; yüksek okul ve üniversite mezunlarının % 63’ü; yüksek
lisans mezunlarının % 50’si katılmaktadırlar (Şekil 28).

Şekil 28: Sorumluluk yukarıdaki tüm gruplara ait olmalıdır (%)
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Ankete bağlı olarak eğitim durumuna göre sorumluluğun yine
devlet ve yerel yönetime ait olması gerektiği sonucu elde edilmiştir. 

Tablo 1: 
Turistik alanların korunması ve planlamasında sorumluluk algısı

Sonuç olarak araştırmaya katılanların turizmin gelişiminde
sorumluluğun hangi gruplara ait olduğuna yönelik görüşleri ince-
lendiğinde; 2.36 ortalama değeri ile katılımcıların “turizmin
gelişmesi için ilgili tüm birimlerin sorumluluk alması gerektiğine”
katıldıkları; ancak genel olarak sorumluluğun devlete, yerel yönetime
ve kısmen de halka ait olmasında hemfikir oldukları anlaşılmaktadır
(Şekil 29). 

Bu sonuçlar, Baysan’ın araştırmasıyla bütünleşmektedir
(Goodall ve Cater 1996’dan Baysan 2007:78). Ancak Ulubey yerel
halkı, tüm grupların bu sorumlulukta yer alması gerektiğine de vurgu
yapmaktadır. Bu bağlamda Ulubey yerel halkının, korumada sorum-
luluk konusundaki bilinç düzeyinin istenilen ölçülerde olmasa da
yeterli olduğu söylenebilir. Bu da, sürdürülebilir uygulamalar açısın-
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dan turizm faaliyetlerinde “sorumluluk” konusunda eğitimin büyük
önem taşıdığını ortaya koymaktadır.

DEĞERLENDİRME

Dünya Turizm Örgütü’nün, Şili’nin Santiago şehrinde 1 Ekim
1999 tarihinde gerçekleştirdiği 13. Genel Kurul Toplantısı’nda, tur-
izmin sorumlu ve sürdürülebilir gelişimi hedeflemesi gerektiğine il-
işkin görüşlerle, Turizm Global Etik İlkeler Bildirgesi kabul edildi.
Böylece turizm’de koruma ve korumada sorumluluğu kimin üstlen-
mesi gerektiğine ilişkin tartışmalara global bir boyut kazandırılmış
oldu (http://www.tatilhome.com.tr/turizm-icin-kuresel-etik-
kurallar.html-02.04.2017).

Sorumlu turizmin temelinin, “felsefi ve ahlaki değerler ile
kültürel değerlerin çeşitliliğini kavramak ve bunlara saygı göster-
mek” olarak ifade edildiği bildirge, “koruma” konusunda aslında
tüm insanlığa sorumluluk düştüğünü belirtmektedir. Başka bir dey-
işle, turizmde koruma sorumluluğu, dünya üzerinde yaşayan her in-
sanın görevi olarak algılanmalıdır. Sadece belli grup ya da kitlelere
sorumluluk düştüğünü düşünmek, söz konusu değerlerin gerçek
kıymetlerinin ve insan hayatı bakımından öneminin fark edile-
memesinden kaynaklanmaktadır. 

Turizmin  gelişiminde ve etkilerinde temel sorumluluğun de-
vlette olması gerektiğini belirten araştırmalar bulunmaktadır. Yukarı-
daki araştırmanın sonuçlarıda bu araştırmaları destekler niteliktedir.
Ancak burada belirtilmek istenen, destek ve yönlendirici olma
hususunda devlet sorumluluğu olmasıdır. Kamu ve özel tüm kurum
ve kuruluşlar ile vatandaşın birlikte hareket etmeyeceği turizm uygu-
lamalarının sürdürülebilir bir başarıya eriştiğini söylemek imkan-
sızdır. 

Dış ve iç turizmin gelişmesi ve yabancı turist sayısının ve tur-
izm gelirinin arttırılması ülkemizin ana turizm hedefleri arasında yer
almaktadır. Ulubey (Uşak) için düşünülen turizm atılımı da bu
yöndedir. Ancak, planlama yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta,
öncelikle mevcut turistik potansiyelin tam olarak belirlenmesi, önce-
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likli hareket alanlarının işaretlenerek, söz konusu uygulamaların
netleşmesi ve bu uygulamalardaki görev dağılımının yerel dokuya,
yerel ekonomiye, yerel kültüre, yerel işgücüne uygun paydaşlarla
yapılmasına özen gösterilmesidir. Devlet sorumluluğu temelde ol-
malıdır elbette ancak tek başına yeterli gelmeyecektir. Öyle ki,
Dünya Turizm Örgütü, uzun araştırmalar sonucunda yayınladığı
bildirgede, turistik uygulamalar ve etkilerine ait sorumluluğun tüm
gruplar tarafından paylaşılmasını öngörmektedir. Oban, yapmış
olduğu bazı çalışmalarda benzer görüşler ileri sürmüştür (Oban,
2013, 89-105; 2014,2015). 

O halde önerilen; mevcut turistik potansiyelin çevreye duyarlı,
akılcı, hukuksal, genel sosyal, kültürel ve ekonomik yarara dönük,
gerek uygulamaları planlayan ve gerekse uygulamaları gerçek-
leştiren ve faydalan kesimlerin eğitimini de sağlayan, kültürel ve
ekolojik bütünlüğü koruyan ve gelecek nesiller için de yaralanıla-
biliecek bir planlamaya dahil edilebilen bir sorumluluk anlayışıyla
hareket edebilmek olmalıdır. O halde Ulubey’de;

Yerel alan potansiyeli,
Yerel turistik ürün deseni
Yerel örgütlenmelerin gücü,
Yerel turistik uygulamaların önceliği
Yerel halkın turizme karşı tutumları
Yerel halkın turizme katkı gücü 
Turizmin yerel halk üzerindeki etkileri
Turizmin yerel çevre üzerindeki etkileri
Yerel halkın sürdürülebilir turizmde paydaşları
Destek grupları ve eğitim uygulamaları
iyi tespit edilmeli, ve herkesin yüzünü güldürecek bir senary-

oya başlanmalıdır. Bu planlamalar, turizmde sorumluluk konusunda
herkesin yapacak birşeyleri olduğunu göstermesi bakımından da iyi
bir bilinç oluşturma eğitiminin de sağlayıcısı olacaktır.
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Azərbaycan turizminin iqtisadi inkişaf perspektivləri

Economic development prospects of Azerbaijan tourism 

Перспективы экономического развития Азербайджана 
туризма

Xülasə: Məqalədə turizmin mahiyyəti, turizmin sosial-iqtisadi
mahiyyəti, turizmin iqtisadi inkişafa təsiri və turizm müəssisələrinin
illik gəlir göstəriciləri araşdırılmışdır. Bundan başqa, məqalədə
ölkədə turizmin iqtisadi inkişaf perspektivləri təhlil edilmişdir.

Açar sözlər: turizm, sosial-iqtisadi inkişaf, turizm müəssisəsi,
gəlir göstəricisi, inkişaf perspektivi. 

Abstract: In the article is analysed the essence of tourism, the
socio-economic nature of the tourism, tourism enterprises, economic
development and ndicators of annual income of tourism enterprises.
Moreover, the economic development prospects of tourism in the
country is  analyzed in the article.

Keywords: tourism, socio-economic development, tourism fa-
cilities, income indicator, the prospects of development.

Резюме: В статье проанализировано это сущность ту-
ризма, туризм в социально-экономическом характере, туристи-
ческие предприятия, экономическое развитие туристических
предприятий и оказателей годового дохода. Кроме того, эконо-
мическое развитие туризма в стране перспективы рассмотрен-
ные в статье.

Ключевые слова: туризм, социально-экономическое раз-
витие, туристические объекты, показатель доходов, перспек-
тивы развития.
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Turizm xalq və cəmiyyətlər arasında qarsılıqlı anlasma və hör-
mət vasitəsi olmaqla bəsəriyyətin mədəni irsindən istifadə edən və
onu zənginləsdirməyə çalısan sahədir. Turizm turistləri qəbul edən
ölkələr və icmalar üçün ən sərfəli fəaliyyət növüdür. Turizmin
inkisafı turizm xidmətinin səmərəli təskilindən asılıdır. Turizm xid-
məti turizm müəssisəsinin və turistlərin tələbatının ödənilməsinə
uygun fəaliyyətinin nəticəsidir. Turizm xidmətinin təskili isə istirahət
və əyləncənin ən fəal formalarından biri olmaqla yanası həm də bir
çox sosial-iqtisadi, mədəni-siyasi və kulturoloji funksiyaların həyata
keçirilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Turizm xidməti müasir
dünyanın qlobal əhəmiyyətə malik olan, sosial və iqtisadi əlaqələrini
tənzimləyən, müxtəlif ölkələr və xalqlar arasında qarsılıqlı münasi-
bətlər yaradan, biznes maraqlarının əhatə dairəsini genisləndirən
sahədir. Dünyanın hər yerində turizm xidmətinin inkisafına dövlətlər
və sivilizasiyalar səviyyəsində böyük maraq göstərilir. Elə buna görə
də, hazırda beynəlxalq maliyyə qurumları və təskilatları turizm xid-
mətinin inkisafına öz maraq və diqqətlərini artırırlar. Turizm xidməti
genis əmək tutumlu sahə olub kiçik və orta sahibkarlıgın inkisafı
üçün genis perspektivlər açır. Ümumiyyətlə turizm xidmətinin
inkisafı ölkə iqtisadiyyatının həm sosial həm də iqtisadi cəhətdən
inkisafı ilə nəticələnir. Turizm xidmətindən danısarkən turizm infra-
strukturunu da qeyd etmək lazımdir. Turizm infrastrukturu isə turizm
sənayesinin normal fəaliyyət göstərməsi və turizm resurslarından
səmərəli istifadə olunması üçün zəruri olan məcmuu sərtlər kimi
nəzərdə tutulur.   turizm xidmətinin yanlıs təskili öz mənfi təsirini
əsaslı səkildə göstərə bilər (3). Belə ki turizm xidməti iqtisadiyyata
o zaman müsbət təsir göstərir ki turizm iqtisadiyyatın basqa sahələri
ilə əlaqədə hərtərəfli inkisaf etsin əks halda ölkənin xidmətlər ölkəsi -
nə çevrilmə ehtimalı yaranır. Basqa sözlə desək turizm xidməti iqti-
sadi cəhətdən o zaman səmərəli olur ki basqa sosial iqtisadi
komplekslərlə paralel inkisaf etsin. Turizmin təskili daha çox biznes
fəaliyyətini qiymətləndirməklə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə baglıdır.
Turizmin sosial - iqtisadi mahiyyəti ona xalq təsərrüfatı kompleksi
kimi baxılır və dünya biznesində aparıcı həlqə olması ilə əlaqə -
ləndirilir. Digər sahələrə nisbətən turizm xidmət sahəsində əvvəl də

45

Azərbaycan turizminin iqtisadi inkişaf perspektivləri



Flora Ələsgərova

qeyd etdiyimiz kimi qoyulan sərmayə daha az müddətdə özünü dog -
ruldur və bu da büdcə gəlirlərində özünü göstərir (5). Turizm xidməti
dünyada ən güclü iqtisadi inkisaf vasitələrindən biridir. Ölkəyə
böyük miqdarda valyuta axını ilə səciyyələnir. Hətta turizm xidməti
beynəlxalq əmtəə dövriyyəsində “görünməz ixrac” adlanır. Turizm
xidmətinin iqtisadi cəhətdən ən üstün cəhətlərindən biri kimi onun
xeyli hissəsinin minimum məsrəflərlə və bir qayda olaraq xarici va-
lyutadan istifadə etmədən istehsal olunmasıdır və bu da iqtisadi
səmərəlilik göstəricisidir. Ümumi səkildə qeyd etmək olar ki, turiz -
min xidmətinin iqtisadi mahiyyəti onun ölkə iqtisadiyyatındakı xü-
susi çəkisi və təsir gücü ilə hesablanır. Bunu müəssisələrin gəlir
potesialını əks etdirən asagıdakı Cədvəl 1-də daha aydın görmək
olar:

Müəssisələrin gəlir göstəriciləri
Cədvəl 1

1.1 Turizm müəssisələrinin əsas göstəriciləri

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi 2016

Turizm müəssisələrinin gəlir göstəricilərini əks etdirən bu cəd-
vəldə 2006-ci ildən 2015-ci ilə qədər olan göstəricilər əks etdirilmis-
dir. Bu göstəricilərdən göründüyü kimi turizm fəaliyyəti ilə məsgul
olan müəssisələrin əldə etdiyi ümumi gəlirdə turizm xidmətindən
əldə olunan gəlirlər yüksək faizlər təskil edir. Belə ki, 2008-ci ilin
göstəricisinə diqqət yetirsək, 2013-cü ildə turizm fəaliyyəti ilə məs-
gul olan müəssisələrin əldə etdiyi ümumi gəlir 2006-cı ildən ardıcıl
artım dinamikası müsahidə edilməkləı 29600,9 min manat təskil et-
misdirsə və bunun 24823,6 min manatı turizm xidmətlərindən əldə
edilən gəlirlər olmusdursa, belə bir ümumi nəticə çıxarmaq olar ki,
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ölkə iqtisadiyyatında turizm fəaliyyəti ilə məsgul olan müəssisələrin
əldə etdiyi gəlirin 83%-i turizm xidmət sahələrindən əldə edilən gəlir
hesabına formalasır, halbuki bundan əvvəlki ən yaxın göstərici 76%
təskil etmisdir (12).

06 dekabr 2016- cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin fərmanı ilə qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ix-
tisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”i
turizm sektorunun inkişafında yeni bir istiqamət oldu. Strateji Yol
Xəritəsi Azərbaycan Respublikasının cəlbedici turizm məkanı kimi
qabaqcıl mövqe tutmasına imkan yaradacaq və ölkəmizdə turizm
xidmətləri üzrə keyfiyyətin yüksəldilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bu
sənəd, turizm sektorunun inkişafının dəstəklənməsi, beynəlxalq və
yerli bazarlarda yüksək keyfiyyətli və rəqabətədavamlı turizm xid-
mətlərinin göstərilməsinə nail olunması, milli dəyərlərə uyğun tu -
rizm təcrübəsinin formalaşdırılması, investisiya layihələrinin cəlb
edilməsi və turizmin inkişafı ilə əlaqədar aidiyyəti orqanların
qarşılıqlı koordinasiyası kimi tədbirləri özündə əks etdirir. Yol
Xəritəsində  2020-ci ilədək olan dövrdə Bakının turizm potensialın-
dan tam istifadə, milli səviyyədə daha yaxşı idarəetmənin təşkili,
turizm zonalarının yaradılması, mövsümiliyin aradan qaldırılması
üçün regional səviyyədə turizm infrastrukturunun inkişafı, viza
prosedurlarının sadələşdirilməsi, regionlarda turizmin inkişaf et-
dirilməsi, turizm sahəsində təhsil proqramlarına investisiya qoyu-
luşunu həyata keçirməklə milli turizmin keyfiyyət sisteminin
yaradılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi plan-
laşdırılır. Bu mühüm sənəddə göstərilir ki, 2020-ci ilədək olan
hədəflərin reallaşdırılması nəticəsində Azərbaycanda ÜDM-in bir-
başa 303 milyon və dolayı 172 milyon manatadək artacaq. Eyni za-
manda sənəddə əksini tapan tədbirlərin həyata keçirilməsi
nəticəsində Bakıda mehmanxana və mehmanxana tipli müəs-
sisələrdə xarici ölkə vətəndaşları üzrə gecələmələrinin sayının 2015-
ci illə müqayisədə 2020-ci ilədə 4,6 dəfə artacağı proqnozlaşdırılır.
Həmçinin Yol Xəritəsində  aşağı büdcəli turistlərin gəlməsi üzrə
göstəricinin tədricən 265 minə çatdırılması, “Böyük İpək yolu” və
digər mədəni turizm marşrutları üzərində yerləşən məntəqələrə 180
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mindən artıq turistin cəlb edilməsini hədəflənir. Strateji Yol
Xəritəsinin əsas hədəfi isə 2025-ci ildən sonrakı dövrdə Azərbaycanı
dünyada turistlərin ən çox üstünlük verdikləri 20 turizm məkanından
birinə çevirmək, mövcud turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə
göstəricilərinin maksimuma çatdırılmasını təmin etməkdir.  (11) .
Bundan başqa, “Strateji Yol Xəritəsi”ndə turizm sektoru üzrə yük-
səkixtisaslı idarəçilərin hazırlanması və bu sahədə turizm biznesinin
idarə edilməsi üzrə magistr proqramının (MBA proqramı) yaradıl-
ması, turizm-rekreasiya zonalarında Azərbaycan Turizm və Menec-
ment Universitetinin (ATMU) nəzdində turizm peşə məktəbləri
şəbəkəsinin qurulması nəzərdə tutulur. Bu gün Azərbaycanda bila -
vasitə turizm sənayesində çalışanların sayı təxminən 42 min
nəfərdən çoxdur. Onlardan təxminən 10 faizini turizm sahəsi üzrə
təhsilli mütəxəssislər ordusu təşkil edir. Beynəlxalq təcrübəyə uyğun
olaraq turizm sektorunda işləyən və başqa ixtisas sahibi olan şəxslər
üçün MBA proqramının təşkili proqramı ilk illərdə ATMU-da, daha
sonra isə müvafiq bilinən digər ali təhsil müəssisələrində də təşkili
nəzərdə tutulur. (10) 

Bütün bu görülən işlər və nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri
hamısı Azərbaycan turizminin gələcək inkişafını təmin etməklə
yanaşı, onun əsas hədəf istiqamətlərini də müəyyənləşdirmiş olur. 
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Türk Dizilerinin Azerbaycan Seyircisine Etkisi:
Turist  Kimliğinin oluşumunun Dil ve Kültür üzerinden 

Analizi

The Influence of Turkish Series on Azerbaijani Cinema:
Analysis of the formation of tourist identity through language

and culture

Türk Seriallarının Azərbaycan Tamaşaçısı Üzərində Təsiri;
Turist Kimliyinin Yaradılmasının Dil və Mədəniyyət 

Konteksində Analizi

Özet: Medyanın Etkisiyle turist kimliğinin inşası literatürde
“Hiper-Gerçekçilik" ve "Boş Zaman" kavramı bağlamında yaygın
olarak tartışılmıştır (Baudrillard 1988; 34. Hibbins 1996). Türk TV
dizilerinin yükselen popülaritesi literatürde de değerlendirilmektedir.
(Busby ve diğerleri, 2013). Bu araştırmanın amacı Türk TV
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dizilerinin Azerbaycan toplumu üzerindeki etkisini analiz etmeye
çalışarak, günlük yaşam, dil öğrenimi ve seyahat etme motivasyon-
larına etkisini incelemektir. Elde etmiş olduğumuz istatiksel veriler
Türk TV dizilerinin Azerbaycan toplumu üzerinde sahip olduğu
etkiyi ortaya koymuştur.

Anahtar Kelime:  Türk Dizileri, Turist kimliği, Türk, Hiper-
gerçeklik, Boş zaman.

Xülasə: “KİV-in təsiri ilə Turist kimliyinin analizi elmi
ədəbiyyatda “Hiper-həqiqət” və “Boş zaman” terminləri konteksində
geniş bir şəkildə analiz edilmişdir. (Baudrillard 1988; 34. Hibbins
1996) Turk seriallarının zamanla qazandığı məşhurluq elmi ədəbiy -
ya tın tədqiqat predmeti kimi qiymətləndirilməkdədir. (Busby və
başqaları, 2013).  Bu məqalənin məqsədi Türk seriallarının Azər-
baycan tamaşaçısı üzərindəki təsirini “gündəlik həyat”, “Dil” və
“Səyahət Etmə Qabiliyyəti” kontesində analiz etməkdir. Toplanmış
statistik informasiyalar əsasında Türk TV seriallarının Azərbaycan
tamaşaçısı üzərindəki təsiri elmi konteksdən dəyərləndirilmişdir.

Açar sözlər: Türk Serialları, Turist Kimliyi, Türk, Hiper-
Həqiqət, Boş zaman.

Abstract: Forming a tourist identity, impacts of media and the
concept of “Hyper-Realism” and “Free Time” have been widely dis-
cussed in scientific literature (Baudrillard 1988;34.  Hibbins 1996).
The rising popularity of Turkish TV series has also been evaluated
in the literature (Busby et al, 2013). This is an exploratory study try-
ing to examine and quantify the added value of the Turkish TV series
on Azerbaijani society while investigating its impact on daily life,
language learning and motivations to travel. Overall, the statistical
analyses revealed that Turkish TV series have an important influence
on the Azerbaijani society. 

Keywords: Turkish TV Series, Tourist Identity, Turkish, Free
Time, Hyper Reality
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1. Giriş
“Kimlik”, bir süreç olarak, bir söylem olarak, daima ötekinin

konumundan anlatılır,’ seklinde ifade edilmektedir (Hall 1995:125).
Ötekilerin konumuyla, inşa edilmiş olan bu yeni kimlikler sadece
soyut bir kavram ya da bilgi olarak kalmamaktadır. Bu saptama, bu
konum belirleme bireylere yeni edinmiş oldukları bu kimlikleri eko -
nomik, politik ve kültürel açıdan kullanabilme olanağı sunmaktadır.  

“Kimlik inşası” kavramı dini, etnik, siyasi, ekonomik açıdan
farklı biçimlerle değerlendirilmiş olup, işlevi ve fonksiyonları
yönünden de geniş bir biçimde incelenmiştir. Lacan’ın “Ayna Aşa-
ması” (Lacan 1997:25) dediği dönemde, kişinin kendi kimliğini bir
birey olarak araması çok önemli bir süreçtir. Kişi, bu dönemde ken-
disiyle yüzleşip ‘Ben kimim?’, ‘Varlığımın amacı ne?’ ve ‘Ben nere -
ye aitim?’ sorularını kendine sormaktadır. Kimlik ve aidiyet
duy  gularını içeren bu arayış onun toplumda kendi yerini belirleme-
sine yardımcı olmaktadır. Ancak, bireysel kimlik arayışı geleneksel
kimlik anlayışının tam aksine gelişmektedir. Geleneksel olarak,
daima bir gruba aidiyet, belirli bir halkın parçası olma ve olunma
mecburiyetinin aksine bireysel kimlik inşasında ‘Ait olma’ bireyin
kendi kararlarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. ‘Batılı olma’
isteği ve ‘Batılı olma’ durumunu inşa eden değerler arasında yerel
değerler de vardır. Özenilen, taklit edilen toplumların, küresel değer-
ler gibi sundukları, kendi toplumlarına özgü yerel, hatta sadece on-
lara has değerlerdir. Bu durum bir noktadan sonra tekdüzelik ve taklit
yaratmaya başlamaktadır. Kültürlerarası farklılıklar, küreselleşme
tablosu içerisinde birbirinden ayrılmayan bir parça,  birbirinin aynısı
ya da tekrarı olmaya başlamaktadır (Sargut 1994: 43). Bu durum,
aynı Türk dizilerinin komşu ülkelere sunduğu değerlerin, bu ülke
seyircileri tarafından hiçbir şekilde süzülmeden, düşünülmeden
kabul edilmesine sebep olmaktadır. Dizilerin bu şekilde toplumların
bilinçaltına hitap etmesi kültürel, ekonomik ve siyasal bir etkinin in-
şası demektir.

Ancak bu noktada, özellikle de post modern dönemin parça -
lanmış kimliklerinin söz konusu olduğu bir dönemde, bireyin kendi
üzerinden, toplumsal kuralların dışında kendi kimliğini bulması
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yönündeki çabaları çoğu zaman farklı ‘siyasi öznelerin’ etkisi altına
girmesine neden olmaktadır. Bu ideolojik etkileme, aslında bir tür
‘post modern istila” demektir. Post modern istila sadece başkasının
toprağını işgal etmekle değil, başkasının düşüncesini ve tüketim ter-
cihini işgal etmekle de gerçekleşir (WEB-1) Özellikle, cinsel, dini,
ekonomik, sosyal, politik ve kültürel seçicilik gibi tercihler, birçok
dış faktörün etkisiyle biçim değiştirmektedir. Bu etki zaman
içerisinde kendisini iyi ve kötü yanlarıyla göstermektedir.

Diğer taraftan medyanın kimlik inşası üzerindeki işlevi söz
konusu olduğunda, günümüzde gelişmiş ülke medyalarının, geliş -
mek te olan ülke toplumlarına olan etkilerinin arttığı açıkça gö -
rülmektedir. Yapılan anketlerin sonucunda, özelikle araştırma
kapsamımız içinde bulunan dizilerin, topluma olan etkilerinin
büyüklüğü açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Keza bu etki sadece
sosyal-kültürel olarak değil, aynı zamanda politik ve ekonomik açı-
dan da büyük bir yansıma göstermektedir.

Böylelikle, medya aracılığıyla sunulan dizi karakterlerine karşı
duyulan sevgi ve beğeni, bu karakterlerin tüm ideolojik ve kültürel
dayatmalarını seyircilerinin itirazsız kabul etmeleriyle sonuçlanmak-
tadır. Bu şekilde kolay yönlendirilebilir kitleler oluşmaktadır. Keza
Arap ülkelerine ve Türki Cumhuriyetlere sunulan dizilerdeki sevilen
karakterlerden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, kitlelerin özelikle bayan iz-
leyicilerin beğenisini kazanmıştır. Onun rol aldığı diziler, kullandığı
aksesuarlar, giydiği elbiseler kendine büyük bir tüketici kitlesi inşa
etmektedir. Bir karakterin turizm endüstrisine katkısı, ülkenin tarihi,
kültürel zenginliğinin katkısından adeta daha büyüktür ve Kıvanç
Tatlıtuğ aracılığıyla oluşturulmuş imaj çok önemlidir (Busby, Ergul,
Eng: 2013). 

Yapılan araştırma, Türk dizilerinin Azerbaycan’ın, Nahcivan
ve Bakü Bölgelerinde yaşayan izleyicilerinin günlük yaşamları,
anadil kullanımları ve Türkiye’ye turistik seyahat istekleri üzerinde
yarattığı sosyal, kültürel, politik ve ekonomik etkiler ile ilgilidir.  Bu
çalışmada, Türk dizilerinin Azerbaycan izleyicilerine, özellikle ‘tur-
ist kimliği’, ‘turizm etkileşimi’ ve ‘İstanbul Türkçesi’ kullanımına
olan yansımaları açısından disiplinler arası bir yaklaşımla araş -
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tırılmıştır. Bu makalenin ampirik tarafını oluşturmak için Azerbay-
can’da 300 kişi üzerinde çoktan seçmeli bir anket düzenlenmiş,
uygulanmış ve çok çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar,
dizilerin toplumlar üzerindeki etkilerini son derece açık bir biçimde
ortaya koymaktadır.

2. Literatür Taraması
Evrenselleşmenin sonuçlarından biri de farklı dilleri öğren me

ihtiyacının yaratılmış olmasıdır. Medya ve beraberinde gelen
teknoloji çeşitliliği,  günümüzde yabancı dil farkındalığı ve hatta ya-
bancı dil edinimi açısından bireylere daha çok alternatifler sunmak-
tadır. Bu bağlamda kendini birçok yönde geliştirmek isteyen ve bu
motivasyonunu giderme ihtiyacı duyan birey bunu medya aracı -
lığıyla gerçekleştirme çabasına girmektedir. Medya aynı zamanda
dünyayı tanıma, dil farkındalığı yaratma ve farklı toplumları görme
olanağı sunmaktadır. J.R.R. Tolkien’in ‘Yüzüklerin Efendisi’ ro-
manına uyarlanan film ‘orta dünya’ hakkında bilgi sunmaktadır. Bu
aynı zamanda Yeni Zelanda’ya büyük bir turist akımı demektir. 

Medya ve dil bağlamında konuya yaklaşıldığı zaman ‘özdeş -
leştirme’ ve ‘kendininki’ algısı bireyin gördüğü kültürü öğrenme
ihtiyacı yaratmaktadır. Aynı zamanda kendi kendine dil öğrenme ve
özellikle de ‘Global İngilizce’ (Ushioda, Dörnei: 2009:14) gibi dil
öğrenme ihtiyacı küreselleşen dünyada gün geçtikçe daha da geniş
alanları kapsamaktadır. Dünyanın farklı yerlerinden insanların dil
öğrenmek için İngiltere’ye ve ya Amerika’ya gitmesi Turizm sanayi -
sinin başka bir kolu olan ‘Dil Turizmi’nin oluşumuna neden olmak-
tadır. 

Medya ve turizm ilişkisi açısından konuya yaklaşıldığı zaman
bu alanda yapılmış çok değerli araştırmaların var olduğu açık bir
biçimde görülmektedir. Öncelikle konunun çıkış noktasına bakmak
gerekmektedir.  Bildiğimiz gibi post fordist üretimle beraber kapi-
talist sistem ‘boş zaman’ kavramını ortaya atmıştır. İşten arta kalan
zaman ‘boş zaman’ olarak ifade edilmiştir (Hibbins 1996: 22-25).
Bu kavram, içeriğinde birçok farklı amaçları taşımaktadır. Genellikle
farklı bilinçte olan iktidar yapıları için açık/kapalı bir av sahası
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niteliğindedir. Bu bağlamda medya, ‘bireysel temsil’, ‘toplum
tarafından kabul edilme’, ‘kimlik inşası’, ‘ulusal birliktelik sağlama’,
‘ideoloji farklılıklarını nötralize etme’, ‘tüketici/hazcı güdü üretme’
ve buna bağlı başka eğilimlerin oluşmasına katkıda bulunmaktadır
(Aytaç: 2004). Aynı zamanda medyanın toplum üzerinde tüketme ve
hazcılık duygularını daha da tetikleyerek ekonomik büyümeyi ve ik-
tidar inşasını desteklediğini de belirtmekte fayda vardır. 

Medyanın iktidar inşası üzerine olan etkisine değinmek
gerekirse, aslında modern istila ve hükmetmek kavramları kendini
medya aracılığıyla farklı topluluklar ve bireyler üzerinde işlevlerini
hayata geçirdiği açık bir biçimde göstermektedir.

Medya kapitalist toplumların boş zaman diye kavradıkları
zaman dilimini bütünüyle işgal etmiştir. Bu işgal toplumların üze -
rindeki farklı kimliklerin inşası üzerinde çalışmaktadır. Bazı durum-
larda bu oluşum ‘turist kimliği’, ‘moda’, ‘ihtiyaç’ kavramlarını
bilinçaltı yoluyla toplumun ortak bilincine yerleştirmektedir.
Genelde ‘boş zaman’ hayatın günlük olağan baskısından kurtulmak
anlamını taşımaktadır. Bu anlamda boş zaman dış etkenlerden kur-
tulmayı ve kaçışı ifade etmektedir.  Boş zaman, yaşam kalitesinin
artırılmasını gerekli kılan ‘zorunluklardan’ ve ‘iradi yönelimler ’den
kaçıştır (Kelly, Freysinger 2000:14-23). Bu şekilde aslında birçok
yeni alanlar ortaya çıkmıştır. Özellikle de turizm sektörünün
gelişmesinde boş zaman faktörünün büyük katkısı vardır. Medya da
bu durumu daha çok pekiştirerek reklam ve propagandalarla yoğun
bir biçimde sunmaktadır. Medyanın bireylerin boş zamanını işgal
ederek ‘ihtiyaç’ inşa etmesi, ürünler için alıcı kitlesi oluşturması,
tanıtım yapması ve pazarlaması kapitalist sistemin en temel
taşlarının oluşturulması anlamına gelmektedir. Turizm sektörünün
varoluşu tümüyle imaja dayalıdır. 

2.1. Medyanın toplumsal etkisi
Medyanın toplumu etkileme gücü genellikle birçok sosyal

kültürel çalışmada detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu bağlamda
‘hegemonya’ kavramını öne süren Weber ‘doğal üstünlük miti’ veya
‘statü düzeninin meşrulaştırılması’ olarak durumu ele almıştır.
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Aslında hegemonya bir ‘Rıza’ üretimi demektir.  Özellikle kültürel
hegemonyaya ilişkin bir inceleme yapılacak olursa, kapitalist
düşüncenin ve algının alternatifliğini dışlayan bir yapı oluşturduğunu
gözlemleyebiliriz (Marshall 1999:300). Gitlin ise ‘hegemonya’
kavramına ilişkin açıklamasını kurulu düzene karşı gösterilen
kitlelerin rızasının yönlendirilmesi bağlamında incelemektedir
(Gitlin l980:253).

Turizm sektörünün varoluş nedeni aslında medyanın hege-
monik ‘kabul’ üretmesi ve ‘ihtiyaç’ kavramını toplumun bilinçaltına
yerleştirmesiyle oluşmaktadır. Özellikle dizilerin ve orada yaratılmış
yapay dünyaların izleyicilerin hayal dünyalarının süslemesi sonu-
cunda ortaya çıkan eylem, turistik hareketin çıkış noktasıdır. Med -
yanın sunduğu görsel efektlerle süslü manzaraların yerleştiği
bilinçaltında oluşmuş hayali bir mekânı görme isteği aslında tüketim
isteğiyle paralellik taşımaktadır. İnsanlar orada, medyada onlara
sunulan yemekleri yemek, o sokaklarda gezip dolaşmak istemekte-
dirler. Herhangi bir sinema filminde ve ya dizideki bilgisayar or-
tamında yaratılıp üzerinde oynatılmış bir mekânın gerçeğiyle
karşılaştığı zaman turistin bilinçaltındaki gerçeklik sapmaktadır.
Ancak ‘Screen Tourism’ kavramı yönünden konuya yaklaşıldığı
zaman turistlerin gerçekten de o mekânda hayali olarak bulunduk-
larını ve ‘Google Earth’ aracılığıyla tüm dünyayı gezdiklerini söyle-
mek mümkündür. Bu da aslında bir boş zaman değerlendirme
biçimidir. Ancak kapitalist bir ortam için bu hayali turist inşası
olağan değildir. Çünkü ekonomi bazlı sistem genellikle toplumun
her kesimini tüketici konumunda görmek istemektedir.

Ancak konuya daha farklı bir bakış açısı getiren Gramsci’nin
ortaya koyduğu ideolojik hegemonya kavramına göre, kitle iletişim
araçlarının hepsi aslında yönetici üst sınıfın zenginlik, güç ve statü-
lerini (etik, felsefe, kültür vb.) sürdürmek için kullandıkları
araçlardır. Bu araçların en önemli işlevi ise gerekli gördükleri bilgi-
leri etkili bir biçimde toplumun bilincine yerleştirmesidir. Böylece
topluma benimsetilmeye çalışan fikirler kültürel düzeyde çok yaygın
bir şekilde kendini gösterirse, bilinç o düşünceyi reddetmeyecektir.
Medya endüstrisinde yönetici ve sahip statüsündeki kesimler kendi
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düşüncelerini toplumun diğer kesimlerinden daha hızlı ve kolay
biçimde üretmektedirler (Gramsci l971, Elliort 1974, Hall l982, Lull
2001:52-53).  Başka bir şekilde ifade edersek aslında bu araçların
varoluşu toplumun ‘olay’, ‘kişi’, ‘değer’, ‘eğilim’ ve ‘kanaatler’
kavramları üzerindeki yönlendiriciliğini pekiştirmektedir.

Amerikan televizyonlarının ve Hollywood sinemasının en
önemli işlevinin egemen sınıfın görüş ve değerlerini, toplumun bi -
lin ç  altına yerleştirmek olduğunu belirtmekte yarar vardır. Diğer
taraftan sanki kitlelerin çıkarları için var olduklarını göstererek sis-
teme karşı tepkileri etkisizleştirmeyi ve en iyi düzenin bu olduğuna
ilişkin bir kabul yaratmayı hedeflemektedirler. Bu durumun turizm
endüstrisine olan etkisi çok büyüktür. Medyanın oluşturmuş olduğu
yanılsama ve ya Jean Baudrillard’ın ifade ettiği şekilde belirtilecek
olursa ‘simulasyon’ kavramı aslında turist inşasının en önemli yapı
taşıdır. Çünkü turiste sunulan mekânın görselliğindeki simulasyon
onun seçimini saptırmakla kalmayıp aynı zamanda onun bilinçaltına
kazınarak gideceği ülkeye, kalacağı otele, yiyeceği yemeye ilişkin
daha ‘hiper-gerçek’ bir dünya yaratmaktadır (Baudrillard: 1988).
Turizmin aslında arketiplerinin tamamıyla hiper-gerçeklik olgusuna
dayandığını belirtmek gereklidir. Çünkü medyanın saptırılmış
gerçeklik ve hiper-gerçek simulaklarla inşa ettiği turistin kafasında
kazınmış olan ‘ihtiyaç’ kavramıyla yola çıkarken karşılaştığı daha
reel bir gerçeklik olgusu var olmaktadır. Bu devamlılık ve ‘ağızdan
ağıza’ pazarlama yöntemiyle öneriye ilişkin konularda bazı sorunlar
yaratabilmektedir. 

Medya ve kapitalist düzen birçok ürünü genellikle ‘ihtiyaç’
olarak sunmaya çalışmaktadır. Toplum ve ya bu medya istilasına
maruz kalan insanlar onlara neyin gerçekten ihtiyaç olup olmadığını
anlamakta güçlük çekmektedirler.  Yönlendirmeye açık olan birey-
lerin ‘seçici ilgi’ yetilerinin kaybolması sonucu tercihlerinin genel-
likle medya tarafından yönetilmesi ve tamamen yönetici sistemin
eline geçmelerine sebep olmaktadır (Jameson, 1983: 14; Baudrillard,
2003:28). 

Turistik mekânın imajını seyircinin bilinçaltına yerleştiren
dizilerin aslında bir reklam aracı olarak yaptıkları iş büyük bir
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ekonomik gelirin habercisidir. Burada genellikle karakterle
özdeşleşen seyirci mekânla ve dille de özdeşleşmektedir. Azerbaycan
ve Türk dilleri arasındaki benzerlikler seyircinin kahramanın dilini
kolaylıkla anlaması, kahramanla daha kolay özdeşlemesine neden
olmaktadır.   Bu bağlamda Türk dizilerinin Azerbaycan seyircisi üze -
rine etkisi çok büyüktür. Bu etki sadece ekonomik değil, politik,
kültürel anlamda da geniş bir şekilde kendini göstermektedir. 

3. Metodoloji
Türk dizilerinin etkilerine ilişkin 300 anket yapılmıştır. Bu an-

ketler Türk televizyon dizilerinin topluma etkilerinin sadece
ekonomik değil, politik, sosyal ve kültürel olduğunu da göstermek-
tedir. Anketlerin içerisinde mutfak, dil, giyim, turistik mekân seçimi
konularına yönelik sorular bulunmaktadır. Bu bağlamda farklı yaş
grubundan ve farklı sosyal statüden olan kişilerin fikirlerinin
sonuçlarındaki benzerlik çok ilgi çekicidir.  Araştırma süresince
Azerbaycan Türkçesi ve İstanbul Türkçesi arasındaki farkın dizilerin
ve meydanın etkisiyle daha da azaldığı gözlemlenmiştir. Birçok ilde
çocuklar sadece İstanbul Türkçesi konuşmakta ve tüm gün sadece
Türk televizyonu izlemektedirler.  

90’lı yılların başında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Azer-
baycan özgürlük kazanmıştır. Böylelikle kendi iç ve dış ilişkilerini
hür bir şekilde yönetebilen bir ülke olarak Türk ve Türki Cum -
huriyetler dünyasına daha çok yakınlık gösterebilmektedir. Artık
herkes rahat bir şekilde Türk televizyonlarını izleyebilmekte ve
kendi kimliklerini bulma çabası göstermektedir. Sovyet ideolojisinin
tozlarını üzerinden atmak için ‘kimlik’ arayışına çıkıldığında medya
aracılığıyla Türkiye ve Türklük öğrenilmişti. Bu durum, turist ve
kimlik inşasında çok önemli işlev oluşturmaktadır. Türkiye ve Türk
Medyası bir ikinci vatan imajını kafalarda oluştururken herkesin bir
defa da olsa Türkiye’de bulunma isteğini pekiştirmiştir. Aynı za-
manda medyanın sunduğu görsellik insanları daha çok kendine çek-
miştir.

Yapılan anketlerin sonucunda farklı zamanlarda yayınlanmış
24 dizinin her bölümünün kaçırılmadan izlendiği saptanmıştır. An-
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ketler Nahcivan ve Bakü şehrindeki izleyicilere uygulanmıştır. An-
keti dolduran kişiler farklı yaş ve meslek grubundan olan bireylerdir.
Toplanılan anketlerdeki cevaplar yaş, demografik özellik gibi çeşitli
niteliklere göre sınıflandırılmıştır.

4.Sonuç ve öneriler
Sonuç olarak elde edilen tablo aşağıdaki şekildedir. Katılım-

cılar, genellikle seyrettikleri dizilerin çekildiği mekânları ziyaret
etmek istemektedirler. Aslında bu hayalin oluşması, katılımcıların
izledikleri dizilerin karakterleriyle özdeşleştikten sonra gördükleri
mekânda bulunma isteği turistik açıdan çok önemli bir pazarlama
metodudur. Bu durum Türkiye’ye yönelik günümüzde var olan ve
gelecekte oluşacak potansiyel turist akının ve bu akının inşasının
sonucudur.  

Toplam 300 anketin 180’i Nahcivan Özerk Cumhuriyeti’nde
geri kalan 120’si ise Bakü’de yapılmıştır. Nahcivan’ın Türkiye
Cumhuriyeti sınırında bulunması Türk kanallarına erişimi kolay-
laştırmaktadır. 279 kişi Türk dizilerini seyrettikleri için verilen an-
ketleri tam olarak doldurmuşlardır, geri kalan 21 kişi dizileri
izlemedikleri için anketleri tam olarak yanıtlayamamışlardır.  Elde
edilen sonuçlar ve değerlendirmeler 279 kişi üzerinden yapılmıştır.
Birinci tabloda anketteki sorulara verilen ortak cevaplar toplanmış
ve yüzde olarak ifade edilmiştir. 
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İkinci tabloda daha çok dizilerin izlenme sırası ve oradaki
mekânlara turistik tüketim için oluşmuş ilgi kendini göstermektedir.
Özellikle dizide sunulan mekânlar daha çok tercih edilmektedir.  
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Yapılan ampirik araştırmanın sonucunda Azerbaycan’da seyir-
cilerin % 93.2’lik bir bölümünün ‘Yaprak Dökümü’ dizisini izledik-
leri saptanmıştır. Reşat Nuri Güntekin’in romanından uyarlama olan
bu dizi sadece turistik ilgiyi ve kimlik inşasını oluşturmakla
kalmamış aynı zamanda Türk Edebiyatına ve kitap yayın pazarına
da büyük bir ilginin oluşmasına neden olmuştur.  

Dil faktörüne geldiğimiz zaman medya ve günlük konuşma
dilinin arasına sızmış olan İstanbul Türkçesi’ne ait sözcükler daha
da çoğalmıştır. Bu yeni kelimeler, dizi izleyicilerin gündelik
konuşma dillerine yansımıştır. Bu etki aslında bir çok aydın tarafın-
dan Azerbaycan Türkçesinin gelişimi, ve yeni bir akım olarak
görülmektedir. Özellikle Rasim Karaca (Yazar) ve Niyazi Mehdi
(Filozof, Yazar) bu akımın öncüleri arasında yer almaktadırlar.  On-
ların yazdıkları makalelerde ve eserlerde birçok Arapça ve Farsça
kelimelerin yerine artık İstanbul Türkçesi’ne ait kelimeleri kullan-
maları bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Katılımcıların yanıt-
larında sıralanan sözcüklerde aslında Azerbaycan Türkçesi’nin
zamanla İstanbul Türkçesi’ne benzemesinin en önemli nedeninin
dizilerin yarattığı etkileşim olduğunu görmekteyiz.  Burada sadece
turist kimliğinin inşası değil, tümüyle kültürel bir ‘hegemonya’ in-
şasından söz etmek mümkündür.  

Gelecekte, yapılmış olan bu çalışma daha da detaylandırılarak
‘İstanbul Türkçesi ve statü/imaj anlayışı arasındaki ilişki ve hatta bu
çok boyutlu etkileşimin özellikle yiyecek ve içecek endüstrisine olan
etkisi ele alınarak yine turist olgusu bakış açısından incelenebilir.
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Turizm məhsulu olaraq yeni turun yaradılması texnologiyası

Technology of creation of a new tour as a touristic product

Технология создания нового тура, как туристического 
продукта

Xülasə: Turizm məhsulu olaraq yeni turun yaradılması
texnologiyası məqaləsində tur məhsulun yaradılması mərhələləri,
turun marketing planlaması, tur operator və tur agent arasında
müqavilənin xüsusiyyətləri, turist xidmətinin hazırlanmasında
nəzərə alınan  faktorların təhlili öz əksini tapmışdır. Həmçinin, turist
xidmətinə verilən əsas tələblər, turist xidmətlərinin layihələn -
dirilməsi ardıcıllığı,  yaradılmış turun nəticələrinin təhlili, turistlərə
xidmət keyfiyyətinə nəzarət metodları və yekun olaraq tur məhsulun
tipləri araşdırılmışdır.

Açar sözləri: turizm; tur məhsulu; turizm xidməti; turizm
marşurutu

Abstract: The article devoted to the analysis of technology of
a new tour, as a touristic product, reflects the stages of marketing
planning of a tour, as well as contractual aspects between the tour
operator and the tour agent, the factors, which need to be taken into
consideration while developing touristic services. In addition,
tourists’ basic requirements, as well as consistency of projection of
touristic services have been studied along with the methods of qua -
lity control and types of a touristic product. 

Key words: tourism; tourist product; tourist services; tourist
routes.

66

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları

Tourism and hospitality studies



Резюме: В статье об анализе создании технологии нового
тура как туристического продукта находят свое отражение
этапы маркетингового планирования тура, контракт между ту-
роператором и турагентом, факторы, учитываемые при разра-
ботке туристических услуг. Кроме того, были исследованы
основные требования туристов, последовательность проекти-
рования туристических услуг, анализ результатов созданного
тура, методы контроля качества продукции и, наконец, типы ту-
ристического продукта.

Ключевые слова: туризм; турпродукт; туристические
услуги; туристические маршруты;

Giriş
Digər fəaliyyət növlərində olduğu kimi turizmdə də marketinq

planlamasını həyata keçirərkən nəzərə alınması vacib olan cəhətləri
vardır. Öz növbəsində F. Kotler  marketinq  xidmətini fərqləndirmək
üçün xidmətin xüsusiyyətlərinin siyahısını tərtib edib. Bu siyahıya
uyğun olaraq marketinqin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

• Toxunulmazlıq;
• Mənbədən ayrılmazlıq;
• Keyfiyyət dəyişkənliyi;
• Saxlanılmazlıq [5, s. 13].
Turizm marşurutu tipli turizm xidmətlərinə marketinq

bazarlanması belə təhlil olunur: 
Toxunulmazlıq. Тurizm xidmətləri öz xarakterlərinə  görə

qeyri-maddi xarakterlidirlər, onların, rəngi, çəkisi və forması yoxdur.
Satış üzrə menecer alıcı qarşısında ancaq  xidmətləri sadalaya bilər.
Öz növbəsində, alıcı da bu xidmətlərin keyfiyyətini onları istifadə
etdikdən sonra qiymətləndirə bilər. Buna görə də alıcı hansı xidmətin
daha optimal olması barədə seçim etmək məcburiyyətində qalır.
Yəni belə demək mümkündürsə o (alıcı) çoxlu faktorları analiz
edərək yekunda yenə də risk edir. Alıcı  riskin dərəcəsini azaltmaq
üçün xidmətlərin xarici keyfiyyətlərini müqayisə edir:  bunlara per-
sonalın özünü aparması,  ofisin quruluşu və s. aiddir.  
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Mənbədən ayrılmazlıq. Mənbəyinin olub olmamasından asılı
olmayaraq,  material formada olan məhsullardan fərqli olaraq,
xidmət ləri  (maşın və ya insan olmasından asılı olmayaraq) mənbə -
lə rindən ayırmaq mümkün deyildir. Xidmətin mənbədən ayrıl     -
mazlığının  ən əsas tərəfini,  turizm məhsulunun keyfiyyətinə görə
bütün məsuliyyətin, şirkətin  işçilərinin üzərində olması təşkil edir.
İşçilərin  xidmətin əsas hissəsini həyata keçirərkən təkcə sahib
olduqları  profesionallıq deyil, eləcə də ünsiyyət bacarıqları da
əhəmiyyətlidir. 

Keyfiyyət dəyişkənliyi. Turizm sənayesinin işçilərinin key-
fiyyətləri profesionallıqlarına, təhsil səviyyələrinə, həvəslərinə,
konkret zaman və məkana görə dəyişkəndir.    

Saxlanılmazlıq. Turizm xidmətlərini saxlamaq olmur. Daimi
tələbat dövründə  rəhbərin  şirkəti əvvəlcədən qurmaq imkanı olduğu
üçün bu problem yaratmır. Amma  tələbat olmayan və  satışın aşağı
olduğu mövsümlərdə bu problem aktuallıq kəsb etməyə başlayır.

Mətn

Turistlər üçün məhsulların formalaşdırılması turist bazarının
imkanlarına müvafiq olaraq,  həmin məhsulları istehlak edənlərin
sifarişinə uyğun tur operatorlar tərəfindən yaradılır. Yeni turist məh-
sulunun formalaşması texnologiyası bir neçə mərhələyə ayrıla bilər.
İlk növbədə özündə  artıq mövcud məhsulların modifikasiyasını, si-
farişin növünü, məhsulun innovasiyalarını daxil edən turist məhsu-
lunun yaradılması strategiyasını formalaşdırmaq vacibdir. Bu
strategiya müəyyənləşən kimi ideyaların işlənib hazırlanması
mərhələsi başlanır. Çox zaman turist müəssisələri axtarış matrisası,
morfoloji analiz və s. kimi fəndlərdən istifadə edirlər. Toplanmış
ideyalar potensial istifadəçilərin iştirakı ilə müzakirə edilərək təs-
diqlənir və onlar konsepsiyaların işlənib hazırlanmasında istifadə
olu nur. 

Turist məhsulunun yaradılmasının  digər mərhələsini biznes-
plan təşkil edir.  Burada  ilkin və təkrar satışlar proqnozlaşdırılır,
qiymətlər planlaşdırılır və əldə ediləcək gəlirlər göstərilir. Həmçinin
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firma tərəfdaşları seçir, turistlərə xidmət proqramını tarazlaşdırır,
tərəfdaşlarla müqavilə bağlayır. 

Nəhayət, tur məhsulun özü yaradılır. Bu mərhələ çoxlu maddi
vəsait, zaman və güc tələb edir. Əgər yeni tur məhsul sınaqdan
(yoxlamadan) uğurla keçirsə, bazara daxil olmağa başlayır. Firma
məhsulun kommersiyalaşdırılması mərhələsinə keçir. Bəzi turist
kompaniyaları yeni məhsulun xüsusi şöbələrini yaradır və ya yeni
məhsulla işləyən menecerləri işə götürür, onların reaksiyalarını
müşahidə edir və qiymətləndirirlər. Yeni tur məhsulun uğurlu
qiymətləndirilməsinin əsas iqtisadi meyarı onun ilkin və təkrar satışı,
gəlirlərin miqdarıdır. Tur məhsulun irəliləməsi ya tur operator
tərəfindən sərbəst şəkildə, ya da müqaviləyə əsasən tur agent
tərəfindən həyata keçirilir.  Həmin müqavilənin şərtlərinə aşağı-
dakılar aiddir: 

• reklam kompaniyaların keçirilməsi; 
• ixtisaslaşmış sərgilərdə, yarmarkalarda və məlumatlandırıcı

konfranslarda iştirak etmək; 
• tur operator və onun tur məhsulu haqqında informasiyanın

radioda, televizorda yayımlanması;
• korporativ tədbirlərin təşkili;
• tur agentliklərlə işin təşkili (komission mükafatlandırma,

birgə reklamlar, kataloqların mütəmadi yayılması, seminarların
keçirilməsi və s.); 

• istifadəçilərin stimullaşdırılması [6, s. 65].
Tur operatorla turist və ya digər sifarişçi arasında yazılı for-

mada bağlanan müqavilə əsasında tur məhsulun realizasiyası həyata
keçirilir. Həmin müqaviləyə daxildir: 

- turist məhsuluna daxil olan turist xidmətinin reallaşması
haqqında informasiyanın çatdırılması; 

-   tur məhsulun reallaşması haqqında müqavilənin tamamlan-
ması; 

-   turistlərin sığortalanması; 
-   turistlərin təhlükəsizliklərinin təminatı; 
-   turist xidmətlərinin icrasının qiymətləndirilməsi və ona

nəzarət [9, s. 11].
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Turist məhsulunun formalaşmasının mühüm mərhələsi turun
layihələndirilməsidir. Turist xidmətlərinin layihələndirilməsi – bu
turist xidmətinə dair texniki və texnoloji sənədlərin işlənib hazırlan-
masına, turistlərə xidmət proqramına uyğun olaraq səyahət
şərtlərinin ödənilməsinə hazırlıqdır. Bazarın öyrənilməsi nəticəsində
üzə çıxan tələblər tur xidmətinin işlənib hazırlanmasında əsas rol
oynayır. [8, s. 36].

Turist xidmətinin modelinin hazırlanmasında aşağıdakı fak-
torlar nəzərə alınır: 

-  turist xidmətinin növü; 
-  əsas istiqamətlər (turist xidmətinin təyin edilməsi);
-  səyahət marşrutu;  
-  turistlərin yerləşdirilməsi, onların daşınmasının və qida ilə

təminatının həyata keçirilməsi;
-  turistlərə xidmət metodu; 
-  əlavə xidmətləri həyata keçirən təşkilatların və fərdi təşəb-

büskarların siyahısı.   
Turist müəssisəsinin rəhbəri konkret xidmət prosedurlarının

işlənib hazırlanmasına  və bu işdə hər bir iştirakçının məsuliyyət
səviyyəsinə nəzarət edir. Turist xidmətlərinin layihələndirilməsi
aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir:

- turist xidməti modellərinin qurulması; 
- texniki tələblərin və xidməti xarakteristikaların işlənib hazır-

lanması;
-texnoloji tələblərin və onların turistlərə xidmət prosesinə tət-

biqinin müəyyənləşdirilməsi; 
-layihələşdirilmiş turist xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət

metodlarının müəyyənləşdirilməsi; 
-  turist xidmətinin layihələşdirilməsi ilə bağlı sənədlərin təs-

diqlənməsi [1, s. 17].
Xidmətin hər bir xarakteristikasının istifadəçi və icraçı üçün

əhəmiyyəti də göstərilməlidir. Onların əhəmiyyəti dövlətin müvafiq
xidmət növünün standartlarına verilən tələblərdən aşağı olmamalıdır.
Layihə xidmətin təhlükəsizliyinin təminatı üzrə konkret tələbləri,
xidmətdən istifadə  edənlərin və onların mülkiyyətinin təhlükədə ol-
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masının minimuma endirilməsini də özündə əks etdirməlidir. Turist
xidmətinə verilən əsas tələblər aşağıdakılardır: 

- təhlükəsizlik; 
- icranın dəqiqliyi və vaxta müvafiqliyi; 
- informasiyalılıq; 
- təlimata uyğunluq; 
- komfortluq; 
- erqonomiklik; 
- estetiklik.
Bu xarakteristikaları dəqiqliklə nəzərdən keçirək. Turist xid-

mətləri hər hansı bir məqsəd güdən auditoriyanın gözləntilərinə və
onların fiziki imkanlarına uyğun olmalıdır. 

Təhlükəsizlik. Turist xidmətlərinin təhlükəsizliyi adı altında
turistlərin şəxsi təhlükəsizliyi, onların mülkiyyətinin qorunması və
səyahət zamanı ətraf aləmdən olan təzyiqlərin, təsirlərin yolve -
rilməz liyi başa düşülür.

İcranın dəqiqliyi və vaxta müvafiqliyi. Turist  xidmətləri
müqavilədə nəzərdə tutulmuş həcmə, zamana və xidməti şəraitə
uyğun olmalıdır. 

Erqonomiklik, xidmətin davamiyyəti, turistlərin xidmətində
olan nəqliyyat vasitələri, mebel və turistləri əhatə edən digər əşyalar
onların fizioloji və psixoloji imkanlarına müvafiq olmalıdır. 

Komfortluq. Turist xidmətləri komfort şəraitdə aparılmalıdır.
Estetiklik. Binanın bədii təchizatı memarlıq üslubunun bütüb

tələblərinə müvafiq olmalıdır. Xidməti heyətin xarici görkəmi və
nitqi estetik tələblərə uyğun olmalıdır. 

İnformativlik. Fəaliyyət göstərən müəssisələrin, nəqliyat kom-
paniyalarının siyahısının formalaşdırılması; zaman periodunun
müəyyənləşməsi; baxılacaq obyektlərin göstərilməsi ilə ekskur-
siyaların siyahıya alınması; turistlərin marşrutun hər bir punktuna
çatma vaxtının mənimsənilməsi; səyahətdə iştirak edən turistlərin
daşınması üçün istifadə edilən nəqliyyat vasitələrinin növünün və
kəmiyyətinin mənimsənilməsi; reklam, informasiya materiallarının
forma və  növlərinin işlənib hazırlanması və s [10 , s. 14].
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Turizmdə turist məhsulunun formalaşması tur operatorla
səyahətçi və xarici dövlətin tur operatoru arasında bağlanan müqav-
ilə əsasında həyata keçirilir. Qeyd edilməlidir ki, turizmdə turist
təşki latı turistlərə xidmət keyfiyyətinə nəzarət metodunu da layi-
hədə nəzərdə tutmalıdır.

Keyfiyyətə nəzarətin layihələndirilməsi aşağıdakıları nəzərdə
tutur: 

-  xidmət prosesinin açar (əsas) məqamlarının  üzə çıxarılması; 
- xidmət xarakteristikalarını korrektə etmə metodlarının mən-

imsənilməsi; 
- nəzarət olunan xarakteristikaların (keyfiyyətlərin) qiymət -

ləndirmə metodlarının mənimsənilməsi.
Nəzarət metodları vizual (marşurt və obyektlərin nəzərdən

keçirilməsi), analitik (sənədlərin analizi – təhlili),  sosioloji (tur-
istlərin, heyətin sorğusu) və b. ola bilər.  

Turist müəssisəsinin müvafiq funksional bölməsinin  nü-
mayəndələri tərəfindən həyata keçirilən xidmət layihəsinin təhlili
(analizi) xidmət layihəsinin sonuncu mərhələsi hesab edilir. O qeyri-
müəyyənliklərin ortaya çıxarılmasına və onların aradan qaldırıl-
masına istiqamətlənir.  

Layihənin  təhlilinin nəticəsi – düzgün tərtib edilmiş sənəd -
lərin, dayanacaqların, qida müəssisələrinin, gecələyəcək yerlərin,
səyahətin müddətinin qeyd olunduğu turist xəritəsi; 

- turist səyahətinin texnoloji xəritəsi; 
- informasiya vərəqəsi; 
- turistlərə xidməti həyata keçirən əsas işçilərin siyahısı

(həmçinin onların təhsili, ixtisaslaşması və professional hazırlığı
nəzərə alınmaqla); 

- heyətin iş standartları.
Tursit məhsulunun  yenilik əlamətləri. “İnnovasiya” anlayışını

müasir anlamada işlədən Y.Çumpeter onu belə izah edirdi: bu is-
tehsalda köklü dəyişikliklərdir, yeni materialların və kompo-
nentlərin, yeni proseslərin, yeni bazarların, yeni təşkilati formaların
yaranmasıdır. Başqa sözlə, məqsədi olan auditoriyanın cəlb edilməsi
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üçün yaradılan yeniliklərdir. İnnovasiyanı insan fəaliyyətinin bütün
sferalarında həyata keçirmək olar [2, s. 50].

Turizm sferasında innovativ fəaliyyət yeninin yaradılmasına
və ya mövcud məhsulunun dəyişdirilməsinə istiqamətlənir
(nəqliyyat, gecələmək üçün yerlərin təkmilləşdirilməsi; yeni
bazarların mənimsənilməsi; təşkilati-idarəetmə fəaliyyətinə yeni,
müasir texnoloji formaların tətbiqi).  

Onlar öz xarakterinə (təkamülçü, radikal) əhatə dairəsinə
(qlobal, milli, regional, lokal) və tətbiq sferasına (elmi-texniki, təşk-
ilati-iqtisadi, sosial mədəni və dövlət-hüquqi) görə bir-birindən
fərqlənir.

Bazardakı yenilikləri iki qrupa - birincilərə və ikincilərə
bölmək olar: ideyaların  ilkin istifadəsinə əsaslanan ilkin (birinci)
innovasiyalar prinsipial olaraq bazardakı yeniliklərə əsaslanır. Artıq
mövcud bazarda yaradılan keyfiyyət dəyişiklikləri ikinci növ inno-
vasiyalar hesab edilir. Bunlar birinci növ innovasiyanın imi-
tasiyasıdır. Belə innovasiyalar yalnız konkret müəssisələr üçün
yenilik hesab edilir, bununla da tədqiqatlara qoyulan sərmayələrə
qənaət edilir.

Müvafiq olaraq bazardakı tur məhsulları iki tipə bölmək olar:
- əvvəllər  mövcud olmayan, tamamilə yeni tur məhsul;
- tur operator tərəfindən artıq mövcud olan.
Tur məhsulun işlənib hazırlanması üçün müəssisə kifayət

qədər potensiala və resurslara malik olmalıdır. Belə tur məhsulun
yenilik mənbəyi aşağıdakılardır:

- qeyri-adi ideyalar (məsələn, hansısa məşhur ədəbiyyat nü-
munəsində təsvir edilmiş yerlərdə turun təşkili ideyası);

-  kosmosa turların təşkili;
- yeni ərazilərin mənimsənilməsi (Antarktidaya turlar)  [3, s.

7].

Nəticə
Ümumiyyətlə, yeni tur məhsullar (həmçinin onlara dair

ideyalar, yeni yanaşmalar, yeni elmi-texniki nailiyyətlər) nadir hal-
larda yaradılır. Buna görə də tur məhsulun dəqiq reseptini,
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texnologiyasını göstərmək praktiki olaraq, mümkün deyil.  Tur ope -
rator tərəfindən mövcud tur məhsul arasında yaradılan tur məhsulun
iki növü var: artıq mövcud olan, lakin tur operatorun fəaliyyət
göstərdiyi bazarda hələ ki, təqdim olunmayan tur məhsul; tur opera -
torun fəaliyyət göstərdiyi bazarda təqdim olunan mövcud tur məh-
sul; hazırda tur operatorların böyük qismi yeni tur məhsulu məhz bu
əsasda yaradırlar. Bu zaman tur operator artıq bazarda mövcud olan
və təklif olunan  tur məhsula müraciət edir. 

Tur operatorlar tur məhsulun yaradılmasının bu yolunu həmin
məhsula olan ehtiyacdan asılı olaraq seçirlər (əsasəndə iqtisadi
cəlbediciliyindən asılı olaraq). Tur məhsulunun yaradılmasının (for-
malaşdırılmasının) I və II halı bir-birindən çox da fərqlənmir. Fərq
yalnız tur məhsulun irəliləməsi mərhələsində nəzərə çarpır. Əgər
firma öz tur məhsulunu (fəaliyyət göstərdiyi) bazarda təqdim ol-
mayan məhsullar əsasında yaradırsa, onda o bu bazar üçün yeni məh-
sulun  irəliləməsi üçün böyük səy göstərməlidir [4, s. 22].
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Turizm sahəsinin inkişafında təhsilin əhəmiyyəti

The importance of education  in the development of 
tourism sphere

Значимость образования в развитии 
туристической сферы

Xülasə: Turizm təhsili bu gün bütün dünya üzrə öz önəmini
artırmaqdadır. Belə ki, yüksək sürətlə böyüyən turizm sektoru artıq
daha yüksək ixtisaslı və daha peşəkar mütəxəsislər axtarmaqdadır.
Bu zaman tələb olunan yüksək standardlara malik turizm təhsilinə
malik olmaq, daim kadr hazırlığına önəm yetirməkdir. Turizm təh-
silinin önündə yaranmış əsas çağırış isə nəyi öyrətməli və necə öyrət-
məli sualı ilə bağlıdır. Turizm sektorunda işçi seçimi mərhələsində
işgörmə bacarıqları çox mühüm yer tutur. Bu bacarıqların inkişaf et-
dirilməsi nöqtəsində praktikaya  əsaslanan təhsilə ehtiyac vardır.
Buna görə də turizm təhsili verən universitetlərin  təcrübə imkan-
larının yetərli olması, təhsilin keyfiyyəti baxımından əhəmiyyətlidir.
Araşdırma göstərirki, turizm təhsili, turizmin inkişafında əsaslı yer
tutur. Və bu səbəbdən məqalədə turizm təhsilinin turizmin
inkişafında birbaşa və dolayı olaraq oynadığı rol və faktorlar təhlil
edilmişdir.

Açar sözlər: turizm təhsili, kadr ehtiyyatı, turizm sənayesi,
təhsil müəssisələri. 

Abstract: Today, tourism education increases its importance
in the world. So rapidly growing tourism industry  is now looking
for more qualified and experts that are more professional. At this
time, it is required high standards of tourism education and paying
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attention to the regular preparation of cadres. The main challenge
emerged at tourism education is linked to the issue of "what to
teach». Skills of workers  are very important in the selection process
in the tourism industry. At the point of development of these skills
practice based education is needed. Therefore, sufficient practice op-
portunities for tourism education universities are important for qual-
ity of education. Research shows that tourism education plays a great
role in the development of tourism industry. For this reason, direct
or indirect role and factors of tourism education for the development
of tourism have been analyzed in the article.

Key words: tourism education, personnel potential, tourism
industry, educational institutions. 

Резюме: Сегодня возрастает значимость туристического
образования во всём мире.  Растущий с высокой скоростью ту-
ристический сектор находится в поиске высокоспециализиро-
ванных и профессиональных кадров. В настоящее время
уделяется большое внимание туристическому образованию и
подготовке специалистов. Основным призывом, стоящим перед
туристическим образованием, считается: «что учить и как
учить»? В сфере туризма рабочие навыки имеют большое значе-
ние в выборе работника.  Образование, основанное на практике,
имеет важное значение в развитии данных навыков. Таким об-
разом, с качественной точки зрения, достаточность практиче-
ских возможностей университетов, дающих туристическое
образование, имеет важное значение.  Исследование показывает,
что туристическое образование имеет огромное значение в раз-
витии туризма. По этой причине в данной статье проанализи-
рованы прямая и косвенная роль, а также факторы
туристического образования в развитии туризма.

Ключевые слова: туристическое образование, кадровый
потенциал, туристическая индустрия, институты образова-
ния.
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İnkişaf etmiş və etməkdə olan bir çox ölkə dünyanın geniş -
lənən turizm bazarındakı payını artırmaq üçün öz turizm sektorlarına
önəmli dərəcədə investisiya yatırırlar. Beynəlxalq turizmdə getdikcə
artan rəqabət şəraitində üstünlük əldə etmək böyük ölçüdə müştəri
məmnuniyyətinə və xidmət keyfiyyətinə bağlıdır. Müştəri məm-
nuniyyəti və keyfiyyətin əldə edilməsi turizm sektorunu təşkil edən
modulların fiziki strukturları qədər bunlara məna qazandıran məlu -
mat cəmiyyəti turistinin gözlədiyi səviyyədə xidmət çıxaran insan
gücü də böyük əhəmiyyətə sahibdir. İnsan resurslarına investisiya
yatırılmadan fiziki və texnoloji təchizatın inkişafı və iqtisadi inkişaf,
xidmət keyfiyyətinin artırılmasında və inkişafında tək başına bir
məna kəsb etmir. Bu səbəbə görə turizmin bir xidmət sektoru olması
və xidməti alan ilə xidməti təklif edən şəxslərin qarşılıqlı əlaqədə
olması, sektorda fəaliyyət göstərəcək insan ünsürünün təhsilinin
önəmini ön plana çıxarır [6, səh-29].

Turizmin genişlənməsi ilə turizm destinasiyası olaraq görülən
ölkələrin sayı artmaqdadır. Bu ölkələrin böyük bir hissəsi inkişaf et-
məkdə olan ölkələrdir. Bu ölkələr turistlər üçün yalnız uyğun infra-
struktur və kadr təmin etməyə çalışmayacaq eyni zamanda məqbul
bir xidmət səviyyəsini təmin etmək üçün səy göstərəcək. Qiymət və
qeyri-qiymət amillərə bağlı olaraq girdikləri rəqabət şəraitində
müasir turizm anlayışının ehtiyac duyduğu xidmət keyfiyyətinin
təmin edilməsi və turist ilə turistə xidmət edənlər arasındakı
əlaqələrin sağlam və keyfiyyətli olaraq həyata keçirilməsi, böyük
miqyasda sektorda fəaliyyət göstərən işçi qüvvəsinin ixtisas və
texniki təhsil səviyyələrinin yüksək olmasına bağlıdır. Hər hansı bir
ölkədə turizm sektoru rəqabət şəraitinə tab gətirmək istəyirsə ixti-
saslı işçi qüvvəsinə ehtiyac duyulacaqdır. İxtisaslı işçi qüvvəsi isə
yalnız təsirli və keyfiyyətli turizm təhsili və təlimi ilə əldə edilə bilər.
Turizm təhsili bir çox istiqaməti olan turizm sektorunun bir qolu ol-
masına baxmayaraq sektora birbaşa və dolaylı olaraq təsir göstərən
bir amildir. İstehlakçı sektorun və bölgənin rəqabət gücünü artırma
potensialını daşıyır. Beynəlxalq turizm bazarından daha çox pay al -
maq istəyən və məhdud resurslara və inkişaf etməmiş təhsil baza -
larına sahib olan ölkələr üçün lazımi olan turizm təhsili və təlimi
əsas problem olaraq qalır. 
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Turizm təhsil proqramları 1960-cı illərin sonları və 1970-ci il-
lərin əvvəllərində turizm sahəsində edilən akademik araşdırma
sayının artması ilə ticarət təhsilindən ayrı dərəcə verən təhsil pro-
qramları olaraq ortaya çıxmağa başlamışdır. Tətbiq sahələrinin ço -
xunda təhsil tədris programları birdən çox akademik disiplinə
bağlıdır. Turizm təhsilində də tələbələr bir çox disiplin tərəfindən
təmin edilən çox perspektivli bilik qazanırlar. Heç bir disiplin tək
başına turizm və turizmlə bağlı mövzuların kompleks strukturunu
öyrənməyə yetərli deyildir [2, səh-505].

Turizm təhsilində 1981 və 1996-cı illər arasında əhəmiyyətli
inkişaf meydana gəlmişdir. Daha əvvəllər turizm araşdırmaları və
turizm təhsili bir birilərindən əlaqəsiz şəkildə inkişaf edirdi. 

Akademik turizm proqramları ilk öncə Avropada daha sonra
sıra ilə Şimali Amerika, Avstraliya, Yeni Zellandiyada ortaya çıx-
mağa başlamışdır. Avropada ortaya çıxan qabaqcıl şirkətlər turizm
çalışmaların da inkişafda olan sektoru makro səviyyədə analiz
edərək ələ alıblar. Turizm xidməti təklif edən şirkətlərin ehtiyac duy-
duqları mikro səviyyədəki analizlərə çox az yer verilmişdir. Beləcə
universitetlərin sektorun ehtiyac və gözləntilərini diqqətə  almamış
olmaları sektor və universitet iş birliyi nəzərər vermiş olsada sek-
torun turizm təhsili ilə tədrisi arasındakı fərqi başa düşməməsi də
diqqətə alınmalıdır. ABŞ və Kanadada sektor ilə təhsil qurumları
arasındakı əlaqə hər zaman daha yaxın olmuşdur. Sektorun təklif et-
diyi təqaüdlər, tələbələr üçün müxtəlif iş imkanları bunun göstərici-
sidir. Bu ölkələrdə Avropadakından fərqli olaraq proqram adları
turizm yerinə səyahət sənayesi mencementi olaraq hallanmaqdadır
[1, səh-25] .

Turizm təhsilindən gözlənilən faydanın təmin edilə bilməsi,
turizm təhsilinin təyin olunmuş məqsədlər istiqamətində planlı bir
şəkildə reallaşması ilə mümkün ola bilər. Turizm təhsili ümumi təh-
silin bir parçasıdır. Bu səbəb ilə turizm təhsilinin məqsədləri milli
təhsil məqsədlərinə paralel olaraq meydana gəlməkdədir. Ümumi
təhsil məqsədlərinə əlavə olaraq, turizm sektorunun ehtiyacları ilə
kadr ehtiyacı, turizm təhsilinin məqsədlərinin dəqiqləşməsində təsirli
olmaqdadır. Bu məzmunda turizm təhsilinin əsas məqsədlərini bu
şəkildə sıralana bilər.
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-Turizm sektorunu  ixtisaslı kadr ilə təmin etmək,
- Turizm sektorunun inkişafında iştirak etmək,
- Turizmin ölkə iqtisadiyyatındakı yerini və əhəmiyyətini izah

etmək,
- Təhsil sayəsində nəzəriyyə və praktika arasındakı əlaqəni

qurmaq,
- Ölkə insanlarının turizmə diqqətini çəkmək,
- Turizm müəssisələrində personalın məlumat və bacarıqlarını

artırmaq,
- Ölkə insanları üzərində müsbət bir turizm şüuru meydana

gətirmək,
- Turizm sektorunun inkişafında və problemlərinin həllində

iştirak etmək,
- Digər sektorlarla əməkdaşlığı inkişaf etdirmək,
- Turizm inkişaf potensialını təyin etmək və qorumaq,
- Turizmin iqtisadi inkişafdakı yerini və ratifikasiyasını izah

etmək,
Yuxarıda ifadə edilən maddələr qiymətləndirildiyində turizm

təhsilinin tək sektorda çalışan ixtisaslı kadr ehtiyatının yetişdiril -
məsini deyil, eyni zamanda ölkədə turizm şüurunun meydana
gəlməsi və inkişaf etdirilməsini də məqsəd qoyduğu aydın görünür.

Turizm təhsilinin turizm inkişaf baxımından əhəmiyyəti, turiz -
min az inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi strukturlarındakı funksiyaları
ilə yaxından bağlıdır. İqtisadi inkişaf içində turizm inkişafı real-
laşdıracaq insan gücünün, bütün mərhələləri ilə birlikdə professional
mənada turizm təhsilinə tabe tutulması lazımdır. 

Turizm təhsili ilə aşağıdakı nailiyyətlərin təmin edilməsi
məqsəd qoyulur:

- Xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 
- Hər addımda yaxşı mütəxəssisləşmış təlimatçı heyəti ilə ix-

tisaslı kadr ehtiyatının hazırlanması, 
- Sektor, təlimatçılar, idarəçilər kimi turizm sahəsində fəaliy -

yət göstərən bütün iştirakçılar arasında tam mənası ilə təmin edilən
əməkdaşlıq

- Turizmin rəhbərlik standartlarının artırılması, 
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- Turizm sahəsində icra edilən insan resursları siyasətlərinin
davamlılığının təmin edilməsi. 

Fərqli ölkələrdə turizm təhsili əsasən bu tip problemlərin
həllinə kömək etsə və turizm təhsilinin verilməsinin məqsədləri
oxşar olsa da, təhsilin verilmə tərzi və onun müddəti, keyfiyyəti
ölkələr üzrə müəyyən qədər fərqlidir. Məsələn, Amerika turizm və
otelçilik təhsili almaq üçün ən ideal ölkələrdən biridir. Ölkəni ziyarət
edən dünyanın bir çox yerindən turistlər ilə bərabər Amerikalılar da
öz ölkələrinin fərqli bölgələrinə səyahət edərlər.Amerikada yalnız
turizm sektorunda qarşılaşacağınız müştərilər deyil, yan-yana çalış -
dığınız iş yoldaşlarınız da bir çox fərqli mədəniyyətdən gəlir. Ame -
rikada ən az 1 illik bir akademik proqramdan məzun oldu ğunuzda
Amerikada OPT deyilən bir illik işləmək icazəsinə də haqq qaza-
narsınız. Turizm sahəsində almış olduğunuz təhsil ilə iş tapma şan-
sınız çox yüksəkdir. Çalışacağınız bölgə Key Westdə dəniz sahili bir
resort, Coloradoda bir xizək mərkəzi və ya Chicagoda şəhər
mərkəzində bir otel ola bilər. Bu ölkədə variantlar sonsuzdur [4, səh-
255] .

İşin maddi tərəfinə gəlincə isə universitetlərin təqdim etdiyi
kollec, magistr və ya bakalavr proqramlarının ödənişləri illik 25,000-
29,000 USD arasındadır. Burada istəsəniz əvvəlcə kollecdə univer-
sitet öncəsi təhsil alıb ardından bir müddət ara verdikdən sonra
universitetlərdə ali təhsilinizi tamamlamaq üçün davam edə bilər -
siniz. Amerikada təhsil dili isə ingiliscədir.

Amerikada turizm və otelçilik təhsili həm dövlət, həm də özəl
təhsil müəəssisələri tərəfindən verilir. Amerika təhsil siyasəti hər
ştatın özünün nəzarəti altında olur. Amerikada turizm təhsilinin ver-
ilməsini əsasən 4 səviyyədə müşahidə edə bilərik :

1.Peşə məktəbləri
2.2 illik kolleclər
3.Politexniklər
4.Universitetlərdə turizm təhsili
Amerikada turizm və otelçilik ixtisası üzrə təhsil verən 100-

dən çox universitet səviyyəsində proqramlar mövcuddur. Bu rəqəmə
kolleclərdəki proqramlar da daxildir. 1922-ci ildə açılan Cornell Uni-
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versiteti Otelçilik Progqramının ardından ABŞ’da  çoxlu sayda tur-
izm, otelçilik və rekreasiya mövzularında təhsil verən proqramlar
hazırlanmışdır. Amerikada turizm təhsili verən TOP 5 universitetlər
aşağıdakılardır :

1.Arizona State University – 1885-ci ildə əsası qoyulmuşdur.
Marketinq, planlaşdırma, rekreasiya, turizm menecmenti sahəsində
yüksək səviyyədə təhsil verir. Tələbələr təhsil aldıqları müddətdə
universitet ərazisində təcrübə keçə bilərlər.

2.Brigham Young University – 1955-ci ildən fəaliyyət göstərir.
Əsasən bakalavr səviyyəsində turizm təhsili verir. Universitetdən
məzun olanlar rahatlıqla turizm müəssisələrində iş tapma imkanı
əldə edirlər.

3.Drexel University – Pensilvaniya ştatında yerləşən bu Uni-
versitet 100-dən çox magistr, doktorantura və digər proqramlar üzrə
təhsil verir.

4.Florida İntermational University – 1965-ci ildən fəaliyyət
göstərir. “Səyahət və Turizm Menecmenti” programı çərçivəsində
yüksək səviyyədə təhsil verən universitetdə bu proqram çərçivəsində
destinasiya marketinqi, beynəlxalq turizm kimi mövzular tədris ol-
unur.

5.George Mason University – 1957-ci ildə əsası qoyulan uni-
versitetin adı Amerikalı inqilabçı George Mason’un adından götür-
müşdür. 32000-in üzərində tələbəsi olan bu universitetdə aşağıdakı
mövzular tədris olunur :

- Resort management
- Hospitability sales
- Ecotourism
- Cultural tourism
- Meeting and conventions
Amerikada turizm təhsili verən dövlət və özəl universitetlər,

onların tələbə sayı və təhsil müddəti aşağıdakı kimidir :
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Mənbə: Global tourism higher education, past, present and fu-
ture.  Cathy, H.C.Shu., 2011,

Nəticə
Turizm təhsilinin xüsusiyyətləri araşdırılarkən turizm sek-

torunda çalışan işçilərin fundamental təhsilə yiyələnmək, bütün
heyətə turizm şüurunu və fəlsəfəsini qazandırmaq, fikir və
texnologiyaları qavraya biləcək  turizm professionallarını hazırla-
mağa istiqamətlənmiş təhsil sistemi başa düşülür. Turizm sektorunda
rəqabətdə üstünlük təmin etmək üçün turizm təhsili almış iş gücünün
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əhəmiyyətini dəstəkləyən bir çox ölkədə turizm təhsili verən mək-
təblərin açıldığı, ancaq dünyada və ölkəmizdə edilən bir çox iş tu -
rizm təhsili alan tələbələrin əhəmiyyətli bir hissəsinin təhsilini
müvəffəqiyyət ilə tamamladıqdan sonra turizm sektorunda işi
seçmədikləri, ya da turizm sektorunda işə başladıqdan bir müddət
sonra sektorda işi buraxdıqları problem kimi görünür. Beləcə turizm
təhsili alan kəslərin sektorda işləməyə iddialı olmaması əhəmiyyətli
bir problem halına çevrilmişdir. Bu vəziyyətdə turizm sektorunda
gözlənilən ixtisaslı xidmətin təqdim edilməsində ən əhəmiyyətli
ünsür olan ixtisaslı iş gücünün təhsil sonrası sektorda işləməmə
səbəblərinin təyin olunması və bu məsələdə lazımlı tədbirlərin alın-
ması ortaya çıxarır. Belə ki, turizm təhsili alan tələbələrin qazan dıq -
ları məlumat və bacarıqları məzuniyyət sonrasında turizm səna yesində
tətbiqləri sektorun şüurlu olaraq inkişafına fayda verə bilər. 

Turizm təhsili, ölkələr arasında təhsil mübadiləsi ilə
coğrafiya, mədəniyyət, əhali və inkişaf etmişlik səviyyəsi kimi
mövzularda bənzərliklər göstərən ancaq turizm sektoru etibarı ilə
fərqlilikləri müqayisə edərək  ən məhsuldar şəkildə var olan nəhəng
bir boşluğu doldurmasında  strateji bir əhəmiyyət daşıyır.

Turizm hadisəsinin və turizm iqtisadiyyatının xalqa və təhsil
alan gəncliyə öyrədilməsi, turizm mövzusunda məlumatlı və səriştəli
personal və idarəçi hazırlanması üçün edilən işlərdir. Daha əhatəli
bir deyim ilə turizm təhsili "turizm sektorunun ehtiyac duyduğu,
araşdırma və planlama işlərini inkişaf etdirəcək, müəssisələrin məh-
suldarlığını artıracaq və bu sektordakı yenilikləri təqib edə biləcək
elmi metodların ortaya çıxarılması üçün edilən peşə təhsili" olaraq
ələ alına bilər.

Turizm təhsilinin önəmi daha çox aşağıdakı mövzularda önə
çıxır :

- Turizm təhsili sektoru lazımi səviyyədə işçi ilə təmin etmə-
lidir

- Beynəlxalq bazarda fəaliyyət göstərən turizm müəs-
sisələrinin fərqli funksiyalar yerinə yetirən (məsələn turoperator)
işçilərə ehtiyacı olduğu üçün turizm təhsili də müəyyən qədər dif-
ferensasiya olunmalıdır
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- Turizmin təbii və mədəni varlıqlarını qorumaq
- Ölkələr arasında qarşılıqlı dostluq və ticarət əlaqələrinin  qu-

rulması
- Turizmdə təhsil yalnız müəssisələrdə çalışan personal üçün

deyil, eyni zamanda turizm sahəsində planlaşdırma və siyasət
mövzularında qərar vemə bacarığı olan və araşdırma edə bilən şəxs-
lərin yetişdirilməsi üçün önəmlidir

- Əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq artıq turizmdə istehsal müd-
dətində deyil, marketinq, reklam və satış müddətində də ixtisaslı
kadrlara ehtiyac vardır.  
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The importance of portfolio design in the tourism sector’s 
projects

Важность оформления портфолио в проектах 
туристического сектора

Xülasə: Turizm sektoru ölkə iqtisadiyyatının inkişafında,
mədəniyyətinin təbliq edilməsində önəmli rol oynayır. Alternativ
turizm fəaliyyətlərinin günü gündən genişlənməsi bu sektorun
inkişafını daha da sürətləndirir. Müxtəlif layihələrin, mədəniy -
yətlərin tanıtılmasında və təbliğində portfolyo dizaynının  mahiyyəti
bir ünsiyyət vasitəsi olaraq araşdırılmış və müqayisəli şəkildə tədqiq
edilmişdir.

Açar sözlər: Alternativ turizm., Qrafik dizayn, Portfolyo di -
zaynı.

Abstract: The tourism sector has a significant role in the de-
velopment of national economy and promoting culture of every
country. Alternative and different projects in tourism sector stimulate
and encourge the development of this sector. This study focuses on
different projects which have a great impact on introdusing and pro-
pogating cultural values. The research also compares and contrast
different projects from differents countries.

Keywords: Alternative tourism, Graphic design, Portfolio de-
sign.

Резюме: Туризм как сектор играет важную роль в разви-
тии национальной экономики и агитации культуры каждой
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страны. Альтернативные виды туризма стимулируют развитие
этого сектора. Данное исследование фокусируется на развитие
и распространение культуры в качестве дизайна портфолио как
средства общения. 

Ключевые слова: Альтернативный туризм, Графический
дизайн, Портфолио дизайн. 

Giriş
Turizm sektoru həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə

olan ölkələrin iqtisadiyyatında önəmli bir paya sahibdir. Qlobal mə-
nada turizm sektoru dünyanın ən böyük iqtisadi sektorlarının başında
olduğu halda, həm də sürətlə böyüyən və inkişaf edən sahələrdən
biri olma özəlliyinə sahibdir. Bölgə turizm sektorları təbii, sosyal-
mədəni və tarixi mənbələrə bağlı olduqları üçün digər turizm sek-
torlara görə daha sürətlə inkişaf edir (Çeken, 2004: 295).

Çox geniş bir sahəni əhatə edən turizm özündə, insanları sabit
yaşadıqları çevrələrdən ayıraraq, onları sosyal, mədəni özəlliklərilə
zəngin dəyişik ortamlarda qonaqlama ve istirahət xidməti göstərən
bir sahəni ifadə edir (Kısa-Ovalı, 2007: 65). Bu mənada turizmi
ölkəyə xarici valyuta və gəlir gətirməklə iqtisadi, turistlərə müxtəlif
əyləncə və istirahət xidmətlərilə yanaşı fərqli mədəniyyətlərin bir
araya gətirilməsilə sosyokültür özəllikləri özündə əks etdirən bir
fəaliyyət kimi dəyərləndirmək olar. Qısacası turizm sosyal dəyişim
ve inkişafın önəmli amillərindən biridir. 

Turizm xidmətləri hər keçən gün inkişaf edərək daha geniş
sahələri əhatə edir. Buna misal alternativ turizm sektorudur. Alter-
nativ turizmin fəaliyyət sahələri bunlardır:

• Konfrans turizmi
• Qolf turizmi
• İdman turizmi
• Macəra turizmi
• Mədəniyyət turizmi
• Eko turizm
• Səhiyyə turizmi
• Gənclik turizmi
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Konfrans turizmi – Konfrans və toplantılar turizm sektorunda
önəmli bir yerə sahibdir, çünki bu cür tədbirlər ilin bütün fəsillərində
keçirilə bilər. Simon konfrans turizmini havada uçan bir lider
siyasətçinin şəhərə enərək pul paylamağına bənzədir. O, bu cür
qəribə bənzətməni, şəhər bələdiyyələrinin və icra strukturlarının öz
şəhərlərində beynəlxalq konfrans və tədbirlərə nə qədər önəm ver-
mələri ilə əlaqələndirir. 1995-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının
dövlət iqtisadiyyatına ödədikləri 200 milyon dollar gəlir beynəlxalq
konfrans və toplantılardan əldə edilmişdir (Krieg 1996, s 14-17). 

Qolf turizmi – Dünyada qolf idman növünün iştirakçıları
sürətlə artmaqdadır. Bu gün təqribi hesablamalara görə dünya əhali -
sinin 60 milyonu bu idman növü ilə məşquldur və bu sahəyə 15 mil -
yon dollar xərcləyirlər. Avropada 5000, dünyada isə 30000 qolf
sahəsi vardır (Malta Planing Authority, 1997). Qolf turizminin mən-
fəətini nəzərə alan bəzi ölkələr (Malta, Kipr, İspaniya, Portuqaliya,
BƏƏ) bu xidməti paket tur proqramı daxilində turistlərə təqdim
edirlər. Bu eyni zamanda ölkələrə yeni bir imic qazandırır və işsizlik
probleminin çözümündə önəmli rol oynayır.

İdman turizmi – Son dönəmdə idman turizminə olan maraq
artmaqdadır. İdman turizmi insanların əylənmək məqsədilə daimi
yaşadıqları ölkədən ayrılaraq idman tədbirlərini izləmək və ya bu
tədbirlərdə iştirak edərək səyahət etmələridir (Gibson 1998, s. 46).
Ölkələrin idman turizmindən, olimpiyadalardan, turnirlərdən əldə
etdikləri gəliri inkar etmək doğru olmaz, amma bununla yanaşı bu
tədbirlərin reallaşması yolunda inşaat səbəbi ilə bəzi ekoloji prob-
lemlərlə də üz-üzə gəlmək olur. Nəticə etibarilə idman turizmi bir
alternativ turizm modeli kimi sürətlə inkişaf etməkdədir və bu təd-
birlər milyonlarla insanı bir araya toplamaqla bir çox inkişaf et-
məkdə olan ölkələrin diqqət mərkəzindədir.

Macəra turizmi – Macəra turizmi dəyişiklik axtarışında olan
təhlükə və riskdən zövq alanların tərceh etdiyi bir turizm növüdür.
Bu turizm növünə dağçılıq, vəhşi təbiət gəzintiləri, yamac paraşutçu-
luğu kimi fəaliyyətləri nümunə göstərmək olar. Dünyanın bəzi
bölgə lərindəki coğrafi quruluş bu cür turizm fəaliyyətlərinin gerçək -
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ləş məsinə imkan yaradır. Buna misal olaraq Nepalda Himalay dağı,
Türkiyədə Ağrı dağı, Azərbaycanda Şah dağı göstərmək olar. 

Mədəniyyət turizmi – Bu turizm növü xalqların mədəni
irsinin qorunmasında, təbliğində və gələcək nəsillərə vərilməsində
önəmli bir yerə sahibdir. Mədəniyyət turizmi bölgələrin infrastruktur
inkişafında da böyük rol oynayır. Geridə qalmış bölgələrin bu turizm
növü vasitəsilə inkişafına baxmayaraq, bəzi durumlarda bölgə sakin-
ləri ətraf mühitin və ekosistemin xələl görməsindən şikayətlənirlər,
çünki yerli xalqlar çevrə dəyişikliklərinə əks reaksiya göstər-
məkdədirlər (Lindberg ve Johnson, 1997, 402-424). Bununla bərabər
turizm nazirliyinin və dövlət qurumlarının bölgələrdə mədəniyyət
turizminin düzgün bir şəkildə planlanmasını və icra edilməsini təşkil
etməlidirlər. 

Eko turizm – Eko turizm nisbətən yeni bir məfhumdur. Ətraf
mühiti qoruyan, təbiətin toxunulmazlığını əsas tutaraq önə çıxan bu
turizm növü, 1970-ci illərdə Avstraliya, Yeni Zellandiya və ABŞ da
bir cərəyan olaraq ortaya çıxmışdır (Mercel, 1996). Eadington və
Smith eko turizmi, yerli adət-ənənələrə hörmətlə yanaşan, təbii qay-
naqları qoruyan və o bölgə dəyərlərini üstün tutan bir xidmət vasitəsi
kimi dəyərləndirirlər. Digər turizm sahələrində olduğu kimi eko
turiz minin də bəzi müsbət və mənfi yönləri vardır. Eko turizmi olan
bölgələrdə iqtisadi gəlirlərlə yanaşı təbiətin qorunması da əsas şərt
olaraq tələb olunur. Ancaq bu bölgələrin iqtisadi inkişafı çevrə
kirliliyi, nəqliyyat sıxlığı kimi problemləri də ortaya qoyur.  

Səhiyyə turizmi – İnsanları turizmə isitqamətləndirən yollar-
dan biri də sağlıq turizmidir. Bu faktor, bəzi hallarda itirilmiş
sağlamlığı geri qazanmaq məqsədilə ortaya çıxdığı kimi, bəzi hal-
larda da bu sağlamlığı daha uzun müddətə qorumaq məqsədi liə ak-
tuallığını qorumaqdadır. Səhiyyə turizmi, təbii şəkildə yer üzünə
çıxan faydalı minerallarla zəngin bulaqları, duz mədənləri, şəfalı
palçıq hövzələri və əlverişli iqlim şəraiti olan bölgələrdə gerçəkləşən
turizm növüdür. Günümüzdə tibb elminin ən müasir texniki avadan-
lıqlara sahib olmasına baxmayaraq, həkimlər öz xəstələrinə müalicə
növü kimi təbii yöntəmləri ve şəfalı suları məsləhət görürlər (Tutar
1991, s 222-234).
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Gənclik turizmi – S. Orala görə gənclik turizmi 15-25 yaş
qrupuna daxil olan gənclərə yönəlik fərdi ya da qrup halında ictimayi
və özəl şirkətlərin maliyə dəstəyi sayəsində ölkə daxilində və ya
xaricində sosial-mədəni fəaliyyətləri özündə əks etdirən bir səyahət
növüdür (S.Oral 1992). Bu səbəbdən gənclik turizminin özəlliyi
müəyyən edilmiş yaş qrupudur. Gənclik turizmi turizmin inkişafında
və turistik bölgələrin yaranmasında önəmli faktordur. İlin bütün
fəsillərində aktiv olduğu üçün bu turizm sahəsi bölgələrin iqtisadi
inkişafına müsbət təsir göstərir.

Yuxarıda ifadə edildiyi kimi alternativ turizm ölkə iqtisadiyya -
tının inkişafında və genişlənməsində aparıcı rol oynaması ilə bərabər
həm də xalqların tarixinin, mədəniyyət və adət ənənələrinin tanıtıl-
masında da önəmli bir gücə sahibdir. Təbii ki, ölkəyə turist cəlb edə
bilmək üçün bu xidmət sahələrini, yeni layihələri keyfiyyətli bir
şəkil də qarşı tərəfə sərgiləyə bilmək və təqdim edə bilmək çox vacib-
dir. Bu mənada istər təhsildə istərsə də iş dünyasında insanoğlu, il-
lərə qazanmış olduğu bilgiləri, təcrübələri təqdim etmə qabiliyyətinə
sahib olmalıdır. Hər hansı bir layihəni və ya proqramı səviyyəli bir
şəkildə təqdim edə bilmək üçün təqdimat qaydalarını öyrənmək və
portfolyo hazırlaya bilmək çox vacibdir.

Portfolyo termini XVIII əsrdə italyan dilindəki “daşımak” və
“səhifə” kəlmələrinin birləşmələrindən əmələ gələn “portafogli”
sözünə istinadən günümüzə qədər gəlmişdir (Oxford Dictionaries,
2014).

Sənətçi və ya elm xadiminin kim olduğunu, nələr düşün -
düyünü, onun yaradıcılığını, nəzər nöqtəsini, dünya görüşünü ifadə
edən və ya bir layihənin konseptini əyani vəsait şəklində sərgiləyən
portfolyo, dizaynerlər üçün böyük önəm daşıyır. Ambrose və Harris
portfolyonu, bir sənətçinin çalışmaları ilə yaradıcılıq gücünü
göstərən ünsiyyət vasitəsi olaraq dəyərləndirir (Ambrose G., Harris
P., 2012, s.146). Portfolyonu bir işə başlamanın giriş açarı və ya
kartviziti olaraq dəyərləndirən Hellerin ifadə etdiyi kimi, kitab
(book) termi də istifadə olunmaqdadır (Heller, S., Talarico, L., 1987,
s.15).
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Kitap şəklində hazırlanmış portfolyo

Dizayn günümüzdə çox eşidilən və istifadə edilən bir kəlmə
halına gəlmişdir. Bütün sənətlərin təməlində bir dizayn məvhumu
vardır. Qrafik dizayn rəsimli bir ünsiyyət sənətidir və qrafik dizayn
problemi daim ünsiyyət ilə bağlıdır. Qrafik dizayner isə oxunan,
izlənən görüntülərdən cavabdehdir. Bu sektora ehtiyacın artdığı bir
dönəmdə ölkəmizdəki ali təhsil ocaqlarından məzun olan gənc -
lərimiz, özünü ifadə etmə bacarığının vacibliyini, ünsiyyət qura
bilmə və fikirlərini təqdim etmə qabiliyyətinin nə qədər önəm
daşıdığını görürlər. “Grafik Dizaynın Karyer Qaydaları” kitabının
müəllifi Craig J. portfolyonu “dizaynerin bənzərsiz təsəvvürü”
olaraq dəyərləndirir (Craig J., 1983. s 64). Linton isə müəllif olduğu
“Portfolio Design” kitabında öz düşüncəsini bu şəkildə ifadə et-
mişdir: “Portfolyo qabiliyyət və uğurlarımızın qrafik bir tarixidir”

Portfolyonu sadəcə dizayn problemi olaraq deyil, müştəri -
lirinizə və qarşı tərəfə özünüzü tanıtmaq üçün istifadə edilən bir va-
sitə kimi dəyərləndırmək lazımdır”(Linton, 1996, s. 22).
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Portfolyo, dizaynerlər və dizayn bölümlərində təhsil alan
tələbələr üçün, bütün çalışma və layihələrin toplandığı bir qrafik
məhsuldan daha dəyərli bir anlam ifadə edir. Hətta portfolyonu, təh-
sildən iş görüşməsinə qədər olan dövrü əhatə edən ünsiyyət vasitəsi
kimi də qələmə verirlər. Adrian Shaghnessy portfolyonu necə bir ün-
siyyət vasitəsi olduğunu maraqlı cümlə ilə ifadə etmişdir: “Zəif
hazırlanmış bir portfolyo zəif mesaj verir” (Shaughnessy, 2009, s.
243).

Ümumiyyətlə, portfolyo bir sənətkarın və ya şirkətin hazır-
ladığı layihənin təqdimatı üçün bir araya topladığı özəl kitab, qovluq
yaxud qutu içərisində yer alan və təqdimatın bir parçasını təşkil edən
materialdır.
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Eisenman portfolyonu daşınabilir çanta və ya qutu olaraq an-
latdığı zaman, günümüzdə portfolyoların CD lər, PDF lər ve ya in-
ternet səhifələri olaraq da rəqəmsal ortamda çeşidli formalarla
qarşımıza çıxdığı görünməkdədir (Eisenman S, 2006, s.9).

Amma təbii ki, internet səhifələri və hərəkətli qrafik təqdimat-
lar üçün manitor və ya projektorlara ehtiyac olacaqdır. Bu səbəbdən
bu cür təqdimatlarda öncədən bir sıra hazırlıq işləri görülməlidir.
Təqdim ediləcək portfolyonun rəqəmsal versiyası CD, DVD və ya
hafizə kartı şəklində portfolyonun son səhifəsinə bənd edilməli və
bu təqdimatın gerçəkləşməsi üçün tablet və ya notbuk tipli
kompyuterlər təqdimatda yer almalıdır.

Qovluq şəklində hazırlanmış portfolyo

Portfolyodakı çalışmlar tədqiqatçının dünyaya baxışının, onun
kimliyinin, əldə etdiyi təcrübələrin bir növ nəticəsidir. Linton H.
portfolyonu tədqiqatçının aldığı təhsil və əldə etdiyi iş təcrübələrini
özündə əks etdirən seçilmiş çalışmalardan ibarət olduğunu izah et-
məkdədir (Linton H, 1996, s.21). İlk dəfə portfolyo hazırlayan tələbə
və ya bir tətqiqatçı üçün bu çox önəmli və çətin bir prosesdir. Bu
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mərhələdə portfolyoda sərgilənəcək çalışmaları gözdən keçirmək,
uğurlu çalışmaların yanında yer alan zəif çalışmaları portfolyodan
kənarlaşdırmaq lazımdır.

Mütəxəssislər portfolyoda yer alacaq çalışmalar barəsində bəzi
tövsiyələr verirlər. Bunlardan ən başlıcası ixtisar üsulu olaraq tanınan
- Osxam ustası prinsipidir (Ockham’s Razor). Ambrose və Harris,
“İxtisar prinsipi və ya qaydası” olaraq adlandırılan Osxam Ustası
prinsipini, uğurlu nəticə əldə edə bilmək üçün lazımsız vəsaitləri kə-
narlaşdıra bilmək bacarığı kimi açıqlayır (Ambrose ve Harris, 2010,
s. 176). Özəlliklə tələbələr, çətin bir proses və çaşqınlıq nöqtəsi olan
seçim mərhələsində, çalışmalarına bağlılıq göstərməməli, layi-
hələrini daha tənqidi gözlə dəyərləndirməlidirlər. Nikbin düşünüb
davranmaq kimi xüsusiyyətlər onları peşəkarlığa götürən yoldur. 

Tələbə və ya təqdimatçılar üçün qarışıq görünən portfolyonun
içəriyini hazırlama prosesində qarşıya qoyulan hədəflər; hansı çalış-
manı portfolyoya daxil edib hansından nə üçün vaz keçmək, güclü
ve zəif parçaları müəyyən etmək, bütün əyani vəsaitlərin ardıcıllığını
təşkil etmək, layihə çalışmasında eskizləri təqdimata daxil edib et-
məyəcəyinə qərar vermək, təqdimatçının konseptini yarada bilmək
kimi özəlliklər və s. portfolyonun dizayn prosesinin bir parçası
olaraq düşünülə bilər.

Portfolyonun mündərəcatına daxil ediləcək çalışmaları yer-
ləşdirmədən öncə bu çalışmaların rəng həlli, səhifələrin tipografik
dizaynı, təqdim olunacaq şəkillərin ümumi mövzu ilə bağlılığı kimi
özəlliklər, təqdimatçını özündə əks etdirməlidir. Portfolyo onu hazır-
layan şəxsin konseptini, sahib olduğu qabiliyyətləri, texniki savadını,
dünya görüşünü və ifadə tərzini qarşı tərəfə əks etdirən ən önəmli
bir vasitədir.

Portfolyo, əsas etibarı ilə bir dizayn məhsulu və tanıtım va-
sitəsidir. Bunun yardımı ilə tələbə və ya layihədə yer alan bir mütə -
xəssis, təcrübə qazandığı sahələri, tanıtmaq istədiyi şəhər və ya
bölgələri, o bölgə sakinlərinin mədəniyyət və adət ənənələrini qarşı
tərəfə peşəkar səviyyədə əks etdirə bilməlidir. Portfolyo hədəf
kütləsinin istəyinə görə çeşitləndirilməli və ya fərqli mövzuların
əlavə edilib çıxarıla biləcəyi şəkildə hazırlanmalıdır. Bu mənada
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fərqli nəzər nöqtələri ortaya çıxa bilər. Akademik görüşmə üçün
hazırlanan portfolyo ilə bir turizm və ya reklam şirkətlərinin işə
qəbul portfolyolarının içəriyi fərqli hazırlanmalıdır (Linton H, 1996,
s.22). Linton portfolyo təqdimatını iş görüşmələrindən yarışmalara
qədər, şirkət müsahibələrindən müştəri xidmətlərinə qədər çox geniş
bir sahəni əhatə edən önəmli bir vasitə olaraq dəyərləndirir.

Portfolyo hazırlayarkən ən önəmli xüsusiyyətlərdən biri də
oxşar çalışmaların təkrarlanmasına yol vərməməkdir. Şauqness
dizay ner və təqdimatçıların layihələrində eyni tip çalışmaların
təkrar lanma sını, onlarda sıxlıqla görülən bir səhv kimi dəyərləndirir
(Shaug hnessy A., 2009, s.246). Həm peşəkar həm də tələbə port-
folyolarında önə çıxan təkrarlama, o portfolyonu  araşdıran biriləri
üçün çalışma haqqında mənfi fikir yarada bilər.  Portfolyo hazırlama
işində bir digər önəmli faktor, sərgi lənəcək çalışmaların ardıcıllığı
prosesidir. Klinger və Kurie (Klinger L., Kurie W., 1994, s.14) ilə
Kreyg (Craig 1983, s. 69) portfolyo içəriyi üçün 2 yöntəm təklif
edirlər. Bunlardan birincisi, portfolyonu ən yaxşı çalışmalarla
başlayıb ən yaxşı çalışmalarla bitirmək, ikincisi isə tamamlanmamış
çalışmalarla başlayıb daha ayrıntılı və uğurlu çalışmalarla davam et-
məkdir. Ambros və Harris isə portfolyo dizaynında içərik ardıcıllı -
ğının daha rahat dərk edilə bilməli və anlaşılır bir ifadə tərzinə sahib
olmalı fikrini önə sürürlər (Ambrose, G., Harris P., 2012, s. 147).

Portfolyo üzərində çalışarkən önəmli  xüsusiyyətlərdən biri də
portfolyonun ölçüsü və onun qutu ilə və ya qutusuz hazırlanmasın-
dan ibarətdir. “Grafik Dizaynın Təməlləri” adlı kitabın müəllifləri
Ambros G. və Harris P. böyük ölçülü portfolyoların günlük istifadə
üçün uyğun olmadığını və görüşmələrin əsas etibarı ilə masa
ətrafında keçirildiyindən portfolyoların daha kiçik və standart
ölçulərdə hazırlanmasını önə sürürlər. Portfolyolar üçün hazırlanan
qovluq, qutu və ya çantalarda təqdimata aid CD disk, hafizə kartı,
vizit kartı ilə yanaşı broşurlar, təşviq edici ləvazimatlar və s. yer-
ləşdirilə bilər. Bu qutuların rahat daşına bilməsi üçün onlar standart
ölçülərdə və erqonomik bir şəkildə  hazırlanmalıdır. Təcrübəyə görə
ali təhsil ocaqlarından məzun olan tələbələr bitirmə layihələri üçün
qutu-portfolyo dizaynına daha çox üstünlük verirlər.
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Dizayn məvhumunun və önəminin gün keçdikcə artmasıyla,
ölkəmizdə və dünyada hər il yeni məzun dizaynerlər rəqabət ortamlı
iş həyatına ilk addımlarını atmaqdadırlar. Günümüzdə turizm
şirkətlərinin və iş adamlarının təklif etdikləri yeni xidmət sahələrini
səviyyəli şəkildə sərgiləyə bilməkləri üçün peşəkar dizaynerlərə
tələb artmaqdadır. Bu baxımdan gənc dizaynerlər bilməlidilər ki,
portfolyo layihəni xarakterizə edən özəlliyə sahibdir. Təqdimatçı nə
qədər təsir edici ünsiyyət qurma bacarığına sahib olsa da portfolyo
bir nöqtədən sonra təkbaşına ünsiyyət quracaqdır. 

Nəticə
Müasir dövrdə yaşam standartlarının, maddi rifahın artması və

iş həyatının gətirmiş olduğu stres, gərginlik səbəbiylə insanların tu -
rizm fəaliyyətlərindən gözlədikləri istək dəyişməkdədir. Ölkələr tu -
rizm bazarından aldıqları payı artıra bilmələri üçün bu istəkləri
qarşılaya biləcək alternativ turizm sahələrini daha da genişləndirmək
məcburiyyətindədirlər. Bu işdə təbliğat mexanizmi olaraq portfolyo
dizaynının əhəmiyyəti, layihələri səviyyəli bir şəlildə təqdim etmə
bacarığı gənc mütəxəssis və dizaynerlərimizin öhdəsinə düşən və -
zifələrdəndir. Əlbəttəki səviyyəli təqdimat, keyfiyyətli portfolyo
hazırlaya bilmək üçün gənclərimizin bu sahədə bilik və təcrübəyə
sahib olmaları vacibdir. Bu səbəbdən ali təhsil ocaqlarımızda bu
sahəyə yönəlik dərslərin tədrisinə daha çox önəm və yer verməliyik.
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Turizm biznesində animasiya xidmətlərinin zəruriliyi

The importance of animation services in tourism

Важность анимационных услуг в туризме

Xülasə: Bu məqalədə animasiya fəaliyyətinin Azərbaycandakı
problemləri və perspektivləri müzakirə edilir. Turizm sənayesinin
qısa təhlili keçirilmişdir və animasiya fəaliyyətinin tətbiqi ilə bu sə-
nayenin inkişafı göstərilmişdir. Animasiya fəaliyyətinin marjinal
faydasına dair müqayisəli təhlil aparılmışdır. Məqalədə asudə vaxtın
səmərəli fəaliyyətinin nəzəri xüsusiyyətləri müzakirə edilir. Ölkə
iqtisadiyyatında turizm sənayesinin sahələrarası fəaliyyətə təsirini
təhlil edir. Turizm məhsuluna turanimasiya məhsulunun əlavə edilib
tətbiq edilməsi təsvir edilir. Məhsulun cəlbediciliyini dəyişərək tu -
rizmin inkişafı kontekstində əhalinin rifahının artırılması ilə turizm
müəsissələrinin mənfəətinin artırılması xüsusi diqqət kəsb edir.

Açar sözlər: animasiya fəaliyyəti, animasiya xidməti, turist,
turizm innovasiyaları, marjinal, fayda.

Abstract: This article deals with the problems and prospects
of development of animation activities in Azerbaijan. A brief analy-
sis of the tourism industry and the development of the industry with
the introduction of animation have been shown. A comparative
analysis of utility and marginal state of animation activities have
been investigated in this article. In the article the theoretical features
of leisure activity are considered. The impact of inter-disciplinary
performance of the tourism industry in the country's economy is an-
alyzed in this article, as well. The article describes the addition and
introduction of tourism animation activities to the tourism product.
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Particular attention is paid to improving the profit gaining from tour
institutions and increasing the quality of life in the context of tourism
development by changing the attractiveness of the product.

Key words: animation activities, animation service, a tourist,
innovations in tourism, marginal, utility.

Резюме: В данной статье рассмотрены проблемы и перс -
пективы развития анимационной деятельности в Азербайджане.
Осуществлён краткий анализ туристической отрасли и развитие
этой отрасли с внедрением анимации. Проведён сравнительный
и маржинальный анализ состояния полезности анимационной
деятельности. В статье рассматриваются теоретические особен-
ности эффективности деятельности досуга. Анализируются
междисциплинарные показатели влияния индустрии туризма на
экономику страны. Описано добавление и внедрение туранима-
ционной деятельности в турпродукт. Особое внимание уделено
повышению прибыли турпредприятия и увеличению качества
жизни населения в контексте развития туризма путём измене-
ния привлекательности продукции.

Ключевые слова: анимационная деятельность, анима-
ционная услуга, турист, инновации в туризме, предельный, по-
лезность.

Animasiya yalnız insan üçün deyil, bütövlükdə turizm sə-
nayesi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Animasiya proqramlarının
turanimasiya funksiyalarına (psixoloji, uyğunlaşdırıcı, müvazi -
nətlilik, sabitləşdirici, sağlamlaşdırıcı, pedaqoji, maarifləndirici, tək-
milləşdirici, tərbiyələndirici, təşviq edici, məlumatlandırıcı, iqtisadi)
uyğun olması, əyləncə xarakterli məzmunu ilə turist marşrutlarında
və səfərlərdə, turizm xidmətləri bazarında tələbatı artırır və otel
işinin nüfuzunu yüksəldir. Turizm xidmətləri bazarında hal-hazırdakı
sərt rəqabət şəraitində animasiya fəaliyyəti əlavə edilmədən heçbir
tədbirin keçirilməsi və təşkili təsəvvür belə edilə bilməz.

Animasiya müasir turizm xidmətlərinin istirahət və əyləncə
üçün turistlərə təklif olunan asudə vaxtın mədəni və səmərəli keçiril -
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məsinə dair proqramların ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Anima -
siyanın təşkilində mühüm rolu animatorlar oynayır. Amma təəssüflər
olsun ki, bu sahədə ölkəmizdə ixtisaslı kadrlar az səviyyədədir. Ona
görə də turizm biznesinin mühüm vəzifələrindən biri animasiya
sahəsində peşəkar səviyyədə ixtisaslı kadrların hazırlanmasıdır. Öz
sənətini ustalıqla bilən bu sahənin mütəxəsisləri isə bu sahədə kifayət
qədər yüksək səviyyədə müxtəlif növ animasiya proqramları tərtib
edib həyata keçirməklə turizm sənayesinin bilavasitə inkişafına təsir
göstərib, animasiya fəaliyyətinin zəruriliyini ortaya qoymuş olur.

İnsanların ehtiyac duyduqları maddi və mənəvi olan bütün mal
və xidmətlər, qısaca məhsul anlayışını təşkil edir. Turizm məhsulu
isə ümumi olaraq, turistlərin daimi yaşadıqları yerlərdə başlamaqla
(istirahət üçün alqı-satqı etmə, maşına benzin almaq, xəritə almaq,
veb saytlara baxmaq kimi) yenidən evlərinə dönmələrinə qədər
keçən zaman içində yararlandıqları, qazandıqları, aldıqları təcrü -
bələrin və istifadə etdikləri bütün mal və xidmətlərin toplamı olaraq
bilinir.

Turizm məhsulu ilə əlaqədar birçox tərif verilmişdir. Olalı və
Timura görə turizm məhsulu “turistlərin ehtiyaclarını qarşılaya
biləcək xüsusiyyətdə mal və xidmətlər vəya mal və xidmətlərin
qarışığı  ya da çoxlu mal və xidmət qarışığından ortaya çıxan bir
paketdir” (8,421). Usal ve Orala görə isə turizm məhsulu “çağdaş
insanın çox əndazəli ehtiyaclarını qarşılaya biləcək qədər turizm
müəssisəsində bir araya gətirilmiş və yenidən təşkil olunmuş təbii,
ictimai, siyasi və psixoloji məlumatlardan ortaya çıxan qarışıq bir
mal və xidmətlərin cəmidir” (1,33). Məsələn; nəqliyyat, yerləşmə,
qida, içki, animasiya-əyləncə vs. müxtəlif mal və xidmətlərin bir-
ləşməsindən yaranan paket məhsul xüsusiyyəti daşıyır.

Turistlərin ehtiyaclarındakı müxtəliflik səbəbilə standart məh-
sul paketi (hər kəsə eyni məhsul birləşməsinin təqdim edilməsi)
ehtiyacları tam olaraq qarşılamaya bilər. Turist, standart məhsul
paketini bəzi istiqamətlərdən qeyri-kafi görə bilər, bəzi əlavələr və
ya ixtisarlar istəyə bilər. Məsələn; tarixi strukturlara istiqamətli bir
gəzinti proqramı, mağaraçılıq, alpinistlik idmanlarını sevməyənlər
üçün cazibədar olmaya bilər. Bu səbəblə turistlərin iştirak
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məqsədlərinə uyğun məhsul birləşmələrini meydana gətirmək
lazımdır.

Turizm sənayesi daxilində animasiyanın ortaya çıxma səbəbi
turizm müəssisələrinin təqdim etdiyi yerləşmə, qida və içki kimi xid-
mətlərin qonaqları təsisə bağlamada yetərsiz qalmasıdır. Bu
mərhələdə qonaqlama yerini turistlərə daha cazibədar edə biləcək,
məmnuniyyəti artıracaq müxtəlifliyin yaradılması zərurəti ortaya
çıxmışdır. Bu məqsədlə onlara asudə vaxtlarını xoş keçirmələri üçün
bəzi canlandırıcı animasiya fəailiyyətləri əlavə etmək lazımdır.

Animasiyanın turizmdəki yeri və əhəmiyyəti xüsusi olaraq
qeyd edilməlidir. Sənaye olaraq xarakterizə edilən turizm sektoru da
digər sektorlarda olduğu kimi dəyişikliklərdən təsirlənməkdə və
sürətli bir rəqabət mühitinə girməkdədir. Bütün dünyada turizm sə-
nayesinin inkişaf etməsi ilə, turizm müəssisələrinin rəqabətdə qalib
gəlməsi üçün turizm məhsullarına canlandırma, müxtəliflilik, cazibə,
qeyri-adilik, fərqlilik və fövqəladəlik qatmaq məcburiyyətindədir.
Animasiya və əyləncə xidmətləri turizm sektorunun bir parçası
olaraq bu rəqabət mühitində əhəmiyyətli vəzifələri boynuna götür-
məkdədir. Potensial turistləri bir ölkəyə, bölgəyə, müəssisəyə cəlb
edərək qonaqlarda aludəlik yaratmaq və təqdim edilən xidmətləri
müştərilərə daha cazibədar hala gətirə bilmək üçün, animasiya
fəaliyyəti əhəmiyyətli bir rola malikdir. Müəssisələr öz müxtəliflik-
lərini ortaya qoymaq, xidmətlərini satışa çıxarmaq üçün animasiya
fəailiyyətlərini ön plana çıxarmaqdadır. Xüsusilə dincəlmək və
əyləncə kimi turizm məhsulunu satan turizm müəssisəsi, gələn
müştərilərini təsisin məhdud sahəsində tətillərini xoş və sıxılmadan
keçirə bilmələri üçün yerləşmə müəssisələrində animasiya fəaliy -
yətlərini istifadə edirlər. Yerləşmə müəssisələrinin məhdud sahəsi və
fəaliyyəti çərçivəsində müştərini cəzb etmək üçün əlavə olaraq
təqdim edilən animasiya xidmətlərindən, tur məhsulların marjinal
faydasının doyum nöqtəsinə çatmağının qarşısı alınmaqdadır.
Məsələn: Əyləncə müəssisəsi içində mini klubun varlığı uşaqlı
ailələr üçün də ayrı bir əhəmiyyət daşıyır. Əylənmək və istirahət
etmək üçün yerləşmə müəssisəsinə gələn ailələr bir müddət içində
uşaqlarını da güvənərək təslim edə biləcəkləri  göz önündə olan bir
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məkanın varlığından məmnun olacaqlar. Valideynlər özləri əylənərək
və istirahət edərək uşaqlarının da etibarda olduqlarını və xoş vaxt
keçirmələrini bilməkdən xoşbəxt olacaqlar. Animasiya xidmətlərinin
məqsədləri, turistlərin asudə vaxtlarını ən yüksək şəkildə dəyər-
lədirmələri, turizm məhsullarının keyfiyyətini və fərqliliyini artır-
maq, yenilikçi istehsala imkan verməkdədir. Məsələn, beş ulduzlu
oteldə qalan turistlər; yerləşmə, qida və içki xidmətləri nə qədər mü -
kəm məl olursa olsun iki, üç gün sonra dəniz, günəş qum üçlüyündən
sıxılıb, can sıxıntısı ilə qarşılaşa bilməkdədirlər. Bu kimi vəziy -
yətlərdə  animasiya xidmətləri turizm məhsulu halqalarının cazibə
və faydalılığını artırmaqda və turisti can sıxıntısından qurtarmaq-
dadır. Turistlərin yeni axtarışlar içində olmalarına və ehtiyaclarına
cavab verə bilmə yoluyla fərdi fərqliliklər daşıyan turizm məhsulu-
nun halqalarının marjinal faydalarını artırmaqdadır.

Turizm məhsulu: Turməhsul dar və geniş məna kəsb etməklə
iki şəkildə açıqlana bilər. Burkart və Medlikə görə dar məna olaraq,
turistin aldığı hər şey turizm məhsulunu təşəkkül edərkən, geniş
məna olaraq turizm məhsulu, birləşik bir məhsuldur və turistin des-
tinasyonda etdiyi hər şey və istifadəsi mümkün olan hər növ mal və
xidmətlərdən təşəkkül edir (2,48).

Turizm animasiyası məhsulu: Öncə turanimasiya anlayışını
tərif edək; Turanimasiya turizm müəssisələrində (turkompleks, hotel
və s.), nəqliyyat vasitələrində (kruiz gəmisində, qatarda, avtobusda
və s.), və ya turistlərin yerləşdiyi yerlərdə (şəhər meydanında,
teatrda, parkda və s.) müxtəlif tədbirlərlə turistlərin iştiraka cəlb
edilməsi vasitəsilə canlandırılması və xüsusi olaraq turməhsulun fay-
dalılığını artırmaq üçün hazırlanmış əyləncə proqramlarında həyata
keçirilən turizm fəaliyyətidir (7,302).

Turanimasiya məhsulu isə turanimasiya fəaliyyəti nəti -
cəsində turistin  zövqünü oxşayaraq, həzzini artıraraq əldə etdiyi
maddi və mənəvi varlıqdır. 

Fayda (Utility): Gəlir, qazanc, səmərə, malların insan ehti -
yaclarının ödəmə xüsusiyyətləri. Hər hansı bir malın faydası olması
üçün ona ehtiyacın olması və ehtiyac duyan şəxsin həmin maldan
istifadə edərkən ehtiyacını ödənilməsi və yaxud da ehtiyacının
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ödənilməsində iştirak etməsidir. Fayda geniş mənada və ya əxlaqi
düşüncə mənasında qiymətləndirilməyib, yalnız verilən zövq an-
lamında düşünülməlidir.

Faydanın ölçülüb ölçülməməsi məsələsində iki əsas fikir var.
Bunlardan biri faydanın ölçülə biləcəyinə dair olan "Kardinal Fayda
Nəzəriyyəsi", digəri isə faydanın ölçülə bilməyəcəyinə, yalnız
müqayisə aparıla biləcəyinə dair olan "Ordinal Fayda Nəzəriyyəsi"-
dir.

Kardinal fayda nəzəriyyəsi: Kardinal fayda münasibətini
qəbul edən iqtisadçılara görə fayda vahid olaraq hesaba gələn qəbul
edilir. Yəni hər hansı bir mal və ya xidmətin təmin etdiyi fayda vahid
olaraq ölçülür və bu fayda vahidinə "Util"(lat. Mənşəli sözdür [utilis]
faydalı anlamını daşıyır), ya da "Utilon" adı verilir (3,1051).

Ordinal fayda nəzəriyyəsi: Ordinal Fayda Nəzəriyyəsi, fay-
danın ölçülə bilməyəcəyi prinsipinə əsaslanır.  Buna görə, fayda yal-
nız müqayisə edilə bilər. Bir vahid A malının təmin etmiş olduğu
fayda bir dəyər alınaraq ölçülə bilməz. Bu insandan insana dəyişdiyi
kimi yer və zamana görə də dəyişir. Bu yerdə fərdin A malından
təmin etdiyi fayda, digər mallardan gətirəcəyi faydalarla müqayisə
edilərək hesablanır. Bu vəziyyət fərqsizlik təhlili ilə (laqeydlik
təhlili) açıqlanır.

Toplam Fayda (Total Utility): Müəyyən bir zaman kəsiyində,
fərdin digər mal və xidmətlərə olan istehlakı sabit ikən (ceteris
paribus), bir malın müxtəlif məbləğlərini istehlak etməsi nəticəsində
nail olduğu qane və ya razılıq səviyyəsidir. Həmçinin bir malın
işlədilməsi nəticəsində əldə edilən razılıqdır. Toplam fayda
funksiyası (şəkil-1a)   TU = f(Q)

Marjinal: (lat. [Margo]-qıraq, kənar, axır, uc) Marjo – Latın
mənşəli sözdür, mənası "hədd" deməkdir (3, 619). Marjinalizm iqti-
sadi hadisə və proseslərin təhlilində son kəmiyyətə, həddə üstünlük
verir: faydalılıq həddi, məhsuldarlıq həddi, gəlirlilik həddi, məsrəf
həddi və s.

Marjinal fayda (marginal utility): İstehlak olunan hər vahid
malın özündən əvvəlki toplam faydaya əlavə gətirdiyi faydaya deyi -
lir (10, 389). Marjinal fayda funksiyası (şəkil-1b) MU = TU/Q
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Marjinal faydanın azalması qanunu: İstehlak olunan hər
vahid malın müəyyən bir vaxtdan sonra azalmasına deyilir (10, 389).

Ceteris paribus: (lat. [ceterus]- başqa, qeyri, sair, o biriləri;
[parilis]- bərabər, bir, bir cür, eyni, oxşar) Latınca digər bütün şərtlər
sabitkən anlamına gələn bu qəlib, bütün elmlərdə istifadə olan bir
təhlil üsuludur (3,176.726).

Doyum nöqtəsi: Ehtiyacları ödəyən hər vahid mal miqdarı
müəyyən fayda verir, bu faydanın sıfıra bərabərləşdiyi an.

Araşdırmamızda istifadə ediləcək terminlərin təriflərini və
vacibi sözlərin mənşəyini acıqladıqdan sonra bütün söylədiklərimi-
zlə yanaşı marjinal faydanın azalması qanununu həm riyazi cədvəldə
həm də qrafik şəklində təqdim edib təhlilimizə başlaya bilərik.

Şəkil 1-də Toplam və marjinal fayda əyrilərin köməkliyi ilə,
seteris-paribus şərtləri altında bütün məhsulların təmin etdiyi fayda
istifadə edilən məhsulun miqdarı artdıqca azalır. Yəni turizm sə-
nayesində standart xidmətləri turistlərə təklif etməklə onlarda qeyri-
adi maraq yarada bilmədiklərinə görə, istehlak miqdarı artdıqca
tu rizm məhsullarının marjinal faydası getdikcə azalır, bəlli bir za-
mandan sonra doyum nöqtəsinə çatır və davam etdikcə mənfi dəyər
alır. Toplam fayda qrafikində (şekil-1a)  kordinat müstəvisi üzərində
göstərməli olsaq, istehlak miqdarı artdıqca öncə artan, sonra azalaraq
artan, sonra isə doyum nöqtəsnə çatıb zərərə doğru davam edən bir
toplam fayda əyrisini görmək olar. Bu prosesi çox rahat (şəkil-1b)
marjinal fayda qrafikində də seyr etmək olar. Koordinat müstəvisi
üzərində azalan marjinal fayda qanununa uygun olaraq gedərək aza-
lan bir marjinal fayda əyrisini görürük. İki ayrı qrafiki bir qırıq xətt
şəklində birləşdirməyimizin səbəbi isə (şəkil-1) həm toplam həm də
marjinal fayda qrafiki üzərində doyum nöqtələrini açıq aydın göstər-
məkdir. Araşdırmamızın məqsədi bir turizm müəssisəsində turistin
bu müəssisəyə gətirdiyi qazancı animasiya fəaliyyətini əlavə etməklə
artırmaqdır. Məsələn, beş ulduzlu oteldə qalan turistlər yerləşdirmə,
qida və içki xidmətləri nə qədər mükəmməl olursa olsun iki, üç gün
son ra dəniz, günəş, qum üçlüyündən darıxır, can sıxıntısı ilə qarşı -
la şır lar. Deməli seteris-paribus şəraitində istehlak miqdarında artan
hər vahid malın müəyyən bir vaxtdan sonra azalması labüddür
(4,54).
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Şəkil 1. Toplam və marjinal fayda qrafiki

Yuxarıda da sadalananlardan anlaşılır ki seteris-paribus
şəraitində digər bütün malların təmin etdiyi marjinal fayda mənfi
dəyərə düşür. Lakin,  şəkil 2-də həm bəlli bir zaman içində, həm də
seteris-paribus şəraitinin qaldırılması və turanimasiya məhsulunun
istifadə edilməsindən sonra azalan marjinal fayda qanununa tərs
olaraq mənfi dəyərə enməsinin qarşısını almaq mümkündür. Bunu
da onunla izah edə bilərik ki, öz xidmətləri siyahısına animasiya xid-
mətlərini əlavə edən otellər bəlli bir zaman içində marjinal faydanın
animasiya xidmətləri hesabına yüksəlməsinə gətirib çıxarır.

Marjinal faydanın mənfi dəyərə düşməməsi üçün turanimasiya
məhsulunun əsasən canlandırma, müxtəliflik, cazibə, asan əldə edilə
bilmə, yararlılıq xüsusiyyətlərinə malik olması lazımdır. Turizm
məhsullarına cazibə və yararlılıq xassələrinin qazandırılmasında an-
imasiya xidmətlərinin mübahisəsiz bir yeri vardır.

Şəkil 2-də qrafik təsviri ilə dediklərimizi ifadə etsək, görün -
düyü kimi digər, yəni standart bir məhsulu turanimasiya məhsulları
ilə canlandırsaq, istehlak edilən hər vahid malın marjinal faydası
mənfi dəyərə düşməməkdədir. Digər məhsulların təmin etdiyi  mar-
jinal fayda isə istifadə edilən məhsul miqdarı artdıqca gedərək azal-
maqdadır. Məsələn; dənizdən, qumdan, günəşdən hərgün istifadə
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Şəkil 2: Turanimasiya məhsulları ilə digər məhsulların təmin 
etdiyi marjinal faydalarının müqayisəli qrafiki.

Marjinal faydanın mənfi dəyərə düşməməsi üçün turizm məh-
sullarının, ümumiyyətlə cazibə, əlçatan olması, faydalılıq xüsu siy -
yət lərinə sahib olması lazımdır. Turizm məhsulları cazibə və
fay dalılıq xüsusiyyətlərinin qazandırılmasında animasiya xid-
mətlərinin müzakirə edilməz bir yeri vardır. Məsələn; turizm ehtiy-
aclarına istiqamətli, keyfiyyətli animasiya proqramlarıyla toplam
otel xidmətlərinə, paket məhsuluna cazibə və faydalılıq xü-
susiyyətləri qazandırıla bilər (4,56).

Toplam və marjinal fayda təhlili ilə turizm biznesində ani-
masiya xidmətlərinin istifadə etməklə zəruriliyini sübut etmiş olduq.
Beləliklə turizm müəssisələrində animasiya fəaliyyətinin təşkil olun -
ması ilə heçbir mənfi təsiri olmadığı açıq aydın görünməkdədir. An-
imasiya xidmətləri vasitəsilə müəssisələrdə olan canlanma turistləri
fiziki, zehni, sosial və emosional sakitləşdirir; mənfi enerjilərini
aradan qaldırmaqla gərginliklərini azaldır; alışılmamış məşğuliy -
yətlər içində yer alaraq gündəlik adi proseslərdən xilas edir; əylə nə -
rək turistlərin həyata olan eşqi güclənir; uğur qazanma, yara dıcılıq,
təqdir edilmə, şəxsiyyətini inkişaf etdirmək, etnik qruplarla qay-
naşma bacarıqları artır və s. turistlərə dolayısı və bilavasitə ani-
masiya canlandırmalarının təsirini sadalasaq bitməz, bu minval ilə
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edən insan gün keçdikcə marjinal faydası da (istifadə edilən ən son
məhsulun təmin etdiyi fayda) azalmaqdadır (4,55).
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ölkəmizin turizm müəssisələrində animasiya xidmətlərindən mütə-
madi olaraq istifadə edilərsə, animasiya fəaliyyətinin təşkil etdiyi
müsbət təsirlərini sadalayaq:

• Animasiya turizm müəssisələrinə əlavə xidmət olaraq təqdim
olunur və müəssisənin daha canlı və hərəkətli olmasını təmin edir,

• Animasiya fəaliyyəti toplam turizm məhsuluna, cazibə va
faydalılıq gətirərək canlandırır.

• Animasiya fəaliyyətləri müəssisə üçün marketinq vasitəsi
olaraq istifadə edilir.

• Bu xidmətlərdən məmnun qalaraq ayrılan qonaqlar müəs-
sisənin müsbət reklamını edir. Re-trip (turisti təkrar geri gətirmə)
sayəsində, əlavə turist qazanmaq xərci azaldılmış olur. 

• Turizm mövsümünün uzadılmasıyla turistlərin gecələmə
müddəti uzadılır və bu prosess müəssisəyə əlavə gəlir gətirir (Otaq
və qida-içki satışlarından meydana gələn əlavə gəlir).

• Ölkə imici ilə yanaşı otelin də müsbət imici formalaşır.
• Məhsul çeşidliliyi ilə rəqabətə dayanıqlılığını artıraraq tu -

rizm tələbinin artmasına da müsbət təsir göstərir.
• Yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb olur.
Nəticədə animasiya xidmətləri, turistlərin asudə vaxtlarını

mükəmməl dəyərləndirmələrinə şərait yaratdığından turizm məhsu-
lunun keyfiyyətini və çeşidini artırır, innovativ istehsala imkan verir.
Marjinal fayda təhlili ilə sübut etdik ki, Azərbaycan turizm biz-
nesində animasiya fəaliyyətini inkişaf etdirsək, turistlərə yeni xid-
mətlər təklif etmiş olarıq. Bununla da rəqabət üstünlüyü əldə edib
müəssisələrimizin və ölkəmizin imicini yüksəltərək turizm gəlirlərini
artırmaq zəmini formalaşacaqdır.
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İnnovasiya iqtisadiyyatının formalaşmasında 
insan kapitalının rolu

Роль человеческого капитала в формировании 
инновационной экономики

The role of human capital in the formation of 
innovative economy

Abstract: The article proves the necessity of formation and
development of innovative economy, analyses the role of human
capital in providing this process. How human capital influences the
formation of an innovative economy, so the innovative economy
leads to the improvement of the qualitative parameters of human
capital. Thus, innovations are formed as a result of the continuous
development of creative human capital. The article examines specific
state events held in our country and emphasizes the importance of
strengthening the state's activities in this direction. As a result of the
research, the author puts forward a number of proposals and recom-
mendations on strengthening the role of human capital in the forma-
tion of an innovative economy in the republic.

Keywords: innovative potential, innovative activity, innova-
tive economy, innovative development, innovative cycle, innovative
culture, human capital, creative human capital.

Резюме: В статье обосновывается необходимость форми-
рования и развития инновационной экономики, анализируется
роль человеческого капитала в обеспечении этого процесса. Как
человеческий капитал влияет на формирование инновационной
экономики, также инновационная экономика приводит к улуч-
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шению качественных параметров человеческого капитала.
Таким образом, инновации формируются как результат непре-
рывного развития креативного человеческого капитала. В статье
рассматриваются конкретные государственные мероприятия,
проводимые в нашей республике и подчёркивается важность
усиления деятельности государства в этом направлении. В итоге
исследования автором выдвигается ряд предложений и рекомен-
даций по усилению роли человеческого капитала в формирова-
нии инновационной экономики в республике.

Ключевые слова: инновационный потенциал, иннова-
ционная деятельность, инновационная экономика, инновацион-
ное развитие, инновационные циклы, инновационная культура,
человеческий капитал, креативный человеческий капитал.

Xülasə: Məqalədə innovasiya iqtisadiyyatının formalaşması
və inkişafının zəruriliyi əsaslandırılmaqla, bu prosesin təmin olun-
masında insan kapitalının rolu təhlil edilir. İnsan kapitalı innovasiya
iqtisadiyyatının formalaşmasına təsir etdiyi kimi, innovasiya iqti-
sadiyyatı da öz növbəsində insan kapitalının keyfiyyət parametr-
lərinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Beləliklə də innovasiyalar
kreativ insan kapitalının fasiləsiz inkişafının nəticəsi kimi yaranır.
Məqalədə dövlətin fəaliyyətinin gücləndirilməli olduğu vurğulan-
maqla, bu sahədə respublikamızda həyata keçirilən konkret tədbirlər
şərh olunur. Tədqiqatın yekunu olaraq müəllif tərəfindən respub-
likamızda innovasiya iqtisadiyyatının formalaşmasında insan kapi-
talının rolunun artırılması istiqamətində təklif və tövsiyələr irəli
sürülür.

Açar sözlər: innovasiya potensialı, innovasiya fəaliyyəti, in-
novasiya iqtisadiyyatı, innovativ inkişaf, innovasiya tsiklləri, inno-
vasiya mədəniyyəti, insan kapitalı, kreativ insan kapitalı.

Hər bir iqtisadi sistemin qarşısında duran başlıca problem
resursların məhdudluğu şəraitində sonsuz tələbatların hər vasitə ilə
ödənilməsi yollarının (vasitələrinin) müəyyən edilməsidir. Bu
baxımdan problemin həll olunmasında xərclərin minimumlaşdırıl-
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ması yolu ilə daha keyfiyyətli əmtəə və xidmətlərin istehsalına nail
olunması insanları daim düşünməyə vadar edir. Lakin resursların
məhdudluğu ilə tələbatların sonsuzluğu problemi əhalinin artımı,
təbii resursların tükənmə təhlükəsi, ekoloji vəziyyətin pisləşməsi
amillərinin vaxtında həll olunmasından daha çox asılıdır. Həmin
problemin daha da dərinləşməməsi üçün resursqoruyucu texnolo -
giyaların yaranması və onlardan səmərəli istifadə olunması olduqca
zəruridir. Belə bir şəraitdə iqtisadi artımın intensiv tipinin üstünlük-
lərindən istifadə olunması mövcud vəziyyətdən çıxış yolu kimi
göstərilə bilər. Bu isə bilavasitə innovativ inkişafın təmin olunması
ilə mümkündür. Digər tərəfdən isə elmin inkişafı, elmi biliklərin art-
ması yeni texnika və texnologiyaların yaranmasına zəmin rolunda
çıxış edir, bu biliklərin istehsalata ötürülməsini təmin edir. Beləliklə
də elm tutumlu texnologiyaların və məhsulların istehsalı və reallaş-
masını özünə daxil edən innovasiya iqtisadiyyatının formalaşması
və inkişafı hər bir ölkənin qarşısında duran mühüm vəzifəyə çevrilir.

Müasir sənaye cəmiyyətlərinin, nou-hauların, elmi-texniki
komplekslərin, yaradıcılıq cəmiyyətlərinin, avtomatik idarəetmə sis-
temlərinin və s. formalaşması neoindustrial dövrün innovativ xarak-
terini özündə əks etdirir. Elmi-texniki biliklərin yaranmasında və
keyfiyyətli təhsil sisteminin formalaşmasında insan amili mühüm
yer tutur. İnsan həm bu proseslərin, həm də elmi biliklərin istehsalata
tətbiqinin təşkilini və idarə olunmasını təmin edir. Odur ki, inno-
vasiya iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafında insan kapitalının
rolu bir daha ön plana çəkilir. Təsadüfi deyildir ki, “insan kapitalı”
kateqoriyasının mahiyyətinin açıqlanmasında ümumi bilik və
bacarıqlarla, sağlamlıqla, sahibkarlıq və təşkilatçılıq qabiliyyətləri
ilə yanaşı, yaradıcı (kreativ) innovasiya qabiliyyətinin mövcudluğu
da qeyd olunur. “İnsan kapitalının məqsədyönlü şəkildə formalaş-
ması və inkişafı idarəetmə mexanizmini zənginləşdirir və yeni
müasir texnologiyalıarın tətbiqinə, səmərəlilik və məhsuldarlığın
yüksəlməsinə, innovasiya proseslərinin reallaşmasına imkan
yaradır.” (6, s.23).

Əməyin kreativ və innovasiyalı xarakteri yeni iqtisadiyyatın
formalaşmasının əsası hesab olunur. İnnovasiya iqtisadiyyatının
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tələblərinə uyğun olaraq insanın substansiyasına daxil olan para-
metrlərlə yanaşı, digər keyfiyyətləri də özünü büruzə verir. Bu
sırada:

- adaptasiya vərdişləri və risk imkanları;
- müasir kommunikasıya vasitələrindən istifadə bacarığı, on-

ların fərdi və professional fəaliyyətlərində aktiv istifadə olunması;
- informasiya axtarışı və özünüinkişafa meyllilik;
- peşəkar biliklər üzrə ixtisaslaşma şəraitində unifikasiya olun -

muş baza bilikləri;
- peşə və coğrafi mobilliyə meyillik;
- rifahın yüksəlməsinə can atma;
- fiziki sağlamlıq və psixoloji tarazlıq;
- ictimai aktivlik və s. göstərmək olar. (8, s.48)
Öz növbəsində daha keyfiyyətli insan kapitalının formalaşması

və ondan səmərəli şəkildə istifadə olunması innovasiya iqtisadiyyatı
şəraitində mümkün ola bilər. Belə ki, yüksək keyfiyyətli insan kapi -
talından düzgün istifadə olunmadıqda və ya onun reallaşması üçün
müvafiq şərait yaranmadıqda, ondan səmərəli istifadə olunması
qeyri-mümkündür. İnsan kapitalının inkişafının özü də dövrü xarak-
ter kəsb edir və mərhələli şəkildə, iqtisadiyyatın innovasiya yönü -
münün yüksəlməsinə səbəb olur. İqtisadi inkişafın innovasiya
yönümünün yüksəlməsi isə öz növbəsində insan kapitalının yeni
inkişaf mərhələsinə start verir. 

İnnovasiya iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafı üçün iqti-
sadi potensialın vacib ünsürlərindən biri də innovasiya potensialıdır.
İnnovasiya potensialı innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
üçün lazım olan müxtəlif ehtiyatların məcmusu kimi ifadə edilir. (5,
s.9.) Bu potensialın formalaşması daxili imkanlar hesabına həyata
keçirilməklə yanaşı, məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən “beyin
axını”nın ölkəyə istiqamətləndirilməsi ilə də mümkündür. Təsadüfi
deyildir ki, hazırda keyfiyyətli insan kapitalı uğrunda rəqabət
dünyada innovativ inkişafın əsas xüsusiyyətidir. (5, s.40) Qeyd edək
ki, innovativ inkişafı resurslardan səmərəli istifadə, fəaliyyət metod-
ları və vasitələrinin təkmilləşdirilməsi, innovativ yönümlü mövcud
dəyişikliklərin sosial xarakteri ilə ifadə olunan strateji proses kimi
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göstərmək olar. (8, s.9) İnnovativ inkişaf insan kapitalının təkrar is-
tehsalının bütün mərhələlərində (istehsal, bölgü, mübadilə, istehlak)
nəzərə çarpmalı və onu təzahür etdirməlidir. Yalnız bu halda
bütövlükdə həmin inkişafa nail olmaq mümkündür. Beləliklə, inno-
vasiya iqtisadiyyatı (bilik iqtisadiyyatı, intellektual iqtisadiyyat) –
innovasiya axını, daimi texnoloji təkmilləşdirmə, çox yüksək əlavə
dəyərə malik yüksək texnoloji məhsulların və texnologiyaların
özünün istehsalı və ixracına əsaslanan iqtisadiyyat tipi kimi ifadə
olu nur. (12, s.50)

Dünyanın bir çox ölkələrində innovativ biznesin inkişafında
kiçik və orta sahibkarlığın dövlət tərəfindən stimullaşdırılması
mode li tətbiq edilmişdir. Bu modeldə insan kapitalının rolundan və
imkanlarından daha çox istifadə olunmuşdur. Həmin ölkələrə Çin
Xalq Respublikasını, Almaniya Federativ Respublikasını, Yapo -
niyanı, İtaliyanı, Fransanı və digər müasir sənaye ölkələrini misal
gətirmək olar. 

Hazırda insan kapitalının aktivləşdirilməsi üçün birinci
növbədə müəssisədə innovasiya, sahibkarlıq iqlimi, yaradıcı atmos-
fer formalaşdırılmalıdır. Bunun üçün yaradıcı və innovasiya
fəaliyyətinin müxtəlif maddi həvəsləndirmə forma və metodlarından,
sosial-psixoloji təsir tədbirləri də daxil olmaqla, kompleks moti-
vasiya kompleksindən istifadə oluna bilər. Bu yolla işçinin
əhəmiyyətli, faydalı olması, müdafiə edilməsi, məsuliyyət hissi və
peşəkar (professional) yüksəlişi imkanlarının dəstəklənməsi təmin
olunur. Daha sonra bütün səviyyə və bölmələrdə təşkilati prose-
durların eksperimental axtarışı və rasionallaşdırılmasına hərtərəfli
kömək göstərilməlidir. Ümumiyyətlə, bütün innovasiya fəaliyyəti
istehlakçıların ehtiyaclarına istiqamətlənməlidir. 

Sahibkarlarda innovasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması
müasir dövrün əsas tələblərindən biridir. İnnovasiya mədəniyyəti
yalnız yüksək intellektual və yaradıcılıq  keyfiyyətlərinə, mədə -
niyyətə malik olan insanlarda formalaşa bilər. Bu mədəniyyətin
daşığıcısı yaradıcı fəaliyyət bacarıqlarına, kreativ düşüncə tərzinə
malik olmalıdır. Daim öz peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltməyə qadir
olmalıdır.
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Azərbaycanda innovasiya iqtisadiyyatının formalaşması və
inkişafında dövlət tərəfindən innovasiyaların təşviqini stimul-
laşdıraraq fəaliyyət proqramları hazırlanır, elmi araşdırmalar aparılır,
geniş diapazonlu bilik şəbəkəsi yaradılır və onun yaradıcı imkan-
larından istifadə olunur. İnsan kapitalının inkişafında fasiləsizliyin
təmin edilməsi innovativ yeniliklərin əldə olunmasına təkan verir.
Ölkədə innovativ milli biznes strategiyasının reallaşmasında müasir
insan kapitalının formalaşması və ondan səmərəli istifadə olunması
milli-iqtisadi  inkişaf modelinin tərkib hissəsidir. Respublikamızda
da insan kapitalının formalaşması və inkişafının təmin olunması
üçün dövlət tərəfindən xüsusi tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur.
“Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə
Strateji Yol Xəritəsi”ndə innovasiya fəaliyyəti istehsal və idarəetmə
sahələrində əmək məhsuldarlığının və rəqabət qabiliyyətinin yük-
səldilməsi, insan kapitalının inkişafında fasiləsizliyin təmin edilməsi
üçün əsas hərəkətverici qüvvə kimi təqdim edilir. Burada göstərilir
ki, respublikamızda innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün
yüksək texnologiyalı məhsulların istehsalını təşviq etmək yolu ilə
geniş diapazonlu bilik şəbəkəsi yaratmaq sahəsində bir çox imkanlar
mövcuddur. (2, s.92)

Burada həmçinin qeyd olunur ki, “İnsan kapitalının keyfiyyə-
tinin yüksəldilməsi və ondan səmərəli istifadə elmin və bilik tutumlu
istehsal (xidmət) sahələrinin inkişafına, əmək məhsuldarlığının və
rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə ciddi təsir göstərir” (2, s.84)

Bu problem təhsil və elm sahələrində infrastruktur sisteminin
təkmilləşdirilməsi əsasında həll oluna bilər. İnsan kapitalının inno-
vativ milli biznesin inkişafına təsirini həyata keçirmək məqsədi ilə
“təhsil-elm-istehsal” tsiklinin kompleks surətdə idarə edilməsinə nail
olunmalıdır. Bunun üçün İKT sistemi təkmilləşdirilməli, cihaz və
avadanlıqlar, laboratoriyalar, təcrübə-sınaq stansiyaları (mərkəzləri),
fondlar, innovasiya müəssisələri, konsaltinq və mühəndislik xid-
mətləri sahəsində mühüm işlər aparılmalıdır. 

Azərbaycan dünya ölkələrinin təcrübəsinə əsaslanaraq insan
kapitalının formalaşması istiqamətində mühüm addımlar atmışdır.
Ölkədə bilik sisteminin zənginləşməsi yaradıcı insan kapitalının for-

114



İnnovasiya iqtisadiyyatının formalaşmasında insan kapitalının rolu

malaşmasına və onun vasitəsi ilə innovativ irəliləyişlərə nail olun-
masına təsir göstərir. Kreativ insan kapitalının formalaşması ilə in-
novasiya iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək mümkündür. Yəni,
innovasiya iqtisadiyyatının inkişafında əsas subyekt kreativ insan
kapitalıdır. Yaradıcı insan cəmiyyətin inkişafını təmin etməyə
qadirdir. İnnovasiyalar kreativ insan kapitalının fasiləsiz inkişafının
nəticəsi kimi yaranır. Odur ki, müasir dövrün tələblərinə uyğun insan
kapitalının formalaşması, onun istehsalı gedişində mənfi təsirlərin
təzahürlərinin azaldılmasını təmin etmək üçün müvafiq dövlət təd-
birlərinin həyata keçirilməsi bir çox istiqamətlərdə reallaşa bilər ki,
bunun da nəticəsi olaraq innovasiya iqtisadiyyatının formalaşması
təmin edilə bilər.

Bunlarla yanaşı, bir məsələni qeyd etmək olar ki, ölkənin bir
sıra regionlarında hələ də innovativ geriliklər nəzərə çarpır. Belə ki,
hazırda ölkəmizdə internetə çıxışı olmayan rayonlara, kəndlərə və
məktəblərə rast gəlmək olar. Belə bir şəraitdə İKT bilik sistemi
müasir insan kapitalının formalaşmasında öz rolunu göstərə bilməz.
Sosial innovasiya sisteminin bazasını möhkəmləndirmək məqsədi
ilə təhsil sistemində elektron məktəb idarəetmə formasından, elek-
tron kitabxanaların imkanlarından, təhsilin bütün səviyyələrində
kurikulumların yüksək keyfiyyətli rəqəmsal tədris materiallarından
(məsələn, elektron kitablar, elektron seminarlar, açıq tədris mate -
rialları və s.) daha geniş istifadə olunmalıdır. “Təhsil-elm-istehsal”
tsiklinin optimallaşdırılması və onların maddi-texniki bazasının
müasir tələblər səviyyəsinə uyğunlaşdırılması sosial innovasiyaların
ümumi məzmununu daha geniş formada əks etdirir. 

“Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi
üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə nəzərdə tutulan “təhsil-elm-istehsal”
zəncirinin formalaşdırılması bu məqsədə xidmət edəcəkdir. Hər üç
sahə arasında qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi, inteqrasiyasının
güc lənməsi bilavasitə insan kapitalının keyfiyyətinin yüksəlməsinə
və innovasiya iqtisadiyyatının formalaşmasında özəl bölmənin rol-
unun yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər. İnkişaf etmiş bazar iqti-
sadiyyatlı ölkələrdə təhsil, elm və istehsal sahələrinin əlaqələrinin
yaradılması və təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Məsələn,
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ABŞ-da mühəndis-texniki işçilərin 35%-dən çoxunun hazırlığını
həyata keçirən ali məktəblərdə “istehsalat-ali məktəb” əlaqələri geniş
vüsət almış, belə ali məktəblərin xüsusi çəkisi – 50%-ə yaxın olmuş-
dur. (10, s.88) 

2000-2015-ci illərdə Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin
sayı və orada yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işlərinin həcminə nəzər
yetirək. (1, s.323,342)

Diaqramdan göründüyü kimi, 2000-ci illə 2014-cü il ara -
lığında respublikamızda ali təhsil müəssisələrinin sayında artım
müşahidə olunmuş, lakin 2015-ci ildə bu say bir qədər azalsa da,
yenə də 2000-ci illə müqayisədə yüksəkdir. Ali məktəblərdə aparılan
elmi-tədqiqat işlərinin həcmində də göstərilən illər ərzində eyni di-
namika müşahidə olunur. 2015-ci ildə 2014-cü illə müqayisədə elmi-
tədqiqat işləmələrinin həcmində azalma müşahidə olunur ki, bunu
da respublikamızda neft gəlirlərinin azalması ilə izah etmək olar.

Ali məktəblərdə mütəxəssis hazırlığının həyata keçirilməsi za-
manı meydana çıxan problemlərdən biri də tələbələrin təhsil aldıqları
ixtisaslara uyğun olaraq müvafiq müəssisələrdə istehsalat təcrü -
bələrinin təşkilidir. Bu təcrübənin formal xarakter kəsb etməməsi –
müasir innovasiyalı iqtisadiyyatın tələblərinə cavab verə biləcək ix-
tisaslı kadrların yetişməsinə gətirib çıxarır.
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İnkişaf etmiş ölkələrdə, məsələn, Yaponiya və ABŞ-da elm tu-
tumlu istehsalat üçün yüksək keyfiyyətli mütəxəssislərin hazırlan-
ması – dövlətin yeritdiyi innovasiya siyasətində əhəmiyyətli yer
tutur. Belə ki, innovasiya iqtisadiyyatının formalaşması yüksək ix-
tisaslı kadrların hazırlanması ilə mümkündür. İnnovasiya iqtisa -
diyya tının inkişafını məhz bu cür ixtisaslı kadrlar təmin edir.
İqtisadiyyatın innovasiya yönümü güclü olan ölkələrdə ÜDM-də ix-
tisaslı və ixtisassız əməyin nisbətində 1-ci digərini xeyli üstələyir.
Son dövrlərdə bu ölkələrdə ixtisassız əməyin xüsusi çəkisinin daha
da azalması meyli müşahidə olunur. Məsələn, ABŞ-da intellektual
əməklə məşğul olanlar ölkənin iqtisadi fəal əhalisinin 2/3-ni təşkil
edir. (8, s.53)

Dövlət bu istiqamətdə fəaliyyətini gücləndirməklə, iqtisadi
artıma nail olmaqla yanaşı, həm də ölkə əhalisinin bilik, bacarıq və
qabiliyyətlərinin, bununla da onların həyat səviyyəsinin yüksəl -
dilməsinə nail ola bilər. Deməli, innovasiya iqtisadiyyatının inkişafı
ölkə iqtisadiyyatının sosial yönümünün artırılmasına da xidmət edir.

İnsan kapitalının keyfiyyətinin yüksəldilməsi və innovasiya
iqtisadiyyatında rolunun artırılması istiqamətində həyata keçirilməli
olan tədbirlər sırasında birinci növbədə təhsilin keyfiyyətinin yük-
səldilməsini qeyd etməliyik. Bu sahədə dövlət tədbirlərinin güc lən -
dirilməsi vacibdir. Beynəlxalq təcrübədə təhsil sahəsinə yönəl dilmiş
dövlət xərcləri ÜDM-in 7 faizinə, elm – 3%-ə, səhiyyə  - 6%-ə çat-
malıdır. (9) Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2015-ci ildə respub-
likamızda həmin xərclər müvafiq olaraq, 3%, 0,2% və 1,5% təşkil
edir. Burada yalnız qeyd olunan beynəlxalq səviyyəyə uyğunluq -
ölkədə innovasiya iqtisadiyyatının formalaşmasını təmin edə bilər. 

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nda ölkəmizdə insan kapitalının inkişafı hazırkı qlobal -
laşma şəraitində ölkəmizin beynəlxalq rəqabətə davam gətirməsi və
innovasiya yönümlü iqtisadi inkişafın təmin edilməsi baxımından
vacib hesab edilmişdir. Azərbaycanda təhsil sisteminin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi məqsədilə qəbul edilmiş Strategiyada insan kapitalının
inkişafı üzrə yeni uzunmüddətli çağırışlarda təhsil sahəsinin ma -
liyyə ləşdirilməsində mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruri
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hesab edilir. Təhsilin maliyyələşməsi sahəsində aparıcı dünya
ölkələrinin əksəriyyətində özəl sektorun rolunun artması müşahidə
olunsa da, dövlətin rolu üstün olaraq qalmaqdadır. Özü də sosial
yönümü güclü olan ölkələrdə bu, özünü daha bariz şəkildə göstərir.

Qeyd olunan arqumentlər bir daha onu göstərir ki, elmin və
təhsilin qarşılıqlı vəhdəti və güclü təsir mexanizmi olmadan innova -
tiv milli biznesin formalaşması mümkün deyildir. Elm və təhsilin
birliyi yaradıcı insan kapitalının formalaşmasına birbaşa təsir
göstərir. 

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nın qəbul olunması ilə ölkəmizdə təhsilin keyfiyyəti və
əhatəliyinə yeni tələblər qoyulmuşdur. Strategiyada respublikamızın
davamlı iqtisadi inkişafının təmin edilməsində əsas vasitələrdən biri
kimi insan kapitalının inkişaf etdirilməsi irəli sürülmüşdür. Müasir
insan kapitalının formalaşmasına təhsil sisteminin müasir beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılması ilə nail olmaq mümkündür. Hazırkı
dövrdə milli insan ka-pitalı kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərinə
görə beynəlxalq standartlara uyğunlaşmalıdır. 

Ölkəmizdə təhsil sisteminin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
məqsədilə qəbul edilmiş Strategiyada insan kapitalının inkişafı üzrə
yeni uzunmüddətli çağırışlarda təhsil sahəsinin maliyyələş diril -
məsində mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruri hesab edilir.
Təhsilin maliyyələşməsi sahəsində aparıcı dünya ölkələrinin ək-
səriyyətində özəl sektorun rolunun artması müşahidə olunsa da,
dövlətin rolu üstün olaraq qalmaqdadır. Özü də sosial yönümü güclü
olan ölkələrdə bu, özünü daha bariz şəkildə göstərir. Azərbaycanda
dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılan xərclərin səviyyəsi mütəmadi
olaraq artsa da, hələ kifayət qədər yüksək deyil. Statistik göstəriciləri
nəzərdən keçirdiyimizdə məlum olur ki, 2012-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılmış vəsait 1.453,2
mln. manat olmaqla, bütün büdcə xərclərinin 8,3 %-ni təşkil et-
mişdir. Bu xərclərin ÜDM-ə nisbəti isə 2,7 % olmuşdur. 2014-cü
ildə təhsil xərcləri üçün 1653,4 milyon manat vəsait ayrılıb. 2014-
cü ildə təhsilin maliyyələşməsi üçün nəzərdə tutulan xərclərin dövlət
büdcəsi xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 8,2 faiz təşkil etmişdir.
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2015-ci ildə isə bu xərclər 1605.1 mln. manat olmaqla, büdcə xərc -
lərində 9%, ÜDM-ə nisbətdə isə 3% olmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə innovasiyaların reallaş-
masında yaradıcı təşəbbüskar və ideya daşıyıcıları olan milli
sahibkar təbəqəsinin mühüm rolu vardır. Milli sahibkar təbəqəsi
ölkədə tədricən formalaşan müasir insan kapitalıdır. Onların daim
formalaşan, yeniləşən yaradıcı ideyaları əsasında innovativ fikirlər
meydana gəlir və bütün fəaliyyət sferalarında özünü təzahür etdirir.
Milli insan kapitalı ilə innovativ inkişafı bir-birindən ayırmaq
mümkün deyildir. Bu isə belə deməyə əsas verir ki, cəmiyyətdə insan
kapitalının formalaşmasının özü bir qanunauyğun prosesdir.
Həmçinin bu proses insan kapitalı ilə innovativ inkişaf arasında
sabit, təkrarlanan, zəruri səbəb-nəticə əlaqələrini (münasibətlərini)
əks etdirdiyinə görə onu insan kapitalı qanunu kimi adlandırmaq
olar. eyni zamanda bu qanun cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən digər
iqtisadi qanunlarla qarşılıqlı surətdə əlaqədədir və həmin iqtisadi qa-
nunların fəaliyyətinin sövqedici motivləri insan kapitalının rolundan
və imkanlarından daha çox asılıdır. Xüsusilə, bazar iqtisadiyyatının
sosiallaşma meylinin daha çox artması insan kapitalı qanununun
fəaliyyət dairəsinin genişlənməsindən hərtərəfli surətdə asılıdır. Onu
da vurğulamaq lazımdır ki, insan kapitalı qanunu ümumi iqtisadi
qanun kimi cəmiyyətin inkişafının bütün mərhələlərində fəaliyyət
göstərir və onun reallaşma istiqamətləri daim genişlənir. Bu qanun
istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak fazaları ilə daha çox əlaqədədir
və hər bir fazada yaranan mövcud iqtisadi münasibətləri ifadə edir.
Belə ki, insan kapitalı istehsala yeni ideya verir (bəxş edir), bölgü
prosesi insan kapitalının formalaşmasına, müasirləşməsinə stimul-
laşdırıcı təsir göstərir, mübadilə prosesi həm məhsul mübadiləsi, həm
də insanlar arasında fəaliyyət və bacarıqların mübadiləsi yolu ilə
insan kapitalının məqsədinin reallaşmasına təsir edir. Son nəticədə
istehlak prosesi insan kapitalının özünün bütövləşməsinə və məqsə-
dinin reallaşmasına birbaşa təsir göstərir. Bütün milli sahibkarlar
təbəqəsi yaradıcı, peşəkar və işgüzar insanlar (subyektlər) insan ka -
pitalının daşıyıcıları olaraq cəmiyyətin tələbatlarının hərtərəfli
ödənilməsi məqsədi ilə fəaliyyət göstərir.
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İnsan kapitalının idarə olunmasının səmərəli nəticələrini ifadə
edən meyarlardan biri də innovasiya iqtisadiyyatının formalaş-
masında oynadığı rolu ilə müəyyən edilir. İnsan kapitalının idarə
olun ması düzgün və səmərəli şəkildə həyata keçirildiyi halda inno-
vasiya cəmiyyətinin inkişafına gətirib çıxarır. Təsadüfi deyil ki, insan
kapitalının idarə olunmasının funksiyaları arasında innovasiya
funksiyası xüsusi yer tutur. “İnsan kapitalının idarə olunması inno-
vasiya xarakteristikalarına cavab verən insan kapitalının formalaş-
ması və inkişafına yönəlmiş fəaliyyət deməkdir” (7, s.289)
İnnovasiya cəmiyyətinin inkişafı isə milli innovasiya sisteminin for-
malaşmasını şərtləndirir.

Səmərəli milli innovasiya sisteminin inkişafı üçün aşağıdakı
tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri hesab edilir:

- büdcə vəsaitləri hesabına və ya onların da cəlb edilməsi ilə
yaradılan elmi-tədqiqat və təcrübə-layihə işlərinin tətbiqi və
nəticələrindən istifadəni stimullaşdıran şəraitin yaradılması;

- müvafiq maliyyə institutlarının, həmçinin vençur-innovasiya
fondlarının yaradılması yolu ilə innovasiya kapitalı bazarının
inkişafı;

-innovasiya fəaliyyəti sahəsində xidmət bazarının inkişafı;
- innovasiya sahəsində təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi, o

cümlədən, mütəxəssislərin və sahibkarların fasiləsiz ixtisasartır-
masını təmin edən kadr hazırlığının vahid elmi və tədris-metodik
mexanizminin yaradılması;

- innovasiya fəaliyyəti sahəsində idarəetmə sisteminin təkmil-
ləşdirilməsi;

- innovasiya fəaliyyətinin istehsal-texnoloji infrastrukturunun
inkişafı;

- innovasiyalı məhsulun ixracının və ona daxili tələbatın stim-
ullaşdırılması və s. (11, s.123)

Bu tədbirlər bir tərəfdən müəssisələrin fəaliyyətində innovativ
üsul və metodlardan, müasir texnika və texnologiyalardan isti-
fadəsini, digər tərəfdən isə innovasiyalı məhsulların (elm tutumlu)
istehsalının artmasını stimullaşdıra bilər.

Bazar iqtisadiyyatı əsaslarında milli innovasiya sistemlərinin
formalaşması və inkişafı özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Belə
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ki, burada dövlət maliyyələşməsi ilə yanaşı, özəl sektor tərəfindən
maliyyələşmənin xüsusi çəkisinin getdikcə artması zəruridir. Qeyd
edək ki, hazırda Rusiyada kompaniyalar öz büdcələrinin 6-7 %-ni
innovasiya məqsədi ilə xərcləyir. Bu, ABŞ və Avropa ölkələri ilə
müqayisədə çox azdır. Yapon kompaniyalarında isə həmin xərclər
70%-ə qədərdir. (12, s.51)

Bunun üçün isə dövlət tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata
keçirilməlidir. Sahibkarların maarifləndirilməsi, təbliğat işinin həya -
ta keçirilməsi, digər tərəfdən isə onların stimullaşdırılması, təşviqi
istiqamətində tədbirlərə üstünlük verilməlidir. Stimullaşdırma təd-
birləri müxtəlif ola bilər.

Bu gün özəl müəssisələrin çoxunun, xüsusilə də kiçik və orta
müəssisələrin maliyyə vəziyyəti elmi-tədqiqat işləmələrinə xərclər
çəkilməsinə imkan vermir. Bunun üçün xüsusi dövlət fondunun
yaradılması məqsədəuyğun ola bilərdi. Digər tərəfdən dövlət elmi-
tədqiqat institutlarının özəl sektorun sifarişləri əsasında fəaliyyətinin
təmin edilməsi də maliyyə çətinliklərinin aradan qaldırılması is-
tiqamətində əhəmiyyətli hesab oluna bilər. Həmçinin, konsaltinq və
informasiya mübadiləsi qurumlarının fəaliyyətinin təşkili və
genişləndirilməsi vacibdir.

Beləliklə, iqtisadiyyat öz inkişafında innovasiya yönümünə nə
qədər çox istiqamətlənirsə, insan amilinin rolu bir o qədər artır. İn-
tellektual əməyi təmsil edən işçilərə ehtiyac getdikcə yüksəlir. Bu
cür işçilərin, mütəxəssislərin yetişdirilməsi həm bu gün aktualdır,
həm də gələcək perspektivdə qarşıda duran əsas vəzifə olaraq qala-
caqdır. Belə ki, insan kapitalı fiziki və təbii kapitalla yanaşı, hər bir
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunmasında əhəmiyyətli
rol oynayır.

Hazırda Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran əsas məqsəd
innovasiya iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verə biləcək insan kap-
italının formalaşdırılmasıdır. Bunun üçün isə bu kapitalın formalaş-
ması və inkişafına dövlətin əsas rolu vurğulanmaqla müxtəlif
mənbələrdən yönəldilən investisiyaların səmərəliliyi təmin edilmə-
lidir.
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Xülasə: Sosial investisiya təşkilatlara sosial təsirlərini artır-
maqda kömək edən alətdir. Sosial invesitisiya bir çox sosial təşki-
latları ehtiyac olan kapital ilə təmin edərək, onlara xidmət
gös tər məkdə, inkişaf etməkdə və davamlı olmaqda dəstək olur.
Dünya hökumətləri geniş şəkildə sosial invesitisiya potensialını
qəbul edirlər.Sosial investisiya iqtisadi inkişafı, 21-ci əsrdə ictimai
xidmətləri çatdırmaqda ehtiyac olan innovasiyaları dəstəkləyir.
Məqalədə sosial investisiya və sosial müəssisə anlayışı araşdırılmış,
xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir. Həmçinin sözügedən məqa -
lədə sosial investisiya ekosistemi və sistemin özündə birləşdirdiyi
tərəflər və qarşılıqlı əlaqələr araşdırılmışdır. Bundan başqa araşdırma
maliyyə bazarlarının qiymətləndirilməsinin investorlar üçün yarat-
dığı üstünlüklərin müəyyən edilməsi istiqamətində nəticələr əldə et-
mişdir.

Açar sözlər: sosial investisiya, sosial investisiya ekosistemi,
sosial müəssisə, maliyyə bazarları

Abstract: Social investment is a tool to help organizations in-
crease their social impact. It helps many social sector organizations
do more by providing the capital that they need to deliver their servi -
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ces, grow or become more sustainable. Governments around the
world are increasingly recognizing the potential of social investment.
It is supporting economic growth, driving the innovation needed to
deliver public services in the 21st century and, ultimately, tackling
some of the most difficult social challenges that we face. In the ar-
ticle was determined the concept of social investment and social en-
terprise, characteristics. Social investment ecosystem and the
interaction among parties of  the system also was investigated in the
article. Furthermore, study figures out results regarding benefits of
assessment of financial markets for investors.

Key words: social investment, social investment ecosystem,
social enterprise, financial markets 

Резюме: Социальная инвестиция является инструментом,
который способствует увеличению социального влияния на ор-
ганизации. Социальная инвестиция обеспечивает социальные
организации необходимым капиталом, предоставляет им
услуги, а также поддерживает их в вопросе развития и устой-
чивости. Многие страны в широком смысле признают потен-
циал социальных инвестиций. Социальная инвестиция
под дер живает экономическое развитие, а также необходимые
инновации в области общественных услуг в 21 веке. В статье
исследованы понятия социальной инвестиции и социальной ор-
ганизации, а также определены их свойства. В исследовании
проанализирована экосистема социальной инвестиции, а также
стороны и взаимосвязи, которые сочетает в себе эта система.
Кроме того, в ходе исследования были выявлены преимущества
для инвесторов, которые достигаются при оценке финансовых
рынков.

Ключевые слова: социальная инвестиция, экосистема
социальных инвестиций, социальная организация, финансовые
рынки. 
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GİRİŞ
Bir çox Avropa ölkələrində sosial maliyyə bazarları innovasiya

və eksperimentlər nəticəsində dinamik şəkildə inkişaf edir. Dünyada
dəyişən pozitiv tendensiyalar və neft sektorundakı qiymət dəyiş -
mələri ölkələrarası ictimai marağa səbəb olmuşdur. Daha dəqiq
desək,  bu gün dünya ölkələrinin vətəndaş cəmiyyətinin birbaşa
marağı nəticəsində görülən işlər yalnız iqtisadi xarakterizə edilmir,
həmçinin insanların həyat keyfiyyətinin eləcə də ümumi maraqlara
əsaslana xidmətlərə daxildir. Burada sosial sahibkarlıq sosial missiya
həvəsini biznes şəklində xarakterizə edir.  Yəni, dövlətin marağında
olan bir neçə sosial sektor institutları öz işlərində effektsiz olurlar.
Bu tip sosial sektor institutların  menecment və marketinq strate-
giyalarında boşluqlar görülməkdədir.  Bu xususiyyət özünü ən çox
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə göstərir.

Ümumiyyətlə dünyada sahibkarlıq termini  ilk dəfə XVII əsrdə
Fransa dövlətində işlədilmiş və orada bir subyekt kimi görülmüşdür.
Hərfi tərcümədə isə fransız dilindən bu “əsas layihə və fəaliyyətə
girmək, başlamaq,” mənasını verir. Spesifik olaraq, bu yeni və daha
əlverişli yollar taparaq iqtisadi inkişafı stimulyasiya edən iş
adamlarına aid edilirdi ki, bu mənada da termin ilk dəfə Fransız iqti-
sadçısı Jan Baptist Sey tərəfindən işlədilmişdir. XIX əsrdə  Jan Bap-
tist Sey demişdir: “Sahibkar iqtisadi resursları az məhsuldar sahədən
çıxararaq, çox məhsuldar sahəyə gətirir”. Sahibkarlar dəyər yaradır-
lar. XX əsrdə isə Cozef Şumpeter bu terminin açıqlamasına yenilik
gətirdi: “O, sahibkarları kapitalizmin “kreativ-destruktiv” prosesinin
aparıcıları kimi təsvir etdi” . Bu sözlərlə sahibkarların funksiyası is-
tehsal modelini islah etmək və ya onu devirməkdir. Şumpeterin
sahibkarları yeni bazarlara xidmət etməklə və ya yeni işlər görmək
üçün yeni imkanlar tapmaqla iqtisadiyyatda “dəyişiklik agentləridir”
və iqtisadiyyatı irəli aparırlar. Beləliklə, Sey və Şumpeterin ənənəsi
sahibkarı iqtisadi inkişafın katalizatoru və innavatorları kimi təsvir
edir və bu gün həmin konsepsiyanın mənasının əsasını təşkil edir.
Bu nəzəriyyələrdən istifadə edərək çox asanlıqla sosial sahibkarlığı
da izah etmək mümkündür. Belə ki, sosial sahibkarlıq sosial mis-
siyası ilə ictimai yeniliklər və mənfəət gətirən iqtisadi sektordur [9].
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Üçüncü maliyyə sektorlarının tərkib hissələri və klassik, təməl
ictimai və maliyyə mənbələri sosial müəssisələrin ehtiyaclarını
ödəmək üçün axtarılan maliyyə məhsullarının yaradılması üçün
qəbul edilmişdir. Sosial sahibkarlığın təməlində kəslərin ya da
maraqlı tərəflərin sərvətini artırmaqdan daha çox ictimai dəyər yarat-
maqhəqiqəti dayanır. Bir fəaliyyətin sosial olaraq qəbul edilə bilməsi
üçün davamlı inkişaf ehtiyacını qarşılaması lazımdır. Sosial
Fəaliyyət = Davamlı İnkişaf ehtiyacını qarşılayan fəaliyyətdir. Bir
müəssisədə mənfəət əldə etmə motivi, o müəssisənin ictimai dəyər
yaratmayacağı mənasını verməməkdədir. Ticari cəhdlər ilə də müəs-
sisə istehsal etdiyi məhsul və xidmətlər ilə ictimai fayda təmin edə
və ictimai təsir yarada bilər. Sosial sahibkarlar, ətraf mühit şərtləri
mənfi olduğunda belə, ictimai dəyişmə fürsətlərini görə bilən kəs-
lərdir. Çünki problemin var olduğu bir ekosistem içərisində, bir həll
təklifi, dolayısı ilə ictimai bir təsir yaratma məqsədi ilə qurulacaq
bir ictimai cəhd fikrinin də var olması deməkdir. Sosial sahibkarlar
bir tərəfdən ictimai missiyalarını həyata keçirməyə, digər tərəfdən
də varlıqlarını davam etdirməyə çalışırlar. Bu səbəblə, əldəki
mövcud mənbələrlə  məhdudiyyət yaratmadan yeni mənbələr yarat-
maq və beləliklə davamlı olma məqsədini güdməkdədir.

Sosial maliyyə və sosial invesitisiya aşağıdakı xüsusiyyətlərə
malikdir:

- ən azı nominal geri qaytarılması nəzərdə tutulur,
- sosial, mədəni, ekoloji məqsədlərə cavabdehlik daşıyır,
- dövlət muxtariyyətinə tabe deyildir, 
- hər bir investisiyanın mənfəət prinsipi kimi investorun mis-

siyasına malikdir,
- yaratmaq istədiyi sosial təsirin qymətləndirilməsi, ölçülməsi

və hesabatı haqqında şəffaflığa sahibdir, 
- investora artıma investisiya etmək, aktivlərini tanımaq,

idarəetməni gücləndirmək, gəlir yüksəltmək və qənaət etmək, qeyri-
maliyyə dəstəyi təmin etməklə maliyyə dəyəri və təşkilatı güc yarat-
maq üçün strukturlaşdırılmışdır,

- inkluziv xarakter daşıyır.
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Sosial maliyyə - investisiya ekosisteminə sosial maliyyə təmi-
natçıları, sosial müəssisələr, sosial investisiya fəaliyyəti ilə təsirlənən
və iştirak edən tərəfdaşlar daxildir. Biz sosial investisiya/maliyyə
bazarı terminindən istifadə edərkən tələb və təklifin görüşdüyü
bazara (investor, sosial müəssisə və vasitəçilər arasındakı
sövdələşmələr) fokuslaşacayıq.

Cədvəl 1
Sosial investisiya ekosistemi

Cədvəl sosial invesitisiya, maliyyə və dəstəyin necə bölünməsi
haqqında ümumi təsəvvür yaradır. Nəticə olaraq ekosistem iqtisadi,
mədəni və ekoloji məqsədlər üçün kapitallarını istifadə edən in-
vestorlardan ibarətdir. 

Ətraf mühitin, mövcud təcrübələrin, təşkilatların, dəstək və
ehtiyacların qiymətləndirilməsi sosial maliyyə bazar aləti və ya
təşəbbüsü prosesində ilk addım olmalıdır. Siz yeni bir resept və ya
məhsul təqdim etməmişdən əvvəl siz əvvəlcədən hakim zövq və
trendləri mövcud ingridiyentləri, çatışmayanları, insanların sizin tək-
lifinizdən əvvəl necə idarə etdiklərini və sizin təklifinizə niyə ehtiyac
duyduqlarını bilmək istəyirsiz. Bir çox Avropa ölkələrində sosial
müəssisə və sosial maliyyə bazarları və sizin bazar ilə əlaqə yarada
bilməyiniz üçün sizə kömək edəcək böyüyən, genişlənən araşdırma
da mövcuddur. Çox az hallarda geriyə dönüb qiymətləndirməni
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cızıqdan başlamaq lazım olur. Əlverişli başlanğıc Avropa Komis-
siyası tərəfindən çap olunmuş “Avropada sosial müəssisələrin
xəritəsi və onların ekosistemləri” nəşri ola bilər. Nəşrdə 28 Avropa
ölkəsində sosial müəssisələrin xüsusiyyətləri öz əksini tapmışdır.
Bazarın qiymətləndirilməsinin gətirdiyi əsas üstünlüklər:

- bazarda tənzimləmələr və mədəni təsirlər barədə məlumat
toplamaq,

- dil və cari vəziyyəti anlamaq,
- əsas iştirakçılar və tərəfaşları müəyyənləşdirmək və öyrən-

mək,
- keçmiş və mövcud proqramlar, modellər və onların nəticələri

haqqında öyrənmək,
- boşluğu müəyyənləşdirmək,
- potensial gələcək partnyorları tapmaq,
- təşəbbüsü həyata keçirmək üçün ehtiyac və sahə olub ol-

madığını qərarlaşırmaq.
Sosial müəssisələr xidmət göstərərk və ya məhsul ilə

əlaqələndirilərək müxtəlif fəaliyyət sahələrində işləyirlər. Avropa
miqyas xəritəsi araşadırmasına görə qruplaşma aşağıdakı sektorlar
üzrə ola bilər:

- qovulan və zərər çəkmişlərin sosial, iqtisadi inteqrasiyası (iş
inteqrasiyası və məşğulluq sığınacağı kimi), 

- ümumi maraqların sosial xidmətləri (əlil və yaşlılar üçün
uzun müddətli qayğı, təhsil və uşaqlar üçün qayğı, məşğulluq və
təlim xidmətləri, sosial mənzillər, səhiyyə və tibbi xidmətlər), 

- digər ictimai xidmətlər, ictimai nəqliyat və ictimai yerlərin
qorunub saxlanılması kimi,

- demokratiya, vətəndaş hüquqları və digital iştirakın gü-
cləndirilməsi,

- ətraf mühit fəaliyyətləri, tullantıların azaldılması, alternativ
enerji mənbələrinin təminatı,

- inkişaf etməkdə olan ölkələr ilə həmrəylik təcrübəsi ( ədalətli
ticarət təşviqatı kimi).

129



Anar Eminov

Cədvəl 2
Sosial müəssisə və maliyyə bazarlarının qiymətləndirilməsi

Cədvəl 3
Sosial müəssisələrin həyat dövrü

Sosial müəssisələr missiyalarını saxlamaq üçün səmərəli biz-
nesə çevrilməlidirlər. Belə ki, digər üçüncü sektor təşkilatlarından
daha çox onlara açıq kommersiya və investisiya fikirli maliyyə -
ləşdirmə variantları var. Fəaliyyət sahəsi, ödəmə və idarəetmə for-
masının mərhələsindən asılı olaraq onlar maliyyələşdirənin müxtəlif
forma və miqdarda istifadə edirlər.
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İnvestisiya strategiyasının qurulması
İlkin mərhələ investisiya fokusunu tapmaqdır, xüsusilə hansı

coğrafi, sosial, ekoloji sahəyə investisiya yatırmaq əhəmiyyətli
olduğunu müəyyən etməkdir. Coğrafi fokus ən çox diqqət edilən
məsələdir, çünki bir çox investorlar öz lokal ölkələrində aktivdirlər,
hardaki onlar dil, mədəniyyət, iqtisadi, siyasi trendlər ilə tanışdırlar.
Bazarın qiymətləndirilməsi coğrafi və sektor olaraq “ağ ləkə”- ni
müəyyənləşdirir və iştirakçıalrın çatışmamazlığı o yerə addım at-
mağa təşviq edə bilir. Vizyon və mandatdan və ya maliyyə mən-
bəyindən asılı olaraq fokuslaşma dəyişə - genişlənə vəyaxud
limitlənə bilər, məsələn, əgər investor yerli hökumətdirsə, ölkənin
hər hansı spesifik regionu mərkəz ola bilər. Buna ən yaxşı nümunə,
London şəhər korporasiyası tərəfindən 2014-cü ildə yaradılmış
“Stepping Stones Fund” müəssisədirki, Korporasiya mandatına və
onun “The City Bridge Trust ” xeyriyyə qoluna görə böyük London
ərazisindəki təşkilatlara investisiya yatırır. Coğrafi fokuslaşmanı dar
çərçivəyə salmaq, investisiya yatırılacaq potensial mərkəzləri lim-
itləşdirə bilər. Bu sosial və eləcədə ticari investorların fərdi ölkələr
üzərində cəmləşməkdənsə mərkəzi Avropaya bir region kimi yanaş-
malarına əsas səbəblərdəndir. Sosial maliyyə bazarlarının qiymət -
ləndirilməsi bəzi sosial sektorlara nisbətən, təhsil, səhiyyə kimi
sahələrdə daha çox ehtiyac,tələb, gəlirin olduğunu müəyyənləşdirir.
Sektor seçimi investorun şəxsi keyfiyyətləri ilə də dəyişə bilər. Əgər
inkişaf etməiş bazarda bir neçə təşkilatlar ilə istənilən sektorda
fəaliyyət göstərmək planlaşdırılıbsa, portfolio devrsifikasiyası
məqsəd götürülübsə, xüsusi sektor üzərində fokuslanmağa ehtiyac
yoxdur.

NƏTCƏ VƏ TƏKLİFLƏR
Kapitalizm qalıqlarını yüngülləşdirmək, əhalinin sosial

vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədiylə qurulan sahibkarlıq müəs-
sisələridir. Bu tip sahibkarlıq subyektləri özü üçün bir qazanc mən-
bəyində əlavə başqalarına köməkçi olmağı hədəfləyən quruluşdur.
digər bir ifadəylə öz xərclərini qarşılamağa çatacaq ölçüdə gəlir
yaradar.

Bu tip müəssisələrin aşağıdakı xüsusiyyətləri var:
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a)Təhsil, səhiyyə, yoxsulluq kimi sahələrdə az qazanc məqsədi
güdür,

b)Maliyyə və iqtisadi olaraq davamlı olması mühümdür,
c)Ətraf mühitə həssas olan bir sahibkarlıq modelidir,
d)İnvestisiya xərclərinə dövlət dəstəkli az miqdarlı kreditlər

cəlb edilir və ya subsidiya ayrılır.
Dünyanın rəsmi statistikalarının yekunu kimi sosyal sahibkar-

lıq, ictimai medianın ortaya qoyduğu üstünlükləri, proses və
texnologiyaları təşkilat və təşkilatların iş həyatında istifadəni təmin
edir. Xüsusi ilə sosial sahədə  ictimai çevrilmələri, son dünya stati-
tikasında necə  necə əks olunur?  Massachusetts Texnalogiya Uni-
versiteti - və Deloitte əməkdaşlıqla ictimai müəssisələr üzərində
edilən bir qlobal araşdırmada, “Social Business Statistics və Social
Business” ilə şirkətlərin işlərini necə dönüştürdükleri mövzusunda
ətraflı məlumatlar təqdim edir. Sosial müəssisələr üzərində edilən
bu ilki MTU Sloan Management Review və Deloitte qlobal araşdır-
ması, şirkətlərin sektorlarında Sosial İş yəni sosial sahibkarlıq  ilə
dəyər yaratdıqlarını açıqca ortaya qoyur. 

Araşdırmaya görə sosial sahibkarlıq kökləri olduqca dərinlərə
söykənir. Sosial sahibkarlıq, həm bu gün, həm də gələcəkdə
əhəmiyyətli bir mövqedə var. 2014-cü ilin rəsmi statistik göstəri-
cilərinə görə 52% idisə, 2015-ci ildə bu göstərici yüksələrək  74%
sıçramasından sonra sosial sahibkarlığın böyük bir əhəmiyyət təşkil
etdiyi açıqca görülür. 

Sosial sahibkarlıq ilə fəaliyyət göstərmə səbələrini aşağıdakı
kimi sıralamaq olar:

a)Sosial sahibkarlıq sahərində çalışanlar imtiyazı daşıyan ic-
timai işlərə daha isti baxır

Sosial sahibkarlıq, yalnız bir B2C (Business to Consumer -
müəssisənin istehlakçıya) modeli fenomeni deyil. Deloitte araşdır-
malarına görə B2C və BCB üçün sosial sahibkarlıq fəailiyyəti
olduqca əhəmiyyətlidir. B2B şirkətlərin 60%-a yaxını ictimai cəhd -
lərinin iş nəticələrini müsbət təsir etdiyi mövzusunda həm fikirdir. 

b)Sosial sahibkarlıq məlumatların “ istifadə” və “qərar alma”
prosesində köməkçi olur
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Yəni bu model ən çox marketinqə dayalı idarəetmə prinsipinə
əsaslanmalıdır. İnsanların sosial ehtiyacları dəqiq araşdırmalıdır.
Dünya araşdırma şirkətlərinin sosial istək təhlil nəticələrinə görə
səhiyyə xidmətlərinə ehtiyac olan respondent faizi 79%, ev ehtiyacı
olanlar isə 75% dir. 

c)Sososial sahibkarlıq az mənffətli bir sahibkarlıq modelidir-
qiymətlər ucuzdur.

Sahibkarlıq  modelinin bu tipində dövlət dəstəyi ilə yeni sosial
müəssisələr özəl biznes sahibkarlarının birgə fəaliyyəti nəticəsində
yaradılıq. Daha sonra sosial işlətmələr müəyyən dövr sonra dövlətə
qaytarıla bilir. Bu sahibkarın öz istəyi ilə əlaqəlidir. 
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Project proposal and principles for defining a problem

Предложение проекта и принципы определения проблемы

Xülasə: Məqalədə layihə təklifinin formalaşması, problemin
müəyyənləşdirilməsi,  eyni zamanda müasir dövrdə layihə təklifinin
aktuallığı məsələləri təhlil edilir, təşkilatlar üçün əhəmiyyəti xüsusi
vurğulanır. Bundan əlavə layihə təklifi, problemin  düzgün təyin
edilməsi prinsipləri və üstünlükləri şərh edilmişdir. Məqalədə təşki -
latların  dayanıqlı inkişafına dəstək məqsədi ilə layihə təkilfinin
hazırlanmasında problemin  müəyyən edilməsi üzrə praktiki
tövsiyyələr təklif olunmuşdur. 

Açar sözlər: layihə təkilfi, layihə məqsədləri və vəzifələri, lay-
ihə menecmenti

Absrtact: The formation of a project proposal and the princi-
ples of defining the problem, as well as the relevance of the project
proposal to present-day is analyzed, the importance of it for organ-
izations is emphasized in the article. In addition, the project proposal,
principles for determining the  problem correctly is described. The
article suggests practical recommendations for the  preparation of
the project proposal to support sustainable development for the or-
ganization.

Key words: project proposal, project aims and objectives,
project management

Pезюме: В статье анализируется формирование предло-
жение проекта  и принципы определения проблемы в наше
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время, а также актуальность проектного предложения, подчёр-
киваетcя важность для организаций. Кроме того, изложены про-
ектные предложения, oпределено выявлены принципы верного
определения проблемы и их преимущества. В статье предло-
жены практические рекомендации по реализации проектного
предложения с целью поддержания устойчивого развития орга-
низации.

Ключевые слова: Предложение проекта, цели и задачи
проекта, управление проектами.

Giriş
Tədqiqat və müşahidələrə görə müasir dövrdə layihə təklifinin

hazırlanmasına və eyni zamanda onun idarə olunmasına tələbat
gündən-günə güclənir. Hal-hazırda fəaliyyət göstərən təşkilatların
əksəriyyəti layihə əsaslı təşkilatlardır. Müasir biznes layihələrin
üzərində qurulmuşdur, təsadüfi deyil ki, Forbes jurnalında  ilk 100-
də olan şirkətlərin 90% çoxunda layihə idarəedilməsi sistemi tətbiq
edilir(6). Bu baxımdan müasir menecerlərin layihələrin idarəedil -
məsi prosesinin öyrənmələri  yanaşı layihə təklifinin hazırlanması,
ideyanın, problemin layihə halına salınması məsələlərini öyrənib tət-
biq etməsi öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Müasir dövrdə
hər bir dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı layihə
təkifinin hazırlanması və idarə edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Layihə təklifinin hazırlanması və  idarə edilməsi sahəsində əldə
edilən peşəkar biliklərin toplanması, emalı və institutlaşdırılması
müvafiq tələbləri müəyyənləşdirir(5,s.34).Layihələrin peşəkarlıqla
hazırlanması və  idarə edilməsi,eyni zamanda uğurla başa çatması
layihə menecerlərinin nəzəri və praktiki bilik, təcrübəsindən ol-
masından çox asılıdır. Bəzən layihə təkilfinin hazırlanması zamanı
problemlərin düzgün təyin edilib əsaslandırılmaması layihənin uğur-
suzluqla nəticələnməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan layihə təklifi
və  problemlərinin düzgün  müəyyənləşdirilməsi  indiki dövrdə
zəruri olmaqla yanaşı mühüm elmi-praktiki əhəmiyyət kəsb edir.
Ölkəmizdə də layihə menecmenti, layihələrin dayanıqlı inkişafı
məsələlərinin öyrənilməsində problemin təsviri hissəsinin öyrənil -
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məsinə böyük ehtiyac var. Bu gün Azərbaycanda  davamlı inkişaf
hədəfinə nail olmaq üçün layihələrin hazırlanması və idarəedilməsi
xarakterinə uyğun olaraq mövcud problemlərin  elmi cəhətdən
araşdırılması və təhlil olunması, onların layihə halına salınması vacib
məsələlərdən biridir.

Layihə və layihə təklifi. Qeyd edək ki, istənilən yeniliyin,dəyi -
şikliyin icra olunması üçün onun layihə təklifi forması hazırlanır və
layihə menecmentində layihə təklifinin hazırlanması prosesi mühüm
yer tutur. Layihə- problemin həlli üçün müəyyən zaman, məkan və
resurslar çərçivəsində fəaliyyətlərdən və onların icrasına nəzarət
mexanizmlərindən  ibarətdir. Layihə başlanğıcı və sonu, xərcləri,
cədvəli və keyfiyyəti parametrləri ilə müəyyən məqsədlərə çatmaq
üçün insanlar tərəfindən həyata keçrilən unikal fəaliyyətdir(1,s.9-
10). Project –projacere (yunan dili)- projectum(latın dili) - pro -
əvvəlcədən,erkən olaraq, jacere – jectum- irəliyə təkan. Mənasından
göründüyü kimi, layihə qarşıya qoyulmuş (irəli atılmış) məqsədə
çatmaq üçün planlaşdırılmış fəaliyyətlərin icrası prosesidir. Layihə
təklifi isə mövcud problemin həllinə və ya mövcud  ideyanın real-
laşdırılmasına yönəlmiş məqsədlər,vəzifələr, fəaliyyətlər və
nəticələrdən ibarət konsepsiyadır(3,s.11). Layihə təklifində prob-
lemin dərindən araşdırıldığı və onun həlli yollarını çox aydın şəkildə
öz əksini tapmaldır. Eyni zamanda layihə təklifində layihənin
əsaslandırılması, məqsədlər və vəzifələr, fəaliyyətlərin qrafiki, layi -
hənin dayanıqlığı, monitorinq və qiymətləndirmə kimi məsələlərin
ətraflı izahatı göstərilməlidir.

Problemin müəyyənləşdirilməsi. Layihə təklifinin struktu-
runda mühüm yer tutuan və onu xarakterizə edən əsas xüsusiyyət -
lərdən birincisi problemin düzgün təyin olunması və müvafiq olaraq
onun məqsədlər sisteminin müəyyən edilməsidir. Əksər hallardan
layihə təklifi hazırlayan şəxslər həll etməyə çalışdıqları problemi
hələ tam dərk etməmiş həlli yollarını tapmağa çalışır (7). Nəticədə
hədəfdən yayınır və maraqlı tərəflərin gözləntilərini doğrultmurlar.
Ona görə də layihə təklifinin hazırlanması prosesində problemin
düzgün təyin edilməsi mühüm amil sayılır. Problemin müəyyən
edilməsi hissəsində layihə çərçivəsində həll olunacaq problemlərin
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sübutlar, statistik rəqəmlər, faktlar və s. kriteriyalar üzrə öz təsdiqini
tapmalıdır. Bəzən burada təsvir olunan problem onu hazırlayanlara
aydın  olsa da, digər maraqlı tərəflərə  bir çox şeylər qaranlıq qala
bilər. Ona görə də problemin təsviri bölməsinə digər maraqlı
tərəflərin maarifləndirmə və inandırma fürsəti kimi baxmaq lazımdır.
Problemin təyin edilməsi layihə təkilfini hazırlayanların  missiyasına
və təcrübənsinə əsaslanaraq, faydalananlar qrupunun bu və ya digər
problemini təsvir etməlidir. Bəzən elə olur ki,  təşkilatlar öz mis-
siyalarına uyğun olmayan problemlərin təsvirini verir və onun
həllinə iddia edirlər. Bu halda artıq layihənin uğur qazanması şübhə
altına düşmüş olur(8).Layihə çərçivəsində həll ediləcək problem
layi hə təklifi hazırlayanların missiyasına tam uyğun olmalı və onu
tamamlamalıdır. Bu hissə həm də layihə təkilfinin əsaslandırıl-
masıdır. Bu zaman aşağıda qeyd olunan məqamlara diqqət etmək
tövsiyyə olunur: 

a) problem 
- layihənin  həll  edəcəyi problemi izah etmək;   
- layihənin “məna”sı;  
- nə üçün   təqdim olunan problem hədəf  qrup üçün də prob-

lemdir və onlar tərəfindən də qəbul edilir;   
- problem hədəf  qrupa  necə təsir  edir? 
b)əsas   ehtiyaclar
- problemlə  birbaşa əlaqədar olan çətinliklər/ehtiyaclar (prob-

lemin təsiri və nəticəsi); 
-ehtiyaclar  kim tərəfində prioritetləşdirilib/kim müəyyən-

ləşdirib; 
-hansı meyarlar/göstərişlər/tələblər əsasında müəyyənləşdirilib; 
c)problemin həlli yolları 
-strategiya və  yanaşma; 
- hədəf qrupa   necə təsir göstərəcək;  
-əgər hədəf qrupun fikirləri layihə təkilfi ilə eyni deyilsə, ciddi

fərqlər varsa və yaxud tamamilə fərqlənirsə, layihənin yanaşma və
strategiyası onlara necə təqdim olunacaq? 

d) İcraçı təşkilat 
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- problemlə bağlı təşkilatın və tərəfdaşların bacarığı və
təcrübəsi (oxşar və yaxud eyni problemlə bağlı əvvəlki layihələr); 

- hədəf məkan və insanlarla əlaqələr, münasibət, davranış, və
s. təşkilatda və tərəfdaşlarda problemə uyğun mütəxəssislər və digər
imkanlar. 

Problemin təyin olunmasında sonra onun təhlil olunması da
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu da layihə təklifi hazırlayanlardan
xüsusi bilik,bacarıq və vərdiş tələb edir. Problemin  təhlili zamanı
mövcud vəziyyətin mənfi xüsusiyyətləri (strukturları, formaları)
arasında (səbəb-nəticə) əlaqələri yaranır. Təhlilin məqsədi maneələr
prioritetinin nə dərəcədə yüksək olduğunu müəyyən etməkdir.
Ekspertlər, qeyri-formal qruplar, habelə müəssisələr və maraq
göstərən təşkilatlar bu təhlil üçün şərait yaradır. Elmi mənbələrdə
təhlil diaqram və ya “problem ağacı” şəklində təqdim edilir. (Şəkil
1). Burada üzə çıxarılmış bütün problemlər arasında münasibətlər
və iyerarxiya əks etdirilir. Qarşıda duran hər bir problem ona səbəb
olan digər əvvəlki problemdən (problemlərdən) əvvəl gəlir, onlar isə
bu problem vasitəsilə davam etdirilir(9,s.14-17).

Problemin təhlili  zamanı aşağədakı məqamlara diqqət yetir-
mək tövsiyyə olunur:

• “Mənfi kökləri”tapmaq; 
• Hansı problem həll edilə bilər? 
• Problemin xüsusiyyətləri? 
• Bir problemə fokuslanmaq! 
• Fokuslanmış problemə səbəb və təsirləri araşdırmaq.
• Problemin səbəbləri davamlı  şəkildə problem həll etmək

üçün layihə çərçivəsində fəaliyyətlər zamanıilə "həll" edilsin. 
Problemin təhlili zamanı ən əsas məsələ layihənin planlaşdırıl-

masıdır. Bu, mümkün olan müdaxilənin planına təsir göstərir. Prob-
lemin təhlil qaydasına (metoduna) aşağıdakılar daxildir:

Təhlilin struktur və vəzifələrinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi;
Problemin təhlili;
Problemlər arasında səbəb-nəticə əlaqəsinin yaradılması;
Səbəb-nəticə əlaqələrinin diaqram vasitəsilə təsvir edilməsi.
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Problemin təsvir hissəsinin müəyyənləşdirilməsinə dair bir
neçə ümumi  tövsiyyələr:

-Təklifdə təşkilatın problemləri yox, faydalananların prob-
lemləri vurğulanmalıdır; 

-Problemin əhatə dairəsini dəqiq müəyyən edilməldir. Prob-
lem çoxşaxəli ola bilər. Amma onun həlli yolları mövcud resurslar
çərçivəsində müəyyən edilməlidir; 

-Problemin mövcudluğu səbəbləri gümanlara yox, faktlara
əsaslanmalıdır;

-Ehtiyaclarla bağlı verilən hər bir məqam əsaslı faktlarla (sta-
tistik məlumatlar, ekspert rəyləri və s.) sübut olunmalıdır; 

-Təsvir edilən  problemlə bağlı nümunələrin göstərilməsi.  
Bu tövsiyyələrə əməl edərək təsvir olunan problemin tələblərə

cavab verib-vermədiyini yoxlamaq üçün  aşağıdakı suallar verilə
bilər:

-Təsvir edilən problem təşkilatın missiyasına uyğundurmu?
-Təsvir edilən problem faydalananların ehtiyaclarını əks et-

dirirmi?
-Problem maraqlı tərəfləri maraqlandıracaq səviyyədə təsvir

edilibmi?
-Təsvir edilən problemin həcmi təşkilatın texniki və əqli

resursları ilə uzlaşırmı?
-Faktlar, statistik məlumatlar, mötəbər mənbələrə müraciətlər

varmı?
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-Jarqonlardan, elmi terminlərdən istifadə edilibmi?
-İnandırıcıdırmı?
-Tələb olunan formata uyğundurmu?

Nəticə
Layihə təkilfinin hazırlanmasında problemin dəqiq təyin ol-

unması təhlil edərkən aydın olur ki,  hər bir layihənin uğuru, gö-
zlətinlərin özünü doğrultması problemin səbəb-nəticə əlaqələrinin
düzgün müəyyənləşdirilməsindən asılıdır. Araşdırmalar zamanı
məlum olur ki, müasir dövrümüzdə layihə təklifinin hazırlanmasında
problemin düzgün təyin olunması və araşdırılması layihə menec-
mentində qarşıda duran əsas vəzifələrdən biridir. Eyni zamanda
məlum olur ki, hər bir layihənin dayanıqlı olması üçün  yerinə yetiril -
məsi vacib olan şərtlərdən daha vacibi problemin təsviri hissəsidir. 
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innovasiya sisteminin mükəmməlliyinə görə məhz Yaponya
seçilmişdir. Məqalədə həmçinin Yaponyanın USƏ tarixinə nəzər
salınmış, USƏ formaları nəzərdən keçirilmişdir.

Açar sözlər: Universitet-Sənayə əməkdaşlığı (USƏ), inno-
vasiya, Yaponya, tədqiqat və inkişaf.

Abstract: It is impossible to imagine any company that inno-
vates  alone in this age. Every company aiming to prevail over its
competitors is constantly monitoring its strategic plan, is aware of
recent innovations and prefer innovativ development. Are the com-
panies  who aim to become a global company able to achieve all
these alone? In order to answer the question we will review Japanese
experience. We have intentionally chosen Japan as a successful ex-
ample of University-Industry Cooperation for its unique national in-

142

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları

Tourism and hospitality studies



Universitet-Sənaye əməkdaşlığında Yaponya təcrübəsi

novation system. The article also look at the history of UIC in Japan
and the the forms UIC were reviewed.

Key words: University-Industry Cooperation, innovation,
Japan, research and development (R&D)

Резюме: В настоящее время, невозможно представить
себе, что любая из одной компании в одиночестве применила
инновации. Любая компания, желающая опередить соперников,
постоянно контролирует свой стратегический план  и постоянно
в курсе последних новшеств и даёт преимущество развитию ин-
новаций. Могут ли компании, стремящиеся в одиночку стать
глобальной компанией? Чтобы всесторонне ответить на этот во-
прос, в статье рассматривается опыт Японии. В статье «Универ-
ситет-промышленное сотрудничества» (УПС) Япония является
наиболее успешным примером в местной инновационной си-
стеме. В статье также обратили внимание на историю УПС Япо-
нии, рассмотрены формы УПС.

Ключевые слова: Университетско-промышленное со-
трудничество, инновация, Япония, научные исследования и раз-
витие

Müasir yüksək və surətli inkişaf dövründə şirkətlərin təkbaşına
rəqabət apardığını təsəvvür etmək çox çətindir. Rəqiblərini üstələ -
mək istəyən hər bir şirkət daim öz strateji planını nəzarətdə saxlayır,
ən son yeniliklərdən xəbərdar olur və innovasiya yönümlü inkişafa
üstünlük verir. Bəs qlobal şirkətə çevrilməyi hədəf seçən şirkətlər
bunu tək başına bacararmı? Bu suala məqaləmizdə ətraflı cavab ver-
mək üçün Yaponya təcrübəsinə nəzər salacayıq. Məqaləmizdə Uni-
versitet-Sənayə əməkdaşlığında (USƏ) ən uğurlu nümunə kimi yerli
innovasiya sisteminin mükəmməlliyinə görə Yaponya seçilmişdir.
Bu illərdə USƏ Yaponyanın inkişaf üçün seçdiyi əsas istiqamət ol-
masına baxmayaraq bu əməkdaşlığın daha uzun tarixi vardır. 

Müharibədən öncəki dövrdə Yaponyada əsas məqsəd xarici
dövlətlərdən qabaqcıl elmi bilikləri tətbiq etmək olduğu zaman uni-
versitet-sənaye əməkdaşlıqları və universitetlərdən texnoloji transfer

143



Aytən Şadlinskaya

normal hal olaraq qəbul edilirdi. Bu dövrdə universitet müəllimləri
yeni bizneslərin başlanmasına təkan verən qüvvələr kimi for-
malaşırdı və həmçinin bir çox texnoloji transferlər patentləşərək
müəllimlərin adı ilə bazara daxil olurdu. Hal-hazırda bildiyimiz
Toshiba məhz Kogakuryo universitetinin müəllimi Ichisuke Fu-
jiokanın adı ilə bağlıdır. Müharibədən sonrakı dövrdə isə universitet-
sənaye əlaqələri yeni müstəvidə inkişaf etməyə başladı. Belə ki, bu
əlaqələr sarsılaraq zəifləməyə başladı. Buna səbəb isə sənayenin,
elmin və ümumilikdə Yaponyanın hərbiləşmək istiqamətində
apardığı siyasət idi. Universitet-sənaye əlaqələri bəzən hətta
tələbələrin etirazı ilə müşaiyət olunurdu. Bütün bu müqavimətlərə
və universitet-sənaye əməkdaşlığının zəifləməsinə baxmayaraq hətta
bu dövrdə belə sənaye-universitet əməkdaşlıq sisteminə dövlət
tərəfindən yenidən baxıldı və 1961-ci ildə Dağ-qazma və İstehsal
Texnologiyası üzrə Tədqiqat və İnkişaf Əməkdaşlığı Aktı qəbul
edildi. Bu aktla universitet-sənaye əməkdaşlığı dövlət tərəfindən
dəstəklənərək hər üç tərəf üçün yeni qapılar açdı.

Məlumdur ki, 21-ci əsrdə iqtisadi inkişafın və rəqabətə davam-
lılığın əsas amili innovasiyadır. Bu əsrdə elmi texnoloji nailiyyət -
lərinə görə seçilən Yaponyanın inkişafına nəzər yetirdikdə görürük
ki, əsasən 1990-cı illərdən Yaponyanın elmində və texnologiyasında
nəzərə çarpan böyük islahatlar həyata keçirilmişdir. Bu islahatalara
bir sıra amillər təsir etmişdir. Birincisi elmə və texnologiyaya qoyu-
lan böyük sərmayələrin Yaponyanın davamlı iqtisadi inkişafı üçün
çox əhəmiyyətli olacağının dövlət və digər əlaqəli müəssisələr
tərəfindən dəstəklənməsi idi.  İkincisi isə dövlət universitetlərində
və milli tədqiqat institutlarında tədqiqat infrastrukturuna qoyulan
yetərsiz sərmayənin neqativ nəticələrini qəbul edilməsi idi.. Suretli
və davamlı iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün tədqiqat infrastruktu-
runa böyük sərmayə qoyuluşunin əhəmiyyətini Yaponya artıq  90-
cı illərin əvvəllərində daha çox anladı və bu istiqamətdə əsaslı
islahatlara başadı. Bu islahatlara misal olaraq  1998-ci ildə qəbul
edilmiş Universitetlərdən Özəl Sənayeyə Texnoloji Transferin (TLO
aktı) təşviqinə dair aktı və bir sıra universitet-sənaye əlaqələrinin
təşviqi üçün aparılan siyasi tədbirləri (Məsələn, Yapon “Bayh-Dole
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Bu layihələr şirkətlərə gəlir gətirdiyi kimi universitetlərə,
tədqiqatçılara da gəlir gətirir və Tədqiqat və İnkişaf üçün ayrılan
fondu artırırdı. Hal-hazırda bu fondların sayəsində universitet-sənaye
əməkdaşlıqları daha da möhkəmlənir və iqtisadi əhəmiyyətli inno-
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act” (1999)) misal çəkmək olar. 2004-cü ildə dövlət universitetlərinin
inkorporasiyalaşmasından sonra birgə tədqiqat layihələrinin sayı
demək olar ki, iki dəfə artaraq 9225-dən (2003) 17638-ə (2009).
Bundan əlavə Yaponya universitetləri öz sənaye-universitet əmək-
daşlıq sistemlərini qurdular və hal-hazırda 200-dən çox universitetdə
sənaye-universitet əməkdaşlıq ofisləri var. Bu islahatlardan sonra 42
TLO universitetlərlə işləməyə başladı. 67 universitet isə sənaye-uni-
versitet əməkdaşlıq fəaliyyətlərinə görə MEXT (Təhsil, Mədəniyyət,
İdman, elm və Texnologiya Nazirliyi) proqramı tərəfindən dəstək-
lənmişdir. Aşağıdakı statistik məlumat bu islahatların tədqiqat və
inkişaf layihələrinin sayına təsirini açıq göstərir.

Təşkilatın növünə görə tədqiqat və inkişaf layihələri həayata
keçirən Təsisatlar və tədqiqatçıların sayı.
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vasiyalara zəmin yaradır. İqtisadi əhəmiyyətindən başqa Tədqiqat
və İnkişaf fəaliyyətləri sayəsində tədqiqatçılar öz apardıqları tədqi -
qatların əhəmiyyətini daha dərindən qavrayır və öz elmi maraqlarına
uyğun şəkildə sənaye üçün əhəmiyyətli yeni məhsulların və ya yeni
istehsal prosesinin yaradılması üçün tədqiqat planları hazırlayır.  

Şirkətlərlə universitetlərin əməkdaşlıq formaları üç yerə
ayrılır. Bunlar birgə tədqiqat, müqavilə üzrə tədqiqat və akademik
ianəyə əsaslanan əməkdaşlıqlardır. 

1)Birgə tədqiqat ümumi məqsədə nail olmaq üçün həm uni-
versitetin həm də şirkətin öz resurslarını istifadə etməsidir və bu
tərəflər arasında bağlanan müqaviləyə əsasən baş verir. 

2)Müqavilə əməkdaşlığı müqavilə əsasında universitet
tədqiqatçıları tərəfindən çirkət ilə birgə aparılır. Tədqiqatın xərcləri
şirkət tərəfindən qarşılanır.

3)Akademik ianə şirkət tərəfindən universitetin müəyyən
tədqiqatçısına edilir və universitet tədqiqatçısı bu ianə müqabilində
hər hansı bir öhdəlik daşımır. (Masayuki K. 2004)

Universitet-sənaye əməkdaşlığından bəhs etdikdə bir çox fak-
torları nəzərdən keçirmək lazımdır. Məhz Yaponyada bu faktorlara
bazar, təşkilatlar, ictimai müəssisələr, təşkilati siyasət,  qayda və qa-
nunlar, rəqabət strukturu və ictimai  iyerarxiyanı misal çəkmək olar.
Bundan əlavə bu faktorlara Yaponyanın mədəni xüsusiyyətini də
əlavə etmək olar. Belə ki, yaponların idarəetmə üsulu özünəməxsus-
dur və yapon kontekstində innovasiya proseslərinə təsir edən fak-
torları sadaladıqda bunu nəzərdən qaçırmaq olmaz. Oliver və
Vilkinson (1992) qeyd edir ki, yaponların Konfuçianizmə əsaslanan
“dözməliyəm”,  “komandaya sədaqət”,  kimi Qərbin iş prinsi-
plərindən fərqli mədəni dəyərləri qismən də olsa yaponların koman-
dada işləmək prinsipinə öz təsirini göstərmişdir.
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Разработка модели развития сельского туризма в АР и 
системы организации размещения и проживания туристов

в сельской местности

Azərbaycanda kənd turizminin inkişafı  modeli və kənd 
yerlərində turistlərin yerləşdirilməsi və  yaşayış vasitələri 

sisteminin təşkili

The model for the development of rural tourism in the 
Republic of Azerbaijan and the system for arranging the 

accommodation and stay of tourists in rural areas

Резюме: Статья посвящена вопросам  развития сельского
туризма, получившее широкое развитие  зарубежом, в свою оче-
редь очень актульна и для нашей республики. Ссылаясь на за-
рубежный опыт и модели развития сельского туризма, а также
учитывая национально-культурные традиции и особенности
республики, автор разработал национальную модель развития
сельского туризма в Азербайджане и систему организации раз-
мещения и проживания туристов в сельской местности.  

Ключевые слова: сельский туризм, национальный мо-
дель, страна, индустрия, местное население, размещение ту-
ристов, спрос

Xülasə: Məqalə, dünya təcrübəsində geniş yayılmış və hal-
hazırda aktuallığı ilə seçilən, kənd turizmin inkişafına həsr olunmuş-
dur. Müəllif, qeyd olunan sahənin inkişafında xarici təcrübə və
inkişaf modellərini nəzərə alaraq, eyni zamanda yerli milli mədəni
dəyərlərə və xüsusiyyətlərə əsaslanaraq Azərbaycanda kənd turiz -
minin inkişaf modelini və kənd yerlərində turistlərin yerləşdirilməsi
və  yaşayışının  təşkili sistemini işləyib hazırlamışdır 
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Разработка модели развития сельского туризма в АР и системы организа-
ции размещения и проживания туристов в сельской местности

Açar sözlər: kənd turizmi, milli model, ölkə, industriya, yerli
əhali, turistlərin yerləşdirilməsi, tələb

Abstract: The article dedicated to the rural tourism which
widespread in the world and characterized by the urgency now.  Ta -
king into account the international experience and development
models of rural tourism and relying on national cultural values and
features, the author worked out the national model for the develop-
ment of rural tourism in  Azerbaijan Republic and the system for ar-
ranging the accommodation and stay of tourists in rural areas

Keys words: rural tourism, national model, country, indusrty,
local population, accommodation of tourists, demand

Исходя из национальных особенностей и расположенно-
сти территориально ресурсного потенциала, каждая страна
стремится создать собственную национальную модель развития
сельского туризма. При этом во многих странах он рассматри-
вается как одно из ведущих направлений развития нацио -
нальной туротрасли, въездного и внутреннего туризма и
экo  номи ческому оживлению регионов. 

Но, формирование качественной и конкурентоспособной
индустрии сельского туризма, обеспечивающая широкие воз-
можности для удовлетворения потребностей как местных, так
и иностранных граждан в туристских услугах, зависит во-пер-
вых от обеспечения его эффективной организации по террито-
рии страны и во-вторых от разработки соответсвующей
стратегии по продвижения и пропопоганды регионального тур-
продукта. Соответсвенно, для обеспечения устойчивого разви-
тия сельского туризма в Азербайджане, важными условием
является заложение его концептуальных основ и формирование
характерной для страны определенной национальной модели
развития. Так, необходимо организовать комплексное развитие,
распределение и позиционирование территорий, установить со-
ответсвующие требования и стандарты к предоставленным
услугам, провести надлежащий территориальный маркетинг и
программу продвижения турпродукта. Но, самое главное при
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этом – заинтересовать участие местного населения и сельско-
хозяйственных предпринимателей в становлении сельского ту-
ризма как в регионах, так и по всей стране в целом. 

Следует отметить что, в ряде развитых западноевропей-
ских стран занятие сельским туризмом поощряется на
националь ном уровне и рассматривается как неотъемлемая сос -
тав ляющая программы комплексного социально-экономиче-
ского развития села. Применительно нашей республики,
популяризация сельского туризма – внутренняя задача, которую
необходимо решать на национальном уровне, ссылаясь на евро-
пейский опыт поощрения и организации этого вида деятельнос -
ти. Важным вопросом комплексного развития туризма в
сельской местности являетсяформирование модели бизнес -
планирования. Именно в рамках такого планирования должна
проводиться специализация зон туристического обслуживания,
включающих объекты экологического, этнографического, про-
мыслового, детско - юношеского, лечебно - оздоровительного,
экзотического, комбинированного, спортивного туризма и дру-
гих видов сельского туризма с проживанием в деревне.

Формирование системы управления также является важ-
нейшим аспектом политики планирования развития сельского
туризма на национальном уровне. Огромная роль в системе пла-
нирования управления должна отводиться местному уровню,
так как сосредоточених последних в регионах ускорит работу
по выявлению и разрешению срочных вопросов, связанных с
конкретными территориями, объектами, услугами или институ-
циональными элементами. При этом следует помнить, что раз-
витие и организация сельского туризма на местном уровне
должно осуществляться на совместно согласованной работе и
установлении конструктивного партнерства между органами
власти и бизнесом. Основная задача здесь должна сводится к
определению приоритетных направлений и их разделение во
времени, то есть разбиение на краткосрочные, среднесрочные
и долгосрочные, с учетом конечно же регионального и нацио-
нального особенностей развития экономики.
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В республике существует большой потенциал для разви-
тия сельского туризма. Но, недостаточно развития сельская ин-
фраструктура, отсутствие и/или неудовлетворительное
состояние сельских дорог и транспортного сообщения в селах
и деревнях расположенных в высокорных и предгорных терри-
ториях, слабая материальная база сельских жителей и несоот-
ветсвующие условия сельских домов, сопровождаемые с
низким уровень комфортности проживания и качества обслу-
живания, в свою очередь отсутствие достаточного опыта орга-
низации и управления сельских гостевых домов у лиц
предоставляющие услуги и разработки бизнес плана с целью
получения льготных кредитов жителям сельской местности, же-
лающих начать предпринимательскую деятельность в сфере
сельского туризма и многое другое, сильно тормозят развитие
сельского туризма в республике. Соответсвенно, следует отме-
тить что, вопросы организации сельского туризма в Азербай-
джане, требует совершенствования нынешней ситуации и
разработки новых подходов и моделей, практическое примене-
ние которых, оказало бы стимулирующее влияние на развитие
данной сферы и получению социально - экономичекой эффек-
тивности в конкретных условиях. 

Опираясь на все вышесказанное, с целью совершенство-
вания нынешней ситуации и обоснования организационно-
функциональной сущности, и выработки тактических
особенностей реализации сельского туризма по всей стране,
одним из стимулирующих и вполне разумным выглядит модель-
ный подход предложенный автором. Так подход автора подра-
зумевает разработку и практическую реализацию пилотных
проектов развития сельского туризма с формированием и при-
влечением сельской общины, в конкретно определенных селах
расположенных близко к основным автомобильным дорогам
районного значения. Близкое расположенность сел к автомо-
бильным дорогам районного значения, рассматривается в силу
наличия соответсвующей автомобильной дороги и доступности
прохождения к этим селам. В качестве примера, автор рассмат-
ривает следущие районы и направления таких сел как (табл 1.1):
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Таблица 1.1

Разработан автором
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Так, с привлечением специализированных специалистов,
в рамках инициативных проектов, подразумевается проведение
информационно-просветительских работ, консультативно-реко-
мендательных и тренинговых программ развития сельского ту-
ризма по организации сельских гостевых домов, приема и
обслуживания туристов, и разработки развлекательных меро-
приятий для организации досуга в сельской местности, а также
систему безопастности туристов. В свою очередь, предоставле-
ние помощи сельским жителям по разработке и составлению
бизнес-плана, так как современное предпринимательство тре-
бует умения определять перспективы развития своей деятель-
ности, обосновать целесо образность получения кредитов и
привлечения инвестиций. Одной из ведущих работ, которую не-
обходимо учесть в рамках проекта, должно быть предоставле-
ние системы экономической поддержки и финансирования по
специальным льготным программам кредитования сельских жи-
телей с целью создания соответсвующей материально – техни-
ческой базы, ссылаясь на предоставленные с их стороны бизнес
планы. Также, с привлечением сельской общины и местных му-
ниципалитетов, следует рассмотреть организацию работ по
созда нию и восстановлению соответствующей сельской инфра -
структуры, и в последующем оказание рекламно - информа-
ционной поддержки и маркетингового продвижения сельских
туристических услуг на внутреннем туристическом рынке, по-
средством организации рекламных роликов и включения их в
турпротукты нациаональных турагентств, как специализирован-
ные туристические маршруты в пределах регионов. 

По мнению автора, разработка и реализация подобного
рода пилотных проектов развития сельского туризма, в кон-
кретно определенных селах, может стать фактором, способ-
ствующим стабильному росту данной отрасли в Азербайджане.
Так как, данный подход, не только определит осовной механизм
и тактические особенности реализации поставленных задач, но
и послужит примером, где в последующем опираясь на функ-
циональную сущность и практический опыт задействования
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этих сел, можно будет расширить организационный механизм
реализации и эффективное развитие сельского туризма в рес-
публике. В свою очередь, разрешенными будут вопросы каса-
тельно, официальной регистрации и привлечению к уплате
налогов, частных домовладельцев, подсобных и фермеских хо-
зяйств, как предпринимательских субъектов, предоставляющие
услуги сельского туризма, что послужит основанием значитель-
ных поступлений в региональные бюджеты, формированию от-
раслевой статистики обеспечивающей информационную базу
управленческой поддержки развития отрасли, формированию
сельской инфраструктуры, разработке обоснованных рекомен-
даций рационального использования природных территорий,
мониторинга и прогнозирования развития отрасли, планирова-
ние развития сельского туризма на национальном, региональ-
ном и муниципальном уровнях и др. 

Разработка и практическая реализация подобного рода пи-
лотных проектов вполне могут быть организованы посредством
Министерства Культуры и Туризма АР, Ассоциацией Туризма
Азербайджана, недовно созданным Советом по Туризму, Обще-
ственным Объединением "Поддержка Развития Сельского Зеле -
ного Туризма", в том числе некоторыми неправитель ственными
организациями (НПО), функционирующие в республике.

Таким образом, подход автора, подразумевает комплекс
аналитических разработок с приданием определенной формы,
особенностей и приоритетов отрасли, что и является теорети-
ческая моделью развития отрасли.

В свою очередь, для разработки азербайджанской модели
развития сельского туризма необходимо рассмотреть систему
организации и размещения туристов в сельской местности, опи-
раясь на факторы, образующие спрос и предложение на данном
рынке. Вместе с тем, рассматривая спрос азербайджанцев на аг-
ротуристические услуги внутреннего рынка как относительный
показатель популярности агротуристического сектора в целом,
необходимо понимать, что контингент, ориентированный на
отдых в сельской местности за рубежом и в Азербайджане, сов-
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падают лишь отчасти. Поэтому платежеспособный спрос на
отдых в сельской местности в нашей стране необходимо изучать
специально. [63, с. 34]. Разумным выглядит рассмотрение мо-
тивов спроса на сельский туризм (отдых в сельской местности)
с двух позиций: 

-экономической;
-психофизиологической. 
К экономическим факторам можно отнести: недостаточ-

ность средств для отдыха в дорогих курортах и гостиницах;
умеренные цены и относительная дешевизна отдыха в сельской
местности; отсутсвие времени в связи напряженной работой де-
лает приемлемым сельский отых в воскресные дни.

А к психофизиологическим факторам можно отнести:
близость к естественной природе; возможность большое время
проводить на свежем воздухе; необходимость релаксации и сня-
тия усталости и стресса в спокойной сельской жизни; воз -
можность отдыха со всей семьей; возможность питаться
эколо гически чистыми и свежими продуктами; необходимость
оздоровления в климатических условиях; общение с сельскими
жителями; познание сельского образа жизни, обычаев, тради-
ций и культуры; ознакомление с локальными историко - куль-
турными достопримечательностями. 

Характерной особенностью и спецификой сельского ту-
ризма является то, что его организация базируется на туристи-
ческий потенциала и географицескую специфику сельских
территорий, а также на простоту, традиционный уклад и свое-
образие жизни местного населения того или иного региона. Со-
ответственно, при планировании этой деятельностьи субъектам
необходимо объективно ответить на следующие вопросы: 

-на какую группу туристов рассчитаны возможности тер-
ритории и вашего хозяйства?

-кого вы хотели бы видеть у себя в гостях, с кем чувство-
вали бы себя наиболее удобно?

-у какой группы туристов спрос на ваши услуги наиболь-
ший?
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Рассматривая структуру спроса на сельский туризм в
Азербайджане, следует отметить, что в качестве клиентов вы-
ступают городское население и иностранные туристы. Стати-
стические данные показывают, что 53,1% всего населения
страны считаются городскими. Однако, проанализировав в
целом городское население следует отметить многие из них
имеют родственников и близких проживающих в сельской мест-
ности. С другой стороны, некотороая часть обеспеченного го-
родского населения имеют дачи в регионах республики.
Соответсвенно, в лице потенциального клиента выступает сред-
ний класс городского населения:

-семьи с детьми;
-пожилые люди (пенсионеры);
-семьи не имеющие родственников и дач в сельской мест-

ности;
-компании молодых людей; 
-любители спорта и развлечений;
-люди, заинтересованные в проведении выходных в де-

ревне (охотники, флористы, фотографы, рыболовы, путеще-
ственники).

Здесь следует отметить, что развитие сельского туризма в
республике имеет сезонный характер, так как самым предпоч-
тительным временем отдыха является лето. Городское населе-
ние предпочитает выезжать в регионы страны в пределах 10-15
дней в летнее время или же на выходные на 1 - 4 дня. Это в пер-
вую очередь связано с тем, что большая часть объектов сель-
ского туризма предлогают свои услуги только в летний сезон,
поскольку практичеки большинство из них ни не приспособ-
лены (или приспособлены частично) для отдыха в зимнее
время. С другой стороны отсутсвие соответствующей социаль-
ной инфраструктуры во многих селах и сельских местностях,
особенно обостренная в зимнне время проблемы в дорожно -
транспорной и ситеме, (непроходимость дорог, неубранный
снег, гряз, лужи, ямы) служат причиной сезонности сельского
туризма в АР. 
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В структуре предложения необходимо в первую очередь
опираться на потребности групп клиентов в сельского туризма,
и разработать систему организации размещения и проживания
туристов (объекты размешения) в сельской местности. Здесь хо-
телось бы отметить что, по нашему мнению основная часть на-
циональных туристов не желают готовить еду либо делать
стирку во время отдыха в сельской местности, предпочитая го-
товые услуги. Сельский туризм сегодня представлен в следую-
щих видах:

- сдача в наем домов и комнат в сельской местности;
- размещение в коттеджах, расположенных в основном в

лесных массивах;
Соответсвенно, опираясь на клиетскую базу приведенной

выше можне предложить следующие направления системы ор-
ганизации размещения и проживания туристов в сельской мест-
ности. (табл 1.2)

Учитывая то, что сельские территории занимают более по-
ловины 55.1% площади Азербайджанской Республики, 46,9%
населения проживают в сельской местности, а также 36,4% тру-
доспособного населения задействованы в сфере сельского и
лесного хозяйства, и в рыболовстве, то разумно предположить,
что сельский туризм в нашей стране может стать неплохой
нишей для турдеятельности, привлекающей внимание как внут-
ренних, так и иностранных туристов. И хотя организация от-
дыха на селе так прибыльна, как на известных морских и
горнолыжных курортах, но может приносить стабильный и
вполне достойный доход. Помимо этого, учитывая, то что прак-
тически большинство районов АР распологают достаточным
потенциалом для развития сельского туризма, то организация
этой деятельнорсти послужит локомотивом развития и дивер-
сификации экономики регионов, принося дополнительную по-
ступления в бюджеты, с одной стороны, и инициируя социально
- экономический рост и развитие и сельских территорий и сель-
ской инфраструктуры с другой стороны. 
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Таблица 1.2
Система организации размещения и проживания в 

сельском туризме 

Источник: разработан автором
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Таким образом, по мнению автора, рассмотренные выше
модель развития сельского туризма в Азербайджане, а также си-
стема организации и размещения туристов в данном направле-
нии, могут не только отражать функциональную сущность, но
и послужит приемлемым механизмом эффективной организа-
ции и повлиять на определение стратегии развития отрасли

Конечно, наивно было бы думать, что в рамка разработан-
ных автором модели и системы сельских объектов размешения
туристов, можно определить целостную концепцию развития
сельского туризма в АР. Следует отметить, что здесь необходим
комплексный и ситемный подход и решение многих существую-
щих задач. Есть острая необходимость создания в республике
институциональной базы развития и регулирования этой сферы,
изучение природно-климатических условий, специфику и осо-
бенности регионов, поощрение и оказание финансовой
поддерж ки развития сельского туризма как вида предприни -
мательской деятельности, разработка местных и региональных
программ развития, организация внутренней сети сельских
домов и их маркетингового продвижения. В регионах предстоит
многое сделать для адаптации и создания условий социальной
инфраструктуры, отвечающая современным требованиям. На-
равне с этим нельзя обойти вниманием и психологические фак-
торы, степень готовности сельского населения к приему как
местных, так и иностранных туристов, так как знание правил
приема гостей, их нужд и потребностей и умение их удовлетво-
рить как можно быстрее и лучше, становится необходимым
каждому владельцу сельского гостевого дома.

Успешное развитие сельского туризма в АР возможно
только при условии тесного сотрудничества между заинтересо-
ванными сторонами - профильными государственными учреж-
дениями, местными властями, экономическими агентами,
субъектами сельского туризма, образовательными учрежде-
ниями и общественными организациями. Эффективное взаимо-
действие между указанными элементами структуры
обеспе  чивает синергетический эффект от реализации мероприя-
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тий по развитию сельского туризма и создает основу для рас-
ширенного воспроизводства в данной сфере. 
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Müasir dövrdə Azərbaycanın xarici iqtisadi
fəaliyyətinin inkişaf meylləri

Development directions of foreign economic activity
of Azerbaijan in modern conditions

Направления развития внешнеэкономической 
деятельности Азербайджана в современных условиях

Xülasə: Məqalə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf modelinə
və xarici iqtisadi siyasətə həsr olunub. Məqalədə müasir şəraitdə
milli iqtisadiyyatın əsas formalaşma qanunları və iqtisadi islahatların
istiqamətləri əks olunmuş, xarici ticarətin istiqamətləri müəyyən-
ləşdirilmiş, uzunmüddətli perspektivdə milli maraqların xarakteris-
tikası, ödəniş balansları haqqında məlumatlar və əsas malların ixrac
dinamikası və xarici iqtisadi münasibətlər təhlil olunmuşdur. Azər-
baycanın xarici ticarətinin inkişaf istiqamətləri üzrə təkliflər irəli
sürülmüşdür.

Açar sözlər: iqtisadi böhran, iqtisadi islahat, milli iqlisadi
sistem, хarici ticarət, xarici iqtisadi fəaliyyət. 

Abstract:  The article is devoted to the economic development
model and foreign economic policy of the Republic of Azerbaijan.
The objective laws forming the national economy in modern world,
the directions of economic reforms, the directions of foreign trade
and the characteristic of long-term national interests, balance of pay-
ment, the dynamics of export of the main goods and foreign eco-
nomic relations are the key points stated in the article. The directions
for the development of foreign trade relations of Azerbaijan are sug-
gested in the article.
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Резюме: Статья посвящена модели развития экономики
Азербайджана и внешнеэкономической политики.  В статье рас-
смотрены основные закономерности формирования нацио -
нальной экономики в современных условиях, направления
эко но мических реформ, определены направления внешней тор-
говли, характеристика национальных интересов в долгосрочной
перспективе, предоставлена информация о платёжном балансе,
динамике экспорта основных товаров и внешнеэкономических
связей. Даны предложения по развитию направлений внешней
торговли Азербайджана.

Ключевые слова:  экономический кризис, экономические
реформы, национальная экономическая система, внешняя тор-
говля, внешняя экономическая деятельность.

İqtisadi islahatın əsas məqsədi iqtisadi sistemin daha yüksək
inkişaf səviyyəsinə çıxarılması hesab olunur. Azərbaycan Respub-
likasında iqtisadi quruculuğun yeni dönəmi kimi elan edilmiş  “Azər-
baycan 2020: gələcəyə baxış” Konsepsiyasının strateji məqsədi
mövcud reallıqları nəzərə almaqla indiki mərhələdə ölkənin innov-
ativ inkişaf modelinin formalaşdırılmasıdır. Bu model iqtisadi
siyasətin vahidliyi, sistemin davamlılıq baxımından eyni vaxtda iqti-
sadi, ekoloji və sosial yönümlülüyü, milli iqlisadi sistemin dünya
təsərrüfat sisteminə qovuşması,  sistemdaxili potensialın və sis-
temdənkənar inkişaf meylləri və qanunauyğunluqların düzgün
müəyyənləşdirilməsi və milli maraqlar kontekstində istifadəsi, digər
bu kimi məsələləri nəzərə almalıdır. “İqtisadi inkişaf modeli
özlüyündə bir sistemdir, o nisbətən sabit, keyfiyyətcə real olan ele-
mentlərdən ibarətdir və bu elementlərin qarşılıqlı əlaqəsi, qarşılıqlı
təsiri sayəsində bütöv bir tam kimi fəaliyyət göstərir. Ancaq tama
daxil olan hissənin müstəqil hərəkəti mütləq deyil nisbi xarakter
daşıyır və tam olanla qarşıqlı münasibətdə olur. Məsələn, bütöv tam
halında götürülən iqtisadi modeldə istehsal, bölgü, mübadilə və is-
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tehlak nisbi müstəqil hissələr kimi qarşılıqlı münasibətdə olmaqla
yanaşı bütöv tamla da qarşılıqlı əlaqədə olur”.[8,səh.16] Dünya
təcrübəsi ekstremal vəziyyətdən çıxmağın iki yolunu, yəni radikal
və təkamül inkişaf yollarını müəyyən edir. Eyni zamanda təcrübə
göstərir ki, iqtisadiyyatında kəskin böhranın, qeyri-sabitliyin,
bürokratizmin və digər bu kimi neqativ halların aradan qaldırılması
üçün iqtisadiyyatın lənzimlənməsi tədbiq edilir. Son illər müşahidə
etdiyimiz iqtisadi böhran halının aradan qaldırılması istiqamətində
dövlətin bazar mexanizmlərinin işləməsi üçün iqtisadiyyata müda -
xiləsini minimuma endirməsi, о cümlədən, istehsalın həcminin
dəstəkləməsi, üzən valyuta siyasətinə keçid, kəsirsiz büdcəyə nail
olmaq, dövlətin xərclərinin maksimum ixtisarı və s. istiqamətində
tədbirlər görülür.

Son bir neçə ildə Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatında
radikal iqtisadi islahatların aşağıdakı mühüm istiqamətləri özünü
biruzə verir:

Struktur islahatları. Respublikanın kənardan asılılığını mina-
muma endirmək və daxili tələbatı maksimum yerli istehsal hesabına
doldurmaq, ilk növbədə istehsal sferasını artırmaq məqsədilə iqti-
sadiyyatın ayrı-ayrı sahəлəрində xüsusi proqramlar əsasında struk-
tur-profıl dəyişikliklərinin aparılması, yanacaq-enerqetika, kimya,
metallurgiya, maşınqayırma komplekslərinin restrukturizasiyası və
modernləşdirilməsi üçün innovasiyalardan istifadə, kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalının strukturunun təkmilləşdirilməsi, o cüm-
lədən pambıqçılıq, üzümçülük, tütünçülük, baramaçılıq və digər
vacib istiqamətlər üzrə zəruri dövlət dəstəyi tədbirlərinin çoxaldıl-
masında əks olunur. “Struktur siyasətini dövlətin hakimiyyət orqan-
larının milli iqtisadiyyatın struktur konstruksiyasını, onun
ele ment lərini, bloklarını, onların proporsional asılılıqlarını və struk-
tur əlaqələrini, habelə onların qarşılıqlı təsir  qanunauyğunluqlarını
görməsi, dərk etməsi və bilməsi, bu biliklərdən cəmiyyətin sosial-
iqtisadi inkişafının əsas  taktiki və strateji məqsədlərinə daha
səmərəli  surətdə nail olmaq  üçün iqtisadiyyatın tənzimlənməsi üzrə
praktik fəaliyyətdə istifadə etməsi səciyyələndirir. Bu nöqteyi-
nəzərdən struktur siyasəti xalq  təsərrüfatının iqtisadi islahatında
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struktur amillərdən istifadə edilməsi mexanizmi kimi çıxış edilir.”
[10,səh.452]

Ümumi ehtiyacların ödənilməsi üçün yerli istehsala üstün-
lüyün verilməsi. Bu istiqamət iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin
istər təchizat, istərsə də satış sahəsində, habelə əhalinin zəruri mal-
lara, xidmətlərə olan təлəбatlarının təmin olunması müəssisə, birlik,
kommersiya slrukturlarınm mənafeyi də nəzərə almmaqla mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, milli iqtisadiyyatının təşəkkülü və
inkişafı baxımından həm yerli imkanlar səfərbər oluna bilər, həm də
milli ehtiyaclar, problemlər düşünülmüş şəkildə həll edilə bilər.

Daxili investisiya fəallığının artırılması. Respublikada istehsal
həcminin stimullaşdırılmasında investisiya fəallığının artırılmasının
təmin olunması mühüm rol oynaya biлəр. Bunun konkret yolları
kimi dövlət subsidiya, subvensiyaları ilə yanaşı qeyri-istehsal
fəaliyyəti ilə məşğul olan kommersiya banklarının rolunun artırıl-
ması, əhalinin yığımından, o cümlədən müxtəlif fondların və-
saitlərini (məsələn beynəlxalq praktikada geniş tədbiq olunan
pensiya fonduna edilən ayırmaları) investisiya kimi səmərəli şəkildə
istifadə etməklə mümkündür.

Vergi-kredit sisteminin təkmilləşdirilməsi. Vergi sisteminin
çoxkanallılığı və qeyri-sadəliliyi, kommersiya bankları tərəfindən
verilən kreditlərə faizlərin yüksək olması çatışmamazlıqlarındandır.
Bunun üçün vergi yükünün azaldılması, ödəmə sisteminin sadə -
ləşdirilməsi, özünü doğrultınayan vergi güzəştлəрinin ləğv edilməsi,
vergi ödəmə sahəsində nəzarətin gücləndirilməsi istiqamətində təd-
birlər artmaqdadır. Respublika bank sisteminin və xüsusilə də, kom-
mersiya banklarmm fəaliyyətinə daha çevik surətdə nəzarət etmək
və onları tənzimləmək, ümumilikdə iqtisadiyyatın ehtiyacını və
fəaliyyətini təmin edən, yerli istehsal və xidmət sahələrinin mə-
nafelərini nəzərə alan kredit siyasətinin ön plana çəkilməsidir.

Bütün bu şərh edilən amillər respublika iqtisadiyyatının inno-
vativ inkişaf modeli üçün əsasdır. İqtisadiyyat sahəsində iki vacib
problemi, yəni dövlət müstəqilliyimizi qorumaq üçün xaricdən asılı
olmayan milli iqtisadi sistemi və bazar əsaslı iqtisadi münasibətləri
formalaşdırmaq üçün bazar infrastrukturunun formalaşdırılması, is-
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tehsalçı və istehlakçıların sərbəstliyinin təmin olunması, azad
rəqabət üçün şəraitin artırılması və s.zəruridir. İqtisadi müstəqilliyi
vermirlər, bunun üçün müstəqilliyi təmin edən milli iqtisadiyyat for-
malaşdırılmalıdır. Bu elə bir iqtisadiyyat olmalıdır ki: 1) o, öz ehtiy -
yatları ilə cəmiyyətin mövcud tələbatlarını ödəməyə qadir olsun; 2)
özünün yetkin milli bazarı və bu bazarın tələblərinə cavab verən iqti-
sadi strukturu qərarlaşsın; 3) öz dayaqları üzərində inkişaf edə bilsin
və özünü təkrar istehsal etmək qabliyyətinə malik olsun; 4) müstəqil,
möhkəm valyutası, maliyyə kredit, bank sistemi fəaliyyət göstərsin;
5) formalaşmış istehsal, sosial və bazar infrastrukturları olsun; 6)
səhmanlı, çevik təsərrüfat mexanizmi və idarə etmə sisteminə malik
olsun; 7) sosial istiqamətli olmaqla dövlətin sosial-iqtisadi siyasə-
tinin reallaşdırılmasına maddi təminat (imkan) versin . 

Dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyası üçün Azər-
baycanın əlverişli coğrafi-nəqliyyat mövqeyinə və əhəmiyyətli
nəqliyyat şəbəkəsi olan hava, su, dəmiryolu və avtomobil yolları,
neft və qaz kəmərlərinə, zəngin təbii resurslara, əlverişli təbii-iqlim
şəraitinə malik olması, ixtisaslı kadr ehtiyatı və istehsal sahələri və
müəssisələrinin, infrastruktura obyektlərinin mövcudluğu ilkin
şərtlərdir. Lakin milli iqtisadiyyatın açıq sistem kimi fəaliyyət
göstərməsi üçün iqtisadiyyatın tənzimlənməsi mexanizmlərinin
beynəlxalq hüquq normalarına və dünya təcrübəsinə uyğun olması
tələb edilir. Həmçinin xarici ticarət əlaqələrin strukturu ölkənin
beynəlxalq əmək bölgüsündə malik olduğu üstünlüklərə uyğun
olaraq iqtisadi potensialını və daxili tələbatını nəzərə almaqla for-
malaşdırılmalı, ölkənin iqlisadi təhlükəsizliyi önə çəkilərək bu
əlaqələrin yaradılması zamanı və davam etdiyi müddətdə təmin
olun malıdır. 

Son illər dünyada baş vеrən maliyyə böhranın nəticəsi kimi
maliyyə vəsaitlərinin çatışmamazlığının aradan qaldırılması amili
kimi xarici invеstisiyaların rеpartasiyası baş vermiş və milli iqti-
sadiyyata invеstisiya qоyuluşlarında daхili invеstisiyalara üstünlük
vеrilməyə başlanılmışdır. Digər tərəfdən nеft və nеft еmalı məh-
sullarının qiymətlərinin dünya bazarında aşağı düşməsi хarici iqti-
sadi fəaliyyətində də özünü göstərir. Ölkə iqtisadiyyatının dünya
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təsərrüfat sisteminə rasional inteqrasiyasının təmin olunması
məqsədi ilə daxili ehtiyatlar hesabına idxalın həcminin azaldılması,
idxalın əvəzedicilərinin istehsalı və islifadəsinin stimullaşdırılması
üçün daxili investisiyada texnika və texnologiyaya sərf olunan kred-
itlərin payının artırılması önəmlidir.

Cədvəl 1.
Tədiyə balansının əsas göstəriciləri, mln. $
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Mənbə: http://www.cbar.az/ AMB hеsabatı.

Müasir xarici ticarət fəaliyyətimizin inkişafı bir nеçə əsas
tеndеnsiya ilə хaraktеrizə оlunur ki, bu da хarici ticarət əlaqələrinin
dinamikasında  aydın görünür. 
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Cədvəl  2.

Mənbə: http://www.stat.gov.az/2016
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Məlumat üçün qеyd еtməliyik ki, əgər 2010-cu ildə ölkənin
ÜDM-nun 48,1 % neft qaz sеktоrunda 45,2 % qeyri-neft sektorunun
payına düşdüyü halda bu göstəricilər 2015-ci il üçün müvafiq olaraq
28,2 % və 63,4% təşkil etmişdir. Son 2 ildə qeyri-neft sektorunun
payının artması əsas malların ixracının dinamikasının strukturunda
da özünü biruzə verir. Belə ki, 2015-ci ildə bir cox məhsulların
ixracda payı artmaqda davam etmiş və 2015-ci ildə ixracın miqdarı
dəfələrlə artmışdır. (bax: cədvəl 3).

Milli iqtisadiyyatın fasiləsiz artımını təmin еdəcək daхili və
хarici amillərin balanslaşdırılması, iqtisadi aktivliyin isə nеqativ
nəticələrinin vaхtında aradan qaldırılmasını nail оlmaq üçün ЕTT-
nin rеsurs, tехnоlоgiya, еkоlоgiya, dеmоqrafiya, infоrmasiya, maliy -
yə sahələrində təhlili aparılmalı, еkоlоji, tехnоgеn və s. təhlükələrin
nеqativ nəticələrinin qiymətləndirilməsi və nəzarətdə saxlanılması
vacibdir.  

Sоn illərin təhlili məhsulların istеhsalı və idхalında əhalinin
sağlamlığı, təhlükəsizliyi kimi bir sıra məqamlara diqqətin artırıl-
ması, еlmi-tехniki, təşkilati və idarəеtmə еlеmеntlərinin səmərəli -
liyinə təsir еdən infоrmasiya-tехnоlоgiya amilinin günişləndiyi
müşahidə olunur.

Ölkələrin хarici ticarəti gücləndirmək və davamlı inkişafını
təmin еdəcək хarici iqtisadi siyasəti fоrmalaşdırarkən ilk növbədə
milli iqtisadiyyatın хüsusiyyətlərini nəzərə alan nоrmativ-hüquqi
bazanın, daha sоnra zəruri iqtisadi institutlar sistеminin və gеniş
şəbəkəli milli bazar strukturunun və dеmоkratik cəmiyyətin оlması
mütləqdir. Dünya iqtisadiyyatında kеyfiyyət dəyişikliklərinin baş
vеrməsi, o cümlədən miqyas və məkan anlayışlarının ticarətdə hədd
kimi оrtadan qalхması, əlaqələrin yaradılmasında və nəticələrin əldə
оlunmasında zaman kəsiyinin azalması, infоrmasiya məkanının
sürətlə dəyişkən оlması və hədsiz gеnişlənməsi, sоn məhsul kimi
yüksək tехnоlоji və еlm tutumlu məhsulların istеhsalına üstünlüyün
vеrilməsi, məhsulların infоrmasiya tutumluğunun artması, kеyfiyyət
göstəricilərinin yüksəlməsi baş vеrir. Çin, Hindistan, Braziliya, In-
dоnеziya  və digər inkişafda оlan dövlətlərin sürətli və davamlı
inkişaf еtməsini nəzərə alaraq ölkə mizin həmin ölkələrin bazarlarına
daхil оlmasını, оnlarla qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığı təmin edilməsi
zəruridir.

168



Müasir dövrdə Azərbaycanın xarici iqtisadi
fəaliyyətinin inkişaf meylləri

169

C
əd

və
l 3

Ə
sa

s 
m

al
la

rı
n 

ix
ra

cı
nı

n 
di

na
m

ik
as

ı



Nəcibə Hacıyeva

170



Müasir dövrdə Azərbaycanın xarici iqtisadi
fəaliyyətinin inkişaf meylləri

171



Nəcibə Hacıyeva

Kimya sənayе məhsullarının və kənd təsərrüfatı məhsullarının
ixracını artırmaq üçün sеrtifikat tələblərinin istеhsal prоsеsində
nəzarə alınması və dünya ərzaq prоblеmlərinin həlli istiqamətində
tədbirlərə yaxından qоşulmaqla yеyinti sənayе məhsulları istеhsalı
şəbəkəsində iştirak payına nail оlmaq, biо və infоrmasiya
tеxnоlоgiyaları sahələrini inkişaf еtdirmək üçün bеynəlxalq əmək-
daşlığı artırmaq, ixracın artırılması üçün mütəmadi mоnitоrinq təşkil
еtmək və ixrac üzrə lоqistika ifrastrukturunun yaradılması önəm-
lidir.
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Infrastructure opportunities of the Nakhchivan AR and inter-
national development perspectives of transit operations

Инфраструктурные резервы Нахчыванской АР
и перспективные развития  международныx транзитных

операций

Xülasə: Elmi məqalədə beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişaf
tarixi və iqtisadi inteqrasiyanin yaran-ması zərurəti,  formalaşması
mərhələləri tədqiq edilir. Xüsusi ilə qeyd edilir ki,  müasir şəraitdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında məhsuldar qüvvələrin inkişafı və
yerləşdirilməsində böyük dəyişikliklər baş vermiş və məhz bu dəy-
işikliklərin nəticəsi olaraq Naxçıvan ərazi istehsal kompleksi Azər-
baycanın ən sürətlə formalaşan və inkişaf edən ərazi istehsal
komplekslərindən  birinə çevrilmişdir.

Məqalədə Muxtar Respublika iqtisadiyyatının müasir inkişaf
səviyyəsi, beynəlxalq əlaqələri və tranzit imkanları, ayrı-ayrı
sahələrdə baş vermiş əsas dəyişikliklər, xüsusilə ərazi və sahə pro-
porsiyalarının təkmilləşdirilməsi problemləri, sənayenin inkişafına
yönəldilmiş investisiyalardan səmərəli istifadə, iqtisadiyyatın inki -
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şafında mühüm rol oynayan makro və mikro göstəricilərin nəzərə
çarpacaq dərəcədə yüksəldilməsi problemləri geniş təhlil edilmişdir.
Məqalədə bu sahədə də müəyyən təkliflər irəli sürül müşdür.

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici iqtisadi
fəaliyyətinin strategiyası, xüsusi ilə xarici ticarətin coğrafiyası və
qurluşu təhlil edilmişdir. Eyni zamanda qlobal maliyyə böhranı
şəraitində xarici ticarət əlaqələrinin və strategiyasının konseptual
əsasları tədqiq olunmuşdur.

Ölkədə qeyri neft sektorunun, xüsusi ilə kənd təsərrüfatı və
emal sənayesinin inkişaf etdirilməsi yolları qeyd olunmuşdur.
Qloballaşma şəraitində xarici iqtisadi əlaqələrin sahəvi qurluşunun
təkmilləşdirilməsi göstərilmişdir. Xarici ticarət əlaqələrində valyuta
maliyyə münasibətlərinə mühüm diqqət yetirilmişdir. Beynəlxalq
maliyyə münasibətlərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının  iştirakı
və  beynəlxalq maliyyə qurumlarına inteqrasiyanın perspektiv is-
tiqamətləri təhlil edilərək ümumilikdə Azərbaycan iqtisadiyyatının
tərkib hissəsi kimi rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi yolları
göstərilmişdir.

Açar sözlər: rəqabətqabiliyyətlilik, intellektual miqrasiya,
Naxçıvan Muxtar Respublikası, multikulturalizm, tolerantlıq, inno-
vasiya prosesi, modernizasiya, tranzit, rəqabətqabiliyyətlilik rey -
tinqi, miqrasiya, qloballaşma, ekoloji problemlər, əhali artımı.

Abstract: The development history of international relations
and necessity and formation stages of international integration are
dealt in the article. Nakhchivan territorial production complex has
become one of the most rapidly formed and developed territorial
production complexes due to the changes in the sphere of develop-
ment and placement of productive forces in the Nakhchivan Au-
tonomous Republic was underlined in the article. 

Current development level of economy in the Nakhchivan Au-
tonomous Republic, its international relation and transit opportuni-
ties, major alternations in diverse fields, improvement challenges in
particular area and field proportions, effective use of investment di-
rected to the development of industry, problems related to enhancing
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significantly micro and macro indicators which play an essential role
in the development of economy are widely analysed in the article. 

The work analyzes strategy of foreign trade activities of Azer-
baijan Republic, particularly the development of foreign trade and
dynamics of its geographical structure. Conceptual bases of perfec-
tion of the external economic strategy of Republic in conditions of
global financial crisis are offered.

Necessity of development of non - oil sector of economy of
Azerbaijan is marked, specific  ways of development of a manufac-
turing industry and agrarian sector are recommended. The problems
of perfection of branch structure of foreign trade activities in condi-
tions of globalization are analyzed in the separate chapter. The spe-
cial attention is given to the research of financial and currency
aspects of foreign trade activities. Perspective directions of integra-
tion of Azerbaijan into the international financial environment, inter -
relation organizational problems of national states with inter national
financial - economic organizations, increase of the international
competitiveness of the Azerbaijan economy in conditions of global-
ization are analyzed.

Keywords:  process of competitiveness, intellectual migration,
Nakhchivan Autonomous Republic, multiculturalism, tolerance in-
novation, modern, transit, competitiveness rating, migration, glob-
alization, environmental problems, population growth

Резюме: В данной статье проводится уточнение теоре-
тико-методологических основ экономической безопасности и
конкурентоспособности национальной экономики в разрезе мо-
дернизации, на основе системного анализа формируется ком-
плексный подход к оценке инновационной восприимчивости
национальной экономики, уточняются факторы, ограничиваю-
щие конкурентоспособность, построение системы показателей
для анализа инновационной деятельности.

В современных условиях в Нахчыванской Автономной
Республике в области развития производительных сил и их раз-
мещении произошли большие перемены. Именно эти измене-
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ния повлияли на результаты Нахчыванского территориального
производственного комплекса, который считается наиболее бы-
стро формирующимся и развивающимся территориальным про-
изводственным комплексом Азербайджана.

В статье рассматривается история развитии экономики
Автономной Республики и основные изменения, произошедшие
в отдельных сферах, в частности, территориальные и отрасле-
вые проблемы, которые влияли на развитие промышленности
международных экономических отношений.

В работе анализируется стратегия внешнеэкономической
деятельности Нахчыванской Автономной Республики, в особен-
ности развитие внешней торговли и динамика её географиче-
ской структуры. Предлагаются концептуальные основы
совершенствования внешнеэкономической стратегии респуб-
лики в условиях глобального финансового кризиса.

Отмечается необходимость развития ненефтяного сектора
экономики Азербайджана, рекомендуются конкретные пути раз-
вития обрабатывающей промышленности и аграрного сектора.
Анализированы проблемы совершенствования отраслевой
структуры внешнеэкономической деятельности в условиях гло-
бализации. Особое внимание уделено исследованию финансо-
вого и валютного аспекта внешнеэкономической деятельности.
Анализируются перспективные направления интеграции Нах -
чы ванской Автономной Республики в международную фи -
нансо вую среду, проблемы организации взаимосвязей
на цио нальных государств с международными финансово-эко-
номическими организациями, повышение международной кон-
курентоспособности Азербайджанской экономики в условиях
глобализации.

Ключевые слова: конкурентоспособность, интеллекту-
альная миграция, Нахчыванской Автономной Республике ,муль-
тикультурализм, толерантность, инновационный процесс,
модернизация, транзит, рейтинг конкурентоспособности. миг-
рация, глобализация, экологические проблемы, рост численно-
сти населения
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Azərbaycan Respublikasımüstəqillik əldə etdikdən sonra
xarici iqtisadi siyasətini sərbəst  müəyyən etməyə və beynəlxalq iqti-
sadi münasibətlərdə müstəqil subyekt kimi məqsəd və maraqlarını
formalaşdırmağa başlamışdır. Ölkəmizin Asiya və Avropanın
kəsişməsində çox əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi bu siyasətin
uğurla həyata keçirilməsinə müsbət təsirini göstərmişdir.Milli iqti-
sadiyatımızın beynəlxalq əməkdaşlıqda mövqeyinin möhkəmlən-
məsi və rəqabətqabiliyyətliliyiinin daha da artırılması zərurəti
ölkəmizdə müxtəlif mülkiyyət formalarının inkişafı, iqtisadiyyatın
yüksək maddi-texniki bazaya malik olması, ixtisaslaşma və koop-
erasiyasının geniş vüsət almasına şəraityaratmışdır.

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, xarici iqtisadi əlaqələrin
inkişafı dünya ölkələrinin milli iqtisadiyyatlarının beynəlxalq təsər-
rüfat miqyasında inteqrasiyasının genişlənməsi və sürətlən dirilmə -
sinin əsas şərtidir. Bu yollaölkələr iqtisadi inteqrasiya axınlarına
qoşularaq istehsal güclərini, istehsalın səmərəliliyini və bütün bun-
ların nəticəsində isə əhalinin ümumi rifah səviyyəsini artırmağa
çalışırlar. Dünya ölkələrindən heç biri öz inkişafını xarici ölkələrdən
təcrid olunmuş şəkildə təmin edə bilmədiyinə görə öz aralarında
beynəlxalq və  regional səviyyədə iqtisadi əlaqələr yaratmağa
çalışaraq beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən maksimum
istifadə etməyə, xarici iqtisadi əlaqələrin bütün formalarını intensiv
şəkildə reallaşdırmağa üstünlük verirlər.

Xarici iqtisadi əlaqələrin həyata keçirilməsi dövlətlər arasında
əməkdaşlığın sadə əmtəə mübadiləsindən texniki iqtisadi məsə -
lələrin birgə həlli, elmi və istehsal kooperasiyasının inkişafı, birgə
müəssisələrin yaradılması və digər müştərək təsərrüfat fəaliyyət -
lərinin həyata keçirilməsi kimi geniş spektrə malik istiqamətlərə
yönəldilməsinə imkan yaradır. İqtisadi inteqrasiya və qloballaşmanın
güclənməsi şəraitində ölkələrarası xarici iqtisadi əlaqələr, o cüm-
lədən xarici ticarət əlaqələri inkişaf edir və müasir xarakter alır.
Lakin hər bir ölkə dünya iqtisadiyyatında baş verən qloballaşma
prosesindən yararlanmaqla yalnız öz iqtisadiyyatını xarici iqtisadi
təsirlərdən qorunmağa çalışır. Başqa sözlə, xarici iqtisadi əlaqələrin
optimallaşdırılması və ondan maksimum səmərə əldə edilməsi
dövlətin əsas hədəflərindən birinə çevrilir.
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Bu mənada beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin subyekti kimi
Azərbaycan Respublikası və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi bütövlükdə ölkədaxili iqti-
sadi rayonlardan biri kimi qeyd olunur və  özünün çoxsahəli struk-
turu ilə fərqlənir. Belə ki, muxtar respublikanın Azərbaycan
Res publikasının əsas ərazisindən təcrid edilmiş coğrafi məkanda yer-
ləşməsi və bununla əlaqədar burada yerli tələbatı müvafiq istehsal
sahələrini inkişaf etdirmək hesabına təmin etmək zərurəti yaran-
mışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası son illərin makroiqtisadi
göstəricilərinin yekun nəticələrinə görə inkişafda olan çoxsahəli sə-
naye və aqrar-sənaye respublikasıdır. 

Son illərdə həyata keçirilən iqtisadi və sosial təmayüllü isla-
hatlar qısa tarixi dövr ərzində makroiqtisadi sabitliyin bərqərar ol-
unmasını təmin etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermiş
və əhalinin həyat səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına
səbəb olmuşdur. Geniş ictimai rəydə “Naxçıvan möcüzəsi” ad-
landırılan iqtisadi inkişafın Naxçıvan modeli haqqında Ali Mə-
clisinin sədri Vasif Talıbov belə xarakteristika verib: “Yol düzgün
seçiləndə, milli maraqlara və dövlətçiliyə sədaqət olanda, adamların
qayğısı və ehtiyacları hədəfə alınanda istənilən möcüzəni yaratmaq
olar”(2, s.59).

Müqayisələr və nəticələr, ötən 20 il (1995-2015-ci illər)
ərzində əldə olunmuş uğurlar və nailiyyətlər dəqiq düşünülmüş icra
intizamının və Heydər Əliyev yoluna sədaqətin nəyə qadir olduğu-
nun daha bir göstəricisinə çevrilmiş, muxtar respublikamızda iqtisadi
və sosial sahədə makroiqtisadi göstəricilər hər il yüksələn xətlə
davam etmişdir. Bütün makroiqtisadi göstəricilərin pozitiv meyilli
yüksəlişi təmin olunmuş, hazırda ümumi daxili məhsulun həcmi
1995-ci ilə nisbətən 38 dəfə, hər nəfərə düşən ümumi daxili məhsu-
lun həcmi 31 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 69 dəfə, əsas kapitala
yönəldilən investisiyalar 261 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məh-
sulu 7 dəfə, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 18 dəfə, infor-
masiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 90 dəfə, pərakəndə əmtəə
dövriyyəsi 20 dəfə, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 30 dəfə,
ixracın həcmi 142 dəfə, dövlət büdcəsinin gəlirləri 26 dəfə, əhalinin
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gəlirləri 44 dəfə, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 35 dəfə, orta aylıq
əməkhaqqı isə 21 dəfə artmışdır. Bir sıra əsas göstəricilər baxımın-
dan son 20 il ərzində yaradılmış iqtisadi potensial və qazanılmış
uğurlar muxtar respublikamızın yarandığı 1924-cü ildən 1995-ci
ilədək-yəni 71 illik zaman məsafəsində əldə olunanları xeyli
üstələyir(1, s.114).

Mühüm bir fakt ondan ibarətdir ki, 1924-1995-ci illər ərzində
muxtar respublikada fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin mak-
simum sayı 56-ya bərabər olmuş, ötən 20 il ərzində isə sənaye
sahəsində reallaşdırılan islahatların uğurlu nəticəsi kimi əlavə olaraq
373 yeni müəssisə işə başlamış və hazırda bu göstərici 429-a çat-
mışdır. Analoji qaydada sənaye məhsullarının sayı üzrə də müsbət
meyillər özünü göstərməkdədir. Əgər 1924-1995-ci illərdə muxtar
respublikada istehsal olunan sənaye məhsullarının sayı üzrə maksi-
mum göstərici 28-ə bərabər idisə, ötən 20 il ərzində əlavə olaraq 215
yeni sənaye məhsulunun istehsalına başlanıl-mış və bu göstərici
ümumilikdə 243-ə çatmışdır.Sənayedə yerli kənd təsərrüfatı məh-
sulları-nın emalı və faydalı qazıntı hasilatı xüsusi yer tutur(1, s.48).

Xarici iqtisadi əlaqələrin təhlili göstərir ki, Naxçıvanın tarixən
İran və Türkiyə dövlətləri ilə əlverişli coğrafi mövqedə olması iqti-
sadi əlaqələrin inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Bu əlaqələrin
inkişafı və coğrafiyasının genişlənməsində təbii ehtiyatlar, o cum-
lədən mineral sular, duz ehtiyatları əhəmiyyətli rol oynamışdır.Yeral -
tı və yerüstü sərvətlərlə zəngin olan Naxçıvanın təbii resurs larından
olan Duzdağ yataqları Naxçıvan şəhərindən 12 kilometr aralı
məsafədə, dəniz səviyyəsindən 1173 metr yüksəklikdə yerləşir.
Naxçıvan MR-dakı Duzdağ, Nehrəm və Püsyanın yer təkində bir–
birilə birləşən daş duz yataqları çoxdan məşhurdur. Araz zonasının
duzdaşıyan hövzəsinin uzunluğu 300 km-ə, eni 15–20 km-ə və qalın-
lığı onlarca metrə çatır. Naxçıvanda duz ehtiyatı bir neçə milyard
tondan çoxdur(4,s.72).

Qədim dövrlərdən başlayaraq duz ehtiyatları xarici iqtisadi
əlaqələrin yaranması və inkişafına təkan vermiş, eləcə də infrastruk-
tur elementlərin formalaşmasında xüsusi yer  tutmuşdur.Naxçıvan
duz mədənlərində istehsal edilən məhsulların müxtəlif regionların
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isteh-lakçılarına göndərilməsi ən-ənə halını almışdır. Məlumat üçün
qeyd edək ki, Duzdağdan  aşkar olunmuş maddi-mədəniyyət nü-
munələri, xüsusilə daş çəkiclər qədim duzdağ mədənlərindən hələ
eramızdan əvvəl III-II minilliklərdə geniş istifadə edildiyini göstərir.
Primitiv üsulla çıxarılan duz məişətdə istifadə olunmaqla yanaşı,
mübadilə vasitəsi kimi Böyük İpək Yolu ilə Şərq və Qərb ölkələrinə
aparılmışdır. Duzdağ yatağından sənaye üsulu ilə duz çıxarılmasına
ilk dəfə 1927-ci ildə başlanılmış, sovetlər dönəmində bu sənaye
müəssisəsində istehsal edilən daş duz İttifaq respublikalarına
göndərilmişdir. 90-cı illərdə Naxçıvan duz mədənlərində 100 min
tondan çox duz hasil edilərək  birbaşa vaqonlara yüklənərək Baş-
Başı stansiyası vasitəsi ilə İttifaq Respublikalarına göndərilmışdir
(6,s.211).

Naxçıvanın hərbi-strateji və iqtisadi əhəmiyyəti qədim zaman-
lardan təbii ehtiyatların iqtisadi əlaqələrə cəlb edilməsi iləhəmdə onu
nəqliyyat qovşağına çevirmişdi.XIX-XX əsrin başlanğıcında Şimali
Azərbaycanda nəqliyyatın inkişafına dair tədqiqatın müəllifinin
yazdığıkimi «Naxçıvan xanlığından keçən başlıca karvan yolları
İrana və Təbrizə doğru uzanırdı. Bu yollar tranzit ticarətində mühüm
rol oynayırdı. Azərbaycanın şimal torpaqlarına İran malları, əsasən
Naxçıvan vasitəsilə daxilolurdu. Eyni zamanda xanlığın daxilində
də Naxçıvanı və Ordubadı ayrı-ayrı yerlərlə birləşdirən karvan yol-
ları mövcud idi. XIX əsrin başlanğıcında burada daxili ticarətin illik
dövriyyəsinin 160.000 manata çatması həminyolların kifayət qədər
işlək olduğunu göstərirdi» (6, s.124).

Nəqliyyatın vəziyyəti ticarətin inkişafı ilə sıx bağlı idi. Naxçı-
vanda xanlığın son dövründə baş verənsiyasi hadisələr və 1826-
1828-ci illər rus – İran müharibəsi ticarət həyatına mənfi təsir
göstərmişdi. Bu özünüdaxili ticarətdə daha kəskin şəkildə birüzə
verirdi. Tədqiqatçıların  yazdığına görə «Daxili ticarətdənfərqli
olaraq Naxçıvan xanlığında gəlmə tacirlərin hesabına xarici ticarətdə
nisbətən canlanma hiss olunurdu.Xarici ölkələrdən, xüsusilə
Rusiyadan buraya gələn tacirlər öz ölkələrinə Naxçıvan ustalarının
hazırladıqlarınəfis ipək parçalar aparırdılar. Təsadüfi deyildir ki,
Moskvadakı, Nijni Novqoroddakı yarmarkalarda Naxçıvanvə Or-
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dubadda istehsal edilmiş ipək parçalara və müxtəlif rənglərə boyan-
mış ipək saplara təsadüf olunurdu.Naxçıvan xanlığından bir sıra
xarici bazarlara qırmızı və ağ bez parçalar, düyü,duz, şərab və s.
məhsullar aparılırdı.Bez əsasən Qarabağ və İrəvan xanlıqlarına, düyü
və duz Mərənd, Xoy və Təbriz xanlıqlarına, pambıq parça Ba -
yazid,Qars, Tiflis, Şuşa və digər şəhərlərə ixrac edilirdi(5, s.61).

Son illərdə Muxtar respublikada davamlı inkişafın təmin
edilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinə meylin stimullaşdırılması və bu
istiqamətdə bütün cəhdlərin hərtərəfli dəstəklənməsi sahəsində
mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, bu sahədə məqsədli proqramlar
hazırlanmışdır. "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqti-
sadi inkişafı Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər) təsdiq edilməsi
haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fər-
manının icrasını təmin etmək, Naxçıvan Muxtar Respublikasında
təbii sərvətlərdən və yerli şəraitdən səmərəli istifadə etməklə kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalını artırmaq, emal sənayesinin, xid-
mət və digər infrastruktur obyektlərinin, turizmin inkişafını təmin
etmək, məşğulluğun səviyyəsini yüksəltmək və əhalinin güzəranını
daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə 09 iyun 2005-ci il tarixdə Naxçı-
van Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin sərəncamı ilə "Naxçı-
van Muxtar Respublikasının Regional İnkişaf Proqramı (2005-
2008-ci illər)" təsdiq olunmuş və icrası uğurla reallaşdırıl mışdır.

İqtisadi tərəqqinin davamlılığını təmin etmək, mövcud təbii
ehtiyyatlardan və əmək potensialından səmərəli istifadənin təşkilini
həyata keçirmək məqsədilə"Azərbaycan Respublikası regionlarının
2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"
"Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"ları  təsdiq edilmiş və həm ikinci,
həmdə üçüncü Dövlət Proqramlarında Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının inkişafı ilə bağlı mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.2015-ci ilin nəticələri və muxtar respublikanın
sosial-iqtisadi həyatında müşahidə olunan dinamik artım bu Dövlət
Proqramının da uğurla yekunlaşacağına təminat verir. Qeyd edək ki,
bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər, yaradılan sabitlik və iqti-
sadi inkişaf yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngin olan muxtar respub-

181



Sədaqət Əhmədova, Asəf Qəribov, Teymur Məmmədzadə

likamızın təbii resurslarından səmərəli istifadə olunmasına əlverişli
şərait yaratmışdır.

Dövlətin apardığı məqsədyönlü iqtisadi siyasətin bir hissəsi
olmaqla ticarətin, xüsusilə xarici ticarətin tənzimlənməsi, daxili
bazarın qorunması, gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi, xarici
iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, bütövlükdə, ölkəmizdə olduğu
kimi, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında da ticarət dövriyyəsinin artmasına, o cümlədən xarici
ticarətin genişlənməsinə şərait yaradıb.

Muxtar respublikada xarici ticarət dövriyyəsinin ilbəil artması
burada yeni sənaye müəssisələrinin, istehsal sahələrinin yaradılması
nəticəsində mümkün olmuşdur. Son 20 il ərzində muxtar respub-
likada sənaye müəssisələrinin sayı 56-dan 439-a çatmış, artım 7,8
dəfə olmuşdur (9, s.42). Yaradılan yeni sənaye müəssisələrində is-
tehsal olunan məhsullar daxili bazarın idxaldan asılılığını xeyli azalt-
mış, eləcə də yeni ixracyönümlü, rəqabətədavamlı məhsulların ixrac
olunmasına rəvac vermişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici ticarət əlaqələrində
1992-1995-ci illər idxalın həcminin artması, əsasən, gündəlik tələbat
mallarının idxalı ilə xarakterizə olunur. Belə ki, əvvəlki iqtisadi
əlaqələrin kəsilməsi, muxtar respublikanın blokada şəraitində olması
və mövcud sənaye müəssisələrinin öz fəaliyyətlərini əsasən
dayandırması bu dövrdə vacib yeyinti məhsullarına olan tələbatın
idxal hesabına ödənilməsini labüd etmişdir. Eləcə də bu dövr xarici
ticarətdə barter əməliyyatlarının üstünlük təşkil etməsilə, idxalın
dəyər və həcminin artması ilə xarakterizə olunur. İdxalın artmasının
bir səbəbi də xarici iş adamlarının ticarət əlaqələrinin qurulmasında
maraqların artmasından, eləcə də elektrik enerjisinin idxalından
ibarət olmuşdur.

1996-2000-ci illər Naxçıvan Muxtar Respublikasında xarici
ticarətin formalaşdırılması dövrü kimi səciyyələnir. 2001-ci ildən
başlayaraq muxtar respublikada xarici ticarət əlaqələrinin tənzim-
lənməsi sahəsində qanunvericiliyin yeniləşməsinə, gömrük orqan-
larının işinin daha da təkmilləşdirilməsinə, bu orqan strukturlarının
texniki təchizatının tam yeniləşməsinə, yerli sahibkarların maraqla -
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rının nəzərə alınmasına, idxalın istehlak yönümlülüyünün istehsal
xarakterli məhsullarla yeniləşməsinə başlanılmışdır. Bu dövrdə mux-
tar respublikanın iqtisadiyyatı ona bilavasitə təsir göstərən xarici
ticarət əlaqələrilə paralel surətdə inkişaf etmişdir.

2001-2008-ci illərdə bölgəmizdə xarici ticarət dövriyyəsinin
artan dinamikası davam etmişdir ki, bu da muxtar respublikanın
sosial-iqtisadi inkişafı, dünyaya açılması, yerli istehsal məhsullarının
xarici bazarlara yol açması, xarici iş adamlarının maraq dairəsinə
düşməsi, yerli sahibkarlığın daha da inkişaf etməsi ilə səciyyələnir.
Statistik məlumatlara görə, müqayisə dövrünün əvvəlində muxtar
respublikanın xarici ticarət dövriyyəsi 31,9 milyon ABŞ dolları həc-
mində olduğu halda, 8 il sonra bu göstərici 3,3 dəfə artaraq 103,7
milyon ABŞ dollarına bərabər olmuşdur (3, s.59).

2009-cu ildən başlayaraq müasir istehsal avadanlıqları ilə
təchiz olunmaqla yaradılan rəqabətədavamlı, ixracyönümlü məhsul
istehsal edən müəssisələrin formalaşması ixracın idxalı üstələməsinə
imkan vermiş və sonrakı illərdə bu proses artım dinamikası ilə
davam etdirilmişdir. Belə ki, 2009-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının xarici ticarət dövriyyəsi 220 milyon ABŞ dolları olduğu
halda, 2013-cü ildə bu göstərici 512 milyon ABŞ dolları təşkil et-
mişdir ki, bu da 2,3 dəfə artım deməkdir. Bu dövrdə ixracın həcmi
3,6 dəfə artdığı halda, idxalın həcmi cəmi 1,7 faiz artmışdır.

2014-cü ildə xarici ticarət dövriyyəsindəki artım dinamikası
davam etmiş və  il ərzində 517,4 milyon ABŞ dolları həcmində xarici
ticarət dövriyyəsi aparılmışdır. Bu, bir il öncəki göstəricini 1,1 faiz
üstələmişdir. İxracın həcmi 1,5 faiz artaraq 408,6 milyon ABŞ dol-
larını ötmüş və xarici ticarət üzrə 299,9 milyon ABŞ dolları həc-
mində müsbət saldo yaranmışdır. İxracın tərkibinin 313,5 milyon
manatını sənaye məhsulları, 95,1 milyon manatını isə tələbatdan
artıq istehsal edilmiş kənd təsərrüfatı məhsulları, xüsusilə meyvə-
tərəvəz məhsulları təşkil etmişdir. İdxalın həcmi isə bir il öncəyə
nisbətən azalmışdır. Bütövlükdə, son 20 il ərzində muxtar respub-
likada xarici ticarət dövriyyəsi 27,2 dəfə, o cümlədən ixracın həcmi
iki yüz dəfədən çox artmışdır (3, s.92).

2015-ci ilin ötən dövründə xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi
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493 milyon 667 min ABŞ dolları həcmində olmuşdur. Ticarət
əməliyyatlarının 412 milyon 920 mini ixracın, 80 milyon 747 mini
idxalın payına düşür. İxracın idxalı üstələmə tendensiyası bu il də
qorunub saxlanmış, müsbət saldo 332 milyon 173 min ABŞ dolları
təşkil etmişdir.

Son illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici ticarət
əlaqələrinin coğrafiyası genişlənmiş və dövriyyəsində iştirak edən
dövlətlərin sayı 56-ı ötmüşdür. Özəl sektor və fiziki şəxslərin xarici
ticarət dövriyyəsindəki payı 2015-ci ilin sonuna 83,2 faiz təşkil et-
mişdir. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının dünyanın ən
inkişaf etmiş dövlətləri olan ABŞ, Fransa, Çin, Türkiyə, Rusiya,
Hindistan, eləcə də Gürcüstan, Macarıstan, Bolqarıstan və digər
ölkələrlə ticarət əlaqələri mövcuddur.Muxtar respublikada xarici
ticarətin inkişaf etdirilməsi və onun əhatə dairəsinin genişlənməsi
daxili bazarın qorunması əsas götürülməklə həyata keçirilir və
aparılan nəhəng quruculuq işləri idxalın həcminin müəyyən hədd
daxilində artması ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulmuş gömrük
ödənişlərinin çoxalması ilə müşahidə olunur. Belə ki, dövlət büd-
cəsinə yığılan gömrük rüsumu və vergilərin həcmi 1992-ci ildə cəmi
7 min 326 manat olduğu halda, bu göstərici 2013-cü ildə 8 milyon
355 min manat olmuş, artım yüz dəfələrlə ölçülmüşdür (8, s.29).

Bu gün muxtar respublikada sahibkarlığın inkişafına göstərilən
dövlət qayğısının və qonşu dövlətlərlə ticarət əlaqələrinin genişlən-
məsinə yönəlmiş iqtisadi-sosial siyasətin nəticəsidir ki, artıq naxçı-
vanlı sahibkarlar xarici ticarət dövriyyəsini artırmaqla yanaşı, digər
dövlətlərdə Naxçıvan markası altında iri ticarət şəbəkələrinin
fəaliyyət göstərilməsinə nail olmuşlar.

Xarici ticarət dövriyyəsindəki indiki dinamika daimi xarakter
almışdır ki, bu da muxtar respublikada aparılan məqsədyönlü,
düşünülmüş, regionun reallıqlarına əsaslanan sosial-iqtisadi siyasətin
məntiqi nəticəsidir.

Qeyd edək ki, xarici iqtisadi əlaqələrin dövlət tərəfindən aktiv
şəkildə tənzimlənməsi və müəyyən edilmiş strategiyaya uyğun-
laşdırılması dövlətin xarici iqtisadi siyasətinin əsas məqsədini təşkil
edir. Xarici iqtisadi siyasət ölkənin iqtisadi potensialından tam
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səmərəli şəkildə istifadə etməklə dünyada baş verən iqtisadi qlobal-
laşma prosesindən maksimum faydalanmaq məqsədi daşıyır.Belə-
liklə, xarici iqtisadi siyasət dövlətin öz potensialını (siyasi, iqtisadi,
hərbi, sosial, ekoloji, elmi-texniki və s.) möhkəmləndirməsi və
dünya iqtisadiyyatında səmərəli iştirak etməsi üçün xarici iqtisadi
əlaqələrin formalaşdırılması və istifadəsi üzrə həyata keçirdiyi
məqsədəuyğun tədbirlər sistemi kimi, xarici iqtisadi siyasət vasitəsilə
xarici ticarət və istehsal amilləri axınının istiqaməti, tərkibi və
həcminə təsir göstərmək imkanına malik olur.

Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı hər bir ölkə və rayonun təbii
ehtiyatlarla zəngin olmasından, çoxsahəli istehsalın inkişafından,
müasir standartlara uyğun məhsul istehsalından daha çox asılıdır.
Ölkənin xarici iqtisadi fəaliyyəti iqtisadi təhlükəsizliyin qiymətlən -
dirilməsi baxımından tədiyyə balansının vəziyyəti, milli valyutanın
ehtiyat valyutaya nisbətən sabitliyi göstəriciləri bazasında həyata
keçirilə bilər. Bura həmçinin xarici ticarətin həcmi, xarici investisiya,
iqtisadi artımın proqnoz parametrləri də daxildir.Məlumdur ki, xarici
in-vestorların marağı beynəlxalq maliyyə institutlarının konkret
ölkəyə qarşı tutduqları mövqedən və ölkənin kredit reytinqindən bir-
başa asılıdır. Kreditorları əsasən riskin dərəcəsi və investisiyanın
gəlirliliyi maraqlandırır.

Ölkənin beynəlxalq  iqtisadi əlaqələrində qarşılıqlı xidmətlər
son illər əsas yerlərdən birini  tutur. Azərbaycanda inflyasiyanın
aşağı həddə endirilməsi, milli valyutanın məzənnəsinin sabitləş -
dirilməsi kimi tədbirlər xarici investorların fəallığı üçün ilkin şərait
yaratmış, get-gedə möhkəmlənən siyasi sabitlik ölkənin investisiya
mühitinin xarici investisiyaları cəlb etmək baxımından imkanlarını
genişləndirmişdir (5,s.214).

Yuxarıda qeyd olunan tələblər baxımından qarşıda duran vəzi -
fə lərin reallaşmasının ən mühüm şərtlərindən biri blokada və ziy -
yətin də yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi
təh lükə sizlik sisteminin və ixtisaslaşma istiqamətlərinin konseptual
əsaslarını işləyib hazırlamaqdan ibarətdir. Bu konsepsiyalar iqtisadi
inkişafın müasir pilləsində konkret tarixi əhəmiyyət kəsb etməklə
mövcud reallıqlar baxımından yaşadığımız blokada vəziyyətinin ən
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mühüm problemlərindən biri hesab edilir. Beynəlxalq təcrübəyə görə
daxildə siyasi sabitlik təmin olunsa belə, ölkənin iqtisadi inkişaf du-
rumu üçün xarici təhlükələr daim qalır. Çünki heç bir xarici dövlət,
beynəlxalq təşkilat, xarici investor başqa ölkəyə maraqsız kömək
etmir, hər belə köməyin arxasında mənafelər durur. Ona görə də hər
bir xarici kömək mənafelər baxımından qiymətləndirilməlidir.

Müstəqilliyimizin ilk illərində Muxtar respublika müəs-
sisələrinin xarici bazarlarda möhkəmlənməsinin və yeni bazarlar
əldə etməsinin ən mühüm prinsiplərindən biri region iqtisadiyyatının
xarici iqtisadi əlaqələr sisteminə səmərəli və uğurlu inteqrasiya
edilməsindən ibarət idi. İstər daxili və istərsə də xarici bazarlarda
regionun maraq və mənafelərin tarazlaşdırılması zəruri məhsullara
görə daxili bazarın ehtiyaclarının əsasən xüsusi mənbələr hesabına
ödənilməsini, xarici valyutaya olan tələbatın isə ixrac yönümlü
fəaliyyət hesabına təmin edilməsini nəzərdə tutur.

Regionun xarici ölkə bazarlarına yüksək rəqabət qabiliyyətinə
malik məhsullar ixrac etməsi onun tədiyyə balansında müsbət sal-
donun yaranmasına, büdcəyə daxilolmaların həcminin artmasına,
iqtisadiyyatın kapital və investisiya resurslarına olan tələbatının dax-
ili mənbələr hesabına ödənilməsinə imkan yaradır.Muxtar respub-
likanın strateji milli maraqlarının qorunması xeyli dərəcədə onun
xarici iqtisadi əlaqələr sisteminə inteqrasiya edilməsi dərəcəsindən
asılıdır. Məhz bu baxımdan daxili və xarici bazarlarda aparılan
səmərəli ticarət siyasəti, yerli əmtəə istehsalçılarının iqtisadi
maraqlarının ardıcıl surətdə qorunması və onların iqtisadi cəhətdən
stimullaşdırılması muxtar respublikanın iqtisadi təhlükəsizlik sis-
teminin əsasını təşkil edir.

Son illər muxtar respublikada rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyya -
tın qurulması, daxili və xarici ticarət fəaliyyətinin liberallaşdırılması
və region iqtisadiyyatın dünya təsərrüfatçılıq sisteminə inteqrasiyası
sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlər mövcud
xarici iqtisadi fəaliyyətin və region iqtisadiyyatının beynəlxalq mü-
nasibətlər sisteminə inteqrasiyasının iqtisadi səmərəliliyinə xidmət
edir. Təcrübə göstərir ki, muxtar respublikada xarici iqtisadi
fəaliyyətin səmərəliliyi bu prosesdə regionun maraqlarının qorun-
ması səviyyəsindən asılıdır.
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Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk dövrlərində iqtisadi təhlükə-
sizlik siyasətinin mahiyyəti, istiqamətləri, mexanizmləri haqqında
əsaslandırılmış yanaşma və  təsəvvürlər olduqca səthi olmuşdur.
Xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gələn ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev ölkənin təhlükəsizlik problemlərinin həllini prioritet məsələ
kimi önə çəkmiş, bu istiqamətdə mühüm addımlar atmışdır. Yalnız
1993-cü ildən başlayaraq ölkə səviyyəsində xüsusi istiqamət kimi,
vahid prinsiplərə söykənən milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti həy-
ata keçirilməyə başlanmışdır. Azərbaycanın milli inkişaf və təhlükə-
sizliyinin nəzəri və praktiki məsələləri geniş ictimai-siyasi və elmi
müzakirəyə çıxarılmış, onun konseptual əsasları müəyyən edilmişdir
(8, s.10). İlk növbədə ölkə daxilində iqtisadi sabitliyin yaradılması
və inkişaf üçün islahatların həyata keçirilməsinə başlanmış, xarici
ölkələrlə və beynəlxalq təşkilatlarla milli maraqlarımıza uyğun olan
əməkdaşlıq əlaqələri yaradılmışdır. 

Enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində məqsəd -
yönlü və strateji fəaliyyətin əsası 1994-cü ildə “Əsrin müqavi ləsi”
ilə qoyulmuş, 2003-2010-cu illərdə “Energetika haqqında” Azərbay-
can Respublikası Qanunu, “Alternativ və bərpa olunan enerji mənbə-
lərindən istifadə olunması” üzrə Dövlət Proqramı qəbul edilmiş, neft
və qaz ixrac boru kəmərləri şəbəkəsinin yaradılması və şaxələn -
dirilməsi üzrə uğurlu siyasət həyata keçirilmişdir. Elektrik stan-
siyalarının tikilib istifadəyə verilməsi enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında son dərəcə əhəmiyyətli rola malikdir.Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov muxtar re-
spublikanın elektrik enerjisinin daxili imkanlar hesabına ödənil -
məsinin strateji əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirərək demişdir: “Hər
bir ölkə üçün elektrik enerjisi strateji sahə hesab edilir. Bu gün dünya
ölkələrində ərzaq və enerji təhlükəsizliyi üzrə proqramlar qəbul ol-
unaraq icra edilir. Enerji, ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunan ölkələrin
iqtisadiyyatı isə sabit və davamlı inkişaf edir. Azərbaycan Respub-
likasında da ərzaq və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması is-
tiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Ölkəmizin ayrılmaz tərkib
hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında da bu sahələrin
inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır. Muxtar respublikada yeni elek-
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trik stansiyaları tikilir, əhalinin və iqtisadiyyatın enerjiyə olan tələ-
batı etibarlı şəkildə ödənilir. Artıq Naxçıvan elektrik enerjisi idxal
edən muxtar respublikadan elektrik enerjisi ixrac edən muxtar res -
publikaya çevrilmişdir.”(9,s.14).

Muxtar respublikanın mövcud hidroenerji potensialından
səmərəli istifadə olunmaqla ekoloji və iqtisadi cəhətdən daha
səmərəli olan su elektrik stansiyalarının tikilib istifadəyə verilməsi
də elektrik enerjisi təchizatında mühüm əhəmiyyətə malikdir.2006-
cı ilin dekabrında Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində 4,5 meqavat
gücündə su elektrik stansiyası, 2010-cu ilin oktyabrında isə Gilançay
üzərində 22 meqavat gücündə Biləv Su Elektrik Stansiyası istismara
verilmişdir. Sonrakı dövrdə Şərur rayonu ərazisində 20,5 meqavat
gücündə “Arpaçay-1” və 1,4 meqavat gücündə “Arpaçay-2” Su
Elektrik stansiyaları fəaliyyətə başlamışdır. Muxtar respublikada bu
istiqamətdə işlər davam etdirilir. Hazırda Ordubad rayonu ərazisində
36 meqavat gücündə yeni derivasiyatipli su elektrik stansiyasının
tikintisi davam etdirilir.Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Energetika Agentliyinin balansında olan 7 elektrik stan-
siyasından 6-sı müstəqillik illərində istismara verilmişdir. Enerji təh-
lükəsizliyini daim diqqət mərkəzində saxlayan Azərbaycan
Res publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev muxtar respublikada
bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirləri yüksək qiymətləndirərək
demişdir: “Naxçıvanın enerji təminatı məsələləri ön plandadır. Biz
hamımız yaxşı xatırlayırıq ki, vaxtilə Naxçıvanı elektrik enerjisi ilə
təmin etmək üçün çox böyük problemlər mövcud idi. Ulu öndərin
rəhbərliyi ilə Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həllinə
start verildi və bu gün biz bu siyasəti uğurla davam etdiririk. Son il-
lərdə Naxçıvanda 5 elektrik stansiyası tikilmişdir. Demək olar ki,
Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi məsələləri tam şəkildə öz həllini
tapmışdır”(9,s.18).

İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin hüquqi əsasları
2004-cü ilin 29 iyununda qəbul edilmiş “Milli təhlükəsizlik
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda öz əksini tapmışdır.
Qanunda göstərildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi
sahədə əsas milli maraqları iqtisadi potensialın artırılmasından, bazar
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iqtisadiyyatının inkişafı və onun hüquqi əsaslarının təkmil-
ləşdirilməsindən, iqtisadi sabitliyin təmin olunmasından, iqtisadiyy-
atın inkişafı üçün daxili və xarici investisiyalardan ötrü əlverişli
şəraitin yaradılmasından, təbii və maddi sərvətlərin qorunması və
səmərəli istifadə edilməsindən, regional və dünya bazarlarının for-
malaşmasında və fəaliyyət göstərməsində azad və bərabərhüquqlu
inkişafın təmin edilməsindən ibarətdir.

İqtisadiyyatımızın inkişafının müasir mərhələsində ölkənin
iqtisadi təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi tədbirləri yeni qlobal
çağırışlar kontekstində davam etdirilir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 23 may 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası”
dövlətin müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü və demokratik inkişaf yol-
unu, strateji seçimi kimi Avratlantik məkana inteqrasiyasını, bununla
yanaşı tarazlaşdırılmış xarici siyasətinin çoxşaxəliliyini vurğulayan,
Azərbaycan Respublikasında şəxsiyyət, cəmiyyət və dövləti xarici
və daxili təhdidlərdən qorumağa yönəlmiş siyasət və tədbirlərin
məqsəd, prinsip və yanaşmalarının məcmusudur(5,s.327).

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020:gələcəyə baxış”
inkişaf konsepsiyasında da qloballaşmanın müsbət amilləri ilə yanaşı
mənfi yüklü iqtisadi proseslərin də yayılmasına diqqət çəkilmiş, bu
proseslərin ümumdünya təsərrüfat inteqrasiyasına cəlb olunmuş
ölkəmiz üçün yaratdığı təhdidlərdən qorunmaq, iqtisadi təhlükəsi-
zliyin daha da gücləndirilməsi, yüksək rəqabət qabiliyyətli iqti-
sadiyyatın formalaşdırılması, ərzaq, enerji, nəqliyyat, informasiya
təhlükə-sizliyinin, demoqrafik və ekoloji təhlükəsizliyin yük-
səldilməsi üçün gələcək fəaliyyətin konseptual istiqamətləri
müəyyən edilmişdir (7,s.12).

Təcrübə göstərir ki, xarici ticarət fəaliyyətinin iqtisadi inkişafa
xidmət etməsi üçün onun tənzimlənməsi vacibdir. Müasir dövrdə
belə fəaliyyətin əsas tənzimləyicisi kimi gömrük orqanları çıxış edir.
Daxili bazarın yerli istehsal sahələri nəzərə alınmaqla qorunması
xaricə valyuta axınının qarşısını alır, məşğulluğu təmin edir,
beynəlxalq əlaqələrdən asılılığı aradan qaldırmaqla iqtisadiyyatın
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davamlı inkişafına münbit şərait yaradır. Gömrük orqanları tərə -
findən yerli istehsalçıların mənafeyinin qorunması, daxili bazarda
yerli istehsal məhsullarının satışının stimullaşdırılması istiqamətində
görülən işlər nəinki muxtar respublikanın ərzaq təhlükəsizliyinin
həllinə, habelə ixrac potensialının artmasına da müsbət təsir göstərir.
Bu gün Naxçıvan dünyanın 56 ölkəsi ilə ticarət əməliyyatları aparır.
Xarici ticarət dövriyyəsində ixrac əməliyyatlarının həyata keçirildiyi
ölkələrin miqyasının ilbəil genişlənməsi müşahidə olunan mühüm
yeniliklərdəndir.

Muxtar respublika gömrük orqanları hüquq-mühafizə fəaliyyə-
tini də günün tələblərinə uyğun qurur, gömrük sahəsində cinayətlərin
qarşısının alınması, aşkar edilməsi, açılması, onları hazırlayan,
törədən və ya törətmiş şəxslərin müəyyən edilməsi məqsədilə
əməliyyat-axtarış fəaliyyətini davam etdirir. Qaçaqmalçılıq və göm-
rük sahəsində digər hüquqpozma hallarının qarşısının alınması üçün
ən mütərəqqi üsullardan istifadə olunur, kinoloji xidmətin keyfiyyəti
yüksəldilir, digər hüquq-mühafizə orqanları ilə birgə fəaliyyət təmin
olunur.

Muxtar respublikanın ticarət əlaqələrinin artması, gömrük in-
frastrukturunun və maddi-texniki bazanın möhkəmlənməsi beynəl -
xalq əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsinə əlverişli şərait
yaradır. 2012-ci ilin oktyabr ayında türkdilli dövlətlərin gömrük xid-
məti rəhbərlərinin Naxçıvanda keçirilən görüşü bu sahədə aparılan
məqsədyönlü işlərin daha bir göstəricisidir. Naxçıvan Muxtar Res -
publikası Dövlət Gömrük Komitəsinin qonşu İran və Türkiyənin
gömrük xidmətləri ilə mövcud olan qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
əlaqələri ticarət və gömrük münasibətlərinin inkişafına öz müsbət
təsirini göstərir.

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi bütün ölkələrin iqti-
sadiyyatı qarşısında duran ən mühüm və həlli vacib olan iqtisadi
problemlərdən biridir. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün
1995-ci ildən başlayaraq aqrar islahatların hüquqi əsasları yaradılmış
və islahatlara start verilmişdir. Ölkə Prezidentinin 2 mart 2001-ci il
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı”, 25 avqust 2008-ci il tarixli Sərən-

190



Beynəlxalq tranzit əməliyyatlarında Naxçıvan Muxtar
Respublikasının iştirakı və infrastruktur imkanları

camı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respub-
likasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət
Proqramı” ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin yüksəldilməsində
mühüm rol oynamışdır.Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün
bitkiçilik və heyvandarlıq sahələri inkişaf etdirilmiş, ərzaq məh-
sulları ilə özünü təminetmə səviyyəsi daha da yaxşılaşdırılmışdır.
Yerli istehsal sahələrinin yenidən qurulması və aqrar islahatların
uğurla aparılması bir sıra qida məhsullarının yerli istehsalının art-
masına və idxalın azalmasına səbəb olmuşdur. Kənd təsərrüfatının
ümumi məhsulu son beş ildə 2,2 dəfə, kartof istehsalı 1,2 dəfə,
tərəvəz istehsalı 1,1 dəfə, meyvə istehsalı 1,2 dəfə, üzüm istehsalı
1,1 dəfə artmışdır. Bu müddət ərzində diri çəkidə ət istehsalı 17,2
faiz, süd istehsalı 9,1 faiz, yumurta islehsalı 30,4 faiz, yun istehsalı
9,8 faiz artmışdır(9, s. 10). Nəzərdən keçirilən dövrdə muxtar re-
spublikada əsas ərzaq malları üzrə tələbatın ödənilməsi mənbələrinin
və özünü təminetmə səviyyəsinin təhlili göstərir ki, respublika əhal-
isinin mal əti və qoyun əti, quş əti, yumurta, süd və süd məhsulları,
habelə meyvə və tərəvəzlə təmin olunma dərəcəsi demək olar ki, qə-
naətbəxşdir.

Bunlardan başqa, nəqliyyat təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
ilə bağlı proqramlar qəbul edilmiş, beynəlxalq nəqliyyat dəhli-
zlərində iştirakçılıqda ölkəmizin milli maraqları yüksək səviyyədə
təmin edilmişdir. İnformasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı bir sıra qanun-
lar qəbul edilməklə informasiya cəmiyyətinə keçidin qanunvericilik
bazası təkmilləşdirilmiş, “Azərbaycanın inkişafı naminə informasiya
və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə Milli Strategiya
(2003-2012-ci illər)” və bu sahənin inkişafı ilə bağlı bir neçə dövlət
proqramı təsdiq edilmişdir. 

Ölkənin regionlarında mövcud olan iqtisadi potensialdan tam
və səmərəli istifadə olunmasını, sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaş -
dırılmasını və iqtisadiyyatın tarazlı inkişafını təmin etmək məqsədilə
uğurla icra olunan dövlət proqramları ölkə başçısının regionların
inkişafına göstərdiyi diqqətin bariz nümunəsi olmaqla, regionların
kompleks inkişafına, o cümlədən infrastruktur sahələrinin bərpası
və genişləndirilməsinə, yeni istehsal və emal müəssisələrinin, sosial-
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mədəni obyektlərin yaradılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına, əha -
linin həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə səbəb olmuşdur.

Ötən 20 ilin ümumiləşdirilmiş xarakteristikası ondan ibarətdir
ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün sahələr üzrə əsaslı
nailiyyətlər qazanılmış, hərtərəfli yüksəliş təmin olunmuşdur.
Düzgün təməl üzərində müəyyənləşən bu inkişaf meyilləri gələcəkdə
daha geniş miqyas almaqla intibahın əsas amili olacaqdır. Bu gün
muxtar respublikada təmin olunmuş hərtərəfli tərəqqi, heç şübhəsiz
ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf
strategiyasının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əli -
yevin müasir çağırışlara uğurlu cavabla icrasının məntiqi nəticəsidir.

Muxtar respublika iqtisadiyyatının səmərəli strukturunun for-
malaşdırılması məqsədilə elmi əsaslara söykənən idxal-ixrac siyasə-
tinin həyata keçirilməsi nəticəsində istehsalyönümlü sahibkarlığın
inkişafına, son məhsul istehsalının artırılmasına, daxili bazarın
əsasən yerli istehsal məhsulları hesabına təmin edilməsinə, yerli
xammal və materiallardan istifadə əsasında istehsal potansialının
güc ləndirilməsinə, xarici əlaqələrin genişlənməsinə iqtisadi stimul
yaradılmışdır.Sosial-iqtisadi inkişafa bu cür kombinə edilmiş
yanaşma, elmi nəzəriyyəyə və təcrübəyə söykənən konsepsiya
əsasında həyata keçirilən köklü islahatlar və irimiqyaslı quruculuq
proseslərinin nəticələri muxtar respublika iqtisadiyyatında və sosial
sahədə əldə edilmiş yüksək inkişaf templərinin qorunub saxlanıl-
masına və daha da yüksəldilməsinə təminat verir.
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1918-20-ci illərdə Zəngəzurun demoqrafik vəziyyətinin
dəyişmə sində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin

məsuliyyəti

Responsibility  of the Government of the Azerbaijan 
Democra tic Republic in the change of demographic situation

of  Zangazur  in 1918-1920

Ответственность правительства демократической 
Республики Азербайджана в изменении демографической

ситуации Зангезура в 1918-1920

Xülasə: Məqalədə 1918 - 20 - ci illərdə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin (AXC) tərkibində olmuş Zəngəzur qəzasında er-
mənilərin törətdiyi qətliamlar, bu qanlı qırğınlara rəvac verən tarixi
vəziyyət, bölgənin demoqrafik vəziyyətində yaranan dəyişikliklər
təhlil olunur. AXC Parlamenti və Hökumətində Zəngəzur hadis-
ələrinə münasibəti araşdırılır.

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC), Zəngə -
zurda soyqırımı, Xosrov bəy Sultanov, Zəngəzurda demoqrafik dəyi -
şikliklər. 

Abstract: In the article the massacres committed by Armeni-
ans in Zangazur in the Azerbaijan Democratic Republic (ADR), a
historical situation that led to the bloody massacres, the event of
changes in demographics of region in 1918 - 1920 are analyzed. The
attitude of Parliament and Government of the Azerbaijan Democratic
Republic about the events of Zangazur is investigated.
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Key Words: The Democratic Republic of Azerbaijan (ADR)
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Резюме: В статье проанализирована резня, совершённая
в 1918-1920-х годах армянами в Зангезуре, находящемся в со-
ставе Азербайджанской демократической республики (АДР),
историческая ситуация, ставшая предпосылкой к кровавой
резне, изменения положения демографического региона. Вы-
ясняются отношение Парламента и правительства демократи-
ческой республики Азербайджана относительно событиий в
Зангезуре.

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая
Республика (АДР), геноцид в Зангезуре, Хосров бек Султанов,
Демографические изменения в Зангезуре. 

Giriş
Zəngəzur  Qarabağ xanlığının, Rusiyanın Qafqazı işğalından

sonra  Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının, 1918-20-ci illərdə isə
Azərbaycan Demokratik Respublikasının qəzalarından biri olmuş,
Ermənistanın Gorus, Sisyan, Qafan, Mehri və Azərbaycanın Laçın,
Qubadlı, Zəngilan rayonlarını, təxminən 7.892 kv.km ərazini əhatə
etmişdir [1,s.10-11].

ABŞ, Fransa, İngiltərə, Yunanıstan, Rusiyanın çox böyük
səxa vətlə silahlandırdığı general Andranik Ozanyanın komandanlığı
altında erməni hərbi hissələri 1918-ci il sentyabrın 4-də Zəngəzura
daxil oldu və nəinki hücuma, müdafiəyə də tam hazırlıqsız olan gü-
nahsız müsəlman əhalinin qətl-qarətinə, dədə-baba yurdlarından
zorla, silah gücünə çıxarılmasına başlandı.

Mətn
1918-1920-ci illərdə dövri mətbuatdan, yerli hakimiyyət nü-

mayəndələrinin, ictimai xadimlərin teleqram və məktublarından,
Azərbaycan hökumətinin 1918-ci il iyulun 15-də Fövqəladə İstintaq
Komissiyasının hesabatından və AXC  dövrünün arxiv sənədlərindən
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müəyyən etmək olar ki, qırğınlar heç yerdə Zəngəzurda olduğu qədər
amansız, faciəli olmayıb. 

Gorus şəhərini mərkəz seçib özünü “Zəngəzur qubernatoru”
elan etmiş Andronik qoşunlarının  hücumları nəticəsində  115-dən
çox türk-kürd kəndi yağmalayaraq dağıdıldı, bölgə əhalisinin üçdə
ikisi yurd-yuvalarından qovuldu, 10  mindən çox dinc insan qətlə
yetirildi  [2].

Plana görə, Naxçıvandan Gəncəyə qədər bütün müsəlman
əhali qırılıb, köçürülüb təmizlənməli, Tiflisdən köçüb Gəncədə yer-
ləşmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) Hökuməti beşikdəcə
boğulmalı, Bakıda Şaumyanın rəhbərlik etdiyi bolşevik-daşnak or-
dusu ilə birləşib bütün Şimali Azərbaycanı işğal etməli idi. 

Üzeyir Hacıbəyov Qarabağda «zülmü sitəmə məruz qalan
müsəlmanları tezliklə xilas etməyi», «vaqeənin getdikcə böyüyüb
əngəl olmağına imkan verməmək üçün» Andronikin hərəkətlərini
necə olursa-olsun dayandırmağı Hökumətdən tələb edirdi  [3].

Andronikin Zəngəzurun Laçın bölgəsindən Dağlıq Qarabağa
yol açıb buradakı erməni qoşunları ilə  birləşmək cəhdinin qarşısını
isə laçınlı Sultan bəy Paşabəy oğlu Sultanovun toplayıb silahlan -
dırdığı hərbi hissələr böyük igidliklə aldılar. Sultan bəy Azərbaycan
tarixinə öz adını həm də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xilaskarı
kimi əbədi yazdırdı. Erməni daşnakları Əsgəran qalası, Şuşa da
daxil, bütün Qarabağa nəzarəti ələ keçirib “Qarabağ Respublikası”
yaratmışdı.  “Bakı Soveti” isə Şaumyanın əlində idi. Koalisiya
qüvvələrinin-ingilis, fransız, italyan hərbçi və  diplomatlarının təli-
matı ilə hazırlanıb qarşıya qoyulan məqsəd Rusiyanı Qafqazdan
çıxarıb yenicə müstəqilliklərini elan etmiş 3 respublikanı nüfuz
dairəsinə daxil etmək, Bakı neftinə sahiblənmək, Naxçıvanla Şuşa
arasında yaşayan  müsəlman əhalini qırıb bu əraziləri boşaldıb yeni
yaradılacaq xristian Ermənistan respublikasına qatılmasına maneəsiz
zəmin hazırlamaq idi.

Həmin günlərdə paralel olaraq Sultan bəyin qardaşı, AXC-nin
ilk hərbi naziri, Gəncə, sonra da Qarabağ quberniyasının general-
qubernatoru Xosrov bəy Sultanovun rəhbərliyi altında Qarabağdakı
milis və yenicə təşkil edilən hərbi dəstələrin iştirakı ilə erməni hərbi
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hissələrinə qarşı uğurlu əməliyyatlara başlanmış, Əsgəran və Şuşa
azad edilmiş, Erməni Milli Şurası Şuşadan qovulmuşdu [4, s.134-
138].

Lakin acı təəssüflər olsun ki, ermənilərin aldığı bu sarsıdıcı
zərbələrdən, eləcə də  Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycana gəli -
şindən sonra AXC hökuməti yaranmış əlverişli vəziyyətdən istifadə
edərək Zəngəzur və Qarabağda erməni mövcudluğuna son qoymaq
fürsətini əldən verdi. Qarabağda baş verən hadisələrin mərkəzi
siması olan Xosrov bəy Sultanov 1918-ci ilin mayından başlayaraq
aprel 1920-ci ilədək Nazirlər Şurasına, Hərbi Nazirliyə, Milli Şuraya,
Baş nazirlər Fətəlixan Xoyski və Nəsibbəy Yusifliyə xeyli məktub,
teleqram, raportlar ünvanladı. Xosrov bəy Qafqazda əsas söz sahibi
olan ingilis generalı Şatelvortla Qarabağ məsələsinə dair apardığı
müzakirələrdən dərhal sonra müttəfiqlərin Qarabağ və Zəngəzurla
bağlı planlarının mahiyyətini, məqsədlərini açıq anlayaraq, 25 iyun
1919-cu il tarixdə Milli Şuraya göndərdiyi “Qarabağda ingilis
siyasəti ilə əlaqədar olaraq yaranmış vəziyyət və onun düzəldilməsi
üçün zəruri tədbirlər” adlı məlumat-məruzə  hazırlayıb göndərdi  [5]. 

Xosrov bəy israrla xarici emissarlarının kölgəsində Qarabağda
lövbər salmış Erməni Milli Şurasına və onların himayəsindəki silahlı
dəstələrə 6 gün ərzində tabeliyindəki hərbi hissələri ilə birlikdə
Qarabağ və Zəngəzurun hüdudlarından çıxması barədə ultimatum
verilməsini, yuxarı Qarabağ ərazisindəki əslində mövcud olan iki-
hakimiyyətliliyə son qoyulmasını, imtina edib çıxmadıqları təqdirdə,
AXC–nin hərbi hissələrinin təxirə salınmadan Zəngəzura yeridil -
məsinə icazə və kömək istəyirdi. İranla sərhəd bölgələrində boş-
boşuna dayanmış 600 nəfərlik top-tüfəngli hərbçilərin bu məqsədlə
onun sərəncamına göndərilməsini rica edirdi, xəzinədən ayrılmış
pulun, hərbi geyimlərin hələ də gəlib çatmadığını yazırdı, erməni
silahlı qüvvələrinin Laçında ağır itkilərə məruz qalmasından sonra
bir daha müvazinətini düzəldə bilmələrinə imkan verməmək üçün
bunun vacibliyini əsaslandırırdı. İrəvandan Azərbaycan torpaqlarının
qəsbinə planlanan, uzağa hesablanan hərbi yürüşlərinin qarşısının
alınmalı olduğun yazırdı, təhlükə barədə dönə-dönə xəbərdarlıq
edirdi: “...geciksək, Zəngəzur və digər qəzaları itirəcəyik, Azərbay-
canda hərc-mərclik yaranacaq”-deyirdi  [5].
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O, ingilislərin təşəbbüsü və vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Er-
mənistan arasında imzalanan yalançı sülh müqavilələrinin er-
mənilərin xeyrinə olduğunu, bununla vaxt qazandıqlarını, imkan
düşdükcə öz bəd əməllərini davam etdirəcəklərini, AXC hərbi
dəstələrinin Şuşa və Laçından (Abdallar) çıxarılmasının yolverilməz
olduğunu, ingilis siyasətinin Zəngəzur və Qarabağı Azərbaycandan
qoparmağa yönəldiyini, vəziyyətin gündən-günə hədsiz kəskin-
ləşdirdiyinə dair sənədlər, sübutlar, müraciətlər göndərirdi. Yazırdı
ki, 1.Qarabağ və Zəngəzur məsələsinin həllində ingilis köməyindən
qətiyyətlə imtina edilməlidir, 2. İngilislər Qarabağ və Zəngəzur
məsələsinin həllində bizə yalnız maneçilik yaradırlar, 3.Məcburi təd-
birlər görülmədikcə ermənilər Azərbaycan hakimiyyətinə tabe ol-
mayacaqlar, 4.Bu problem həllini tapmadıqca əhali hökumətin
gücsüz olduğuna inanacaqdır. Bu isə həmin bölgələrdən əlimizi
tamam üzmək deməkdir. Xosrov bəy məsələnin həllinin yolun da
göstərirdi: 1.Təxirə salmadan hərbi hissələri Zəngəzura yeritmək,
ermənilərin İrəvandan Zəngəzura, Azərbaycanın digər bölgələrinə
hərəkətinin qarşısını almaq, 2.Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın
hakimiyyətini tanımaq barədə ultimatum vermək və altı gün vaxt
qoymaq, 3.Bütün ermənilərə Azərbaycan rayonlarından getməyi tək-
lif etmək, ultimatum dövründə onlarla hər cür danışıqları kəsmək,
ultimatum  bitdiyində dərhal hərbi əməliyyatlara başlamaq və bütün
məsuliyyəti erməni başçılarının üzərinə qoymaq... [5].

AXC Nazirlər Şurasının sədri  Nəsibbəy Yusifbəyli Xosrov
bəyin bu məktubu ilə bağlı Hökumətin 1919-cu il 19 aprel iclasında
şəxsən məruzə edir, qızğın  müzakirə keçirilir və məsələ həllini tap-
mır, səbəb (bəhanə) Xosrov bəy hərbçi deyil.  Onun “Azərbaycan”
qəzetinin 5 aprel nömrəsindəki müsahibəsi də vəziyyətin kritikliyini
aşkar göstərsə də, Hökumət və Parlamentdəki müəyyən qüvvələr
müxtəlif bəhanələr, arqumentlərlə, əsas da ingilis nümayəndəliyinin
təzyiqi qarşısında geri çəkilərək Qarabağda vəziyyətin birdəfəlik
Azərbaycanın xeyrinə həllinə mane oldular.

Mayın 25-də Şuşanı tamam ələ keçirən Erməni Milli Şurasının
silahlı qüvvələrinə  qarşı əməliyyata başlayan Xosrov bəyə atəşi
dayandırıb dərhal Şuşadan geri çəkilmək barədə İngilis nümayən -
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dəliyinin ultimatumu çatdırılır.  Xosrov bəy Azərbaycan hökumətinə
tabe olan dinc erməni əhalisinin can, mal varlığına təminat verib,
bütün erməni əsgərlərini tərksilah edir, onların tutduqları kazarmaları
boşaldıb AXC əsgərlərini yerləşdirir, 10 iyunda təkcə ermənilər, 27
iyunda isə müsəlman və erməni əhalisi Şuşada qurultay çağırıb AXC
Hökumətinə tabe olduqlarını  bəyan edən qətnamə qəbul edirlər,
barışıq komissiyası yaradırlar. 29-30 iyulda Baş nazir Yusifbəyli,
Gəncə qubernatoru Rəfibəyov, Hərbi nazir Mehmandarov Şuşada
erməni, müsəlman əhali ilə, məscid və kilsə qarşısında görüşüb çıxış
edirlər,  avqustun 20-də Qarabağ ermənilərinin 7-ci qurultayında
seçilmiş 20 nəfər nümayəndənin imzası ilə Xosrov bəyin iştirakı ilə
26 maddəlik “Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan Hökuməti
ilə müvəqqəti müqavilə”si imzalanır, 28 avqustda Bakıya gəlib
Yusifbəyli ilə görüşürlər, AXC hökumətinə tabe olduqlarını bildirir-
lər. Aclıqdan əziyyət çəkən ermənilərə 100 pud un payladır. 

Ancaq ermənilər hərbi güclərini artırmaqla, vaxt qazanmaqla
yanaşı, yenə də hər vasitə ilə Zəngəzurun da daxil olduğu Qarabağ
quberniyasındakı az sayda AXC hərbi qüvvələrini buradan çıxarmaq
üçün hər cür vasitəyə əl atırdılar. 

“Наше время» qəzeti 1919-cu il 13 iyun tarixli nömrəsində
yazırdı: “...8 iyunda Qarabağda qanlı hadisələrə dair Van kilsəsi
yanında mitinqdə aşağıdakı qətnamə qəbul edilmiş, Müttəfiq
Dövlətlərə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət qəbul edilmişdir:...3.
Qarabağda daimi olaraq sakitliyi və qayda-qanunu pozan məşhur
Türk agenti və Azərbaycan general-qubernatoru Xosrov bəy Sul-
tanov və bütün Azərbaycan hərbi hissələri Qarabağdan çıxarılsın...”  

3 ay davam edən sakitlikdən sonra 1919-cu il 23 noyabrda Ti-
flisdə Azərbaycan və Ermənistanın hökumət başçıları ABŞ və Gür-
cüstan təmsilçilərinin də iştirakı ilə atəşi dayandırmaq barədə sazişə
qol çəkirlər. Lakin bu sazişin mürəkkəbi qurumamış Njdenin quldur
dəstələri yenidən Zəngəzuru qana çalxamışdı. Zəngəzur torpaqları
qaniçən cəlladların tapdağı altında inlədi. Yuxarı Zəngəzurda hələ
Andranikin axıtdığı qanlar qurumamışdı. 

Tarixdə erməni satqınlığı, erməni xəyanəti haqqında çox
yazılıb. Azərbaycanın baş naziri Nəsib bəy Usubbəyov 23 noyabrda
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sazişini imzalayarkən heç ağlına belə gətirmirdi ki, bu sazişin imza-
lanması fürsətindən istifadə edən ermənilər Zəngəzurda azərbaycanlı
əhaliyə qarşı növbəti soyqırım aksiyası törədəcək və bölgəni ələ
keçirməklə Naxçıvanla Azərbaycanın qalan hissəsi arasında süni
sədd çəkməyə nail olacaqlar. Azərbaycan hökuməti 23 noyabr saz-
işində götürdüyü öhdəliyə sadiq qalaraq, öz qoşunlarını Zəngəzurdan
geri çəkmişdi. Azərbaycanlıların verdikləri vədə əməl edəcəklərinə
əmin olan ermənilər bütün cəbhə boyu hücuma keçmişdilər. 

1919-cu il dekabrın 1-i sübh çağı üç istiqamətdə başlayan
hücumlarda; Oxçuda əvvəlcə əli silah tutan kişilər gülləyə qənaət et-
məkdən ötrü xəncərlə doğranıb, gürzlərlə başları əzilib, ardınca da
məscidin içinə 400-dən çox  qadın və  uşaq  doldurulub, içəri qum-
baralar atılıb sonra od vurub yandırılıblar, bu kəndin 1400 saki nin -
dən yalnız 10-12 nəfər sağ qurtulub, öldürülənlərin yalnız 133-nün
kimliyini tanımaq mümkün olub, Şabadindən cəmi 8 kişi, 7 qadın
sağ çıxıb, Atqız kəndinin 4000 sakinindən yalnız 261 nəfəri müha -
sirədən sağ çıxa bilib, onların da 167-si Gığı dərəsindən Ordubada
keçən qarlı, şaxtalı yollarda donub ölüblər, Çaylıda 900 müsəlman
öldürülüb, tamamən mühasirəyə alınmış Mədən, Şəhərcik, Buğacıq,
Mollalı, Həkəri, Keçi Sofulu, Kurud, Keçili, Əsgərli, Pirçevan,
Zəngəzur qəzasının 3-cü sahəsinin (Qubadlı rayonu) Xocahandan
Qaladərəsinə qədər ərazidəki 48 kəndin əhalisi amansızlıqla qətlə
yetirilib, evləri tamamən yandırılıb, talan, qarət edilib [6].

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə Ermənistana, Tiflisdəki
Avropa missiyasının rəhbərlərinə nota, teleqram, şikayət göndər-
məkdə idi. 

AXC Parlamentinin üzvü Cəlil Sultanov Zəngəzur və
Qarabağdan Bakıya-Parlament və Hökumətə, həm də ayrı-ayrılıqda
“Müsavat”, “İttihad”, “Sosialistlər” fraksiyalarına, Zəngəzurdan
seçilmiş digər həmkarı Mirzə Sadıq Axundzadəyə, rəsmi “Azərbay-
can” qəzetinə ard-arda teleqramlar göndərir, həyəcan təbili çalır.
Çoxu da Parlamentdə deputat həmkarları tərəfindən oxunan, müza-
kirə və müdafiə olunan, dərc edilən, vəziyyətin ən kritik həddə çat-
dığı  bildirilən məktublarda vəziyyətin nə qədər dəhşətli olduğu
görünür.
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O, yazırdı ki, ermənilər Zəngəzuru odlara qalayır, səkkiz kənd
eyni zamanda yanır, tüstü göyün üzünü bulud kimi alıb. Cəmi 300
silahlı adamımız müqavimət göstərir, bu da dənizdə bir damladır.
Bizim qüvvəmizlə onların qarşısını almaq olmaz. Ermənilərin 8
topu, 60 pulemyotu var, qoşunları mütəşəkkildir. Patronları, silahları
olmayan müsəlmanlar geri çəkilməyə  məcburdurlar. Zəngəzurlular
nə qədər ağlasalar da, onların iniltisi cavabsız qaldı, heç kəs onların
köməyinə gəlmədi. Qadınların döşləri kəsilib, uşaqların başları
kəsilib, bədənləri qan içindədir. Ermənilərin əllərinə düşən gözəl qı-
zlar zorlanır. Zəngəzurda düşmənə müqavimət göstərmək üçün
kişilər həddindən artıq azdır və onlar kənardan köməyə bütün
ümidlərini itiriblər. Zəngəzurda artıq hər şey bitir: “Təkrar edir və
yalvarıram, təcili qoşun göndərilməsi üçün tədbirlər görülməlidir. 

Teleqramımı hamıya élan etməyinizi xahiş edirəm. Hərbi
əməliyyat yerinə gedirəm.” [7].

İngilis jurnalisti Skotland-Liddell həmin qanlı yanvar gün-
lərində Zəngəzura gəlib törədilən qırğınları şəxsən görüb yanvarın
30-da Tiflisdə bölgəyə səfərində gördüklərini “Müsəlmanlarla
müharibə, ermənilər yenidən hücum edirlər” adlı məqaləsində vic-
danlı obyektivliklə qələmə alıb. Həmin məqalədən sitat: “...hər iki
hökumət tərəfindən Tiflisdə noyabrın 23-də müqavilə imzalanmışdı
və bütün mübahisəli məsələlər Böyük Dövlətlər tərəfindən həll
edilənədək hər iki tərəfin sülh şəraitində yaşayacağına ümid yaran-
mışdı. Lakin müqavilənin imzalanmasının ardınca ermənilər dərhal
Azərbaycan ordusunun geri çəkilməsindən istifadə edərək Zəngə -
zurda qırxadək müsəlman kəndini darmadağın etdilər. ...doqquz
müsəlman kəndini də Şuşa yolu üstündə darmadağın etmiş, əhalinin
böyük əksəriyyətini isə vəhşicəsinə öldürmüşlər... Azərbaycan
Hökuməti bununla bağlı etirazını bildirsə də, Ermənistan Hökuməti
bu faktları rədd edən cavab aldı...Ermənistan ona görə bədbəxtdir
ki, “Daşnaksütyun” partiyası orada qüvvədədir. Bu uzun illər er-
məniləri müsəlmanlara qarşı hücum etməyə sövq edən inqilabçı ter-
ror təşkilatıdır. Ermənilər bacarıqlı müntəzəm təbliğat vasitəsilə
layiq olmadıqları həddə rəğbət qazanırlar. Ermənistan həmişə dava-
dalaş aхtarır və ona nail olanda təbliğat məqsədilə deyirlər ki,
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amandı qoymayın qırdılar bizi. Daşnak üçün öldürülmüş erməni
daha əzizdir. Bundan istifadə edərək, erməninin ölüsü qalхıb haray
– həşir təpir ki, ayə mən özüm ölməmişəm, məni müsəlmanlar
öldürüblər...Londonda, Fransa, Birləşmiş Ştatlarda erməni büroları
mövcuddur, onların ən sevimli metodu “xristian” sözündən istifadə
etməkdir. İndi Zəngəzura hücum edən ermənilər özlərinin müvəqqəti
uğurlarına şübhə etmirlər. Lakin gün gələcək ki, bütün müsəlmanlar
bir nəfər kimi zülmkarlara qarşı qalxacaq və həmin gün gələndə heç
nə erməni xalqını xilas edə bilməyəcəkdir.” 

Artıq Zəngəzur qəzası erməni nizami ordu hissələri tərəfindən
xarabazara çevrilib 10 mindən çox müsəlman əhali məhv ediləndən,
saysız teleqramlardan sonra nəhayət ki, 1920-ci il yanvarın 6-da
keçirilən iclasda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Dövlət Müdafiə
Komitəsi "Zəngəzurun müsəlman kəndlərinin ermənilər tərəfindən
dağıdılmasının davam etməsinə qarşı tədbirlər görülməsinin
zəruriliyi haqqında" Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatını müzakirə
edir.  Qərara alınır ki, dinc əhaliyə qarşı ermənilərin bu hərəkətlərinin
qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görülsün və bu haqda müt-
təfiq qoşunlarının bölgədəki nümayəndəsinə məlumat verilsin.  

Baş nazir Fətəli xan Xoyskin 4 fevral 1920-ci il tarixdə Er-
mənistanın Baş naziri Xatisova ünvanladığı teleqramda yazırdı ki,
“Zəngəzur müsəlmanlarının tamamən yox edilməməsi üçün” Azər-
baycan Ordusundan bir miqdar əsgəri qüvvə o bölgəyə göndəril -
mişdir və bu 23 noyabr 1919-cu il anlaşmasına zidd deyildir... Həmin
sözügedən anlaşmadan 7 gün sonra Ermənistan Respublikasının
Hökumət qoşunları Dro komandanlığında qanlı qırğınları daha
böyük vəhşiliklə davam etdirdi. 

Artıq çox gec idi, daha əvvəlki Zəngəzur yox idi, olmayacaqdı.
Bu qərar da hələ söz idi, ortada qətiyyət, birlik, siyasi iradə yox idi,
ona görə də hərəkətə keçmək də xeyli vaxt apardı, artıq ruslar
Qafqaza doğru hərəkətə keçmişdilər, 28 aprelə sayılı günlər qalırdı.
N.Nərimanov başda olmaqla, Azərbaycan bolşeviklərinə Zəngəzur
və Qarabağdan ağır miras buraxılmışdı, mövcud  vəziyyət Zəngəzu-
run böyük bir hissəsinin Azərbaycandan qoparılmasına, Qarabağda
erməni muxtariyyətinin yaradılmasına, əsrin sonlarında Azərbay-
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canın həmin faciələri bir daha yenidən daha ağır şəkildə yaşamasına
təməl zəmin hazırladı. 

12 yanvar 1920-ci ildə erməni daşnak generalı Dro 600 nəfər-
lik silahlı dəstə ilə Qubadlının 5 kənddən ibarət Alyanlı obalarını
mühasirəyə alıb bütün əhalini körpəsinə qədər məhv etməyi əmr et-
mişdi. Burada uğur qazanmağın nəticəsiz olduğunu görən Dro yan-
varın 22-də Dondarlıya hücum edib kəndi tamamən yandırdı, 19-25
yanvarda Qubadlının 48 kəndi tamamən məhv edildi, əhalisinin
dağlarda gizlənə bilməyənləri amansızlıqla qətlə yetirildi, həmin
kəndlərin bir çoxunun işğala qədər yalnız adı, insan sümükləri ilə
dolu xarabalığı dururdu. Zəngəzur qəzasının rəisi Şəkinski raport-
larında az qala  hər gün  tar-mar edilib tamamən yandırılan kəndləri
adbaad Bakıya xəbər verirdi. Azərbaycanın Tiflisdəki diplomatik
təmsilçisi Vəkilov isə erməni ordu hissələrinin bütün hücumları
barədə raportları Müttəfiq Dövlətlərin Tiflisdəki Ali Komissarı albay
Gaskelə təqdim edirdi. Hələ müsəlman qırğınları başlanmadan bir
neçə ay qabaq Şuşa, Zəngəzurdan ermənilərin ciddi hazırlıq gördük-
ləri barədə məlumatlar Gəncə və Bakıya, Tiflisə göndərilirdi. 

AXC Parlamentinin deputatı H.Axundzadə və C.Sultanov
1920-ci il yanvarın  23-də Parlamentin sədrinə ünvanladığı tele-
qramda “Zəngəzur sarıdan başınız sağ olsun, heç olmazsa Qarabağı
xilas edin.Hökumətin cinayətkarcasına fəaliyyətsizliyi Zəngəzur və
Qarabağın məhvinə gətirib çıxarıb. Artıq kağız üzərindəki etirazlara
son qoymaq, iki yüz mindən yuxarı Zəngəzur müsəlman əhalisinin
məhvinə gətirib çıxarmış xain Xatisovların təntənəli ziyafətləri,
Azərbaycanın erməni təbəələrinin həyasızlığı yetər. Xahiş edirəm
təcili tədbir görün ki, heç olmasa Şuşa və Cəbrayıl qəzaları xilas
edilsin.  Hər dəqiqə qiymətlidir. Yubanmaq xalq və vətən qarşısında
cinayət və satqınlığa bərabərdir" - sözlərinin hansı qəzəb, ümidsizlik,
xəyalqırıqlığı, qüssə,  kədərlə yazdığını anlamaq çətin deyil [9].
Həyəcanlı xəbərlər gəlməkdə, AXC Hökuməti isə sərəncamındakı
sayca ermənilərdən az olmayan hərbi qüvvələri səfərbər etməklə
vətəndaşlarını və torpaqlarını qorumaqdansa, diplomatik yazış-
malara, bu hərbi-siyasi planların başında duran əcnəbilərə Er-
mənistan hökumətinin “yolverilməz hərəkətləri” barədə şikayətlər
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göndərməkdə davam edirdi. Ermənistan hökumətinin gördüyü iş isə
qan tökməkdən bezmiş, doymuş kimi görünən generallar Njde və
Hamazaspın yerinə onlardan daha qəddar, döyüşkən generallar Dro,
Qazaryanı irəli vermək olmuşdu.

Son illər AMEA Tarix İnstitutunda aparılmış tədqiqatlar AXC
dövrünə aid bir sıra sənəd, məktubları aşkara çıxarmışlar. Ermənistan
Milli Şurasının rəhbərləri Azərbaycan Milli Şurasına müraciət
edərək Aleksandropolun türk ordusu tərəfindən tutulduğunu qeyd
edir və İrəvanın siyasi mərkəz kimi ermənilərə güzəştə gedilməsi
məsələsini müzakirə etməyi təklif edirlər. Müzakirələrdən sonra İrə-
vanın Ermənistana güzəştə gedilməsi barədə qəara verilir. Baş nazir
Fətəlixan Xoyskinin hər iki respublikanın və Milli Şuranın elan olun -
duğu günün səhərisi Ermənistan hökuməti başçısının məktubuna
verdiyi cavabla bağlı onun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici
işlər naziri M.H.Hacinskiyə 1918-ci ilin mayın 29-da göndərdiyi
məktub çox  maraqlıdır. Fətəlixan məktubunda yazırdı ki: "Biz er-
mənilərlə bütün mübahisələri qurtarmışıq və onlar bizim ultimatu-
mumuzu qəbul edəcəklər və müharibə qurtaracaqdır. Biz İrəvanı
ermənilərə güzəştə getdik" [10].

Acı təəssüflər olsun ki, AXC rəhbərləri bu səxavətdən
şirniklənmiş ermənilərin İrəvanın ardınca Zəngəzuru da zor-güc yolu
ilə alması üçün hər cür vasitədən istifadə edəcəklərini görə bilmə -
dilər və bunun qarşısını almaq üçün gərəkən tədbirlər görmədilər.
Digər tərəfdən bu məsələdə Osmanlı Türkiyəsinin müəyyən hərbi
dairələrinin də "xidmətləri"ni nəzərdən qaçırmaq olmaz.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
2008-ci ilin əvvəlində Ağdam rayonuna səfəri zamanı 1918-ci ildə
Azərbaycan Milli Şurası tərəfindən qəbul edilən bu qərarın çox səhv
və yanlış bir addım olduğunu qeyd etmiş, 2012-ci ildə Sumqayıtda
Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün tikil miş yaşayış
binasının istifadəyə verilməsi mərasimində çıxışında torpaqlarımızın
Ermənistana verilməsi məsələsinə yenidən qayıdarkən demişdir: "Bu
qərar haqqında mən fikirlərimi dəfələrlə bildirmişdim. Bu gün də
demək istəyirəm  ki, böyük səhv və böyük cinayət idi. An caq bu tari -
xi həqiqətdir. İrəvan xanlığı bizim tarixi torpağımızdır” [11].
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Ölkə Prezidentinin bu fikirləri tarixçi alim Vasif Qafarovun
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə həsr olunan “Türkiyə-
Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi (1917-1922)” adlı
kitabında elmi araşdırmalar, arxiv sənədləri ilə də tam üst-üstə düşür
[12].

AXC Hökumətinin bolşevik Rusiyasının, Qızıl Ordunun Azər-
baycanı işğalına-28 aprel 1920-ci ilə qədər Zəngəzur qırğınlarının
qarşısını vaxtında ala, ya da miqyasını azalda  bilməsi üçün kifayət
qədər hərbi imkanları olmuşdur: “1919-cu ilin dövlət büdcəsində
toplanan 1600 446 952 rubldan müdafiə xərcləri üçün 399452 242
rubl ayrılmışdı ki, bu da ümumi büdcənin 27,7 faizinin təşkil edirdi.
Gözlənilən təhlükələri nəzərə alaraq 1919-cu ilin iyun ayında Dövlət
Müdafiə Komitəsi yaradıldı... 1919-cu ildə 25 minlik, 1920-ci ildə
40 minlik ordu yaradılmalı idi. Ordunu milli zabit kadrları ilə təmin
etmək üçün 1918-ci ilin iyun ayında Gəncədə hərbi məktəb yaradıldı
və bu təhsil müəssisəsi 1919-cu ilin noyabr ayında hərbi uçilişə
çevrildi. Uçilişin üç şöbəsində-ümumi, topçuluq və mühəndislik
şöbələrində 250 dinləyici oxuyurdu...1918-1920-ci illərdə türk və
rus zabitlərinin köməkliyi ilə piyada və atlı polklar, artilleriya
briqadası, diviziyası yaradıldı. 1919-cu ilin sonunda milli ordunun
tərkibində 2 piyada diviziyası, bir kavaleriya diviziyası var idi. Bir-
inci piyada diviziyasına birinci Cavanşir, ikinci Zaqatala və üçüncü
Gəncə polkları daxil idi. İkinci piyada diviziyasına dördüncü Quba,
beşinci Bakı və altıncı Göyçay polkları daxil idi. Şirvan polku baza-
sında üçüncü piyada diviziyasının yaradılmasına başlandı. Birinci
Tatar, ikinci Qarabağ və üçüncü Şəki atlı polkları bazasında kava-
leriya diviziyası yaradıldı.1918-ci ilin iyul ayının 6-da Azərbaycan
Demokratik Respublikası hökumətinin pullu hərbi mükəlləfiyyət
haqqında sərəncamına müvafiq olaraq sıravilərə 50 rubl, yefreytor-
lara 60 rubl, kiçik unter zabitə 70 rubl, unter zabitə 90 rubl, feld-
febelə 120 rubl maaş müəyyən edildi. 1918-ci ilin iyul ayının 11-də
milli orduya çağırış haqqında əmr verildi və 1894-1899-cu illərdə
anadan olmuş 24-29 yaşlı oğlanlar səfərbər edildi. Maliyyə çətinlik-
lərinə baxmayaraq milli zabitlər hazırlamaq məqsədi ilə Gəncədə
hərbi məktəb yaradıldı. Görülən tədbirlər nəticəsində az vaxt ərzində
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40 minə yaxın əsgəri olan milli ordu yaradıcılığına başlandı. O vaxt
Orduda 24 min süngü, 6 min piyada, süvari, topçu və sairə qoşun
növlərindən ibarət olan və ən müasir silahla silahlanan canlı qüvvə,
Xəzər dənizində kiçik bir donanma var idi. Orduda hərbi intizamı
möhkəmləndirmək məqsədi ilə hərbi nazirliyin yanında divani hərbi,
yəni hərbi məhkəmə fəaliyyət göstərirdi. Cənubda təhlükəsizliyi qo-
rumaq üçün Lənkəranda ehtiyat batalyonu və “yardım alayı”-Milis
polku yaradıldı. Azərbaycan Demokratik Respublikasının Parlamen-
tini mühafizə etmək məqsədi ilə xüsusi bölmə, respublikanın
ərazisində asayişi qorumaq üçün mobil dəstələr təsis edildi. Ordunun
tərkibinə iki artilleriya briqadası, bir yüngül artilleriya diviziyası, üç
bronlu poezd, beş aeroplan, bir neçə hidroaeroplan, altı ağır və
yüngül bronlu avtomobil daxil idi....” [13].  

Nəticə: Gətirilən faktlardan aydın görünür ki, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti tarixi Azərbaycan torpağı Zəngəzurun
zorla qoparılaraq Ermənistana birləşdirilməsində, erməni qətliam -
larının törədilməsində, əhalinin kütləvi deportasiyasında  ən azı
mənəvi məsuliyyət daşıyır. 
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SSRİ-nin Türkiyə Cümhuriyyətindəki ilk fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri - Yakov Zaxaroviç Surits

Yakov Zakharovıch Surıts -the fırst Ambassador Extraordi-
nary and Plenipotentiary of the USSR in Republic of Turkey     

Яков Захарович Суриц - первый Полномочный Посол
СССР  в Турецкой республике

Xülasə: "Diplomatlar içərisində ən işıqlı zəka" - amerikalı
həmkarı tarixçi və diplomat Uilyam Edvard Dodd Surits Yakov Za-
xaroviçi belə bir ifadəylə qiymətləndirmişdir. Dönəminin ən məşhur
diplomatı Surits otuz illik diplomatik fəaliyyətində Sovet səfiri
olaraq ardıcıl Danimarka, Əfqanıstan, Türkiyə Cümhuriyyəti,
Norveç, Almaniya, Fransa, nəhayət Braziliyada vəzifə yerinə yetirdi.

Yakov Zaxaroviç Suritsin Türkiyə Cümhuriyyətində 11 il
(1923-1934) Sovet səfiri olaraq vəzifə yerinə yetirməsi və bu vəz-
ifənin 10-cu ilində "Lenin" mükafatı alması onun olduqca müvəf-
fəqiyyətli bir diplomat olmasından xəbər verir.  Məsələn, İlya
Qriqoryeviç Ehrinburq "İnsanlar, illər, həyat" əsərinin 6-cı cildinin,
6-cı bölümündə Suritsi bir şəxsiyyət kimi təqdim edərkən, onun
diplomatik həyatı haqqında bir sıra məlumatlar verərkən qeyd edir:
"Surits Ankaraya göndərildiyi dövrdə Yeni Türkiyə Moskvaya
ümidlə baxırdı. Və Yakov Zaxaroviç üzərinə düşən işi başa düşürdü.
Düşünülür ki, qabiliyyətli usta diplomatlar susmağı bacarırlar, amma
danışmağı da bacarmaq  lazımdır, yaxşı olanı daha yaxşı etmək,
yaxşı olmayanı, qarşısını almaq mümkün deyilsə, ən azından
yavaşıtmak və yumşaltmaq lazımdır ".

"Surits Kamalın etibarını qazanmışdır, İki ölkə arasındakı
dostluğu gücləndirmişdir" - söyləyən İlya Qriqoryeviç Ehrenburq
Suritsin Cümhuriyyət Türkiyəsi və onun təsisçisi Mustafa Kamal
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SSRİ-nin Türkiyə Cümhuriyyətindəki ilk fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri - Yakov Zaxaroviç Surits

Paşa Atatürklə bağlı fikirləri haqqında da yazmışdır. Yakov Za-
xaroviç Mustafa Kamal haqqında heyranlıqla danışırdı: "Dahiyanə
zəka! Daladier onun yanında cahil bir əyalət siyasətçisidir ".
Atatürkün də ona olan rəğbəti, dostca yanaşması, bir  rəsmin kə-
narında öz imzasıyla yazdığı  xatirə yazısı diqqəti cəlb edir.

Açar sözlər: Турция, СССР, дипломатии, посол, Азербай-
джан.

Abstract:  William Edward Dodd, American counterpart, his-
torian and diplomat, appreciated   Yakov   Zakharovıch   Surits   as
“the   brightest   intelligence   among diplomats”. In the period of
thirty years of diplomatic activity, Surits, as the most famous diplo-
mat,  being of  the   ambassador to  the  Soviet, served   in Denmark,
Afghanistan, Turkey, Norway, Germany, France, Brazil. Yakov Za-
xarovic Surits served as ambassador to the Soviet in Turkey for
11years (1923-1934) and he received "Lenin prize" in the 10th year
of this mission.This   testifies   to   his   being   of   very   successful
diplomat.  For   instance,   Ilya Grigoryevich Ehrenburg, in the sec-
tion 6 of Volume 6 of his work called “People, years, life”, introduc-
ing Surits as a genuine person, gave some information aboutthe life
of his diplomatic activity: "When Surits sent to Ankara, new Turkey
looked at Moscow hopefully. And Yakov understood his duty.  Tal-
ented diplomats are able to remain silent, likewise they must be able
to speak, it needs make even better, which is not good, if it is im-
possible to prevent, at least it needs to soften "Surits has earned the
trust of Kamal, strengthened the friendship between the two   coun-
tries",   -   said   Ilya   Grigoryevich   Ehrenburq   and   wrote   about
the thoughts of Surits about Mustafa Kemal Ataturk, the founder of
the Republic of Turkey.    Yakov Zakharovich spoke with admiration
about Mustafa Kemal: "Brilliant intellect! Daladier is An ignorant
provincial politician by him." The respect, friendly approach of
Ataturk, and memorial writing with his signature in the edge of
drawing attract attention.

Key Words: Turkey,  USSR, diplomacy, ambassador,  Azer-
baijan.

209



Səbinə Nemətzadə

Резюме: "Самая светлая голова среди дипломатов" - так
характеризовал Якова Захаровича Сурица его американский
коллега, историк и дипломат Уильям Эдвард Додд. На протяже-
нии своей 30-летней дипломатической деятельности Суриц
последовательно занимал посты советского полпреда в Дании,
Афганистане, Турции, Норвегии, Германии, Франции и, нако-
нец, посла в Бразилии.  Одиннадцатилетнее пребывание в Тур-
ции (1923-1934) в качестве Полномочного представителя СССР
и получение ордена Ленина на 10-ом году исполнения этой
должности, говорит о том, что Яков Захарович Суриц был очень
успешным  дипломатом. Так, Илья Григорьевич Эренбург в ше-
стой книге своего произведения "Люди. Годы. Жизнь”, давая ин-
формацию о дипломатической жизни Сурица, отмечает: «Когда
Сурица послали в Анкару, Новая Турция с надеждой глядел на
Москву. Яков Захарович понимал свое дело. Обыватели думают,
что искусные дипломаты умеют молчать, а нужно уметь и го-
ворить, из хорошего сделать лучшее, если не предотвратить, то
хотя бы затормозить и смягчить плохое». «Суриц завоевал до-
верие Кемаля, укрепил дружбу между двумя государствами.  О
Кемале Яков Захарович говорил с восхищением: «Большой ум!
По сравнению с ним Даладье - невежественный провинциаль-
ный политик…», - писал Эренбург, имея в виду основателя Тур-
ции Мустафа Кемаль Ататюрка.

Ключевые слова: Türkiyə, SSRİ, diplomatiya, səfir, Azər-
baycan. 
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SSRİ-nin Türkiyə Cümhuriyyətindəki ilk fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri - Yakov Zaxaroviç Surits

Bioqrafiyası sıradan deyil, və son dərəcə maraqlı bir şəkildə
inkişaf etmişdir Yakov Zaxaroviç Suritsin.  Kim təxmin edə bilərdi
ki, 1882-ci ildə Dauqavpilsdə yəhudi ailəsində dünyaya göz açmış
zəngin, ləl-cəvahirat mağazası sahibinin oğlu bir inqilaba qoşularaq,
oradan Sibirə sürgün ediləcək, sürgünün ardından Almaniyaya köç
edib mühacir həyatı yaşayacaq, və mühacirət illərində Almaniyanın
məşhur Heydelberq Universitetində hüquq dərslərinə girəcək, alman
dilinə mükəmməl yiyələnərək 1917-ci ildə Rusiyaya dönüşündə
sovet diplomatı olacaqdır.

Keçən əsrin əvvəllərində Suritsin adı demək olar ki, ən
məşhur sovet diplomatı kimi tanınırdı. Bir insan kimi təvazökar, bir
diplomat kimi səriştəli olan Yakov Zaxaroviç məsləkdaşlarının da
rəğbətini qazanmışdır. Əməkdaşları olan sovet diplomatlarından
Litvinov, Çeçerin, Kollontay, Mayskiy, publisist-yazıçı İlya Qriqor -
yeviç Ehrenburq onun ən yaxın dostları idilər. 

1918-ci ildə Lenin hökuməti Danimarkaya göndərmək üçün
tam səlahiyyətli nümayəndə namizədi  axtarırkən seçim Suritsin
üzərinə düşdü. Onu bu vəzifəyə namizədliyini  mühacirət həyatında
dostu olmuş Çeçerin  irəli sürür. Kopenhagendə olduğu bir ildən da
az müddətdə Surits Almanyadan əsirlikdən  Danimarkaya qaçmış
rus əsgərlərinə kömək edirdi.

Bundan yarım il sonra Əfqanıstan ilə Sovet Rusiyası arasında
əlaqələrin yaradılması üçün seçim yenə də Suritsin üzərinə düşdü.
Rəsmi Moskva bu missiyanın maddi tərəfini qarşılamaq iqtidarında
deyildi. Bunu Lenin Suritsə bildirdi və zarafatla əlavə etdi: "Mən
əminəm ki, bir yəhudi tacirinin oğlu olaraq vəziyyətdən çıxış yolu
tapa bilərsiniz". Altı aya - 1919-ci ilin iyun ayından dekabr ayına
qədər Surits səfirliyinin əməkdaşlarından ibarət böyük olmayan bir
qrup ilə vətəndaş müharibəsinin cəbhələri içindən keçərək Kabilə
çatdı.

Əfqanıstan səfirin şəxsi həyatında xoşbəxt səhifə oldu. Surits
orada sovet missiyasının gənc əməkdaşı Yelizaveta Nikolayevna
Karpova ilə tanış oldu. Ağıllı, intellektual qadın olan bu xanım
Suritsin ömrünün sonuna qədər onun həyat yoldaşı və sadiq dostu
oldu. Suritsin xanımına olan sevgisi qızına da onun adını verməsiylə
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özünü sübut edir. Onların qızı Yelizaveta Yakovlevna Surits (o
atasının soyadını daşıyır), Moskvada yaşayır, və məşhur sənət tar-
ixçisidir.

Bir sonrakı, Türkiyəyə olan təyini artıq  birbaşa Şərqdəki
əvvəlki iş təcrübəsi ilə əlaqəli olmuşdur. Türkiyədəki on illik (1923-
1934) fəaliyyəti Suritsə yalnız Türk siyasi dairələrində deyil ölkə
xaricində də böyük səlahiyyət və şöhrət gətirdi. Sözsüz ki, bu zaman
Türkiyənin müzakirəsiz lideri Cümhuriyyət qurucusu Mustafa
Kamal Atatürk idi. Və siyasət şərhçilərinin fikrinə görə,  Kamal
Paşanın da yürütdüyü xarici siyasətdə SSRİ ilə dostluq əlaqələrinin
inkişafı başlıca məsələlərdən idi. Bu baxımdan kifayət qədər çətin-
liklər yəni, İmperialist qüvvələr, onların Türkiyə üzərindəki təzyiqi,
sovet Rusyasına olan fərqli, zidd yanaşmalar və s. olmasına baxma-
yaraq, Surits üçün işləmək çox daha asan oldu. 

İki dövlət arasında düşmənçilik və intriqalar qurmaq istəyən-
lər yox deyildi. Surits bir səriştəli səfir kimi qarşıya çıxa biləcək
maneələri aşmağı bacarırdı.  Atatürk ilə aralarındakı səmimiyyət,
hər iki şəxsin bir-birinə olan hörməti olduqca mühüm amil idi.
Mustafa Kamal Paşa Atatürkün zaman-zaman Suritsin evində qonaq
olması, hətta, bəzi qonaqlıqların həmin evdə keçirilməsini Yakov
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SSRİ-nin Türkiyə Cümhuriyyətindəki ilk fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri - Yakov Zaxaroviç Surits

Zaxaroviçə həvalə etməsi, diplomatın onun etimadını qazandığından
xəbər verir.  Türkiyə Cümhuriyyətindən  nə əvvəl, nə də sonra
göndərildiyi  heç bir ölkədə, Suritsin nə özü, nə ailəsi buradakı qədər
xoşbəxt olmamışlar. 

Artıq Türkiyəyə gəlişindən iki il sonra əksəriyyətdə Suritsin
səyləriylə SSRİ ilə Türkiyə arasında dostluq və əməkdaşlıq sazişi
imzalandı.

Sovet səfiri mədəni əlaqələrin inkişafına daha çox diqqət
ayırırdı. Tamamilə onun təsirli dəstəyiylə 20-30-cu illər arası
yazıçılardan Pavlenko, Nikulin, Seifullin, şair Pavlo Tıçina, film re-
jissoru Yutkeviç, dünyaca məşhur elm adamı, şərqşünas-alim Bart -
hold və Marr Türkiyəni ziyarət etdilər. 1932-ci ildə Türk futbol
arenasında  SSRİ-nin futbol seçmə komandasının  matçı oldu.  Ko-
mandanın iştirakçılarından biri olan məşhur Andrey Starostin səfirin
komandanın bütün matçlarına gəldiyindən bəhs etmişdir. Əslində
Surits üçün mədəni bağların genişləndirilməsi və inkişafı olduqca
əhəmiyyətli idi.

O zaman üçün iki ölkə arasındakı siyasi dialoq  olduqca yük-
sək səviyyədə idi. Surits bu istiqamətdə xeyli səy göstərmiş, mühüm
işlər görmüşdü.

Xalq Komissarı Litvinov da Türkiyədə olmuş, 1933-ci ilin ok-
tyabr ayında isə Voroşilovun rəhbərlik etdiyi SSRİ hökumət heyəti
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Ankarada Atatürklə birlikdə hərbi paradda  iştirak etmişlər. 1934-ci
ilin baharında Surits Türkiyədəki diplomatik vəzifəsini tamamlamış,
o zaman üçün geniş yayılmamış, çox nadir və əhəmiyyətli olan
“Lenin” mükafatı ilə Moskvaya geri qayıtmışdır. 

Yakov Zaxaroviç Suritsin Türkiyə Cümhuriyyətində 11 il
(1923-1934) Sovet səfiri olaraq çalışması və bu vəzifənin 10-cu
ilində  "Lenin" mükafatı alması, onun olduqca müvəffəqiyyətli bir
diplomat olmasından xəbər verir.

Türkiyə Cümhuriyyətinin
yaranmasının 10-cu

ildönümü, Ankara, 29
oktyabr 1933-cü il
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SSRİ-nin Türkiyə Cümhuriyyətindəki ilk fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri - Yakov Zaxaroviç Surits

Məsələn, İlya Qriqoryeviç Ehrenburq "İnsanlar, illər, həyat"
əsərinin 6-cı cildinin, 6-cı bölümündə Suritsi bir şəxsiyyət kimi
təqdim edərkən, onun diplomatik həyatı haqqında bir sıra məlumat-
lar verərkən qeyd edir: "Surits Ankaraya göndərildiyi dövrdə Yeni
Türkiyə Moskvaya ümidlə baxırdı. Və Yakov Zaxaroviç üzərinə
düşən işi başa düşürdü. Düşünülür ki, qabiliyyətli usta diplomatlar
susmağı bacarırlar, amma danışmağı da bacarmaq  lazımdır, yaxşı
olanı daha yaxşı etmək, yaxşı olmayanı, qarşısını almaq mümkün
deyilsə, ən azından yavaşıtmak və yumşaltmaq lazımdır ".

"Surits Kamalın etibarını qazanmışdır, İki ölkə arasındakı
dostluğu gücləndirmişdir" - söyləyən İlya Qriqoryeviç Ehrenburq
Suritsin Cümhuriyyət Türkiyəsi və onun  təsisçisi Mustafa Kamal
Paşa Atatürklə bağlı fikirləri haqqında da yazmışdır. Yakov Za-
xaroviç Mustafa Kamal haqqında heyranlıqla danışırdı: "Dahiyanə
zəka! Daladier onun yanında cahil bir əyalət siyasətçisidir ".

Ehrenburqla Suritsin dostluğuna  gəlincə isə bunları söyləmək
lazımdır. Yazıçı və SSRİ Ali Sovetinin deputatı, Surits kimi
Dauqavpilsdən  olan Ehrinburq xatirələrində qeyd edir ki, Yakov Za-
xaroviç ilə 20-ci illərin əvvəllərində Sovet İncəsənətinin Berlindəki
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sərgisində tanış olmuşlar: diplomat diqqətlə əsərləri araşdırır, bəzən
hirslənir, bəziləri haqqında isə heyranlıqla danışırdı. 

Bu tanışlıqdan sonra Surits Ehrenburqu əsl şah əsərlərindən
ibarət olan öz kolleksiyasını göstərəcəyini söz verərək evinə dəvət
etmişdir. Suritsin kolleksiyasında Rodinin, Matissenin, Levitanın,
Korovinin əsərləri vardır.  

Bu yazını hazırlamağa başlamazdan əvvəl həyatının ilk 11 ilini
Türkiyə Cümhuriyyətində yaşamış 92 yaşlı Yelizaveta Yakovlevna
Surits (doğum -1923 fevral, Berlin) ilə xatirələrə daldıq. Xanım
Surits ailənin şəxsi arxivindən olduqca maraqlı şəkillər, materiallar
təqdim etdi mənə. Bütün xatirələrini bölüşdük. Atası Yakov Za-
xaroviç Suritsin həyat yolunu və Cümhuriyyət Türkiyəsindəki
xatirələri birlikdə vərəqlədik. Uşaqlığında Atatürkü gürmüşdü
Yelizaveta, onların evlərinə qonaq gələrkən Mustafa Kamal onu qu-
cağına almış, bu kiçik uşağı sevmiş, əzizləmişdir. Həyatının ilk 11
ilini Cümhuriyyət Türkiyəsində tam səlahiyyətli səfirin övladı kimi
yaşamış Yelizaveta Yakovlevnanın uşaqlıq xatirələrində Mustafa
Kamal, atası, anası, Almanyadan ailəylə gələn dayəsi, milliyyətcə
türk olan sürücü Ziya, məktəbdəki müəllimləri və bir çoxları yer alır.

"Mən 1923-ci ilin fevral ayında Berlində doğuldum və demək
olar ki, dərhal Türkiyə Cümhuriyyətinə gətirildim,  o yerə ki, atam
orada 11 il sovet  səfiri olacaqdır. Bilirəm ki, Ankaraya yerləşdik,
hansı ki, o zaman sadə bir kənd kimi idi. Bizim səfirlik Qərb üs-
lubunda inşa edilmiş ilk binalardan biri idi. Almanyadan mənim
üçün dayə gəlmişdi, və məni süd ilə təmin etmək üçün keçi
saxlanılırdı. Baxın, Sizə təqdim etdiyim şəkillərin birində mən
dayəmin qucağındayam, sürücü Ziya isə keçini yemləyir. Mən  sə-
firlikdəki həyatımızı çox gözəl xatırlayıram. Həyatımın ən bəxtiyar
illərini yaşamışam bu ölkədə. Səfirlik binasının nə zaman inşa
edildiyini dəqiq olaraq deyə bilməyəcəyəm, amma məşhur bir bi-
nadır. Məndə onun xarici cəbhəsinin də rəsmi var. Bu binanın şəki -
lini bir arxitektura jurnalında görmüşəm. Atamın şəxsi arxivindən,
şəkil albomundan onu da Sizə təqdim edəcəyəm. Binanın xarici cəb-
həsində giriş qapısı üzərində “CCCP” yazılmışdır.  
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Və hətta bir müddət bu bina açıq sahədə tək idi, yanında heç
bir bina, mağaza yox idi. Yeməklərin haradan gətirildiyini bilmirəm.
Amma xüsusi təsərrüfat vardı - toyuq hini, filan. Cücələri yumur-
tadan çıxarır, onları xırda doğranmış yumurtalarla yemləyirdik.
Ayrıca bağ da vardı. Doğrudur, çox böyük olmayan, yeni bir bağ.
Görünür ki, ağaclar, kollar yeni  əkilmişdi. Evdə öz otağımdan başqa,
böyük bir bal salonu, və Türk (Şərq) üslubunda dizayn edilmiş –
xalılı, alçaq bir divanı da olan otağı xatırlayıram. Otağın hər iki di-
varından Suleyman peyğəmbərlə bağlı şəkilli eyni xalçalar
asılmışdır.  Foto arxivimizdən onları da Sizə təqdim edəcəyəm.

Səfirliyin binası yolun üzərində idi, bu yol yuxarı, təpəyə
doğru yol idi. Orada, yuxarıda Kamal Paşa yaşayırdı. Biz ona o
zaman belə xitab edirdik. Sonralar isə Kamal Paşa Atatürk adını
almışdır. Kamal Paşa bizim evimizdə olurdu, məni qucağına alırdı.

Suritsin  şəxsi arxivindən 
SSRİ-nin Ankaradakı 

səfirliyi

Suritsin  şəxsi arxivindən 
Sürücü Ziya, Balaca 
Yelizaveta dayəsi ilə

217



Səbinə Nemətzadə

Bir də xatırlayıram ki, o Byalınitskiy-Birulyanın bir rəsm
əsərini bəyənmişdir. Byalınitskiy-Birulya atamın çox yaxşı tanıdığı,
hər zaman bu cür poetik, sisli, qış pezajları təsvir edən bir rəssam
idi. Atam həmin rəssamın elə rəsm əsərlərindən birini Kamal Paşaya
hədiyyə etmişdir.

... Bir də məzəli bir şey olmuşdur. Rusiyadan Kamal üçün
şərab hədiyyə göndərilmişdir - çarın zirzəmilərindən, çox nadir və
qiymətli, amma kimsə bilmirdi ki, bu növ şərab çox uzun müddət
mühafizə olunmur,turşuyur. Və bizə "ləzzətli sirkə" üçün ( çox
güman ki, Kamalın adından) təşəkkür etdilər. Bunları anamın
danışdıqlarından bilirəm.

Artıq məktəbə  getməyimlə bağlı düşünmək lazım idi. Fransız
dilini yaxşı bilirdim. Evdə dərs alırdım. O zaman indiki kimi ingilis
dili deyil, fransız dili beynəlxalq dil idi. Yalnız İstanbulda məktəbə
getmək mümkün idi.  Orada Amerika kolleci, İngilis "High School
for Girls", fransız və alman məktəbləri var idi. Bu səbəbdən mən
nənəmlə (mən 3-4 yaşlarında ikən Rusiyadan onu  gətirdmişdilər)
İstanbula göndərildim.

Orada Pera küçəsində keçmişdə (çar zamanında) səfirlik, indi
isə konsulluğumuz yerləşən gözəl bir bina var. Çar dövründən qalma
bizim Türkiyədə bu cür bina və müəssisələrimiz vardı.  Mən yalnız
qaldığım binaları bilirəm. Bu konsul binasını və Bosforun sahilində
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Məni fransız məktəbinə göndərmək istədilər. Amma anam və
atam xəbər tutdular ki, orada rahiblər dərs verirlər, onlar bunun tərcih
edilməz olduğunu düşündülər. Dili heç  bilmədiyimə rəğmən ingilis
məktəbinə göndərildim. Hər bir şeyə sürətli bir şəkildə hakim oldum,
iki ilə ingilis dilini tamamilə öyrəndim. Bu məktəbdə hər bir şey İn-
giltərədəki kimi idi. Hətta məktəb formamız belə. Və o çox ciddi idi.
Tünd göy önlüyü ağ uzun qollu  köynəyin üzərindən geyinirdik.
Qara corab və qara ayaqqabı... Məktəb bizim konsulluğun düz

SSRİ-nin Türkiyə Cümhuriyyətindəki ilk fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri - Yakov Zaxaroviç Surits

iki binanı. Onlardan biri yay tətilini keçirdiyim   Böyük  Dərədəki
evdir. Bu bir bağ evi deyil, daha çox, böyük bir mülk idi. Burada
böyük bir park içərisində yanaşı bir-neçə bina var. Yaxınlığında
meyvə bağları vardır. Bir qədər aralıda da bir mülk vardır ki, o da
dəniz və hərbi attaşeyə verilmişdir. Amma Böyük Dərədəki köşk
kimi deyildi. Böyük Dərəyə Rusiyadan qonaqlar gəlirdi. Xatır-
layıram böyük bacım (atamın əvvəlki nigahından olan qızı) və
M.M.Litvinovun uşaqları - Mişa və Tanya bir yayı Böyük Dərədə
bizimlə keçirmişdilər. Sonralar onların Moskva yaxınlığında yay
evlərində dəfələrlə qalmışım.  
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yanında idi, mən günorta yeməyinə evə gedirdim. Məktəbimizi,
müəllimlərimizi çox yaxşı, dünənki kimi xatırlayıram. Rusiyadan
futbol komandası gəlirdi, sənətçilər gəlirdi. Əlaqələr mükəmməl idi,
çox gözəl idi. Bir sözlə, arada böyük bir dostluq vardı ... Düşünmək
belə qəribədir, sonralar necə hər şey  dəyişildi... 

1933-ci ilin sonu və ya 1934-ci ilin əvvəllərində biz oradan
geri dönürdük. Xatırlayıram, mən  dəhşətli dərəcədə ağlayırdım, və
türklər bizi  yola salarkən, atam məni işarə edərək dedi: "Görür sü -
nüzmü, sizləri necə tərk edirlər ?!", anam isə atamı danladı - "onu
daha çox üzmə".  Bizim gəmi Bosfordan keçirdi, Böyük Dərənin
yaxınlığından.  Sürücü Ziya  maşını körpüdə  saxlamışdı, və gəmi
oraya yaxından keçdikdə dayanmadan siqnal verirdi. Mənim ürəyim
param-parça olurdu.... 

...Mən bir daha heç bir zaman Türkiyədə olmadım. Baxma-
yaraq ki, bütün dünyanı gəzdim. Atamla (Almaniya, Fransa, ABŞ,
Braziliya), və sonra büyüdüyümdə - Avropada, ABŞ-da simpozium
və konqreslərdə. Lakin, Türkiyəyə bir daha getmək istəmirəm. Onun
yaddaşımda uşaqlıq  xatirələrimdəki kimi qalmasını istəyirəm.
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Qeyd: Rəsmlər və bir çox məlumatlar Suritsin şəxsi arxivindəndir.
Yelizaveta Yakovlevna Surits məqalənin müəllifinə təqdim etmişdir
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Qafqazın Dağıstan regionu və Dərbənd şəhərində 
Azərbaycanlıların məskunlaşmasının tarixi-coğrafi 

xarakteristikası (IX-XIX əsrin materialları əsasında)

Historical and geographical characteristics of Azerbaijanians
in Daghestan region and Darband city of  the Caucaus  

(based on IX-XIX centuries documents)

Историко-географическая характеристика расселения
азербайджанцев на Дагестанском регионе и в городе 

Дербенд Кавказа (на материале IX-XIX вв.)

Xülasə: Dərbənd şəhəri XIII – XIV əsrlərdə Qafqazda cərəyan
edən siyasi hadisələrin mühüm mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir.

Belə ki, ərəb filoloqu, coğrafiyaşünası, tarixçisi Yaqut əl-
Həməvi (1179-1229) 1224-cü ildə tamamladığı  “Müsəni əl-Büldan”
- “Ölkələrin əlifba sırası ilə siyahısı” əsərində yazır: “Bob əl-əb-
vobvə ya sadəcə əl-Bob...” Bu iri və mühüm sərhəd şəhərlərdən
biridir.

Nəhayət Dərbəndin hülakulara və ya qızılordalılara məxsus
olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan verən faktlardan biri, 1335-ci
ildə tərəflər arasında baş vermiş müharibə ilə əlaqədar şərh olunan
məlumat diqqəti çox cəlb edir.

XVIII əsrin axırlarında, XIX yüzilliyin əvvəllərində yazıb-
yaradan görkəmli Azərbaycan şairlərindən biri Hüseynəli xan
Məhzun Dərbənd xanı olub.
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Qafqazın Dağıstan regionu və Dərbənd şəhərində Azərbaycanlıların məskunlaş-
masının tarixi-coğrafi xarakteristikası (IX-XIX əsrin materialları əsasında)

Azərbaycanın ən qədim şimal şəhərlərindən biri olan Dərbənd
o dövrdə adlı-sanlı şair və yazıçıların meydana gəlib püx-
tələşməsində əvəzsiz rol oynamışdır. Belə şairlərdən biri də 1819-
cu ildə Dərbənddə dünyaya göz açan Mirzə Məhəmməd Tağı Qumri
olmuşdur.

Arxiv sənədləri və materialları əsasında məlum olmuşdur ki,
bu qəbildən olan şair və yazıçılar, müdrik söz ustadları və rəhbər
işçilər Dərbənd və Qafqazın digər bölgələrində yaşayıb-yaratmış,
yeri gəldikcə müəyyən qurumlar ətrafında toplaşaraq geniş miqyaslı
işlər və xeyirxah əməllər görmüşlər.

Açar sözlər: Əhali məskunlaşması, Şirvanşah, Dərbənd
şəhəri, tarixi təsnifat, Qafqaz, coğrafi ərazi, Yaqut əl-Həməvi,
Zəkəriyyə Qəzvini, Dərbənd xanlığı, tarixi məskunlaşma, Hüseynəli
xan Məhzun, Mirzə Kərəm Şüal, Kaytaq hakimiyyəti, Azərbaycan di-
asporu.

Abstract: Darband had become one of the important centers
of the political events, which took place in the Caucasus in XIII-
XIV centuries. 

Arabian philologist, geographer and historianYaqut-al-Hamavi
(1179-1229) wrote in the book “Musani-al-Buldan”- “The list of
countries in alphabetical order” in 1224: It is one of the biggest and
most important bordering cities.

One of the facts, which allows to think that, Darband belonged
to Hulakis or Golden Horde, information about the war between the
parties, which took place in 1335, is the most worthy of note one. 

One of the remarkable Azerbaijani poets, who lived at the end
of XVIII and beginning of XIX century, Husseyinali khan Mahzun
was a khan of Darband.

Darband, one of the most ancient northern cities of Azerbaijan,
played a significant role in development of well-known poets and
writers during those years. One of such poets was Mirza Muhammad
Tagi Gumri, who was born in Darband in 1819. According to the
archive documents and materials, such kind of poets and writers,
wise masters and leaders lived and worked in Darband and other re-
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gions of the Caucasus, gathered within certain organizations and car-
ried out large-scale works and benevolent deeds. 

Keywords: Settlement of inhabitants,Shirvanshah, the city of
Darband, historical classification, Caucasus, geographical position,
Yagut Hamavi, Zakariyya Gazvini, Darband khanate, historical set-
tlement, Husseyinali khan Mahzun, Mirza Karam Shuali, Kaytak
province, Azerbaijani diaspora.

Резюме: В XIII-XIV веках город Дербенд превратился в
важный центр политических событий, происходящих на Кав-
казе. Так, арабский филолог, географ, историк Ягут ал-Хамави
(1179-1229) в своём произведении, написанном в 1224 году,
“Список стран в алфавитном порядке” писал: этот город один
из больших и важных городов”.  Наконец, один из фактов, ко-
торый позволяет относить Дербенд к Хулалу и Золотой Орде,
это информация о войне, которая произошла в 1335 году между
этими сторонами.

В конце XVIII, в начале XIX вв. один из известных азер-
байджанских поэтов Гусейнали хан Махзун был Дербентским
правителем.  На основе архивных материалов выяснилось, что
многие известные поэты и писатели, мудрецы слов и админи-
стративные работники работали в Дербенте и в других регионах
Кавказа. 

Ключевые слова: расселение населения, Ширваншах,
город Дербенд, историческая классификация, Кавказ, геогра-
фическая территория, Ягут ал-Хамави, Зекерийе Казвини, Дер-
бентское ханство, историческое расселение, Гусейнали хан
Махзун, Мирза Керим Шуал, правительство Кайтаг, Азербай-
джанская диаспора.

IX - XII əsrlərdə cənubi Qafqaz regionlarında Oğuz, Qıpçaq
və Səlcuqların yürüşü zamanı, xırda tayfa birləşmələrinin və dini
əqidə birliklərinin ərazi üzrə konsilidasiyasına zəmin yaranmışdır.

Dərbənd şəhəri XIII – XIV əsrlərdə Qafqazda cərəyan edən
si ya si hadisələrin mühüm mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir.
Şəhərin məskunlaşma arealı, coğrafi ərazi, strateji mövqe bir tərəf -
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dən yüksək Qafqaz dağları ilə, digər tərəfdən Xəzər dənizi ilə həm-
sərhəd olan keçid məntəqəsi kimi dəyərləndirilən bu coğrafi region
daima diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu baxımdan “Dərbənd” yəni,
“Bağlı qapı”və ya  “Dəmir qapı”  Dərbənd, “Bob əl əbvab” adlan ır.

Tarixdən məlumdur ki, Dərbənd inkişaf etmiş bir şərq şəhəri
kimi, XIII – XIV əsrlərdə şimaldan cənuba, cənubdan şimala doğru
hərbi yürüşlərin qarşısına sipər çəkərək əsasən dəhliz rolunu oy-
namışdır. Bu səbəblərə  görə bir çoxları şəhərin möhkəmliyini,  alın-
mazlığını nəzərə alaraq, ondan yan keçməyi daha məqsədəuyğun
sanmışlar [5].

Bir qrup tədqiqatçı  mütəxəssislər elə zənn edirlər ki, Dərbənd
əlverişli mövqeyə, təbii şəraitə və strateji əhəmiyyətə malik olmasına
baxmayaraq  XIII – XIV əsrlərdə, yəni monqol ağalığı dövründə
Monqol imperiyasının hansı ulusa – Cuçi və ya Tulli  nəslinə, yəni
qızıl ordalılara və ya hülakulara məxsus olduğu tarixi ədəbiyyata
daxil olması müəyyən fikir ayrılığına səbəb olmuşdur. Bunun əsas
səbəbi şəhərin iki monqol ulusu arasında sərhəd məntəqəsi təşkil et-
məsidir. Odur ki, şəhər daima uluslar arasında gedən vuruşmaların
meydanına çevrilmiş, əldən-ələ keçmiş və tədqiqatçılar arasında fikir
ayrılığı da buradan irəli gəlmişdir. Tədqiqatçıların bir qismi şəhərin
qızıl ordalılara, digərləri hülakulara aid olduğunu yazırlarsa, bəziləri
bu məsələdə qəti mövqe tuta bilməmişlər. Belə ki, monqol döv -
lətlərinin sərhədlərindən və hüdudlarından bəhs edən bəzi müəlliflər
sərhəddin “Dərbəndə qədər” uzandığını  bildirirlər və dəqiq məlum
olmur ki, Dərbənd özü həmin ulusun, dövlətin tərkibindədir ya yox.
Məsələn, Həmdullah Qəzvini Şirvan ərazisinin Kür çayından Dər-
bəndə kimi olduğunu xəbər verir [1]. Belə hallara tarixi ədəbiyyatda
da təsadüf edilir.

A.Yakubovski Qızıl Orda ulusunun təşəkkülündən bəhs
edərkən Dəst-i Qıpçaq, Bulqar, Krım vəDərbəndə kimi Qafqazın
qızılordalıların dəqiq sərhədlərini müəyyənləşdirməyinçətin
olduğunu vurğulayaraq, bu dövlətin tərkibinə “Dərbəndə kimi”
Qafqazın (bəzən isə “Bakıya kimi”) da daxil olduğunu bildirir.
Akademik V.V.Bortold göstərir ki, monqol ağaları dövründə  Dər-
bənd bəzən Şirvanşahlara tabe olmuş, bəzən isə öz müstəqil hakim-
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ləri tərəfindən idarə olunmuşdur. Bu vaxt Teymur Dərbəndi, öz im-
periyasının şimal sərhəd məntəqəsi kimi möhkəmləndirmiş və şəhəri
- Şirvanşahı İbrahimin sərəncamına vermişdir.  V.V.Bortold başqa
əsərində bu barədə daha lokanik tərzdə fikir yürüdərək yazır:
“Görünür, monqollar dövründə Dərbənd İran elxanilərindən daha
çox Qızıl Orda xanlarına məxsus olmuşdur [6].

Akademik  Ə.Ə.Əlizadə bildirir ki, Dərbənd  Qızıl Orda dövlə-
tinin sərhəd məntəqəsi olmaqla yanaşı,  XIV əsrin sonu  XV əsrin
əvvəllərində Şirvanşahlara tabe olmuşdur. A.R.Şıxsəidov Dərbəndin
1249-cu ildə Qızıl Ordanın təsirinə düşdüyünü 1256-cı ildən XIV
əsrin ortalarına kimi hülakuların hakimiyyəti altında olduğunu, Şeyx
İbrahimin dövründə isə inkişaf edərək, Şamaxı ilə birlikdə, Şirvanın
mərkəzi şəhərinə çevrildiyini xəbər verir.

Ümumiyyətlə, Dərbəndin hansı monqol ulusuna məxsus ol-
ması məsələsinə gəldikdə isə V.İ.Yeqorovun Qızıl Ordanın XIII–
XIV əsrlərdəki tarixi coğrafiyasına həsr olunmuş əsərində daha
qabarıq diqqətə çatdırılmışdır. Müəllifin gəldiyi ümumi qənaət isə
Dərbəndin həmin dövrdə qeyri-şərtsiz Qızıl Ordaya, dolayısıyla isə
Rusiyaya məxsus olması fikrini təsdiqləməsidir. Onun kitabının  bir
çox səhifələrində bu fikir açıqlanır və əsərə daxil olunmuş xəritələrin
hər ikisində Qızıl Ordanın cənub sərhəddi Dərbənddən cənubda
göstərilir.

Maraqlı mənzərə yaranır: Hülakular  ulusunun və eləcə də,
Qızıl Orda ulusunun ərazilərindən bəhs edən müəlliflər sərhədlərin
“Dərbəndə kimi”  olduğunu yazırlar. Bəs Dərbəndin hansı  ulusa
məxsus olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan verən faktlar diqqətdən
yayınır?

Belə ki, ərəb filoloqu, coğrafiyaşünası və tarixçisi olan Yaqut
əl-Həməvi (1179-1229) 1224-cü ildə tamamladığı  “Müsəni əl-Bül-
dan” - “Ölkələrin əlifba sırası ilə siyahısı” əsərində yazır: “Bob əl-
əbvobvə ya sadəcə əl-Bob...” Bu iri və mühüm sərhəd şəhərlərdən
biridir. Şəhərin yaxınlığında Qurd (Canavar) adı ilə tanınan böyük
dağ mövcuddur. Hər il onun üzərinə odun yığırlar ki, lazım gələndə
tonqal kimi istifadə etsinlər vəAzərbaycan və Arran əhalisi düşmənin
hücumundan, onlar qəflətən basqın etsələr, xəbərdar olsunlar [7].
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Yaqut əl-Həməvi  qeyd edir ki, “Şamaxıabad  şəhərdir,  Şir-
vanın  paytaxtıdır. O, Arran sərhəddində yerləşib və Dərbəndin
əyalətlərindən biri hesab olunur”. Şamaxı hakimi  Şirvanşah  Dər-
bənd hakiminin  qardaşıdır [7]. Bu yönümdə misalları  Zəkəriyyə
Qəzvininin  timsalında da qeyd etmək olar.

Zəkəriyyə Qəzvini (1275) : “Bakı Dərbənd mahalında
şəhərdir”. 

Daha sonra Fəzlillah Rəşidəddin (1265): “Ən əvvəl o (Abaqa
xan) öz qardaşı Yuşumutu Dərbənd, Şirvan və Muğana, Altana kimi
göndərdi ki, o həmin hüdudları düşməndən qorusun” [3].

Nəhayət Dərbəndin hülakulara və ya qızılordalılara məxsus
olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan verən faktlardan biri, 1335-ci
ildə tərəflər arasında baş vermiş müharibə ilə əlaqədar şərh olunan
məlumat diqqəti daha çox cəlb edir.

XIII əsrin sonu Rəşidəddinin yazdığına görə Şirvanşahlar onun
dövründə  Dərbənd və Şabranın hökmdarlarıdırlar.

1335-ci il Özbəyin qoşunu məğlub olduğunu hiss edib oradan
qaçır. Çətinliklə də olsa Dərbəndə çatır və mənbənin yazdığı kimi
Dərbənddən də birbaşa öz ölkəsinə gedir.

1387-ci il Teymurun qoşunu Toxtamışı izləyərək Dərbənd
tərəfə qovur və bəlli olduğu kimi Teymurun dövründə Dərbəndin
müdafiəsi Şirvanşah I Şeyx İbrahimə tapşırılır. Elə bu ərəfədən də
Dərbənd şəhərində əhalinin milli tərkibi azərbaycanlıların üstün-
lüyünə yönəlir. 

Qafqazda Azərbaycan icma və birliklərinin inkişafında  qeyd
etdiyimiz kimi  Dərbənd və onun ətraf  bölgələrinin Azərbaycan-
Türk birləşmələrinin rolu danılmazdır. Buna görə də orta əsrlərin
son dövrlərində bu icma və qurumların  formalaşması prosesi məhz
XVIII – XIX əsrlərin payına düşür.

Sankt-Peterburq Universitetinin professoru A.A.Tsaqareli
qeyd edir ki, erməni “parazitləri” Gürcüstan və onun Borçalı qəzası
ilə kifayətlənməyib 1796-cı ilin yayında başda erməni arxiyepiskop
İosif olmaqla Dərbənd xanlığına müxtəlif variantlarda siyasi
hiyləgərlik göstərərək bütün müsəlmanları onun üzərinə qaldırdı.
Katolikosun niyyəti siyasi baxımdan Dərbənd müsəlmanlarını er-
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məni satqınlarının ayağı altına düşməsindən, onların mənəviyyatının
alçaldılmasından ibarət idi. Göründüyü kimi, kilsə “aforizminin” bu
siyasəti baş tutmur və o, başqa siyasi oyunlara qoşulur. Erməni mil-
lətçiləri öz murdar və şovinist xarakterli əməllərini həyata keçirmək
üçün gecə və gündüz dünyaya car çəkirlər ki, 1915-ci ildə türklər iki
milyona yaxın erməni gəbərtmişlər [9]. Buradan belə çıxır ki, 1915-
ci ildən öncə dünyada iki milyondan artıq  erməni olmuşdur. Halbuki
dünya statistik məlumatı bildirir ki, o zaman yer üzərində cəmi 1
mln.300 min erməni varmış [8]. Bu barədə,  Amerika  aliminin
söylədiyi kimi, bu yalan yalnız o zaman gerçək ola bilərdi ki,  türklər
hər ermənini iki dəfə öldürmüş olaydılar və bu gün yer üzərində bir
erməni də qalmayaydı.

XVIII əsrin axırlarında, XIX yüzilliyin əvvəllərində yazıb-
yaradan görkəmli Azərbaycan şairlərindən biri Hüseynəli xan
Məhzun Dərbənd xanı olub. Onun “Dərd” şeirindən məlum olur ki,
şairin atası və özü Dərbənd  xanı olublar. “Bizim xalq” şeirindən şair
Dərbəndi tutan Qumluq xanının qətil-qarətlə məşğul olmasından
şikayətlənir, bu zülmün sona çatacağına inanır. Bəzi  təzkirəçilər bu
şeirin bir parçasına əsaslanaraq yazının naməlum bir şairin və yaxud
dağıstanlı bir Azərbaycan şairinin adına çıxarıblar. 

Qədim zamanlardan şair və yazıçılar, alim və mütəxəssislər,
həkim və filosoflar bir qayda  olaraq öz ölkəsində firavan yaşayıb-
yaratmağı hər şeydən üstün tutmuşlar. Lakin dövr və zamanın
diqtəsindən asılı olaraq bu quruma daxil olanlar bəzən məcburiyyət
qarşısında qalıb, öz doğma vətənlərini tərk etməli olub, özlərinə
digər bir məmləkəti doğma vətən gözündə görüb buranı özlərinin
doğma məskunlaşma arealı kimi dəyərləndirmişlər. Bu baxımdan bu
məzmunda bir sıra Azərbaycan övladları öz doğma vətənlərini digər
bir məmləkətlə əvəz olunmasını üstün tutmuşlar. Belə soydaşlarımız-
dan Hüseynəli xan Məhzunu misal çəkmək olar. 

Hüseynəli xan Məhzun həm də zərif qəzəllər müəllifi kimi
tanınır. Təəssüf ki, bu görkəmli şairin yaradıcılığı tam araşdırıl-
mayıb, bəzi şerləri itib-batıb, başqalarına aid edilib. Bu qəbildən
digər şair və yazıçılardan biri də Mirzə Xəlil Bülbülü misal çəkmək
olar. Mirzə Xəlil Bülbül təxəllüsü ilə gözəl şeirlər yazmış, Füzuli
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əbədi məktəbinin davamçısı olmuşdur. Əfsuslar olsun ki, bu günə
kimi onun bədii irsi demək olar ki, tədqiq edilməyib. Onun yalnız
bizim günümüzə gəlib çatan “Qəzəl” şeir parçası olub. Müəyyən
səbəblər üzündən o dövrdə bir çox Azərbaycan şair və yazıçıları istək
və arzularına çatmaq üçün ya gizli ya da öz soy adlarını dəyişdirmək
yolu ilə təxəllüs qəbul etmişlər. Belələrindən biri də Molla Feyzullah
idi. Feyzi təxəllüsü ilə yazıb-yaradan azərbaycanlı yazar Molla
Feyzullah gözəl qəsəd, qəsidə və poema ustası olmuşdur. Onun bizə
çatan 324 sətirlik “Dönüklük” adlı poeması və qəzəlləri olmuşdur. 

Azərbaycanın ən qədim şimal şəhərlərindən biri olan Dərbənd
o dövrdə adlı-sanlı şair və yazıçıların meydana gəlib püxtələş mə -
sində əvəzsiz rol oynamışdır. Belə şairlərdən biri də 1819-cu ildə
Dərbənddə dünyaya göz açan Mirzə Məhəmməd Tağı Qumri olmuş-
dur. O həyatda 72 il ömür sürmüşdür. Şairlik dövrünə qədər Mirzə
Məhəmməd Qumri fəhləlik,  dükanda satıcı və baqqallıq etmişdir.
Mürəkkəb və çoxşaxəli həyat yolu keçən Mirzə Məhəmməd Qumri
“Rəvan təbli şair”, “Qəzəl”, “Həcm” və s. şeirləri ilə el-oba arasında
böyük şöhrət qazanmışdır. Azərbaycan, ərəb, fars dillərində yazıb
yaratmış, “Kənzul-Məsaib”, “Gülüstani-Qumri” adlı kitabları olub.
Mirzə Məhəmməd Tağı Qumri özündən əvvəlki yazarlardan fərqli
olaraq, yaşadığı məmləkətlərdə və qonşu Gürcüstanın Tiflis, Batum,
Axalçıx, Azgur, Azərbaycanın Bakı, Şirvan, Gəncə və s. şəhərlərinin
şairləri ilə dostluq edib, ədəbi həcvləşib və soydaşlarımızın milli qu-
rumlarında yaxından iştirak etmişdir. 

XIX yüzilliyin əvvəllərində Dərbəndin Üçdil kəndində
dünyaya göz açan Mirzə Kərəm Şüal  ərəb, fars və Azərbaycan dil-
lərini mükəmməl bilirdi. 

Bəzi materialların verdiyi məlumatına görə Mirzə Kərəm Sul-
tan Əhməd bəyin yanında mahalın ən etibarlı və işgüzar hakimi kimi
mühərrirlik etmişdir. Cavanlığında ordu sıralarına çağırılmış, Rus-
Qafqaz (azsaylı millətlərin) müharibəsində iştirakına və onun
igidliyinə görə medal və rütbə qazanmışdır. İntelektual savada və
zəngin dünya görüşünə  malik olan Sultan Əhməd bəy zəmanəsinin
haqsızlığından narazı qalaraq özünü öldürməli olur, bu səbəbdən də
təqsirləndirilən Mirzə Kərəm tutulub Sibirə göndərilir. Bir müddət-
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dən sonra Mirzə Kərəm əfv olunub vətənə dönür. Vətənə qayıdan
Mirzə Kərəm Dərbənddə mütərçimliklə məşğul olmağa başlayır.
Mirzə Kərəm mütərçimliklə yanaşı özünün sevimli peşəsi olan şeir
və qəzəl yazma sənətində paralel olaraq fəaliyyət göstərmiş, bir sıra
milli ruhda yazılmış şeir və qəzəlləri mütəmadi olaraq sağlığında
işıq üzü görmüşdü. Lakin qeyd olunmalıdır ki, onun bu gün də
əlyazma halında çoxlu şeir materialları qalıb. Xalqına həddən çox
bağlı olan, vətən, torpaq hissi ilə ürəyi çırpınan, xarici ölkədə
yaşayıb-yaradan soydaşları ilə həmişə təmasda olan Mirzə Kərəm
“Dərbəndnamə” adlı tarixi əsəri də yazıb xalqına tövsiyə etmişdir.
Şübhəsiz ki, şairin hələ bizə gəlib çatmayan onlarla qiymətli əsəri
və tövsiyə xarakterli fikirləri olmuşdur. 

Mirzə Kərəm Şüalı 1894-cü ildə Dərbənd şəhərində vəfat et-
mişdir. 

Arxiv sənədləri və materialları əsasında məlum olmuşdur ki,
bu qəbildən olan şair və yazıçılar, müdrik söz ustadları və rəhbər
işçilər Dərbənd və Qafqazın digər bölgələrində yaşayıb-yaratmış,
yeri gəldikcə müəyyən qurumlar ətrafında toplaşaraq geniş miqyaslı
işlər və xeyirxah əməllər görmüşlər. Bu baxımdan Mirzə Kərəm
Şüalının kiçik qardaşı Mirzə Cəbrayıl Supehri Azərbaycan-türk dilini
mükəmməl bilməyi ilə yanaşı, özbəkcə, ərəbcə, farsca və rusca da
yaxşı bilirdi. O, bütün şeirlərini və qəzəllərini dörd-beş dildə yaz-
maqla, güclü satirik şeirlərin də ustadı sayılırdı. Qardaşı Şüalının
ölümündən sonra o, çar divanxanasında qardaşı Mirzə Kərəmin
yerini tutub və bu vəzifədən mayor rütbəsinədək yüksəlmişdir. Mirzə
Cəbrayıl dərin hafizəyə malik olması ilə yanaşı, o həm də bədahətən
gözəl şeir demək qabiliyyətinə də malik idi. 

Qafqazın, o cümlədən Dərbənd və onun bölgələrində Azərbay-
can diaspor məsələlərinin təşkilatlanmadakı rolunun qiymətlən diril -
məsində yerli Azərbaycan türkləri  ilə yanaşı, Şirvan, Quba-Xaçmaz,
Şəki-Zaqatala, Bakı-Abşeron və qonşu ölkələrdə yaşayan azərbay-
canlıların da rolu az olmamışdır. Soydaşlarımızın tarix boyu nəinki
Dərbənd –Maxaçkala – Kizlar və Xasavyurt eləcə də, böyük
Qafqazın mərkəzi, cənub, şimal və qərb bölgələrində də Azərbaycan
türkləri öz yaşayış areallarını genişləndirmiş və xalqın dini, milli-
mədəni irslərini də qoruyub saxlamışlar 
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Şübhəsiz ki, bu yaşantıları birlik, qurum və icma şəklində
inkişaf etdirib müəyyən bir səviyyəyə çatdırmaqda din xadimlərinin
də əməyi az olmamışdır. Mirzə Cəbrayıl Süpehri qeyd etdiyimiz
kimi həm də dini qəsidələr müəllifi kimi qeyd olunur.

Mirzə Cəbrayıl dini qəsidələrlə yanaşı çoxsaylı qəzəl, nəsihət-
namə, iri həcmli mənzum hekayələr, satirik əsərlər və s. müəllifi ol-
muşdur. Onun satiralarından ibarət “Kəşkül” kitabı və “Mülhəqati –
Dərbəndnamə”, “Dərzikrül-əhvalı qazi mola-avarı” kimi qiymətli
kitabların əlyazmaları hələ də işıq üzü görmək sorağındadır. Mirzə
Cəbrayıl ömrünün ən məhsuldar və keşməkeşli çağında, yəni 70-ci
baharının sonunda dünyasını dəyişdi. Onun məzarı Dərbənd qəbiris-
tanlığındadır. 

Ümumiyyətlə, qeyd olunmalıdır ki, istər orta əsrlərdə və
istərsə də XIX-XX əsrlərdə Azərbaycan-türkləri bir qayda olaraq
bütün Qafqaz üzrə, o cümlədən şimali və cənubi Qafqazın dağətəyi
və düzən –ovalıq ərazilərində yaşamağı üstün tutmuşlar.Şübhəsiz ki,
bu məsələdə əsas amil əhalinin əkinçilik və heyvandarlıq təsərrüfatı
ilə məşğul olmasıdır. Azərbaycanlıların Qafqazın dağlıq şimal və
şimal-qərb bölgələrində məskunlaşmasının qarşısını məhz kontinen-
tal iqlim şəraiti və əkinə yararlı torpaq sahəsinin məhdudluğudur.
Bu şəkildə soydaşlarımızın ərazidə məskunlaşmasına əhalinin əmək
vərdişlərinin rolu da az olmamışdır. 

Azərbaycanlıların avar, udin, utin və s. xalqlarla qaynayıb
qarışması nəticəsində ərazidə əhalinin yaxın təmasda olması ilə
özünü biruzə vermişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, məhz bu dövrlərdən
etibarən avar, udin, lak və s. özlərini XV əsrdən Azərbaycanın şimal-
qərb ərazilərinin sakinləri hesab etmişlər [4].

1730-40-cı illərdə Osmanlı imperiyası şimal və şimal-şərqi
Qafqazın cənub bölgələrini öz himayəsi altında saxlamışdır. Bu illər
Qafqazın çox hissəsi Sefid hökümətinin tabeliyinə və 1732-ci ilin
Həmədan razılığından sonra isə bu ərazilərin Osmanlı imperiyasına
aid olduğu təsdiqlənmişdir [3].

Nadir şahın ölümündən sonra Azərbaycanın ərazisi xanlıqlara
bölündü: bu səbəbdən də azərbaycanlıların müəyyən hissəsi öz yurd-
larından miqrasiyaya uğramış və qonşu regionları əsas götürmüşlər.
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Bu miqrantların içərisində ticarətçilər, şair və yazıçılar, din və başqa
iş sahibləri üstünlük təşkil etmişdir.

Bu məsələdə Xəzərin şimal-qərb və cənub-qərb sahillərində
məskunlaşmış azəri-türk tayfalarının rolu da danılmazdır. Yalnız onu
qeyd etmək lazımdır ki, XIII-XIV əsrlərdə Dərbəndin Azərbaycanla
bağlılığını sübuta çatdıran digər faktlar da mövcuddur. Məsələn, o
dövrün mənbələrində Dərbənd, əksər hallarda “Şirvan Dərbəndi”
[1],  Bakı Dərbəndi adlandırılır. Tək-tək hallarda “Xəzər Dərbəndi”,
“Dəmir Dərbənd”, “Qıpçaq Dərbəndi” adlarına rast gəlinirsə də
“Qızıl Orda Dərbəndi” adına heç yerdə bir dəfə də olsun rastgəlin-
mir.

Bütün yuxarıda sadalanan faktlardan bu qənaətə gəlmək olur
ki, Dərbənd XIII-XIV əsrlərdə heç də bəzi müəlliflərin qeyd etdikləri
kimi, Qızıl Ordalılara məxsus olmamış, əksinə Şirvanın, yəni Azər-
baycanın tərkibində olmuş və yeri gəldikcə xırda türk tayfa bir-
ləşmələri yürüş və müharibələrlə əlaqədar olaraq yaşadıqları
Dərbənd bölgəsində ictimai quruluşlar ətrafında birləşmişlər. Nəticə
etibarı ilə qeyd etmək lazımdır ki, Qafqazın cənub və Xəzərsahili
düzən ovalıq ərazilərində yaşayan əhalinin əsas hissəsi milliyətcə
azəri-türkləri olmuş və onların bu ərazilərə meyl göstərmələrinin X
əsrdən çox tarixi vardır. Şübhəsiz ki, bu rəqəm və materialları təs-
diqləyən onlarla tarixi mənbələr vardır. 

Çar Rusiyası dövründə qədim Azərbaycan ərazisi və əhalisinin
qeyri-qanuni səbəblər üzündən bir hissəsi, Gürcüstanda, Erməni-
standa, Dağıstanda və bir hissəsi isə İranda qalmışdır. Azərbaycan-
lılar, Ermənistandan başqa digər ölkələrdə də sıx məskunlaşmaya
malikdirlər. Bu ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar Dərbənd və
Qafqazın bir çox regionlarını çıxmaq şərtilə, digərlərində doğma
Azərbaycan adını qoruyub saxlamışdır. Bunlardan fərqli olaraq
Dağıstan ərazisində, Şimali Qafqaz bölgələrində azərbaycanlılar bir-
mənalı olaraq “Tərəkəmə” adı altında yaşayıb-yaradırlar. 

Düzdür, tərəkəmələr Mərkəzi Asiya (orta Asiya) ölkələrində
yaxın və uzaq Şərqdə, cənubi Qafqazda da fəaliyyət göstərirlər.
Bununla özlərini müsəlman əqidəsi altında, lakin Qafqazda və o
cümlədən Dağıstanda yaşayanlar isə bu gün də özlərini azərbaycanlı
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kimi, yəni Azərbaycan Tərəkəmələri kimi tanıtmaqla fəaliyyət
göstərib formalaşmışlar. 

Tərəkəmələr haqqında etnoqraf  N.Dubrovin və başqaları belə
zənn edirdilər ki, XVIII-XIX əsrlərdə fəaliyyət göstərən bu
tərəkəmələr birmənalı olaraq köçəri həyat tərzi sürənlər kimi qeyd
olunurdu. Lakin sonradan məlum olur ki, etnoqraf  N.Dubrovinin
bəzi  fikirləri ilə tam razılaşmaq qeyri-mümkündür. Çünki bizim bu
soydaşlarımız tarixən köçəri heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğul ol-
muşlar. 

Müəyyən olunur ki, bu Azərbaycan tərəkəmələrinin etnik for-
malaşması ta qədimdən Azərbaycan ərazisində olmuş və bir qayda
olaraq digər türk dilli tayfalarla assimlyasiyaya uğramışlar.
Tədqiqatçı Hacıyevaya görə Azərbaycanda tərəkəmə terminini
köçərilərə şamil etmişlər. Azərbaycanda köçərilərə oğuz –türklərinin
tayfaları ağqoyunlu və qaraqoyunlulardır hansı ki, azərbaycanlılarla
din və dil baxımından qohumluq və yaxınlıq əlamətləri olmuşdur.
Bunlar haqqında o da məlumdur ki, bir qrup tayfalar Qafqazın
Dağıstan bölgəsinin Əmir-Həmzə tərəfindən idarə olunan Kaytak
əyalətində yaşamağa üstünlük vermişlər. (Əsasən XVII əsrin sonu
XVIII əsrin əvvəllərində). Lakin XVIII əsrin ortalarından etibarən
Andreyev dövrünün idarəçiliyi baxımından türkdilli kumuklarla da
birləşmələrə təsadüf olunur 

Tarixi məlumatlara görə kaytak tərəkəmələri hansı ki, əsasən
çəltikçiliklə (düyüçülük) məşğul olurdular, onların Teymur Qara-
murza və Qazi qardaşları tərəfindən Teymur və Qazi adlı yurdlarda
yaşamaları göstərilir. Hər iki kənd məntəqəsi regionun ən münbit və
əkinə yararlı torpaq sahələrində (Toker “doymuş yer” mənasını
daşıyır) yerləşir. Bu ərazilərdə tərəkəmələr tərəfindən çox lazımlı və
əlverişli suvarma kanal və kollektorlar şəbəkəsi yaradılmışdır. Belə-
liklə XVIII əsrin I yarısında bu ərazilərə Kumuq knyazları tərəfindən
300 Azərbaycan ailəsi köçürülərək yerləşdirildi. Daha sonra bu
ərazilərdə Nadir şahın hökmranlığının səngiyən bir çağında Kaytaq
hakimiyyəti və kumuq idarəçiliyi arasında ixtişaşlar baş verdi.
Nəticədə tərəkəmələrin geri qaytarılması tələb olunurdu. 

Beləliklə 500-600 tərəkəmə ailəsi Kumuq hakimiyyətində
tərəkəmələr çoxluq təşkil edən ərazilərlə miqrasiya olunanların bir
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hissəsi assimliasiyaya uğrayaraq bu gündə bir yerdə yaşayıb-yarat-
mağı üstün tutmuşlar.

Bu tarixi məlumatlardan aydın olur ki, azərbaycanlıların istər
tək-tək və istərsə də qrup halında müxtəlif peşə sahibləri, Azərbay-
canın ərazilərindən müxtəlif səbəblər üzündən miqrasiyaya məruz
qalmış və bir qismi isə Şah Abbas, Nadir şah, Şah Təhmasib və s.
dövründə mütəmadi olaraq Qafqaza meyl göstərmişlər. Bu məsələ
haqqında Mirzə Heydərin “Dərbəndnamə”sində qeyd olunur. 1509-
1510-cu illərdə “Şah İsmayıl ikinci dəfə Şirvana qədər, Bakı qalasını
zəbt edib və Dərbənd daxil olmaqla, Xəzər torpaqlarına qədər ərazini
əlinə keçirir. Həmin il onun rəhbərliyi altında 500 Rumlu ailəsinin
Təbrizdən Dərbəndə köçürülməsini əmr etmişdir”. Bu gün həmin
ailələrdən 300-ə qədəri yaşamaqda davam edir. 

Əsərdə qeyd olunur ki, azərbaycanlıların Qafqaz diyarına və
o cümlədən Dərbənd ətrafına köçürülməsi Şah Abbasın Dərbənddə
hakimiyyətdə olan Şirvanlı Qulu-Sultan tərəfindən həyata keçiril -
mişdir. 

A.A.Bakıxanovun materiallarından məlum olur ki, Tabasaran
kəndinə tabe olan – dörd para kənd: Marağit, Marağa, Xuçni və
Çırax hansı ki, bütün məhlələrdə ulus və tərəkəmələr məskun-
laşmışdılar [2].

Tədqiqatçı S.Ş.Hacıyevaya görə Dağıstan tərəkəmələri birmə-
nalı olaraq Quba, Şamaxı və Lənkəran bölgələrindən miqrasiya ol-
unmuş və onlar tədricən Qafqazın adları qeyd olunan ərazilərdə
məskunlaşmışlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın Səfəvilər Dövründə
dövlətçilik baxımından öz sərhədyanı ətrafında Dərbənd və müasir
Dağıstanın cənub Tabasaran və Tarkov şamxallığını tabe etmişdir.
1744-cü ildə tələsən Nadir şah Dargin hakimiyyəti 300 Azərbaycan
tərəkəmələrinə ərazinin ən sakit və mülayim iqlimə malik ərazilərinə
köçürülməsini əmr etmişdir. Bu ərazi Əliş Xamzin (Nəməzin) tabe -
çiliyində idi. Nadir şahın ölümündən sonra Azərbaycan tərəkə mə -
lərinin bir hissəsi geri kaytaq hakimliyinə, 100 ailə isə ku muq ların
arasında yaşamağa başlamışlar [2]. Beləliklə qeyd edilməlidir ki,
Çar Rusiyası dövründə Azərbaycanın tərəkəmələri kaytaq hakim-
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liyinin tərkibində qalaraq öz varlığını qədim Azərbaycandan aralı
hiss etməmişdir və özünü onun tərkibində saymışdır [2]. Azərbay-
canın tərəkəmələrinin tarixi Çar Rusiyası dövründə kaytaq
hakimiyyətinin tərkibində Orosay-Bulaq çayından Darbax çayına
qədər Xəzər dənizinin sahillərində məskunlaşmışlar. Onlar taba -
saranlılarla, ləzgilərlə, tat və darginlərlə bu ərazilərdə çiyin-çiyinə
fəaliyyət göstərmişlər. 

Beləliklə, XIX əsrin əvvəllərinə qədər azərbaycanlıları müasir
Dağıstanın yalnız feodal ərazi şəraitində yox, eyni zamanda üç Kay-
taq hakimiyyətində, Tabasaran və Dərbənd xanlığında da
yaşayırdılar. 

Dərbənd xanlığı XVIII əsrdə öz tərkibinə ulus məhləsi ilə
yanaşı Müşkül, Nizabat, Şabran, Rustov və Beşbarmaq kəndlərini
də birləşdirmişdir. Bu ərazi Samur çayının sağ sahillərində yerləşib,
əhalisi isə azərbaycanlılardan ibarətdir. 

XIX əsrin əvvəllərində İran şahları Dərbənd və ona yaxın
ərazilərin idarəçiliyinə öz sultan, hakim və idarəçi rəhbərlərini təyin
edirdilər.

1806-cı ildə Dərbənd Əmirliyi Rusiya İmperiyasının tərkibinə
daxil oldu. Həmin ildən  də Dərbənd xanlığı öz təsir dairəsini itirmiş,
əvəzində bütöv Tyarkovlu Mehdişamxala tabe olmuşdur. 

1812-ci ildə Dərbənd və Quba əyalətlərinin başında rus hərbi
idarəsinin rəisi dururdu. Bu dövrdə bu əyalətdə və ətraf bölgələrdə
hakimiyyətçilik və idarəçilik rus kolonyasına aid olduğu üçün burada
əhalinin milli tərkibi heç də azərbaycanlıların xeyrinə olmadı. Elə
həmin vaxtdan azərbaycanlıların sayı tədricən azalmağa başladı.

1820-ci illərdə hakimiyyətdə olan Sultanəhməd bəy anti-rusiya
(çar rusiyasının hakimiyyətinə qarşı siyasi çıxışlar) çıxışına görə
Adilxan hakimiyyətinin tərəkəmələrinin yaşadığı Dəliçoban və Şah-
baz bölgələri alınıb İbah bəyə verildi. Bununla da ərazidə soy-
daşlarımızın aqibəti nisbətən zəifləməyə başladı.
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - Ermənistan münasibətləri
Çar Rusiyasının köçürmə siyasətinin nəticəsi kimi

Отношения Азербайджанской Демократической 
Республики и Армении как результат переселенческой 

политики Царской России

Relations between the Azerbaijan Democratic Republic and 
Armenia as the result of the resettlement policy of 

Tsarist Russia

Xülasə: Azərbaycanın coğrafi mövqeyi və təbii sərvətləri
daim onu siyasi proseslərin mərkəzində saxlayıb. Tarix boyu tor-
pağlarımız ermənilərin ərazi iddialarının hədəfi olub.  1918-ci il may
ayının 28-də müsəlman Şərqinə ilk parlamenti respublika olan Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti yaranmışdır. Bütün qonşu dövlətlərlə
olduğu kimi AXC Ermənsitanla da mehriban münasibətlər qurmağa
çalışırdı. Lakin ermənilərin Azərbaycana ərazi iddiaları buna mane
olmuşdur. Məqalədə 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan-Ermənistan
münasibətləri, bu iki millət arasında münasibətlərin formalaşma-
masının əsas səbəblərindən biri olan Çar Rusiyanın Cənubi Qafqaza
müxtəlif dövrlərdə həyata keçirdiyi köçürülmə siyasəti təhlil
edilmişdir. 

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Ermənistan,
köçürülmə siyasəti, ermənilərin ərazi iddiaları, azərbaycanlıların
kütləvi soyqırımı.

Abstract: Due to its geographical position and natural re-
sources, Azerbaijan has always been in the center of political
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processes. Throughout history, Azerbaijani lands have been the ob-
ject of territorial claims of Armenians. May 28, 1918, the Azerbaijan
Democratic Republic was established, which was the first parlia-
mentary republic in the Muslim East. Along with other neighboring
countries, the ADR tried to establish good-neighborly relations with
Armenia. But the territorial claims of the Armenians prevented the
establishment of these relations. The article explores the relations
between Azerbaijan and Armenia in the 1918-1920s, as well as the
resettlement policy of Tsarist Russia in the South Caucasus, which
became one of the reasons for the failed relations between the two
nations.

Key words: Azerbaijan Democratic Republic, Armenia, re-
settlement policy, territorial claims of Armenians, mass annihilation
of Azerbaijanis.

Резюме: Благодаря своему географическому положению
и природным ресурсам Азербайджан всегда был центром поли-
тических процессов. На протяжении всей истории азербайджан-
ские земли были объектом территориальных притязаний армян.
28 мая 1918-го года была создана Азербайджанская демократи-
ческая республика, которая являлась первой парламентской
респуб ликой на мусульманском Востоке. Наряду с другими
сосед ними странами, АДР пыталась установить добрососед-
ские отношения и с Арменией. Но территориальные претензии
армян помешали установлению этих отношений. В статье про-
анализированы отношения Азербайджана и Армении в 1918-
1920-х годах, а также переселенческая политика Царской
России на Южном Кавказе, ставшей одной из причин неудав-
шихся отношений между двумя народами.

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая
Республика, Армения, политика переселения, территориальные
претензии армян, массовое уничтожение азербайджанцев.

Bü gün Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran əsas məsə lə -
lərdən biri  Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
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ədalətli həlli problemidir.  İki dövlət arasında mövcud olan bu mü-
naqişənin tarixi köklərinin və səbəblərinin öyrənilməsi Azərbaycan
dövlətinin və alimlərinin qarşısında duran başlıca məsələlərdən
biridir. Hazırda bu problem Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz
qalan Azərbaycan xalqı üçün həm siyasi-ideoloji həm də elmi
əhəmiyyət kəsb edir.

1918-ci il mayın 28-də Tiflis şəhərində müsəlman Şərqində ilk
parlamentli respuplika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaran-
mışdır. Azərbaycan ərazisində yeni dövlətin yaranması Azərbaycan
xalqının tarixində əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirilir. AXC
ölkənin daxilində və xaricində yaranmış gərgin və mürəkkəb icti-
mai-siyasi şəraitdə fəaliyyət göstərmişdir. Bu dövlətin qısa müddətdə
həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində böyük iz buraxmışdır.
Milliyyətindən, siyasi və dini mənsubiyyətindən, cinsindən asılı ol-
mayaraq bütün vətəndaşlara bərabər hüquqlar verilməsi, dövlət
sərhədlərinin müəyyən olunması Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi
üçün möhkım zəmin yaratmışdır. [2]

28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Milli Şurasının qəbul etdiyi
“İstiqlal Bəyənnamə”-sində beynəlxalq birliyin bütün üzvləri, xü -
susən də qonşu xalqlar və dövlətlərlə mehriban qonşuluq müna -
sibətlə rin qurulacağı bildirilirdi. Mayın 30-da Azərbaycanın
müs tə qil liyinin elan edilməsi haqqında dünyanın bir sıra dövlətlərinə
radioteleqramla  ilə xəbər verildi. Yeni yaranmış dövlətin paytaxtının
müvəqqəti olaraq Gəncə olduğu da qeyd olunurdu.

Bütün qonşu dövlətlərlə olduğu kimi Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Ermənistanla da mehriban münasibətlər qurmağa
çalışırdı. Lakin ermənilərin qonşu dövlətlərin tarixi ərazilərində
“Böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq ideyası buna imkan vermədi. 

Məlumdur ki, XVIII əsrin 1-ci rübündə rus çarı I Pyotrun
dövründən başlayaraq Rusiyanın Cənubi Qafqaza hərbi ekspan-
siyasının əsası qoyulmuş və bu zamandan ermənilər rusların köməyi
ilə Azərbaycan torpaqları hesabına “Böyük Ermənistan” qurmaq
planlarını reallaşdırmağa çalışmışlar. Lakin ilk dövrlərdə bölgəmizdə
ermənilərin bir xalq kimi mövcud olmaması  faktı bu planın həyata
keçməsinə əngəl olmuşdu. Rusiyanı özlərinə himayədar hesab edən
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ermənilər tarixi şərait yaranan kimi Azərbaycan torpaqlarında
məskunlaşmaq fürsətindən istifadə etməyə çalışırdılar.  I Pyotrun
dövründə başlayan erməni köçürülmələri 1826-1828-ci illər Rusiya-
İran və 1828-1829-cu illər Rusiya- Türkiyə müharibələrindən sonra
xeyli genişləndi.

Belə ki, 1828-ci ildə Rusiya və İran arasında bağlanan Türk-
mənçay sülh  müqaviləsinin nəticəsi olaraq 40000 erməni Azərbay-
canın müxtəlif ərazilərinə köçürüldü. 1829-cu ildə Rusiya və
Türkiyə arasında imzalanan Ədirnə sülh müqaviləsinin şərtlərinə
əsasən isə Osmanlı İmperiyası ərazilərində yaşayan 90000 erməni
də Azərbaycanda məskunlaşdırıldı. Ermənilər əsasən İrəvan, Qara -
bağ və Naxçıvan torpağlarına köçürülür və Çar Rusiyası tərəfindən
müxtəlif imtiyazlarla təmin olunurdu.

İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ ərazilərində ermənilərin sayının
məqsədyönlü şəkildə artırılması tarixi Azərbaycan torpağlarının
milli-etnik tərkibinə də böyük təsir göstərmişdi. 1828-1830-cu illər
ərzində bu ərazilərdə ermənilərin sayı  81610 nəfərə çatmışdır [8;
639]. Qafqazşünas-alim N.N. Şavrov bildirirdi ki, Cənubi Qafqaza
ən çox köçürülənlərin payı ermənilərə düşür.  Burada yaşayan
1300000 ermənidən 1000000-u biz tərəfdən köçürülüb [9; 64] .

Ermənilərin Azərbaycan torpağlarına köçürülməsi XIX əsrin
ikinci yarısında da baş tutmuşdu. Belə ki, Osmanlı İmperiyası
ərazisində dövlət əleyhinə qiyamlar yatırıldıqdan sonra erməni təşki -
latları (xüsusən də Daşnaksyütün təşkilatı) tərəfindən kütləvi qırğın-
lara məruz qalan 35-60 min erməni Azərbaycanın şimal hissəsinə
yerləşdirildi. Bunun nəticəsi idi ki, 1886-cı ildə Yelizavetpol  quber -
niyasında ermənilərin sayı 258324 nəfərə çatırdı, halbuki 1873-cü
ildə bu ərazidə onların sayı  99918 nəfər idi. Ermənilərin Azərbaycan
ərazilərinə köçürülmə prosesi 1904-1905-ci illərdə də davam edirdi.
Həmin illərdə qonşu dövlətlərdən  45 mindən çox erməni Cənubi
Qafqazda məskunlaşdırılmışdı.

Ermənilərin Azərbaycan torpağlarına yerləşdirilməsi və törət-
dikləri kütləvi qırğınlar Birinci Dünya Müharibəsi illərində də öz
əksini tapmışdı. Rusiya müharibə illərində “Türkiyədə yaşayan qar-
daşlarının azad edilməsi” şüarı altında erməni silahlı dəstələrini Os-
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manlı ərazisi, Cənubi Azərbaycan və Cənubi Qafqazda formalaş dı -
raraq Rusiya ordusunun cərgələrini doldurdu. Bu dəstələr Anadoluda
və Cənubi Azərbaycanda dinc türk əhaliyə qarşı kütləvi qırğınlar
törətdilər. Hərbi əməliyyatların gedişində Cənubi Qafqaza gələn er-
mənilər yenə də əsasən azərbaycanlılara məxsus torpaqlara yer-
ləşdirilirdilər. 

Qafqaz cəbhəsində hərbi əməliyyatlar zonasından çoxlu er-
məni Cənubi Qafqaza da gəldi. Çarizmin rəsmi statistik məlumat-
larından aydın olur ki, 1914-cü ildə təkcə İrəvan quberniyasında 1
milyon 44 min 97 nəfər əhali yaşayırdı. Onlardan 596 min 654 nəfəri
erməni, 372 min 800 nəfəri azərbaycanlı idi. Azərbaycanlıların 201
min 115 nəfəri kişi, 171 min 685 nəfəri qadın idi. [5]

Cənubi Qafqaza, eləcə də Azərbaycan ərazilərinə ermənilərin
köçürülmə siyasəti regionda demoqrafik vəziyyətin dəyişilməsinə
səbəb oldu. Çar Rusiyası erməniləri Cənubi Qafqaza yerləşdirməklə
regionda milli-etnik münaqişələrin və axıdılan qanların toxumunu
səpdi.

1918-ci il 28 mayda Müsəlman Milli Şurasının iclasında AXC
höküməti mehriban qonşuluq prinsipini əsas tutaraq heç bir torpağı
olmayan ermənilərin xahişini yerə salmayıb ona öz tarixi ərazisi olan
İrəvan şəhəri daxil olmaqla İrəvan mahalını paytaxt etmək üçün
güzəşt etdi [6; 51-52].

Hökümətin başçısı Fətəli xan Xoyski  mayın 29-da Batumda
Osmanlı tərəfilə ilə danışıqlarda iştirak edən xarici işlər naziri Məm-
məd Həsən Hacinskiyə yazırdı: “Biz ermənilərlə bütün mübahisələrə
son qoyduq, onlar ultimatumu qəbul edəcək və muharibəni qurtara-
caqlar. Biz İrəvanı onlara güzəştə getdik”. 

İrəvanın Ermənistana güzəşti müqabilində ermənilər Naxçıvan
və Qarabağ iddialarından əl çəkməli, müharibəni dayandırmalı idilər.
Ermənilərin bu iddialarından əl çəkməyəcəyi təqdirdə Azərbaycan
Cümhuriyyəti tərəfindən “İrəvanın Ermənistana güzəştə gedilməsi”
məsələsi qüvvədən düşəcəkdi. Hər halda, Xoyski Milli Şuranın
həmin iclasında bunu, açıq şəkildə bəyan etmişdir. 

İrəvanın ermənilərə güzəşt olunması haqqında qərarın qəbul
edilməsi, onun əsaslandırılması üçün gətirilən bütün dəlillərə bax-
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mayaraq, siyasi cəhətdən tamamilə səhv addım idi. Erməni hökuməti
Tiflisdən İrəvana köçdükdən sonra İrəvanda və Azərbaycanın digər
tarixi torpaqlarında azərbaycanlılara qarşı soyqırım törətdi.

Ermənilər azərbaycanlı yaşayış məntəqələrini silah gücünə ələ
keçirmək təcrübəsini hələ 1905-1906-cı illər qırğınları zamanı əldə
etmişdilər. O dövrdə Şərqi Anadoluda erməni üsyanlarının yatırıl-
masından sonra əlində silah 400 min erməni Cənubi Qafqaza gəlmiş,
özlərinə yeni yaşayış məskənləri əldə etmək üçün İrəvan qu-
berniyasında, Zəngəzur qəzasında və Qarabağda kütləvi qırğınlar
törədərək təqribən 200 azərbaycanlı yaşayış məntəqəsini viran qoy-
muşdular.

Daşnak höküməti İrəvan quberniyasında geniş miqyaslı
soyqırımı həyata keçirdi. 1917 –ci ilin fevralından 1918 –ci ilin
martına qədərki dövrdə İrəvan quberniyasında 200 azərbaycanlı
kəndi dağıdılmış, 135 min nəfərdən çox əhali doğma torpaqlarından
qovulmuş və ya məhv edilmişdi. Erməni (Ararat) respublikası qu-
rulduqdan sonra azərbaycanlılara qarşı soyqırım dövlət siyasətinə
çevrildi.

Amerika alimləri Castin və Karolin Makkartilərin məlumatına
görə, qarşıdurmanın sonunda (1920 –ci il nəzərdə tutulur) İrəvan qu-
berniyasında 180000 müsəlman əhalisinin üçdə ikisindən çoxu ya
öldürülmüş, ya da qaçqın düşmüşdü [7; 80]. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti höküməti İrəvan quberniyasında azərbaycanlılara
qarşı qırğın və deportasiya siyasətinin qarşısını almaq üçün tədbirlər
görməyə çalışırdı. Lakin erməni daşnak höküməti bu sahədə
fəaliyyətini davam etdirirdi. Azərbaycanlılara qarşı soyqırımın həy-
ata keçirilməsində Andronik, Dro, Njde və b. öz amansızlıqlarına
görə xüsusilə fərqlənirdilər. Lakin azərbaycanlılar doğma torpaqları
uğrunda qeyri – bərabər mübarizəni davam etdirirdilər. Bakıda təşkil
edilmiş İrəvan Quberniyası Müsəlmanlarının Həmyerlilər Cəmiyyəti
də quberniyada yaşayan azərbaycanlılarla həmrəylik sahəsində fəal
iş aparırdı [3; 21-22].

Erməni millətçiləri hər vasitə ilə Qarabağı Azərbaycandan
qoparmağa, azərbaycanlıları bu ərazilərdən sıxışdırmağa çalışırdılar.
1918-ci ilin avqustunda ermənilər Şuşada qurultay çağırdılar, 7
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nəfərlik bir qurum seçib onu Qarabağ hökuməti adlandırdılar. Bu
oyuncaq qurumun bütün fəaliyyəti azərbaycanlıların fiziki məhvinə,
onların ata-baba məskənlərindən sıxışdırıb çıxarılmasına is-
tiqamətlənmişdi. Аzərbаycаnlıаrın əlində оlаn Şuşа dа özünümüdа-
fiə dəstələri yаrаdıldığındаn, hərbi təlimlər kеçirildiyindən, səngərlər
qаzıldığındаn еrməni quldurlаrı burа sохulа bilməmişdilər. Lаkin
Şuşа yа gеdən yоllаr еrməni kəndləri yахınlığındа хəndəklər və
pusqulаrlа kəsilmişdi. Əsgərəna, Ağdama və Qaryaginə gedən yollar
kəsilməklə azərbaycanlıların Aran Qarabağla əlaqələri qarşısına
çəpər çəkilmişdi. Andrаnikin dəstəsi ilə Zəngəzura gəlməsi
Qarabağda da hərbi şəraitin pisləşməsinə zəmin yaradırdı. 

1918-ci ilin avqust ayında оsmanlı qoşunları tərəfindən ağır
zərbə alan Andrаnik və onun tör-töküntüləri Qаrаbаğdаn vurub
çıхаrıldı. Qаrаbаğdа genişlənən еrməni təcavüzünün qarşısının alın-
ması, qətl və qarətlərə son qoyulması formalaşmaqda olan 1-ci Azər-
baycan firqəsinə tapşırıldı. İlk milli dəstələr Qаrаbаğа sеntyаbrın
25-də dахil оlmаğа bаşlаdı. Əskərаn, Xramord, Xanabad, Daşbaşı,
Aranzəmin, Qarakənd yахınlığındа ermənilərlə tоqquşmаlаr bаş
vеrdi. Аzərbаycаn milli hissələri Şuşаyа gеdən yоldа pusqulаrı məhv
еdir, silаhlаrı yığırdılаr. Bu hissələr Şuşаnın blоkаdаsını аrаdаn
qаldırdıqdаn və şə hər əhаlisi tərəfindən təntənəli sürətdə qəbul оlun-
duqdаn sоnrа Qarabağ ermənilərinin qurultayı çağırıldı və еrməni
dəstələri silаhlаrı təhvil vеrməyə bаşlаdılаr, lаkin əsаsən köhnə və
yаrаrsız silаhlаr təhvil vеrilirdi. Silаh yığmаq üçün kеçirilən
əməliyyаtlаr həttа tоplаrdаn bеlə istifаdə еdilən döyüşlərlə müşаhidə
оlunurdu.

Qeyd etmək lazımdır ki,  23 ay müstəqillik yaşamış Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyəti hakimiyyəti öz fəaliyyəti dövründə qüvvə -
lərinin çoxunu ermənilərlə ərazi mübahisəsinə həsr etmişdir. 1918-ci
il iyulun 15-də AXC hökümətinin qərarı ilə Fövqəladə Təhqiqat
Komissiyası yaradılmışdır. Komissiyanın məqsədi ermənilərin törət-
dikləri cinayətləri araşdırmaq idi. Adıçəkilən Komissiyanın tərtib et-
diyi sənədlər xüsusi maraq doğurur. Bu sənədlər 36 cilddən və 3500
vərəqdən ibarətdir. Bu sənədlər ermənilər tərədindən soyqırıma
məruz qalan əhalinin şahid ifadələridir. Onlar birmənalı olaraq sübut
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edir ki, 1918-ci ildə Bakı, Şamaxı, Quba və Azərbaycanın digər böl-
gələrində azərbaycanlı əhaliyə qarşı soyqırım həyata keçirilmişdir
[4; 11]. Hətta hökümətin qərarı ilə 1919 və 1920-ci il martın 31-i
milli matəm günü kimi qeyd edilirdi.

1918-ci ilin mart hadisələrinə dövlət səviyyəsində ilk dəfə
azərbaycanlıların soyqırımı kimi rəsmi siyasi qiymət Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən verilmişdir.
Prezidentin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 mart 1998-
ci il tarixli Fərmanında xüsusi olaraq vurğulanır: “Azərbaycan
xalqına qarşı dəfələrlə törədilmiş və uzun illərdən bəri öz siyasi-
hüquqi qiymətini almamış soyqırımı da tarixin açılmamış
səhifələrindən biridir” [1].

Bu gün bütün mütərəqqi bəşəriyyət üçün ciddi təhlükə sayılan
etnik separatizmin ən qorxulu təzahürlərindən biri, heç şübhəsiz, tə-
cavüzkar erməni terroru və separatizmidir. Açıq şəkildə bütün in-
sanlığa və xüsusilə də türk dünyasına qarşı nifrət hissi aşılayan bu
antibəşəri “fenome”nin mahiyyətini qonşu xalqlara qarşı ərazi iddi-
aları irəli sürmək soyqırımı, terror, deportasiya və müharibə yolu ilə
ələ keçirdikləri Azərbaycan torpaqları hesabına öz cılız milli
maraqlarına xidmət edən bədnam “Böyük Ermənistan” xülyasını re-
allaşdırmaq istəyi durur. Bu məqsədlə erməni millətçiliyi, onun ayrı-
ayrı nümayəndələri ən çirkin vasitə və üsullardan istifadə etməyə
çalışır, qonşu xalqların tarixini, maddi və mənəvi mədəniyyətini
özününküləşdirməkdən belə çəkinmirlər. Ermənilər bütün dünyaya
sübut etməyə çalışırlar ki, onlar dünyanın “ən qədim” xalqlarından
biridir.
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The formation of intercultural relations

Формирование межкультурных отношений

Xülasə: Məqalədə mədəniyyət anlayışı, mədəniyyətlərin dif-
fuziyası prosesi, diffuziyanın mənfi və müsbət təsirləri, Azərbay-
canda tolerantlıq, mədəniyyətlərarası əlaqələrin mövcud vəziyyəti
və perspektivləri şərh edilmiş, mədəniyyət haqqında Azərbaycan
Res publikasının mövcud Qanunları ölkədə yaşayan milli azlıqların
müasir vəziyyəti, fəaliyyət və mədəniyyət mərkəzləri, bu istiqamətdə
əldə olunmuş nailiyyətlər və  milli mədəniyyətimizidüzgün təbliğ
etmə vasitələri verilmişdir.

Açar sözlər: mədəni müxtəliflik, assimilyasya, multikultural-
izm, milli azlıqlar, etnik qruplar, adət-ənənələr, mədəni örnəklər, milli
mədəniyyət, tolerantlıq.

Abstract: In the article the concept of culture, process of cul-
tural diffusion, positive and negative influence of diffusion, tolerance
in Azerbaijan, the current status and the prospects of cross-cultural
communications, regulations of laws of the Azerbaijan Republic on
culture, activities and culture centers of the ethnic minorities,
achievemnents in this sphere and also the methods of the correct pro-
motion of national culture were analysed.

Keywords: Cultural diversity, assimilation, national minori-
ties, ethnic groups, multiculturalism, customs and traditions, exam-
ples of culture, national culture, tolerance.

246

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları

Tourism and hospitality studies



Mədəniyyətlərarası əlaqələrin formalaşması

Резюме: В статье было прокомментирована концепция
культуры, процесс культурной диффузии, положительное и от-
рицательное влияния диффузии, толерантность в Азербай-
джане, текущее состояние и перспективы межкультурных
связей, положение законов Азербайджанской Республики о со-
стоянии культуры, современное состоянии, деятельность и
центры культуры национальных меньшинств, проживающих в
Азербайджанской республике, успехи страны, достигнутые в
этом направлении, а также были даны способы правильной про-
паганды национальной культуры в виде соответствующих пред-
ложений.

Ключевые слова: культурное многообразие, ассимиля-
ция, мультикультурализм, национальные меньшинства, этни-
ческие группы, обычаи и традиции, образцы культуры,
национальная культура, толерантность. 

Giriş

Dünya xalqlarının mədəniyyətlərinin araşdırılmasına həsr
olun muş müxtəlif elmi ədəbiyyatlarda və mədəniyyət anlayışının yü-
zlərlə təriflərinə rast gəlinir. Bunlara misal olaraq aşağıdakıları
göstərə bilərik. Mədəniyyət–varlığın və şüurun bütün sahələrində
bəşəriyyətin predmetləşdirmə (sərvətlər, normalar və s.) və predmet-
sizləşdirmə (mədəni irsin mənimsənilməsi) proseslərinin dialektik
vəhdətindən ibarət, gerçəkliyin yenidən dəyişdirilməsinə, insanın
mahiyyət qüvvələrinin hər vasitə ilə aşkara çıxarılmasına və inkişaf
etdirilməsinə yönəldilmiş sosial-mütərəqqi yaradıcı fəaliyyətidir.
Qısa mənada mənəvi mədəniyyət, maddi mədəniyyət, həmçinin
siyasi mədəniyyət və s. formaları qəbul olunmuşdur. [1, s.276]

Mədəniyyət–cəmiyyətin bütün tarix boyu əldə etdiyi sərvət -
lərin məcmusudur, həmçinin onların yaradılması qabiliyyəti və
bəşəriyyətin tərəqqisi üçün onlardan istifadə etmək və onları nəsil -
dən-nəslə vermək bacarığıdır. Mədəniyyət insanın sirli dünyasıdır.
Onun özünü dərk etməsi və şəxsiyyətin mövcudluq üsuludur. [2,
s.428]
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Bizim araşdıracağımız mədəniyyət anlayışı isə mədəni irsdən,
milli dəyərlərin toplusundan, adət-ənənədən, mentalitetdən, şüurdan
və ideologiyanın izahlarından ibarətdir. Milli mədəniyyət hər hansı
bir millətin maddi və mənəvi dəyərlərinin vəhdətidir. Milli mədə -
niy yət müxtəlif dövlətlərin özünəməxsus dəyərlərini, adət-ənənə lə -
rini, inanclarını, xüsusiyyətlərini,  simvollarını və digər nü munə lərini
özündə əks etdirir. 

Hər bir ölkənin özünəməxsus mədəniyyəti var və həmin
ölkələrin çoxunda da bir çox müxtəlif mədəniyyətlər mövcuddur.
Digər ölkələrin mədəniyyəti ilə tanış olduğumuz zaman, mədə -
niyyətlərin oxşarlığını və bir-birinə qarışmasını müşahidə etmək
mümkundür. Elmi dildə mədəniyyətlərin bir-birinə kecib qarışması
prosesini “mədəniyyətlərin diffuziyası” kimi də adlandırırlır.. 

Mədəni diffuziya və ya mədəni dəyərlərin mənimsənilməsinin
mənfi və müsbət tərəfləri vardır. Məsələn, müsbət tərəfdən bu proses
zamanı millətlər bir-birini yaxından tanıyır, dünya görüşü və fikirləri
dəyişir, sərbəst şəkildə öz fikirlərini və dini baxışlarını izah etmə
bacarəqlarını əldə edillər. Digər tərəfdən isə mədəniyyətin mənim-
sənilməsi mədəni orijinallığın itirilməsi üçün təhlükədir, buna bax-
mayaraq mədəniyyətin unifikasiyası və assimilyasası qaçılmazdır. 

BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə nizam-
naməsinə əsasən, insan ləyaqətini qorumaq üçün mədəniyyət və
təhs il, azadlıq və sülh əsasında bütün insanlar arasında geniş yayıl -
malıdır (nə geniş yayalmalıdır?); ona görə də, bu baxımdan bütün
xalqların üzərinə qarşılıqlı əməkdaşlıq ruhunda müqəddəs vəzifələr
düşür. Bu məqsədlə də onlar (kimlər?) dünyanın bütün xalqlarının
təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı yolu ilə tədricən
beynəlxalq sülhə və bəşəriyyətin rifahına nail olmaq məqsədi güdür.

Mədəniyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu -
nun 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci bəndində “Mədəniyyət
sərvətləri” haqqında deyilir ki,  estetik və mənəvi normalar, davranış
qaydaları, ideallar, dillər, ləhcələr, dialektlər, milli və etnik ənənələr
və adətlər tarixi toponimlər, folklor, mədəniyyət və incəsənət əsər-
ləri, tətbiqi xalq sənətləri, mədəniyyət fəaliyyətinin elmi tədqiqatının
nəticələri və metodları, tarixi və mədəni əhəmiyyəti olan binalar,
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tiki lilər, əşyalar, tarix və mədəniyyət baxımından unikal ərazilər və
obyektlər mədəniyyət sərvətləri sayılır. [4, №86]

Azərbaycan xalqının Ümümmilli lideri Heydər Əliyev qeyd
etmişdir ki, hər bir xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və
digər xalqlar arasında seçilir. Onlardan ən əhəmiyyətlisi və ən
dəyərlisi  mədəniyyətdir.

Ölkələrin daxilindəki mədəniyyətlər həmin ərazidə yaşayan
və məskunlaşan azsaylı xalqların sayəsində yaranır. Həmin azsaylı
xalqları milli azlıq kimi adlandırmaq daha düzgün olardı. Bu gün bir
çox ölkələrin mədəniyyət sahəsindəki siyasəti assimilyasiyaya tam
şəkildə uğramır və nəticədə azlıqda olanlar öz mədəni ənənələri və
dəyərlərindən imtina edir, onu əksəriyyətin müdafiə etdiyi ənənələrlə
əvəz edir və multikulturalizmə gətirib cixardır.  Assimilyasiya (so-
siologiya) - sosiumun müəyyən hissəsinin itirilməsi deməkdir. [5]
Multikulturalizm - eyni bir ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların nü-
mayəndələrinin mədəniyyət hüquqlarını tanıyan humanist dünya
görüşü və ona uyğun olan siyasətdir. [6]

Azərbaycanda yaşayan hər bir xalq öz etnik xüsusiyyətini
saxlamaqla  Azərbaycan dilində həm də, özünün etnik dilində
danışır, ümummilli və etnik bayramları qeyd edirlər, öz milli mədəni
mərkəzlərini, assosiasiyalarını və digər qurumlarını yaradırlar, öz
dillərində müxtəlif qəzetlər və materiallar dərc edirlər, radio və tele-
viziya proqramları yayımlayırlar, orta məktəbdə həm Azərbaycan,
həm də öz dillərində dərs keçirlər, öz ölkəsinin tarixini və millətinin
tarixini öyrənirlər. Azsaylı xalqların və milli azlıqların qorunması,
maddi və mənəvi mədəniyyətlərin öyrənilməsi məqsədilə, respub-
likamızda mədəniyyət mərkəzləri yaradılmışdır. 

Onların arasında «Birlik» cəmiyyəti, Slavyan mədəniyyət
mərkəzi, Azərbaycan-İsrail icması, Rus icması, Ukrayna cəmiyyəti,
Kürd mədəni mərkəzi «Ronai», Azərbaycan-Slavyan mədəniyyət
mərkəzi, Tat mədəniyyət mərkəzi, Tatar mədəniyyət cəmiyyəti
«Turqan-tel», Tatar mədəniyyət mərkəzi «Yaşlıq», Krım tatarları
cəmiyyəti «Krım», Gürcü cəmiyyəti, «Samur» Ləzgi milli mərkəzi,
Azərbaycan gürcülərinin humanitar cəmiyyəti, İngiloy icması,
Çeçen mədəniyyət mərkəzi, Axısxa türklərinin «Vətən» cəmiyyəti,

249



Firuzə Raşova

Azərbaycan-Tatar cəmiyyəti, Axısxa türk qadınlarının «Sona»
cəmiyyəti, Talış mədəniyyət mərkəzi, Avar cəmiyyəti, Dağ yəhu -
dilərinin icması, Avropa yəhudiləri (Aşkenazi) icması, Gürcü yəhudi
icması, Yəhudilərin qadın humanitar assosiasiyası, «Kapelhaus»
Alman mədəniyyət icması, Udin mədəniyyət mərkəzi, Polyak
mədəniyyət mərkəzi «Polonia», Beynəlxalq Talış assosiasiyası
«Mada», Udin mədəniyyət mərkəzi «Orain», Talış assosiasiyası
«Avesta», «Buduq» mədəniyyət mərkəzi, Saxur mədəniyyət mərkəzi
və digərlərini göstərmək olar.. Eyni zamanda milli azlıqların sıx yer-
ləşdiyi ərazilərdə həvəskar cəmiyyətlər, milli və dövlət teatrları,
həvəskar assosiasiyalar fəaliyyət göstərir. [8]

Bu cəmiyyət və qurumlar SSRİ-nin dağılması nəticəsində
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yaranmışlar. Lakin buna
baxmayaraq SSRİ dövrundə də, bu milli azlıqlara qarşı tolerantlıq
göstərilərək, onlar üçün heç bir istisna olmadan, lakin müəyyən
haqqları qorunmaqla sərbəstlik verilmişdir. Məsələn  1981-ci ildə
Qax rayonunda  Ləzgi  Xalq Teatrı, 1992-ci ildən isə  Qusar rayo -
nunda Dövlət Ləzgi Dram Teatrı fəaliyyət görsətməyə başlamışdır.
İldən ilə dövlət tərəfindən bu teatrların maddi-texniki bazası təkmil-
ləşdirilir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev multikuitural və to -
lerant dəyərləri yaşatmaq naminə Azərbaycan multikulturalizminin
siyasi əsaslarını qurdu: siyasi bəyanatlar, sənədlər, fərmanlar, sərən-
camlar və Konstitusiya bəndlərini həyata keçirdi. [16, s.8]. Dövlət
bu qurumları Prezident fondunun hesabına və ölkə büdcəsindən
maliyyə yardımı ilə təmin edir və yardım göstərir. Milli azlıqların
cəmiyyətin həyatında və ölkəmizin keçirdiyi tədbirlərdə fəal iştirak-
ları, Azərbaycanda mövcud olan qarşılıqlı hörmətin göstəricisidir.
Milli azlıqların bir çox nümayəndələri Azərbaycanın dövlət qurum-
larında təmsil olunurlar. Hal-hazırda Azərbaycan ərazisində Azər-
baycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata
görə milli azlıqlar ölkə əhalisinin 9,4%-ni təşkil edir və bu azsaylı
xalqların sayı 14-dür. [8]. Azərbaycan çoxmillətli və çoxdinli
ölkədir, tarixən unikal çoxmillətli cəmiyyət olduğu üçün bu multi-
mədəniyyətli, multietnik irs bu günə qədər də qorunub saxlanılmaq-
dadır. Neçə əsrlərdir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində
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yaşayan milli azlıqlar da Azərbaycan xalqı ilə sülh və harmoniya
şəraitində yaşamış və yaşayırlar.  Azərbaycan Respublikasının qa-
nunları mənşəyindən, milliyyətindən, dinindən və dilindən asılı ol-
mayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat
verir və bu hüquq və bərabərliklərə toxunulmur. Buna sübut kimi
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında qəbul olunmuş
qərarları misal göstərmək olar.  Azərbaycan Respublikasının Kon-
stitusiyasının 25-ci maddəsində deyilir ki, Dövlət irqindən, mil-
liyyətindən, dilindən,  dinindən və mənşəyindən asılı olmayaraq hər
kəsin bərabərliyinə təminat verir. Vətəndaş hüquqlarını və azad -
lıqlarını irqi, milli, dil, dini, əqidə, mənşəyi, siyasi və sosial mən-
subiyyətinə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır.[7]

Azərbaycan yeganə ölkədir ki, burada dini və etnik ədavət,
sayından asılı olmayaraq, dini azlıqlarla münasibətdə ayrı-seçkilik
qoymur və bu rəngarənglik baxımından palitranı xatırladır. Onlar bir
Azərbaycan ailəsidir.  Azərbaycan dövləti onların hər birinə eyni
dərəcədə qayğı göstərir, azsaylı xalqların adət-ənənəsini, mətbəxini,
folklorunu əhatə edən filmlər və verilişlər ingilis dilinə tərcümə ol-
unaraq Avropa tamaşaçılarına təqdim edilir, özlərinə xas adət-
ənənələri, mədəni örnəkləri qoruyub saxlayır.  

Azərbaycan Respublikasında milli azlıqların sayının, dilinin
və sıx yaşayış yerlərinin struktur tərkibi [8] aşağıdakı cədvəldə
təqdim edilir: (Cədvəl 1).

Lakin digər mənbədəki məlumata istinadən,  2009-cu ilin
siyahıya alınmasına əsasən Azərbaycan əhalisinin 8,4 faizini milli
azlıqlar, azsaylı xalqlar və etnik qrupların nümayəndələri təşkil edir,
onların da sayı 16-dır: yəhudilər, talışlar, kürdlər, tatlar, avarlar, sax-
urlar, şahdağ xalqları, ləzgilər, rutullar, molokanlar, ingiloylar,
qaraçılar, assuriyalılar, udilər, almanlar, ruslar. [12]
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Cədvəl 1
Azərbaycan Respublikasında milli azlıqların sayı (min nəfər)
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Əsrlər boyu asadaladığımız etnik qruplar azərbaycan xalqı ilə
birlikdə sülh və mehriban şəraitdə yaşamışlar, burada məskunlaşmış
azsaylı xalqlara və etnik qruplara öz varlığını qoruyub saxlamağa
əlverişli mühit yaradılıb. Azərbaycan bütün dini etiqadları və etnik
azlıqları təşviq edir və onlara tolerantlıq göstərilir, xristian və yəhudi
icmalarının inkişafı üçün hər çür şərait yaradılır. Bu günki gündə
tolerantlığın Azərbaycan modeli bütün müsəlman aləmi üçün nü-
munədir və müxtəlif beynəlxalq konfranslarda, forumların çoxunda
fəal müzakirə olunur. Yer üzündəki bütün insanlar, müxtəlif dinə
etiqad etməsindən asılı olmayaraq, başqa mədəniyyətlərə, dinlərə,
əxlaqi dəyərlərə hörmətlə yanaşmalıdırlar, özləri də bütün ənənələrə
münasibətdə tolerant olmalıdırlar. Məhz Azərbaycanda müxtəlif mil-
lətlərin dəyərlərinə önəm verilərək hörmətlə yanaşılır. Eyni zamanda
Azərbaycan ərazisində yaşayan digər millətlər və etnik azlıqlar hər
zaman qaynayıb qarışıblar və milli bayramlarımızda aktiv iştirak
edirlər. Hər bölgə özünəməxsus qaydada bayramlar keçirir və bu
bayramlara öz bölgəsinə uyğun olan fərqliliyi qatır. Bu müx-
təlifrənglilik milli bayramlarımızda, adət ənənələrimizdə özünü
büruzə verir. Toy, yas mərasimilərimizdən tutmuş, dini bayram-
larımıza qədər milli mentalitet və milli mədəniyyət qorunub saxlanıl-
maqdadır. Müxtəlif milli azlıqlar da bu mərasimləri öz fərqliliyi ilə
keçirirlər. Məsələn toy mərasimlərinin keçirilmə üsülları fərqlənə
bilər. Hal-hazırda infrastrukturumuz inkişaf etsə də, köhnə adət
ənənəyə uyğun olaraq, çadırlarda=“palatka”larda toy edənlər az
deyil. Bu toy mərəsimlərində şahın bəzənməsini, gəlinin belinə qır-
mızı lentin bağlanmasını, gəlinin atasını qızını çırağın ətrafına
gəzdirərək xeyir-dua verməsini, nəmər alma vasitələrini,  gəlinin ata
evinən çıxarılmasının hər bölgəyə özünə məxsus şəkildə həyata
keçirilmə proseslərini müşahidə etmək olar. Bu və bu  kimi adət-
ənənlər hələ də qorunub saxlanılmaqdadır.

Təkliflər
Mədəniyyətimizin özəlliyini qoruyub saxlamaq və digər

xalqlara düzgün təbliğ etmək üçün müxtəlif tədbirlər keçirmək olar.
Bununla əlaqədar biz bir neçə təklif təqdim etmək istərdik:
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Milli bayramlarımızdan olan Novruz bayramı Azərbaycan
xalqına zərdüştlük  dövründən gəlib çıxan, yazın gəlişini özündə əks
etdirən bayramdır. Həmin bayramın özünə məxsus adət və ənənələri
var. Həmin bayram günlərində milli geyimlərdə şəhərin mərkəzi
küçələrində kiçik tamaşalar təqdim etmək olar. Həmin o tamaşaları
da fraqment olaraq azərbaycan filmlərindən, əsərlərdən və s.
(Məsələn “Arşın mal alan”, “O olmasın bu olsun” filmlərin ən yadda
qalan fraqmentlərini kiçik tamaşa kimi nümayiş edərək hansı filmə
aid oldugunu qonaqlardan soruşmaq və düzgün cavab verənə həmin
filmin diskini hədiyyə etmək olar)  

Milli geyimlərə xas olan elementlərdən istifadə etmək olar.
Məsələn araxçın və ya kəlağayı günü elan edərək, həmin gün simvo-
lik olaraq hər kəsin o atributdan istifadə etməsini təşkil etmək olar.

Milli mətbəxə aid yeməklərdən, şirniyyatlardan bişirərək
sərgilər və ya müxtəlif müsabiqələr keçirmək (belə sərgiləri həm
tələbələr, həm də şagirdlər arasında keçirmək olar).

Şopinq festivalı zamanı turistlərin axını daha çox müşahidə
olunduğundan, həmin günlərdə müəyyən məbləğ həcmində bazarlıq
edən turistlərə süvenir olaraq milli naxışlardan ibarət olan şarf, milli
ornamentlərlə bəzədilmiş aksessuar və s. kimi əşyalar təqdim etmək
olar.

Ölkəmizdə keçirilən idman yarışlarında və olimpiadalarda id-
mançıların geyimlərində azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edən
simvolları təbliğ etmək, qonaqlara hədiyyə olaraq mədəniyətimiz,
tariximiz və irsimizi əks etdirən CD disklərini təqdim etmək olar.

Bakıda etnik qruplarının mədəniyyət günlərini keçirmək, hər
milli azlıq üçün müəyyən tarixləri əhatə edən vaxt qoyaraq, o günlər
çərçivəsində onlara məxsus mədəniyyəti təbliğ etmək üçün şərait
yaratmaq olar (öz dillərində mahnıların, geyimlərin, mətbəxin və
adət ənənlərin təqdim olunması nəzərdə tutulur).

Ali məktəblərdə mövcud olan “Qafqazşünaslıq” ixtisası üzrə
yalnız Qafqaz regionunda olan ölkələrlə kifayətlənməmək, əlavə
etnik qruplar haqqında da bölmənin, və ya ixtisasın yaradılmasını
təklif etmək.
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“Geyim mədəniyyəti” adlı tədbirlər keçirərək, auditoriyaya
Azərbaycanda geniş yayılmiş müxtəlif geyim elementlərinin
yaranma tarixləri haqqında məlumatlandırmaq olar.

Milli mahnılarımızı əcnəbi musiqi alətləri ilə ifa etmək və
əksinə xarici mahnıları milli alətlərlə azərbaycan dilində səs-
ləndirmək.

Dövlət səviyyəsində ölkə xaricində müxtəlif proqramlar
(mədəniyyətimizi, musiqimizi, irsimizi və tariximizi təbliğ edən)
təşkil edib, xaricdə oxuyan tələbələrin köməyi ilə təşkil etmək.

Yuxarıda qeyd olunan təklifləri nəzərə alaraq dövlətimizin və
gənclərimizin dəstəyi ilə həyata keçirərək milli mədəniyyətimizin,
mentalitetimizin, mənəvi dəyərlərimizin düzgün təbliğini təmin
edərək, bütün digər xalqlara sərvətlərimizi tanıtmalıyıq.
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Avropanın miqrasiya siyasətində müsəlman miqrantlar 
və pozulan multikultural dəyərlər

Muslim migrants in Europe's migration policy
and violation of multicultural values

Мусульманские мигранты в миграционной политике 
Европы и нарушаемые мультикультуральные ценности

Xülasə: Avropanin miqrasiya siyasəti hazırda böhranla
üzləşmişdir. Müsəlman miqrantların beynəlxalq miqrasiya proses-
lərində aktiv iştirak etməsi islam dünyasını dərindən narahat edir.
Bu baxımdan Avropanın miqrasiya siyasətində müsəlman miqrant-
larla bağlı yaranan anlaşılmaz münasibət dünya mediasında geniş
müzakirələrə yol açır. Miqrasiya və multikultural dəyərləri bir-birinə
yaxınlaşdıran münaqişələr isə genişlənməkdə davam edir. Avropaya
üz tutan müsəlman miqrantlar sosial problemlərlə yanaşı multikul-
tural problemlərlə üzləşmişlər. Antimiqrant və islamafob qruplaş-
maların Avropada miqrantlara qarşı həyata keçirdiyi siyasət
beynəlxalq birliyi narahat edir.

Məqalədə Avropanın miqrasiya siyasətinə nəzər salınmış və
müsəlman miqrantlara münasibəti tədqiq edilmişdir. Həmçinin elmi-
tədqiqat işində miqrasiya böhranının multikultural dəyərlərə
göstərdiyi mənfi təsiri təhlil olunmuşdur. 

Açar sözlər: müsəlman miqrantlar, insan hüquqları, antim-
iqrant siyasət, beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq, miqrant
hüquqları. 

Abstract: The European migration policy is currently facing
a crisis. The biggest flow of migrants is from Muslim countries and
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it made the Islamic world worry about this issue. In this respect, the
incomprehensible attitude toward Muslim migrants in Europe's mi-
gration policy opens the broad discussions in the world media. The
conflicts which bring closer migration and multicultural values con-
tinue to grow. The Muslim migrants crossed in Europe have faced
social problems, along with multiculturtal problems. The interna-
tional community is concerned about the policy carried out by anti-
immigrant and islamophobic groups against the migrants in Europe. 

The article has a brief look at Europe's migration policy and
investigates the attitude toward Muslim migrants. In addition, the
research paper analyzes the negative impact of the migration crisis
on multicultural values.

Key words: muslim migrants, human rights, antimigrant po -
licy, international relation, international law, rights of migrants

Резюме: В настоящее время миграционная политика Ев-
ропы столкнулась с кризисом. Активное участие мусульманских
мигрантов в процессе международной миграции глубоко бес-
покоит исламский мир. С этой точки зрения, возникающие
непо нятные отношения мусульманскими мигрантами в мигра -
ционной политике Европы, широко открывает путь к обсужде-
ниям в мировой прессе. Также продолжается расширение
конфликтов, которое сближает миграцию с мультикультураль-
ными ценностями. Мусульманские мигранты, прибывающие в
Европу, наряду с социальными проблемами сталкиваются с про-
блемами мультикультуральных ценностей. Проводимая анти-
эмигрантская политика исламафобных и антимигрантных
группировок в Европе против мигрантов беспокоит междуна-
родное сообщество.

В статье рассмотрена миграционная политика Европы и
исследованы отношения к мусульманским мигрантам. Также в
научно-исследовательской работе были проанализированы от-
рицательные влияния кризиса миграции на мультикультураль-
ные ценности.
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Ключевые слова: мусульманские мигранты, права чело-
века, антимигрантская политика, международные отношения,
международное право, права мигрантов.    

Sosial proses kimi başlanan miqrasiya insanın yaradılış tarixi
qədər qədimdir. Burada iqtisadi amil hər zaman ön planda olmuşdur.
Bu səbəbdən iş qüvvəsinin miqrasiyasına daha çox diqqət yetirilir
və dövlətlərin sosial-iqtisadi siyasətində miqrasiya aktuallaşmış olur.

İş qüvvəsinin beynəlxalq səvviyədə miqrasiyasında əsas cəhət
zəif inkişaf etmiş ölkələrdən iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrə
iş qüvvəsinin kütləvi şəkildə axınıdır. Bununla bağlı olaraq bevnəl -
xalq miqrasiya prosesinin əsas hissəsini hər hansı bir ixtisasa malik
olmayan iş qüvvəsi, o cümlədən fəhlələr təşkil edirlər. Miqrasiyada
az bir hissəni isə ixtisaslı mütəxəssislərdən ibarət iş qüvvələri təşkil
edir. İş qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasınn qeyri-iqtisadi xarakterli
amillərinə isə siyasi şərait, milli münaqişələr kimi şərtləri aid etmək
olar [8, s.220]. Göründüyü kimi insanları miqrasiya etməyə məcbur
edən səbəblər arasında sosial-iqtisadi faktor ilk sırada gəlir. Lakin
beynəlxalq miqrasiya prosesləri hər zaman belə müsbət inkişafa
meyl etmir. Miqrasiya tarixən müsbət tendensiya kimi başlamış və
insanların rahat həyat uğrunda mübarizəsi müasir dövrdə davam et-
məkdədir. Hazırki vaxtda isə miqirasiya proseslərini dilə gətirərkən
iki təzahür – böhran, ya da müsbət mənada, xalqların müxtəlif
mədəniyyətlərə inteqrasiyasına münasibət anlaşılır. 

Bir neçə il bundan əvvəl müsəlman miqrantların hüquqları,
miqrasiya siyasəti, əməkçi miqrantlar, demokratik dövlətlərin
miqrasiya qanunvericiliyi, multikultural dəyərlər kimi mövzular bu
günkü qədər aktual müzakirələrə səbəb olmamışdır. Bu baxımdan
müasir beynəlxalq münasibətlərdə böyük güclər arasında yaşanan
gərgin münasibətlər heç şübhəsiz ki, ilk növbədə miqrasiya proses-
lərinə təsir göstərir. Burada ABŞ və Rusiya kimi böyük dövlətlərin
toqquşan maraqları, Avropanın tənzimlənməyən miqrasiya siyasəti,
Yaxın Şərq və Afrika kimi mühüm regionlarda sülh axtarışları və
terrorizmlə mübarizə oyunları miqrasiya dalğasının yüksəlməsinə
və insanların məcburi miqrasiya ilə üzləşməsinə şərait yaratmışdır.

259



Aqil Əhmədov

Hər iki tərəf – ABŞ və Rusiyanın Yaxın Şərqdə nümyaiş etdirdiyi
güc qarşısında regionda miqrasiya siyasətinin inkişafından söhbət
belə gedə bilməz. 

Beynəlxalq miqrasiya prosesləri ümumən müsbət tendensiya
kimi qiymətləndirilsə də hazırda qlobal dünyada bir problem kimi
qarşılanmaqdadır. Əslində miqrasiya xalqların köçü olaraq qədim
tarixə malikdir və müasir dövrdə mövcud termin ilə əvəz olunur.
Məlum olduğu kimi, xalqların böyük köçü hunların Böyük Çin səd-
dindən yürüşü ilə başlayır. VI əsrdən sonra slavyanların miqrasiyası
ilə başa çatır [1, s.39]. Bu baxımdan xalqların köçü antik dövrdən
hazırkı vaxta qədər müxtəlif formalarda davam edir. Müasir dövrdə
isə miqrasiya dünya siyasətinə müsbət və ya mənfi təsir göstərməklə
Qərb, Avropa dövlətlərinin sosial-iqtisadi, siyasi fəaliyyətində aşıl-
ması mürəkkəb olan prosesə çevrilmişdir. Problemin tədqiq etdiyi -
miz mövzu ilə bağlı əsas tərəfi müsəlman miqrantların hüquqlarının
müdafiəsi sahəsində Avropanın həyata keçirdiyi siyasi kursu ilə
bağlıdır. Tarixi miqrasiya proseslərində müsəlman xalqları da yaxın-
dan iştirak edir və müasir dövrdə bu tendensiya böhranla müşahidə
olunmaqdadır. 

Avropa qitəsi müəyyən geosiyasi, iqtisadi, sosial problem-
lərdən də xali deyildir. Bunlara Rusiya ilə münasibətləri, ABŞ-ın
getdikcə Avropa İttifaqı ilə daha çox toqquşan maraqlarını, üçüncü
ölkələrdən qarşısıalınmaz miqrasiyanı, qitədaxili bəzi ölkələrin -
Türkiyə, Rumıniya və Balkan yarımadası dövlətləri kimi nisbətən
fərqli ölkələrin ümumavropa inteqrasiyasına yaratdığı özünəməxsus
problemləri və s. aid etmək olar [5, s.273]. Həmçinin buraya Yaxın
Şərq və Şimali Afrika kimi regionları da daxil etmək lazımdır.
Hazırda bu regionlarda yaşayan müsəlman xalqlar münaqişələr, ter-
ror hadisələri və məzhəblərarası çatışmalar üzündən məcburi miq -
rasiyaya məruz qalmaqdadırlar. Bu səbəbdən illər ötür və dünyanın
siyasi xəritəsində baş verən dəyişikliklər miqrasiya proseslərinə
ciddi təsir göstərərək insanların məcburi şəkildə ölkələrini tərk et-
mələrinə qədər qarşısı alınmaz problemləri bərabərində gətirir. Bu-
rada multikultural dəyərlər də böyük zərbə almış olur. 
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Afrikanın müxtəlif şəhərlərindən qaçıb, dəniz vasitəsiylə
Fransa, İtaliya sərhəddinə keçən qanunsuz miqratlar arasında müsəl-
manlar çoxluq təşkil edir. Sənədləri olmadığına görə heç bir dövlət
idarəsinə müraciət edə bilməyən miqrantlar dəniz sahillərində
yaşayırlar. Onların bəziləri deyir ki, aclıq, müharibə ucbatından öz
ölkələrini tərk edirlər [10]. Yaxın Şərqdə davam edən hərbi əmə -
liyyatların nəticəsi olaraq yaşanan insanlıq dramı, kütləvi qətllər,
aclıq və qadağan olunmuş silahlara qədər istifadə olunan bütün
texniki vasitələr regionun müsəlman ölkələrinin boşaldılmasına
rəvac verməkdədir. Başqa sözlə ifadə etsək müsəlman xalqlar kütləvi
şəkildə miqrasiya etməkdədir və onların təhlükəsiz, təmin olunmuş
şəraitdə yaşamsı üçün məhz Avropa ölkələrini seçmələri də normal
qarşılanmalıdır. Baxmayaraq ki, Avropa ölkələri miqrasiya siyasətini
sərtləşdirməkdə davam edir və antimiqrant meyllər gün keçdikcə
daha çox yayılmaqdadır, müsəlman miqrantların inkişaf etmiş
ölkələrə axını idarəolunmaz hal almış və bunun da ən böyük
səbəbkarı elə Avropanın özüdür. Demokratik dəyərlərə əhəmiyyət
verdiyini və bir zamanlar bütün mədəniyyətlərə hörmətlə yanaş -
dığını iddia edən Avropa ölkələri qapılarını miqrantların üzünə
bağlamaqda davam edir. Məsələ burasındadır ki, bu miqrantların ək-
səriyyətini müsəlmanlar təşkil edir. Yəni Avropanın miqrasiya
siyasətində müsəlman miqrantlar hazırda arzuolunmaz kütlə kimi
təqiblərə məruz qalır və onlara qarşı alçaldıcı davranışlar nümayiş
etdirilir. Nəticədə isə müsəlman miqrantlar soyuq və şaxtalı
havalarda yaşamaq uğrunda mübarizəni davam etdirir. 

Danimarkada sığınacaq almaq istəyən qaçqınlar islamdan
imtina edərək xristianlığı qəbul edir və ya İtaliyanın məşhur Le
Fiqaro qəzetinə istinadən xəbər verilir ki, ötən ilin sonundan ən azı
100 iranlı xristianlığı qəbul edib, 250-300 qaçqınsa buna hazırlaşır.
Verilən məlumata görə, dinini dəyişənlərin böyük əksəriyyəti iran-
lılar və əfqanlardır [11]. Həmçinin Avropaya keçməyə çalışan müsəl-
man miqrantlar xristianlığı qəbul edərək, Almaniyadan sığınacaq
alma şanslarını artırmağa çalışırlar. Hazırda Yunanıstan sahillərinə
müsəlman ölkələrindən minlərlə miqrant toplaşıb. Avropa liderləri
hələ də Avropaya keçməyə çalışan miqrantlara necə yardım ediləcəyi
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haqqında açıqlama vermirlər. BMT isə Avropa sahillərinə indiyə
qədər 400 min miqrantın gəldiyi haqqında proqnoz yayıb. Təşkilat
2016-cı ilin sonuna qədər bu rəqəmin 850 min nəfərə çatacağını
bəyan edib [12]. Burada diqqət çəkən digər bir məsələ müsəlman
ölkələrindən məcburi miqrasiya edən insanlar arasında xristian
ərəblərlə bağlıdır. Avropa ölkələri nədənsə müsəlman miqrantlarla
müqayisədə onları daha yaxşı qarşılayır və problemlərinin həllində
ayrıseçkiliyə yol verirlər. Bu isə öz növbəsində insan hüquq və
azadlıalrını yüksək səviyyədə müdafiə etdiyini dilə gətirən Avro -
panın multikultural dəyərlərə göstərdiyi dırnaqarası münasibətini
açıq şəkildə göstərmiş olur. Bu səbəbdən tədqiq etdiyimiz mövzuda
Avropanın miqrasiya siyasətində müsəlman miqrantlarla bağlı qəbul
etdikləri radikal addımlardan təsirlənən məhz multikultural dəyər-
lərdir. 

İnsanların mənəvi dəyərlərinin pozulması hazırda Avropanı
maraqlandırmır desək yanılmarıq. Həmçinin müsəlman miqrantların
üzərindən siyasət yürüdülən Avropada bu insanlar xristian mission-
erlər üçün bir fürsətə çevrilmişdir. Belə təhlükəli tendensiyalar
davam etməkdədir və insanların dini inancları istismar olunmaq-
dadır. Xristian missionerlərin burada daha çox dini istismara cəlb et-
diyi müsəlman miqrantlar arasında valideynlərini itirmiş yeniyetmə
və uşaqların çpxluq təşkil etdiyini təxmin etmək o qədər də çətin
deyil. Bütün sadalanan mənfi tendensiyalar Avropanın miqrasiya
siyasətini iflic vəziyyətinə salmış və bu siyasətə alət olan müsəlman
miqrantların daha hansı ciddi problemlərlə qarşılaşacaqları naməlum
olaraq qalır. 

Bu gün dini zəmində ekstremizm və diskriminasiya kimi
dözülməz hallar müsəlman miqrantların çıxarıldıqları ölkələrdə
davam edən çox təhlükəli oyunlardır. Bu məsələdə Avropanın yenə
də problemə yanaşmada soyuqluq nümayiş etdirməsi, bir zamanlar
müstəmləkə halında idarə etdikləri ölkələrdə həmin demokratik
dəyərlər və insan hüquqlarına diqqət yetirdiyini iddia edən Avropaya
qarşı bumeranq effekti verdiyini əks etdirmiş olur.

Eyni zamanda, bir sıra ölkələrdə zərərli dini təriqətlərin sərbəst
yayılması, radikal və ekstremist qruplarla mübarizə işinin səmərəli
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qurulmamsı, dindən siyasi məqsədlər üçün istifadəyə şərait yaradıl-
ması, beynəlxalq o cümlədən regional münaqişlərin uzun illər həllini
tapmaması, yeni qarşıdurmaların yaranması dünyada ekstremizm və
dözümsüzlük meyllərini daha da artırır, onların əhatə dairəsini
genişləndirir. Dünya ölkələrinin, beynəlxalq qurumların bu risklərin
qarşısının alınması məqsədilə göstərdikləri səylər, həyata keçirdik-
ləri tədbirlər bir sıra hallarda ciddi nəticə vermir, əksinə münasi-
bətlərin daha da gərginləşməsinə, vəziyyətin mürəkkəbləşməsinə və
münaqişələrin artmasına gətirib çıxarır [9, s.26]. 

Hazırki dünyamızda beynəlxalq münasibətlər sistemindəki
mövcud vəziyyət, o cümlədən Yaxın Şərqdə cərəyan edən qanlı
hadisələr bir daha sübut edir ki, dinə yalnız inanc, mənəviyyat və
hüquq məsələsi kimi deyil, həm də dövlətin və cəmiyyətin təhlükə-
sizliyi və sabitliyi prizmasından yanaşmaq lazımdır [7, s.13].
Dövlətlərin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında həyata keçirdikləri
miqrasiya siyasətinin müsbət tənzimlənməsi isə heç də hər dövlət
tərəfindən sağlam şəkildə idarə olunmur. Hazırda Avropaya üz tutan
miqrantların qanundankənar yollarla inkişaf etmiş dövlətlərə axınınn
düzgün olduğuna da haqq qazandırılmır. Amma qeyriqanuni miqrant
məsələsindən Avropa siyasi məqsədlərinə nail olmaq üçün suiistifadə
edir. 

Müasir Avropa liderləri isə multikultural dəyərlərin iflasa
uğradığını qeyd edir və bunun hazırda mümkün olmadığını vurğu-
layırlar. Lakin onlar unudurlar ki, əhalisinin 99 faizinin müsəlman
olduğu Azərbaycan Respublikasında multikultural dəyərlər dövlət
siyasəti səviyyəsində uğurla inkişaf etdirilməkdədir. Azərbaycanda
multikulturalizm əsrləri geridə qoyan yaşam tərzi olsa da müasir
dövrdə Avropa bu məsələyə nədənsə şübhə ilə yanaşır. Hazırda Azər-
baycanda bu sahədə mühüm dövlət tədbirləri həyata keçirilir və re-
spublikanın qısa vaxt ərzində multikultural dəyərlər sahəsində əldə
etdiyi müsbət dövlət siyasəti bu baxımdan Avropa üçün nümunə ola
bilər. Belə müsbət nümunə Avropanın miqrasiya siyasətində müsəl-
man miqrantlara qarşı münasibətinin və miqrasiya proseslərinin
tənzimlənməsinə əhəmiyyətli təsir göstərə bilər.                 

Hazırda bütün dünyada baş verən qloballaşma prosesləri
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Azərbaycan əhalisinin həm daxildəki yerdəyişmə hərəkətinə (urban-
izasiya prosesinə), həm də ölkə xaricinə miqrasiyasına təkan ver-
mişdir. Müstəqillik dövründə kənd əhalisinin təxminən bir milyona
yaxını kortəbii qaydada kəndləri tərk edərək Bakı şəhərinə və ətraf
qəsəbələrə köçmüş, bir o qədər də ölkə əhalisi xarici ölkələrə
miqrasiya etmişdir. Bunların daha çoxu mövsümi işlər üçün xaricə
gedənlər, az bir qismi isə öz yaşayış yerini daimi dəyişənlərdir.
Şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində yaşayan əhali arasında bazar iqti-
sadiyyatına keçidlə və SSRİ dövründə tikilmiş iri sənaye müəs-
sisələrinin dağılması ilə bağlı müəyyən işsizlik mövcud olsa da, bu
boşluq miqrasiya və yeni istehsal-kommersiya müəssisələrinin
yaranması hesabına doldurulur [6, s.143]. Müstəqilliyin ilk illəri
ölkədə sosial-siyasi, iqtisadi və demoqrafik proseslərin tənzimlən-
məsində mürəkkəb hadisələrin yaşanması ilə yadda qalmışdır. 1991-
1992-ci illərin gərginlikləri Azərbaycandan miqrasiya edən
vətəndaşların sayını artırmış, həmçinin kəndlərdə istehsalın azalması
paytaxta kütləvi axın yaratmışdır. Nəticədə işsizlik kimi sosial prob-
lemlərin həlli mümkün olmamışdır. İsalm dünyasının bir parçası olan
Azərbaycan Respublikası ciddi miqrasiya problemləri ilə Er-
mənistanın işğalçı siyasətinin nəticəsində, xüsusilə 1988-1992-ci il-
lərdə ölkədə yaranmış məlum sosial-iqtisadi, siyasi aşınmadan sonra
qarşılaşmışdır. Lakin Azərbaycan o günləri geridə qoya bilmiş və
miqrasiya siyasətini qısa vaxt ərzində inkişaf etdirərək region
dövlətləri üçün bir nümunə təşkil etmişdir. Ermənistanda isə demo-
qrafik aşınma hələ də davam etməkdədir.

Bundan başqa, Ermənistanda sosial durumun ildən-ilə ağırlaş-
ması, əhalinin kütləvi şəkildə ölkəni tərk etməsi hakimiyyət struk-
turlarını çox ciddi demoqrafik problemlərlə üz-üzə qoymuşdur.
Ermənistan Dövlət Statistika xidməti öz açıqlamasında etiraf et-
mişdir ki, hər il orta hesabla 50-70 min vətəndaş xarici dövlətlərə
miqrasiya edir. Ermənistanda əhalinin sayının “sabit” saxlanılması
üçün ikili vətəndaşlıq tətbiq edilmiş və əhalinin sayını süni şəkildə
3 milyona qaldırılmışdşr [6, s.166-167]. Hazırda Ermənistanın
Cənubi Qafqazda Azərbaycana qarşı davam etdirdiyi işğalçı siyasət
miqrasiya proseslərinə mənfi təsirini davam etdirməkdədir.
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Həmçinin multikultural baxımdan monoetnik ölkə olan Erməni-
standa islam mədəniyyətinin izləri silinməkdə, abidələr məhv
edilməkdədir. Azərbaycanda isə əksinə erməni kilsəsi mühafizə olu -
nur. 

Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsi məsələsi ölkədə
yaşayan xalqlara münasibətdə daha qabarıq şəkildə özünü əks etdirir.
Qədim dövlətçilik ənənələrinin mövcud olduğu Azərbaycanda həy-
atın müasir mərhələsində tolerant mühitin formalaşması və xalqlar
arasında mehriban münasibətlərin hökm sürməsi həyata keçirilən
stabil daxili və xarici siyasətin nəticəsi olaraq meydana çıxır [2].
Ölkədə həyata keçirilən təməlli siyasət bütün sahələrdə olduğu kimi
miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi və multikultural dəyərlərə
ehtiramla yanaşılmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan
müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanın miqrasiya siyasəti və multikul-
tural dəyərlərin yüksək səviyyədə müdafiə olunması sahəsində hə -
yata keçirdiyi dövlət siyasəti Avropa dövlətləri üçün bir nümunə
təşkil edə bilər. Avropanın həyata keçirdiyi miqrasiya siyasətində
müsəlman miqrantlara qarşı göstərdiyi münasibət və mədəni-dini
ayrıseçkilik kimi qlobal problemlərin həllində bu baxımdan Azər-
baycan Respublikasının nümayiş etdirdiyi müsbət təcrübə faydalı
ola bilər. 

İnsanların, xüsusilə də müsəlman miqrantların müvəqqəti və
ya daimi çalışmaq üçün üz tutduqları ölkələr sırasında Avropa İtti-
faqına (Aİ) daxil olan ölkələr birinci sırada gəlir. Bu səbəbdən qeyd
etmək lazımdır ki, həmin ölkələr, məsələn: Almaniya, İngiltərə,
Fransa, Avstriya, İtaliya, Malta, Macarıstan və s. kimi Aİ üzvləri
miqrasiya siyasəti ilə bağlı tədbirləri yenidən gözdən keçirir və qa-
nunları sərtləşdirməklə ölkələrinə olan insan axınının qarşısını al-
mağa çalışırlar. Məsələnin digər tərəfi aclıq, səfalət, münaqişə, təbii
fəlakət və bir çox səbəblərdən ölkələrini tərk edərək, təmin olunmuş
yüksək həyat yaşamaq arzusu ilə Avropa ölkələrinə üz tutan belə
miqrantlar bəzi hallarda çıxdıqları yolda nəqliyyat qəzalarına uğrayır
və kütləvi şəkildə tələf olurlar [3]. Avropa ölkələrinə üz tutan müsəl-
man miqrantlarla bağlı belə arzuolunmaz xəbərlər hər gün beynəl -
xalq mediada geniş müzakirələrə yol açmaqdadır. Qeyd olunan

265



Aqil Əhmədov

ölkələrin miqrasiya siyasətində etdikləri dəyişiklikləri bu baxımdan
müsbət qəbul etmək mümkün deyil. Qərb və Avropanın Yaxın Şərq
və Afrika kimi regionlarda həyata keçirdikləri siyasətin nəticəsi
olaraq bu gün miqrasiya dalğası genişlənməkdə davam edir. Bu
dalğanın yaratdığı fəsadlardan biri su yolu ilə miqrasiya edən insan-
ların kütləvi şəkildə tələf olması halları ilə bağlıdır. Bütün yaşanan
mənfi tendensiyalar Avropaqnın həyata keçirdiyi miqrasiya siyasə-
tinin iflic vəziyyətdə olduğunu göstərməklə yanaşı insan hüquq və
azadlıqlarının kobud şəkildə pozulması kimi də qəbul oluna bilər.
Burada Avropanın dünyaya car çəkdiyi demokratiya, demokratik
dəyərlər öz əhəmiyyətini itirir. İnsanların demokratik miqrasiyasına
ciddi maneə yaradır.

Sərbəst yerdəyişmə azadlığı isə demokratiyanın ən vacib tək-
mil tərkib hissələrindən biridir. Beləliklə, Liviya, Suriya, İraq və
digər Yaxın Şərq ölkələrindən gələn miqrant axınları Avropanı
demokratik məhdudiyyətlər tətbiq etməyə vadar edə bilər. Diqqət
çəkən məqam odur ki, indi miqrant axını mənbəyi olan əsas ölkələr
(Liviya, İraq, Əfqanıstan) vaxtı ilə Qərbin demokratikləşdirmək
istədiyi ölkələrdir. Paradoksal nəticə alınır. Liviyanı demokratik-
ləşdirmək istəyən Qərb, nəticədə özü demokratiyadan geri çəkilməyə
məcbur olur. Faciə burasındadır ki, Qərb bu gün Liviya, Suriya, İraq
və Əfqanıstanda yaranan problemlərin, o cümlədən miqrant axını
mənbəyinin özləri olduğunu etiraf etmirlər və bu istiqamətdəki
dağıdıcı siyasətlərini davam etdirmək kursundadırlar. Suriya prezi-
denti Bəşər Əsədə qarşı münasibətlər bunu aydın göstərir [4].
Yuxarıda qeyd olunan ölkələr hazırda böyük güclərin laboratoriyası
kimi müxtəlif hərbi oyunların keçirilməsinə münbit şərait yaradır.
Yaxın Şərq və Şimali Afrikadan davam edən miqrasiya dalğasını
yaradan Avropa və Qərb liderlərinin davam etdirdiyi demokratiyanın
nəticəsi göz qabağındadır. Suriyanın hazırkı prezidentinin haki -
miyyətdə qalması da Avropanın müsəlman miqrantlara qarşı həyata
keçirdiyi miqrasiya siyasətinin bir nümunəsi kimi qəbul oluna bilər.   

Miqrasiya problemi 2015-ci ilin ikinci yarısından başlayaraq
Avropa İttifaqının aparıcı siyasi dairələrinin də, bütün kütləvi infor-
masiya vasitələrinin də əsas müzakirə mövzusu oldu. Çünki dün -
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yanın bir sıra ölkələrində - Suriya, İraq, Liviya və Yəmən daxil ol-
maqla, Yaxın Şərqdə müharibə və zorakılıqların davam etməsi bu
bölgədən Avropaya qeyri-leqal miqrant axınını genişləndirib və
avropalılar miqrantları onların boyunlarından asılmış artıq yük ad-
landırırlar. Təsəvvür edin, baxmayaraq ki, sakitcə öz həyatını
yaşayan xalqı demokratiya pərdəsi altında hakimiyyətə qarşı qal -
dıran və ona gözəl gələcək vəd edənlər indi həmin xoşbəxt gələcəyə
qovuşmaq üçün Avropaya sığınan milyonlarla insanı dəmir və beton
sədlərlə, tikanlı məftillərlə, polis zorakılığı ilə, hətta insanlığa sığ-
mayan əməllərlə üz-üzə qoyurlar [14]. Avropanın İslam Şərqində
yaratmağa çalışdığı dırnaqarası demokratiya, insanları hakimiyyətə
qarşı mübarizəyə səsləmələri heç də demokratiya kimi anlaşılma-
malıdır. Stabil həyat yaşayan xalqların həyatına müdaxilə edərək on-
ların üzərindən siyasət yürüdən Qərb və Avropanın bu baxımdan
yaratmış olduğu miqrasiya burulğanında batan hələ də müsəlman
miqrantlardır.   

Bəzən belə qeyri-adi fikirlər də səslənir: Proqnozlara görə,
Şimal qütbünə yaxın buzlaqların sürətlə əriməsi nəticəsində
gələcəkdə Amerika və Avropanın xeyli hissəsi su altında qalacaq.
Odur ki, Asiya və Afrikanın iqlim və təbii hadisələr baxımından
xeyli sabit və təbii sərvətlərlə zəngin olan əraziləri avropalı və
amerikalıların köçü üçün hazırlanmalıdır. Bunun üçün Liviya, Misir,
İraq, Suriya, Yəmən, Sudan, Eritreya, Əfqanıstan, Pakistan və s.
ölkələrun əhalisi bir yandan müharibə və daxili münaqişələr va-
sitəsilə azaldılır. Digər tərəfdən isə məcburi və ya könüllü miq -
rasiya... Xüsusi kəşfiyyat qrupları çevriliş və qırğınlardan bezmiş
Asiya və Afrika ölkələrinin sakinləri arasında Avropaya köçmək
təbliğatını aparır. Rəsmi məlumatlara görə, 2015-ci ilin əvvəlindən
3 minə yaxın miqrant Aralıq dənizini keçərkən boğularaq həlak olub.
Bəs Avropaya kütləvi köç sözügedən ölkələrdəki dəhşətli vəziyyət-
dən dolayı yaranmış xaotik bir prosesdir, yoxsa bunu hansısa
beynəlxalq güc və ölkələr məqsədli şəkildə yönəldir? [13]. Heç kəsə
sirr deyil ki, Avropanın həyata keçirdiyi miqrasiya siyasətində məhz
müsəlman miqrantlar hədəf nöqtəsidir. Zəngin enerji qaynağı olan
yuxarıda adları keçən ölkələrin əhalisinin məqsədli şəkildə azaldıl-
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masına yönəlmiş Rusiya, Qərb və Avropanın miqrasiya siyasəti onu
deməyə əsas verir ki, müsəlman miqrantlar təhlükəli oyunlarda alət
kimi istifadə olunmaqdadırlar. 

Dünya durmadan dəyişir, qlobal proseslərin genişlənməsi isə
böyük güclərin məqsədlərinə nail olmaq üçün yeni “perspektivlər”
yaratmış kimi görünür. Qloballaşmanın gətirdiyi böyük faciə isə
müsəlman xalqlarına məxsus olan torpaqlarda yaşanır. Ümumilikdə
Yaxın Şərqdə yaşanan insanlıq dramı Qərb və Avroapnı narahat
etmir əksinə həyata keçirdikləri miqrasiya siyasətində müsəlman
miqrantlarla bağlı qəbul olunan radikal tədbirlər mövcud sahədə
böhranı dərinləşdirir və multikultural dəyərləri iflasa uğradır.

Təqdim olunan məqalədə Avropanın miqrasiya siyasətində
müsəlman miqrantlar və pozulan multikultural dəyərlərlə bağlı alı-
nan nəticəni aşağıdakı kimi, müddəalarla göstərmək mümkündür:

• Son illər ərzində miqrasiya siyasəti müasir beynəlxalq mü-
nasibətlərdə aktual olan mövzulardan birinə çevrilmişdir;

• Miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi və əksinə olarq tən -
zimlənməməsində böyük güclərin aldığı rol mövcud sahədə
mürəkkəb vəziyyəti artırmaqdadır;

• Avropanın həyata keçirdiyi miqrasiya siyasətində hədəf
nöqtəsi olan müsəlman miqrantlar həyat uğrunda mübarizəni davam
etdirir. Su yolu ilə Avropaya çatmaq istəyən insanlar kütləvi şəkildə
tələf olur və yaşanan insanlıq dramı adiləşir;

• Avropaya olan kütləvi miqrant axınını qanuni hesab etmək
yanlışdır. Lakin Avropanın bu amildən istifadə edərək problemi
siyasiləşdirməsi vəziyyəti daha da gərginləşdirməkdə davam edir;

• Avropanın yaratmış olduğu miqrasiya böhranına cavab
olaraq Türkiyənin bu sahədə həyata keçirdiyi müsbət siyasət Qərb
və Avropa liderlərinin problemə diqqətini hələ də çəkməmiş qalır və
ya görməməzlik kimi bir hal yaşanır;

• Miqrasiya sahəsində Avropada yaşanan böhran bərabərində
multikultural dəyərlərin aşınması kimi problemləri də gətirməkdədir.
Avropa üz tutan müsəlman miqrantların dini inancları heçə sayılır
və xristianlığı qəbul etdirmək kimi problemlər yaşanır; 

• Miqrasiya hər zaman təbii proses kimi qəbul olunsa da
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hazırda müasir dövrdə məcburi miqrasiya anlayışı getdikcə daha çox
yayılmaqdadır. Buna səbəb isə yaradılan münaqişələrdir;

• Həmçinin insanların məcburi miqrasiyaya məruz qalmasında
iqlim dəyişikliyi də az rol oynamır. Kütləvi daşqınlar, müxtəlif təbiət
hadisələri insanların bir yerdən başqa bir məkana köç etməsinə şərait
yaradır;

• Dövlət müstəqilliyinin bərpasından ötən 25 il ərzində Azər-
baycan Respublikası qısa vaxt ərzində miqrasiya siyasətini inkişaf
etdirmiş, beynəlxalq qanunvericilik öyrənilmişdir. Həmçinin müasir
Azərbaycan multikulturalizm siyasətini də uğurla həyata keçirir. Hər
iki anlamda Azərbaycanın müsbət təcrübəsi dünyada yaşanan
miqrasiya böhranı şəraitində məhz Avropa üçün nümunə rolunu oy-
naya bilər;

• Beynəlxalq münasibətlərdə baş verən miqrasiya böhranının
qarşısının alınması həlli mürəkkəb olan problemlərdəndir. Nəzərə
alsaq ki, ABŞ-da baş tutan prezident seçkilərində qalib gələn şəxs
antimiqrant çıxışları ilə daha çox yadda qalmışdır. Digər tərəfdən
Avropanın miqrasiya siyasətində müsəlman miqrant amili getdikcə
daha da geniş müzakirələrə yol açmaqdadır, yaxın illərdə müsəlman
miqrantlarla bağlı problemlərin həllinin gerçəkləşəcəyini qəbul
etmək çətindir; 

• Bu səbəbdən inkişaf etməkdə olan müsəlman ölkələri
məsələyə diqqəti artırmalıdır. Problemin Türkiyənin üzərinə yö -
nəldilməsi miqrasiya böhranının həllində çıxış yolu kimi görünmür;

• Bu baxımdan “Avropanın miqrasiya siyasətində müsəlman
miqrantlar və pozulan multikultural dəyərlər” mövzusunda təqdim
olunan məqalə analitik müzakirəyə açıqdır və elmi-siyasi aktuallıq
kəsb edir.
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Xülasə: Qlobal maliyyə böhranının fəsadlarından qorunmaq
üçün istənilən ölkədə kompleks iqtisadi tədbirlər həyata keçirilir.
Neft sektorundan asılılığı aradan qaldırmaq qeyri-neft sektorunun
davamlılığına nal olmaq və real sektorun dayanıqlığını təmin etmək
dövlətin prioritetinə çevrilir. Iqtisadi anti-böhran tədbirləri
çərçivəsində bir sıra sahələr o cümlədən turizm sektoru da cazibədar
görünür. Bir sözlə iqtisadi diversifikiasiyada turizm real sektorun
əsas hədəflərindən biri kimi qiymətləndirilə bilər. Ətraf mühit irsi,
memarlıq abidələri və muzeylər bu sahənin dartı qüvvəsi rolunda
çıxış edir desək yanılmarıq.

Açar sözlər: İqtisadi diversifikasiya, turizm, maddi və qeyri-
maddi irs. 

Abstract: A complex of economic measures are being imple-
mented to be protected against global financial crisis effects. The
elimination of the dependence on the oil sector, achievement and se-
curing of non-oil sector sustainability have become the priorities of
the government policy. Within the framework of the anti-crisis meas-
ures, numerous sectors as well as tourism seems to be attractive. In
brief, tourism may be estimated as a major target of the real sector
in the economic diversification. It would not be an exaggeration of
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we say that the enviromental heritage, architectural monuments and
museums are the leading force of the economic diversification.

Key Words: Economical diversification, tourism, tangible
and intangible heritage.

Резюме: С целью предупреждения последствий мирового
финансового кризиса, предпринимается необходимый комплекс
экономических мер. Основными целями государственной поли-
тики являются: устранение зависимости от нефтяного сектора
страны, усиление и развитие ненефтяного сектора.           

С учётом предпринятых антикризисных мер, различные
ненефтяные секторы, включая туризм, становятся наиболее ин-
тересными. Туризм играет основную роль в диверсификации
экономики, следовательно, архитектурные памятники, музеи и
другое историческое наследие страны являются основной дви-
жущей силой, необходимой для диверсификации экономики.

Ключевые слова: экономическия диверсификация, ту-
ризм, материальное и нематериальное наследие

Muzeylər milli iqtisadi inkişafın aparıcı qüvvəsi kimi
Muzeylər yarandığı zamanlarda heç bir iqtisadi motivasiyaya

malik deyildi. Bir çox ölkələr davamlı iqtisadi inkişafa təsir edəcək
yeni modellər axtarışına çıxdıqdan sonra, təxminən 1970-ci ildən bu
barədə müzakirələr aparılmağa başlanılıb. 1990-cı ildə Fransanın
Plan Komissiyasının hazırladığı "Yeni iş, yeni xidmət" adlı
hesabatda  mədəni fəaliyyətə xüsusi diqqət yetirilib. Hesabatda
bildirilib ki, mədəni turizm bir çox məqamlarda ixracı əvəzləyə bilər.
[1] Yəni turizm potensialının artırılmasıyla məhsul ixrac etmədən
də xarici valyutada pul qazanmaq mümkündür. Bu konteksdə
memarlıq abidələri və muzeylər turistlər üçün daha maraqlı və cazi -
bədar görünür. Nəticə etibarilə muzeylər yeni iş yerlərinin yaradıl-
ması və gəlir mənbəyi baxımından istehsal sənayesini əvəz edə bilər.
Lakin muzeylər tikilərkən onların yerləşmə məkanı da müzakirə
mövzusudur. Təbii ki, düzgün məkan seçimi turistlər üçün daha
cəlbedici təsir bağışlayar. 21-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq
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muzeylər iqtisadi inkişafın altenrnativ metodu kimi təşviq olunmağa
başlayıb. Sübut olunurdu ki, mədəni turizm ixrac yönümlü sə-
nayeləşdirmə strategiyasına aid edilir. Bunun üçün istehlakçıların
səfər etməsinə əlverişli şərait yaradılmalıdır. Ümumən dünyada
80000 (səksən min) muzey mövcuddur ki, nüfuzuna görə onları
“Super ulduz” və “Kimsəsiz muzeylər” qrupuna bölmək olar. On-
ların iqtisadiyyata təsir gücü də müxtəlifdir. Məqalədə əsasən ümumi
sayın təqribən 1 faizini təşkil edən və “Super Ulduz” kimi qələmə
verilən nüfuzlu muzeylərin fəaliyyətini önə çəkəcəyik. 

İnvestisiya cəlb olunması istiqamətində regionların bir-birilə
rəqabətə girdiyi bir zamanda turistlər üçün cəlbedici olan muzeylər
industriyasına diqqət göstərilməsi də vacib şərtlərdən biri kimi
qiymətləndirilir. İqtisadi inkişafa təkan verəcək muzeylərin həmçinin
incəsənət və mədəni irsin qorunub-saxlanılma mərkəzi kimi fəa -
liyyət göstərməsi də istisna olunmur. Avropa tədqiqatçıları tərəfindən
aparılan araşdırma onu göstərir ki, maddi rifahı artırması, daha yaxşı
yaşayış şəraiti yaratması və insanları həvəsləndirməsi baxımından
muzeylərin missiyaları zəngindir. Mədəni İrsin qorunub saxlanıl-
ması, kolleksiyaların yerləşdirilməsi və sərgilərin qurulması həmişə
onların əsas vəzifəsi olacaq. Muzeylər üçün daha bir prioritet vəzifə
isə  dinamik yerli inkişafın aparıcı qüvvəsi kimi iqtisadiyyata təkan
vermək və yerləşdiyi ərazinin cazibədarlığını artırmaqdır. Muzeylər
mövcud olduğu ərazinin nüfuzunu artırmaqla yanaşı regionun kadr
potensialının yüksəldilməsində də yaxından iştirak edir sosial sahədə
maddi rifahın yaxşılaşmasına da köməklik göstərir. 136 ölkədən
35000 üzvü olan Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (İCOM) devizində
də bu məsələ önə çəkilib. Bildirilir ki, çağdaş cəmiyyətimizdə
muzeylər mədəni, sosial və iqtisadi məsələlərin kökündə dayanır.
Davamlı iqtisdai inkişafa kömək etmək indi muzeylərin gündəliyinin
zəruri elementinə çevrilib. Həmçinin maddi və qeyri maddi irsin
tanınması və qorunub saxlanması da muzeylərin ən vacib vəzi -
fələrindəndir. Bununla onlar yalnız maddi mədəni irsə və sosial yad-
daşa dəyər əlavə etmirlər eyni zamanda öz maliyyə resurslarının
yaxşılaşdırmağa və həcmini genişləndirməyə də xidmət göstərirlər.
Bütün bunlara rəğmən ölkə iqtisadiyyatına təsir gücünə malik olan
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muzeylər mükəmməl idarəetmə sisteminə yiyələnməlidir. Bütün
bunlar isə inkişaf etdirilməsi zəruri bilinən əsasən üç strategiya
üzərində qurulur. Birinci strategiya muzeyin ənənəvi vəzifələrini
stimullaşdırmaqdır. Ölkədə qonaqlar üçün rahat şəraitin inkişafı,
sərgi və müxtəlif tədbirlərin təşkil edilməsi, elmi biliklərin yaradıl-
ması əsas kateqoriya toplusundandır. Digər strategiya muzeylərin
mövcud yaradıcılığını dəstəkləmək üçün təhsil, sosial, sanitar və
ekoloji xarakterli təchizatı inkişaf etdirməkdir. Üçüncü strategiya isə
muzeyin yerləşdiyi və ya yerləşəcəyi şəhərin məmzərəsinin yenidən
müəyyən edilməsindən ibarətdir. Çox zaman yeni binanın dizaynı
həmçinin mövcud binanın genişləndirilməsi əsas memarlıq yara -
dıcılığı eyni zamanda insanlar üçün görüş yeri və dayanma nöqtəsi
olduğunu təsdiqləyir. Bu strategiyaların kombinasiyası bir institut
kimi muzeylərin eləcə də onların idarəetmə üsullarının inkişafına
yardım edir.

Bəs muzeylərin iqtisadiyyata nə kimi təsir gücü var? Beynəl -
xalq təcrübədə bu məsələ nə cür təhlil olunur? Burada muzeylərin
və memarlıq abidələrinin ümumi daxili məhsula, məşğulluğa,
müstəsna hallarda maliyyə gəlirlərinin əldə olunmasına effektiv
təsirindən bəhs olunur. Təbii ki, bunula biz iqtisadi böhran dövründə
muzeylərdən əldə olunan gəlirin real sektorun digər sahələrindən
gələn gəlirlə müqayisə etmək istəmirik. Lakin iqtisad durğunluq
dövründə muzeylər də dəyər mənbəyi kimi qəbul edilə bilər. Yəni
büdcə üzrə xərc olmaq əvəzinə iqtisadi oyunçu kimi də əhəmiyyətli
olar. Şübhəsiz burada yenə də muzeyin “Superulduz” və ya “kimsə-
sizlər” kateqoriyasına aid olmasından çox şey asılıdır. “”Superulduz”
dediyimiz muzeylər getdikcə “Brend muzeylər” kimi təqdim olun-
mağa başlayıb. Təbii ki, iqtisadi subyekt kimi “Brend muzeylər” və
qədim memarlıq abidələri daha böyük önəm daşıyır. Bu subyektlər
içərisində dünya irs siyahısına daxil edilən və edilməyən abidə-
muzeylər də mövcuddur. Ümumiyyətlə funksiyasına görə muzeyləri
iki əsas qrupa bölmək olar. Tədbir və kolleksiya yönümlü. Yəni bir
çox muzeylər var ki, onların əsas gəlir mənbəyi orada keçirilən müx-
təlif tədbirlərdən formalaşır. Məsələn İspaniyada bir çox tarixi
əhəmiyyətə malik muzeylər mövcuddur ki, onlar dövlət yardımların-
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dan asılılığı aradan qaldırmaq üçün özünəməxsus metodlardan isti-
fadə edirlər. Onlar öz təsərrüfat xərclərini qarşılamaq və gəlir əldə
etmək məqsədilə salonların birini toy edən cütlüklərə icarəyə verir-
lər. Burada fayda götürən yalnız muzeylər olmur. Onun yerləşdiyi
regionun otelləri, istirahət mərkəzləri, nəqliyyat subyektləri və s. də
müəyyən gəlir əldə edir ki, bu da sosial rifahın yaxşılaşmasına və
regionun iqtisadi canlanmasına müəyyən şərait yaradır. Bu cür
muzeylərə “tədbirlə idarə olunan muzeylər” statusu da vermək olar.
Belə qəbildən olan muzeylər müxtəlif sərgilər, konsertlər və kon-
fransların təşkili ilə həm özləri qazanc götürürlər həm də turist
axınının cəlb olunmasıyla ölkə iqtisadiyyatının çiçəklənməsinə töhvə
verirlər. Kolleksiyalarla zəngin muzeylər isə konkret olaraq ziyarətçi
hesabına maliyyə mənbələri formalaşdırırlar. Parisin Sorbonne uni-
versitetinin professoru Xavier Griffe öz tədqiqatında dünyaca
məşhur Luvr muzeyinin müxtəlif illərdə Fransa iqtisadiyyatına artan
təsir imkanlarını müqayisələndirib. O, qlobal maliyyə böhranından
əvvəl (2006) və sonra (2013) Luvrun ümumi vəziyyətini təhlil edib.
Eyni metodologiya ilə aparılmış və dəqiq məlumatlara əsaslnana
araşdırma cədvəl 1 və cədvəl 2-də tam aydın şəkildə əks olunub. [2]

Cədvəl 1. 
Luvrun iqtisadi təsiri – 2006-cı il 
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Cədvəl 2. 
Luvrun iqtisadi təsiri – 2013-cü il 
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Təhlildən də göründüyü kimi Luvr muzeyinin ölkə iqtisadiy -
yatına həm birbaşa həm də dolayı təsiri var. Yeni iş yerlərinin açılma -
sı, dövlətə ödənilən gəlir vergisi bir başa təsir kimi qiymətlən dirilir.
Luvr ziyarətniə gələn tursitlərin isə otelə, nəqliyyata, xatirə
hədiyyələrinin alınmasına xərclədiklləri vəsait isə dolayısı təsir
imkanlarına aiddir. Dövlətə ödənilən vergi bu müddət ərzində 41 faiz
artmış dövlət tərəfindən ayrılan subsidiya isə 11 faiz azalmışdır.
Ancaq digər ölkələrdə əlavə gəlir mənbəyi heç də yalnız muzeylər
və onların daxilindəki tarixi eksponatlar üzərindən formalaşmır.
Qlobal proseslərdə turistlər zövq oxşayan və cəmiyyətə yenilik
gətirən tikililərə getdikcə daha çox meyllənirlər. Onların axtarış
hədəfində tədricən gözəl üslubda ərsəyə gəlmiş memarlıq abidələri
yer tutmağa başlayır. Təbii ki, belə bir fürsəti əldən verməmək üçün
memarlar öz potensiallarından maksimum istifadə edirlər.   Ameri -
kalı memar Frenk Geri tərəfindən layihələndirilən və Bilbaoda inşa
edilən dünya şöhrətli Guggenheim muzeyi bir memarlıq abidəsi kimi
turistlərin diqqətini cəlb edir. Artıq Bİrləşmiş Ərəb Əmirliyinin Abu-
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Dabi şəhərində də Guggenheim muzeyinin tikintisinə başlanılıb.
2008-ci ildə Dohada istifadəyə verilən İslam İncəsənət muzeyini də
yeni memarlıq abidəsi kimi misal gətirmək olar.  Aldığımız rəsmi
cavaba əsasən muzeyə giriş ödənişsizdir. Buna rəğmən muzeyin zi-
yarətinə gələn turistlərin sayı ilbəil artaraq hazırda beş yüz minə
çatıb. Daha çox turist sayına nail olmanın kökündə şübhəsiz düzgün
aparılan təbliğat təşviqat kompaniyası dayanır. Maddi irslə yanaşı
Qeyri maddi irsin də ölkə iqtisadiyyatına gəlir gətirməsi danılmazdır.
Qısaca olaraq hər il Braziliyada keçirilən Rio de Janeyro karnavalına
nəzər salaq. Biletin qiymeti 55 dollardan 3000 dollara qədər dəyişir.
Ümumi olaraq bu karnavalı 5 milyon insan canlı izləyir. 2015-ci ildə
karnavalı izləməyə gələn turistlərin sayı 1 milyona çatıb ki, onlardan
Rio de Janeyra şəhəri 782 milyon ABŞ dolları mənfəət əldə edib.
[3]

Maddi və Qeyri maddi irsimizin Azərbaycan iqtisadiyy-
atında rolu

Dünyanın ən böyük muzeylərinin fonunda Azərbaycan muzey -
lərinin və memarlıq abidələrinin ölkə iqtisadiyyatına təsirini müqayi -
sə etmək şübhəsiz ki, qeyri ciddi görünər. Lakin bəzi detallara
toxunmaq məntiqli olardı.

2017-ci ilin statistik hesabatına əsasən Respublikamızda 222
muzey və 6114 memarlıq abidəsi mövcuddur. Lakin onların arasında
prioritet təşkil edənlərin sayı elə də çox deyil. Azərbaycan Respub-
likası Mədəniyyət və Turizm nazirliyindən aldığımız məlumata
əsasən müntəzəm ziyarət edilən muzeylər aşağıdakılardır: [ 4 ]

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi, Azərbaycan Xalça
Muzeyi, Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi,
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi və Azərbaycan İs-
tiqlal Muzeyi. Aşağıdakı qrafikdə son 5 ildə adı çəkilən muzeyləri
izləyən turistlərin sayı göstərilib: 
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Orta hesabla hər bir muzeyə giriş qiymətini 5 AZN nəzərdə
saxlasaq o zaman yalnız 2012-ci ildə prioritet hesab olunan
muzeylərin gəliri 450 min manatdan (həmin dövr üçün 570 min dol-
lardan çox) artıq edər. 2016-cı ildə isə bu göstərici 445 min manat
(dollar ekvivalentində 262 min USD) təşkil edib. Dünya mədəni irs
siyahısına salınan Azərbaycanın tarixi abidələrindən Qız Qalası, Şir-
vanşahlar sarayı, İçərişəhər qoruğu, Qobustan qayaüstü təsvirləri də
ölkəmizə turist cəlb etməklə iqtisadiyyata dolayı və birbaşa təsir
göstərirlər. Daha çox turist axınına nail olmaq üçün əsasən internet
resurslarından yararlanmaqla təbliğat təşviqat kompaniyalarının
aparılması vacib faktorlardandır. Təcrübə göstərir ki, ölkədən kənara
çıxan hər bir vətəndaşın da fərdi təbliğatı az sayda olsa da turist cəlb
etmə imkanına malikdir. 

Digər ölkələrdə olduğu kimi tək maddi mədəni irs deyil qeyri
maddi mədəni irsimiz də Azərbaycanın tanınmasında və valyuta
axınının cəlb olunmasında özünəməxsus rol oynayır. Bunların
arasında Milli bayramımız olan Novruz bayramı xüsusi yer tutur.
Hər il bu bayramı izləmək, adət ənənələrimizlə yaxından tanış olmaq
üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən minlərlə turist Azərbaycana
gəlir. Qısa bir zamanda onların otel, nəqliyyat və digər istiqamətlərdə
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xərclədiyi vəsait ölkə iqtisadiyyatına istər birbaşa istərsə də dolayı
yolla müsbət təsirini göstərir. Ancaq Novruz mərasimlərinin tək
Bakıda deyil respublikanın digər rayonlarında da yüksək səviyyədə
təşkilinə diqqət edilməlidir. Yalnız belə təqdirdə turistlərin regionlar
üzrə proporsional bölgüsünə nail olmaq mümkündür. Amma bütün
bunlarla yanaşı istənilən formada təbliğata böyük üstünlük verilmə-
lidir. [ 5 ]

Azərbaycanın ənənəvi xalçaçılıq sənəti də UNESCO-nun
qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olan mədəniyyət nü-
munələrimizdəndir. Xalqımızın milli sərvətlərindən, eyni zamanda,
ümumbəşəri mahiyyətli mədəni dəyərlərindən biri də Azərbaycan
xalçasıdır. Azərbaycan xalça sənətinin yaranması və inkişafı milli
mədəniyyətimizin ayrılmaz tərkib hissəsidir. [ 6 ] Bu gün Azərbay-
can xalça sənəti öz inkişafının yeni mərhələsini yaşayır. Ölkəmizdə
“Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi
haqqında” Qanunun qəbul edilməsi, Prezident İlham Əliyevin sərən-
camı ilə Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi
üçün müasir standartlara uyğun yeni binanın inşa edilməsi bu qədim
el sənətinə dövlət qayğısının ifadəsidir. [ 7 ] Saydıqlarımız yalnız
milli mədəni irsimizin qorunub gələcək nəsillərə ötürülməsi kimi
deyil həmçinin iqtisadi mahiyyət daşıyır. Bakının mərkəzində
açılmış Xalça muzeyi memarlıq əsəri olmaqla yanaşı qədim sənə-
timizi bütün dünyada nümayiş və təbliğ etdirir. Məqsəd xalçaçılığın
qədim sənət kimi yaşatmaq həmçinin sənaye üsulu ilə istehsalına
başlayıb bu sahəyə kadr axınlarına nail olmaq, ixracyönümlü məhsul
kimi Azərbaycan xalçasının dünya bazarlarına çıxarılmasını
şərtləndirməkdir. Bu amilin isə ölkəmizə əlavə valyuta axınına təkan
verəcəyi heç bir şübhə doğurmur. Artıq xalçaçılıq müəssisələrinin
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üçün ölkə başçısının sərəncamı ilə
“Azərxalça” Səhmdar cəmiyyəti də yaradılıb. Bu, müxtəlif mərhə -
lələrdə 5000-dək yeni iş yeirnin açılmasında, qarşıya çıxan problem-
lərin həllində və ixrac məsələlərində dövlətimiz üçün əhəmiyyətli
rol oynayacaq. [ 6 ] Bir sözlə, xalçaçılığın inkişafı təkcə maddi-
mədəniyyətimizin nümayişi ilə məhdudlaşmır. Bu, həm iqtisadi
səmərəliliyi, həm də yeni iş yerləri açılması baxımından böyük önəm
kəsb edir.      
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Valyuta axınını cəlb edilməsində müasir memarlıq abidələri
ozünəməxsus yer tutur. Azərbaycanda dünya şöhrətli memar Zaha
Hadidin layihəsi olan Heydər Əliyev Mərkəzi müasir dövrümüzdə
ölkəmizin ən nadir və cazibədar memarlıq abidəsi sayılır. Ölkəmizin,
paytaxtımızın rəmzinə çevrilən mərkəzin binası bü günkü Azərbay-
canın dinamik inkişafını, keçmişdən gələcəyə bağlılığını təcəssüm
etdirir. Danılmaz faktdır ki, il ərzində bu çağdaş muzey incisini zi-
yarətə gələn turistlərin də ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsir dina -
mikası var. Mərkəzdə keçirilən konsert proqramları, simpoziumlar,
beynəlxalq əhəmiyyətli sərgi və konfranslar sayəsində də ölkəmizə
valyuta axını təmin edilir. Araşdırmadan məlum olur ki, memarlıq
abidələrinin, maddi və qeyri-maddi mədəni irsimizin qorunması və
təbliği yalnız tarixi ənənlərimizin gələcək nəslə ötürülməsi deyil
həmçinin iqtisadi oyunçu kimi də öz töhvəsini verir.   

Nəticə  
Qlobal iqtisadi böhranda əlavə valyuta axını cəlb etmək, iş yer-

ləri yaratmaq, ÜDM artımına nail olmaq üçün müxtəlif iqtisadi
metodlara əl atılır. Bu zaman sənayeləşdirmə strategiyasının
kökündə iki əsas faktor dayanır. Ixrca yönümlü və idxalı əvəzləyən
sənayeləşdirmə strategiyası. Hər bir ölkənin memarlıq abidələri,
milli mədəni dəyərləri, maddi və qeyri-maddi irsi birinci kate-
qoriyaya aid edilə bilər. Çünki saydıqlarımızın geniş kütləvi təbliği
sayəsində ölkəyə xeyli turist axını cəlb etmək olar ki, bu da öz
növbəsində real valyuta deməkdir. Bu baxımdan, Azərbaycanda yeni
memarlıq üslubunda tikilən Heydər Əliyev Mərkəzi, Qobustan
Qoruğu ərazisiyndə yaradılan muzey,  Azərbaycan Milli İncəsənət
Muzeyi, Azərbaycan Xalça Muzeyi, İçərişəhər ərazisində fəaliyyət
göstərən muzeylər sözsüz ki, turistlərin axınına böyük təkan verir.
Bölgələrdə yaradılan Qax və Tərtər Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyləri
də regionları bu istiqamətdə inkişaf etdirmək siyasətindən xəbər
verir.  

Milli sərvətimiz olan Azərbaycan xalçası isə ixracı əvəzləyən
məhsullar sırasında özünə ölkə hüdudlarından kənarda yetərli alıcı
tapması da iqtisadi prioritetlərimizdən olmalıdır. 
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Memarlıq abidələrinin və muzeylərin Azərbaycanın  
iqtisadi diversifikasiysında rolu 

Conclusion  
In global financial crisis different economic methods are used

to attract additional currency flow, create new workplaces, gain in-
crease of Gross Domestic Product. Two main factors lay on the root
of industrialization strategy: export-oriented and industrialization
strategy replacing import. The architectural monuments, national
cultural values, material and intangible heritage of each country may
be referred to the first category. Because as a result of the large-scale
mass propaganda of the above-mentioned, lots of tourists flow is
possible to be attracted to the country, which means real currency
inflow. From this standpoint, state-of-the-art architectural monu-
ments recently built in Azerbaijan, such as Heydar Aliyev Center,
new museum established in Gobustan Preserve, National Art Mu-
seum of Azerbaijan, Azerbaijan Carpet Museum, museums located
in Icheri Sheher (Inner City) stimulate the tourist flow to Azerbaijan.
Gakh and Tartar Museums of History and Ethnography are heralds
of the policy of regions’ touristic development.  

Outside the country boundaries having enough demand and
meeting the demand for the Azerbaijan’s carpet, which is our na-
tional wealth and is among the produce replacing the export, shall
be the economic priority for us. 

Заключение
В условиях международного финансового кризиса для

привлечения дополнительных денежных средств, создания
новых рабочих мест, увеличения ВВП, применяются различные
экономические меры. В корне стратегии индустриализации
лежат два основных принципа: ориентир на экспорт и стратегия
импортозамещающей индустриализации. Памятники архитек-
туры, национальные культурные ценности, материальное и не
материальное наследие каждой страны могут быть отнесены к
первой категории, так как в результате широкомасштабной мас-
совой пропаганде выше указанных ценностей, появляется воз-
можность привлечения большого потока туристов, что в свою
очередь ведет к увеличению потока финансовых средств. 
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Таким образом с учетом всего вышеуказанного недавно
созданные в Азербайджане архитектурные памятники такие
как: Центр имени Гейдара Алиева, Национальный художествен-
ный Музей, Музей Азербайджанского Ковра, музеи в Ичери
Шехер (Старый Город), стимулируют поток туристов. Музеи ис-
тории и этнографии в Гахском и Тертерском районах играют ог-
ромную роль в развитии туристической сферы регионов. 

За пределами нашей Родины особой популярностью поль-
зуются азербайджанские ковры, являющиеся национальным
богат ством страны, станут нашим экономическим преиму -
ществом.
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